
AcOrdo· 
galego-portuguéS · · 

.. para sálvar o Miño. 
A campaña dos ecoloxistas galegas tivo· unha grande repercusión _ 
da outra banda do rio: Logrou a adesión de moitos. concellos, e 
institucións portuguesas, e a traveso da marcha que se realizou··· . 
conxuntamente lográronse importantes acordos cara· ao futuro é 
á salvación do Miño. 

lnfórme Sanidade 

··o retráso 
da sanidade galega 
é dun 30 ·por cento 
por baixo do. Estado;· 
segundo . P Mariño · 

mediata ,fesposta· • 
• n J:uskádi .: · ·. · ··· ·· -
, S ·extradicións 

Un importante 'éxito de asis
téncia acadou o Congresso 
lñtetnacional ·de Galega- · 
Portugués na Galiza, no 

.. qu~· participaron mái~ de 

300 persoas, o que supón _ · 
u.n importante espaldarazo 
internacional par.a as te.se.s 

~· -. sostidas desde os diversos 
campos reintegracionistas 

.·. O -PSOE 
.despide 

a -·se-is 
traball8dores .. 
Eran ·rriilitantes 

socialistas 

· Catro afiliad~s do PSOE~. que 
fraballabaJI nas oficinas do 
partido en Santiago, foron des
pedi(ios alegando dificuldades . 
financiei-ras. , · ' 

- . 

E .. ito do Congresso · 
. lnter aciona ·de . 

Galego-,Portugués · · 

A concesión de tres extradi- - · e pon ~e . manifesto, outra
diciÓns de. refüxiados· bascos . volta, as dispares posicións 
polo Goberno francés f ixo ~ .verbo da pacificación dese 
estalar en Euskadi unha país. · . 

. importante resposta social, 
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POLÓ CESÉ . '· 
DAS EXTRA'QICION~ · 

A;:· UNlºON,. bO PO~:º GA~EGÓ 
. ~(tJ.PG).qu~r .. ma'nifestar·perante ¿ opi
~ión · públ~cá galega a ·sua .preocup~~ 

~ · ció~ · pol~tratament~-.d.e' qu·e ·sqn oó- _ 
. xec{Ó~ i0S .··patriot~ºs fbáscos resicfentes 

.en -tefritório-~belga drane~s, éxpostos 
a continuas extradicións e depo-rta-

•ADEGÁ leva ·adiante un. ha campaÍía co le.,ma '~Salve. mas o MÚio", camp~- _· cións, ·sen que se tet\a en conta ª súa 
· condición de refuxiados políticós. 

fia récfo e necesária: O ria maior de Galiza está am.eaz'ado, está.en perig.o 

SOBRE A CONTRATACIOM 
DÓ PROFESsORADO 
DE GALEGO 

.·:o colectivo-de licenciados em Filol.0-
giá Galego-Portuguesa em p~ro. 9e.-
1núocia o sisllru de . contra~1;Óm Pro

, }ission<!I que ~~ª~ª a·· Conselha(ia · de~ 
Educac;:om da Junta de Gal iza . 

.o . critérió que _esta .Conselharia · 
vem aplicando cada· ar)o p9ra··· cob,r.fr 

• Prescindindn dQ 1 xuí~io que podan 
de converters~ - ~a "cloac~ central do ~~ ~~-'f .. ~-~s~~-~~ita __ ~a-,l~~~pci~ció_n _da. l ~ r:nerecer as formas· de loita"l.1tili<:adas ' 
Defen_sa. ~col?~1c~ de SJa liza me~~ce_ todo o· apo~p--dó.¡ p·ov~ .. e.10, ~e~¡;~'~J~?~~ : -~ ru:iJos· activistas des'.terrados, ninguén 
supona un ahv10 ante as ameazas a todo o naso chan sc:>met1do a opres1on · - ~stá- éxitimé;ldo pará negarlle 0 carác-

. os postas de. professores contratados . 
e int~rinos resulta tot.almente irracio
.nai _,e atentatório cpntra a digriidacfo 
académica da nossa l·íngua. 

Con efeito, áté o p~esente, ·as pra
c;as de professorado de ga~ego tem si
do na sua maior parte concedidas a 1 i
cenciados _C:le outras especialidades 
(mesmo de cárreiras que carecem de 
qaalquer estudo de língua ou ·litera
tUra galegas) -s<?b ·O pretexto de nom 
existirem suficientes · l!c'enciados -em 
FiJologia G~l~go-Portugue.s9. Desta · 
maneira, a matéria de galega fica con-

contaminadora e depr.edadora dos poderes económicos e políticos. ·._ , . · ~ . ·ter político a un movimento de libé-
Enumerar as agresións ao chan galega é xa temeroso: os incéndi0s nes-. - - ·raei{m nacjonal que e.anta, por outra 

te verán .deixarbn sinaís en cada concello.- Q·comportamento das áutori- ~ banda, con amplo_ .a_poio e solidar id~: 
dades neste holocausto ~fo país ,pare.ce-no,s vergoñenfo. Pudemos,observar de popular. 
alguns casos: só se puxeron en marcha pár~ a extinción tarde e· mal;· só Acceder ás demandas do Goberno 
utilizaron m,e.ios primitivos -e ~insuficientes. Poderá haber excepcións; ale
gráJ:.iamÓ-nos que fosen moitas, pero o feito de que só média dúcia de 
concelló tivesen, ao comezar o verán, ax.eitados os instrumentOs de cola
boración para evitar tal ' calam idade, é todo un test de imovilismo·, des-· 
preocupación e irresponsabilidade. As causas pouco teñen mellorado ao 
longo dos ~res meses estivais, a proba é qye se'gue a ~alcinación ªº mesmo 
r~t!TIº· Tamén é Adega quen ·mái.s ten oferecido alternativas e f:frotestado · 

· por tal estado de causas. Pero ADEGA significa un fato de idealistas des
te país, fora quedan todos o.s habitantes responsábeis uns, desesperados 
outros. 

Se os incéndios son o índice máis claro da "p.erversidade" que nos afo 
ga, outras agresión~ seguen a sua marché1'desoladora:. a contaminación in
dustrial e orgá'nica das Rias e dos rios en aumento. Mirar o rio Lagares e~ 
Vigo é · imposíbel, porque o cheiro fedorento impide debruzarse na sua 
beira. ,,.. 

Os arredores das cidades e vilas, e mesmo de certas aldeas, son. unha es
terqueira de plásticos: ao pé de boscos, nas bases de fervenzas, :~lo,s_)jpi..
dos" ,fluviais,· en inumerábeis espácios, a~parec~mug~ ... J~-~pou~o· 
custaba estabelecer foxos asépticos, queimadeiros axeitados!. .. · Púo os. 
nosos edis ,dedican-se a ou_tros mesteres, ou barailan nos plenos sobre 
asuntos intrascendentes. ' · 

Sigamos coas . agresións. A falta de plans de urbanizatión, de ordena
mentos ferritoria is, as edificac'ións destruen boas terras de cultivos.- nun · 
país onde o chan de cultivo é máis -ben escaso, en vales de óptima situ.a
ción hortícol!I que se deixa de lado olímpicamente- e, mentras, terren'os 
cheps de silvas, fentos e xestas av·anzan até- impedir a circulación por anti
gas corredoiras. que permitian visitar fontes venerábeis ou cru~eiros secu-
lares. ,. · 

As novas construcións, ciscadqs polo solo galaico, a qué modulas obe
decen? Se restamos .algunhas exencións, aparecen chálé·s domáis horren 

. do feitio, do máis peregrinó estilo, sen nengunha relación co meio nen 
1 coa tradición dunha arquitectúra popular milenária e asombrosa na sua 

beleza. E que non hai neste país autoridade, institucións? E que.vivimos · 
: na depredación máis imuné a toda responsabilidade colectiva, a todo pro:
xecto social, a todo compromiso humano? E que._ Xurtta, Gobernador~s·, 
Alcaldes, etc. anda.n a xogar á billarda, mentras arde o país e o chan é de
predado como os seus habitantes ao só benefício duns e.antas estranxei -
·ro-s? . . . . . 

Consqla-nos que ADEGÁ sexa t ponta de lanza dunha esperanza que . 
faga cambiar os roteiros de-ste ·intr~ funesto e miserento. Todos, p'ois, con 

. ADEGA para salvar o Miño e todo o chan galegÓ. . . . · 
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Imprenta 

espajjol, de incapacidade manifesta . 
para fundame'ntar a convivéncia so
dal nos princípios democráticqs e no 
recooecimento .dos dire itos nacionais, 
signifipa atentar contra o direite> ao 
·asilo, · escrup~losamente defendido 
polos Estados que se proclaman de- _ 

-mocráticos . . Na· situación actual, as 
extradicións revesten .unha m~ior gr~
vidade, ROis demostra·n a conivéncia 
cun ·Goberno que está dando mostras 
~_videntes do ~eµ menosprecio polos 
valores -humanos e as. liberda9es cívi
cas fuñaamentais. Aoonda iembrar, a . . . . ,,.. '\ 

_este respe.it..o, o_ uso arbitrá'rio dunha 
lexislación' .represiva, .q .. ue' col~c~ á so
ciedade en permaneºnte estado .de ex
cepción .. Os qu"e .v-ic51an, .ademais, a 
vontade p.opula"'r; hlx~lr~a~ndo con tre
tás 'formais are-presentación lexitima
da n,as urnás, can~cen de a'utoridade 

. para erixirse en censores .e xuíces dos 
. que loitán por reconquistar a dignida: .. 
·de clun pavo oprimido. -

Consecue.ntemente, a UPG s?licí!a_ 
do povo galega que se pronúnci,e, -
através das suaºs organizacións repre· 

. ~entativas ·correspondentes, eñ contra 
da 
das extradicións dos patriotas bascas, 
esixindÓ do Goberno espá[lpl, a susti-

- tución cla polítrca represiva pola v:ia 
dunba negoc~~ción baseada no reco
ñecimento do direito de autodetermi
·~ación das naéiÓns d~ Éstado. . . . \ 
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rra_, Xosé Lodeiro. 

.Editorial lparragu irre S.A. 
lbarsusi 3. Bilbao 

' , 
Telf. 22 67 43 

a coruña 
·Depósito Legal: Bl -1121-82 

· 1 ,::>r #i" \' , J 1 ~· J~ 1-·r' ~ ·1\~,- r, ~ . V 

N .~254 I 2<-¡ ÓE SETEMB"RO /-1984 · 

. vertida numha "Maria" regida por 
professores nom competentes, ao 
tempo que deixa ás novas promoc;ons 
de licenciados na especia lidade sem · 
posibilidades de traba.llo. 

No presente ano aconteceu que, 
segundo os dados de que dispomos, 
das 21 O prac;;¡is existentes, umha~ 150 
seram cobertas polos professores que 
já vinharn impa~ind~ aulas de galega, . 
dos quais a maioria nom som licen-

.. ciados na inatéria. A seguir, optaram 
á praña os m~is de 60 licenciados de 

_ outras especialidades que realízarom 
. algumha substituic;:om no passad.o 
curso ~cadémico. i.: ·unicamente após 
estes colectivos' optaram á prac;a os 
licenciados . em galega-portugués da 
última promoc;:om que vem assi seria
menté em perigo ""toda opc;om ·ª um 
posta de traba1ho. ' 

LICEN,CIADQS EN' FILOLOGIA 
GA LEGO-PORTUGUESA 

EMPARO 

8 DE SETEMBRO: 
OS.ASTURIANOS 
NON ESTAN PARA FESTAS. 

Como, un ano máis, celebróuse en Les 
Arriondes (Parres) a G~an Fantasma
da Españolista do chamado "Dia de 
Asturias", que conv~ca anualmente 
nesa data o goberno socialdemócrata 

, autonómico, presidido por Pedro de 
Silva, como "dia de afirmación rexio-, , 

< ' 
t 

r!arra/ n -· k 

na.I asturiana" (sic), en rrieio · duqha 
~orna policial ~a capital parraguésa, 
que riacla téria q1:1e envexar o xeneral 
Pinochet, a cargo cjos chicos da Guar
d~ Civil. .Pero' non se trC;ttaba .de p·an
zudós tr,ieórnios de ·cuaHeliñó-:- rul·al , 
sehÓn . ~u~ha ·unidade esp·~:~:~~~~ 
tarefas. ' · ·. }.~ -. .; ·.. · 

o mo~ivo cÍe_sta . toma ~~~,.~de 
Les Arr'iondes, tó! a cori~-ciltórÍa 
uñitária reaÍ!za,dit polo ~n~~~tn~ 'Na
cionaiista Astur, o · Movimif!htJ Co
munista d' Astu'ries, o sindleátQ Co
rriente Sindical d'lzquierdes° e outros 
grupos políticos, chamando ,áo pqvo 
asturiano a acudir ao Dia de'i\stufias 
e. plantar:Hes cara ·aos funcionários es
pa_ñois do goberno auto.nómico -os 
conseyero~'e"ª,sé.t,i P;re.s¡<!ePf~"J · ·~;:;d_e 
nunci?r a carnavale~ca autonomía 
que xentilmente nos concedeu a me
trópole do 1 mpério español, a sua in 
capacidade para facer frente, ou sim
plesmente plantexar~e, os problemas 
graves do naso país: laborais, nacio
nais, lingüísticos, etc., asi como a sua 
boa disposición a organizar banque
tes e cerimón ias españolistas. 

Os pequenos esbirros do PSOE en 
· Asturias _tíñano todo ·controlado 
-polo menos iso cr.ian-, montando o 
escenário do acto institucional na 
Praza do Axuntamento; que tiña to
dos os accesos poslbeis, agás un, cor-· 
tados habilmente pola G.C. e a Poli
cía Municipal, co obxectivo de cerrar 
o pasó e interceptar aos._ "exaltados 
nacionalistas" que pretenderían lin
char a Pedro de Silva e os seus secua
ces, se vian a conxuntura. A praza 
auditório ficaba asi convertida nunha 
ratoneira onde cazar aos. nacionalistas 
asturianos que se querían comer o 
gue·ixo de _Silva _e a sua corte. 

Pésie a todas estas previsións, os 
radicais- anti-españolistas fúmonos 
agrupando e infiltrando entre o pú
blico, composto na ~ua maioria por 
coñecidos militantes do PSOE, até 
reagruparnos novamente no centro 
do auditório e desmontar o tinglado, 
ao non permitir ao señorito Presiden
te falar·unha palabra, sen cesar na no
sa protesta, aP.esar das agresións e 
provocacións mesmo físicas dos mili
tantes socialdemócratas, entre os que 
destacou a histérica concellala socia-

. lista do concello de Avilés. 

BERNALDU ARIAS 
ASTURIAS 

-SUSCREBASE 
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Sen os problemas de«transporte que se apresnta_ran en anos 
anteriores, todo parecel,J. indicar, desde instáncias oficia.is, 

· que-o curso 84-85 comezaba sen dificuldade. Porén, en moitos 
centros do país a situación dísta de· ser idónea e hai 
problemas de profesorado, de dotacións materiais, e importantes 
retrasos en vários centros d·e EXB, e quizá de BUP, 
no comezo das clases. 

Certo foi que non ·houbo problema 
no transporte, pero si na hora de· fa
cer as matrículas e de estar os centros 
en condicións para a hora escolar. 

O problema é o xa coñecido das 
prazas públicas, e o sistema de orde
nación escolar que non cont~mpla 

unha planificación global, ou cando 
menos a·si o ven todas as persoas coas 
que falámos: pais, ensinantes e peda
gogos, e mesmo asi o recoñecen cer
tas instáncias oficiais. Algúns, porén, 
con frases tan brillantes como a do 
señor Almu Lña que respostaba a u nha 
nai que non tiña praza para o seu f.i
llo . en BUP: "se non. hai prazas nos 
institutos tamén hai coléxios pa.rticu
lares"·. 

A situación no EXB 

Segundo o inspector d-e EXB Gó
mez Albo, os critérios de asignación 
de centros, nas cidades, é delicado, 
"a distribución urbanística deixa zo
nas con escaso número de centros. pú
blicos, no caso de Vigo º · centro da . 
cidade, e os pais queren que o neno 
estude perto da casa". 

da mesma cidade manifestan ese pro
blema: · Rocío (Bouzas), Cabral-Bec_e
rreá, ... Un coléxio do centro da cida
de, Picacho, caise literalmente, e no 
de Sampaio de Náviá comezáron. o 
curso entre sacos de cimento. 

' En xer..al é -este un problema que 
se dá. en todo o · país; agravado poJo -
f-eito de que as obras paráronse du
rante o mes de Agosto. Agora.' foron 
metendo aos pequenos por cup.os, e 
confián en que antes do fin de mes a 
situación se normalice. O certo .é que 

.\ 

As solicitudes superan con moito 
as vacantes, e nalguns centros sobran 
cantidade de nenos que son enviados 
a outros centros·da periféria. En Vigo 
os coléxios saturados ·son o "Celso 
Emílio Ferreiro'', o "Fleming", o 
"Chouzo", "Bala ídos" e mesmo "Pi
éacho", "teríase que facer un .centro 
novo por ano para poder asistir toda 

O exemplo do C.P. do. Chouzo, er) Vigo . 

a demanda". · 

. . 

AS deficiéncias -das, 
construcións escolares .. ·· 
O caso do Coléxio do Chouzo, en . 
Vigo, é unha boa mostra da situa
ción das. construcións ' escolares 
neste comezo d_e curso. 

. Desde. hai s~is a.nos, .600 rapa-

tar rematado· hai moitos meses; 
pero a suspensión de pagos da . 
contratista .(Con·strucións Magda
fona), obrigou a Ún novo prazo de 
licitación. ·A empresa •que agora 

. ley a .gs. tr.aballos. 'topou moi deté-. ·· 
riorado o- tra_ballo feítp, por ·des
atención e falla qe vixilá,ncia can: · 
d.o a obr~ estivo .paralizada. . 

·'"'. 

se est~ba . a con.strü ir, por riba d?S 
terre.nós das · aulas provisórias, o 
edifício · da Delegación de . -Facen~ · 
da, tivéranse que paralizar as cla-

- ses polo perigo que supuífa unha 
grua que gravitaba sobre o <;:ampo 
~ recreo dos ne~os. · 

: . Agora, . coa constru~ión ao p'é 
· de Facenda do Palácio de Xustí-

. cia, coristreñiu,se definitivamente · 
o esp~ciq de .· recré.o~ que terá que 
ser suprimido ou feíto por turnos. 

: ·O éspácio d i-spon íbel entre barra-
- cóns para o lecer é de escas.amen-.-· 
. te ·300 inetros 'cadrado-s para 600 

a'l'u nos. '· - . 

· As -reivlndicació;ns d.os pais : ve
- ñen xa.dé atrás, e · a_própr::ia plibli~· 
: cación. na prensa dos p·robl,emas 

que surxian, motivaron ·a visita-do . 
'.alcalde . de. Vigo: señor Soto;· ao 

.' - ·presidente · da AP:A,: estando este 
." ing:resqdo · nun ·~ centro sanitário, 
·. cunha· s.uxerid·ora ~eprimér:ida "có
. mo fadeces eso; todo se .... 'pode 
~ arranxar sen recorrer a -prensa". ' ' 

l\J~ -BUP uñha situación 
semellant~ 

Rel¡:¡tar alguns c_a~os· da ·situación 
·dos lns:_t:itutos move a ri_sa, se ncm fo
se que se está a fa lar de causas sérias. 
En "Red_ondei'a, qr:ide · teoricamente 
debería haber centro novo desde hai 
alguns anós, ·· matricularon este ano a 
cen afunos- máis da capacidade re!JI 
do centro. Agqra estudañ como aco
modalos .. ·en b.arracóns ou en ~ulas 
prefabr íca.das. · .. 

Na . CorÚfia, o 1 nstituto de Mone-· 
los probabelm~nte- . non comec,e as 
clases ·_por arríeaza de . derrubamento 

_dunha zona do 
0
edifício. Houoo Ün 

informe técnico xa hai' me.ses e o · 
· acordo de obrar, · pero ·os traballos 

iniciáronse ·a finais de .Agosto e o pro
JesOra<;IÓ négase a come'zar· nesas. con

.. dicións. 

Nesta mesma cidade dañse impor
tantes ' problemas de escolarización,. 
por imprevisións e polo ~ · incumpri-
1")1ento de promesas. Desde hai dous. 
arios estaba anunciad-o ·.construir o 
1 nstituto~ do Sardifíeiro_, e até agora 
rién se subastou. A solución apartada 
pola Delegas;ión é <;Jesqobrar o 1 nsti-
tuto de Agra de Orzán: de 8 a 2, uns 
800 alµnos asistirían ás clases .e .de 
3,30 a 1 O da noite, 550 de fodos os 
bairros da Coruña. Nese marasmo or
_ganizativo non se. ten en co'flta· que o 

. centro está situado nunha das zonas 
pior com~nicadas da c'id-ade, nen que 
o ·Instituto de Arteixo, con capacida
de para 600 .rapaces; só aco fle a 115.
A t~boa de salvación ser ia ut¡lizar os 
locais do Coléxio Universitári_o vello, 
pero o_ novo ce-ntro non se podrá en 
funcionamento até Xaneiro, segundo . 
notícias·'da UniversidaEle. . 

. Ol:.ltra par't:icularid.adé' da 'situación 
na CÓruña ·é a· primacía de certos as
pectos especu.lativos sobre o critério 
raéionar do equipamento. escolar per
to .dós usuários. Des.a-. maheira, pro-

- cl3ranse . terrenos para o ·1 nstituto fóra 
pa cidade, e. me~tras 1,ui grande· solar 

·en.frente da estación de autobuses é 
-cedi_do. para a inst_~lacióñ dos· grandes 

· armacéns do "Corfe 1 nglés" , terrenos 
que', non fai falta - lemb~ar, s.o~ rnuni

'- .' cipais. : , 

En opinión dos especialistas, falta 
un mapa escolar, non só nas cidades, 
onde o .. :problema se mult!plica, senón 
globalmente. Agora,· para asignar as 
prazas reúnense os directores de . vá
rios centros públicos e reali:zari a dis
tribución dos rapaces en coordena
ción coa Deleg~ción. Ainda asi, · en 
Vigo, unha semana despois de come
zadas as clases, hai rapaces a quen 
non se ·11es asignou. centro . O-delega
do. de · Educación de.· Lugo é moito · 
máis claro cando tala da ordenada 
planificación . do,.. ensino· que · se reali- · 
za; á perg.unta ·de ~e se prevé u,n au
rn~nt'o ·na mat~iculación resposta "Ós 

. ces ·ocupan Unhas aulas prefabrica
das que, co_témpo, xa mudaron en 
barracóns. Unhas aulas que foran 
in.staladas anterio.rmente no · poi í- · 
gono de C~ia, 'f1º aetual C.N: Cel. 
so ~mílio Ferre·iro, . durante sete . 
anos. U'n .total de trece anos para 
u.nhas c'onstrudóns cunha vida útfl 
garantida ~·e cinco. anos -(!!')_. ;, 

·A situacion actual na obra . é -
que so hai quínce homes traba·
·11ando, ·núnha obra ,que 'a Delega -

Os . pais non queren aceitar a 
idea · de encqmenzar as clas~s ~un 
ár.ea do novo- edifício 'provisoria

, .. m·ente rematada, pois temen que 
;· ___ despoi-s xa non: se} :té fiu ·ao colé

xio. 

. No Ferrol a situación tamén' e di-
. fícil. J-!.ai de 700 a 900 alunos sen 
praza, sendo a zona níáis afectada a 
d~ Narón, ·cuxo.s rapaces e rapazas te
rian que ir a Fene, pero á su'a pe~i-

: di.rectores ·te~án que apanarse co m~s.-
rno número de profesores''. · · · 

As. construcións escolares 
.paradas 

En - xe'ral detéctase a caréncié,l d~ 
centros ·esca lares.' Pero a í ndá por riba 
aqueles qi;ie están 'en constrÚ9ión so-,_ 
frerc;m' im'portant'es r.etr~sos, ,'na mei- '. 
r~ndé parte dos ca~os·~ non xustifica- . 

· dos. · ;.,, . · . 

Agás~ o caso do Chouzo de Yigo ' 
·(ver, recadro), vários outros 

A actividade ··dos -pais-es.ix.indó 
a posta en .:funcionameoto_tjo cen-. 
trn previsto na rua Estr~da, pero 
da actual· ubkacióri das prefabri
cada~, top~_ conprÓmesas i~cum- , 

· pridas:- . ,, .. 
,. O -novo 'coléxio xa tiña que es-
. · 'r · _, :1

1
_· • •••· " • ,.. '' • 

no caso .· m.encionado 'de Sampaio de 
Návi~, a Delegación pediu de favor á .. 
dirección q~e abrise o' ~entro ·com~ 
fose, "porque non ·se atura a presión 

. ción e- o ·cancel lo . aseguran q·ue ' 
. ficará rematada á prime iros ·. de 

_ Outubro e· que Ós.: ttaballadores 
. nor con tan que sex'a antes ·de fins 
de .ano: Adem.¡:¡is, .segundo eles, ·:o 
tjue fácemos p_olo dia· desfánnolo: 
po!a- nqi:te": 

· Unha historia azarosá 
\ · O caso .é q'ue xa no tempo que . 

• L .,.• 

sóc·i~I''. , ' ·· · 
. Na Coruña tamén se dá un casa se

mella~te. n~ Colexio · 9e S.an Cr.fsto
bol ~nde ainda farian 'falta 

.~ I ' 

Mentras t anto, a situadón ·das 
prefab~icadas é dunha total insalu
bridade, discorre!ldo regati['losae .. 

' · zuder.e e águas. ·feca!s por entre a 
escola; en palabras . dun p~i J 'só 

. .· ció'n 'de transporte escolar . négase a·. 

· unha simp.les denúñci"a ·na lnspec- . 
ción de Sanidade e pechan instan~ . 
taneamente ás inst_alacións". 

· días para· rematar as obras, e oferéce
·Se como solucjón alternativa. instalar 
·aos rapaces en dobre ·_ turno, nun cen- · 
tr..Q da zona de Elvi"'ña:. 

X unta. · 
No centro de "Concepdón Are-

. nal", désta mesma cidade, o cla~stro 
e . a dirección tencionaro.n reducir a 
35 o número de alunos po'r -aula, e 
anté a· .negativa da: Delegación apre
séntaron a dimisión, que non ,lle foi 
~céitaaa. A so.ludón -a este pro_blema 
seria . a criación 'dun centro ·de 'sup 

· en .Nárón, .·mais o apaño< q'üe se 'flx.o 
foi habilitar as aulas dun coléxio de 

(pasa a páxina se'guinte) 
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·Non ·Se p·1a11ifica 
desordenadamente, 
. simplesmente . 
non se planifica 
Segundo nos di tia Leónidas de par praza, e en ·poucas horas rece- _ 
Ca rlos, de.e.ano do Coléxio de beu Ínáis de '60 chamadas~~·Pero _· 
Doutores e Licendiad9s de Vigo, ainda· asi . é diHcil cuantificar ovo--_. 
sénpre hai ao comezo d-o curso IÜme da deficiéncia, pero hai quen ·. · 
''uñha certa ansi~dade e psicose din _que. o déficit pe .prazas_pábJi- • 
pola falta de pn¡1zas, pero respon- cas, na cidáde de Vig'o que ,J)10S-

de a unha situacióñ real. Prazas . Úe~amos, superé! ás 320. 
sempr~ hai, a decote, pero espax 1- . Cál é a '$Ol~oión adoptada? pe,n 

· das· polos institutos · sen un crité- - . dúbida a n:iasificación .das ·aulas. · ~
rio. xusto". 'o baremo que se em
prega é var iado: vai" desde ¡:¡ área 
xeográfica onde se ubique o cén-

\ . . 

tro, até o expediente escolar, e 
ainda o f.eito de ter tldo irmáns no 
mesmo centro. 

O re.al é q.ue son·:pautas flexí
be_is e negativas. ·Asi, o critério 
xeogr.áfico, cando os centros están 

. situados pouco menos que ~o 
monte (caso do lnsi. do ,MeixtJeiro 
en Vigo)·;· o dos irrriáns é discrim!
natório · -a inda que razonábel so

_ciálmente- e P,or f.in o do . expe-
diente no EXB, Claramente fo
mentador" da competitividade. Se
gund.o n9S diciañ unhas na is que 
estiveron na nosa redacción "teslle 

· que dicer aos rapaces que .estuden · 
e que saquen nota desde moi pe
q uenos, porque senón non teñen 
praza . fácil nos institutos". Esta 
rr;i esma nai. fixo un chamamento .· 
pola' rádio p·ara .organizar a aquelas 
persoas con dif iculdades para ato-

En Vigo sú'pera en moitos casO.s o.s 
· 40 . al unos, e Igual sucede . nos ins-
titutos qa Coruña., · 

Outra mane ira, u_sada 'ás veces ,·· 
con subtitulidade, putras como 
disxúntiva definitiva,. caso da La
boral da Co_rujla: "non hai prazá.$ · 
en BUP. Matricúlese en FP!', édi
luir o ·problema e encarreirar aos 
rapaces cara á FP. Desa mane ira, a 

. est.a rama _do, er.isino, xa despresti~
. xiada pola sua discriminada plani

ficación, chegarian os rapaces me
nos dotados, culminando un cami
ñ~ de fraCqSO do sistema escolar. 

f!.. _hora de apontar soludóns a 
estes problemas de matriculación, 
hai que dicer qu¡;, segundo as no-

1Sas informacións, caré.cese dµ_nha 
pla[l ifica-ción rogorósa, dun ma13a . 
escolar, e dunhas mínimas previ
sións sobre ·as variábeis que podan 
influir no 'medre da demanda esco
lar: tas~ · de ' natalidade, variábeis 
demográficas, etc... Tampouco 

existe · · unha centralización nen 
' unha elaborac.ión de dados esta

dísticos ....'.polo demais poucos e 
mal recollidos- qué teñen demos
trado nalgunha experléncia pilQto 
levadas adiante _; noutros países
en - ca~_aluña, en Sabadell e Hospi
taleh; a s'ua eficácia." 

Os ou~ros problemas · que se 
apresentaron e que latex·an oeste 
curso 84-85 son produto 'tl~ inef-i
cácia na xestiÓn, :ou a neglixéncia, 
caso da maioria dqs "affaires" 
coas construcións, · ou · dos- enxá-

gües de q uen pon remend os e non 
· solucións - ~ un ensino público que 

non importa, ou interesa que se 
desprest(x ie. · · 

UnHa observación para pór o 
. ramo gue tamén nos c9mentaban 
9s na is -son precisamente as na is 

' · quen- ·se_ preocupan-: o custe do 
ensirio. Como gasto médio son 
35.000 pesetas ao ano por rapaz, 
incluíndose neses _cartas libros de 
texto (qúe non son sempre iguªis 
dun ano para outro, e non valen 
para os ir-máns) ,e transpórte. 

.. ¡-• .-. .. 

PROBLEMAS 
PARA ATOPAR PRAZAS... · 
(ven da páxina anterior) 

EXB, no que agora non caben os 
próprios escolares de primária~ 

l\.~áis irreg_ularidades 

En fontes da 1 NTG denúnciase, 
neste comezo de curso, a escura ad
xudicación das prazas provisórias. Se
gundo o sindicato citado, na provín
cia de Lugo omitíronse, en Xullo, 
prazas_ que estaban vacantes-, déron
se p.razas que non existian e afinal na 
Delegación déronlle as plazas que 
máis lles conviñan, Pésie a iso, fica
ron prazas sen cobrir -máis dun cen
to-, e agora estanse a implemenfar as 
novas vacantes sen seg u ir o baremo 
regulamentado, faise por te.léfono, 
sen chamar por orde correlativa, e 
mentras a alguns xa lle din para onde 

· teñen que ir, outros son perguritados 
polas suas preferéncias. 

Tamén na Agualada - onde o ano 
pasado houbera un grave conflito con 
Manuel Monte- as causas están pou 
co claras. A Monge, mestre pr9vi~ó
rio, podíalle corresponder seguir no 
mesmo centro, pero outros catro 
mestres prestáronse . á manobra de 
ocupar as catro vacantes, ainda que 
afinal nengun as ocupou f')or diferen
tes razóns, semel)ando ' un intento de 
marxinación política. 

Finalmente, neste rápido repaso 
ao comezo do· curso e os problemas 
que se apresentaron, dar conta da es
trañ~ montaxe que se está a facer na .· 
Coruña coa exp·eriéncia ECC (Educa- . 
ción Permanente de Adult~s en réxi
rne especial). Esta experiénci~, que se 

· fai e11 colaboración con algunha emi-· 
sora '" de rádio, é levada aqiante por ea
tro mestres . da Coruña en comisión 
de servíci¿s. ·O Jocal ~nde se van ins-. 
talqr épagado pola Consellaria, ~ ago- · 
ra están a percorrer os.axuntamentos 

. en proc~ra de alunos a 1.000 pesetas 
por . mes. Reunirían. profesor.es cola·- _ 

·boradores, aos . que pagarían· segu'ndo 
· o número de alunas. Esta mbdalidade 

de er:isino anúnciase: com·o -ofic·ial, e é 
financiada desde a Xt:Jnta, e afinal do 
curso f .oncédese ó certifi~ad~ de Gra- . 
pu~do Escolá,r, ; a INTG _p.ergúntase 
que tipotde cof'.ltrol está ·est¡;ibelecido, .• 
e apbnta a posibiliqade de qUEl se crie, .. 
'unha ·espéeie 'cie·,·,mercado d"o ·gra.d'ua~ . 
do ~scdfa'r''. ·,,.· •<':. -·:.. ., · · • 

X.C. 
., 



· .. 

·1 

AprÓbaron · medidás que saben q-"ue nunca vari· levar a cabo 
~ \· . . 

~ ::. ' 

O Parl~mento '-e~pezo..;a. 
a ·campaña · ~leiteral 

. Empezaron as ses.ións RO parlamentó ' galego~ -e con elas. a campaña 
· eleitoral cara as autonómicas, Resolucións e promesas que 

Mellá,· q .ue nofl quix_o eritrar no xogo 
derriagóxico, apr.oban outra proposi-. 

·. ció.n non de 1:e.j _d,e .acción · ná ·comar- · 
c~ coruñesa. 

. non se, vah 'cumprir fo¡ o que derq'n de si os primeiros plenos; ainda' 
asi a uns sonlles úteis agora ~ oufros· vanas utili.zar 

Todo un- plan .económico que d-e 
levarse a cabo finar.ia dunh~ vez con 

. todos os problemas derivad~.s da ·crise 
que sofr~ esa corn_arca. . , ~ 

máis adiante uns e outros tratarán de beneficia.rse eleitoralmente 
da crise e da reconversión. 

O grupo -socialista no ·parlamento ga
lega está quedando unha e-outra vez 
contra as cordas, acosado pe>r propo
sicións que eles teñen que rexeitar 
por defender a Madrid. 

lsto foi o que pasou na proposi
ción de Lei para apresentar recurso 
de inconstitucionalidade á Lei de 
Cultivos Mariños do Goberno central. 
Unha lei que parece a todas luces in
vadir as competéncias exclusivas que 
a Galiza 1 le foron outorgadas no Esta
tuto de Autonomia. 

Ao dia seguinte aprnsentáronse os 
pontos · aprobados pola Plataforma 
para a Defensa do Sector Naval Gale
ga e tamén o PSOE se quedou s6 
freñte a toda a cámara. Eles teñen 
que defender unha reconversión á 

E dicimos .de Levarse a cabo, xa 
T que <;le_· antemán se sabe que . non vai 

ser' asi. Todó vái quedar nunhas actas, 
na pr.ática non se vai facer nada, ain·
da que si ,vai ser utilizado -eleitoral- . 
mente, até o ponto que poda que só 
para i~to 'se fixese: · · · . 1 •· 

E de util izalo · hoxe·, gaña_;ian sen . 
d úbida .. os partidos que votaron a fa
vo r, .. Pero cando cheguén a·s eleicións 
seg_uram elite o PSOE vai pedir can
tas, quedando demostrado qu·e non 
se fixo' nada . . Ficará ainda o 'recurso 
de que se diga que non houbo tempo 
ou que foi culpa do Gobernó .central, 

. cando nesta proposición non se cita 
para nada a Madrid, ~en ·sequer 'para · 
ped i rite cartas. -

·E non afirmámos isto· por pesim i.s~ 
rrto, nen por águafesta's, npn. Facé
molo desde o realism~ da experién
cia demostrac;la. 

Vexamos: 

O 25 de Maio de 1983, ·o Parla-
. . 

11'.lento aprobaba por . unanimidade 
unha resolución sobre a crise na co"

c 
~ marca viguesa. Esta resolución non ia 

5:lUe toda Gal iza se opÓn. E fano, ain: 
tan. alá como o "Pi:an Económico Co-
ruñés" (por certo, cántas disculpas de 

9a que tanién sa iban,-: como outros Anxel Guerreiro,- o . propositor, de 
moitos vislumbran, que aprobar os· 

· Gon2ález Dopeso, de todos, para xus- · 
pontos da Plataforma ou non non . . . . 

. b. d , . ' t1f1car o presentalo); no seu pnme1ro · 
v-01 cam 1ar na a na prat1ca, xa que- .... ll' · · f ·· h 

. . . . " ponte reco 1ase que . se aria un a 
Madrid va1 seguir coa sua se non se lle C - . , 

1 
. '" 

1 
b · 

,. -· . · om1s1on consu t1va P.ara e.a. orar 
pon frente algo ma1s que palabrarta e . d · 

1 
., . , · A .. d . 

resolucións. E non vale dicer que as propostas _e so ucion .ª.~ns~. tnf~ 
ed .d d f 

1 
non se reuniu esta com1s1on nen se 1-m 1 as. e orza non va en para na- . ' · . 

d. , 
1 1 

·t 
1 

t · ' · xo nada. Pensan vostedes que se va1 a, so como pape e e1 ora e ranqu1- · . . 
l.d d d · · · d. l 'tº .... apl 1car o plan apr0bado para a co-1 a e e conc1enc1a e po 1 1cos d C - ·d · 1·6 · pios. · marca a oruna, c;an o pasaron 

Os poi íticos lanzados .. · 

E xa la r:izados os parlamentários 
autonómicos, despois de aprobar a 
criación dun sector público galego, 
van e, esta vez tamén cos votos. en · 
contra do PSOE, · e a abstención de 

meses e ainda non se reuriiron para . 
ver .qué se pode facer coa crise_ da co-

. marca viguesa? Pensar iste seria de 
cridos: De algo valerá se hai a aiguén 
que lle levante a moral. Ademais, no. 
.parlamento están para parplar. 

A.E. 

Eran militantes socialistas 

O PSOE despide· a seis em~regados 
·O PSOE despedí u a catro 
empregado~. militantes 
~o partido,' e non lle renovou o 
contrato a o utra. persoa. 
~firmari que a medida 
foi tomada por dificuldades 
f.inanceiras, ainda quemáis ben 
par~ce que é . .óutro episódio 
máis da loita poio poder 
ca"ra .o ·próximo congreso. 

Catro empreg_ados do Par:tido .Socia- · 
lista Obrero Español que traballaban 
nas oficinas do partido en Santiago 
fo.ron despedid os. · . . 

· Esteftr:aballad,ores eran todos mi~ 
J lita tites :d~ PSÓ!= desde. hai tempo;. e 
alguns li;?vaban traballando máis de 
cinco anos. 

O PSOE ·xustifi~oli a' medida ·adu- . 
· .cindo ~ificuldades . fina.nceiras, .ainda 
que isto non se coml?ren.de moito xa 
que, consultadas fontes laborais, pa
r~~e ser que estes traba.lladores teñen 
foda.s as de· gaftar en Maxistratura, a 

. onde recorraron, e a's indenizacións 
que teñen que .pagar polo de_spido (li
_bre) van ser cüantiosa~. 

Non se comprende moito tampou
co o ,das pretendidas dificuldades fi
r:ianceiras cando do\,Js destes postos 
xa fo ron yubertos · con o u tras tantas . 

.actual executiva, que foi a que deci-
diu os despidos. · 
, Algunhas desfas persoas· -estaban 

consideradas como . excelentes técni
cos, o qué, descartados os móveis 
económiéos polo xa dita, todo pare
ce indjcar cj,ue se deben os despidos á 
loita polo poder. que se ven manten
do dentro dq partido cara o· próximo. 
.congreso; sobrefodo entre gaÍeguistas. 
e oficialistas. · 

Até o de qgora, nos períodos pre
congresuais nunca sé tiña producido 
despidos · ~o partido, o .que pode da.r 
unha idea de cómo están ··ae encona~ 
dos os ánrmos 'nas filas dp pesoe ga-

~ lego. · . 
.· Dase a drcunstáncia de €:JUe os se.is A.demais . destes seis despedidos., 

Despidos .P'c?líticos. · 

despedido~,' todos eles militantes so- non se lle renÓvqt,1 o contrato á xefa 
cialistas, non eran nenguns adeptos á . de prensa. 

. ' 

· doS ·· Pré'!'ios'. literá1ios 

LOIS DI EGUEZ 

No número 253 de ANT periodico-ven unha !nteresante información so
bre da concesíón do Premio "Bla~co-Amor" de n.ovela. De non ser por 
ista información . -única, por outra parte, nos xornais dé Ga l·iza- nen-
gué~ saberia da "outrá novela". · · · 

Se _observamos os xurados.que :se elixerl',-tanto para o "Blanco-Amor"
como para outros prémios que hoxe teñen sana n'o noso país (Xustas Li- . 
terárias Galegas, Esquío, etc ... ), vemos se.mpre que xira n sempre arredor 
de Jnstitucións oiieiais ou editodais ligadas ás mes~as e ao Consello da 
Cultura Galega. Abondan pouco os intelectuais non atados expresamente . 
a ·efas e a 'ideoloxias concorr.entes cos partidos estatis. E digo .que abon
d.an pouco porque algun hai, é certo, pero sempre nun rúmero que non 
faga pe i:-igar a-votación final. lsto trae xa de pr.i!}_Cípio" un f,9116 partidista 
do prémio, partidista no senso am.plo da palabra, e desde iog"o moi pouco 
obxectivo. Asi. non é doado ·analizar a nosa conxunción creativa máis alá 
de .critérios ·definidos, en última j ristáncia, polos- "pais da_ nasa .cultu ra"; 
eses que. no 1950 desfixeron o galeguismo político !evándoo polo 'terreno 
cultural.ista, e·vaia terreno!!: o que, cunha altísima porcentaxe de dogma
tismo, definé quen é bon e quen é mao, quen hai que ler e quen non, a 
quen hai que levar-ás aulas_d_este país e aquen hai que agachar -e silenciar.._ 

O ·xurado do Prémio "Blanco-Amor" d~ste ano estaba formado por un 
profesor; un catedrático de Língua e Lite·ratura Galega, un secretário <ja 
RAG, un bibl lotecário da mesma e un Director xeneral de agricultura. O 
xurado das Xustas Literárias. sempre est~ corfiposto por persoas designa
:das . palas institudóns ou organismos: RAG, Universidad~ de Santiago, 
Asociación da Prensa de Santiago, Instituto Padre Sarmiento e Excelentí.
.simo 'f\xuntamento de Santiago. Os escritores, pois, ven sometidas as su as 
obras .aos critérios de. persoas que, . na . sua maioria, te°ñen pouco que ver 
coa cr-iaciór:i liter~ria e si moito con institucións cuxo cometido non é 
precisamente O· xulgalas. Daí a liorta acontecida ca "Blanco-Amor" que 
se acaba. decid indo por maioria por unha obra que non lle cree tensións 
de neñgún tipo aos que ~axe teñen na sua. man os poderes e Ós f.á_vores da 

~ cultur13 "sana y· constructiva". · 
·As próprias bases -e sigo talando · a ·nivel xeral:- destes prériiios ,son 

unha coit~lada para o análise e_ estudo da -nosa criación literária. P<?r 
exemplo: córno se pode.n ·1er Gríticanténte once novelas cu.xa extensión 
mínima son douscentos fólios·; en vinte dias? (6 prázo. para ·a admisión dé 
obras para o "8 lanco-Amor" remataba o 14 éle agosto e o fallo de.use o 7 
de . setembro. O ~as Xustas Lite.rárias ia do 1 dé ~ullo ao _15 do mesmo 
mes. O Esquio remata o .15 de Si;ltembro .e fállase homes de,. Outubro). E 
tiro este exemplo das bases, ·c.omun a casé todos os prémios, porque indi- · 
ca perfeitamente que ·o criterio rion é potenciar a c-alidade senón 'xogar co 
interés e ca favoritismo. · 

o escritor ' galego ~con moi poucas excepcións} ten hoxe moitas difi
culdades para pubricar a sua obrá. Pasamos por un momento moi ·intere
sante na nosa construcción 'criativa (once novelas presentadas son moitas 
npvelas), e coid.o que ·haberia que abrir ás-portas para que demostrar(! a 
calidade, se. pupricase-e se venciese, que é a segunda fase important~sima 
da potenciación, .real .da obra en galego. A solución non está nos prémios, 
tal com.o hoxe se levan, .está nas becas, nas editoriais, oa axuda e facilida
des para q1.:1e se leve a cabo, e nQ.n na discriminación temática~ no favori
~ismo de_ clan, - nas cortapisas normativistas que ·san, obxectivamente,· 
unha -yondena para todos os cj~~ non escrebemos nas normas que quere· á 
X unta, 'a RAG e o 1 LG. . . 

Hai· u'nha Asociación coa . qúe hoxe non se quere contar, precisamente. 
a institución máis representativa dos escritore~ galegas, tanto na ideoloxia 
·como ·na criación e estilos. P:alo, claro está, da .AELG (Asociación de Es
critores ~n Líng_ua Gale!]a). No' tema que hoxe traigo aqui é a voz máis 
9utorizada para "fixar os critérios básicos que limiten a !Jases e xurados, e 
en todos os paises nos que.- existe :cóntase con ·ela e aínda . s~, lle ,;mima'.'. 
Mais en Gali'za témeselle, a oficialidade fuxe dela como ~e fose .o ~emo. E 
é por caciquismo,·porque nesta tan·cacarexada democrácia non gosta que 
aparezan plantexamentos diferentes aos oficiais. ·coido que hoxe compre 
xa facer activa a reivindicación de que a criadón literária se véxa autenti
cam.ente respetada. bs escrítores galegas ternos que,ªº seu ~rav.és, darlle a 
volta a esta persecución silencjosa que se nos tai : Vai costar bágoas e· su
des. 

Convén sairlle xa (!O paso a esta política ·de "prémios" e a situacións . 
qu'e t~aian a pot~ciación diseriminada da obra ~de . cr!ación. · 
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o ·Grove 

, ' 
n~:m se lle deix-oü tomar posesión : 9 
motivo· nos_ d.QUS _casós seria o tje res

, tar niembros á oposición para desta 
m.aneira facerse coa maioria muni~i- / 

'.'·:p~I. - o" · proc~dime·n.!~ ·é ·· tant:O- ~á- is 
_burd'o se temOs en: canta que, airida 

· .·cos dous· concellais . menos; sC!me.nte 
· conseg'uiria un empate a oito, c'o cal 
teria que fac.er uso ·c8Mo ·a'lc::alde· db : 
voto de calidade , que ·só-' serv.e pa-ra 
teril~s de 'pouco relevo. . . . . . 
; A decisión dos ' tribunais para· o · 
c;oncel lal · de CIG, García Caamaf'lo, · 
eqi ·desde un prin.cípio evidente, pois 
a incompatibilidade coa qwd~ea· pre-

. ~ •' , 
tendia argumentar a expulst0n, non · 
existía no mo~ento da: toma de po
sesión do ,~0.11~.e! J aJ-¡ . : ... · .. 
· Ll,JDi.; 1.,'-··;..•;,,._,>•'•. 

Manobra xornaHsti.ta " ·:'"'" r~ ,. ~q 

Na pret~ndida "expulsión do . cori~ " 
·cella! de. CIG'_, veu producirse un f~ito . 
de escándalosa muni(lulación, ªº pu-. (. . 

blicar o )\orna! La Vo.z dé Galicia que 
"o ~l ¿ald~ gañará o contencio'so con
tra García Caamaf\~", o mesmo .dia 

6 /A NOSA TE~RA 

A crise· dos pactos 
Oleiros saltou como notícia á prensa diaria hai uns d.ias: 

· fixériase··unha auditoda .-e o grupo popular afirmapa que habia 
frr~gtJlaridades. graves, falándosé até dl!nha conta par:licular, e de 
que sobraban'28 millóns que-non se sa~ia de"'-onde vii}a\l . .,o· 

·Estas informacións, segundo pudo saber A NOSA TE RRA, 'non 
so~ de todo rea is, escondéndose detrás u ns pactos AP-PSO E 
que ·intentarían abarcar ' a comarca coruñesa. . 

Bea GOndar perdé 

- que dez coricellais da Corporación iar:i 
falar nun mitin en contra da xestión 
da -alcaldía. A senténcia v~rda_deira · 
deuse . posteriormente · e eri sentido · 
corltrário ao que · pretendia o · x-onral · 
coruñés, afecto a· AP. 

Para o caso do ~ontellal do -BNG, 
Mascato Bea, o alcalde · pretende _esi-

A audito ria do Cóncel lo de Ole iros, 
·pedida pola própria corporac'ión, ain
da _ non é coñecida, pqr máis que se 
filtrasen dados á prensa. Segundo pu
dé.rnos nós saber, existen irregularida
des, pero son . irregularidades adminis
traHvas. tamén ·é real a existéncia de 
28 mi lións que non se sabe de onde 

que tivo que escapar dali por mor das 
ameazas dos nacionalistas. Taboada 
Valiño é filio de Pilar Valiño, líder 
do· sector de alimentación da UGT e 
que ultimamente v-en IG>grando gran 
protagonismo no PSOE coruñés. 

Pero non quedaria aí, ainda, a 
operación, pois que AP tamén teria o 
seu protagonismo, xa que serian' eles 
os que apoiarian ao PSOE en Oleiros 
para gobernar, a cámbio de certas 

'" p9htos' n~ municipio , xir a xu.ra da Constitución, requisito 
que ti_o n tivo nengun dos outros con
cel la is. Existe taméh a ·anéd"Crta de . 
q_ue este concellal recebeu nas festas 
dá .nada! u nha feliéitaciórt d'cnlcal!:Je' 
como cbmpañeiro: de corporación ~ . 

-. veñeri . O que xa non é t an certo é a 
d_en·úncia do grÚpo popular de que es
tes 28 millóns estaban nunha canta 
particul.ar é que proviñan de xestións 
urbanísticas. Esta canta, segundo 
cómprobámos/ ' estaba ' a ~orne do 
Axuntamento. · 

' ' , ,,,,, 
pero ganaos 
·dentro de A.P Dase a circunstán~ia, adem'ais, de 

qüé o concellal do .BN~ participou 
xa n'algunha se-sión ,' -oné:le houbo de" 
bates e votación s. · O álcalde · manifes-

· -~ A pretensión de AP; con estas.ase-
. . . / 

veracións, semellaba ser involucrar e 

Duas senténcias consecutivas 
dos tribunais veñen 
de descalificar a xestión do 
·alcalde.do Grave, Beé.1 Gondar, 
o ·cal terá que admitir 
a reposición dun concellal, ao 
tempo que se lle desautoriza 
unha modificación 
presÚpostária de 20 millóns. 

Simultaneamente ·a estes feitos, o se
ñÓr Sea . foi surprendentemente elixi
do para formar parte da Comisión 

. el~itoral d"o s~u part.ido, AJ:>, na pro
vfncia de Pontevedra, l a cal se enea- · 
rregará de elaborar as 1 istas para as 
próxima~eleiCións autonómicas. 

. Coa designación mencionada., Bea 
ve aumentar o seu poder dentro de 
AP, o cal pode ser par'a lelo cío rnspal
do que o pár~ido 1 le vaia prestar n9 
sua xestión de alcalde grovense, ·xes

tiÓn que é quizá unha .da~ máis .con- .1 

testadas de toda a Gaiiza. 
Segundo rumores que circulan po- · 

lo município, o respaldo de AP viria 
en función das promesas fe itas por 
Bea Gondar de apoio ·económico .. na_s 

campaf1as eleitorais; apoio que parece 
tamén pensan prestar diversas persoas 
relacionadas ca. contrabando e que xa _ 
puderon telo feíto nalgunna campaña 
anterior, segundo estes mesmos men
tide iros políti~os . 

Unha Corp,oración 
· ¡'Secu.estr.ada'~ .• 

- tou agora, súrprendentemeñte, qué 
para que unhá sesión sexa válida, o 
alcalde ten que declaral.a aprobada ao · 
'f jnal e el non pronunciou nunca ~sa _ 
palabra, polo .tanto a sesión ficaria" 
convertida ·nunha s.imples charla . ' 

N:odificación c;le créditos 
No tocante á modificación de cré

No tocante á xestión de Bea Gon- · ditos por importe de vinte millóns de 
dar no município, o deputado polo pesetas chegou t·amén a desautoriza-. 
PCG, Anxel Guérreiro, aeresentou ·· ¡:ión por parte do Tribunal Económi-
unha interpelación no Parlame,nto ga- ca-Administrativo, ·en base a que este 
lego segul\do a cal "a corporaci.ón cámbio non foi · aprobado pala maio-
rnunicipal de 0 -Grove padece un se- ria da corporación . 
cu.estro insólito dos seus · direitos Destes vinte millóns, 15 pretenden 
constitucionaís, despqis de máis d,un · ser dedicados ás obras na 'lonxa e 
ano sen ~elebrar sesións de pleno or- · mercado, segundo decisión da . frac- · 
djr¡ário, e máis de nove meses sen se- ción da corporación vencellada ao al-
sións de pleno extraordinário", sina- calde a cal ,pode_ íncorr~r ni..rn delito . 
landa taméri qué "non se renden con- individual de malversación de fon'-
tas e ·norí se apresen-tan ao pleno mu'- . · dos-. 

nicipal os presupostos am.iais''.. _. A defensa da operación -en base ao 
A decisi6n de expulsar a un con- "est.ado ruinoso" da lo_nxa e mer-cado 

cellal da corporación, membr.o da. parece ser inviábel a~te as evidéncias 
CIG, agora re.batfda ,polo Tribunal do e infórmes técnicos que contrad icen 
Contencioso, cabe en~adrala dentro a suposta ruína. 
da mesma política ·levada a cabo no 
caso doutro concellal do BNG, ao ca·I M.V. 

desprestixiar a García Seoane, Conce
llal independente - próximo ao -PC e 
ponente .de urbanismo. 

Unha campé!~ª máis extensa 
·Pero a campaña do Grupo Popula r. 

non se quedaría. aí, neo está só ne la. 
A campañ·a podería ter máis alcance, 
xa que · detr_ás está toda unha estraté
xia e uns pactos- entre AP e PSOE na 
comarca da Coruña. 

Primeira~ente ·a que se pretende 
en oleiros é defenestrar a García 
Seoane, que leva o urbanismo per
soalmente, pasando . polo seu despa
cho ceritos de persoas ao mes, coque 
está alcanzando gran protagonismo 
na vida municipal, e sobretodo cara ~ 

fis próximas eleicións, o que non é 
visto con bons ·ollos polos socialistas, 
con quen manteñen un pacto de go
berno os independentes. 

Pero a cuestión non parece párar 
aí, senón .que os .do PSOE van máis 

· alá e · pretend;en cambiar de · Alcalde 
substituindo ao actaa1, Xosé . Maria 

.del Monte Gonzále~por Tab.oada Va-
liÍ\o. _ 

Xosé· Maria Del Monte procede de 
Euskadi, afirmándose en certos meios 

De Ponda l a Novoneyra ven 
constituir · a meirand'~ contri
bución á historia da lfriéa gale
ga _ contempor~nea,., a~áis de 

o~ yin te con tos que sé reco !len . 
en Remuíñ.os en coiro están 
enfo¡1dos por un de.lisatto e, ¡n: 

·. sólito sentido 'do humor. UR
SU LA HEINZE ne~ta súa se
gunda ap13rición Gamo escrito-

que .algúns dos estúdios· conti-. 
·dos nel deixslt:i de -seren simp.le

mente cap{tulos dun magn{fi
co manua l para se convertiren 
en · auténticos esfudios mono-
gráf ic9s sobre das figuras sen-
lleiras da nasa recente historia 
literaria. I 

ra consolídase · como ·un dos , 
valores máis firmes da renoya
ción' narrativa que se está pro- · 
ducindo en Galicia. 

. concesións no plan urbanístico. Pola 
súa banda, o PSOE apoiaria en Artei
xo a AP no g-oberno municipal, e ta 
mén ·no plan urbanístico·, tremenda
mente contestado. AP tamén pactaría 
na Coruña o apoio a' un PXOU, do 
que o PSOE ficou só na sua defensa. 

AP non quer perder Arteixo e o 
PSOE ten medo a perder Oleiros. 

Esta operación quedou un pouco 
desbaratada xa qu·e os independentes 
de Oleiros pactaron co PSOE ou , po
lo menos, con alguns membros, pac
tos dos que polo momento ainda non 
se sabe moi ben o alcance; o que s( se 

. pode afirmár é que hoxe por hoxe a 
crise de Oleiros está conxurada. 

Un axuntamento sen secretario 
Eri canto ás irregularidades, non 

.son moito de estrañar nun axunta
mento que non ten secretário nen in
terventor, e onde a anterior secretária 
dimitiu porque non daba pos~o a an
dará administración municipal. 

Agora veu un técnico de Madrid, 
socialista, para facer unha reforma da 
administración pública; a esta refor
ma · opúñanse Garc(a Seoane e com
pañia'. Pode que o pacto entre PSOE 
e lndependentes viflese por aceitar a 
reforma administ"rativa .do PSOE, que 

· en gran medida lle reporta o poder 
aos independentes. 

\ -, ~-

A simple mención da palabra 
masonería levanta, a inda ho xe, 
airadas e cóntrovertidas polémF 
.cas . . 
A masonería foiobxecto -de al-

A.E. 

- vida por parte da hist-oriografía" : 
ofici_a l durante mo ito tempo, · 
convert{ndose deste xeito· en 
abonado campo aberto tanto 
para os seus detractores co mo . 
para ·os seus apoloxistas; . 
quen, por outro lac;i o , nada 
fixeron por esc larecer mini- . 
mamente a súa aúténtica ~ 
historia. . " · 

edicións -xerais 
u:lJCt . ,de 
~§{! galicia.s.a 

"LA MASONER iA Y LA CO
RUÑA (Introducción a la his.toria de la maS(>neria 

. gall~a)", é o primeiro estudio cientlfi!:o e pormenorizado 
ata o presente, sobre da hi stor.ia do fe~ómeno masÓnipa 

,· 
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·· O . Boletn ·da Provínci.a 

non .adrnite o gale90 

/ 

Rádio Fene .xa ·emite 

Fene ven de se constituir no se
gundo concelfo galego que conta 
cunha emisora municipal. Neste 
proxecto ven· traballando a maio
ria nacionalista de Fene desde hai 
vários anos co obxecto de contar 
coa solidez e apoios de abondo 
que impidan que se repita o· caso 
falido de Oleiros, ant-e 'un l)ipoté
tico intento de clausura. 

As ondas desta emisora, instala
da nunha-comarca densamente p9-
voada na que se inclue Ferro!, al
canzarán polo tanto a un elevado 
n'úmero de habitantes. Con ser es
te un caso hoxe único en Galiza, 

. xunto coa do Grove, non ..Q é, en 
cámbio, en relación con outras zo
nas; así Catalunya canta desde hai 
anos con máis de 80 emisoras mu
nicipais. 

O caso de F~ne poderia ser di
ferente incluso ao catalán, se con
ségue darlle un carácter de infor
mación alternativa que _.rompa co 
monopólio actual dos meios de 
comunicqción. As emisor.as muni
cipais catalanas, despois d\.m's pri
meiros tempos. dubitativos, tende-. 
ror.t¡ IO'go -~ un ha definición élara . 
polo eido institucional, abando-

nando nos seus principios r·eitores 
unha liña de diverxéncia co siste- · 
ma. 

. Fene _solicit9u no séu mofnen
tp. todos os · per!Tiisos · necesáries 
para constituir · a emisora legal
mente. O medo dos gobernantes á 
aparición de. elementos diserepan-
tes nas ondas parecei que-foi' deci
sivo párá a non concesión destes 
permisos. E por esta . situación, 
xunto éo temor a u~ha clausura, 
que Rádio Fene· trata de garantir 
todos os apoios sociais necesários. · 
Neste senso, a maioria do 8NG 
dispuxo un Paqroéjdo para a emi
sora, no cal tivesen representación 
todas aquel~s organizacións, enti
dades e asociacións nos distintos 
campos e con preséncia no conce-
llo. · 

O BOP n~n publica en galega 

A xestión municipal do conce
llo de Fene estase a ver paralizada 
nalgun dos seus ' proxectos de 
obras, adquisición de terrenos, 
·etc., debiao a que os éditos e de
cretos da Corporación non ~ saen · 

publicados no Boletín- Oficial qa 
·Província. lsto ven sucedendo ao 
parecer desde o pasado mes de
Ma io, · e afecta a pro~ectos por 
unha cuantia aproximada d~ 90 · 
millóns de pesetas. · _ 
· Segundo explicacións dunha 
funcionária do BOP aos rexidores 
municipais, existe unha orde su
perior indicando que as disposi
cións municipais non serán publi
cadas mentras non sexan redacta-. 
das en idioma español. 

Segundo o alcalde de Fene, se
ñor Rivera Arnoso, até o mes de 
Maio non houbera nengun proble
ma co galego, entendendo que a_ 
decisión actual poderia ter r~la- .. 
ción coa a_frtiva oposición do Can
cel lo de Fene aos proxectos de re
conversión que están P aJectar a 
aquela comé\r..ca. 

M.V. 
•. ~ . 

Presunto autor dun incéndio · 

Detido en Baiona 
. . 

un empregado .do JCONA ·, 
O mércores dia 12, a .Garda Civil Postos en contacto con dlversas 
de Baiona detiña ·ª un..encarregado instáncias, non pudemos nen con-
de ICONA -e a dua·s brigadas de firmar nen desm~ntir a id~ntidade 
pronto auxllio.adcritas a ICONA. nen ·a presu'nta implicación pos -de-

Estas tres persoas serian os pre-. tidos; agora ben, estraña máis un-
. 'su11tos responsábeis . dun incéndié · ·- · " ha vez que se siléncien oficialmen-

que, minutos antes·; se declara no te estes fe itos, sobretodo . can'do 
· ' Monteferro o. Segundo testigos· pre-

sen.ciais da detención, o· .incéndi'o desde hai anos· se ven afü.mand_o, 

empezou por tres· lados d' istintos ' . . nalg.uns· círculos, que moitas veces 
no Mqnteferro~ . pola banda do· son os empr.egados do 1 CONA os 
mar:- ~ue prenden lume ao monte. 

1 ('' ... ) F ..:' 1 ;¡);_:-:?,~\ 1(¡ . ...: rv·, l !'T' ;-j~ J 1~ d(1 t.; .• ~:~: L : ..... ·•. 1·¡ 

- ~t .; .f •'f !.·: ~.,' ,. · ,'._; .L,_,,_~ 

. ' 

. Dirixida:s· contra grupos políticos ,·. 
.,, 

Ameazas te·lefónicas faScistas 
As ameazas contra'gru pos 
e perso'as vencelladas á esquerda 

. viguesa xunto cun . 
comunicado· recebldo por 
teléfono na sede.da UPG·~ veñen
_supor un progresivo despregue 
· das actividades fascistas -
naquela cidade, o e.al estar.ia en 
consoriáncia. co~ rumores sobre 
o proce~ .de. rerirgan~zación 
qt¡1e están levando a cabo 
os grupos 11ultras". · 

o pasad.O dia 13, un dia ante.s da ma
nifestación antifascista, ~militantés da 
_UPG recebian unha chamada telefó
nica 'á ca.1 córresponde o texto· que a 
continuaCión repro'ducimos: " 

"...:..¿Es 
1

Ía \;ede '.de la ·. Unión de/. 
Pueblo Gal/egp?. ;:-Es de vital Ímpor
tancia .para vúestra seguddad que es
cucheis el siguiente mensaje. . o ; . 

t .-Ante la c9nvocatoria de una 
Os pr-ol:Jlemas· q'ue-para a esquerda 

poderian derivarse de este reagrupa-
manifestación anti:fé!.chas tenemos mento virian daclÓs, máis que. pala ca~ 

' datos de vuestros dirigentes -y no va- pacidade fascistierí si, polos apoios e 
cilaremos en aten.tat contra ellos. conivéñéias qué de sempre viñerOn 

:P.~Tenemos cápacidad ;uficiente mostrando - elementos pertencentes 
para desarticular vuestros comandos aos aparatos policiais e a· outras ins-
antifachas en cuestión de horas.. táncias do Estado : 

jO_-Nuestro g!_Úpo es uha organi- · , -O perigo -tenáe a reproducirse de.-
zación articulada a .nivel d_e todo el cote, ·ao non se ter dado, nen du.rante-
territorio nacional. a transición nen na présente etapa de 

· 4°.-Aunque no ~nerrios ninguna · gobe~no sociaíista, unha depuraci9r) 
responsabilidad en el atentado de Vi- . destes sectores . . Ain.da ao contrario 
cki B~llest.erosf.. no vacilaremos én .. · ven senda frecuente a noticia da mar
atentar cóntra 'vuestros dirigentes. ' 

5°.-No · consentiremos ningún 
· atentado, vejación o insq/to contra 

# símbolos sindicahstas. . . 

xinación dos mefnbros mais democrá
ticos dentro da- policía, así como a · 
negqtiv~ a reint"egrar aos militares da. 
UMD no exército. 

. Habló el grupo armado sindica/is-: · 
ta. Viva España, una, grande y libre. 
Muera el comunismo." · . ._ .: Grupos de choque contra 

O proceso de reorganización de os reconvertidos? 
gr:.up~s fascistas, do cal ~e ven falando 
ultimamente en círculos políticos, 
poderia -ter continuación na volta de 
Fuerza Nueva ·ás convóeatória.s eleito
rais, máis co obxectivo de reagrupar 
aos seus efectivos, que con vistas a un 
éxito no riúmero de · votos. Se ben o 
no me de Fuerza Nueva ficaria despra
zado polas siglas de Partido Humanis-
a ou outras. 

O goberno', e concretamente o G·o
bernador civil de Ponte ved ra, teñen 
mostrado en dive.rsas déclaracións a 
sua · disposición pára desarticular os 
grupos fascistas. · 

· Os resultados até agora\son nu'los, 
queixándose ·diver~s , organización_s 
de e.squerda pe que os. seus miljtant~s 
en cámbio son . detidos p~r protestar. 
e nGn se comezª ~ª: ~ctuar contra os 

Asamble~: NaCio~a1 
d-0 .· BN'G en .D8c.eínbró 

r1 ¡~ • 
3;;,.. 

"fachas", a pesar de ·que tanto . o go
berno _civ_il como a própria policia te
rian dados c~n nomes _e domicflios 
dos principafa implicadós. " · 

Diante, desta ' s.ituación, algunhas 
fong'es xa teñen especuÍado . coa posi-_ 
bi lidade de que se ben .o goberno ñon 

· dá un apoio ·indirecto aos fascistas, 
ao contrário dalguns sectores poli
dais, tampouco lle vi ri~ mal~ q presé~
cia de certos grupos -"fachas" como 
elementos de choque nas · moviliza
cións contra a · reconvers_ión, .provo
cando unha polémica orientada como 
e~frentamento "e-ntre ·extremistas de 
distinto signo". 

. Aétualmente, a. Coordenadora An
tifascista de Vigo leva máis de vinte 
dias á espera dunha nova entrevista 
co Gobernador civil. En esixénc[a da 
m'esma tivo lugar unha concE:ntración . 

, en Pontevedra di ante do Goberno ci
yil o pasado dia 20.- Seis diás . antes, -
1.,mhas 500 persoas se manifestaran en 
Vigo seguindo a convocatória da 
Coordenadora, a cal viña ser a segun
.da ' en catro meses 'e polo mesmo mo-

• tivo. Nela solicitouse a dimisión do 
Góbernador civil _e do Comisário de 
policia da C:idade, señor Mosquera. 

M.V. -, 

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) · 
celebrará Asamblea. Nacional os dias 

ter lugar'en Santi-ago. - ~antes, · como .é · a -posturl:I d-iante das , 

8 e 9 de Dec~mbr.o . próximos. , .. 
A Asamblea, · primeii-~ des¡:i'oi~ ·cia·: 

fundación desta frente polític.a vai 

En meios-Ha:-.organizac::ión considé- . próxi_mas eleicións'- autonómicas; xa · 
rase de .'gran_importáncia esta .Asam- . que . non houb9 nenguntia- Asam!;> leéj __ 
blea · Naéi~nál7. máximo · Órgao, que Nacional despois da expulsion dos 

· terá que fl'.efT~lr:se s.obr~ temas impor- parla,nientários. - · 
' ·.:;. '~ ·""' : ·~ . .• ........ ~~· . 

Tamén se debaterá a fixará a polí
tiGa cultural que va.i levar a .cabo o 

. !3NG. 
Nestas Asamblea Nacional elixi- . 

ranse os membros do Consello Nacio
nal e aprobaranse definitivamente os 
estatutos do BNG . . 

·Manifestación contra 
as extradiciÓJlS 

_-. O Bf¡,JG convoca, por outra banca, 
a unh~ manif~.stación para -~ día 21 
de Outl,Jbro en Santiag'o en protesta 
contra as extradicjóns de refuxiados 
bascas en diversos países europeus. 

o -sN.G fixo chegar xa telegramas 
de protesta ás embaixaa as dos dist in 
tos paises a_si como de apoio a Eusk: 
di. 

-N~&~f-{ "e~Q¡§,1§fj§~1~~Q _ __{ J~~'7li: 



no "affaire" REACE- , e tamén 
· · regula ·a erguemento de certas edi- · 

ficació'ns. Para ·a abogado da fa mí-
-. lla _nese apartád~ , co'll~ perfeita

mente a petkión que ag9rá realiza · 
.a famílja, _ afnda pend~nte :do fall'O 
da_ Audiéncia, que obrigaria ·a re- , 
pór o·derribado. 

Allanamento e ·calúnias . 
. na prensa 

·. A situadón do terreo ·é .que 
non se lle .permite nen tan seque-

·. ra acampar aos donos, e mesmo se~ 
teñen tirado carfliño.s sobre ~nha 
propriedade privapa:; .cousa ·que .. 
,non parece preocupar' ás autorida- · 
de~s. responsábeis. '. ' · · · 

Alemparte, ,Estanislao Fernán- . 
' · __ dez de. la Cigoña, que representa · 

na Xunta Rectora aos grupos eco-

·oespois 'de Vigo; . ~ . 

-alcanzan agora 
-a. Mondariz · 

~ ·. laxistas, envio u á. prensa unha ·car:-. 
ta anunciando· que xente relacia'~ - 1 "· .. 1 • d d 
'nada- coa famíl,ia teAtara soborná~· , · .. - rreg· _ u ar1.. a ... ~s . 
lo á porta do axuntáment.o "de Vi-Están deqlaradas: Parqúe Natural ··~ . go; extre'mo que e negado.pola f.a- · ~ 
mília-e'. oselJabogado,quenestáá en . "orreos Polémica: a edifi· espe'ra ounha rectifica~ión púbrica . . ' 

caC.ión ,~·.nas · Cies 
I•' : 

antes de · interpoñer deman~a por· 
calúnias contra 9 se·ñor 'De La Ci, 
go~~· 

'ntereses encontrados 
na Xunta Rectora · 

. A construcción nas lllas Cies está 'Íimitada ·desde , . . 
· Todos os dados~ que poidenios 

- recolier permiten fac~r a hipót~se. 
de que a Xunta ·Rectora recebe 

que se· Uxo a declaración do paraxe como Parqué Matural. Aínda 
asi a lexislaci{m non se _aplica con critérios retroactivos, 
e o xa edificado non se derruba. Este verán 
sartou de novo a·polémica enturbiada p~lo procede;· 
das autoridades e de persoas relacionádas coas rn¡:¡s . ._ 

. fortes presións. A. X-un.ta está fo.r
mada por repr'esentantes da Xun- · 
ta, ICONA, Axto. de V,igo, ecblo
xistas,· proprietários·-nas il las · Uni
v~rsid~de_ de Santiaao, Minis~érios Neste .. ·verán a Xefatura de Meio 

Ambente, dependente da Conse
llaria de Ordenación -do Território 
recebeu unha petición para levan
tar- unha pequeoa casa nas Gies. 
Destapábase asi un conflito que · 
ven de tres anos atrás. 

Os peticionários son unha fa
mr'lia a. quen lle tocara un terreo 
nas Cíes por heréncia dun 'abó na-

.: dó alí. A família, no ano 81, er
gueu unha pequena vi;enda de 
madeir~, con rnateriais tra.i.dos. 
pouco a pouco desde o Morrázo. 
Esta vivencia non contab~ con pe~
miso municipal, 1Jn poüco, en pa- · 
labras dos · proprietários ' ~porque 

era un pequeno galpón para pasar 
os f ins de semana s-ó". Seña como 
fose pasou máis dun ano .se'n que 
houbese· nengun requerrmento ofi
cial, de maneira que a construc- · 
ción ficaba légaliz_ada, se·gu.ndo .o 
abogado da fam(lia: ' 

A fins do ano 82 o Axunta~ 
mento de Vigo acorda ·suspender · 
toda· licé'ncia de construcción nas 
illas .. En_ maio do . 83 prodúcese a 
demolidón, sen aviso, da casa. A 
resultas da chegada _dos proprie
tários á i lla, enterados do destro
zo-, prodúcese a -detención e en car-

.. celamento, · por unha sema.na, de 
várlos deles, saindo da cadea baixo 
fianza. 

1 1 •• 1: 
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Recu_rso contencioso 
Oaquela presento use un recu r-

. so que agora está pronto a ser · sen ~ 

tenciado, por derribo ilegal. .: O 
· abogado · sinalábanos pi:ecec:tentes 

moi coñecidos quE) reflexan unha 
diserim(·nación e un trato diferen
te do débil e do poderoso "qué 

· pasou c,on ALCAMPO, non- era 
acaso iJe.gal?, e afinal· mantí~ose .a 
con~trucción e negocio u.se". . : 

Doutra bá~da un tema chama a 
ate.nción. Pesie a todos. estes avara-

. res perm ítese a -constr~cCión- d,un · 
·- · peiré!O provisór!o para unha · em

presa de . transporté. Q permiso, · 
transit6rio, non entraria der_ltro da· 
legalidade, e asi o recoñecen menÍ
bros da Xunta Rectora. 

Ouen está en ·condicións~ de 
. conceder o permiso, por leí, é a 
X_efatura de M~io Ambente (antes 
pertenecen te ao 1 CÓ~A), paré~ 
q_uen decid_e na práctica é a Xunta 
Rectora. Séguese un .regulamerito 
moi pormenorizado¡ e ho artículq 

de Agridultura; D_efer;isa, MOPl:J,
Defensa, Transporte e Turismo e 
Traballo; sumando ~n total de 17 . 
persoas. O qia que se ·debatia o · 
permiso todo parécia indicar unha 
resolución favorábel, · e· po.rén a 
maioria informou d~sfavorab~I- · 
mente, constando unha observa
ción particular dun sector da X. 
Rector~ que po~puña a sua_ d~ci _. 
s.ión a "un inform'e soore a ordena
ciór:i forestal das illas. 

Segundo o inxenieiro ·éncarga
do da c0nseryaéión das i!las, o 
prob!_ema está na falla dun 'plan.· 
c6nxunto de ordenación do terri-

~_tório, que comprenda os aspeétos · 
. de construccións, fore.s_tal, fauna, · 
plaia, etc. · 
. As Cies preocupan a todos,.e o 
extraño celo que se seguiu neste 
caso, ao parecer ilegal, non se se-

, gue para ordenar nen a '·asistén~ia 
indiscriminada ás illas -abarrota
das no periQdo ést'ival..:.., nen·· para 
millorar as instala'ciÓns · pésimas 
do camping alí instalado, nen 'pa~a 
atender a vella reivindicación de : 
derribar ou modificar o monolito 
que presede a c'heg·ada a'os visitan-. 
tes, caracterizado pala ·sua simbo-

'4o . contémpl~se · un ha ring_leira dé 
pr_oib.icións expresas,_ nas que 
COf1Sta a excepción de permitir 
certo ti_po de arraoxos nas edifica
Ci9ns xa construidas -hai que 
l~mbrar que coñecidas persoas te
ñen chalés nas i llas; como Rodrigo . ,.. 
Alonso, quen estivera lmplica~o 

loxia fascista. . · 

X.e..· 

12_ Números: .900 pts. 
b ._, ,. t, Ap·tdo: .. 4J.J. . .. V1GO 

'· ~ 
~ ·~ .. .) •...! 

O PASTOR ELE_CTRICO 
, APART~DG 322 NADE LA ( LUG~'. 

· O serví~io de Correos ven sofrendo 
decote abundantes críticas por parte 
dos usuários. Alguns dos fallos pó-

. dense considerar .como próprios de 
calquer 'entidade cunha ampla exten
sión e obrigada a satisfacer neéesida
des· múltiples. Non obstante, segun
do algunhas fontes, parte dos proble
mas poderian ser provocados. tamén 

·por sectores interesados no desprestí
xio deste ente público cara unha pri
vatización do servício. 

Os problemas en Vigo e comarca 
.foron notórios durante todo o verán. 

"Nos meses d_e Xullo e Agosto, sina-
· 1aba o Sindicato de Corr.eÓs e ·Telé
grafos da INTG- riun comunicado 

- houbo retrasos na entrega de parte d~ 
·correspondé~cia con destino a Vigo, · 

- porque a Dirección Xeral de Cwreos 
e Telégrafos non _queria suprir aos 
traballadores que se ian dé' vacacións 
nestes dous meses, vacaciÓris progra
madas para todo o persoal desde Mar
zo deste ano, polo cal xa contaban 
con iso". O argumento· de que xa re
matara o presuposto non é .válido se
gundo a INTG, posta que " en 

1

p~i-
meiro lugar non é láxico que o presu
posto dun ano se acabe en médio · 
ademáis, estaban dispostos en cámbi~ 
a paga·r horas extraordinárias, ao cal 
se negaron os repartidores de Co
rr~os, solidarizándose cos traballado
res en paro, para que contratasen as 
supléncias das vacacións, durante o 
tempo ne_cesário". 

''A unión entre traballadores ·sin
dicatos, meios de cóm~nicación ~ pó
vo de Vigo con presións e protestas, 
fixo que aparecese presuposto para 
contratación,· e hoxe pódese dicer 

· que a sit_uación do ·reparto de cor.res- · 
· po'ndéncia ~stá r.iormalizada''., valora 

a INTG. . . 

Tamén orixinou· pro~estas o peche 
da focina postal de Balaídos (Vigo) 
para o cal se barallaron dous argu
mentos: cerre por reformas e pouca 
rentabilidade da oficina. O local foi 
aberto _dous meses despois, ao cabo 
das protestas orixinadas sen que se 
observase nengun tipo de reparación . 

A rehtabilidade da ·caix.a Postal de 
Balaídos tamén foi demostrada por 
representantes sindicais, en base aos 
próprios dados manexados pola Di
rección de Correos, e que situaba a 
esta oficina nun nivel de rentabilida-

- de moi aceitál;lel. 

,..,. 

Peche da oficina de Mondariz 

Debido, ao parecer, á d~ficiente 
organización interna de Correos o 
posta de xefe da oficina técnica' d~ 
Corre0s e Telégrafos de Mondariz vi
ña estando vacante nos últimos tem
pos. Até agora, este posta veuse co
brindo ·por meio dun funcionário de 
Vigo ou de Pontevedra, o cal tiña que 
cobrar as correspondentes dietas de 
desprazamento. 

Desde ha·i algun tempo, anulouse 
o sistema de desprazamento, con vis
tas a aforrar as citadas dietas, polo 
cal a oficiña quedou sen xefe e sen 
servícios tan importantes como os de 
Caixa Postal, telegráfico, etc., ade
mais de · provocar · as tardanzas· no. 
exercicio d~ ou~ras funcións. 

Os beneficiários, nalguns casos, 
foron, segundo denúncia a INTG as 
entidades bancárias da zona, que: re
ceberon os . aforras das libreta's da 
Caixa Postal, cunha média de 6 mi
lló_ns· mensuais d·e imposición s. · 

Os perxu í cios alcanzan aos viciños 
de Mondarjz, Mondariz-BalneáriÓ e 
Covelo. 

A venda :de pinturas 
BRUGUER e todo oque 
vostede precise. oara 

· pintar :e decorar 

Glor'ieta de América 25, frente 
á cantei~a · de Santa Murgarida 

":·. ~-,teh·. 252.618'- A CGR1Uf;IA-· 



A NOSA TERRA / 9 

MANUEL MERA 

A patr:pn~I, UQT, Goberno espa- " 
. ñol e GCOO están· n~gociando na 

capital da Españ-a ur novo Pacto 
Social. Este Pacto ten unha di
mensión moi-superio,F. ·aos an:terio- · 
esAu:r :-a1.5rañxéi' ta~te temá; saf;-

,, /..., - •• _,,,. • . I 

t'iais, corno de emprego, patrimo-
nio . seguranza social, intereses, 
etc:, e pertanto vai . significar un 
novo paso atrás nas conquistas dos 
traballadores, ·dada a composición 
da mesa negociadora. 

Unha mesa incompleta 

Apesar de que os meios infor
mativos (coa TVE á cabeza) pre
tenden facer cr_er a opiníón públi 
ca que na mesa están todas as par
tes implicadas {inclusive a· oposi
ción), non é asi nen moito menos. 
Na mesa de negociacións deixouse 
fóra {como en negociacións ante
riores) aos sindicatos nacionalis
tas. E isto vai contra todo respeito 
democrático! Os sindicatos nacio
nalistas representan unha impor
tante parcela da opinión pública e . 
dos traballadores, e somos unha 
forza. coa que hai que contar en 
Galiza, Euskadi e Canárias; esta 
marxinacion ten pomo única fina
lid.ade evitar que a oposición real 
ao pacto ·s.ocial se escoite con for
za a nivel internacional. Con esta 
·atitude, o PSOE ven demostrar 
máis- unha vez que a sua política é 
similar á do franquismo no que a 
represión se ref ire. Na mesa de ne
gociación só estarán representados 
os intereses españois, e os galegas 
veremos outrá vez como á hora de 
"por o lombo" ternos que "bailar · 
coa máis fea". 

' G..=. liz& nece3ita' solucións 
particulares 

Galiza é un país atrasado eco
nómicamente, cunha agricultura 
na sua maioria de subsisténcia, e 
cunha indústria dependente. Esta 
situación colonial que nos fai ope
rar como fornecedores de produ
tos elaborados e consumidor de 
matéria prima, enerx ia, e alimen
tos, deixa a nosa economia des
pro.texida ante calquer eventuali
dade, por iso hoxe estamos sentin-

. do tan fortemente a crise do siste
. ma. Te~amos en canta que ternos 
170.'0óO parados sobre unba po
voación activa por canta allea de 
menos de 600.000 persoas, o que 
representa un 30 por cen -de paro 
real no mercado de .traballo. Ou 
sexa, unha , situación dramáticq 
que empiora cada dia .. · . ' 

Galiza necesiia .solución·s parti
ctJlares. Solucións políticas que 
nc:>S permitan ga'bernarnos e . pór 
en prática medidas so_ciais acordes · 
coa nosa realidáde. Solucióris estas 
que nos permit¡rn canalizar o noso 

· .aforro para o desenvol~imento da 
nosa ec_onomia, .que nos permita 
tirar benefícios da riosq _ en~rxia; e . 
que por exémplo ·reirivfrtan na - n~~ 

'sa terra os 50.000 .m.illóns de ga -· 
." nánci~ ·- que Úvo o ano pasad~ . En

desa/EviéJente· solucióqs d?s inosos 

fl._O 
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., 
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problemas choca cos monolíticos 
intereses de Espaf'.ía, e polo tanto 
do seu Goberno, e dos part\do's 
poi íticos de direita e ~squerda que 
aceitan o marco constituci9nal ac
tual. 

Potenciació1i da C(;QO 
como oposición 

A marxinación dos sindicatos· 
nacionalistas coincide coa poten,· 
ciación p~l.a prensa como foria 

·opositora de C~:OO. Nada mái~ 
lonxe da · realidade! CCOO está 
coa reconversión, coa incentiva-. 
ción 'cios contratos, etc. A sua pos
tura e estar un pouco á esquerda 
da-· UGT, Jpero dentro do sistema. 
CCOO firmóu no seu dia os nefas
tos Pactos da Monclo¡:¡,· que foron 
o início de múltiples medidas tan
to laborais . corno salariais ·en de
úirnento das condicións de . vida 
dos traballadores, ·e posteriormen
,te o ,ANE e máis º '.Al, e a sua pó·s
tura de · oposición hoxe á mais pa
ra prevalecer co.mo fm"za poi ítica 

- independente da· UGT gue por di
feréncias ·de fondo. 

Continuar coas movil izacións 

Durante os primeiros 6 meses 
deste ano , déronse en Gáliza duas 

I • 

' Folgas Xerais que marcaron o ca-
mi'59 a seguir .Pola clase trabaíla~ 
dora nun futu~ó próximo, e 'Signi-

. flcaron ·un golpe ·importante aos 
plan~ do Gobérno espaf'.í_ol para 
Galiza. Estas fnOV'ifüacións canse- · 

guiron agfütinar . arr~dor da mas~. 
traballadora a pequen6s comer- ' 
cian_tes, labreg0's' e ~nclusíve a ee
queríqs industrjais, que ven na QO::_. 
lítica · dó Gob~rno uriha ameaza · 
para a· sua feble _economiéJ. As mo-

. vilizaCións' levaban consignas cla
ras: a necesidade dun Plan Ec.o-nó-

- mico Galega; o trasp-aso de coAi
peténcias a G·aliza e a derogación 
do decreto de ·reconversión. Estes 
c;>bxectivos · noñ poden nen deoen 

- ser abandonados. · 

Frente á fraudulenta, anti.gale-
ga e, antiobreira componenda .da 
patronal, Goberno e sindicatos es
pafjois ternos que erguer en Ga.liza 
unha ampla frente que vincula a _ 

. todas ~quelas orgaizacións · políti
cas, sindicais e sociais que se opo-
5an á politica econórnic::a do Go
berno e es~exan dispostas a movili~ 
zarse. Non ternos dúbidas de que 
as novas mo.viÚzacións van ter q'ue · 
engadir aos pontos anteriores · a 

. oposición ao Pacto Social e, por 
suposto, van ser necesárias folgas 
de maior dimensi.ón . .A tal ponto 
que moi posibelment~ ·teremos de· 

-, chegar a Folgas . Xera1s Galegas de 
vários dias e que non . sexa'n inte
rrumpidas mentras non . consiga-
mos .os1.obxect,iv.os rparcados. . , , 

... . \ 

' Coidamos que ha m.esa de ne
gociacións só están aquelas forzas 
que avalian. 6 s,istema (ainda que 
aigúnlias veces .. xoguen a oposi
c.ión), que o naeionalismo foi mar- · 

· xinado para · evitaren· que~- vo"!- da 
oposición reál se escoite interha
donalmente e privalo ao mesmo 
tempo da difusiÓn ~iiiterna da~ suas 
ideas. E que Galiza ten que con,ti
nuar coas movilizacións e Forgas 
Xerais, inclusive máis intensas, até 
conseguir modificar a política eco
nómica dó Gob~rno esp~f'.íol e' por 
en prática un- Plan de 'Emprego . 
Galega que parta da· nosa real ida-· 
de 'económica e social. 

Manuei Mera é Secretário Nacjonal 
-de Acción Sindi~al 

e institucional da INTG 

JA reconVersión 
xa .pe~a , na. pOrtá · 
Os pasados dias .produGíronse dous feitÓ~ significativo~ no sector 
naval· galego. ·Per u_n lado, ~s ptopostas aos obreiros de AscQn,_ . 

".,- ·que nun c.ornezo poden.ser acei~ábeis, e por outra o / _ -
· o nulo apoia dos traballadores á 11reconversifn(' qu;e que.r a UGT. 

':-- -. A _isto l)a~ qu~~~*~aq\rn,e .,g~~xped~ef:t_te'h1t?ertos a ~~calcles e 
r-sind·iealistás.rtta~cdWfarca do -Ferrol ppla sua actuac10R · , 

'1' - .. •• - . ' - . ·;:: 

· durante a folga_ xeral. 
. ~ 

Os traballadores dé Ascon receberorí · 
ao fin ünha prop-ost'~ que p~d·e ser 

, acejtada:""- empezar; .a --cobrar -x-a do 
Fondo de Garantia Salaría l. · 

Esta medida, :nun comeío, parece 
ser posítiv{,). se é aprobada pnla asam
blea de · trabaliadore.s; de momento, 
e·sta aprobación ainda n'on t[vo lugar, 
pó'is que ainda Mn' saben o qu~ hai 
detrás. 

P~ra . saber . cáis . 'son as ·entreteas 
desta proposta· ·e. qué pretende ~- G_q·
bemo, para canecer 'o ''que encerrá ·a
letra pe~uena·,;, . en .pala.bras dun· 

.. membro do . (:;omité de E ni presa, o · 
· luns desprazáronse a Madrid os repre-
. sentantes dos-. traballacfores. Despois 

· de cofíecer . 'minuciosa'rf.iente o plan 
: : dó Goberno ·os traballadores oecidi-

· rán a sua postura. · -

UG1: pacta en Madrid·: 

Es'{a propÓsta do GebernÓ chegou 
despois de Mn tereri, aceitado- unha · 
prinieira, que foi .negociada- en Ma-
drid por UGT. -

: Esta alterfÍativa era darlle cobertu
ra económica aos traballadores a~é 
que· rematase ·a reconversión, empe
zando a cot)rar aéntro dé dous 'meses, 
con carácter retroactivo desde o mes · 

· de Setembr~,· do Fondo de Promo-
~ . ' . 

e, en certa medida para salvar un 
pouco a cara, ao mesmo tempo que 
rriédian, uns e outros, a ace·~tación da 
reconversión, UGT cor:wocou . unha 
folga dos gra11des estaleiros que foi 
un soado fracaso. 

·E:n Ástano, que era onde tffía que 
. ter incidéncia, ~ó secundaron a folga 

ción. 253 obreiros, o que dá unha idea ·da 
Os traballadores. terian .qu_e nego- sua aceitación. . . · . - ,ír-. 

ciar coa empresa o plan de.viabilidé!- · Pola ·sua b'anda, a .INTG, CC.00. e \ ,,. 
de (produdón, despidos, · etc.) que uso apresentaron un calendário de 
despois debia . de ser -aprobado polo movifizacións no mesmo estaleiro 

Goberno. .. qÚe tivo o referer:id_o dos obreiros: 
lsto signit'icarií;l, na pr~tica; a acei- Asi, 0 dia 20 tivo lugar unha mani-

. ta~ión da reconversión por parte' dos _testación onde ' partiéipamn cerca de 
traballadores, ao ·que se veñe'n negan- · 5 miltraballadores. -· · · 
do sistematicamente· ná sua mBioria. o~ outros dias de loita son 0 25 e 
.Aaemais tampouco a empresa está de 27 .-

. acordo cos p.lans.de Sorena. 
Pero hai máis: este plan significa

ría · que seriah os próprios traballado
res os que fixesen a sua reconversión, 
xa pactada coa empresa. O Goberno· 
deberia de darlle ~amente o visto 

·bon, quedando totalmente á marxe e 
.a saJvo de todos os "Conflitos. 

. E;sta alter.nativa, ·desbotad~ desde 
o primeiro niomen.to,. foille apres~n
tado aos membros 'da UGT despraza-

- dos .a Madrid,. cando estaban pecha
dos os traballadores nas dependén.ci.a~ 
de Facenda. Esta viaxe·, · parece que 
se reafizou a · instáncias do Ministro 
de Trabá.llo, que só invitou í;lOS memc 
bros da UGT. 

A reconversión: da U.GT' 

Ainda que o Ministro de Tr.aballo 
é o· Goberno utilizan moit.as veces á 
UGT para lanzar as suas propostas e 
negociar as saídas, senda esta cen~ral 
quen as leve aos traballádores; coque 
asi se lle dá protagonismo, e o G.ober-

. no ao mes1110 tempo non se desgasta, 
UGT non ~stá ,de acord~ c'oa . récon- . 
versión ' que quer facer o Goberno, 
po~ición que tamén mantén ELA-

, STV, ·a outra centfal que-estaba ainda 
negociando. ·· "' 

· Para oporse aos plans do Goberno · 

Declaración de alcaldes 

: Os alcaldes .de Ferie, Narón, Necia, 
Mugardos, Pontedeumi:i e As Pontes, 
asi como o ·secretário comarcal eta 
1 NTG, prestaron declaración perante 
o xulgádo do F.errol en relación coa 
convocatória do 12 de Xullo . 

No expediente . .incoado figuran 
denúncias contra os alcaldes poneu
h ión i 1 ícita e alteracións da orde pú
blica e· contra a INTG como respon
sábel de activar a folga ~<;:m piquet_es. 

Para .a 1 NTG e para os alcaldes 
"esta é unha . cóacc~ón. contra os que 
se opoñen á reconversión". "Non hai 

' que e~quecer qu.e a folga foi legaj, +iai 
o dlreito ff ·reunión e os•piquétes ta
mén son leg.ais nas folgas", afirmaron 
fontes· sindicais. 

Asi as causas, ·e segu~do o Gober
no intente levar a cabo a reconver

. ~ion, ~inda que intente facelo cos ml'
nimos cust~s de imax~ posÍbeis,· espé
ras_e que á éonflirivdacfé': V:~ia,. en au-

·. . 'i .. 

m~nto . e Ascon-, . nestes momentos a 
factoria én pior situación, xa que os 
traballadorns .nori cob'ran, sexa un 
pouco ponta de lanza da conflitivida
de. lsto é o que parece querer tapo
nar o Goberno coas últimas. propos- . 

...... . . ~ .... 
tas. -
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CCLLdenúncia -
, irregulafidadeS ·nas 
subvencións. -~ _ 
.Para ·a ··selTidlai:• 
.Segui:ido o sindicato Comislós Labregas, na proví~cia de Ltigo
. véñense producindo irregul~ridades na tramitación \ 
da~ solicitudes para o sér:nen do gando vacuho; .·p.orque 
os veterinário obrigan aos gandeiros .a que firmen un contrato onde 
se comprometen a pagar os honorários cdrrespo~denies. 

t • ., • 

"·Salvemos o Miño" 

Galegos. e pQrtugueses' 
acordaron ·actUar 
·conxuntamente· 

. , 

Loitar conxuntarnente contra a degradación do Rio l'.iño. 
foi ao acordo ~ue chegar~n grupos ecoloxistas, 
culturais e representantes do l\ .inistério de Edu<?ptión portugués, 
nu n~ 1a reunión que mantiveron o sábado na desembocadura 
do río ao finalizar a marcha. · 

E, falando dos' pescadores, estes
x~ pro~agonizaron ~umerosas pro
testas ·e ca~paBas, 'a última río _Ab.ril 
· pasacio, para protestar contra a de
gradación existen-te. r 

A semana promovida por ADEGA · Afirma o profesor Weber que ha_i Oueas grávei.r.as saquen area · 
para protestar contra a degradación ·que evitar as C9nstrucións de formi- na dese·mbocadora 

Un certo número de . explotacións 
modernas ciispoñeri dun contenedor 
pára gardar do se de sé_men, co f ifl' de 
que os próprios labregos podan efec-

. tu ar a inseminación do seu gando. 
,;Este sémen é' subvencionado pala 
Consellaria d e Agricultura. · 

"' Até ' aqui todo- veria eri orden. As 
irregula.ridades chegan cándo hai que 
facer a so fü¿itude. · 

Pa~a que os· ganoeiros podan. dis
par dun contenedpr e receber as do
ses subvencionadas precisan que nos · 

· impresos de · ·solicitude das doses 
xunto ·á fir~a do- solicita_ñte vaia ~ 
dun veterináíio. 

que está a sofrer o rio Mii)o, deu ca- . gón para "protexer" as marxe~, por- Un do~ problémas máis graves que 
bo o sábado na Guarda nunha festa e que te!'.len .grandes influ~ncias físicas ten 0 ria no-últi,mo tramo é 0 das gra
coa reunión dos representantes dos e biolóxicas, pronuriciánd_ose pala veiras e areeiras que_ operan no riG e 
distintos grupos · que apoiaban dita "plantación de árbores (amieiros~ . que non acaban .de .ser desmantela-
campa~a. non coníferas) ·como mellar protec- ' d - Nas pmv(ncias da ~oruña, Ouren-as. · p 

Pero esta campaDa "Salvemos o ción". Segundo puderon corn13robat. os . se e ontevedra asi se fai. .Pero en Lu-
Mii)o!" non vai ser á última, senón Pronúnciase por conservar as áreas . expedicionários .d~ marcha q~e come- · _,, g~ -aparecen- unha série de .problemas, 
que, segundo se acordou na. reunión, de inund~cións, polo que non se de- zou en Frieira odia 16, nalguns lados pois que_ c~~do 0 _gandeiro lle solicita 
s , d ·' - h · · 6 · · . .- · .. · · . . -ae ve.termar10 a firma xa sexa ao ti-
era o comezo, a cooperac1on entre b~n facer re<?heos, e contra asgraveJ- ; , a1 .pozas ,de Q ,n;1et~o:s de- profund1 ~ , -{:..., ... 1 · , •· ~ ._,: .,, • , . !. I 0 

as duas bandas, para lbitar contra a ras e .areeiras pois que "o solo do rió · dad~ e noutro~ está ~ ... talmente des~ ~fff. ar ~~ao(. pvtee f~'- 0-c_ir~mto de mse-
d 

, · . . ' .. . ,. .. ,.- ·' fJTlmac1on ' ~ ntrcá b · -
estrucion -Oo pai dos rios galegas. ' non debe de ser tocado, por causa do fe1tas as be1ras do no: ~:k ' • cC' • , ~ -· • • '.~co~a para mol 

Nesta reunl.o' n da Guarda a.c.ordou · d . , d · · A ,; . · · . :-:.tos · probsLooa1s) este es1xelle gue o 
. . . · -. pengo e ~ros1on _e para n~n estru1r,' · . · -0 ,r~~~~~~ a ter .. ~~~:o n.o ~rrasta .. _~!b º· 0\1':.·f.I · ·. · . -

se que segu irian-- en . contacto os <\is- árws de feproouc1ón de pe1xes. A .ex- ~os ttfatenai5 J!fU'e se van· depositando '1! .. 1119 ~: rme ur:i contrato. __ 
tintos grupos para levar ·a~iante cam- -.:trélción de área ·debe ser proibida". ' _. •: ,. rM 'desMntid~adura, o que impede en- . ,-Nes~~ '_c~ntrato, 0 . la brego ,c~mpro-
pa~as conxuntas• e pr'.e6ionar entre c>s· . ,· F :- . , . , ~ - . ' :· : ti-ar (á!Iú_a:'tomo o facia antes, ao . metse a pag?_rlle - os · .h~noranos que . 
dous estados. ' ~ i . ,. • iª~ . l!n ap~p fº p~ng~ q.~e pod~ ¡formarse unhá barreira de ar:ea. Esta . · estex~n~ e.!1. y1gor of1c1almen~e . e. a 

0 ñ · Rod .. •. · ..1 ·t·Ll . ..i. , {rpsu~tf!r o · !Uf!~'rº· .e rexe1ta , a ~ns- 1.... · • · . · ·cambiar este documento privado por 
se. or rigue:. 1ma, represe •.• - . , d b~rreira chega ao ponto de que .agora . · . - . . .. . · . . 

tante do Ministédo 1 ae Eaucac~ón 1 tr.uc~ o~ ~í!fOfOS,! ·ª0 _ter:npo que 1 
. • "· . , • • • un . of1c1al o Cha que se lle indique, 

, . . . . . . . . . ..pede ,e~ad~q:~ara os peixes nbs xa -1· os pescador~s de Camposancos, Ca- . d d . . . . 
portugues, af1rn:10u que 1a e_nvtar oré-• : . ., . . minha .e outras" vilas-do litoral, só po, · que ap o: ~br:1gado _a cumpnr todas 
1 t' · ·M. · · , · · · d. existente~-. · · ·, ~ · as normas que e t' · d a orto a~ !~1steno, . as1 como as .1s.- den sair e entrar nos portos cando a · . , n ma ena · e repro-
tintas cámara's municfpais da beira dq Tamén pede'· que se instale un4a~ . marea está alta. Deu.se ·o caso .de que duc1on estexan vixen~es". 
MiDº· Adema is remesará estudos e in- . boratório hidrográfico e biplóxico, sé' os portugueses presentes na f~sta eco~ . . · P~ro ~o.n queda a1 a c:ousa; as do-_ 
formación ás cámaras de Melga~o ~ "é que ambas nacións está!" interesa- loxlsta da Guarda tiveron que .. rnar- - '. -~s ~qumd.as ....._Pº" . . este· gandeiro te-
Morn;ao, os dou,s concellos perxudi- qas na conservación do Rio MJi'.lo". charse· moi - pronto., porque -despóis . · n~~ que. s:_r depos!tadas no c~n~e_n:~ 
cados pala po~1bel construcién do "Só através d~; ¡:>rograma de· in- , non podian facelo, ao óaixar a marea. dor: que tenen os citados vetennanos. 

encoro do Sela •. "para q,ue non se dei- .vestigacióq e .infoitiali!n dó público Os etoloxistas fixero~ · un estudo - AXefatura 
xen levar pola teoria ~~ feito co~su- . p~4er~o o cafl}ii'.lo P.ara ui:i es- no que demostrari· que as areeir.as-po: d~ Produción Animal 
mado e, na postura•of1c!al_das ent1aa- q~féma de:;· gartll. . iiF.s -vários siste- . dian - s~r- a area · nestas. barras·da·de-
d d f d 

. , ,._Y . non admite as-solicitudes · 
es, e en ano rlo". · . mas . ecolóx1 s Que ú ' Miflo ainda sembocadur~ en certas épocas -d0 

De'.Jate en Caminha 
. , ·o represéatante do Cine Cl:¡de 
Caminha; José Guafdin0, ~onvi " -

- ADliGA e .as d-emáis asociacións :t. 

ten'', remata·· afirmando o prof.esor. ano, o que seria moi beneficioso para 
alemán no ·adianto do seu· informe. o rio, que voltaria asi un. pouco ªº 

· -··f • ' ._ ~ seu e~ado natural. Esta ar.ea, segun-
L.oita ~un - ; t , , .. , ~ 1 \: do os expertos é de maior ·calidade 

· Ment- t.ar:ito, ~s -~~º~ eco.loxis- para a coristru~ión da que eStán ex~ , 
tas .. e· culty,{ais, asi coftlo toc:lbs aque- traendo:agora. · . . 

· ._ Asi, os· veterinários ,. seguen a co
brar o mesmo· qu~ a_ntes, e por riba . 
te~e.!1 qµe pagar menos_ pola "semi
lla", ·que estil subvencionada. Todo 

' un negócio. a conta -dos labregos e do 
Estado. 

Ademais, CC.LL. asegura_ que sen 
este . coñtrato, que califican de Jeoni
n6 e de non saber do qué se contrata, 
a· Xefatura de Produc.ión _Animal non 
admite as solicitudes, .cañdo a Conse--. 
llaria non o esixe. 

· "Adema~s", afirman as Comisiós 
'Labrégas, "saoer:nos a ciéncia certa 
que s~licitudes debidamente formula
das,- isto é, coas firmas dos so'liciran
tes e as preceptivas dos veterinários:, 
pero sen que estes esixiran os contra
tos, foron · rechazadas_ na Xefatura 
Animal de ·Luge;e na.Jgunha admitida 
sen contrato f<?i chamado o verin.ário 

'firmante á Xe.faturar e rota diante 
del, _e o gandeiro non foj inrormacfQ,. 
entE?r~ncosé porque d;a Conseflaria 
lle mandaron unha carta advertirnfo
lle que-tiña'qu·e facac:.}:i. 5P:licitude axi-. 
.ña". :,·, 

Comisiós Labr0tn..ped~ unl:la in-
. vestigación, ct111e "'"xa empe.~u, ·ainda· 

que 6 Consl¡etro non q.~ér .arear ·o 
asunto e afirma .. qye n2!1"1Ífiirregula-' 
ridades, e máis o cesr ímecfrato da 
XeJe _de Sanidade Animal, xueto ccia 
persoa responsábet da tramitación. 
das solicitudes. 

CC.LL. p'ede gue os labregos: p:~ 
dan insem i·nar persoalmente as su:as. 
vacas cando o desex.en (eles e a& va

c:as, dixo alguén) .e qµe 5e sumi!Jim-e 
sémen de calidade e subvencianádo a 

. todos os gandeiros que o~oti~~ ar-
bitrando as medidasneresárlas·pár.a·a : 
sua conservación ~ -correcta littliza- · 
ción, ·sum.inistrándoHe para iso a af.
tróxeno líquido pertinent,e a tod_os o~ 

. que o precisen. · · 
Peden ademais que es-es contr.it.os, 

tirmadqs sob presións, sexan declar-i- . 
dos nulos. ~ 

ga~·a que df~eran presentes no deba·
te-que 'sobre ~io Mifío 'vai te~ lugar 'o 
dia 13 en Caminha "~lieste sexa o · 
prinieiro ericontro ~s ílUe podemos 
realizar no Jutu ro" ;irlirfuou. -' . 

les (parti~s .políticos, :-asociacións, · De momento, óS. e.coloxistas, coa 
E:?tcJ ~ue queiran sumarse.van manter . car;np.af\;;¡ promovida por ADEGA, :Xa . ~H. omenaxe ·a Xohá_n Casa' I . 
oo,nt~tos para levar unha pcción con- ·conseguiron 'algun dos seus obxectr· . 

- . 
Neste acto, ·.o prof~sor . Mi.chael 

Weber do lnstita;ito ·de Ciéncias MaÍ"Í

f;ías da Universi~:lade de Kiel, na RFA, 
apresentará a sua tese doutoral sobre 
o estado do M.iñ~. · 

Nes-t~ estucio, no -q~·e se afirma• 
qu,e é un rio extremadamente rico en 
fauna e flora acuática, afirma que h'ai 
que evitar os resíduos instalando de

· purad~r~s ~e .... r'loh se quer ~atár esta 
riqueza; .. •· 
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xunta_ "rea&izando xuntanzas ·sen:ipre vqs, como é o de aJertar a .. opinióri 
·que sexa necesário, pasando os estu- . públiea.- As distintas conferénc'ias nas 
dos~ que se realicen e programando vilas, ·asistindo a algunha máis de 
campaflas éando faga faJta, asi como duascentas persoa~; ós descensos en 
presionando . áos · respectivos gober- · · piráguas, os contactos dos marchi.stas 
nos"_ · ..-. cos ribeireBos, as f?stas, así como o 

Os po11ugue~es mostráro~se .moi encadeamento protagonizado na po~
interesado~ en ·coñecer conprofurÍdi- te internac'ionaL de :Tui, cortando_ o 
dade os e'stµdos r~alizados ne,ste sen- · trá·n.sito máis de méd·ia hora, serviu 
tido por ADEGA, e os~ pescadores para levar á opinión a notícia de que 
dunha e outra· banda ac~rcÍa~o~ in- "están matando o Mií'.lo, Salvemos o 
tensificar as suas refaéións. MiBo! · - · · " 

, Na segunda semana de. XaneirÓ do 
· próximo ario vai ter lugar · na"C~ru5a 

unha homenax;e a Xohán Casal por 
parte das entidades ' cultura is cqruoe
sa"S. 

Xohán Casal foi un galeguista que 
influiu' bastante na xeración de Brais 
Pinto, ou polo. rnenos~ nalgun~ dós. 
seus membros, ainda que morreu á 
temperá idade dos 2°3-anos. • • ·--

Reimundo Pat'i5o gard~ . a: sua-obra 

e ven sendo un dos impulsores desta 
homenaxe, conxuntarnent~ roas aso
ciaeións 0-Facho, Alexaádre Bóveda, 
Escala D rmá~ica, Luís Seoane e a 
.Asociación de Escriforés en Lmgua 
G_alega. 

A E:scola Drniática · edigará unha 
peza ·de teatro. do homenaxeado, e· 

· sobre el e a sua obra talarán entre ou
. 'tros Reimundo Pati!jo, M~nueÍ M~ria 

e Méndez Ferrín. 
.. 
" . 



Pedro· Mariño, direétor.. 'territorHal 
, ~ ""! .. , • 

Poderia explicarnos os últimos cám-
bios no Insalud? · 

Desde . hai xa vários meses víñase 
producindo un proceso. de nomea
mento de <füectores xerais eh Galiza. 
Eu recebin o 'encargo orixfuariamen
te, e ·naqueles momentos foron cesa
dos os directores xerais das catro pro
víncias e eu actuaba como coordena
dor territorial. Agora, coa in-corpora
ción do director comisionado, produ-· 
ciuse o nomeamento de directores 
provinciais, -estimándose, .eu o consi
detei un avance, de que pasase tamén 
a facer labores de in~pección sanitá
ria· de toda Galiza. 

Hou,bÓ cá_mbios de persoas ·estes 
anos~ _pero, podemos-diCer _que che

. gou o cámbio á sanidade gálega? qué 
foi o que mudou nestes últimos tem_
pos? 

Hai realinente moitas novidades 
rio conxuntO' ·da situación sanitária. 
Moitas veces, ao expresar. a palabra 
cámbio, dámoslle ' un cc:mti~o de sub
xectivizacióri grande, de maneira que 
hái inoita xente que pode pensar que 
non houbo cámbio de riengun tipo, 

. xa .. que_...ao mellor na sua'. esféra, no 
seu ámbito de traballo, estas m0difi
cacións ainda non .tiveron preséncia 
real, pero. hai · moitas áreas · onde se 
produciron no:vidades ,que poden ser 
e.numeradas. Desde logo, o que é evi
dente é que 1'! filosofia que informa a 
xestió.n sanitária agora, é diferente da 
que habia antes das eleicións do 82, 
pero tamén é certo que o contido da 
reforma sanitária está · dandolle pecu
liaridades a cada área e a cada forma 

·de· traballo", de maneira que o cámbio ·. 
s~ está concretando en 'novidades de 
moi diverso tipo. 

No caso galego, as melloras están 
sempre ·limitadas polo retraso que a 
sanida:de ga'.lega. ten sobre ·o promé-: 

· · "dfo do Estado. O retraso que ten asa
nidade ·gafoga; que eu calibro nun 3 O 
por cento por debaixo dos promMios 
do. ·Estado, fai · que calquer niellora: 

· est~xa sempre por debaixo das aspi
racións dos máis avanzados, pero. é 

, evidente que ªº longo oestes meses se 
produciron novedades, noutros mo- .· 
mentos diffoeis de pensar. 

Enumeremos logo . as -máis im-. 
portantes... · . 
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er.1.ter1os ~proprio$ 

meios, peto dentro de.sta escasez 'hai 
unha posibilidade de ordenar mellor 
á asisténcia sanitária .. 

:R.eferÚ1d-ome a· copsultórios· ou 
centros de saúde ·que non están fun-:· 

· . Cio'nando, é evider,ite que os que o es
tiveron nestes dGus anos, estivérons~ 
construílldo,_ e ainda non están entre
gádas as ·obra~, ·e despois hai que 
mont(f.l0s _. 

, Quixefa. dicer támén qu_e a maior 
orixinalidáde na reforma vaise produ-. 
~ir na atención prirnária. 

Cambiemos un pouco o simio da 
· conversa. Vostede, desde un primeiro . 

' .momento foi contestado. A qué pen
sa ·que se debia? A vir do nacionalis
mo.? A non ter carné do PSOE.,.? 

Non .podo dar explicación porque 
non o sei ... Pode ser que moitas veces 
o .que ternos cerca non Q considere
m.os de moito valor, e eu son un tra
'ballador desta área, e ao ·mellor o ser 
demasiado coñecido -pode ser un per
xuício. Pero de todas as maneiras, 

.. non podo respostar ao que os demais 
pensan de rnin. 

'Pedro Mariño ven de ser n-0e~ad·o. Director Territorial da 
Inspe~don do-Insalud en Galiza. Médico cardiólogo e trabalktdor 
na inspección do InsaJud en Madrid~ desde que chegou 

· aos postos públicos de Galiza foi moi eontestado; sobretodo p.olos 
. sectores reacdonários .da medicina_e até -por x.ente do PSOE. 
Nesta entrevista explícanos a qué se debeu ·o s~u nomeaniento asi 
como a sua visión dos problemas, que o levaron a ser conte-stado 
tais como·a dimisión do d'irector de Montecelo ou o darlle 
un.despacho a un celador; a.inda que a Pedr_o Mariño lle tivese 
gostado niellor falar da sua filosofía de_cómo debe 'de ser 
a · mediciña e de .cómo Galiza, ainda que está por debaiso da media 
estatal, "xa superou o terceiromundismo. en. medicina". 

11 . . - - -
_· · N·on se pode 
trasladar 
aos enfermós 
co·mo mÓbeis' ~-

'de dar ás enfermeda~es. 

Pero cara a opmión pública houbo 
problemas. graves, comC? o da Resi
déncia·de Ourense, a nova de Vigo ou 
dispensá!ios que non se poñen en 
marcha ... 

' Falando de Ourense, creo que se 
imbrican vários - problemas; . tiña un 

P~démonos referir, en concreto, , proxecto de reforma en ma.rcha . cu
aos nomeamenfos dos responsábeis xas obras estiveron retidas, pot cul
das áreas ~anitárias e dos hospitais. pa da empresa construtora, case un · 
Houbo unha renovación- total do · ano. Estas obras están· agora desblo- · 
equipo directivo gos centros sanitá- queáda:s e conseguiuse gue e~a . inver
rios, e tamén houbo un cámbio na, fi- sión non se perdese para Galiza. En 
losofia coas centraiS sindicais e cos · Vigo tamén se empezaio.n as obras e 
partidos políticos, .de maneira que ao se desbloqueou o problema xuri.dico 

. longo ·<lestes dous anos, prat~cam.ente que tiñan. o Jnsalud t~mép está co.m- -
non houbo nengiinha. folga in,defini- prómetidÓ a facer · un· novo hospital · 
da, nengun ·confl.ito irresoiúbel, e ·ne- , en •Vigo . . ~stes pro!(~~tos son todos · 
se momento pódese dicer que .as iris- ·eles superfores'aos 500"In.illóns -de pe
titucións sanitárias están nunha si~a- setas~- e-supoñen unha modernizáción 
ción de paz social q'l;le ·nunca tiñari.. importante. ila esfera ~a· hospitaliza-
en'corttrad9 até agóra. , · · · ción. ·, 

Certaniente isto non significa por A Residén~ia de·-OU:rep.se ten unha 
- si ·só que o cámbio se producise, se-· gran carga hosp1talária,. pero aí super

nón que o cám:bio supón que se asu- pÓñe_rÍse problemas qliése re1acionan 
miu ün programa que non é ·mesma.:. coa Qeputación e ºnos que non pode 
mente .. sociali~ta, serrón .que é un pro.- . facerse . unha ·táboa rasa d9s n:ieios •, 
grama 'de reformas na área. sanitária .. ' · dispoñíbeis, ' -senón que hai que facer 
-Este _programa plantexa· gobernar a .que os meios se utilicen, peró que, 
sanidade, atender é!Oi;; -despach'os,· dia- pertencendo a proprietários distintos, 
logar cos usuários, coas partes intere- a distintás organiz.acións. e sistemas 
sadas, e· avanzar no terreno da ~plica-= ·de traballo·, se .poda dar unha asistén
ción da reforma, de maneira que non cia orgarüzaQ.a, pero nón f>Odemas 
se podan producir roáis' nunca f~nó- cair no simplismo de ' que calguer ' 

Pero · non eran críticas J?Ontua.is, 
senón rumores de cese constantes ... 

Comprendo :que hai xente que· am-

cialista sen darlle . a outras persoas 
que o ambicionaban a·posibilidade de 
ocupar -certos cargos; pero houbo 
moitísirrÍos socialistas que .estaban de 
acordo con ·ísto, xa que facemos .a 
xestión segundo ~ p;ograma que ga-
ñou as .eleicións. · 

. · Nestas ·intr.igas podemos meter a 
dimisión .. do ·doútor Pesqueira, ·direc
tor do Montecelo de Pontevedra? , ' . . , , Cr.eo que · as· razons non son as 
mesmas. Os cargos .directivos desgas
t~n ~ teñen. que estar sometidos á crí-... ' 

. · O· retraso ·que ten 
a s~ni~ade galega 
eu calíbroo 

, . ......................................... ...,;A ..... 

· En IVlontece,lo _ 
t¡ñanse produci.do 
dificul.tades 
de xestión'' 
tica. Cando ademáis ocupan cargrn 
políticos, teñen q_ue darlle explica 
cións· políticas ademais ~as de xes· 

· tións. ' 
Penso que o caso de Montecelo i 

un caso distinto aos anteriores. A1 
explicacións políticas ·que aparecerm 
nos xom¡;iis referíndose aos desacor 
dos que Pesqueira pudese ter com igo 
na xestión do Insa1ud non as compru· 
to. Penso que hai outras razóns qui 
non teñen relación con esta. 

Podria explicalas? 

Eh Montecelo tíñase producid ' Cal 
unha série de dificuldades de xestión de 
Pesqueira deulle unha explicación po > 

lítica a elas,.pero non é a que eu dou J• • 

Tampouco teño interés en polemizar 1 c~~dí 
pero, en calquer caso, o qµe result 1 c1ons 
difícil é mánter o nivel de entusiasm " Ft 
dun ho~pital con poucos cartos, is. r. ª de< 
está claro; pero tainén hai ·que ve nom€ 
que na époc,a ~n . que eu .dirixin o In · n 
salud, os cartos escasean, pero esca .: Segm 
sean para todo~. - - 'falle 

Ul.Úmamente tamén se lle ataco 
n:ioito a vristede por darlle un despa 
cho a un celadqr ." .. 

rapaz 
apen 
Cóm1 

A bazófia xornalí'sÚca nón deb " A 
de li~itar de' nengun xeito a rrosa ca de ch 

· pacidade . de traballo. Nese hospita · adec~ 
. tan Vi hai seiscentos enfermos internados, 

. cada día morren tres ou catro pe que 1 

-~oas; entón, dei:licarlle tres editoriai E s~ X( 

· menos lárrientábeis como a intoxica- doéncia se pode atender en calquer 
ción 1}1asiva da _povoación por aceite lo.c3.l.: coller ,os enfermos e levalos co
adulterado, ou como outros moitos . mo móbeis dun centro a outro, .que 
enfermos, que eu creo que estamos por estar vacio non ,quer dicer que. 
en dispósición de darlle un empuxón serva para ¡ifender a todos os enfe:r;-

· e todo ó despregµe xornalístl'co a e {! e eg~ 
te tema pa.réceme que escende ·outro ; ~ -~st 
r~s~n.timentos ·nos~ que s~gurament.e .~ ~:18 . 

··dificil ch~gar ·agor<f.. Ha1 un contld L m¡ 
tremendamente clásista na crític : cal o· 
pois. que se se tratase d-qn .. profision .r para : 

nun tr.inta por ,cento'·· . doutro nivel, seguramenté non disc 
·• . tirian a conveniéncia de darlJe un de "' i.qspe 

~ · pron 
.n tas. 

para que este paíS poda, nos seus dis- mos que o necesitan: . 
tintos territórios, apontar as solu- Ainda asi, hai que dicer qúe en 
dóns que a medicina moderna lle po- Galiz·a hai unha certa escasez d~ 

por ba.l)co_d~ .. ~ pacho. Nese hospital hai moitos de 
. promédió do Estado:, . _pachos, no Insalud tamé~ hai moit 

· · ' · . des1;rn_chos. , . 



Eu só quero dicer que o señor Ru
bén Lobariñas non chegou a ocupar 
nunca .un despacho no Insalud. Se
gundo: que os que filtraron a notícia 
asi o crian. Ter,ceiro: que o feito .de 
que por . tratarse dun celador sexa un 
motivo da crítica, esto.u moi orgullo
º· P~ro que isto non se entenda co

o. unha frivolización, senón saírnos 
n pouco da crítica que di que é mao 

darlle un despacho a un celador. 
Detrás d~ todo iso había ou_tras in-

encións: o desex0 de promocionar a 
nha personalidade ·sindical e política 
ara conseguir unµa interlocución 
áis adecuada cos sindicatos e· parti-

dos. Eu tiven o proxecto de montar 
unha oficina de relacións laborais e 

qrn sociais con ámbito en toda Galiza, e 
penso que esta persoa era un elemen

1cid 
;tión 

clave nesta oficina, como media
dor cos comités de empresa e sindica
tos. Nesa oficina terá que haber moi

. ta máis xente e todos eles terian que 
ter unhas disponibilidades de mesas e 
de sillas, etc. 

O Director Provincial do Insalud 
ten a capacidade de fixar as substitu-

cións e interinidades no ámbito da 
sua dirección. Eu deleguei esa compe
tén cia nunha comisión de parados, e 
nalgun caso reserveime o direito para 
fixar as condicións para algunhas lo-

••A bazófia xornalística 
non debe limi.tar 
nuncaanosa 
capacidade 
detraballo 

,, 
npo i ~ ... .-,,_ ... ,,_._..., ............... ._ .. __ 

dou ,, 
lizar 1 calidades e determinadas substitu-
:su lt cións.. , 
asm Fun acusaqo de pór dous médicos .. 
;, is. ~ a dedo, cando teño faculdade~ para 
~ ve nomear aos seíscentos ... · ... 

o In Tamén houbo bastantes críticas á 
esca .: Seguranza. Social polós. chamados 

· 'fallos", un dos máis soados o dun . 
:aco rapaz da Coruña que, operado de 
espa apendicite, está en estado de coma. 

Cómo ~e estes problemas? · 

deb A asisténcia sanit.ária ten 0 · desafio 
de chegar a tempo .e chega:i: ria forma ;a ca 

;pita , adectrnda a quen \ O necesita~ Isto é 
los, . tan variábel e tal\. chep de pr~blemas, . 

pe que nalgun ponto .se produce o .fraca--
)riai r so xa sexa porque. o tratamento non 
a e e chega para curar ao enfermó, porque 

utro ) ~ asisténcfa se produciu UD: pouco · 
nte ~· máis tarde do debidG, ou porque a 
!ltid ti forma ,que · tiña a instalación ou o lo~ 

cal ou o material, non. erá a adecuada 
para resolver o problema concreto. 

No caso que i:;itás seique·h<i;i unha 
illsp~cción en marcha e no.n podo 

-pronunc;:iarme sobre as' causas concre
) tas. 

A. EYRE 

'1 ! . ·~ 1 - f t_ --

~n plan . sallitári·p 
máis-efectista 

' • ... ..... •. ,-1 

RAMON l\llUNCHÁRAZ 

A realidade, hoxe·, en Galiza, ·no 
eido da Saúde Pública, (ainda sen
do un síntoma máis do noso atra
so económico e -'social), non pode · 
ser supeditada" sistematicarnen,te a . 
isto, como a eterna coartada -do 
que en realidade non parece ser 
máis que falta · de efü;_:iénda dós 
xestores:·da nasa sanidade a nivel 
político e institucional. - · 

A Saúde, como un dos obxecti
vos a conq1:1erir polo progreso, 
non resulta concebíbel fóra d.unha 
pFofunda transformación da nos.a 
estrutura~jón social que P.ropícia 
as condicións obxectivas necesá
rias cara o medre do auténtico be
nestar social, e non a meras cues
tións teóricas, s'empre suxeitas a 
toda caste de manipulacións. Saú
de entendida no marcó dialéctic() 
da vida, e non como unha sinxela . 
antítese da "enfermedade", basea
mento da política sanitária da 
Consellaria de Sanidade e Consu
mo, que nos vai levar dun xeito di
recto, ent~e outras cousas, ao des
pilfarro inflacionista de recursos 
h~manos e técnolóxicos (por ou
tra banda insuficientes pdr si sós 
para pór freo ~ á demanda asisten
cial) que somente van beneficiar 
aos ax.entes do lucro sanitário 
(medicina privada, labor.atórios 
farmacéuticos, f~brioantes de tec
noloxia médica, etc.). 

VERCADRO 

Deste xeito,- a conhacÍ.ición . 
saúde-enfermedade remata· de.cote 
nun calexón sen saída, _onqe o sis
tema sanitário -escude o 'plántexa
mento central: a profundización 
na análise das causas que están a 
producir o deterioro da -saúde e 
(ainda máis importante), coa Saú
de somente será posíbel nun con-
texto social capaz de dar resposta 
ás necesidades e expectativas d_a 
persoa como home e muller. 

Toda política sanitária debe 
partir, para ser coerente , deste 
ponto de referéncia. Isto fai que 
problemáticas sbcio-sanitárias, co
muns en moitos países, como po
dan ser a da saúde mental e infan
to-xuvenil, alcoholismo e depen
déncias, etc., teñan en Galiza éa~ 
racterísticas próprias e que para 
facérlles fre·nte non re~ultan axei
tados achegamentos 
teóricos e experi~ncias 
alleas ou "impor
tadas". 

A filosofía 
seguida ·pola 
Consellaria de Sa-
nidade- e Consumo. 
expresada no "Mapa 
Sanitário de Galiza" 
como "acercar la médici-

. na al en~ermo" • ~ pode 
ser a demostración máis 
evidente do devandito. Con 
efeito, isto·vai ter consecuéncfas, 
por exemplo, na distribución d'os 

-fufütur¿s se~ícios sanitários., que 
van depender da apli'cación, so·bre ' 
o demografisri10 e estruturac~ón
social dé GaliZa, duns critérids que 
non inciden por neligures na nosa 
reafidade. Deste xeito, son utiliza-' 
dos conceitos'-e párá¡p.etros, como 
"lineas de deseo", "población -um-

. · bral" "centrálidad" e oµtros polo 
;l; · i ' . . ' 

' ·estilo
1 

para medir a impOFtánéia 
.dos núcleos de .povoación én fun
dón da suá ·capacidade p·ara susci
tar o consumo de- determinados 

CADRO .. -

. Galiza ocupa .o segund9 Íugar en orden de importáncia· no número d~ estab~
lecimentos sanitários co réxim~ de- intemame-nto privado.~ Ocupa o .primeiro 
lugar, proporcionalemente, se se . ten.en conta .que l.3arcelona (con 117) tripli-
ca de ahondo en habitantes a Galiza:. ·»,,.:: · ,~sf~ · 

'u. J; ;..,:; "' .;_ ,., ,. ~-·-~ • ..:~} • ·• 

Nº Dfi EsTÁB~u'CEMÉNTOS SÁNiTAR.IOS 
CO REXIME DE INTERNA!VIENTO SEGUNDO 

A-ENTIDAD~ DA QUE DEPE!'JDAN: 

GALIZA . -

Ad~inistración central..._ . .. ~ . : .... .•.•... · ..... - 19 
Administración local •........... : ....... :· . ..•. 9 
P~rticulares {privadosL .. _. ~ . · ... " .. · ~ • , .. ~ , . . 67 
Outros ..•.••• . .••..... ,.- .. ~ · .. ··. • . . •. . 3 

.ESTADO 
; . 

256; 
17'3 . 
52.4 ._' 
163 

FONTÉ: Catálogo nacional (e; pañol) d~ hospitais. Dirección de Planiti,cación · 
Sanita'ria. Ministerio de Traballo. Decembro, 1981. · ·~ . 

bens ou servfcios (e.orno se preten- _ abastecerse" ·dos nosos ·labregos 
de que sexan ·os seryícios sanit~- (3) non é máis que unha necesida-

-rios), e seguindo as -mesmas pautas de imposta polo sistema · dé · pro-
que o ma~keting industrial (2). diición e as'condició.ns de abándó-

Se ternos en conta que en Gali- no·_ do- agro e non unha cU-estión. 
za máis do 70 por cento da povoa- que depénda_ de :"tendencias mul-
ción pertence ao mundo rural e tisecularés". ·Se a todas. ·estas· ar-
que o seu cativo excedente econó- gUmentacións engadimos a desféi:. 
mko lfes fai viver, -ha meirande ta que está a sofrer, hoxe, a ¡)re-
parte dos casos, co_ mínimo para cária indústria g~lega e as suas 
subsistir, se-sabemos que o_espalla- imediátas r.epercusións 'utilizadÓs 
menfo e a movilidade humanas · · polá Consellaiia de · Sanidade e 
non dependen en Galiza de "línea <:;onsumo fic(,Ul nidiament.e desea- · 
de deseo'.' nengunha, senón qas ca- lificados para evaluar a'· realidad e 

- racteÍÍsticas do ineio de traballo, - . tanto ;mcial como· demográfit!l do 
emigración interior e exterior, sis- npso país. · -
tema de produeión, · precário de
senvolvJn1ento industrial, etc. Se a 
"multisecular te-ndencia a auto-

Os mesmo·s erros se repróducen 
"cand.o se intenta· analizar a situa-

·-· 

' . 

· ción sanitárl.i Prescindindo de in
dicadore·s negativos de saúde co
mo os que indican o nivel de pré
valén c!a . ~; 'mort.aÍidade por. enfer-

. "hiedad·es fiiansfl1~_Íbeis, endérñiq~.s, 
inf~c~io~-as, <>s:uieí <ii9, etc., _ que · aca-

''. "·tia~ en Gallia Úns límites que · so
bardan .ainplamente ··a média do 
-Estado -español, por · pór o exem
plo máis próximo. 

Gravísimas pro ble¡p.áticas , co
.mo a que están a padecer qs mi
llejros de mulleres afectadas de 

.embarazos .riQn -desexados e que 
"teñeh que sai.{ 'fora das nosas fro'n-
teiras para abortar, sempre nunh~s · 

· condicións difíceis e' de .risco sarii- -
- tário e . social .evidentes, non _ten 
por· resposta máis gue ~ pasividadé 
e o "siléncio". _o devandito podé-

. molo. ampliar coas múltiples afec
tacióris sócio-sanitária· que gardan 
unha estreita relación co deterio-
ro das condici6n~ de vida, habitat ,' 
rn.·eio ambiente_, paro, 'etc., que· ne~ 
cesitarian- unha . conside:r;ación es
pedfica axeitada á realid~de gale
ga por unha banda~ · e de acción . · 
prioritária e ~ urxente, polo seu ni-. -. 
v.eÍ. de gravidade· e número 'ge afee- . 
tado~, pola outra. 

·rola ·conttá. ímonos atopa,- no 
prazo de p.oucos anos cunha dis·
persión caóÜca de centros sani.tá- . 
rios (distribuí dos segundo os cri
térios· x.a cuestionados), que van 
facer a función de "vasos comutJ.i
cantes" co resto das institudóns 
sanitárias e reprodutoras da sua 
inutilÍdade e papel iatróxeno. ( 4 ). 
' Microinstitucións sanitárias que 
pe-r.petuan b vello e decrépito sis
tema de a_sisténcia médica · tradi-

- · cional ('"a máis enfermédades máis -
- 'médicos") que se ve reforzª-do po-

1a· implantación nelas do poder xe
ráiquiGo do médico. 

A povoación (desinformada e .. 
_polo :tanto acrítica) asiste· máis. 
· unha vez dun xeito fo_rzosamente 
· pasivo á toma de decisións que lle 
. afectan directamente (neste caso 
en algo ·tan .'fundamental coma a 
saúde),. e sen' que ninguén' pareza 
ter interés en perguntarlle "qué lle 
pasa?", "'desde cándo?" e "a qué 
o atribue?" 

En síntese, o proxecto da Con- · 
sellaría de Sanidade e. Consumo da 
X.unta de. Galiza representa o gra
ve perigo de implantar o coñt:cido 
sistema ."simbiótico" que fonnan 
a· acumúlad6n de servícios sanitá
rios é industria .médico-farmacéu-

. tica no "caldo de· cultivo" .(se me 
é ::;Jermiticia a expresión) dunha _ 
deforme. conceición da política de 
Saude Publi'ca e sob o cobexo de 
fortes intére.ses c9rporativistas. _. 

E todo isto nun contexto social 
e sanitário desigual, onde ainda 
hoxe persisten doéncias próprias 
do · subdesenvolvimento que nece-

, sitarian. medidas urxentes de apoio 
social, pa:ralelas .ás . sanitá!ias. uñ. 
plan .sanitário que dista m_oito dun 

. plan de Saú.de Pública qµe protex.a · 
á persoa en todas as etapas da yida 
no f íslco~ psicolóxico e social. Un 
proxecto -máis ben feito procur~n
ct'ó "efectismo" (moi ,doado- nun 
país con tantas e tan graves carén
cias) .que solucións práticas, que 
teremos que soportar por Decreto. 

Ramón Muncharaz é 
Presidente do Consell_o Galegb 

de .Saúde 

(seguen notas na páx ina 18) 
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', Produoíronse. as extrad.icións 

He ·· pensa 
. ' . 

que o movirnento. 
·social sairá 

' . - ~ . . 

fórtalecido 
1 ñaki Pinedo, .da execut.iva de He- "naqueles·.sectores socia,is que ain
rri Batasuna manifestaba a A NO- -da crian no reformismo e que ago- · 
sA"'rf E.·R' RA'r 1ql.fe·'· "estas extradi- - ra descobriron .a sua verdadeira di
cións doen ~oito, .pero poden .5ü'::', meHsiórr' . ... 

f · "Mo1·ta xente "destes (seétores' , ~-.:: por : un avance arte para o mov1 - · 
-mento social abertzale~ por moito afirmou Pineda, "está agora nas 
que quixesen usalas como castigo protestas da ·rua contra as extradi-
exemplar". · cións, xentes qu'e _antes nunca ian 

·¡ ñaki Pi_nedo afirmou igualmen- ,ás rnanifestacióris abertzales" ~ -
te que as extradicións van supor · lñaki Pi!1edo declqrou tamén 

' _u nha maior dinamización e entrar. · que est9s extradicións son Lm (n-
_ nu~ prqce~ó un pouco· máis avan- tento ·de .Españá e F ráncia de con-

. zado.na lo1ta.. seg u ir ·a renc:fición_ ci'e ·ET A, pero 
Pensa HB ~sin::iesmo que nunca _"non van· consegt..iilo.., 'As últimas 

será un ·paso atrás senón que si Q._n i- manifestacións e mov"ilización 'po-
f.icará un e'ndurecimento e un for- pulares solil demostrativas _de que 
talecimento na .. loita, sobretodo os seus inte_ntos son vanos". 

LANT 
[Súbscrébas:e 

BOLET lhl DE SUBSCRICION A A í\IOSA TERRA 
(Para remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en. MAIUSCULAS) 
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' ' 
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' . 
Subscrébese ·ao periódico A NOSA TER RA RÜr un ano ac» R.ré~io de.· 

• ·/. '\ j , 

2'.5@p pta. (Estado español), ·3.500 pta (Europa), 4.500 pt~, (re,sto· do 
· ·.mundó).. - · 

O Gobemo francés ·concedeu Q domingo dfa 23, por, primeira vez, 
a extradición a Espa.ña de tres refµxiados bascos en 
Et:.1.skádi .i\lorde. _Ao mesmo tempo deportou a Togo, no Golfo de 
Guiné, .Africa, ·a outros catro nacionalistas pará os-C¡ue-.tamén · 
se ,so!icitaban as extradicións. Esta m~ida é condenada 
polos partidos nacionali~tas de Euskádi, sen excepción, .mentras 

~ que· os partidos españois se congretulan na decisión tomadp 
polo GÓberno francés. Po.lá sl:la banda, 'un po'rtavoz 
de HB ·manifestábanos que- isto vai supor ~·un avance nafoita do 
pavo de Euskádi,-porque se estaban íntegrando outros sectores que 

·antes non ·estabi:Jn presentes na lo_ita abertzale, . · 
entre óutras.. cousas". ,,... 

A decisión do Goberno francés de e~-
. traditar a José Carlos. García Ram í- · 
rez, José 1\/1.anuel Martínez Beiztegi e 
Francisco -Xabier Luj_ambio; tomo u 
por supresa á maioria da povoación, 
tanto no Estado francés como no es
panol. Só o Goberno de Felipe Gon-

. zález esperaba a notícia, dado que ul
tima~ente a cúpül? do gobernó'." 
·Mitterrand e a do de González manti-

P.aralelamente a isto pon unha sé
rie de condicións, "negociadas dura
mente co Goberno Español", segun
do Roland Dumas. 

Asi,. a inda que o Gobe.rno francés .· 
"non dubida de que o Estado españ_ol 
é .un Estado de direito", admitiu que 
existen insfitucións "recriminábeis". 
Esta_s institucións serian a policia e a 
xustícia. 

veron múltiples cont<:ictós. Por isto Fráncia _esixiu primeiro 
- ·A no~ícia até surprendeo á desta" que os activistas non sexan mantidos 
cadas dirixentes .do socialism"o fran - en detención preventiva; que sexan . 

· cés, que non sabían na·da .do tema; é ér:itregados ·á xµstícia e non á policía; 
máis, móstran,se contrários a estas que ·elixan un abogado 1 ibremente e 
'medidas, xa q1:1e a~ deeisión ·signHica que observadores internacionais po-
un cámbio radical na p·olítica fran.:e- dan asi~tir ao P,r~ceso. 
sa, que se -explica, segundo o porta - . ·. Todas es.tas ~_ondicións, for-on reco
voz gubernamental -galo, Roland . Du- ~ -meñ~adas f.)onAnistia Internacional, 
mas, ' ~ por.que i.mha cousa é a c_ioutri- : á · vl~ta- dos · casos de tortura que se 
na e_ outra as;realidades políticas". · pro~}:sceñ no ·~stado · españo l , Segun--

. ' ~ - -... . -dfr esta institución ·~ .... 
As é'xtradicións están.dentro Todo isto . ven deixar -en moi mal 

dun contex~o. ~l,oüal , - _ .,_, ., 1~_f.;¿~;~~~~~arlaa:,':-ao Gobern? 
Estas ex_trad1c1ons d~~en . de erñar- esp~~,1~, ~ _cacarexada demo~ra-

carse dentro do contexto xeral da po- >:>cj~.,-~a. ljbe/como se ve, non se f1an 
. lítipa atlantista. que :preténde fac~r ~- 'ru.óffo . os seus .correlixionários fran-
. Goberno soc!alista.' . . ' · ':':/~(c,~·· 

tanciou o proceso. Por non ter, Ren 
se'quer tiveron tempo de ler os dous 
mil fólios do recurso, que foron en 
tregados con dous dias de antelación 
e cunha aetuación desastrosa que f i-

. xeron en Madritj. 
. _Pensaban que por ner época de va

cacións non ia haber capacidade de 
.resposta do povo basco. Pero equivo
cáronse; ademais de movilizacións, 
encerros, e diversos actos en todos as 
povoacións euskalduns qu~ por aque
les días' andaban en festas; o dia 15 
de Setembro reuníronse nunha mani
festación máis de 10 mil persoas. To-. 
dos os meios de comunicación estive
ron de acordo no éxito da convocató
ria . 

Folgas de fam~ e sede O Goberno frances -aécede ás ex -'. ·· Y;:%· _ ... . 
,.__ traditións ~ por duas cuestións. Primei- -: ' ' :;z~tMha causa é 'a doutrina 

;,,: · ra~mente porgue era presionado polo~ · ··e 90tra a malidade poi ítica" FOHi.,1A-_DE PAGO 
En Setembro empezan oito presos 

. 
a) Sul;:;saición.s para o Estado es~ífol ; b) Para o resto do mun~o: . 

8Táfón- bancário adxun·to 
Reemb~lso. (máis 80 pta.) . 8Cheque bq_ncário adxunto 

· - Xiro inter~acional. a nome 'de 
. A NOSA .TERHA, apdo 1371- -
· viga. 

Pago domiciliado. Neste' caso cobrir -
os dados do boletín adxunto. 

. ~:fornáis partidos políticos europeus e · ' 
polo GoQerno español. As presións 1~Unha causa é a doutrirta e outra 
son . consecµéncia dos nulos avances a reí)lida.de política" afirmou o por

tavoz francés 1 'Roland Dumas. E asi que se expérimentan na· integració·n 
no ·MCE,· e os~ páso~· axigantados. que . debe de ser para o~ mandatárW,s;f~q-
dá b PSOE para a permánéncia do Es- . ceses, pois q~. non se enténde tómo 
~ado na OTAN. o Ministro de ·XuStl'cia Robert Badin-
- -::Felipe Gonzáler puxo de· manifes- ter .def~ndeiJ - ~ anteriorment~; . cilmo· 

~to nas du.as-distinta.s viaxes esta situa- abog'ado·, a implicados en proc~sos de 
ción delicada para 0 setJ Goberno, e extradidón, mántendo· entón que "os 

. unha folge de fame, e despois de dar< 
se a coílecer o fallo de Pau esténden a 
protesta á non beber tamén, pÓlo que 
teñén que ser 'internados ªºpaso dos 
dias no H·p·s.P.!t~I P~nitenciário, estan
do algun .destes presos en grave esta-
do. · · . 

' ' 

Paralel~r;nente empezouse a subs-

· pediu 0 apoio de¡es gobernos: ·· .. has~s aos que hoxe chaman terroris-
. . , Como as· conversacións ·da C,EE : ~'-~ij~ poden ser xefés· do Estoa-

B ,. /C · d Af · e t /L"b t -. non av.anzan, 1"nten-taron ·deste ·-,x· e1·t·o· , d~~.~." ~f.·,_:-: ·:· .. ~ . -_ ~f...'->.-:r.·,.... · · '· . . 

. C! iber a "Carta aos po~os e. nacións 
do mundo", que na sua primeira fase 
a· levan .firmado 200.000 persoas. A 
Segunda fasé rematará para Decem
bro,' e~perándose q~e as f,irmas che
guen ao médio ·millón . . aneo a1 x.a~ e . ··er!os ... :.'· ·· ···: ··-- ·"·.,-, · ._. .. .. , .. _ . ... , .... .. ,. on~ 1 re. a._ ... .. .... ... .. ,... . _ '.'!:!> r • 

r 1 ' - • · "dar-11~ pontos" ao PSOE, cenceder- ·· ·. D~ferre ~ :·aetU'a:1 ministro dó ·plan, ·· 
~~~i:~i:::~s:6u

1

~:~~~- ~:::: ~ :::: ·. ~: ::~~ ·:: ::>: : ~: : . ::: : : : :.~: : : :::. '::· :: .:.-:: :: '.: :~·: : · :: ::· : ::; :> : .::'.~ ~: : ·::: : ::·: :·~- ', ·lle un balón de osí-xeno, s~bretodÓ . fixo .unha éomparación .·dos _abertza-
· · Neste documento, que -:·entr.e ou

tros foi . f in;nada por tdda a 'plantilla,~ 
entrenádores, coidadores, directiva, · Povoación. '.: .. ... ." . .. .' .. ..... :: ... . -... .. .... ... ~ ...... . '. · .. -. ... ~ .. : .. .. Provincia .. -.. . ~ ... ·,. ~ .... . : .... :.: ........ "'.". · 

- - ·...-. --:. ·-~ -.- ·- - - . - - .:,;_- - -;;_. - - .:. - _ : ,_ - ...;;. 

BOLETIN-DE DOb~ICILIAGIOhl 
' . 

.Ba _hco/di.~a de ' Aforro.s ..... .... :.~.,:~··: :·: · .-· ·· ... .' ...... :-. ... ; ........ :.:·: ........ ......... : .~ ...... : 
Domlcflio da su_cl1rsal .. ,::.' ... : ...... ~ ... ; ................ ................. .. :-.· ........................ ~ .. 
N(,i,;ero .de ,- canta ou libreta ............. : . ." ........................ i ....... ." • • : ._ .................. .. 

P~voaC:iórÍ ......... : ....... .. : .. ~--····· .... ~ ... : .. .......... · .. . : .... ~ Provf nica .. ;' ..................... .. ~ . 
Titular cÓnta ou libreta ...... :~ ............ · ............. .' ....... :: ... ." ......... ..... ... ~ ..... ....... : ... 

Sérvanse· tomar nota de atender até rí.ovo aviso~ e con· cargo á miña canta, 
·as recibos que ao meu n ome lles sexan apresentados pori.- PromoCións Cultu 
rais Galegas S.A: (A NO~-A TE RHA) 

Atentamente (firma) -

Dat-a .... : .... ~ .... : ..... -... : ................... ~ .......... . 
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~meste Outono ónae . os conflitos so- les cos loitadores contra o ·nazismo, e 
. cia~s van ·es~ar á 'qrde do. dia, e onde· é 

· preciso contentar aos~· sectore.s ináis 
reaccion.ários, .tanto ec.oftlómicos to-
·mo milit~res. ,. , ., 

,¡;. 

Fráncia nQn sabia 'q·ué tac-ér 
,, . Por ou.tra b~nda, Fránda ~~n 11~ 

, viá saída dara a este jJrob-lema, asi ,i. 

.·qúe optóu por unha decisión salort]ó-.: .. 
· rrica:. só tres extradicións, en proba 
de boa vont~de e ' para r;ompensar os 

··desastres do Goberno españ.ol no 
campo europeu-atlántico.- ' · 

Non conpedeu as sete pedid~s, 
a inda · que 'aos outrns catro abertzales 
os deportase á A frica. 

Por ~outra · párte deixa entender 
Fráncia _que-. non haberá, -·poto mo~ 

_mento, máis extradicióris, ainda que 
se pidan. 

o- próprio presid_ente da repúblita, 
Mitterrand r:nanifestouse cando esta

. ba na oposición contra · as extradi-

. cións. 

· etc., ·do Athletic bilbamo, · afirmase 
q l:ie o · "chamado- problema- ba·sco é · 
. un aLiténtico-problema político", q_ue 
se ·. "constata a exi,stencia-de:tortüras" 

Históiias dunhas ·extradicióas e postúlase "como verdadeira solu-
- consumadás ción o, diálogo sincero e a verdadeira 

ñegociación".· · . 
.O .Goberno francés viña filtrando Tamén .se pede que· non se 'confun~ 

·aos dis.tintos ·meios de comunicación dan as actividades d_ps _militantesbas
. que ~s ex~r~diciqns non..ian ter lugar~ . cos, comportamentos ou estratéxia.s, 
para· asi tranquilizar aos meios politi- con outro tip_o de actividades ·califica- · 
cos bascos· ~ qµe non .se · móvil-izasen. · das de. deli~os soeiais, ·e que as diver
Tamén queria .ocultarllo.a unha parte -sas nacións de Eui;opa e d.o .mundo 
do povo francés que se ·mostra con- saiban levar~ prática o artículo 14 da 
trárlo. Péro- esta non era a sua inten- . d~claración 'dÓs direitos ·htJmanos" i 
ción, ainda que pasase por momentos ·-Esta "Carta vai ser enviada· aos esta 
de dúbida; xa en Agosto intentou· dos- europeus e organismo_s -inter.na-
con~eder as extradiciór~s, polo ·que cionais. .. 
convocou con Ufxéncia, ao Tribui'.!al · " · 
de Pau. Este, en poucos dia.s sabs-

,, 
A. EYHE 

' ... ,_ _ 



' . 

As cinco d~ ta~de dó "domingo dia mente pÓr e;stas accións a pesar .de 
23 coñeceuse a decisión do Gober- ·• se decr~tar o Est9do de Alerta. . . 

· no francés de. extradi.t.ar aos nacio- , · · · As· '· protestas $eguiron toda a · 
nalistas báscos. As .oito da tarde, · noite, até ben entrada ·a mañand- , 
en múltiples pavos de' Euskádi, ña. , 
·Sul e Norde: realizábanse manifés- . . · O ·dia 26 decretoúse Un.ha folga 
tacións · de protesta 'e outros aptos. _.· · xeral, que estaba p're'vista para o 
Foi unha resposta que surprendeu . 28 e, que foi adiantada. .~ . 
pala rapidez e pala contundénci~, Nestas .manifestacións esti\.teron . · 
pésie a' ser domingo. e a no.n espe- . presentes amplos sectores sociais, 
rprse éste pronuriciamer:ito,· Até .a ·.asi ·como militarates,, de ·partidos . 
Polipia se, viu apañada in~sperada- .nacionalistas.'á dimita ·de HB. 

V~n· se{Juer _ 
as folgas de fame. 
Familiares dos presos en folga de fa- ' 
me, tanto dos extraditad_os como dos 
deportados, que xa foron trasladados 
en camilla ao seu lugar de confina
mento, informaron da decisión dos 
presos de seguir en folga de fame. 

Para estes presos non están en xo
go só as suas extradicións, senón que 
se recoñeza o seu carácter de refuxia
dos políticos. lsto é o que intentan 
conseguir_ os abertzales. ·Esta é a loita 
de ET.A nes~es momentos e dunha 
grari parte do povo basco. 

Esta fo lga de fa me boto u por terra 
. moitas das teorías . propagadas polo . 
Goberno. español e os meios de co-

XESUS V EGA 

municación, que a~usaban __ aos mili
tantes de ETA de fálta de .ideo.loxia·, 
de estar enganados e d,e Ó~rar pqr.di-· ,,,.¡ ., - ' .. 
ñeiro moitas yeces. . -r.. ~-

A pergunta surde deCcontado; có: 
mo ~- pos1bel que unha~~pe~~oas che-

, ' .• l·~ "" . -, 
guen ate ..,este . ponto rp ¿¡.ue ~s~an a 
perger a vi~ a? · , )tJti, .. 

. Non se ~xp 1 ica ser:i.,, f, s, pr:ern isas de 
fortaleza psi_coló;xi_qi,~ rnenté!l .e u~ha 
far.te concienciación ideolóxica·. Jsto 
é s9 q que explica a firme decisión de 
seguir coa folga de f~f'.iie. até as últi
mas ~ons~cÚéncias.- Así" hal que reco
ñecelo estéxase ou non de acorde cos 
seus métodos. 

As extradici,9n~ supoflen, · ~n xiro 
na poi ítica do goberno' francés, 

·non obstant~ o m.áis importante 
~gpra é o xir~ que vai dar a políti- . 

1 
• ca no_ Estado .español·. Se ben,· o 
. proce~b ªº qÚ~ nos · irnos . referir 

empezou hai xa tempo, pódese di- ": 
cér que as exfradiciÓns concec,íidas · .. 

~. por Fráncia e, moi significativa-
. mente, -as reacdóns susdtadas nos . 
' .. meios'de. com'unicacióh. e,nás polí

·., .• tic.os véñen ccinstftuir, 'un dÓs pun~ 
tos .de _infl.exióil ría qyebi:a progre-

: si va da po_I ítica liberal española. ' 
Un ·país saido da dictadura e·, 

par.a o caso, de estrena d-unha filo
. sofia liberal-burgues? que a(nda se 
permitiu nalguri mom~nto ltJxos 

.d~ apertura . e progresismo v~n de 
. descubrir, da man da loita- vasca· 
~loita definida é corrente-cos seus 
princi:Pios á mar.xe doutras valora
cións- a sua faciana, e aquí non· 
fips cabe outra p~labra, fascista :-

Este fascismo:ven ~aracterizado 
-e agpra as extradicións da.nnos á 
ocasión ge comRrobalo·- por unha 
itieoloxia 'unificadora . de todas as . 
opcións poi íticas qü,e até agora se 
nos apresentaron ep.iJlo alternati
vas. · FtJiga ~e difi~iJ encontrar o . 

. seq p;mpo' político~e cústalle cada 
. vez máis . diferen~iar- a¿ sÜas. pro-
- postas, ao nivel de principio; xe- · 
_ ·rais,, d~s .. de , f~lipe ·Gón~ál~;_; _~én] . · 
.. do que centrarse i,Jn.ba. é outra vez,:. 
,eñ d~fere.ncla;.s de ma:tiz (nq caso ·. 
das extr.~~i_ciqns; .el sabe que a . 
mesma AP -non ·.pode ría facer 
máis} ou. en "áeclaracións:ctemagó-
xicas (caso reconversión, -caso R u~ -
·MASA,, onde _a ·alternativa · AP e 
PSOE sor(ri9 .. f9nc;Jo.idénti.ca:s).:: 
... o : PcE, ou:tra átternativa no seu .-
- ·r ·. . . 

. momento, V ai non Sp "de desgasté 
en desgaste, · senón de concesión 
¡ , ' ". . . . . . 

i! · ... ·'. 

en cohcesión (eles tamén . ap·oian 
as extradiCiÓns) ~ ap~recendo a sua 

: opción cada vez máis difusa, en 
paralelo ao seu, somete mento aos · 
plañtexa.me_ntos Únif lca~fores que 
se están. a implantar. . 

O fascism9 aparece tamén can
do as ideas dunha· parte do espec
tro - socia) son presentadas como 
únecas. Qs .meios de ·cornunicadón 
·adican ·a maio'f i~ esmagan_te do seu 
' t:5pácio . a .·grupos determinados 
(PSOE, AP.: .) e á s.u.a ideoloxia . 
(ET A Í te'rroristas / delincuentes 

. comúns / negativa a· toda negocia
ción en termos p0líticos), obvian
do ·que a.inda baixo as suas regras · 
de xogo . a maioria da povoación 
de . Euskalerria está representada 
por _partidos nacionalista.s, ·0 cais 
tef.íen . outra ideoloxia distinta 
(ETA 7 problema poÍítico I nece
sidade d.e negod·áción). 'Estes sec
tores ~Ón · esquecidos ou., receben 
un e·spáci~ .mínimo, en -nada pro-

deu "El PaJs~' pasando do lisera~ 
lis,:;,Ó é:;lo_ aliñameht9 co beliG'is
mo). "El.· Pais",- xogando como 
tantas O!Jtr,as vece$, non agacha o 

' tema das extradicións - adicalle . 
. tres páxinas- pe·ro monopoliza a· 
ideoloxia -:-cubrindo ' nun 90 . por 
cento coa' tendéncia . "madridis
ta" - . 

Os meios de éomunicación em~ . 
préganse cada vez f:nais forte 'e non 
só se dér.!va,n a un segundo ou ter
ceiro lugar aspe-ctos de prime(ro 
orde, senón que ~ xurde a .proble
n:iática das "desaparecidas": as no-

. ticias que voan dos teletipos. As . 
papeleiras ·.énch~rise nestes tempos 
coas boas ir,itenCións dos redacto
res "que ainda non teñen claro 
quen manda, e -.até que punto 
pode chegar a faceto". Goberno e 
empr:esas distribuen circufares a 
todas as -suas bases informativas, 
circulares, que lógo ~rá~~ lemb;a
das -en chamada pen¡oa.1_, aclarando 
as ardes precisas· -en Gal iza a .fol- · - porcional cós q.ue son os máximos 

representantes ·.do pavo basco, to
. mahdo ó _baremo electoral. Estó é 

.' ga xeral foi o último tema' que me-

·saltarse o democratismo e ficar-a . ~ .. 
descuberto pala via de ilegaliza;;~¿ 
efeitos -prácticas, : a tod·a disidén~ 
eia . 

:' ' Os meios de comunicaCión, po
la sua banda ,.. situáronse nunha di
nám Íca pa·r~l~la - aos partidos polí
ticos fse é ·que esta deixou de ser 
paralela algunha vez). Un diário li-

, ·ber a 1, con coletazos . progresistas, 
como "E 1 Pa is" ··vese na obriga 
'""7ante a foi:Úd.ez euskaldun- de . 
·difer'fr de calqueira outro meio á . 
sua dereifa só e·ri é:uestións non de
finitórias¡. n·en -eixris dá política, 
.(pensamos ilustrativament,e .nas 
posicións. ·de .. c~a meiQ_ sol;>re a 
OTAN e no xiro que rieste .' tema 

, receu unhá circular..,.... 

" foas e;xt~adíciqns pode q1:1e al-
gúns· deses "delincuentes" de ETA 
se lles marran nas mans a Madrid. 
A folga de fame de Bobby Sands, 
en defensa dunhas reivindicacións_ 
poli'ticas, xa dei,xara á vista o cas
telo do totalitarismo inglés, outro
ra mais coñecido corno "a pr:imei
ta· democracia p~rlamentá~ia". · 

. Mentras Euzkadi ve como apa: 
rece de novo esa especie. de Frente. 
Nacional. (PNV_, EE, HS), un do-s 

.poucos escollos que se forrnan 
cando aparece 'a· marea ~esti-ictiva 

·e ce·ntr~Jjzadora : 

:i_.. . : -

seu . s1;,1cesor saberá ~defend~r a españolidade .. -
de Ce'úta e Melilla tari ben ·como· el. .'Co~ ar- . 

Polo que parece, Fernarido-Morán ten os dias · .gumiintos ."sérios": as povoa~ions .de Ceut~ ' e ·. 
contados como membro do govemo Gonzá· · Me'lillá teñe~ direito á. libre autoqetermina- . 

·, fez . Convencido de que ocupa o primeiro lu- ción- e, xa que lago, deben ser elas :as que de-
gar entre 'os persoeiros que merecen a aten- cidan sobre a sua perténc;iá á uil' Estado ou' a , 
ción 1da 'sátira popular, o ministro cometeu o Ol;ltm. Con razón.s de peso: :o E~ército ten 

. , erro"de pensar que e1 tamen podia tacer brb- . ·· ·~-Xo"' ..,.V. t.· <8:·_· ... -n, . · . e· .5 ... ~·;· co'mo misión cons.titucionª1 '·'defender '.ª . in: 
mas impunemente. Non se decatou de que o tegridade .territorial de ·· Españ'a"· e xa se sabe · 
reparto de pape is xa está feito e non se'· pode. cál é a opinión da instit':JciÓn militar sobre.as 
mudar así como asi. O bromista é Alfonso "prazas africanas".. - ·· 
Gúerr-a e, ás vece~, felipe ·Gonzále~. Ferfian- 'calquer dia, o sustituto-de MÓrantenciff-

,:- .t':Jo · M.orán está .par,í3· ser o pim-pam-púm"" cta:, nará_ demostrar, con novas ·palabras, que ·a · 
pol(ti'ca exterior :sociaÚsta. '·.;. :.,'_;· ,,-, " .~ ;' ;.· Jb , .. :permanéncia na OTAN é a condición necesá- · 

·~ ·O .m inisttQ .,GPr:.r~ ~pe~ igo , f:J.e je.f'-9estit'eii[dg~; '- :-- · ·- - ·. '-...;.' ·:e , . ~. ria e suficient~ .'para neutrai Ízar· o ap'bio dos 
;,¡ PPJ~1gu~rer,,demosti:ar que duas má~s duas ·Sorf. . ~Ci6ns . inii~ utili~ad~:~- p6.los defe.nsores da po-- ·' - ,USA aos plan bélicos de Hassarr 11. Ou seguí~ 

catro. Esquec~ui pgr unha vez, o priribfpio ·'. lítica extedorc:· gubernamefnta1. · ó xornal "E1'- mos na OTAN .ou-hafguerra con 1\1.arrocos: E 
instaurado por Felipe Go.nzález na cuestión País" escandaliz.ouse poi~ falta de seriedade q~en diga o c'ontrário· se~á condenado ao in -
da .OTAN:, n~gar hoxe g_.,g.µe SE1. atirmou on· ,. demostrada ppr. Morán nas suas clecl'aracións , femo dos eternos iDimigos de España. Por- . 

~ te. Morán COñE(Cia as ~egr:as~d~ .xogq: -~~nve i-,; ' e.·: r¿Cl~rm.~u . ~ ¡-~~u~ . i~ediat~ <Jimisióñ. N~n que pedir que Ceuta e, Melilla volten ªºcon-
ter as ameazas verba1s da prn:navera do ~2 ·obstante, non parece cqnsiderar;merecedpras , t.~xto xeqgráfieo e .social do que for.man par-
·(¡'-se .e,ntramos na OTAN ¡:>or .decisión dunha · · d~ tal medidi{~q~ e'·i'as· outras na.s que;·Felipe . . ," té non é un ·exercício de senso ·cÓl'Ílun, seríón . 
maior.ia sir:np,l~s das Cortes, o PSOE propor.á Gonülez ar)Únc'iüu .que oí goverm0 non pensa· trada qe España na OT A.N significará un me- 1.,1nha· proba· consumada de traiorón. -

·a sa-ída polo mesmQ· procedimento."} na prag- · · acafar a 'df!diS1óñ -qÜe poda tomar o XXX dre da .. pol·ítica de. blqcos .... E, pois, unha.ac- · ' _Cando se c9nstitui o g9verno do PSOE, 
mátiGa .qdve.~téncia. de ,q1,1e ·O clubrda Alianza ~ · Con gres~ do, ·PSOE;. . . · .~ ,. · c.ión . contrá11ia á . distensión". Como se ve, ~ . Reagan ,.calificou ao.s seus m\~.mbros"de "·~'ó-

. Atlántica. n.on··pe·rmite ás auto~xclusións· . O · Ben mi'raaó', o· asunto ngn mereoia seme- : · Mor,a~ tamen. evoJudonou cára "esa "serieda- - ;venes nacionalistas;'. : Daquela podia pensa.rse 
.mi~istro deb~ria. ~er . imitado 90 seu colegá de ··· liante alporización pola banda dun xornal. de" que car.acteriza .a todos .os · antiotápic~s que ~ ,trataba di.in pateQnalísmo senil do 
D.efer.isa·,cando explicóu 9~ motiv0s da recen- A . que . pr~swme de "equilibrado" e . ".indepen- arrepentidos. · Non merecia ser a vítima pr:o: ,.' .Jrustrado actor, pero agora comprobamos 
te viaxe do Comité·- Militar da OTAN a 'Ma- · tleríte"·. Ao ·cabo, o responsábei'de Asuntos piciat:ória dos seus compañeiro.s de viaxe ~ ,que a frase tiña outras interpretació~s posí-

. drid: . · pasabarl por~ ali, . camiño de - Li~b0a, e : · E;xteriore~ só defe~deü a retirnda do Gomité _..,_. Non sabemos-se 0 1 ministro est~ triste pen- beis. Na. Moncloa _acordaron que compria co-
pararo~ a to'mar unhas -copas; calquer outra ·Militar da OTAN, mel)tras·o governo ·norí to.- . S;a.ndo que xa .non pó·derfpasar á histÓria co.- rresponder a esé piropo. Cómo? Prati<;ando 
interpretación .nor:i é séria... .... .,. , me unh_a decisf6n definifiva. Antes. de-o.c;up.arJ-.,, rn_o :prutagooi.sta dire~to da guerra san~a con- '::In furiR~.9 .. ri~cjoni!!.iSIT1P . e~p~f1o1.. .dos. P.ir..e.-_ 

A serieda9e: velpi unha das argurkéntai~ ; ', ..,.~ . snl·órf minist~ri~ l·,'}~rá ~~a~s rotwndÓ': .'.~!}. ~nr-'-. tra o mol!l.ro inf.iet Que non se· preocup~: o · nétJs para al;:>aixo, .. 
~ ...,~:::. .... ......... L. ~1~ .. ; ';·. ':-~.s·¿_ . l;. . .J J • l.... -K:J l"~ •, :.é: ·"1'. !Y; ·- - - - - -

'' 



6ompañias '. fantasméJ,S 
• . ; 1 

son utiliz8das 
. . . . . 

para ne . mandar 
~ ' . . . - . . .. . . ' . ., 

·diñeiro·.C·aos ,~.~c;o,.nt~as·.~ .· 
• - - ·:""'I -! • • ' .2 ~,·: 

A Adm.inist'ración de· Reag~n, apesar dos seus cárnbi.os táctic.os, 
segue empeñada en rematar co réxime revolucionário· · 
nicaragüense. Enfrentado Ronald Reagan a unha crecente . 
oposición, na Cámará baixa· do Congreso ·dos Estádos. Unidé:>s,' 
a seguir pr·estaildo axuda .eco~ómipa pa'ra desenvolver:' " .. 
a· guerra suxa a'ntisan.dinista, o inquilino da Casa Branca' mudqu .a 
sua estratéxia de cara a Nicaráguéf. Outro factor influínte · i 

foi sen dúbida a derrota xurídico-diplom~tica sofrida pola 
Administra~ión reaganiana no Tribunal lnte.rnacional de Xustícia. 

XESUS C~M8Rf; - MAR, I ÑO 

.Foi por eses motivos . que . Reag-an quedoú con vida; mais. fo.i abatido. 
mandou ao Secretário de Estado pquco'-despois polos sar;idinistas. 

.Ge2rge· Shu_ltz a l\)'Ía~água para que se . 
1 

o senado~ Pí;lt~ick Mgyn.ihan, vi
entrevistasé con Dan.i_el Ortega. Máis ·. cepresidente clo c0 mité de .lñtelixen
adiante iniciáronse unhas conversa- cia do Senado nordeameric~no de
cions nord·eameriéano-nkarag.üenses clarou ensegµ.ida , q~e- Ós mo:rt;s _no 
na cidade cie Manzanillo, :en México, incident.e '

1
• ernri ·· mercenários :recluta~ 

ao longo deste verán. T~do isb fixo dos poios "contras" nos.J:stados Uni
pensar. a moitos comentaristas que o dos e non estaban directa nen indi~ 
;'diferendo" norteamericano-sandi- rectament¿ relacionados coa CIA, se- · 
nista íase encarreirar polo vieira · do glij)~o lle infqrmaron os oficia is desa 
diálogo e á negociación diplomática. axéricia. A postura da CL~ é ,que non 

Mais os feitos ' demostran que iso ten axentes seus actuando ·no interior 
oon er~-o.Utra causa que unha cortina . de N icarágua. Cando. actua algun nor
de fume para desviar a atención e ga- deamericano faino pola su¡;¡· conta co: 
ñar tempo m entras se tjeseñaba ou- mo mercenário, pero sen · interven- ' ., 
tra estratéxia de enJrentamento co,s 'ción da CIA. Por outra banda, Alfon- · 
sandinistas: O elemento dete.rminante so Calleja, un dirixente anti-sandinis-
no suposto cámbio de postura 'norde~ ta aviciñado en Miami, dixo que eles . 
americana foi que o Co

0

ngr.~so dos E's- . , non usan mer~enários pagados, senón . 
tados . Unidos non aprobou novas que receben ax,uda de cidadáns pri-
asignac.ións de fondos para a loita vados nordeamericanos aos que des-
anti-sand'inista. Ao agotarse a asigna- crebe como ' "conselleiros :voluntá-1. 
ción de 24 millóns de dólares que fo- rios" .. Estes .nordeamericanos, a maio
ran aprobados. ó ~no pa~ado'; . facíase . ria deles militares veteranos da guerra 
necesárlo ár~itrar n;ova~ canles á mar- dó Vie'tnam,- visitan Honduras con. 
xe do con'trol parlamentário pa·ra se- . níoita frecuéncia para asesorar aos re-
guir financiando aos "contr:...as" que beldes anti-sandinistas. . · 
loitan en Nicarágua. 1 • • Mentra·s -' tanto, Hu~.berto Ortega 

O goveriio de Reagan ten derrama- Saavedra, ministro de Defensa de Ni-
do moitos mil lóns .eñ apoio dos ariti- . carágua, sostivo q:ue _un dos mortos 
sandinistas· desde o ·ano 19S1. E sabi- ño "incidente era un axente da .inteli- · 
do que a ·CIÁ cotnezou en 1981 a xéncia nordeamericana que estaba · 
darlle axud~ finam:ejra,· armamento, ·' · trabállancfo cos "contras:'. Apesar: de 
municións e máis asesoram,ento técni- que a CIA afirma que non participa- . 
có-militar aos "contras". Pero o Con: ron os seus axentes no ataque á esco~ 
greso amostrouse cada vez máis preo- la militar de Santa Ciaré!, é b~n sabi- · 
cupado p·o1a introm;isión nordeameri- _dp que 'esa axéncia secreta sérvese de 
cana .na loita d_e Niparágua e a Cáma- or~anizácións priv.ada~ e axerites .cor;i-: 
ra dos · Deputados, controlada polo- tra~adores para -pre$tar axuda aos re
partido Demócrata, ten votado catro . bel~es ariti -sandinistas. Onde termina 

· veces nos últimos meses para !le ·né- á. liña das organizacións privadas e os 
gar · máis-diñeiro aos rebeldes nicara- mercenários que operan en Nicaragua 
güenses. · · e onde empeza a liña da CIA, iso nqn 

Unha maneira de sortear ·esas limi- se sabe exactamente. . . 
tacións . parlamei:-itárias ·é facendo un- .. Húmberto Ortega di que 0 ataque 
ha série. de compañias fantasmas que a . Santa Clara foi feitó "coa interven: 
sé utilizan "P·ara mandarlle aos contra; · ción directa de el'ementos entr.enados 
toda a axuda que necesitan. Dese xef- 'pala CIA''. Segundo Ortega, a incur
to, os instrumentas de control de que' sión é parte dun plan que poderia le
se ten dotado a "de.mocrácia" norde- var a unha intervención militar direc-
american·a fans~ inoperantes. 

O incidente do helicoptero · 

· O incideQte ocorrido o pasado pri-. 
meiro de Setembro ven demostrar to-' 
do isto. As forzas sandinistas derru- · 
baron un helicoptero despois de que . 
ese aparato e .catro avións ·má1s ataca-

- ran unha escola milit.ar en Santa Cla·-· 
ra, localidade situada · ~ · poucos quiló-. 
metros da raia con Honduras. Os apa- _ 
rato~ oespegaran das bases hondure
ñas de Jamastrán e Aguacate, acondi-

. cionadas polos nmdeamericanos .. No , 
helicóptero derrubado ·. ·morreron 
dous nordeamericanos. Outro ·máis 

'i' t / . 

ta nordeamericana en Nicarágua máis 
a)!iante, este ano ou nos primeiros . 
meses .de 1985. Sobre a história · de 
que os mortos no ataque a Sa11t~ Cia-
. r~ eran . rriercenários independentes, 
Ortega dixo que ninguén creria iso, 
pois "se son . mercenários, .son merce
nário·s da CIA~~. As bases honduréñas 
de Jamastrán, Palmerola e Aguacate, . 
postas a ponto éos recursos norde
ar:nericanos, son usadas para apoiar as 

- accións dos "contras". Desde esas ba
ses faise o recoñecimento aéreo sobre 
Nicarágua para recoller información 
que é usada,pola CIA para o planexa" 
mento dos ataq'ues. 

.. en .. 
\ . 

Nicarágua debe_ser uns do~· pa~íse s ,'.. 
nos que a. cartipaña eleitoral ·s~ .yi
va c0n menos paixón. Os soldad-ós -
que fan garda, peben unha cervexa 

. e comen ·"vigorón" á porta d<? des-
. tacamento de Mariña. do' bairro de 

Bolenia, óS. carúpesinos que. f~rí ~ 
• rüta ·: Masaya-Granada despoi.s de 

comprar no · mert~éfoi rnais'·irnpor ... 
tante 'da zona, 1 ou os hegr~s ' da 
Costá Atlántica,'.d~n tan ·por cé.rto . 
·ü triunfo da Frente Sandi·nista que · 
no'n "e·ntenden a nec~sid~ile du~nha -

· gran campaña propagaodfsi:ica. ·, ·· 
Se · as inforrnaci.Óns q:ue chegan 

aqu i' parecen r~flexan un ·gr~n .nio
vi mento político a canta de que a 

, autodenoml~ada "Oposición au
'·· té1

ntica" · inteQrado na CoÜrdena~ 
-dora Sacasa se-presenta ou' non ' ás 
eleicións, a r~alidade e¡:¡ Manágüa . 

·: e. en toda Nicarágua n-on respo~de · 
a esta -imaxe. Os próprios partidos 

· da oposición, desde o Partido Co 
' muñista ao Conservador son cons

Cientes da •SUa escasa base social e 
plantex"an ·os c6mfcios, máis como 
unha oportu.nidade de ampliar o 

. seu téeido qe: apofo apn:Yveitando 
a campañ~ · eleitoral, que como 
unha ·base para acercarse sequer ao· 
p9der. Tanto as agrúpacións parti-_ 
dárias que van tomar. parte nestas 

· primeira·s eleicións democ"ráticas 
·como a que está a sementar ·de· 
·ati-ancos g · cam.iño _para elas, a firi 
de ·acadar condicións máis propí~ 
cias, saben que o candidato da 
FSLN e .actúa! · Coordenador da 
X unta dJ 1Goberno vai sér o próxi 
mo presidente de Nicarágua · se·
non o impéde unha .acción di.rec· 
1'.a . norde-americana, xa que as 
constantes , incursións ~esde Hon
(jura-s téñense amasado i'nsuficien
tes para parar o p'roceso._ 

O cerco que se lle · intenta im
par ao réxime sandinista .ven ·fun
damentalniente dos · Estados Uni
dos, como prineipaka~oio do.s gru
pos de contrarrevolucionários in- · 
tegrados. por ex-membros da Gua·r
d i,a 1\1.aéional e mercenários, pero 
as presions chegan tamén dos teó
ricos · '<amigos", as socialdemocrá-

. ci.as et.fro-peas e a 1 nter.naciónal' So- . 
cialista. De feito, foron -estás pre
sións as que májs: influiron na de-

, cisión . ·de adiantar as 'eleicións ·;a 
N'oveml?r~ deste ano, xünto coa 
GbnveA1iénciá de poder . presentar 
ún g'oberno co11stitu ído democrá
ticamente ·e.ara· o .previsíbel· tri un; 
fo · de Reagan. , dous dias despois. 
Toda í;I diplomácia nicaragüense 
está · prec~samente encam iñada a 
conservar eses apo'ios que so'n fun
damentais para a 'propria supervi-

. · véncia do_réxime,, xunto coa ·axu
~ a econ,ómicá e a comprensión ·po
líticá da \)nión Soviética e países 
próximos. Non hai que esquecer 
~tampouco que hoxe, a_: economia 
de Nic.arágua· vive fundamentaÍ-

. mente de donacións, que o mesmo 

.1 pod~n chegar através dun "barco 
da paz" de Suécia ou hália, carre: 

'· gado de medicamentos e maquiná" · 
ria, que cos autobuses e a · leite. in- · 
f.antil búlgaros oü o fornecimento 
de armas de fabricación mai0rita-

. riamente so'viética. 

· Unf1~ guerra en tres fre~tes. 
A pouco máis .dun nies das elei-

cións, a situación en N icarágua 
ven -marcada · por tres parámetros 

· fundamentais. Economicamente, 
por i.Jn péso aplastante da produ
ción .de_ guerra frente a éalquer ou
tro sector, o que está a· producir 
un desabastecimento xeraliiado 
de prodatos- básicos; a coñsigna 
"Todo para los frentes 'éJe guerra, 
todo-para los combatientes", que 
cobre todo o território naCional, é 
un fe.ita que .está a sofrer a ma io-
r ia da povoación, ben que com
prendendo" qtfe' isto é· case unha ' 
condición de ·supervivéncia na si
tuación actual. Pero .non todo é 
culpa das a_gresións, ainda que xus
tifiquen en boa parte -as.caréncias; 
~ falta de organización e as pró
prias contradicións do sistema san
dinista son responsápeis de moitos 
erro~, e é por aqui por onde veñen 
os pri!:J?ipais ataques da oposición. 

Na situación , po_lítica interna
cional, os sandinistas verise condi
cionados palas presións antes alu
didas, que se tr~ducen nunha per
da de influéncia nos foros interna
c¡ona is, aó non ser aceitábeis para 
o Goberno· de Manágua certas re
·solucións do grupo de Contadora, 

como o de converter as eleicións 
nun experimento internacional 
que de feito as deixaria fóra do -
control estatal, pésie a ser uri tema 
de estrita soberania nacional. A di
plomácia saridinista estase a mover 
en várias frentes para intentar con
trarrestar a prepoténcia ianqui 
neste terreno. As constantes viá
xes de representantes do Goberno 
e da Frente polos países non aliñ.a
dos, Europa Ocidental e bloco do 
Leste, amasan a importáncia fun
damental que Manágua concede a 
estas relacións internacionais co
mo principal ponto de apoio. 

Militarmente·, as agresións exte
riores non teñen acadado o obxec
tivo de militarizar-á sociedade nica 
e criar unha frente firme de com
bate. Os ataques parecen dirixirse 
~gora a centros económicos e a so
cavar a xa de por si depauperada 
economia. O minado dos máis im
port~ntes portas das duas costas 
de Nicarágua, e o mantimento dun 
esforzo de guerra continuado para 
combater tanto as incursións co
mo os campamentos que a "con
tra" ten xa estabelecidos no inte
rior do país, están conseguindo 
que a militar sexa hoxe a cuestión 
fundamental a resolver, xa que 
ve11 condicionar de maneira vital 
.as 'outros duas. 

O proxecto de reconstrución 
nacional de Nica'rágua ten que 
contar; pois con este$ factores de 
influéncia exteri.or, mais c©n dous 
condicionaht es internos: a oposi- . 
ción d.\fnha forza social' da· impor
táncia da lgr'esa cató li.ca, co n cuxa 
xerarqu ia está. abertamenfe en
frentada a dire~ción e o goberno 
s9ndinistas, e a integraCión nün 
proxecto nacional comun da Cos
ta At lántica, esquecida e afastada 
tradicionalmente ., por Manágua 
·frente_ á inf luéncia- de ingleses pri-
méiro e am ericanqs despo is. 

· Moitos retos para unha revo lu - -
ción ~ll e ac·'!ba . ain<;ia dé cumprir 
cinco anos . 
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O ·afeitó positivo -· __ -
da C.arreira lenta ·. e · meira11de 

· que o de c81quer deporte 
. . . 

O que hai uns anos. non podia ocorrérs~lle a unha' persoa séria 
- correr pola rua- convf!rteuse agora erí to~o o mu.ndo case nunha · 
norma, _min signo de cultura. En .Finlándia, p9r exemplo, 
perto ·do 15 por .cento da povoación pratica ·regularmente este 

· dep<:?rte. En Suécia, bairros in.teiros saen a correr 
en família p'or camiños esP.eciais. FJos EE.UU. rexistáronse - _ · 
oficialm.ente 25 rnillóns de persoas que se dedican á carreira. Na 
'URSS, por exemplo, o pasado-12 de Setembro, · 
no Diado Corredor participaron 47 millóns de,persoas. 

A carreira é un excitante fisiolóxico · 
natural que provoca a estruturación 
de -case todos os grilóns principais do 
organismo . .Observacións de mo itos 
anos en diferentes países demostra
ron que, en persoas de distintas ida
des, os entrenamentos regulares (re
gulares , non .esporádicos) normalizan 
a presión arterial, mellaran a circula
ción , reducen o colesterol no san.gue, 
provocan cámbios hormonais ·· positi
vos e frean o desenvo Ívimento ·da ur
t ero esclerose vascular . Ademais , 
prodúcese unha rexeneraci6n parcial 

· das cé lula s do flgado e do páí)~reas e 
pur ifícanse os tecidos pulmonares 
dos fumadores. 

Hai ·pauco unha axén'cia neoior
quina de seguros que examinou a 
100.000 cl ientes chegou á conclusión 
de que entre os que praticaban a ca· 
rrei ra lenta a mortandade por enfer -. 

ao primeiro toque 

l"!ledades cadiovasculares era tres" ve~ 
c~s menor. 

Os afeizoados á carreira poden 
conservar un nivel físico próprio da 
xuventude até os 50 anos e despois 
dos entrenamentos, .o sistema vascu
lar dunha persoa de sesenta· anos é 
como o dunha de 30 non· entrenado. 

Pero hai unha causa que é moi im
portante: antes de ded i"carse ás carrei
ras déb~·se , de · consulta r obrigatoria
mente ao médico, porque algunhas 
persoas estanlle contraindicadas. 

0.s _que xa pr.atican este deporte 
deben de facerse ver périodicamente 
po los médicos. 

O organismo entrenado desde a in
fáncia ponserva durante toda ·a vida 
un tono elevado e unha gran cap~ci
dade de traballo. Se se empeza des
pois do.s 50,· a inda se pode lograr un 
efeito positivo, pero se os 60 queda
ron moi atrás, xa non se· debe esperar 
unha gran melloria, ainda que sempre 

· - é beneficioso. 
Pódese empezar en calquer. época 

do ano e correr en calquer lugar e a 
calquer hora . A experiéncia proba . 
q_ue as persoas de peliO excesivo que 
se dedican ás carreiras perden uns 
8-12qg. 

Se os entrenamentos están ben_ or- · 
ganizados, en 2-3 meses o pulso redu
cirase a 60-66 por minuto.' Durante a 

Xadrezde prirrieira 
R ICA RDO R IVERA 

. Estase a disputar estes dia_s· a f inal 
do campeonato do mund·a de xa-. 
drez. Ese deporte no que só se su
da cando se perde. Unha mistura 
de xogo intelectual c0n· té nis, na- . 
tacic'.rn e outros deportes-, que é 
mostra palpábel de ·que para ter · 
unha mente san cómpre ter tamén 
san o carpo . . -

Sen dúbida, a final máis impor
tante das últimas décadas foi 
aqwela na que Fischer ·derrotou a 
Spassky. Despois . de mo+tísimos 
anos, Un nGrde-américano conque
ria ·u~ t ítulo 'reservado".a sovié'ti
cos. 

As meirandes axénGías de pren
·sa, excluida TasS, · botaban, os tel ~
tipos_ polas xanelas. Vian a Físcher 
corrio . senador, e quén sabe seco 
mo presidenté dos EE.UU.; men- ·· 
tras, Spassky "morrería cónxela- , 
do nun C'élmpo de deportados na· 
s ibéria' ' . . . . 

Fisché.r _retirouse por proble-
....... · ..,!.. -:..... .,: 

~8G! \ CR8 A3T:12 3·0 \'~\_ se.a~ .V1 

mas persoais, e outro soviético 
(pe r..~ecución) logré!ba o · título 
máis doado da história por iin
compare~éncia do ·campeón . .Che-. 
gou · asi a xa longuísima_e.ra Kar ~ 

pov. 
Porén, as axéncias da "prensa 

libre". ato12aron un xádrec~sta. ru
so , pero exilado, Vítor Korchnoi_ 
O pentacampeón da U RSS. era O·_ 
home ideal para lle arrebatar o .tí- '. 

·tu lo a Karp6v. Cando se falab_a do 
ex-soviético', ex-a¡¡:iátrida . e agora 
suízó, unha c;óxega fonda percb
rria o peito dos "homes libres". 
15arpov ·derrotou-dua.s veces a Kor" 

· chnoi, e falouse de parapsicólogos, 
demos de. lume vermello , mal de 

- olla, etc; .. 
-Os rúsos, xa can.sos de tanta 

axéncia de prensa, dedd íro nse a 
gañ alo 'todo : G~rry Kaspa ~ov 21 _ 

.: anos, derrotou a ·Karchnoi na ·se
. mif inal d_o torneo de candida.tos, ~ 
ªº t,amén soviéti co e ex-campeón 
mundia,I , .\,'asily ~rnyslov , · na f inaL 

thegol,i-s8 deste xeito ~ tl is pu fa 
~ ~~~~ü-¿6a ~máis x:óv~n· c:{~iJ1 ,ist~~ fá · 
..:-.:'-'t. • ~' 'f' ' . ¡ !;: -

.,.. .... _.. ........ n. .... ':'oof· ' " "" . ' . 

carreira debe de -· acélerarse en non 
méno$ do 50 por cento. 1 

En ·cánto aos entrenamentos, a 
metocfolo~ia moderna ten en . canta . 
l'.IOJ) , tant~ a idaoe, C0~9 ~. est~d~ de 
saúde e a capé!cidade física. Desde es-

. te punto . de vista p.óde_se dividi r ás · 
persoas en catro _oategorfas., 

. A primeira -intégraria_ as persoas de 
peso excesivo e con- a.Iteración ·no ~is
tema, cardiovascular, asi como aque
las que polo · xénéro das s.uas ocupa: 
cións. le.van unha vida ·sedentária. 

Este' programa e~tá cal~u -ladé)para 
3-4 meses ·e .ten por.f.inalitlade prepa-

. rar pará unha carreir.a 'de 2.0 minutos ·· 
seguidos: Os entrenamentos consis~erí 

. en alternar as carre_iras e as camiñád~s · 
durante 15-35·minutos. · . 

~-A tarefa principaÍ do programa da 
segunda categoría é p.reparar para 

'uriha carreira de 35 m_inutos segui
dos, estando des:tiruida R_ara os que xa 
dominan o prirneiro e os novatos qúe 
poden correr 15 minutos sen esfor-
zarse nen deter.se. . ·. 

O p~ogramá da terceira categoria é 
para os que c0rren· sen dificlild~de 

30-40 minut-Os:_ Exercítanse na velo-
. cidade .e na duración máxima da cá-

rreira. Nesta etapa a velocidade debe 
de chegar paulatinamente a 1 qm. en 
5 minutos e despois, a 12 qr'n nÚnh_a 
hora. 

- · A cuarta cafegoria é"para os ex-de
portistas .familiarizados toa metodo- .. 
loxia dos entrenamentos e ten como 
principal obxectiv_o percorrer 15 qm. 
nunha hora . 

En todas as categorias recoménda
se. realizar os en'trenamentds 3.4 ve· 
ces por semana. Nunca hai que esque~ · 
cer que a carreirá debe de resultar 
pracentei ra. 

do xad rez. KarpÓv 33-a~os, é o fa- .. 
varita; ca se ú xogo pratico e · pre
ciso non terá d~masiados proble
mas para d_errotar a wn Kaspa~ov 
que piensa xa na seguinte edición. 

. Non ten presa, sábese novo e inex
perto e está a agardar tempos me
llares. 

Os .soviéticos dominan de tal 
x~ito o xadrez, que o ·seu ·campeo- _ 
n'ato nacional está consideradc;rco
r:no 9 segu_nda proba en importán .. 

·. cia e ca_l"id~de do calendário ~un
dial. 

Porén , o xenial F(scher e o 
etE~ rno j egundo Korchnoi son n:O-

. ~es próprios,· con maiúsculas, na· 
histór ia do xad rez, mentras -Kar
pov e Kasparóv cami~ an ·tras . o 
mella r xogador de todos o~ tem
pos: o fra_néo-ru·sa Alekhine. 

Agora mesmo, neste .momento, -
os dous 'sovié_ticos están u n cara o 
9utro, · f(!eendo o mel lar xad ez ·d o 
_mundo. 

0-s afei.z0ados a este deporte es
tarnq_s na abriga de conternplalo, e 
os cierna-is, case tamén. 
' ~ :.. ~' '"'f"•r f. ~ . -., , I :. f •; 

~ 

Quén · gañou· 
. ..., . ~ 

coa ,folga? 
Finalizov a folga de futbolistas é agora todos os comentaristas'que.criti- . 
cabán esa folga, critican a Af E ~pór por lle fin ae~pois duhhas declara
cións. E coa·s su;:¡s críticas queren pór en contra desta organizadóri profi
sional aos xogadores, pois· que estes cdmentarista's sábe:n ·moi ben ·a in~ 

. . fluénciá que tefíeri" (lbs xogado'res, dado qüe moitos ·clele.s déperidén do 
que eles escreban ou :fa len . par.a xoga_r-oÚ .. non, para ser 'titulares ou <;:am
biar a un equip() syperior . . Moitos comenta~istas,hai ,que· son os que fan as 
alinación-s e c~rido .ri.Qn poden,· "cárganse1

' ao .enfrenador, ou -á di rectiva. 
o.u a quen sexa. Pero disto non se tala 11en se ~screbe nada. Cláro "s_on 
uns compit~eiros", din alguns. Pero xogadores, direct ivos, entrenadores e 
outros xornafütas t._erian moito que contar d.a ;:ictuación dalgunhas per- ' 
soas que escre~en nps xornais. ou ~an comentários nas em\soras'. Algu'n dia 

· dafemoslles dados, aindá que .xa rro r:i é a primeira vez que o tacemos; pero . 
hoxe_o caso que l)os ·acupa non .é este, senón o da folga; da que dicíainos 
queren daF _á AF~ coma· ~ulpábel e perdedora. . 

Desde un ~comezo facíanrios rir :cei::tos .coineñtári0s e non por dispará
tados, (desde o seu ponto de vistí;i) senón que trataban de explicar a folga 
de GritÍcar a Sl,la forma do p~nto de vista de ernpresários, de capital istas, e 

. quer-ian desta m~neira desprestixiala dia.nte dos próprios xogadÓres e da _ 
opinión -p~blica : 

Diéian- ási qlje. as datas da fo .l~a foran ·mal escollidas e explicaban que 
, a~ comeze da liga era éando os sócios. reti_raban os seus avais, cando os 

Clubes ~staban máis mal de cartas; que ainda tampouco estaba resalto o 
problema-Cla IV e que -se perdia riloito nas quinielas: -en suma; que os clu

-b~s estaban nunl')a situ.ación difíCil. 
Vaia, ·qué listos estes -cornen1aris-tas capitalistas. Qué querian; que · os 

xogadores fixes·en a ·folga -ca.ndo '' tiveserí os 'clubes todas as de_ gañar? Cal
qÚera non avezadq no sindicalismo sabe que as folgas hai que real izalas 
no mon:'_ent_o adecuc¡do e cando __ se. está convencido pe poder ~a.ir ádiante 
con éxito. Se non se ten este convencimento·, hai que .por os elementos 
·necesários parn q.ue as condicÍóns que fagan ao fin que os traballadores. 
saiBn vencedores des.a folga, sedean. . · · 

Pois ben: ós futbolistas elixiron o mellar m.omento, o mellor _momento 
para eles, e·a piar par a· os clubes, claro está; fixero n o quetiñanquefa
cer. 
.. Agora dtn que non conseguir~n nada. 'Mentira. Primei;ament~ sa iu a 
organización sindical, a AF( tremendamente reforzada. Ca.se todos .os 
xogadores das categorías superior~s están na AFE. Esta organización xa 
·seri_a. de · p_or· si un gran logro,' un IOgro decisivo para as su~s q_spiracións fu
turas. 

Pero non para ·aí a ·cousa, as empresas v·~ ~ lles costea r a sua p rópria o r-
. . . . " . . 

ganización, xa que a AFE recebirá 24 millón-s er:i tres anos. Ademais fíxa-
se -o -número de x9gadores--árnadores que pode haber · en cada categoria 

. (escoiten, señores directivos e detractores, non se 'deron co.nta de q ue se 
hai OUtra folga nori poderá!"l,. non é valido, que xoguen. amateurs O.U XUVe- , 
nis?!) e o pase. a profisi.onais. Polo demais, a Liga Profisional compromé
tese a ser ela quen lle pague aos xogadores, se non o fanos seus cl\.ibes. 

No pa?e .. a profisio·nais é, onde moitos coment(!rístas queren "revolver" 
aos xogadores d<iS categorias inferiores contra a:AF E, d icindo que ast l les 

· é máis difícil .. subir de categoria, xa qu~ nen_gu n xogará 5 part idos para· 
non ser profisian·a1. . .. 

Tamafio_ infúndio, xa que se un entrenador ou ua clube ere que() xo
gador vale, a inda que lle teña.que paga r as 750 mil pesetas corresponden
tes_ per pasar. a profis.ional, elle mellar que que lago· se ile marche ou non 
poder contar .con. el. Desaparece asi a categoria de " amadores compensa-
das", verdadeiros .. profisionais per~ sen contrato, · c~s que o ciube fac ia o 

. que qu~ria; 
. ~ . 

A filosofia da /;\FE é que . son profisionais todos aqueles q ue teñan 
contrato de profisionais, e abriga asi ' aos clubes.a que fagan estes contra
tos; n·~:>n .deixandd en mahs d_a Federa.ció~ o da_r :ela o contrato de prnfi-
sionais ou non. _ 

Os tres famosos pontos?-r pergúntanse os detractores. / 
- ' A S.eguranza Soc'ial, .Ordenanza Laboral e 1 mpostos xa _sabian os xoga

dores que tiñan que 'neg9cialos ca Goberno . Qué ocOrreu? Os t l ~bes non 
podían entrar nen sair neles ·e o G'abernq. estaba ca.s·e c~ntento en q ue·se 
puxese entre a· espada e a parede aos clubes, para asi'ter máis motivos pa-
ra facer ~nha re tor,'.ñ a·á que non se atreve. . . . 
· Agora a reforma xa está pactada cos xogadores case na sua totalidade, 

e •o Goberno o único que.ten que facer é pela a andar, e isa necesita dun
h.as leis que non se fan ni.rn9ia. 

f>.té aqu i o "traca~" dunha folga. 



O .: · ·~· '· · · Bertin Osborne do Norte, se non fo~e · 

S Peras~ pola prominente cherepa. Agora se 
. ouven causas pe coches desportivos, 

. Estou-.nos vendo. Sentados . op na ,ba
- rra dun deses cafés da ·zona da pra_za 
de Vigo da · Coruña, onde aparcan · os 
coches en dobre fila. E un espectácu-

· lo indescritível.: D_úcias de cabezas 
malladas e penteadas par·a atrás. No 
tocadisco~ "Mecano" a tope. Encon
tran-se ·en grúpo?, . falandq e ollando
se boviname-nte. Cofieéen-se desde a 
mais t~nrá i~fáncia, 'cando fo.ron pre
sentados polos respeetivo~ pcrts, ·e des-. 
de aquela .·son os mesmos . . Ei-los ben 
traxeádos, talando rde, _flÍosofia. ~ Elf'. 
poño-me' rr:ietatís_ico aó ver ·sair a_ esa 
parella. formada por esa moza tanga
rrida e ese mozo tan fe _io, e penso in
defectivelmente na sua .declaración 
da renda ou na :de seus pais. Está cla
~o que ó mellar das mozas e mozo-s 
de porvir é o presente do seu pais. 

Escoito-os. Uriha ' ~vespino" _ apar
ca. Non me perdo detalle. Un _home 
é como unha cerilla; se _non ten cabe

- za non. vale, dixo Yentura de la Ve
.. _ga. Como se non pensase. Extendo as 
antenas e . calo. Estando unha hora 
aqui entero-me da vida de meia cida-

. de. Oue ·.esp.ectáculo traxi-cómico! 
Cidade idiota! Alguén fala de que o 
amor. é fabuloso. Sobretudo o amor, 
digo, vendo ~o desde un iate de. lux-0. · 
Defende-se a Paco Vázquez, o brillan~ 
tino municipal, admir_adóri de peras, . 

·'. de qu.e vai haber un lunch no chalet 
de ·:·fulano, ·de que zútano vai ir a tal 
sítio de 'vacacións; q~e eu teño mais 
millóns ca ti, qúe. se mercou tanta 
ráupa e xoias neste Nada!" e outras· 
conversas paveras. 'Sai unha nena d·e· 
vespino. Fico intrigado pensando na . 
verdade de mliítas' destas informa
cións: Creio que tambén hai muito _ 
conto, mu ita aparéncia, mu ita traxe 
·e mais nada. Todo o que relace non é 

· metal ·· precioso. Porque, diga-me a 
verdade, leitor:- non ere que son mui
tas as xure.ladas,'que hal detrás de tu
do 'iso? E non~ e por <>conservaren ~ li
ña e practicar aerobic, crea-me. 

O que no:n ci-eia no .teatro que ·ve- . 
ña por aqui: · Aprender é ben fácil. 
Tudo {cuestión de se construir unha'. 
boa máscara e n1;:m se misturar co res
to da xente. Ho~e o que q.u.eira ser 
pera., peral ou , pi.xo pode se-lo. Tudo 
é cuestipn · d~ levar uns ~apatos se·n . 
cordóns, pantal6n de pihzas e camisa 
de cocodrilo , O tabelo mui engomi
nado e penteado para atrá.s, inexpl.i ~ 

cavelm.ente serñpre brillante, tanto · 
·que alguns deben ir de cada pouco e · 
sen que os vexa.n a meter a · cal;le~a de
baixo da billa do servizo. Logo fa'i 

· falta. coller o cc>"ch e deportivo cie pa- '. 
pá, no caso de non ter veículo pró- . 
pr.io, e dar catro .. voltás en prif"!leira

1 

para que se vexa, ao redor da cateta-

''<·.·~ ----------------------~---...-~ 
. 01;; . r-"-- _ . ... . ..,.aL Alguno:-. ,, v._1a11stasjbv~~s son d~mast~ú¿ '"'·--- ~ 
dos al totalitarismo. 

FAM,ILIA DE VIGO 
- PRECISA -~ 

· . . EMPLt=ADA DE tiOG'AR FIJA 
·CO.N POSIB ILIDADES- DE ASCENSO .A · 

"AMA DE LLAVES" 
SE OFRECE: 

e MUY BUEN SUELDO 
e VACACIONES 

. ·e . PAGAS EXTRAS Y S. SOCIAL. 
SE REQUIERE: 

e IMPRESCINDIBLE MUY BUENAS ·· 
REFERENCIAS 

e EDAD DE: 2ó A 40 AÑOS ,,\ 
e RELIGION CATOLICA Y ALTO NIVEL 

DE CONDICION HUMANA 
e · DOTES DE CONVIVENCIA GONPERSONA, · 

, MAYOR Y EMPLEADAS DÉ HOGÁR.-. 
. SE VALORARA HABLEN GALLEGO 

Interesadas deberán ~scribii éon datos. personal~s ·al -
.. ;q- it de V1Gó: 

Ref: ª "AMA DE-·LLA VES~'. _ 

homt;, _ 
producido ~ 
~oi:i.fex, en .'. 
lla, mujere~ 
midad al t 

cfamente 
· La '.'pc 

de trab' 
par¡: 

• tiw 
ra• 

.Vapores 
'_ "ILLAS 
·CIES- k 

. '· -
. _lidas de~. 

CIES, a ~ 

ria ~ logo 'lanzar-se a maior veloéidade, 
pegar un freazo violento e aparcar 
bruscamente~ visivéÍmente, diante do 
café e baixar rapidamenté do toche. 
para entrar marchoso e ba,:ter as cha
ves _na · barra, e que se fixe todo , o 

~mundo. Lógo dicer uriha cheia de es
tupidece_s sen · parar. Efl definitiva hai 
q_ue dar · irriaxe, • levar o . engá ':lador 
sempre cun mes~o . e tentar enganar 
aos demais. Vexo a: e~celentes acto· 
res inco~pre"nsivelmente -esquecidos, 
dominando a expresión. As s u as .ca~as 
son mais cínicas que a de Robert Mit
chúm nunha pel íc;:ula. 

-Estour pensando no que pasaria se · 
un obr~iro con mono 'azul·, caso . na 
cabeza e a p.ota de 'co~ida se sentase 
na -terraza dunha cafetaria asin. Da· 
ria-se-lle un abrazo e .logo comeria·n
se boqueifóns con ele ?·Paga ria-se-lle a 
éonsumición? Seda servido? Marcha- ' 
rian os clientes en desbandada?'Bota
rian-o .do estabelecimento? E quepa
sariá se d'on ivlarcel ino . Liste, pres·i
dente da Federación de · Asociacións 
de Viciños da C~ruñ·a - ai, que ho
rroJ!-, logó du 'nha ·xuntanza habitual 
entr'asé -con· álguñs tJos .se.us asociados 
nun destes cafés? Son muitas pergun
tas · para conestar. Ou.izá non pasaria 
'nada, poi.s aqui non haj racismo. 'Gos
tan tanto. os homes ricos e ruivos co
mo os ricos e morenos. 

MANUEL MIRAGAIA· 
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· tende~cia a- autoabastecerse" que xa 
(ven das' páxinas centra is) comentámos. 
. ,, , . . . " . i) Comun'icacións, correos e teléfo- ., 

( 1) Acercar_ la med1c1~a. ª! e~:erm.o · : .. _ nos: Colaoora a C.T.N.E. ·· Ten, ademais . . 
. · F_ra,se: textual ~e~7t1da no Map,a Sa- - de m.edir o . nivel adquisitivo.- .amosar os 
_nitar10 de GalJza (pax. 63).. ., .. 'ti . .. · · ºb l · · · 

(2) "C t l"d d"· (t t 1 . t 11 - ..... UJOS inv1s1 es de las 11-neas de de-en ra 1 a . ex ua en cas e a- 0 · 1 · · . b 
1 

., ,, ( 
no) Ven senda a importáncia dun , seo e, ª P0 , ~cion t,extual, pax. 83!. 
d t · -,..J t · t d ,, · (1) lnqueritos. Pasaronse en. 73 nu-

e erm1na~o asen amen o a po- 1 d ·• d" · "d · 
voaciéln. Para · medilo utilizan o "ín- c.e?s e povoacion mxi as ª?os Secre-
dice-de localización de.Davies" mul- tarios ~os _Axuntar;i~ntos 8 Directores 

. tiplicado polo número de pontos de de sucirsa1s bancarias (Fundamental-

. saída ""de cada t ipo funcio.nal" pre- · m~nte B~nesto) pax. 71 e 78. , 
sente' no asen ta mento (pax 66).' (3) "Multi~;.~ular tendencia a autoabas-

"tínea de deseó' ~:. Tendéncia 'da povoa- ' ~ec~rse · Te~~u.~I, p~x .. 80. O parra-
' ción a determinado desprazamen:to ~ integw di. ... A~~1remos ta~-

espaciaí(pax . 63). · · bien, como ca r~cteri st .rca, la ":'.ult1· 
"Población Umbral" :· (Tnreshold popu- secu_la~ tendencia de la P?blac1~~ a 

lation) Po\t:oación-m(nima .necesária . ~utoabastecerse ·'!/,ademas, la 1d10-
para orixinar a ofer

1

ta en venda dun sincrasia de l_a. ~egión por la que, sin 
determinado ben ou se para que absoluta necesidad de desplazarse, 
sosteña a prestación dun servíclo · la población ha tenido siempre una 
(pax 10)·~ gran _movilidad" . (Coido que non 

Como indicadores de centralidadf:l, a precisa máis comentários). 
·cansellariá de Sanidade utiliza os· se= (4) "lafróxeno": Efeito producido por 

determinado fármaco á .marxe da · guintes : 

a) Emprego 
b) Consumo de butano . . Fa·cilitado 

p@r Butano S.A. , 
c) Venda de autQmóveis (nas redes 

-bficiais) . 
. d) Centro de ensino e servicios agrá

rios .'· 
· e) Entidades bancárias .. 

·f) .Portos-cofradias e feiras. 
,.g) Sanid~de. Recoñécese expresa

mente a precariedade do informe pero 
se agacha deste xejto a calamitÓsa si
tuación. 

. h) Nodalidade. (Nivel · de asenta
mento ou movilidade). Aqui é cando se 
fai referéncia explícita a "multisecular 

r CA& 6 : e-0 
LA IVIA ~RR ~ -

r·..1 (t •. J. .;'f ¡ !;,1.: ¡, •...;, .. 1 lJ. ~:: \ ;- >J d.J t'. i J 

~.,..~·_;-·,, ... ¿~!. · ~ 

sua acción -principal e de carácter 
· patóxeno. O término utilízase por 
extensión para as actuac ións sanitá
riás que poden xerar patoloxias.eu 
dependéncias para lelas. Aqu i con
cretamente derivaria da masifica
ción, consumismo medicamentos 
excesivo etc., etc. 

O Cor:isello Galega de Saúde non apre
sentou recurso contra o .... proxecto da 
Consellaria de Sanidade e Consumo 
diante da imposil:filidade de que este 
fose tido en canta, como , máis tarde 
puc;fo comprobar ao ficar reducidas ao 
testemuñalismo ~s posturas criticas que 
se aprésentaron pola canle regulamen
tária. 
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Corresp·ol\4e.ntes ao n2 254 
· do 27 d e -.setembro 

dQ 1·984 

· Congrésso_ Interiíac;ional cJ~ · Galégo:..Portugués·/ 

.e 
'. 1 . 

Do 20 ao 24 de Setembro celebrouse na cidade de Ourense 
. o I Congreso Internacional da Língua Galego-Portuguesa 
na Galiza. En xenral, o encontro organizado pola 
AGAL (Associa<;om Galega da ~íngua) s~perou as preyjsi~ns ·de 
asisténc~, máis de 320:matriculados.,. e acadou un importante 
niver'<~ieJifi'fico : . ;· . . 
A preséncia de importantes espe
cialistas intemacionais concitou o 

· interés de moita· xente neste I 
Congresso Internacional de Lín
gua Galega-Portuguesa. Entre QS 

asistentes num erosos licenciados 
de galego-portugué_s e estudantes 
dos últimos cursos da especialida
de , botándose en falta , quizá, a 
preséncia de . escritores. Para José 
Luís Rodríguez, da comisión orga
nizadora, isto explícase "porque 
non se lles fixo ' unha convidacióñ 
expresa ; desta maneira este era un 
congreso máis ben para estudiosos 
do problema lingüístico, .J>Orque 
mesmo no programa non se in
cluían moitos temas sobre litera
tura e primaban máis os referidos 
a -sócio-lingüística e os filolóxi
cos". 

- Ainda coas auséncias que se de
ron, o programa desenvolvido fot 
moi denso , em bora os asistentes 
botasen de menos a posibilidade 
de máis amplo debate das ponén
cias e comunicacións apresenta
das .. 

Algunhas auséncias 
A xente que faltol;l tiña que se 

desprazar toda desde fóra de Gali
za. Guerra da Cal, Rodríguez La
pa, Sílvio Elia, J. Argente, José 
Luis Pensado , Carlos Reis, Helder 
Pacheco, Mário Barbieri e alguns 

Elvira Souto 
Correspóndese cada posición orto
gráfica a unha determinada posi
ción ideolóxica? . 

Que non sexa taxante esta divi-
. siqn, reintegracionismo-non rein
tegracionismo, é .porque quen sen
do nacionali.Sta non asume a pos
tura reintegracionista é porque no 
fundo ten resíduos de ideoloxia 
colonizadora . e creo que acaban 
confluíndo necesariamente. 

E a división seria asi taxante: 
reintegracionistas-non · reintegra
cionistas? 

Non. _ Eu creo que a división é. 
españolismo-nacionalismo, -só que 
creo que no campo_ do nacionalis-

. mo entra o reintegracionismo, 
<.>reo ·que. est~-non ,pode pasar polo 
campo espaftolista: E . cre·o que un 
nacionalista non "re.integracionista 
é un ·perfeito incoerente. 

.E logo un.españolista? 

Un · españolista non-reintegra
"' cionista?, creo que é coerentí-si- · 

mo. 

Ó que eu pergunto ~ se · un na-. 
cionalista. · ñon-reintegracionista é~ · 
pQr engadido, u.n españolista? 

Creo que _embo:i:a teña aspectos . 
ideolóxicos nos que se manifeste o 
seu nacionalismo, hai un .resíduo 
de ·autoódio e ~olonización. Non 

_____ h~i.dúbida a este resp.eito. 

Ten iso unha ttansposioión no 
plano poHtico? '· 

Si, si t1:m. Prime,iro, penso ,_.que · 

outros no.n puderon asistir, e pésie 
a iso cumpríronse pei-feitamente 
os Óbxectivos do ·,Congreso: dar 
unha p,roxección científica e inter
nacional á situadón do galego 
dentro da sua comunidade lingüís
tica. 

Precisamente é ese obxectivo 
rein tegrador o que motivou a pos
tura das institucións oficiais a res
peito· do Congreso. Convidadas es
pecialmente todas as relaciónadas 
coa norm'ltiva oficial (ILG, Conse
lla;ria de Edu'cación,_ ·RAG,. .. ), nen 
respostaron. Quen si fixo acto de 
preséncia ·foi o pr9f.~~9r Corti_zo .. 
en representación da Universida-
de. · 

o .desenvolvimento 
do Congreso 

Recollimos algunhas opinións 
dos _participantes -ver -· entrevis
tas- que representan en certa me~ 
dicta o conxunto •dQ Congreso. · 
Quizá as aportacións máis intere
~antes, do pÓ~to de vísta do deba
te lingüístico, se deserc na P!imeira 
xornada J.L. Fontenela, Gil Her
nández, Rabunhal Corgo, López 
Suev:os, Aracil, Fernández Belho 
foron os e·ncarregados de intervir 
neste primeiro dia e caractetizaron-

situación do confuto lingüístico 
galego hoxe, e incidi.Íon en dife~ 

Pires Laranjeira ~ 

os partidos nacionalistas . teñen 
inedo de afrontar a problemática 
decididamente, tanto pola confli- -

· tividade que podan ter interna
mente ~orno porqu'e é. unha via di
fícil e dura de aceítar. De tal nia

.. neira que fan declaracións en fa
vor do réintegracionismo e non o · 
pr~tican. 

Pero no" ·campo· do reintegracio
nismo non hai homoxeneidade po
lítica ... 

Hai que -distinguir o aspeito po
lítico" do · científiéo~ · Unha -p·er.soa· -
non nacionalista pode .entender o 

. problema, sen a·sumir o nacionalis~ 
mo, só que afinal ac~ba tendo un-
ha -incoeréncia-:- · 

·. Pires La:ranjeira 

De qué.tratoµ _a_ stj.ª ponéncia? 

Ó sentido _principal da miña co.- . 
municación é que eu non_ vexo hi
pótese prática· de o _galega se ex-

Unha irnaxe -xeral dimha sesión men
tras interviña Carvalho· Calero : Na foto 
inferior o profesor rumano l;ugénÍo 
Cosériu. 

. José luis Rodríguez . · _ 

p.a:ndir ·e desenv9lver. e empregado 
cotidianamente en 'todas as situa
cións, se .non fose coidado paralé
lam ente ou anges dése desenvolv·i
mento· un aspeito principal que é· 
o social e 9 político. Neste mo
mento, ~ situación da Galiza co
rresponde a un·fenóm.eno (le colo-

. ri.ia&mó de dependéncia en rela
ción ~o poder polÍtico hexe,móni
co e polonial do · -Estado español. 
De non pasar · por unha ruptura 
con ese p.oder, .e de ter os galeg'os 

. nas suas .-mans ·o poder ·;político, 
económico e -social, non vexo có
mo a cultura e a,_ língua vart deixar 
de ser aso balladas. . ' 

. Moito do que ternos aqui TI.este 
eongreso . non - cieix-a de ser unha 

. ·utopia. fü1 e outras moitas per
soas, pen.samos na posibilidade de 
estar a refledir lingüísticamente 

. sobre un cadáver, de perpetuarse 
mbito tempo este domínio políti--- ·. co. 

O ·.mínimo que aconteceu, en 
situacións parellas á· galega, .é qu.e 
se xerou uri.ha cul.turá nova e unha 

rentes aspeitos, como a actual le
xislación normativizadora e as im
plicacións ideo1óxico-políticás das 
diferentes ·posturas. Nesta ·primei-

. ra xornada o profesor Lóp.e_z Sue
vos deseh volveu o tenia de Miguel 
de Unamuno como paradigma da 
indixéncia da:· cultura' española 

· frente ao pluralismo existente ná 
Pénínsula. "Unamu,no pasa por un 

- homé liberal, por un home lusófi
lo, e através da sua obra quixen 
demostrar que tiña duas varas para _ 

· medir: unha para· a .cultura_ espa
ñola e outra -para o re~to; estaba · 
ben que o galego .e o portúgués fo
sen diferentes, pero cándo se tra
taba do español . era Ün an,tidife
rencialista · furioso. Unainuno ,di
cia algo que está moi d~ actµalida- _.,_· 
de, estaba en ~ontra do crim-e pero · 

· _ .. non do suicídio clas línguas. Ou 
.sexa, que el estaria en .contra de 

. que se perseguise ilegalmente ao 

fa língua nova, como no Cabo Ver
de, cda diferéncia de que esté _era 
un arquipiélago desabita.do .e. hou

. bo ·i.ml;ta transp1antaci6n de povoa
ción e dun idioma. Noutros casos 
unha língu·a asimilou á oµ tra. · 

OAs int~lectuais portugueses co
- ñecen a problem~tica lingüística 
de Galiza? 

A. cuestión é complexa, porque . 
os grandes ncimes da 9ultura por-

, tugues~, eu xulgo q-ue na meirande 
parte, están divorciados deste pro
blema, e xulgo que terá proOlemas . 
de tomar unha posición política a· 
respeito dé> problema, cie defender 
a ·autodeterminación ou a inde- . 

.pendérn;;ia política de Galiza. E 
xulgo tamén que hai un <;1.escoñe
cemento da realidade de Galiza, 
motivada por .moitas causas, pois 
Galiza non oferece posibilidades 
de ver o seu nome aumentado. · · .. 

Podo · dicer frontalmente ·que· 
hai Íntel~ctµais portugueses, mes
mo neste. Congreso, que pensan . 
.que os· p0Ttugueses non deb~n pór 
moito - empeño nesta c~estión, 
porque p~nsan qu.e é únha _cues
tión que so atinxe aos galegas. Po-

.· de ser precaución ou a própria po-. 
sidón política, tanto· como visión 
"universal corno a resp_eito da po1í-
tica ibérica. · 

A José 
luis. R~drígu~z 

:Óistirtgue vostede entre def en- · 
sores ' do · reintegracionismo e non 
defensores? En.traria -:a xente ·da 

_ • . -~· •• ,:..~ .¡¡ c.ü r-~ ... - ~Leun~ ~-...... 
ge~go .. ]>~!-'.q non de .que este se ~sui
cide por.via do bilirlgüísmo. :.' __ 

Otitros de.bates . ' 

::- Como ·era dé su_por, no Congre- . 
so había unanimidáde.nós aspeitO:s 
fundamentais. Nas. outras xorna- , 
das; as exposicións xiÍaron máis 
sobre témas filolóxicos, destacan-

~ do~ a """'prnséncia ·do profesor . ruma~ 
no Eugénio Coseriu, ~sobre análi
se de textos literários, aSi como .te
mas pontuais sobre ~ pedagoxia 
do 'idioma e a necesidade de pa
dróns para ·unha l~ngua literaria. · 

Na xornada do domingo rexis-
. touse a preséncia dos profesores · 
A2evedo Filho e Ferreira da Cune 
ha, chegados desde.~ o Brasil, e da 
profesora Stegagno" Pichio, que 

. aqriron ·o tt?in.a literário con dife
rentes pon~nci&s sobre textos ga
laicos-portugueses medievais . 

A lista dos participantes non é 
exaustiva, pero nas previsións de 
AGAL está a pronta edición dos 
textos do Coniresso , 'o que dará 

· unha visÍón rnáis aproximada di! 
sua importáncia e das suas reper

. cusións. 

Dout:J,-a bap.da, na xornaqa d0 
sáb~do, apresentáronse duas publi
. cacións xa anunciadas previamen
te: o .1.ibro de p_oemas de Manuel 
Maria "A luz ressucjgada", e á co
lección de .artigos sobre o idioma e 
sobre literatura "Letras Galegas", 
do profesor Carvalho Calero, quen. 
rece beu as maiores ovacións do 
Congreso. · 

Textos e fotos: Xan Carballa 

-
normativa d~ AS-PG 80 no campo 
reintegracionista?. 

. Creo que hai · unha distinción 
clafa:" No gaiego ternos duas orien~ 
faciéms radi~almente apostas . . 

Dentro do · rein-tegracionismo 
todos os demais irnos no mesmo 
camiño; na miña opinión o que 
no:ri é anti-reintegracionista é rein
tegiacionista ' ºU pode selo, . e _de .. 
feíto compartimos práticas seme
llantes. Ternos con eles infinita-

. mente máis pontos de _contacto 
que de discordáncia. . · 

O .problema das etapas é algo 
para o que haberia que sentarse 
con- ·".alma .e · discutilo, matizalo. 
Eu entendo que dependendo do 
meio ' no que actue, caáa quen 
adopte unha . actltude m.áis mode
rada oÜ roáis .radical, e depende do 
método pedagoxico. Uns enten
den que desde unlia posición mo
derada -é--"1Iláis fácil chegar -~o fa
lante· galego que non escrebe .no 
própfío -~diorna, e out.ros pensan 

. que unha· atitude belixerante pro
voca .urrha atit1,1-de máis rápida:- Pa
ra min as duas p~rsp~ctivas son vá
lidas. 

· Diante dun posíbel cámbio de 
orientación "do goberno autóno- ' 
nio, poderia mudar. a posición ofi
cial sobre a normativa? 

Non sei. N ós tenta.mos crip.r un 
movimento · cultural de autoafir- · 
mación do país, e as forzas políti
cas verán cór~o comportarse a res
peito deste fenórñepq. Nós somos 
parte dun proceso de normaliza-
ción· do país. · 



·A inaugünición .estivo a cargo c:io 
grupo "TIT~·RITI" que acendeu os 
áni1I1os .cun e.spectácula total en
tre o guiñol e os p'asarúas ql!e ser
viron ·para ir entra:r:ido· en ambien·
te. · Est~, unha das coproducións 
co. ~entro DramáticO Galega., . ~ un 
acerto indu bidábef no que César 
Lombera nos demostia, que o seu 
é un e~pectáculo de -acetcamento e 

. cap:tación qo público .. 
-Teatro "Caritel" de Ourense, 

:iRjdou o luhs as :representacións 
no . cine. "!Sto non . é serio, seño-· 
res", sópre_textos de· Karl .Valen~ 

. tin é. un espectáculo deseñado so
bre estampas da vida cotiá, un ca
baret cón'lico que eumpre pérfeita
mente. Pola escea desfilan pe.rso-

- naxes, circunstá:ncias dispareS' que 
atinxen por momentos unha cali- . 
dade do "gag", ainda que ás veces 
o breve "guiño" valentiniano se
mella máis' o tópico de Xan das 
Canicas. Ben; unha cólaselle a cal
quera. O c.erto é que o traballo · · 
que dirixe Manolo 6uede é válido 
en conxunto, e ademais unha b'oa 
experiéncia para s'airse da temáti
ca. ·clásica do teatro galega e apon
tar cara novas formas como pode 
ser este teatro de revista. ' 

O martes, o T.E.I., que non pu
do vrr, mandounos ao T.A.I. (Tea-· 
tro -Amador de Intervern;ao) e cori 
eles demostrouse que os portugue~ 
ses aparte de gósto po)as siglas, te
ñen. bon gosto polo teatro~ '.'O · ga
to malhado· ~ a andorinha sinhá'', 
unha históiia de amor sobre tex
tos do escritor brasileiro Jorge 
Amado, é un ·exemplo d.e siJ:lxele ~ 
za e ben faoer. Unha história para· 
nenos de 1 a ~o · anos~ porque, co
rno dicimos en .Cangas:· '~a cousa 
ben fe.ita , ben parese", e estes por
tugueses sen alardes expresionista, 
enchen un escenário cáseque nuo 
cunba actuación fenomenal onde 
a história do "gato malhado" que 
ousa namorarse da andoriña e pre
tende ter como sogra, nen máis 
nen men:os que a coru~.a, cobra v.i
da nun · espectáculo que, con non 
ser pre cisamente cómico, serviu dt: 
relaxo e ·gostou. Quede aqui como 
un exemplo, qÚe estes que non se 
chaman profisibnais, mais amado-

· d~álogos cos novos criadores 

I Mostra .. I 

de.teatro cómiCo ·e·_festivo 
-en Cáiigas · :. · · 

Do 9 ao '16 cieste m~s; Cangas vestiuse·-de festa para cele.brar a. 
"I mostra de. te;itro cóm:lco e festivo",' que se-desenvolveu .. 
entre a animación do teatro de rua e a·s r~presentacións 
no cine Avenida. J>récios populares e un gran éxit~ de público 

,.' que .foi enchendo (s~la segundo -amostra foi. a~anzando.' · 

tes, son unha auténtica mostra ·de 
profisionalidade. i>ara "mostra un 
gato. Obrigados. · 

Teafro Estudio de Bilbo tomou 
a ' rua,' señore;. "Los pÓl~los de' la 
Amama" é un espectáculo aberto 
onde os actores, por -nieio .de ac
cións individuais, manteñen uhha 

,i 

:r:elación direeta co público; provo: 
candó' enfrentamentos e reaccións 
deste,. Qué lle pareceíia a vonta:de 
se ün jicho con ·pin.ta de emigran-·. 

. te-basco-despistaqo se . lle suqe ao 
~apó do seu_ coche flamante cando 
está paradonUn semáforo? . Cómo 

·. reaccionaria vostede se ese mesmo 
provócalle un colapso d.e tráfico e 

o municipal. de garda -evidente
mente : nervoso~ non. sabe .cóm,0 
desfacer o '"entuerto"? Qué lle pa
receria ~e atopase a m;lha v~lla - si, 
por que non?- baixando cal áxil 
alpinista por corda Qun edifício de , 

· catro pisos? Pols ben:· todo" isto 
pásou ert Canga·s. Síntoo, ·hai que 

. velo ... ·:· 
· E a tousá foi medrando. Can> 

gas xa .era unha auténtica festa de 
teatro e os vellos que pasean eter
namente · pola alameda,. espteita
bart atentos a ·calquer posíbel ac- · 
tor · disfarzado · de viandante. Ou 
sexa, que se a vostede lle dá o día 
lúdico .. e se fai c_atro "'maragata
das" no meio da i'ua, poderla ato-

. parse de ·sílpeto .rodeado de xente 
·que agardaban o miragre das suas 

· artes: Como vostede non foi a 
·Cangas non pasou nada e o milá
g~e xurd'iu ~· xov~s ás ' 1 O da noite. 

, no cfüe da ·man de Teatre Arca de 
Barcelona.- Xa se sabe, estes- cata
láns'. .. "Secretos de un cubo" é un 
espectáculo baseado no gran do
míJ)io dá improvisación e da parti-

, cipación do público no espectácu
lo. Ese dia . descobríronse· moitas 
"pro-mesas". Dous actores (os do 
grupo) recriaron con axilidade e 
beleza unha marea de personaxes, 

·· ,e. xa desde o comezo o público 
"acomodado" tornouse incomo
dado polos incomodadores do 
"Teatre Arca", que ian subindo 
cada pouco ªº escenár!o aos remi- . 
sos espectadores a facerse o des-

" pistado; e ainda ben non subian a 
'. -escada xa se transformaban en 

personaxes Gamo "Abuelita, garda 
preto~ia_no, intelectual, Elisa]Jeth, 
Morgan, Flanagan, Harry" e os 
que se lles ocorresen se a obra du
ta unha hora máis: Dado curioso. 
Qué facia un coñecido director de 
banco de -Cangas atracando un 
bañe.o? Clarn, era causa do teatro. · 

Exito rotundo e calro, o públi
co xa se prnparou paia 'entrar a sa
co· ao día segumte no' cine. Aveni
da, onde se agardaba un venres de 
glória. Pero o vemes de glória foi 
vemes "santo" da man do Colec
tivo Mua de teatro que intentou a · 
obra "Viva o <duque; o noso amo" 
de J. Luís Alonso de Santos. Só 
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perguntas amigas, ainda · que · 
non o parezan: 'cómo ~e pód~ fa-

. cer dunha traxicomédia unha tra
xédia e viceve:rsa? Porque non es- · 
taba nada elato. Qué' fan os corps· 
do· exéroito ruso, co:r:i. "carro incluí- · 

-do, na vosa obra? E última -con 
· perdbn~, qué fai 'unha obra como 
·esa, nunha móstra ·como esta? ~a-
chienchia, páchienchia. . 

A1 mostya c),,e actuacións rema
tou o sábado con dous .espectácu- · 
los. O primeiro foi "Avec-Ro~", ·. 
polo grupo de teatro Cambaleo de 
Madrid. Sete personaxe·s · pro·ce- ·, . 
dentes de mundos fantásticos mar
chan na procura daquel que pro
vocou o Jin cías suas civilizacións; 

·danzan, pelexan e fan sonar os 
tambores até · que ao final atopan 
o monstro matándoo en especta
cular batalla. Gran linguaxe visual 
onde a música1 a acro bácia, os 
zancos e o lume'enchen a rua . . 

Pola noite o grupo Telbncillo 
de Valladolid escenificou "La gan
chitud" a partir de "o gancho" de 
J9an Brossa. A obra, que evidente
mente ten ;un gran alarde esceno
gráfico, quedouse niso; porque 
nen a obra era apropriada para a 
mostra, nen o surrealssmo entrou 
en Cangas por boa· porta. Comen
tário popular: "Isto non o enten
de nin jesucristo". Un dado a ter 
en ponta para o próximo ano. ' 

O domingo culminouse a Mos
tra cunha mesa redonda sobre "O 
teatro galega'', na que interviñe
ron Manolo Lourerrzo polo teatro 
profisional, Antón Lamapereira 
polo teatro de rua, Gustavo Luca 
de Tena pola crítica e un servidor 
polo teatro escolar. Cunha asistén
cia mínima, debatéronse os princi
pais problemas do teatro en Galiza 
e as posíbeis alternativas que capi
talizaron no débate as respostas de 
Luís Alvaiez Pousa. 

.Finalmente, hai que felicitar á 
asociación "Xiria" que promoveu 
esta- Mostra, e que sen dúbida foi 
un éxito total, tirando os erros 
que se deixan apontados. En defi-

1 nitiva, ben. "Agardamos a Mostra 
do próximo ano. 

CELSO PARADA 

O .Patronato de Cultura e a presenca de q.aliza en Montevidéu 
He i de ir a Montevidéu, 
anque seja por um ano : 
anque nom t rC1ia dinheiro ... , 
sempre som americano. 
( Recolhida em Bergantinhos). · 

In memoriam PEDRO COUCEIRO 
CORRAL e 

ANT0N CRESTAR FARALDO, 
· galegos que, no lonjano Montevidéu, 

mant'iverom aceso o facho 
da galeguidade, 

em estreita colaborac;;om 
como Patt. da Cultura G.alega . 

:Da emigra~oni as beiras 
do Prata. ·. 

Emigrac;:o.m: palavra que, dra
máticamente, cuase define um· 

. pa~s · como ~ Galiza, onde o 25 por 
qm (!) · da populac;:om teórica · (e 
nom nos cansamos de repeti~lo) 

mora foia das n6ss.as fronteiras. 
Velho ~ hábito, que se intentou fa
zer consu ~sfancial com o povo ga
lega; velho. , problema no que se 
podem incluir,' cóm o mesmo di~ 
reifo, as mancheias· de exiliados 
que, particularmente durante o 
franquismo, se derom. 

. . Mas, referindo-rios á emigra
i;om propriamente dita, podemos 
disterat, de entrada, dous niveis d'e 
ell}igrantes: os de '1extrac9om mo
desta e monolíngues quando · do 
mei() :rural (ñível,

1 
que abrange a 

. grande Jhaioria), e mais os'instruí~ 
dqs, bilíngu~s .ou hispano-falantes. 
Uns e~ 'outros, famén na- sua maio
ria, com ~estino nas .ddades e,. 

', 
" 
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maism~ñte nas capitais america-· 
. nas: primeíro. a Cuba a Argentina 
e ao Uruguai; cada volta menos a. 
ilha antilhana e mais a estes dous . 
países e as suas desproporcioñ:ada:s 
capitais; sem deixarem de se espa
lhar· por outras repúblicas, sempre 

~atlántica~ : o Brasi-1, México,· Íogo 
· Venezuela. Até ·trocar de endere-
90, cara a Europa Ocidental de ho-
je em -dia. · -

Assi é como se vai produzindo . 
umha - irreversí,bel diminu99m 
dessas colónias galegas -ou, quan
do m'enos, dos seus mem bros gale
gas, paulatinamente substituídos· 
por sócios crioulos nas ínstitui
«;:ons de se~-, e um certo e~more- . 
cimento na sua vida cultura~, an~ 

.ta:p.o brilhante: uns petsoei{os mo~ 
· rrerom (Seoane), outros voltarom 

(Alberto Vilanova) e esses pastos 
de luita cultural já nom se co
brem; em parte porque a emigra
c;:om por rázons puramente polí
ticas já se nom . dá -daí que D 

leom repúblicano no -e~ílio tamén 
perdera ·o fio das unlhas-; em par-

_ te porqÚe, ,s:omo dixemos, os des.:. 
tinos dos novas emigrantes som 
outr.os. _ ,· 

E por isso que, c9m rriui bom 
critério, os colectivos galegos ten
é:lem a · se fundir ou federar ' para, . 

. com · ma~or 'razorn da que nunca fr 
verom, · serem mais for_tes .~ ~fica~ 
zes. Ainda assi, a qualidade subsis- · 
te, grac;:as ao teimoso' afám das mi-

norias .conscientes de sempre que, 
·como ni Gallza "territorial" acon
t~ce, .:._inda .. que talvez com.menos 
_porvir que aqui- ma.qtenhem ace
. so ·o Jume da galeguidade. Tal G 

cáso do Patronato da Cultura Ga
lega de Monteyidéu. 

''Sementemos"·;: .. , 
· C();o d,i .no artigo .1° dos seus · 

Estatutos, "o Patronato da Cultu
ra Galega, . fundado na cidade de 
Monteviéu o 8. de . Junho de 196( 
é umha associac;om cultural sem -
.fins políticos, religiosos,' filosófi
cos ou lucrativos, que tem por ob~ 
jecto a· defensa, .. e.sp,alhamentp e 
acrecentamento dos valores· cultu
r4is da .N ac;:om ·Galega e o fucre
mento do vínculo entre os povos 
galega e· unigµaio". 

De acord,o .com dita ·enuncia-
9om, o Patronato veu dando, atia- ~ . 
vés destes vmte anos recém cum~ · 
pridos, ·mostras reiteradas da sua 
galeguidade, fazendo · üniha · afer
voada difusom dá no&sa-·cultura 
naquel· páís; em cujo lavor de fo
mento· cultural ·se indú~m corrfe
réncias e exposic;:ons,, ·actUai;om de . 

, coros e missas em,galego, tµ'do en
quadrado ou nom nas Jornadas 
Culturais Gal_egas, que se venhem 
celebr~ndo em Monteviciéu, e no 
mes de Julho, desde o ano 1'956, e 
correm a cargo do Patronato 
desde 1966: nela~ 'tamén se cele
bram as s~6esivas Feiras do Livro · 

Ga1ego, e é convidada a falar a ' 
~ persoalidade que, nas mesmas da- 1 

tas, vai a Buenos .Aires, convidada 
polo "~entro Gallego". I ~ 

Noutro campo, está o lavar f 
cqmembrativo qo Patronato em ·. 1¡ 

· .·Pró .. de .emití.entes figuras galegas, 
conseguindo perpetuar os seus no- . j 
mes em ruas e prac;:as daquela ca
pital; tal o casq da Prac;a Cunos 
Emíquez e da rua Castelao, ama-is 

, . d~ outros. Por vezes, as comemo~ 
· ta9ons c_onsistem em recuperar do 

esquecimento ·nomes e feitos gale~ 1 
gos de importáncia loca[ 
.. Hai an-os venhem-se impartin-· . 1· 

do, no edifíció social -umha fer- · 
mo'sa planta baixa· sita no centro - ! 
de Montevidéu- cursos -de · Lín- . 

. gua, Hfstória: e Lite'ratUra Gal~gas,' 
aos qlJ,e assistem npm só galegos, . 

. senóm' tamén filhos e simpatizan

. tes. Compre salientar, igualmente, 
á existéncia qa "Escueia GaÍicia", 
'escala pú,blica onde se leva a cabo 
um fermoso cultivo .das nossas tra-

• di9ons e na que o Patronato Insti
tufo umha beca. 

. " 

Hoje em dia o Patronato cola-
bora, de um jeit9 funáamental, na 
realiza~om da audi9om radiof óni- · 
ca dominical ~'Seinpre em daliza", 
fundada o inhm"o ano em quemo~ 
rria o autor do livro h'omónimo, 
Castelao, n.~ vizinha beira do Pra- · 
ta', a que leva, pois, trinta e quatr~ 
e ·Pi.co-'-dé' -anos eírÍitindo~ ao ~r, iifl~ 
tegramente_ em . galega, durante · 

meia h9ra. ·Este ano vai reviver o 
antigo vozeiro do Patronato, a re
viSta "Guieiro'', que tirou vários 
números nos primeiros tempos da 
sociedade. 

Anualmente e concede-se a 
'~Vieira de Prata" a aquela persoa 
ou instituic;om que alcan9ara mé
ritos suficientes para isso, polo seu 
trabalho a prol da cultura galega, 
naquelas terras. Tamén anualmen
_te vem-se tirando do prelo um lí
vro, formando umha colec9om 
que hoje soma umha quinzena, en
tre a que destacaríamos títulos co
mo: ''Los cruceiros del Moritevi
deo antigu'o", "Histonas de emi
grantes", "GaliCia én. el reinado de 
C~:rlos V", a AntoÍOgia p0pular de 
"H.erfbe,rto ·Be ns", . "EL pro blerna 
nacional de Galicia", a "Prosa do 
e:J>ílio'~ de Castelao ou "Un home 
de Vilameán", alguns reedifados 
19go na · Galiz~ territorial, e todos 
de conhecidos' autores nossos. ' 

. Finahnente, .compre".'citar o pri
meiro mcinu'rnento a Castelao na 
sua Teria, doado,'"a instáncias do 
Patronato qa_ Cultura· Gal~ga, po-

. los galegas da capital uruguaia e 
. insfalad0, ano 15, no seu Rianjq 

natal... E ·as Jornadas da Língua 
Galega-Portuguesa que ~e. vinhe: 
rom celebrando · nos últimos 

.-anos ... · Abofé que esta instítui
i;om · .fai honor ao seµ lema:. "Se
mentemos" ... 

;:-!:-

XOSE M. MONTER'Roso 
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XESUS GONZAL:EZ GOMÉZ 

ArCT! Cotidialla-IrisPaXaros 
de -Xavi~r Seoane 

Edición do Autor. A Coruña, 1984 
Portada e debuxos de Xaime Cabanas 

Xavier Seoane é un dos nasos 
poetas máis inquietos, a carón 
dunha poesía, máis ou menos ex
perimental -e conste que para 
min a poesía pode ser de moitas 
maneiras agás experimental
tennos dado dous libros de poesía, 
o primeiro mellar que o segundo, . 
e témon6s enterado que ten moi
tos inéditos dunha calidade insu
perá bel. Xa veremos no seu dia. 
Agora danos un lloro que, polo 
menos, é singular dentro da poe
sía galega : Arca Cotidiana-lrispá
xaros, que é un libro de poesía, · 
ainda que o leitor pense que é de
consellos, refráns, provérbios, di
tas ou ou tra cousa des as. Mais se 
o libro pode ser todo iso -por 
qué ru:m?- 'é sobretodo poesía. 

Esta clase ou forma de poesía 
ten dado textos dunha categoría 
excepcional: Duchamp co seu R. 
Slavy, Mi ch el Leiris, textos de 
Magritte, Malcolrn de Chazal, 
Eluard-Péret, .o Le La de Bretón, 
etc. O · leitor comprobará que os 
nemes citados son de su-rrealistas, 
mais non todos os que desta clase 
de poexia fixeron s_on surrealistas; 
se nos atrasamos _podemos 'ver os 
nomes de Nietszche, Parménides, 
Heráclito, ainda>J.ue non sabíamos 
ben se son poesía ou filosofía. E 
en idioma español - deixando 'fóra 
as Greguerías, que non son máis 
que "boutades" e11ganosas- un 
nome orixinal, portentoso, desco
ñecido: Antonio Porchia con Vo
ces. D~ntro da poesía galega, que 
nós coñezamos, non existen tex
tos desta clase. Agora ben, se con
sideramos que tamén pode ser 
considerado o libro como libro de 
ditos, consellos, 'etc. hai un nome: 
Ot.ero_ Pedrayo. En Parladoiro hai 
unha sección de . textos curtiño.s 
que algo se poden asemellar. E pa
sados antepasados e d€yanceiros e· 
algun que outro · preéursor, ~os 
polo libro de Xavier Seoane. 

Arca cotidiana-lrispáxaros diví- -
dese en catro apartados, dous dos 
cais son o títulQ do volume. Den
tro dos · aparta•dos, o primeiro· di
víd~sy en sete. Todos estes secto
res e subsec.tores pódense tomar 
iguais pero son ben diferentes en
tre si,. Vário.s ·apartados de "Arca 
cotidiana" poden .colocarse den-· 
tro .. do que poderíamos chamar 
provérbios refráns ou ditas -e 
mMs consellos-: "Cando ,as rodas 

. -de muifios. se fan pó, o' hoµie re
toFna, 'JentQ" 'OU ~·o consoio 'máis. 

. veJ.lo dos -homes é Jaiar.:s~" .. Quer 
dfoer, o póeta fai re~.ráns ~u inven-

ta provérbios que un dia serán po
pulares, e non ao xeito machadia
no. O dito "Os · elefantes son con~ 
taxiosos'', provérbio- surrealista a 
partir dun dita popular francés, é 
mundialmente coñecido, sábese 
qu~ é surrealista, pero poucos lem
bran aos seus autores: Péret
Eluard. "A caluga do paxaro é in- -
violábel" pode un dia correr de 
boca en boca sabéndQ_se que o di- . 
xo un poeta., mais 'sen saber quén 
foi ese opeta, cál é o seu nome. 

O que tamén fai Seoane, corno 
os ilustres devanceiros,. é sub:ver
ter o refrán, o dita popular, por 
isa non entendemos ben: "Din 
que - antigamente, ao trabállar, o 
home cantaba"? Por iso entende
mos mellar: "O traballo é o inven
to dun Papa aliado co diabo"! Es
tes ditos -e alguns máis de "Arca 
cotidiana"- están máis perto dun . 
J oan Fuster que dos surrealistas. 

Mais Seoane -consegue fuxir do
prosaísmo destes ditas e consegue 
que se convirtan en poesia, có
mo?: "mentres eu practico a escri· 
ta automatica, outros ensaian a 
puntaría". A fada máxica do mo
vimento surrealista, esas frases que 
nos son dadas entre vixíliá e soño 
son buscadas, e encontradas, po; -
Seoane. Sobretodo en lrispaxaros 
qs leitores de A NOSA TERRA re: 
ceberon no scu dia un avance des
tes cintileos poéticos. 

Irispáxaros: cómpré ier o libro 
enteiramente: "As vacas .non son. 
pornbás; As pombas non son pia- _ 
nos". As vacas, son pianos? vacas
pianos-Luis Buñuel.. Pombas? Pá
xaros. Irispáxaros. O páxaro canta 
moito aqui, e · en toda a poesía de . 
Seoane. 

E outro apartado no que o· lei
tor "tradicional" toparase riláis a , 
gosto: Mínimos. Aqui o·lei'tor non' 
se'' encontrará .con pintileos, con 
faíscas, con poemas dun só verso, 
senón cori poemas, E ª' calidadé 
segue a ser tan · boa como nos ou~ 
tros api:rtad0s. Ainda que hai cin~ · 
tileos case _insuperáb~is polo poe""' , 
ma tradicional: "Es como a mazá. 
Penetrábel". Efí Mínimos -o leltor 
atoparase coh poemas, 22 poemas. 

uri aviso do poeta: "non dat 
crédito aos· que falán con ton pro-·· 
fesoral". E é que este libro non é 
para alunes avantaxados: só será 
amado por ~queles ql.Je como 

· Groucho Marx intentaron sair da 
na.da coa-conciéncia de que se che
garia á máis absoluta miséria. E 
como n6s nón: -qu.eremos cair non 
tori _ pro-fesoral,. nen . .intentamos 

' aca.dar · outfa riqueza que a p°OéÚ
ca, dei,xamos falar 'ªº poeta: ~·os " 

l pax'aros non fan automovilismo". 

Dí Simone de Beauvoir cÍe~ta p€Ú-· 
. cula :··~ "A _ vida, - a marte: o tema 

'pro.fundo de Narayama é a su-a 
· confrontación. Para alumear esta 
confrontación ·1mamura elixiu un 
·caso . límite, re~l ~u mítico, pouco 
irñporta. , 

A vida é aqui a loita pala su
pervivéncía, por satisfacer as nece~ 
sidades esencia:i.S que á miúdo 
emerxen ·á-·superfície das :riosas so- · 
ciedades c_ivilizadas, pero q·~e estai:; 
se esforzan por camuflar: a necesi
dlilfte"de cdÍn~r ou a·necesldade se
xual. Un mundo 1de escasez. -esca
sez de .alimentos, de mulleres- es~ 
tala cunha violéiicia cruda da que 
lmamura no:p. disimula nada. Ali
mentarse é loitar .contra unha na
'tu.reú esquiva e confra ou.tros ho
mes. A sexüálidade non se carrega 
d~ po,rnografia nen sequer de ero
tismo; satisfeita. ou frustt-<lda ex
presa brutalmenté a áspera eslxén
cia dos_ carpos. Como contrapon
to, unhas rápidas e moi belas ima

-xes da vida animal recórdannos ·0 · 
parentesco da .nasa espécie eón to- '. 
das as espépie.s qÚe proliferan so~ 
brea terra". , . · -.: 

Continua · Simo:ne dicindo que, 
. apesar~ d.esta comparanza, a mei
. raride desemellanza é que p·ara es
tes homes hai un código severo e a 

-. 111iúdo cruel qu_e é o º que préserva' 
o equilíbrio, mantido na vida en~ 
comunidade. 

A uns' viciños que rouban pata
tas, entérra.nnos vivos; unña lebre 
ca.zada ·con ardor vaise no pico 
dunha águila que aparece desde Ós 
montes. "O pestilente" vive entre 
os animaiS ·pero sen te desexós de 
home; a aboa rómpese os dentes 
-incluso na realidade- · contra o 
parapeito dun pozo para ·.que os 
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demais se den .conga 'da sua ·inuti-, 
lid a de. · · 

A branca neve fai uivernp.r os 
carpos que estoupan; <;;oa primave
ra, facendo o amor · nas pólas das 
árbotes, baixo a'vixilan_té mirada :e 
acci0n dos sapos, das ·cobras, qú .se 
é de noite·, dós mouchos. -

A película bas~ase en duas no
velas do escritor nipón· S. Fukaza
wa: "Narayama-bushi-ko"_ (Estu
do a propósito das cancións do 
Narayama) ~ e "Tohouku no zum
mutachi;'.(Os Q.or;nes de Tuhoku), 
insertas nunha . época voluntaria~ 
:i¡iente indefinii:la, pero -que se 'su
pón_ imediatamente anterior á era 
.Meiji,. aló pola~metade do século 
pasado. 

F oi rodada durante máis' él un' 
ano, nas d·iversas estacións, coa re
construción . total do povo de ori~ . 
xe, xa abandoado. 

-\-. -
A calidade das imaxes é sur

prenden te, asi ·co~o o estudo' dos 
_ambientes, costumes e adaptación 
_das personaxes. 

, Cando se chega á ap.ciap.idade, 
o·s fillos leyan os pal§ ao N araya
ma, monte sagrado JJ-O que, sós, 
ágardará:h a marte. -
· A subida silandeira da vella 
Oríii.-Yan .ao lombo - do seu fillo 
Tatsuhei, :. é ·dunha fermosura e 
fondura inconiparábeis. Para con
segúir a·s efeitos . adecu-ados foron 
utilizados catró montes distintos. 

A vida, en definitiva, non pare
ce ser máis que ese hálito, que ese 
cachiñó de tempo, ou qúe ese dia, 
roubado á morte, recoñecida e 
aceitada. 

FICHA TECNICA 

Director : Shohei lmamura 
· Fotografía: Masao Tocbizawa 
Decorados: Toshio -1 nagaki 
.Son:. Yoshiichi Beniya · 
Guión : Shohei lmamura 
Iluminación: Yasuo lwaki 
Música: Schinikiro ikebe 
Produción: Jira Tomada e Goro Kusa
kabe. 
Duración; 129 minutos. 
Cor. ~ 
Distribucion Iberoamericana: 

Rebaqas de ~ vrati 
, Un móvese normalmente entre 

xente que ten máis 9u menos me
-tido no corpo ·o vicio .d~ es.cribir. 
E esta xente acarfüa n.o seu cerne 
o _soño de ver un dia pubJicado en 

· libro o seu. traballo. · -

. Os móviles iniciales poden ser 
.. ·. moitos e moi diver,sos: escribir 'por 

necesid<fde, pra se liberar dos fan
, tasmas que rondan a un:, porque 
· se coida ter alg0 importante que 

decir ós de:r-nais, · por distracción, 
por diversión, por ·noxo, .por .xen-
reira ... Que sei_ eu. · · 

Pero . lo·go do traballo feito, . a 
meta, é a publicación, o darse a co " 
ñecer a un hipotético público lei
tor, ser lido e admirado e querid0 
polos demais; por canta máis >X en
te mWor. E ' cando un 'autor ve o 
seu primeiro librq, pu blicad9 pensa 
que xa -acadou unha meta e 'qu'.e 
todo'"-o demais virá rodado detrás .' 

\ . 
-¿E ·qu~ pasa logo con esa meta? . 

¿_9ué pasa 2·Q,_n to<;l_o o_-demais? ... 
"-, ._,./: 

·Estes dias, e11tre as moitas re- . 
-baixas de vrau con qu~ ' nos indt~n 
.ó gasto -nos grande_s ·almacéns, pa
reime p~r curiosidade diante das· 
reb~ixas de libros. Mancheas de li-

. bros. Moreas de libros. Sobre cada ' 
pila un letreiro de reclamo: "Tres 
libros por duascenü.ts · vintecinco 
pesetas", "por trescentas.". As. nun 

· aind~"'máiS barato. de exercido cir
, "€el1Se OU de cantamafian<i:S de fei

ra: "Catro lib.ros, a escoller, por 

tan soio cen pesetas,¡,. 
Púxenme a remexer neles: "Tí

tulos de todas as ·castes. Autores, 
algúns coñecidos, outros ...:.a maio

. ria- · enteiramente descoñecidos 
pra .min; pero nin os uns nin os 
outr-0s s~mellaban ter moita acep-

.. tación compradora. Libros nos 
qUe segurainente desde o ínstante 
dª- súa edición, ninguén 'se parou 
hin_ siqúera .a· follear. Libros dos 
que nori~ se 'deberon vender máis 
alá de . oito ou de~ e.xemplares 

. :-aparte os que , se lle espetan' 6s 
, amigos= e 'que agora se ofrecen de 
saldo , nas rebaixas de vra~, sin 
.tainpouco, así despertar a co biza 

da xente. 
. .E pensei en min e en todos es-

. tes meus arniios que soñ-ari, soña
mos, ca publicación d~ nasa obra 
como o paso definitivo de cara á 
estimación pública e a celebrida
cle. E no'n írnaxinam~s, ou non 
queremos imaxinar; que' esa pre- ·: 
suhta · cele bridade . rematará qui
zais nun saldo invendible. da~ re
baiJcas de vra~ .nuns grandes al~a-· 
céns, tai+ anónimos. como cando 
nos . tempos iniciale_s, nos dedicá~ 

' bamos a · encher cuartillas na .soe- . 
dade 'esp~ranzada do noso cuarfo. 
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. OS furañ()s . 
Sori · duas as · e'speCies: de furaños, 
'tur'ó·hs bu curtas, as que viven e_n 
GaliZa .ií'Ós ·:tlosos i'ios; ·os-füraños,' 
son'".paf~cidbs~ Íl

0

9S 'ratos, pefo :ti0ñ 
se alimentan de gi.·aos- senón .de in~ . 
sedos;· e. ·exte'tidrrnente djstfü~ · 
·guensé por t~r d fociño ' albngadó, · 
as orellas péq'ti'~clfas médfO · aga:. 
cha.das" eritre :o pe.lo e ps"ollos :µi_Ói 
·p&qúieri.@ÍÍ'os. )Est~s--·· d<'lt~~ - furañ:os 
son : o patibfatl8o'W(Ne-rófüy8l1•fül . · 

:, diens) ·e o furafüo · dé Cabrera (N. 
anomalus):;·. · ;, : . . . ~ 

· 0 furaño paÜbranco recebé es-
te nome'! p'br ter as; suas extremi-

" dádes . de cor~ albar, e diferénciase 
por iso. do seu .paiente . 'Famen se 
distingue . por ter unha "franxa· de .. 
p_elos fangos na parte inferior da· .. 
cola, . que' lle serve dy, timón: na . ; 
água, e s0ri ünhá adaptación p~~ • 

· a .natación; xa'que habita nos bor~ : 
des cie· régatos de montaifa . e · zo- J • 

. nas próximas . . Ten 'tamén uns for
. tes pelos nas pata~ poiteriÜÍ:es · co · 
- mesmb fin. · · " - < 

.-Os furaños basean mo~ta da sua· 
actividade na .natación e o buceo, 

· e cando non o fan, dedícanse a: 
pe~correr ás ribeiras dos reútos 

· Óndé viven. Debido á sua incan
. saóel actiyidacie, feñén un alto me:.. 
. tabolismo; 'o qu·e lle's obrig<Í a ali-
. mentarse continuamente; comén- . 
do cáseque 6 ·equivalente ªº seu 
peso· en alimeRto a diário ;. desté 
xeito recuperan as enerxfas e'sgota- · 
das. Nútrense de pequenos 'crostá"' 
ceas dos · fondos das corren tes de 
água; podendo comer taméri. esca
ra bellos de água, larvas e insectos 

x:LTEMEZ 

Revistas 
especializad(;ls · 
Newsle~ter, Orgao do Noi;-dfr i'nsti-. 
tute of Folklore. No,s. 1~2-3/83. 
Temas recel?_ido estas duas p}lbli - · 
cacións do · NIF, unha d.as in'stitu- .· 
ció ns ,máis antiga.s no qµ~ se-refire 
ªº e~tucf o da . mús.ica tradicjonal 
da Írea .nórdica. No prim<tiro:_nú< 
mero " pódense ler ,un . n\9i . iqfrr:e- ' . 
san te .artigo sobre a p¡:-01!e~ciqn do ,. -
fqldo re como propriedad.e intde'c

·tual,_ sob~e,' o simposio de tfadición · 
o·ral na literatura ·3.fricaria e' as· afii ", 

.·""·-""' r-• - ·, .:. V ~'-#-~.._., t;:.,., ·. , .. _.. ' .1. ' ,_ ft . ' . •.,,,.. .. _' 

'Esta ilu~iración ,.c~rrespon-~~1á "''A,~u'rmftztlr':~. fltiff.[~~'JJ51 ··f!.~:.~ricában:zo.s 110 
n° 252 .. Naquez , numero a ilustraczon que apares e.za era, , xus.tan;z.~ll;(e, a.,.dp . . ,;F - ~ -' , . - r .... , .... ·' µ,r.ano ·; . 

> ·á:cuáÜ~o~, caracois,. e .gusanos, ip.-'· . 
. du~Ó" atacán sabandíxas de agua, 

rás e ·peixes .pequenos. Qs fur,!lfyos · 
'·. serven · de. alimentó as ,puruxas, 
' atopándQS~ alguns cránios deles 

nas . regurxfr~cións destas ave~ de 
. ~apiña noc'tu,nias. . ,. ·. 

Os furaños fan as slias madri~ 
gueµ.as, a~da ·qué t'amén 'poden . 
servirse dos furados das lúrias. Nos 
tobos fan o nfüo cinde 'veñen aó. . \ . ~ 

rirnndo, ünha vez ªº ano, de cinco . 
. a: dez 'indefensos e peq{ienos-recén 
nádos: · , ,. · · -- ·' · ·" ; . . ;_ -

Ó furaño de Cabrera, ¡ecebe es: 
·. te .nom~ llluaind¿ a un prestixÍóso · 

zoólogó español: · B· t'ainén acuáti
co, pero . soe frecuent~r · máis os 
prados húmidos. ,Na' sua dfs~ribu
cifrn atópase' extendídci p~r toda 
Galicia, mentras que o p,atibranco 
está estrinx.ido ás senas · lucenses 

· ·de Aneares e Gour~1: - _ . . . 
Ambas e duás espedes non. hi

·. bernan; isto quer dicer que estan 
1· " ' 
en actividade ~cido o ano. ; Teñen 

· up. :gran me.tab~lism0 _e están se rn~ 
. pre bule que .·o~~e> " . · º · 

A,s masas de .,~gifa' dóce, tanto 
sexan rios, regat~s, gándaras ciu lá

.. ~ goas, posuen ünha " rká é w~riacla 
faµ:p.á 'e flora. bentro ,., da .fauna 
atopam.os . aves como a galiña de . 

,. rio ,_ rnarti~o peixeiro e merlo ·rlei
ro. entre óutras; marqj'.ferós como 
a' lonclra, aguaneira, lúria e· fura
ñ00's; reptis. como os sapoconchos 
e as cobras de água; anf !bios como 

. as '. rás '-e s~bandixas; e todo un 
plantel de :p{dxes desde os éspino- . 
siño e as troitas até as anguias, por 
dicer só aiguns. Toqa esta riqueza 

~ fai das ilosas z;onas húmidas con ti
.'' nerttais; pontos duñ mof.grande 

interés ecolóxjco· 'que mer.cen ser 
co.ns~rvadci~. e píotexldos, -Úi.B.tó a 
sua fauna como o .. 'habfrat eh con
xunto, xa que só coa, conservación 
dos, habitats con,servararn~e.as espé
cies qµe ali yiven n,ullha rica, va:-

. riada "e cornplex;a r~d'e . de rela
cións. 

v~d~d,¿s d~ NIF·. ' Nos outros· dous" ' Compositor . de or!xe "portagife,sa . . · _ !!).~ira óper~ de GaliZa_,e da que só~' 
números (d~b1e lanza'.mento): :hai rnorto en Madrid ·rio (} 817. 'Ain- . se ' teiI' atopado·.6. libret,o -ilp.presq · · 

· b · - :. da se' coñece fuoi p'ou~o~sobr~ 'este ·' por lgn'ac1·0 .A· guayo y Al.demunde. ,artrgos so re os novas cammos pa-. 
. · ra a' inves.tigá.ción e a interpreta- compositor, no gue 'trabal.la o· mu- .,, ' A "'Paíxao de Nosso Sen.bar Jesus 

.1.· sicólogo portu_gués · . 'Humbett_o . C:risto".' fói editada · en 'dis'co p91a ,: ·. ción do folclore, e algunhas cartas · o · 
, · ··D'Avila (ver "Cglóq-µio-~rtes''. ~ FundáraD "Gulqenkian. '. E '.o máis ' "dos .leitore5. En. víase a tod. oS-.aqué_~ .. ' Y 

54; Lisboa IX-1982): ' · · · trascencl.ental é o :cield .·de ·16 ,cuar-
.. . , les q-ue a soliciten, sen ne.ngun ti- . Segumdo ,, a ·· comu.nicación de tétos para . a jlea,I ~timara- de . Ma-
·,_ .% po. qe cargo, e está publicada en ·· Enriqu~ Caú>ard.ó; chégou no Gi.i- ;: ·drid,. estreados no Paláefo Fo·z _de 
. inglés. o en~ere~,o ¿ : N,lF' He~.ü- - ' tono dd ·1772 a ~J..foridoftedo 'como ' -Lis Boa J.10 pas~dómes dé' abril... -

kinkatu 3, -SF-205000 Turkü 50. , :fuúsico ·o.e·· func'ión ' 'imprecisa: - .'· . Na'. .Bib.lioteca ~N«icion~l -de Ma-
. Finland., .,. "Nas nóminas figura .mÓifas veces · drld:, c~·nséiva'rise1 a'núncio; ;:' cie · 

· " entre o §cichantte e o músico Fu- · . obras pára guita:rfa só -ou -·con ou-: 
Galicia, de J · Inzenga. -Unjón Mu- rió ' qúe· .er'a . viOij.nist,i'. D~spídese ' tros instn:.unentos de '."A1meyda'' · 

. sical ~spañóla Eds.,. . · ·do cabido .'rµind-0niense en· Xu.~lo . , ' (Mss .139,9-2) . ~ a. su·a traduci_0n a'o 
. Estª cole.c,ci:9n d~ cantos .e .de do · 1775 para m~arch<¡.r a· Lugo, on.- ··· castellai10 ~ de. "Exarne · instrútivo 

·bailes · de Galiza,~,compil:ada e ,edi- ~ qe olJ.tive> uiiha. praza de substftu.- : . . sobte · a mrisipi multiforme, "ffie_:t:d-
tada ' xi hai · r.noitos anos, é '.·das . · to -do mestre-de capela. P!onto pa- ' - ·, ca, é rythmica". de Fraricis9o Ig- ·., 

· m'áis · deséoÜeé~das rio naso país:o · · .sará á Catedral de ~Astorga e dalia :p.acio SQlano (Lisboa no .179-0). • 
libro publica· toda ~nha série de · ' Madrid, onde .chegará a ser ·cot;n-_ public'ada , en Madrid · nó•: Ú18 
temas que van desde _as -dásicas .positor dá Real Cá.Úiatá. ·. "' ~ · (~fss 1406.8/3) .. · . 
muiñeiras (seis

1 
unha , das cais é Do · autor :~con

1

sérvase . nt,úsi~a . . . Bód,ese :p.orén asegurar qué_ a- . 
'"'- • " fl:OS arquivos. cate-dralí,oio~ - de .San- "Ave·, Regi.n,a Coelorum" .que lfe · 

'Utilizada polo. grupo lVlillado.fro n~ ·~tfag.o, Mondófre"dó, Lu,go . 1 {¿?), : atrjbúen ·a este _'autor :Toám.T.rill0 
' seu úkinio lp).; alb9radas· e a.1alás,' Tui, ' ' Asforg~, Pale.rícia, e a.le:nca; · e Carlos Villamieva en· "Polifonia 
~té ·meÍodjas 'para . .gaita, . e uñha n(( do Palácib Real de 'Madrid ·e .. rto Sacra Galega. r' (Páx . . 79-80)" Il01' 

·: •grande 'varied~de de cantos. Un ál~ " : Ínµnidpal, de Guimaraes: .Dti . sua ·" pode ser de J.~. Almeida Mot~. · 
-bum de ·partituras 'moj a .Jer· en produción destacan a .. ópera "'Il Nen a estétic'a· . ..:...lfarroca-;-, nen a 
cor:ii~· para quen sé encont~e ~e,se- . matriínonib per ' corico~~o'.' repre- . calidade . -ínfima;- nen a data ' 
xoso de ·b.en interpretar a : nosa . sent'ada én Mondoñedo o. di'.a da" -.1720- c;:oincideri,'polo que cóm-· 

. Se.~ora üo . f'i74; que seri'a a pri~ . pre ;i~gar ~sa autoría; '.""·: . 

galer_ia ~de artistas 

A tal palabra "conferato'~ seica 
ten o sentido de "a.mareado" ou 
''-cheo" e non .comprendemos a 

, sua posíbel relación. co n~me que 
nos ocupa. 

Mellor, ocúrresenos pensar, que 
o noso Cospeito procede de "Co
nus penito" que seria un con de 
penedos. Se . asi fose, estarla con-

- ciliada · a história, que na ldade 
Média chamaba a esta xurisdición 
"O ~to da Pena de Cospeito", 
coa peneda que ainda existe hoxe 
no meio da vila, e tamén teríamos 
que meter a este nome na família · 
dos seus análogos, como o coruñés 
Cospindo (Conus Pinedo) ou o . 
Cuspedriños de Pontevedra proce
dente, ben segUro, dun Conus Pe-. 
trineos . 

FERNANDO VILANOVA 

'O Mestre de Sobrado 
Na .panorámica da nosa escultura 
do, século XVI,,~ dentro da gran di- -
fusión que . acadaba a estafo.ária en 
madeira . policromada, ·destaca a 
actividade duÍl artista c:;oñeéido 
poÍo .11om_e de Mestre de Sobrado. 

.Ahondan nesta época 'os artis-

-rodean mentras que a Virxe con
vulsionase de dor cun acusado pa
tetismo. Todo pretende o movi
mento, a acción, os cabelos axí
tanse famixeramente , a i;:omposi
ción con acusadas diagonais en ca
bezas -e extn~rnidades. A todo iso 
opóns~lle1 un forte amaneitamento 
de xestos e sobretodo das mans, 
que en vez de narrar o esforzo, 
suavizan a tensión ponescorzos de 
marcado sabor manierista. 

~ tas anónimos, vin.culados aos gran
des mosteiios e as igrexas do rural.
En · pade é de bid o ao .. protagonis
mo que acadan os rñe~tres que 
arriban a Compostela c;hegados de 
f6ra, e que limitan a p6pularidade Os plegues acartonados da rou-
e os encargos· 0ficiais aos µtistas pax.e son uns elementos especial-
nativos, que fican relegados a un mente definitórios da sqa aseen-

; plano secÚndário, desconsiderados~ déncia estilística. Rodean ¡:t figura 
: á . denom;n:;tci~n de meros ,art-. do Cristo como unha marea ondu-
sáns. · · lada para ·contrastar mái,s a eséncia 

- ' do carpo espido e xacente. Abon-No 'Mestre de Sobrado 'ternos a 
lJ~ gran. de im .. axineir.Q.· . qÜe dhxou da ·en toda a comp.psición unha 

reiterada . carga escenográfica, co-
·parte importánte da sua obra· ria .mo tías representacións teatrais dá 
abadia de Sobrado dos Monxes, e PaiXón, tan en boga por aquefa' 
que foi visfpel 

1

até a reforma do se7 , ~ . 
cul~ XVII( que disgrego{¡ a obra epoca. 

·:·: pofos ·~eus .,a,rredores.' A. partir des- . Na - catedral uµreRsana existen 
. ta1lo9alid.a(le, a suµ obra pudo. ser vár'ias obras ~;u as. Un .Cristo· atado 

'identifkada pol~r,suª ·gran persona- á ca.luna, un retábulo que repre-
lidade en yarios :BQ.ÍlJos"da' provín- se11ta as laine·ntacións · sobr~ Cristo 
cia dé Ourense. Toda esta área do morto, ,,e un San .. Xoaq1Jin. ,Tamén 
Sul d~ . Galiza · terá gr~ndes . víncu- · ' n¡:i. igrexa d~. Sa,nta Bai'.a .de Banga

1 lg.s co~ escola imaxin.eit¡:i. castella- ¡ ' existe ú.n formoso . -grupo que re-
na, 'a onde . .acuden ós seus mellares ., p~esenta · a Piedade ~ que se "lle 
especia.1,ist~'i_;" Ju.an de .Jdp.i deixara 1. "atribu.e. A identidade de, todas es- -.. 
en Allariz unha. irriaxe da. vir'){e .da ' · , • · · 
Eip,:-eran.z·a..· , .. e segu~am'en .. f~ _.' n.o ob~a- . tas obras Go nos·ó mestre é' debida 

- aos . fortes "rasgos anat.ómicos qµe~' 
: .. doiro deste, egréxici g.rtist~ teria,, a: os 'unliformizan ;cbmó próprios . da 

sua forffia¿'ióÍl ' 0 protagoriista do- . ·man dun .só. artista. A 'xa.a'cJntua-
.·rÍosQ traballo.. . ·. · · · da -~estículációÍl ~nirnos os pómü-
;'. . Na lgr~;~-a· p~rrb~~ial . d~ ,~9 ~ra·~ . :_ . los, cg1e1x~ e arcos ·ciliares" d.e forte, 

" do dos Mon;xes con:s,érvase uri 'gru- . ; volumetria~ -preteñdendO ~uavi.Zar . 
. po escu.ltótico - que re.presenta áó .: l . o" carácter. dramático ; dos temás. ,· 
S'crnto Enterrn, tema . extraofdin-a- . 1.\.sent~mento mar¡;;ado, anáfo:rnia' 

, fiamen:te r~pe,tido neste t.e.mpo. A , · macjza' e compacto vo_h.iin~, veias 
, figura central d~" Crj.sio. représeii- . e ·' tendóni marc¡idos , cá~.eq,ué "de 
, . -t~da · por u.n home :c'or¡¡:nitento 'de" ·, ··~ ;i<:eito "'c31iéaturésco n,ós .tópicos '<ly .. 

- acusada~ a:llatomia,. ·de.scansa pos- · - ' mans ·e :pés Jan da::súa óora ·cane'.! · 
- tr,ad<? en fqr~a . de: :$ flo.re:htma ' gada .dt'l t.~sáq;íÓ.,§ . pe:rs·oajs ·como. al-

. .· upado· pofos_..seus ~clis:c'~pulos que o 'go ~heo de vqntade ,inclividti al. " .· 



·verbas cruzadas . 
I . 

Horizontais: 

· 1.-Unna das 111áis importantes 
obras de Otero Pec\rayo (tres . .J ~.....,--+-..;....+-~"-"-
palabras). 2.-F.er_r~m~nta que J 
aparece nos anagramas das or-; ...__........_...,¡;_.;¿_,.c....-..¡.......,_.__-1-_¡..;;;...;;_ 

ganizacións comunistas. biáriQ lt 
basca : . 3.-Ese é o deber ·da · ,.,___........_ 

· prens~ e dos meios.de cornurJi- 5 
cación. Nota mt/sica1: · 4 .-Díse - · 1io --.1-.:.-
das '¡;ousas qu~ tefien· cú '~fída-' · 

. ; t 
des ou semellanza co 'colro. · 

· Xéito de venda?<e.'. 5.~MatrícJla 1 
de Logroño . Falta· ·oalgunl'la · 
causa. 6.-Ao revés i é famosa: a f 
de Leonardo da Vinci. l lla ga·- · .,._..,.._.....,_ 
lega . .7 .-Fósforo. Ao revés, che; 'f 
gase á vida. AxéJ1cia de notí· 1---+ ...... -+--+---I~_, 
ciqs. 8. -lnstituto ofiéi·at. Qirla-f 
se. Chámase ao pÓ . de ferro t---f'.....--+----'t--...... 

ox itlac;Jo.' :g.,-Dei xar 'sen vista, ...f 
tapar'·cis ollas. 10.-Fluir. Lugar .....,.......&._......__....__ 
do ria polo que se pode pasar a pé. 11.-
0x ido de Sódio. Sesos, cerebro. 

Verticais: 

1.-Todos os cativos teñen un cando van 
á escala. 2.-Parte da gaita que fai o 
acompañamento ao ponteiro. O capi 
tán do Nautilus. 3.-Forte, colorado, de 
bon aspecto. Bruxas. 4.-Pertencentes 
ao eco . Nome de muller. 5.-Feminino, 
último, final, que xa 'non ten máis-des
pois de si . 6.-Cero. Instrumental musi
cal do Carib,e. Nas embarcacións de Ru
mania. 7.-Rádio. Ao revés, dispar os 
mollas ·en medas. Este e o seguinte en 
número romanos son seis. 8.-Agasalla
rás. Recén casado ou imediato a se ca· 

• eme 
A proxectar na primeira quincena 
do mes de Outubro 

A Coruña 

"Dersu Uzala" '-;·_:, ·:.::ira Kurosawa 
(V alle-Inclá;:!.;: 

••Excalibur" 

Santiago 

Ciclo Kubrick: "O Resplandor" , 
"A Laranxa Mecánica" e "Es
partaco" (Valle-Inclán) 

"O Golpe" 

Vigo 

"De Mao a Mozart" de Muiray 
Lerner (Minicine) 

"Homes" de Fred Zinernan (M.ini
cine) 

"Entre TiniebJas" de Almodóvar 
(Multicines Centro) 

"O ascensor" (Multicines Norte) 
"A noite máis fermosa" de Gutié

rrez Aragón 

Ourense 

"História d,e PÍera" de Marco Fe
rreri (Pequeno Cine) 

"O planeta dos Sí mios" de F .J. 
Scoaffner (Pequeno Cine) 

"O Golpe" · 

. . . , 
expos1c1ons 
ANTOLOXICA DE LUGRIS 

Exposición antolóxica de Ur@a· 
no Lugrís na sá de exposicións do 
C<tntro Cultural da Cabca de Afo- • 
nos (.Vigo). _ 

Aberta até o nove de ouíubro. 

CASTELAO 

· Mostra gráfico-bibliográfica ~ 
documental da s-µa, obra e da sua 
vida, montada polo Seminário de . 
Sargadelos. · · 

Do 14 .de sete.m bro ao 12 de 
outubró d~ i 984. Na planta ·de ' co
municación, 4° andar do Museo 
Carlos MasÍde ·do Castro (Sa:da-Co-
ruña). · ; 

Montada con fondos do Museo 
Carlos Maside, da: Caixa Galicia, 
dó Banco · de Bilbao, de Vaientín 
Par-Andfade _e cos ' -próprios d0 

---Seminário. 
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sa. 9.-Partido político 9alego. Abrevia· . 
tura de Santo. Próprio .dos reis. 1 O.· 
_Afluente do Miño. E;terno , que non ·ten 
fin. 11.·Dise das cualidades con-xénitas. 
Naves. 

SOLUCION 
AO VERBAS CRUZADAS 
DONº 253 

Horizontais: 1.-Armar.. Pulas. 2.
Bean. Marelo. 3.-Abó. FOP. Rea. 4.
Do. Cadea. Or. 5.-Elmo. O. Ma. A. 
6.-Aira. Nora. 7.-F. Lo. C. Doce. 8.
Re. Anaco. Ab. 9.-AI i. 1 ra. 1 la. ,1-().
Gadaña. Voan 11.-Aseio. Xenro. 

{ 

~i~T~ 
aventura 
fai leitura 
Concurso .e Trabállos 
Escolares de ANT 
Aqui estamos máis · unha vez co 
concurso de traballos escolares de 
A NOSA TERRA para que todos 
os al~nos e alunas· de toda a G.filiza 
participedes e fagacfes as vosas re
daccións, poesias, debuxos, co
mics, etc. neste periódico amigo. 

O tetna para que escrebades no 
mes de Outubro vai ser AS VACA
CIONS e para Novembro O LI
BRO QUE ESTOU A LER. 

- Haberá duas categorías: de 6 
a 1 O anos e de 11 a 16. · 

-En cada traballo debe figurar 
· o voso nom-e, idade e o enderezo e 

nome do coléxio. 

- Os traballos débense enviar a 
A NOSA TERRA~ Apartado 
1371-Vigo. . . 

-ilim~orestr~illoo~~da 
categoría receberán · un · agasallo 
consistente nuli ·"p~qrieno lote de 
1ibros, <loados por edicións Xerais 
de Galicia. Estes traballos' serán 
publicados ademais nás páxinas de 
A NOSA TERRA. ·· 

·r:: .. · -Os escolares premiados que
dan convicados a visitar os locais 
do n~so .periódico, onde se_l!e fará 
entrega d0 prémio. Pe -non .facelo 
nun prazo de 15 dias;os libros se
ranlles remésado por .córreo . . 

1° · Traballo: AS VACACIÓNS 
(Outubro) 

· .2° Traballo: O LIBRÓ .QUE ES-
TqUA LER (Novembro) . 

Agar.damos . que todos, pero, 
moi -especialmente os 'escolares e 
mestres, ·colab9redes con Ifos. Se -
queres a~éntura, fai leitura! 

·libros 
. EN AUGAS _ n~·· .t. Cadernos ·. EL - DIA DEL SENYOR, de 

Qujm Monzó. Quaderns Cre-
ma:.:. i.zo páx. q50 Pts. -

· de f oe~ia. A Coruña. 40 páx. 
250 pta... . , . • '#' 
Sai na Coru.fia 'da Jiian de . .trés ':Per.~ 
soas das que só c6ñeéemos duás: -. · :' M.onzó .é un dos escritores cata,. . . .... ., l~ns: novos máiS coñecido fóra do 

:' Esta primeira entrega récofie irié- -· pr,in_ · cipado: .Trátase · dunha escolla difos de Avilés de Taramancos · 
Ga'rcfa Bodaño> M~nuel Ma{ia,' :B'. d~artígo$.pifülicados en diferentes 
Gt~a e antolóxicos de Novoney- xÓrnáis .. barcelonesses, sobretodo 
ra~'f. máis interesante da .entr"ega, _ no "Avui", os domingos, claro. Os 

artigos tratan, sempre con ironia e . páf inós, os poemas do de Tara-
mancos é do Bodaño.' Só cabe es- humor, de temas diferentes e pon- · 

, p~f:lf novas ·entregas, xa que a pri- · ~uais: un _escritor, ?S novos" go~r-
m~" e·st""a' fe't , . b · · mets, o posmodermsmo, etc. Se.n:i .. -""'"'.rrª . i a con pes e ca eza, , . . 1;_ •• , .¡. •• " , : · · . · :. , - ·pre tamen - un--exef;-ei'i3'10-ttr1g~&& 
qut:r dicer, cunha. bo~ direcc10n . . ' ' . . , 
sahérldo ó que se quer;:ndrt co:rih}m .~iJcn: ,feta--·~er se;non se sabe que fa-
'c"u....D.... /'"H~\ 'L't"'•''.\\"' '' d'"' · , · ,-~ · ter,"recomendabel para todo aquel ·cnas rev1s as que an an por ar e . , 

· que parecen d' a · · · que · querra aprender Gatal~n en 1 O gua 1an s. d' 
Os pedidos pódense facer a: ias. 

Beiramar, n° l. Torre 4° Esq. 
15001. A Coruña. , 

POESIA . E PROS.A, ·de Xosé 
lviaria Brea Segade.· Concell.o 
de Rianxo .. 138 páx; 

Poesías e prosas -e un pouco 
de correspondéncia- dun poeta 

· , descoñecido e que para alguns era 
m·oi impórtante, un novo Map.oe.1-
António. Son poemas que amosari 
o itinerário dun home que . pudo 
chegar a ser un poeta preséntábel 
e que a morte tronzou ( 1904-
1934 ). Non engade Brea nada no~ 
vo á poe.sia do seu tempo, mais pa
gaba . a pena que fose publicado, 
cousa que fixo o concello de Rian
XQ. Encarregousé -moi ben.- da 
edieión,/Carme Garcia .. 

TRANSITO. Xesús M~ Val
cárceL Coe Roi1sel. Galaxia, 

' Vigo. 98 páx. 420 pta. 

Primeiro libro dun poeta que 
pertenceu a aquela cousa que se 
chamou '.'Crav:o fondo". Poemas 
razonábeis · que pode facer todo 
aquel cunha migalla de cultura e 
bon gosto. Xesús María V alcárcel 

,é un . poeta "adrede", ou sexa, 
quer ser poeta· e nono é, ainda que 
versifique ben~ ·Divertidísima a la
pela, que_ nos fala de renúncias e 
revolucións. Se o poeta está de 
acordo co seu lapelista -un dos 
máis intelixentes, por outra parte, 
que andan soltos polo nQso país- · 
xa se pode ir suicidando, abofé! 
Como. dixemos, o máis importante 
da entrega tal vez _sexa a lapela, e 
un poema -sentimentaloide- de
dicado a Ingrid Bergman. 

/ publicacións 
CUADERNOS DEL NORTE 
n° 25. Caja· de Ahorros de 
Asturias. Mayo-Junio · 1984. 
104_páx. 3$0 pta. 

Número monográfico dedicado 
aos espias, tanto de · ficción como 
reais. Non é que a entrega se.xa 
unna maravilla, mais é da pouca 
bibliQgrafia que hai en esp.añol. 
Un interesante artigo, o de J .A. 
Blas dedicado a Blunikin, ax:ente 
soviétíeo que lle-fixo morder o pó 
ao famoso Lawrence de Arábia, e 
en ,Agfanistán, para máis reeochi
neo. O que pasa é· que para ~ós 
Blurnkin -fusilado por · Stalin
non 6 un espía, senón un revolu
ciónáiio internacionalista. Os ou
t:i:.os · tral:íallos pódense leí con cu
riosidade. crítica. Fuxir do artigo 
de Lorenzo D l az, a sua am bieión 
é p

1

arella á sua desinformación. 

anúncios ·de· .balde 
Extraviouse un1i.a cámara de fotos 
na festa de Bronlle en Meira (Moa
ña). Se alguén a atopou chame ao 

· tfno . (986) 222405. 

LA BAVURE, de Jeaí1 Fran'.' 
~oís .· Co&tmeur. · Uvre de · Po
c1:1.e .nº 5.984. Erix Mystere 
de lá critique. ,28.8 páx. 625 
pta, 

Coatmeur -é profesor de litera
tura nuh ·liéeu de Brest e un da's 
últimos nomes de la novela p-oli

- cial francesa. j\qui vai dun :"home, 
normal e corrent~, viaxante de co..: 
mércio, á quen lle asasinan á mu-

~ller -da que estaba separado.:-· e ó 
filio. A acción desenvólvese nu)'.lha 
vila mariñeira da Breteña .natal do 
autor. Magnífica construción da 
"TI<?vela e ritmo, de rock no desen
volvemento da acción. A reseñar a 
'antol9xica escea na qu.e o. prota
gonista éncontra_ o cadáver da sua 

'dona e procura ao seu filio, ao re-
mate tamén asasinado. - · 

EL ULTIMO HOMBRE. de 
Leopoldo Mª. Panero. Edicio- · 
ne~ Libertarias. · Madi:id. 94 '. 
pax. 525 P!ª· . 

O último deste p-oeta que per
tenéceu' . aos. famosos "Novísi
mos". Poemas de gran.de calidade 
e que son prutícipes (gu efeitos)' 
_da -sua -loitá"' para n.,on cair nas ga-
rras-da loucura. Poemas de grande 
calidade e, ás_ veces, de loucura re
tida .-os dedicados a Pound. A ter . 
en contaos seus poemas políticos, 
oferecidós tanto a Pertur como 

· aos homes do Viet; o poeta espa
ñol non renúncia a nada da sua 

. mocidade. 

POEl\liAS, . de Michel Leiris. 
Tfadución de A. Martinez Sa-

~REMió JOSE REQ-10 

No . ambito d_as 'comemorac;oes do 15º 
Aniversário da Marte de José Régio, a 

. comissao. executiva e a Associacao dos 
Jornalistas e Hoi-nens de .Letras do Por
to , com o patrocinio da Camara Muni· 
cipal de Vila do Conde instituiram o 
Prémio Jo;é Régi~. Desti,na-se e~te a ga
lardoar originais de poesia de 25 pági·
nas, que devem ser inéditos e ter um tí-
tu lo genérico. O montante do prémio é 
de . 30 mil escudos . acrescido de 80 

_. 

rnon. Visor · de Poesía n° 
1 77. · Mªdrick 15 8 páx. · 45 O 

Un .dos m·áis importantes poe
tas franceses . yjv6s, . ~o brevivép. te 
do. ,s_µrrealismo espq.ñol 'iba· .:edad 

del hombre, ~ q~t-~~-1~- mo 
prólogo un dos ~~. · dac; 
iiteratl{rá mÓdeti\á; "rJ' ' er iuri" 
considerada como . urrha taurnmá-

. quia". C_9mo poeta os seP.-_S·Nimei
ros versos, os que están .<Sób i in~, 
fluéncia c i_d_.irecta do surrealismo 
-ainda: _ ~~ ~gu,itdo ·própr:ias~pa
Je lprasd.:i~J;l~'.s.~ Íib~oü de.sta·- son 
6s·rrieiidles. Recoméndase aos sen
timentaiS ' Ínfluídos polos mélo.s · 
americanos que noiiJ~an· Q p.oe:ma .' 
dedicado "A 'r!ai" . íleÍa ~tadiféiqn,. 
de Martfoez Sar,ri6n, ín&a ·que .ás · 
veces p0n negacións onde .í19n 

. éxisten, ou se corne estro(as (que 
pode ser erro de imprenta). Para r 
os afeiz9ados a:os prémios diremos 

. que Leiris rexeitbu en 1980 o 
grande prémio da Vi~e. de Paris. 

SELECCION 
DE NOVEDADES 
(EN ESPAÑOL) 

Errtst BlocJt.- Entremund0s en la · 
historia de. la filosófia. Rúst . 294_ 
páx. 1.350 pta. Edit. Taurus .. Ma-
drid 1984. ·· 

Miguel Barnet-.• Biografía de un ci
marrón. R~st. 218 páx. 875 pta. 
Edit:Alfaguara. Madrid 1984: · 
Jean.Paul Sartre.- La náusea. Rúst. · 
226 páx. 400 'pta. ·3ª edic."' Edit. 

·Alianza Bolsillo - 846. Madrid · 
1984;. 
Rafael Albertf) Marinero en Tie
rra. Rúst. 154 p,áx. ·300 pta. 3ª 
edic. Edit. Alianza Bolsillo 823. 
Madrid 1984. 
Ludwig Wittgenstein.- Tractatus 
lógico~philosophicus. Rúst . 221 
páx. 560 pta. 6ª edic. Edit. Alian
za Universidad 5D. Madrid 1984. 
Antonio Tovar.- Vida de Sócares. 
Rúst. 498 páx. 1.250 pta. Edit. 
Alianza Universatl 397'. Madrid 
1984. 
Alejo Carpentier.- Obras Comple- · 
ta~~ VI: El recurso del Íné.todo. -
Rúst. 343 páx. 900"pta._ 28ª edic. 
Edit. Siglo XXI. Madrid 1984. 
Jean · Paul Sartre.- _ Baudelaire: 
Rúst. 205 páx. 250 pta. 3ª edic. 
Edit. Alianza Bolsillo 225. Madrid 

' 1984. 
Escolma realizada en base á lista facili
tada pala Libraria Coi¿ceiro. 

I
·, ~xemp lar~s da obra editada. 

Os escritores Lu Isa Dacosta, Joa· 
quim ·Pac,;heco Nenes e Luís Veiga Leí· 
tao integram o. júri, cuja veredicto será 
conhecid~ ño diada abertu~a do 1 Con-
gres~o Nacional José Régio , quando a 
obra estará já pub licada. 

Os pedidos de regulamentos devem 
ser feíto~ para a Associac;ao dos Jorna- . 

· listas e Home'ns de Letras do Porto, 
Rua de Rodrigues Sampaio , 140, 4000 
PORTO. A secretaria funciona das 14 
as 18 hs)raS e tem O telefone 25259. 

'A TORRE DO RELO 
OU BERENGUELA 

· (e~ Santiago) 

~oise construindo por sucesi
vos engadidos a traveso de séculos. 
Sobre dunha base románica do 
tempo da Portada das Prat~rias 
mandou erguer O primeirO CDrp~ 
no século XVI o arcebispo Beren
guel de" Landoifa. O arauitecto 
santiagués Domindo de Andrade 
rematouna no 1680, de~pois de 
acadar os 72 m. de altura. O pri
meiro reló · foille colocado no 
1522 e o actual, construido en Fe
rrol, · é do, 18) 1. A campá, de dous 
metros e mefo de diámetro , é con
sidejada como unha das mellores 
do mundo. 

Recollido da obra "Galicia Enteira" ·de 
Edi_cións Xerais. 

1 · 



Seg.,.ndo v. Risco 
--ila-. r·évista·. • • N ós' '·, ' .. 
·a pOnto-de ser reeditada -

A. -AsSía,· 
-· . . 

adrriiraba a 
. . ' 

-Rúsia de Stalin 
'.. 

e pre_dici~ o cQmunismo 
na Alema·ña E botan por aquela .boca toda .a orto-

- dóxia ou heterodóx.ia _marxista, to.do o 

En Abril de 1931, o coí1ecido xornaUsta 
Fernández Armesto -·Auyusto A~ss fa¡ --
afirmaba en 3erlin que . 
o comunismo e~taba a pouto de t1ni1tfnfar . 
na Al~maña . . Algo menos,d'e 
dous anos despois, en Xaneiiro de 1933, 

, Hitler gañaba as·eleicións e ·subia 
ao poder. Assía pensaba tamén que · ' . 
a Rúsia dirixida por Stalin era o país , 
"que i~ á cabeza. do mundo". 
Estas "predicións~' xunto cunha defensa 
clara do marxismo, das liberdades .. 

eéonomismo, todo o materialismo histó- -
As páxinas escritas por Risco fan ref~rén~ rico, e' todos-os· lugares comuns do 'socia
cia a diversos aspectos de . Berli n, froito lismo internacional. (. .. )'.~ 
da visita_ que o autor fixera á .capita-1 ale- o entrecomiñado anterior pertence ªº 
mana. R.isco 'narra ademais a. visión es- número 88 de "Nós"_, con data 15 d~ 
querdista que daquela cidade lle apresen.- April do 1941. _o que vef! de se.guido co
taban os mozos, Fern~ndez Armesto e rrésponile ao n.o ~-2 de 15 ge Agosto do 
Tobio, entón, corresponsais :de prensa en mesmil" ano, e leva igualmente a firma de 

. Berli n, .e que e.I. en absoluto compartia. - '. .Risco. · .. 
· ·· · · "(: .. )'O Armesto amostroume o (hotel) -"·(.:.) O ,Fern-ández Armestó ~ máis o 

Tob fo puxéronse:.en comunistas e rusófi- oe gran IUxo do que sacaron a· Rosa Lu
xemburgo . para guir:tdar c.on ela aq rio, 1-os. ". Pouco máis ou menos- din a -coro . o -
desde- unha · ponte que pasamos. (. .. ) o 

seguin~~: - Armesto posue unha meritalidade moder-
~Berlin _ é unha illa de enorme vida; ria; gran cazador · de navidades, de ex

. onde todo. é novo e modernó. En luxo; traordinária abelénc_ia prática, Llunha ca
. dive.rtime.ritos, traballo, política, etc:, .é pacidade de adaptaci.ón inteiramente ga

moi superior . a Paris. Agora desprazouse lega, prescindiu, de tocla ligame coa tradi
para aqui o· cerebro de Europa~ Aq~i es- ción, e botouse de cabeza no inédito e 

·. tase _ fragu.ando unha tot~I ren?vac1?~~ ,en no utópico. Para el todq _o que é princí
·a:re, e_n literatura, en_ f1losof1?, en cien- . p,io, regra ou costume, é unha , peza, un 

. c1_as,_ ~n moral, en tod_o. E a vida n~va, a vencello que compre· esgazar para deixar 
-, _, .. ----."-r:o-_ l-.. -," e-_r_a_o __ r_e_g_o--.--_ .. , moc1dade dun novo mundo, que va1 d~s- vir o renovamento total do mundo; saña 

- v1 .v - botar todas as ide~s e todas a~ for,ma~ . unhá sorte -de paraíso terrenal .movido a 

---a sexual entre elas- asi 1como outras 
posicións de Fernández Armesto e Tobio 
son relatadas por Vicente Risco 
nos número~/88 e 92 da revista "Nós", 
aparecidos no 1931, e que están 
incluidos dentro da' colección 
desta publi'cación que proximamente 
pensa reedit_ar a .editorial Galaxi'a. · 

i' .. 

· o outro día fun testigo dun feito · 
que, ··sen ·lugar . a dúbidas, deixa 
con_stáncia da fonda alienación e do 
terr íbel ofusca mento ªºque .nos ve-

- mas ·sometidos as xentes deste País. 
Neste verán, como xa é costume, os 
incéndios forestais foron nóvamen
te, e desgraciadamente, os· priÍlC:i-

. __, pais protagonistas. _Log·o dun destes 
incéndios, que os viciños, m~is unha 
vez, ti'vemos que apagar xuntámo
nos os ali presentes ' nun ·carniño e 

-comezouse a falar . . Alguén Hxo refe-
• 1 

rén.cia a quen serian os que queiman 
o monte e sen dubidar un instarte , 

. u nha señ or'a af i rmou: • -
. _;_·"los que queman el ·monte s9.ri ' 
los ·portugµeses pues si.empre tuvie
-ron' envidia a ·los gallegos". 

- A min a afirmación deixoume 
alucinado, pero penso ql:Je ' é boa· 
mostrado que d·ixen aó wincípio. 

martas ·da v,ella · so~1e?ade. · lsto ~~-~ _- aqu' . maquina. Desta .sorte, para el todos estes 
se ve no~ e podre.mia nen - ~nc_ianida~e; símbolos que désfian . diante de nós --pa
tada ,t?sta xente non .son oc1osos, ·_ senon_ ra min ainda hoxe non. son símbolos-
xente que ,_ trab:alla ~odo · º.di~, ~ - a_gora ' signifieán: outra ·causa ctiferente · dd que 
ven. goz~r da ·~ida. ~o~ h?.-' dub1da que significan para min. O Armesto ·está por 
aqu1, a vida es1xe mo1to ma1s esfotzo, pe- isa chamado ·a verdadeiros éxitos no xo'r
ro en troque ._ recompe~sa moito · máis. nalismo ' que, hoxe por hoxe, é _o· seu· tra : · 
Aqui. están ~esoltos anha ch ea de proble- ballo ~ (... )" . . . 
mas que· entre nós a inda preocupan, co- "Aqui - van decindo- to~os os parti
.mo por exemplo o .problema sexual; na dos soji claros e defin!dos-: o dem~cráti
mesma Fráncia está -€ste--- problema por co ,é n d9s xudeu~ que no·n son neos; o 
resolver. Aqui hai unha completa liberda- social~dem_ócrata, o dos obreitos de boa 
de. o espírito atópase ce'ibe desas preo- posición e pequenos burgtJeses,. etc. 
cupacións e nasce un novo conceito do Sigo vendo que chaman partidos defi-
mundo, unha nova Weltanschauún_g. O ,nidos aós que. se explican segundo ~rité- .· 
co-munismo .imporase. Á_qui imponse .xá; rió marxista. Peto f10n verán €Stes home~ . 
só. en Berli n, hai perta dun mil Ión de. co- que . o marxismo e?<plica demai's as cou
mu nístas. Triunfará como triunfou. en sas, é claro deinais, definido de máis, pa- · 
Rúsia, que vai hoxe a éabeza do mundo. ra ser.:.verdadeiro? -· Comprendo que h<_:>-

~ · , . ·. mes de masa, de ·mentalidade simpl~s, o 
,· En Espana non ~bend nada d~ ~us1a, so- riovo bárbaro das ·gra0des Cid~des, ou os 

. mente as novas qu€ _ an o~ escritores pa-_ 1 . d . · s·ad·a pre·· sa nri v·ida e rion dd 1 · r . . R' . , que evan ema 1 ..., , , 
ga os po o cap1ta ism?, aqur us1a _ve-. teñen ." tempo para exercitaren o pensa-
mola con outra _luz. cpmpletamente d 1fe- t 't" · an arx·istas· ma·ts 'q-ue · ... , . . men o cri 1 co, sex m , . 
renLe, e vese o avance x1gantesco que re- . t . d · ·alar m·e non col le ou ros -se e1xen engai , · 

- presenta.... na-· testa ... Ben é certo que o mesmo Ar-
E princípian a talar das escalas rusas, mesto, que semella un marxista ortodo

dos hospitais, das, fábricas, d~ todo .... E xo, falowme dLJ'°nha volta a Lasalle, no so
resulta que Rúsia ten todo o ma"ior do cialismo alemán. Esta volta ~ Lasalle é. 
mundo: a fábrica· niáls grand.e.do mundo, unha volta ªº romantismo, é unha' proba 
o edifício máis grande do mundo, o sana- d~ que hoxe, o' mat_erialismo,- xá ·se non 

'------~~~~~..:;,,_----~--:-- tório máis .grande do mundo, etc._, etc. pode sost~r. (.._.)" · . . · · 

A~ ~ voltas 
·co 
Urbani·smo· 
A:MANCIÑEIRAS 

" ' 

· Hai unha lenda negra, das que agra-
man a treu, coma a carqueixa, que 
canta que Herr Adolf suícidouse nun 
soutó da chancelaria ao carón de Eva 
Braun, despois de repasaren nunha 
estrita gramática teutona o tema con-
· cret ísimo das oracións que din copu
lativas. 

Mais semel la que a hístória é ben 
distinta e aquel home arriscado mo
rreu cando xa non dispuña nen se
quer dunha bala na sua ardente recá
mara. E salientan as crónicas que os 
intres derradeiros foron unha xostra 
arrepiante contra os seus inimigos, e 
brandia o fusil como unha maza, e 
esnaquizaba cránios, e o seso do fran
cés e do texano e do loiro habíta_nte 
da aleivosa Albión inzaban o terreo, 
e pra máis i.nri Sosia ausente. E de
fendeu asi, case senlleiro, o peito por 
couraza, por casco () seu cabelo ( ie 
que peiteado houber, se houber cabe
,leiro!) cada metro cadrado, cada tro
neira, cada casamata de Berlín er-ao 
cabo, faleceu co seu carpo perfurado 
coma un vello coador, tan só ultrapa
sado,· despois dun par de décadas, 
por Ernesto Guevara. 

Semella, teimo, que esta· foi a his
tória. Outra causa serán as manobras 
do ruin liberalismo e máis da Europa 
podre que Chuco e don Lu ísl o aero
nauta, chamado "O Montgolfier" na 
sua neneza, teorizaron dabondo. 

C<;>n esa impresionante herdanza 
· do seu avó Don Adolf e a ousadia e o 
de.nodo qu~ os enfeitan, tres mozos 
ben varudos<· sen ninguén emprestar
lles a sua axuda -e o mérito ainda é 
dobre; pois é a segunda vez en catro 
meses- grabaron, hai uns dias, pri-

. morosamente, armados só dun lene 
cortaunllas, duas cruces gamadas na 
meixela e no ventre dunha moza que 
tivo a desvergoña, segundo a infor
maron, de- exibir con acenos gabah- . 

-ciosos a· .·sua ideoloxia avermellada 
· que supuña, dixeron, case .un lindeiro 

co escándalo público. 
Xestos desta rntunda e radical au

dácía ·é i'óxicq pensar que non han fi
car sen recompensa. S_eica asi o eri
tenderon os poderes civis, que ter
man do tecidü" do Estado de Direito 
e·n que vivemos, detendó a subversi - · 
vos que talaban ... no~ idioma de valos e . 
paredes dunha noxenta e nova agre
sión dos: fascistas. Ao dice·r recé>m" 

· pensa non ' fa'lamos nen de cruces de 
ferró, nen~de insígnias. Falo máis ben 
dun tema de urbanismo. Trátase, ao ·· 
cabo, de, por riba de quen sexa,_ con- . 
serv_ar a fachada. A min que me rexis-

. ten qüe me comin desde- meniño as 
unllq_s. 




