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As fotografias de -J:'ontedeume 
A policía cargou contra- _ -- · 

. os traballadores de ASTANO 

Diput~dos venezolano-s_. 
apo_ian a indápend~ncia 
de ·canárias · · (Páx .. -11) 

Finalizou .a folga dos mineiros · 

_A ''Da111a de Fer·ro'' . 
.pref ire o ca~bOn extra~xeiro· 

1 

~onter.-oso · 
Deves~)~ 

: -· · .. a· s e-a· n·f11·tos'·'.' 1··n··_ ·te--.. rn---_o··s~~.~ ·de, A·- ~ra.~~ 
• • . .. .- • . . • ' : t ', , j • ~- .,.: • ' - (... • ·r-; .. ---

·· na 
importación · 

de-
xuvencas 

Seis gandeiros . dé,nunciaron que · 
eles non eran os i_mportadores 
das xuvencas que · aparesciañ en -
Facenda. Af comezan os· fios 
dun importante escándalo; · · · . 

(Páx. 3) _ 

Todos , 

e a incompeténcia agfavan · 
- , · __ · - -., a situación· 

A 1 NTG af i rmou o carácter nacionalista 
CCOO criticou-ao goberno -

os· libros'·-·,· -· .. 
· . · .. · do . , ·· ~ As dif eréncias ideOlóxicas 
" p'eside~tÉi .. ~·.,. marcaron o 10 de · M3rzo · 

.·· ··.· . ~'ff 8jÓy•. ·. ·: · . , "A Celebración d~ "Dia da Clase Obreira Galega", viU múcada pota 
Güstavo Luca de· Tena. ~ntra diferenciación nas movilizacións. Dunha banda a lntersindical e da 

· na análise -·das · lecturas do - outra banda ·ccoo, en Santiago e Ferrol ~espeitavamente, manifes-
présidente da _Diputación ·de _ táronse e marcaron as diferéncias ideolóxicas que separan aos dous 
Pontevedra. Dou~ . li~ro.s so-. · sindicatos . · 
b.rance~an :-- Os autorss: l\/loure 
Mariño- e · Fernández de . la 
IVrora: . tráx.'.5) 

}\.:1illadoiro 
Citroen: 

rumOres inténciOÍlados? ·. 
t • 

As notícias sobre o futuro das ·factorias de Citroen en Gal iza _son 
contradictórias. Desde o poslbel desmahtelamerito, en benefício 
dol1tr,as do mesmo holdir:ig, até a p9sibel-CGmpra poJa F IAT, diver
sas fontes sosteñen qtJe s~ trata de prop~la·r. rumores interesad?s 
para o fomento dun p·lari de baixas . . 

(Páx. 11) 
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Uruguai .1-3-1985 

Despois de cuase · 12 arios de ditadura militar,"o dia 1 ao meiodia, tomaba 
posesión cio cargo de Presidente do Urugúai o doutor Sanguinetti '. Monte
video foi, durante dous di as, unha capital poi ítica de todo o continente 
sulamericano. Setenta e dous pa(ses estiveron representados. A beira de 
Sanguinetti foron obxecto cia máxima atención dous poi fticos latinoame
ricanos: Daniel Ortega e Siles Suazo. Ambos levacios qen dior de multitu
de" aun ao outro lado; Nicarágua era a expectación naque! mar cie liber
dade recuperada e non só por un dia, por semanas. Tar'nén estaban por 
alá, moi protexiaos polo aparato policial, Adolfo Suáre,z.e Felipe Gonzá
lez. Querse, sen é:lúbida, que Uruguai recupere unha aemocrácia "á espa-
ñola''. . 

É. ese .é un aos magnos pel'igos que Sanguinetti corre:'·que a superaqión 
dunha ciitadura gris e infamante, sexa seguida dunha democrácia burguesa 
que gaste todos os recursos en restabelecer un capitalismo . de por· si .moi 
deteriorado. . , _ . 

A situación económic-a e social é moi grave: débeda externa moj alta, 
salários baixos, paró exilio de milleiros. de persoas, .emigración, presos po
li'ticos. E, ·por riba, o p'Oder milit<ir a~' coa defensa sempre vixiante de 
USA. 

Por outra banda Uruguai goza dun especial e_ngado: sabe loitar· poi a li-. , 
berqade. E o único país que cienotoLi nas urnas un proxecto do .Gobemo 
militar e non aceitou unha pseudodemocratización planeada nos cuarteis : 
Uruguai tivo a máis avanzada democrácia de Latinoam~rica, o sistema . 
educativo máis ·libera l e progresista; conta cun pavo de alto nivel cultural · 
e que non aguanta as d itaduras. · . · · 

En Uruguai ten Ga l iza moitá preséncia. Non só a Gal iza folclórica da . 
Casa de Gal ícia, do Centro G.ali'ego, senón a de pequen os centros de mu
tualismo e, sobretodo, a do Padroado da Cultura Galega , que mantivo 
acesos sempre os ideais de liberdad.e e d,e defensa tanto de Galiza como 
dun jUruguai 1 ibre. Na ciéncia e na poi (ti ca, como nas ruas de l\tiontevi
deo, son constantes as in fluérici as galegas. Pero a emigración galega .,de 
longa antlguedade, tivo que sofrer amargamente a represión militar . O ¡:¡r-· 
co ideolóx ico dos ga legas vai desde a direita até os tup_amaros, pero están 
somente na cadea os que loitaron p ola liberdade de todos os modos posí
beis. 

Nesta importante data de cámbio en Uruguai, interesa qúe sexamos 
presentes para que os in tereses populares obteñan fruto, para que o fino 

, olfato dos uruguaios que aclamou a Ortega e a Siles Suazo, sega o seu ca
miño de transformación social e non eaia nun reformismo "á espaf.'íola" · 

h 

, ¡¡ 

defraudador de esperan~as. · 
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.cartas . 
. POLACAMPANA 

DOS TOPbNIMÓS, 

Miña felicitación aos mozos· do Blo: 
. que pola campaña de. dignificación 
dos_ topónimos vigueses estes dias pa
sados. 
. Era unha inicia_:tiva que f9cia falta 
desde hai tempo e espero que se siga 
o exemplo .en todos os concellos da 
nación para que dur:iha vez por t.odas 
os cónsules españois· se den canta de 
que facer carteis bil fngües é unha 
perda de cartas e para que os estrán
xeiros saiban que aqui tamén hai na
cionalistas que non están adQrmeci, 
dos. 

LA. l. (Vigo) 

A NOSA Ll~GtJA 
Cando un povo esquece a sua 1 f ngua, 
esquece. non somente a sua· persoari
dade senón-tamén a sua. h'j.stó'ria , aos 
seus ancestros ·e á mesma glór'ia da . 
sua Terra. ·Na esquéncia da sua 1 fngua 
vernácula, adopta unha · al lea, que 
non domina e n·a q~e te·n falta ·de ex
presión para aclarar os seus pensa_
mentos, sendo éstes os únicos verda
d iros sentim.entos que o· home .. tenca: 
mo tal, sen que ninguén Uos poida 
aturar ou manexar, pero se non é ca

.p~z de expresalos cbn soltura e do
naire, · atoparase coma gaivota en 
gaiola de gavjár, xa que como aquela 
áchase en 'cadea que non coñece a 
sarda; e o ·iJaxarraco e o ºúnico gar
dián que ten a chave. · 
. Así, vexo eu, aos nasos labregos e 
mariñeiros -e.st-es meno's que aque
les- cando por mór dalgunha causa 
teñen que ir aos centros oficiais, ex
presándose nunha 1 f ngua que no'n é a 
deles e que non dominan. Unha lín
gua na que poden ser-enredados co
mo a sardiña na rede da pesca. Ho
mes e mulleres que por mor da sua 
idiosincrási-a, aprenden o ·galega de 
pequenós na sua casa, e cando xa por · 
fin poden andar á escala -se e que 
poden-, atópanse con mestres caste-· 
llanos ou _andaluces, que non os en
tenden, ·e que non son entendidos 
tampouco, polo que a marxinación 

_ ainda ~ maior do que asemella, pola · 
razón da idade dos rapáces que se 
senten discriminados xa na sua infán
cia, e que o levan engadoupado toda 
sua vida. · · 

. ANO XIX 
Galiza 9.3.1935 

' NO 356 , 
I 

Vellos e noxentos.sistemas.- Des
dé que a po lítica españo la anda 
como anda e caen nas mans de 
quen caen, volta _a usarse en Ga liza 
dat¡uel.es procedimentos que -d u
rante a monarquja ·se prodigaron 
tanto e que coa Republica tíña
mos direito a agardar non se repi-
tan. ' 

Referlmonos ao sistema de que · 
ainda haxa necesidade de _acudir 
aos valedores políticos que en Ma
drid teñen influéncia para tratar 
de resolver calquer problema que 
a Gal iza lle plantexe a sumisión ao 
centralismo. 

Se Ga l iza é tratada inxustamen
te, non ·é ese o sistema máis axei
tado para conquer ir un ha definiti 
va rectificac ión no · trato que se 
nos dá. E se as disposicións qu·e 
serven de · pretextq para abusar do 
proced imento son x ustas., n·on te
m os dire'ito a por méio d•e in-fluén
cias ficticias ademáis, perx'udicar a 
o u tras ter ras h'ispán icas, por con 
querir p¡¡ra nós algun bene.flcio. .._ 
No 356 . 

ANO XIX 
Galiza 9.3.1935 
NO 356 
Vellos e noxentos sistemas.- Des
de que a 'política '. española anda 
como anda e caen nas mans de 
quen caen, volta a usarse en Galiza 
daqueles proce<;iimentos que du- . 
rante a monarquía se prodigaron 
tanto - e que coa . República tíña
mos direito a agardar non se repi-
tan. . · 

Referímonos ao sistema de que 
ainda · haxa necesidade de acudir 
·aos valedores políticos que en Ma
drid teñen influéncia para tratar 
de resolver calquer problema que 
a Galiza lle plantexe a sumisión ao 
centralismo. 

Se Gáliza é trátada inxustamen-

Xa é hora de que Nosa "Ungua, se 
impoña sobre a _outra .que nos foi im
posta cihqo séculas hai, a forza e cc;m 
asoballamento. 

Quén máis pode ria · facer por isto 
·- da Nosa Língua-, son·.os señores da 
Xunta e os alcaldes, con .ordes e ban
dos, en- onde. 5!3 abrigase aos fundi9- ,' 
·nários a falar ·en gal ego - a 1 íngua en- · 
xebre do País:-. Claro é que para iso, 
eles terian de ser os pri'meiros en ·tala-

. la nas xuntas 1pra mostrarlle · ao País -· 
que efectivamente a ' Nosa .. Ungua es.
tá vi.va e que eles a estiman tanto co-
,mo o povo. · . 

Hai. pouco estiven na Terra, e a 
·parte d~ catro, ·enxebres, vi~me nos 
c'omércios· coma home que amda non 
chegara aos seus eidos. Uns botában
se a rir - por falta de educación-, e 
9utros por descoñecéncia, dJCíanme 
que non me entendían, que lles talase 
en castellano. Pobriños! Pero se é que 
tampouco falan ben o castellano! 

Mais lles valeria que tratasen o ga
lega dalgunha maneira, para asi ~C'~ 
ser o cu desta España, na que ate os 
andaluces teñen galaiña a falar o seu. 

.Dame noxo cando teño que talar 
cun paisano. noutra 1 íngua que non é 
a miña. · 

Razón ten a xente das aldeas para 
éhamarnos "Señoritos", pero a inda é 
piar cando algun castelliHÍG nos cha
ma "Galegas" con tono noxento e 
despectivo. lso non llo fan aos .cata
láns e bascas. Fánolo a nós, porqUe 
xamais soubemos damos a valer e 
meno~ ainda a. clase dii:.ixente que 
sempre nos tivo como de ·terceira cla
se. 

Xose L. Veiga (Tarragona) 

ESTUIJANTES EMIGRADOS 

A m iña condicjón de estudante ae 
xornalismo fixo descobrir en min a 
condición de emg.rªnte, tendo que 
abandonar a nación galega. Penso que 
xa está ben de que através da nosa 
história se repi:tan estas calamidades . _ 
Tamen penso que no ca?O estudantil 
isto sobraba , e pergúntome eu: por 
qué non famos a ter os galegas na no
sa· univefsidade as faculdades e esca
las técnicas superiores que nos faltan. 

A Consellaria de Educación nunca · 
botou man deste-tema, e por suposto 
moito menos o ministério de educa- . 

· te , non é ese o sistema rnáis axei-
"" tado para conquerir unha definiti

va rectificación no trato que se 
nos dá. E se as disposicións que 
serven de pretexto para abusar do 
·procedimentG' son xustas, non te
rnos direito a por méio de influén
cias 'fictícias ademáis, perxudicar a 
outras terras hispánicas, por con-

.. querir para nós algun benefício. 

, Retrinco¿ ·por Castelao. No seu 
volume 66 ven de publicar a Edi

. torial Nós unha nova obra. Titúla-
se "Retrii:J.cos". . . 

Castelao n:colleu . nela cinc.o 
contos, cinco feitos por el vividos, 
como di nunhas verbas limiares 
que preceden, todos eles ao estilo 

. que" lle deu a sena que ten de gran 
humorista. 

tión r. a~nda .. que· a~ora lles conceda as 
comunidades autonomas a faculdade 
de .criar universidades. 

Actualmen.te na universidade gaÍe: 
·ga apenas ha1 escol s" técn.icas supe
riores,-~ f~ltan as seguintes faculda
des: C1e~c1as da 1 nforrnación Cién
cias Poi íticas e Socioloxia e B~las Ar
tes, perdón se esquez0 algunha. 

que é o que se está a conseguir 
cor;i 1sto? .. 

1 º / Que moitas ilusións de querer 
estudar determinadas carreiras que

. tje~ frustrac!as,. por no.n· disp·or de 
me1os econom1cos ¡:>ara trasladarse 
fóra de Galiza. 

2º/ Que qs estudantes que saen 
fóra pasen longas temporadas lonxe 
do arraigo familiar. E ademais., que os 
gastos destes estudantes véxanse in
crementados a causa do précio dos · 
aloxamentos e do desprazamento. 

Qué ven traer isto consig'ot 
Oue haxa sobresaturación neutras 

carreiras que hai na Universidade ga
leg9, o que conduce . ao paro . E que. 
os estudos se convirtan nun priviléxio 
e non nun direito. · 

Lamentábel? Pois se é verdade-, é 
de pena o máis duro. Penso que xa 

. está ben isto de tomarnos o pelo ao 
longo de tantos anos. E se non hai 

· quen bote unha man seriamente, se- , 
guirase repetindo o tráxico drama da 
emigración galega. 

FE DE ERRATAS 

Antón Cendán 
MADRID 

No número anterior , na información 
refe rida as 11 Xornadas da Lingoa, sal
tamonos duas liñas no apartado refe
rido á retirada de comunicacións: on-
de decia " ... . que non era certo 51ue es-
te profesor ... ', deberia dicer ' ... que 
non era certo que a retirada tivese 
que ver coa atitude de Gil Hernández, 
dado que este profesor ... ". ·"' 

COLABORADORES 
Agradecemos aos nasos colaborado
res o gran número de traballos que 
nos están _ remitindo. Colaboración 
que esperamos siga así, de maneira 
que o periódico sexa mais de todos e 
poida millorar a sua calidade. 

Pedimosvos, non oustante, que 
procuredes que os vasos textos non 
superen as 75 liñas mecanografiadas, 
pois esto redundará positivamente na 

' axilidade do periódico. 

HAI 50 ANOS 

do o comu_nismo libertário no seu 
povo ... 

Catre méses de supremas angú
rias e infindos sentimentos. 

Catro meses de martírio por fa
cer unha homenaxe de sílenzo aos
irmáns de Catalunya, como cat~o 
perlas: 

Ollade pra· o pasado agora na 
felicidade do fogar, e veredes qué 
cadea ·de ouro. 

Irmáns: 
. Tan só vos resta perdoar, des

preciando aos cobardes delatores. 
Agárdanos un futuro máis rexo 

de loita, para non fuxir dela. 
Teño que saudarvos a vós e ao 

voso , povo, enviándovos unha 
aperta .P.ra que loitedes rexos pola 
liberación de Galiza. 

TABOADA Poden conceituarse os cantos 
que 'figuran en "Retrincos" como 

1 unha prolongación dos d.ous to- Sardinha frese.a 
· mos de · "Causas", de éxito non ' d 

al · 1 al Hoje q_uando anoitece, a esqua r.a 
igu . ado na iteratura g e_ga, que . das trameras acende as suas lum1-
servuon p-ara mostrar a Castelao nárias Linternas brancas . linter-
como un formidábel escritor, des- nas v.érdes, linternas vermeilas -s~-
pois de conquerida a sua sona de ,nais que marenates copiaron da_v1-
dibuxante. . ~ · · dá das · estrelas desse divino e v1v9 

Escritor e dibux~nte.. Dous as- alfabeto que eles conhecem como 
peitos da obra de ;Castelao que é os dedos das suas maos... · 

. rmposíbel arredar e máis ainda de Parten de noite, e voltan qua~7 
determinar en cal dos dous logrou do a madrugada ensaia os seus pn-
maior madureza. meiros alvores no sétimo cór de 

O .. caso de Castelao é único .. rosa g;ue vesfe ·0 ceu. . . · _ . 
Triunfou na arte e· na literatura, e . Vem con elas em vóos de -gra-
cando · se propuxo ser político, c;:a, bandos inquÍetos de gaivotas. 
movido polo motor interno do séu · 
gran ' patriotismo, acadou. para si As vezes de tantas · lembram nu-
novos loureiros e para a causa de vens de penas ... Imensa esquadril-
Galiza, á que Castelao dedicou in- ha de pequeninhas aeronaves, 
tegramente a sua ·vida e o seu . ta- , quanclo o sol nasce e _as ceija, pa-

- lento, novas conquistas. . , . rece que vemos brilharfrizelagens 
Da arte e a literatura conqueriu· reluzentes através das suas peque-

sona que tras¡iasou os lindeiros ga- ninas asas patreadas.-.. E sobem e 
.legos. Da poli tica acadou ademais descem, em vóos - ~de asas quietas· 
un desterro que ven ser ·como un como calmos peilsarnentos de 1}1-
novo galardón para quen, como el, mas bondadosas. Descrevem . CI!-
leva 'ª Galiza no cerebro e no cora- culos en delicadas curvas esprra1s 
zón. de sonho-, na elegante singeleza 
Mariñeiros de Arousa. Acaban de ¿ue o fumo ten quando se eleva 
ser pastos en liberdade os mariñei- ª terra ªº ceu... · 
ros da Illa de Arousa que foron· á (Do Album Fig1,1eirense) 
cade~ ~cusados de teren proclama- CARLOS soMBRIO 
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Nen tan boas, . neíl tan . necesárias .. nen· os ''compradores" .· inteirados 
• ~ ~ '"1 • • , • 

Se i ~ ~andei·ros da prov_í~ci_a de Lugo ap~e·sentaron denúncia ·en : 
íélación cunha operac1on importadora de vacas ale~ma~as --.: ' 
pof~ _fl r.ma holandesa "D~~ke( ~ . . Est~s pers<:>as ~e~-~:n.c1an 'que.se.· · .. 
viron involucradas, ao ut1l1zaJ o seu nome, como . . . . c:.,t 

importadores o~~ coi:npra~,ores, sen eles sabela.. G fe1to levan~ou un 
eséándalo cuxas propor.c1ons sobrepasan amplamente a pres~nta: 
operación falsificadora, nieténdose no intr~r:1_gulis~.m~Sf!10 , ·. 
da prática imP;o~t~do.ra de yacuno e _da po_l 1t1c~ prop1c1·ada polos 
organismos of1c1a1s. · _ .. . . ·. 

o ario pasado foron importadas en 
Ga li za 1'0.466 vacas, o que ~upuxo 
un gasto de máis dé 16 mil millóns de 
pesetas. · Este IT!ercado é d~sp~tado, 
principalme~te, por duas firmas . es
tranxeiras. a "Dekker" holandesa e a 
"lmex" alemana, levando entre elas 
unha guerra para introducirse en Ga
liza, pÚque a demanda destas vacas 
vai en aumento. 

A-pugna entre as duas empresas xa 
non é nova e veuse producindo neu
tros pafses como Turquia ou Arabia 
Saudi , afirmando alguns que o escán
dalo en Galiza estalou pola rivalidade 
entre as duas firmas . Rivalidades fó
ra, o certo é que todo parece indicar 
que existen irregu laridades . 

Asi, por unha banda ternos a de
núncia feí ta por seis gandeiros que 
afirman que aparecen os seus nomes 
como importadores ou compradores 
de vacas alemanas de raza frisona, sen 
eles ter coñecimento da operación e 
sen nunca pedir vacas á firma teuto
_na, nen compralas e men.os pagalas . 

A primeira denúncia produciuse o 
dia 4 de Febreiro, facéndoo a conti
nuación outras cinco persoas. 

A -estes gandei ros sempre se lle 
"a.signaban un número de vacas múlti
plo de 35, pois que os camións traen 
cada un· ese nú.mero de cabezas de 
gando: O número de vacas sina lado 
aos comprado res era de 105 ou 100, 
cando estas pe rsoas nos seus estábu
los só superan nalguns casos a vi.nte
na. , • 

to no gando com·o na instaJación. 
A NOSA TERRA pudo· compro

bar como moitas destas vacas non fo. 
ron parar ás explotacións deste tipo, 
estando. alg1mhas en cortes e a maio
ria en ·estábulos onde non se sanéo'l.1 o 
gando. 

Alguns dos. compradores afirma
ron tamén que estas vacas non pasa
ron a cuarentena ao chegar -ª Galiza, 
ou o fixeron en lugares inadecuac:jos, 
o que nalguns casos tamén pudemos-
comprobar. · 

Todas estas imputacións foron 
desmestidas polos responsábeis da 
empresa . 'Dekker' en Galiza, que 
anunciaron accións leg(.lis. 

A carta xenealóxica 
Ademais de iren parar a gandarias sa· 
neadas , estas vacas tiñan que vir li · 
bres de enfermedades e t raer a car.ta 
xenealóxica. 

Alguns gandeiros manifestaron a 
A NOSA TER RA que de_sconfian 
desta carta xenealóxia, xa que as va
cas non veñen parindo cando segun
do os-papels.debian parir, retrasándo
se periódos de até un mes. Ademais, 
en moitps zonas _aparecen animais 
que veñen de Alemaña .e teñen no-

-mes daqui. . 

Qs responsábeis de 'Dekker' afir
maron que, como eran para a exp.or· 
tación, moitas veces estes dado~ dei
xábanse sen cobrir, ainda que hai 

' ag ricultores que afirman que_ as car
tas veñen case todas en branca e des
pois que as· cobren aqui. 

· Tanto. labregos como téci:iicos cµa
lifioados manifestárohnos que . están 
saindo estas ·vacas,. na sua·rnai.oria, de 

· "mediocres para 0abaixo", .. non fobre
Pé!San.do ·os 4.500 iitros de ·leite ·por 

'ano; · · · 
.:AlgÚns· g~n~eiros peclaran ·qué. se 

as vacas daqui .se '.coidase.n cornó:"as 
forasteiras;', darlan ainda máis rendí- . 
mento na maioria' dos casos. 

Este baixo renaimendo ciébes-e·, ·se
gundo · alguns técniéos, á-política que 
es_tá a seguir Alemañá. - . 

A · R FA, segundo os acq.rdos da· 
CEE, ten que reducir _a sua cabaña 
nun 6 por ce~to~ En :ve:z disto o que 
decidiron foi, aúmentar en ._catre pon-

tos, até .o 10-por cento, esta reduciói::i 
e primar -o sacrif(cio e a importación. 

Loxicamente,· o gandeiro sempre 
se -desprende do gando pi.ar. _Rece.lle 
asi a subvención, po.lo que pode ven
dela a men~r précio do· que teria nun 

Parece se r que quen realizaba a 
-Operación era un mestre de Taboada, 
Eládi,o Vázquez Varela, ' 'O Pardal", 
conce llal dese município, e perten
cente á' executiva provincial de Xóve
nes Agricultor.es. 

Todas as persoas que aparecen co
mo importadoras deste gando están 

Encontrámonos asi coñ que Sani
dade Animal, que debía de aütentifi 
car estas cartas e controlar que se . ~ 
cumprisen os requisitos de importa- -E 
ción, en Lugo non o fixo. Non pasou l3 
o mesmo en A Coruña, onde as con
dicións se levaron c,on todo o rfoor. 

re lacionadas dunha ou dowtra manei- Ad ma· 1 unhas de ta ca e 1s, a g s s va s 
ra por parente la con Eládio Vázqu.ez, non veñen vacunadas coa B-19 contra 
ou coa sua dona. a brueelose, porque en · Alema.ña,- ~o 

Afírmase que alguns agricultores estar toda a cabaña· sanead~, non 
deron o seu consentimento para apa- existe esta enfermedade polo' que, 
~ece r como importadores, voltándose sendo ·as vacunas perxudiciais, non se 
atrás, e facéndoo cando se empezou a lle administran, ca cal os animais $On 
reclamarlles os impostas. · • mui sensíbeis a ela. · 

Outros, non obstante, parece que ' Ternos as( que en Baltar compra-
firmaron pero que non sabian moi . ron en Abril_ n~>.ano pasado 20 vacas 
ben . o que facian. Hai quén afirma, e en Outubro sa ti ve ron que sacrificar 
tamén que el nunca firmou¡ senón 18 pola brucelose. 
que falsi·ficaron a sua firma . 

Todas estas declaracións están n~ 
Xulgado de t nstrución númern 2 de 
Lugo e será el quen resolva o caso. ' 

Ter .gandarias saneadas · · 
para ser receptores · _.,, 
Unha· condición que cumprian todas 
aquelas persoas que aparecen como 
compradores de gando importado é (}" 

·de ter unha "gandaria saneada" que 
conte"cos requisitos de sanidade tan-

ui1 gran negócio para torios, 
menos para Galiza 
Este· negócio da importación éo tanto 
para os importadores,· como para a 
empresa e até para o país de orixe 

, das vacas. • 
Para os compradores, ainda que se 

venda.o gando a un préeio moi baixo, 
flO[l parece o Qenefício tan grande. 
lsto é polo menos o que nos manifes
taron alguns gandeiros que xa levan 
·tempo con vacas importadas. 

mercado normal, sendo portante 
moitó má_is aseq~ibel no nos9 país. 

A outra .parte do- negócio,. expli· 
capo o da parte alemana, está ' nas 
subvencións que se dan en Galiza á 
compra deste gando. Até a pr-ópria 
Xunta hai un ano, como lle sobraban 
cartos do presuposto, comproulle lo· 
tes de vacas . á emp~esa "l lllex'.' para 
darllo logo a baixo .précio aos agrlcÜl-
tores. ' -

,. 

Unha política nefasta 
Segundo manifestaron técnicos na 
matéria, a política de importacións 
de gando é nefasta para Gal iza. Por 
un lado están. as sub
venCión's -crs importacións, 
por outro a gran .saída de 
diñeiro que se ven prow 
ducindo tedas ps anos, e 
cada. vez máis. Mentres is
to acorre, .nqñ _se habilita 
nen se fai nada por potenw 
ciar a recria de xuvencas. -

A política que segue Galiza é, se-.• 
gundo os exp'ertos, a mesma que se
guen os países do · Terceiro · mundo, · 
importar sen pl(.lnificar, porque o ló-
xico seria importat:;se,milla, .tauros e, :.. . . 
de importar vacas., importa l-é~s das me·- .,. .. _ 
lfores. · .. ~"' · 

· ". Segundo os técnicos, en Galiza r:ie7 
Gesítase un 50 por cento máis de .re
éria, n.on só para mellorar a cabaña, 
sen_ón para repor o gando do que·, .por 
lóxica, se hai ,,c:1ue desfacer del todos 
os arios. 
. Pero disto a Administración non 

quer fa~er . nada, sµb~enciona as im
portacións como medida, mentres 
outros . países como ~ l-tália están for-
mando a 4.000 técn'ic.os para mello-

. rar ¡;¡ .cabaña. . ; . . 
Por outra banda os técnicos tarné-n 

afirm.an que _non se poden traer, asi, 
por traer, vacas de alt:a calidade xené

. tica sen formar -ao,s: gandeiros, .pois 

qáe,· h_oxe por hox'e, son moi poucos 
os nasos paisanos que están capaéita-. 
dos para atender a este gandó. 

Afirman asimesmo que, se se fai 
un manexo bon co . gando que tiai 
aq~ i, pódens,e obter re~ultados se_me
·11antes, pasto que aqu1 o que fallan 
son os sistemas de manexo. 

Estas e outr.as causas máis debe- · 
rian serlle aclaradas á opinión públi
·ca galega: N ,~_ste tema·hai. os dados-su
ficientes para chegar a~ fondo da 

·cuestión; se non se chega é porque 
non se quer ou porque hai intereses 
que non o permiten. 

A.EYRE 

' . 

Moitos gande-i_ros 
aparecían 

como' compradores de 
100 vacas-

sen inteirarse ·e 
·cando eles'só-teñen 20 

no establo 

- ·A p~l ít ica que se está 
a seguer nas . 

importacións é nefasta 
e contrária 

aos. ·intereses galegas, 
,-'.segund9 os técnicos 
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lonxe de fQ~seca, ________ ~-. 

Rosa lía, 
os intelectuais· 
e. outras xentes 
LOIS DIEGUEZ 

PratiCamente. non se deu · información sobre a cea que os escritores e es-, 
critoras galegas, atravé~ da AELG, organizaron o 23 de Febreiro en -me
mória de Rosalia de Castro. Ese mesmo dia, ·a Xunta de Gal iza p~ndura
ba ·dos pescozos dalguns intelectuais e recentemente criada "Medalla Cas: 
telao". Os periódi·cos Libres e_ índependentes destacaron este feíto e non 
aquel. Nen tan sequer a lóx·ica de salientar dous sucedas relacionado~ co 
mundo intelectual galega. pode entrar nos miolos deses di.rectorés tan 
doadamente adaptados ás directrices do .poder poli'tico. Pódelles facer 
tanto mal a uns e máis a outros contar o que pasou, o que se dixo e pór 
qué se fixo unha cea en memÓria da que, contra vento e maté, conseguju 
que se faiase xa non só dunh·a cultura nacional, senón tamén dunha _pátria 
asoballada? Un feito tan sinxelo é natural , pode desnortar até tal ponto 
aos que dirixen esa información que queren pasar por aséptica? · 

Mais uns e outros sabian que a cea que denunciaba a· manipulación his
tórica da nosa grande poeta non ia concordar cos oportunistas que tamén 

Parlame"nto 

·Partidos oficia is · a queren lembrar pero para mantel a· no ichó da metafísicá, señardade, 
paisaxismo, choromiquismo e outros ismos destragadores da realidade, do 
heroi'smo e, se se quer, até do . r:nito que ergue· povos, conciéncias e cami
ños de ·progreso. Esa foi a razón pola cal resaltaro.n a f::!ntrega de medallas 
e agacharon os toxos q!:Je os e ·ás intele'ctuais máis conscientes lles boJa
ron aos que seguen a manter a hipocresia e a xenreira con~ra aqueles que 
teiman na guerra que Rosalia ergueu como tacho da .nosa" personalidade 
colectiva através de toda a ·sua obra (e non tan só da sua poésia, coi:no al- . 
guns a inda nos están a repetir de.sde hai ános). 

e pa~idos ' amistosos 
E sintomático que, frente a este estado de causas que se.gu_en a acosar 

a nosa cu ltura e os seus artífices dese xeito maquiªvélicó que setenta pa-· · 
sar por democrático, o Pr.esidente da AELG, Uxio Novoneira, dei)(ase cla-· 
ra e firmemente fix ado un canto inzado de patriotismo e iouvañz'a para 
todos-as os que o tan posíbel, ben através da sua prática, l:l.en atra'vés da 
sua,, 9bra de criación ou ambas as .duas; que o profesor . Carbal lo Cale.ro 
nos trouxese a Rosalia real e mítica -porque os mitos tamén son 11ecesá
rios para nos- sobre a gl,le se bota terra ar reo e, axiña, fálase da loita dos 
galeguistas· da 11 República para comparala coa de hoxe, alentándoa. ''por-

. que correxiu erras nasos e é fu ndamental se _queremos que 'este Pafs vaia 
cara adiante ' '; que Manue·i Maria lembrase a Espriu e máis a Rosalia atra
vés dun fermos-o e clarificador poema dedicado á nosa poeta; e que Pilar 
Palla'rés falase por todos-as as rntelectuais galegas da AELG para dicer, en
tr'e outras ·causas, que "impórtanos· moitó esclarecer que Rosal ja tivo 
sempre unha conciéncia moi clara de estar contribuindo coa sua obr~ en 
galega á cbnstrución dunha ljteratura nacional, e que - como ela própria 
dixo no prólogo de "Follas Novas"- ''non ·era causa de chamar as xerites 
á guerra e desertar da bandeira que eu mesma tiña levantado''.. · ·· 

·o parlamento galega ·parécese moito 
aos partidos de balonmán poi-os seus 
resultados, 25-23., 26-24 ... Hai encon
tros, nesta competición entre as ~for-

.. macións poi íticas, que son oficia is ·e 
'' outro,s que ·son am.istosos. Polo me- -

nós isto é o que parece deducirse da 
atitcrde dos deputados, que. cando hai 
votaCiór:i (ainda que· · tarde~ mal e 
arrastro van chegando todos os com
ponentes; pqr máis :que a metade de
les anden pol·os corredores ou pol·os 
bares l.im(trofes) entran -todos ·á voz 
i,jb x,efé ae ~irupo .. -

Cando o debate é· amistas~, quer 
dicer, non ... hai votación, aquilo é a 
desbandada ~ A cancha-cámara paria
mentária queda case vacia., agás os· in
terpelantes, portavoces · e _algun máis 
que se encentra cómo.do lendo o xor
na Lou botando unha cabezada. 

·No último pleno 9s encontrqs. non 
' parecian importantes, pero afinal ti-

Sintomático é todo isto nuns momentos como :os que vivemos e que 
le.van a pe.rpetuar .os problemas e sofrimentos que Rosalia padeceu, por si ·'' " · 
me~ma e polas xentes que lles inspiraron os seus .escrifos -cart?S inQlui
das-: Porque tampouco ternos. que esquecer que é! Rosalia lúcida ante .a 
problemática do seu Pai's e ante as dificuldades de criar unha literatura re
vo/ucíonária e moderna que, non obstante, sacou adiante, tampouco non· 
é entendida por moitos que hoxe tentan abandeirar os concei tÓs literários 
de modern idaoe. e revolución. Non o é, mm. E a proba está na asistéricia á 

. mesma cea que aAELG arteHou:O vangardismo, moitas .veces, rion deixa 
de ser un simples ardor na palabra oral, mais unha abstracción ou níá imi 
_tación na palabra escrita e unha febledade na prátíca é otidi-ana. Uri re\il1an
chismo, quizá, contra os-as que; como Rosalia, entenden que non se· pode 
fuxir do compromiso con un-unha mesma nen cosque. nos "arrodeaFl, sexa 
isto no eido que sexa. · , 

. E ben claro que neste Pa1's de sonibras e vagalumes doi a singularidade, 
a valentia ou a grandeza; mesmo a coeréncia. Doen as xentes que o dan ... 

· todo polos demais de xeito aberto e sincero. Doi 9~ moito ben amasado 
no barro popular que cria semente agromador9, futuro e éternldade. E 
como-doi, bótase contra el a pezoña·, asimilándoo á rnantenta c0'a falsed'4-
de ben emascarada. Por iso se ergueu uhha xur;itanza, unha cea -sinxela e 
froitifica_rite ·arma: unha cea-; por iso se ergueu unha guerra frente aos 
que queren enterrar con flores de papel, gastas e vellas, a semente; por.isa 
se ergueu unha chamada frenté aos que, consciente ou inconscientemen
te, esgaravellan no barro. "E nes.ta guerra os escritores -galegos, continµán
domos o exemplo de Rosalia, seguimos a estar comproll)etidos para con
seguirmos a literatura .normal dun País digno e sobe-rano". 

. OUTRO PRODUTO GALEG.O QUE 
SE EXPORTA. 

O PASTOR E.LECTR ICO 
,APAR \ ADO 322 NADE LA (LUG~'. 1 
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T pr.ensa libre 

·veron o seu picante. · 
· , O ponto primeiro era o debate do 
ditame do proxecto de lei de ordena
ción pesq.ueira.en águas da comunida
de autónoma. CG, Camílo Nngueit:a e 
·PSOE -tentaron que este proxecto 
_non fose adiante, ainda que non o 
conseguiron. · , 

'Afirmaban q'ue ·p único que fai es
ta lei, é elevar a esa categoria o decre
to de transferéncias; senda política
mente arbitrária; ·que 'non con'-i:empla 
todas a~ espécies ... . 

A Xl:lnta defendeuse afirmando· 
que o mar é cambiante e que non se 
poden fixar moito as· causas. Seguiu 
coa leí adiante: Ante está ·Situ'ación 
os tres grupos opositorres rex.eitaban 
un .a un os artículos da lei pedindo a 
supresión. Houbo algun intento. ·de 
mellara por _parte do Pardo Montero, 
intentos de chegar a un .acordo, pros
pe,rando uns e rechazándose a maio~ 
ria. Cando .sistaba -todo máis aborr.ido 
que unha pega cacárexando só na ci 
ma dun carballo, a opos-ición ciase 
conta de que ést~ en ma~ioria e resol
ve atacar. Oec(dese a meter untta 
cláusula na que o Parlamento vai se
guir o desenvolvimento da lei, deses 

_decretos que son o que será a verda
deira lei, e que -non se introduciror· 
seka porque "o m_ar é cambiante". 

Garrido Valenzuela, Conselleiro 
. de -Pesca e Agricuitura, que adem.ais 

non é parlamentário, ia polos corre
dores, polos bares, tentando encon
trar dep,utados para noh perder. Es
forzo inútil, desenvolvida .a votación, 
a oposición gañaba por dous pontos. 
Protestaba o partido do Goberno, · 
Garrido xesticl.ilaba, Lo\(elle Alén _es-

paventaba, habia quen se ria, até Co
dña saía da sua tranquilidade pasmó
_dica e non daba crédito. Pedian que 
se repetise a votación. aducindo que 
se contara mal, . pero Rosón négase 
apesar de que, ªº contrário do que os 
d_o seu. grupq, votou toda a sesión 

·-, con AP (hai quen di que vai ocupar a 
cab~za de lista por Lugo nesta form_a
ción, _pero a causa.está difíci"I, Rosón 
é imprevis(bel, pgde ser unha mano
bra de distracción e, ademais,· a maio
ria de AP non quer). A derrota do 

. Gqberno- estaba consumada. Qué ca
ras longas, qué cabreos, non lles im
pÓrtaba nada ~acar .a lei adiante; pá
salle cómo ao Madrid, que ainda que 

. gañe a liga, se perdo có Barcelona to
- do .se veu-abaixo. 

Outra surpresa 

E c~mo nes.e .dia parecia que (amos 
de surpresa en surpresa, cando Ben

~xamin Casal apresentou unha propo
. sición de lei ~obre a protección das 
pedras ornamenta is, expl ícome, gra
nito, pizarra e outras que podan apa
recer, todos os grupos apo'iaron esta 
proposta. Quedaba o turno de AP e 
sube á tribuna Martínéz Larranz, que . 
empeza · a facer publícid.ade dunha 
empresa ·graniteira, sen nomeala pala 
razón social, afirmando o seu coñeci
mento do sector por estar ligado di
rectamente a esta empresa .desde hai 
moitos anos. Despois de contarnos as 
exceléncias da compaf.íia, de dar a 
volta por ltália, EE.UU.~ pa·ra chegar 
a Kuwait, arremete, de cabeza como 
un tauro contra a proposición de lei 
e afirma causas que fan rir, -pero que 
demostran que Larraoz estaba a de- . 
fender ali a unha empresa e non a Ga
liza. Di que hai que seguir coas ex
portacións de granito e que non -.hai 

. por qué elaboralo aqui e ·até ameaza 
con que se qu_eremos elaborar en Ga

. liza todo, noa irnos poder, pórque 
- non nos van vender as serras, os. dia

mantes para cortalo e outrás tecnoio
xias . O que non se entende moi ben é 
como toda AP se dobrega aos intere-

. ses dun grupo empresarial -e como lle 
deixa a unha per~a directamente li
gada por intereses,. rexéhar unha pro
posici'ón que vai en benefício de todo 
un povo. · 

Pero miren· por onde; tamén aquí 
salta a. lebre e AP perde tatnéii por 
dous votos de diferéncia, co que a 
proposkión de lei segue . .- adiante~ O 
enfado non é tan grande, pero chéga-
1 le ben; non lles gosta petder, pero a 
moito·~ aliancistas parecíalles ben a 

... iniCiativa de Benxamin Casal. 

Houbo tamén perguntas sobre a 
dimisión de Alvarez Pausa e non se 

-aclarou nada. O Conselleiro afirmou 
que non habia razóns obxectivas, o 
que .. fixera o exdirector xeral -de Cu l
tura fora . sempre executar o progra
ma marcado pola Xunta; criticou ou
tra volta a Woyzeck, por non consi
derala unha obra asequ1bel para a 
maioria -do público, ainda que afi r
mou estar contento co Centro Dra
mático Galega. Non quixo entrar nas 
razóns subxec;tivas, mentres nos co
rredores se falaba do torpedeamento 
que lle realizaron xentes do seu mes
mo equipo a Pousa; ·de.cómo odia da 
dimisión até se romperon portas e 
causas polo estilo . 

T amén estivo presente nesta se
sión por primeira vez o video da Xun
ta, cunha cámara que alguén, ben in
teirado, pe_rguntou se era a das que 
'ícompraran, pola metade máis de 
cartas do que valen, a un aliancista 
de Vigo"(?). 

Tamén se tomou en consideración 
a Proposición de Lei do Consello 
Económico Social. Apresentouna Ca
milo Nogueira, que xa o fixera butra
volta hai un ano e lle fora rechazada, 
acordando o Parlamento criar unha 
comisión . para facer un anteproxecto. 
Criouse a comisión, pero, como sem
pre, non fixo nada, e Nogueira, pa la 
sua canta, apresentouna, e esta vez, 
ainda indo en carita do acordado po-

· IO próprio Parlamento saiu aprobado. 
Res.eñar aqui a intervehción de Fé

lix Blañco (PSOE-UGT) que até _os de 
direitas calificar:on de fascista. 

A Lei de Réxime Local , · 
No anterior número faláballes da Lei 
de Réxime Local ·e cómo supuña un 

' parón para a autonomi·a por acordo 
entre AP e PSOE. Agora quedou dé· 
mostrada no Séñ:aac; a -verac·idade ao 
introducirse . unha dispo~ición adicio
nal para Cataluriya ,e . B·ascongadas, 
pero non para Gal iza. As ·duas adicio· 
nais son fruto dos pactos PNV-PSOE, 
e da forza dos cataláns. · · 

CG apresentara . unha érnenda. no 
mesmo 'sentido, pero AP .. · e PSOE 
bpuñéronse, ainda que votaran a fa. 
vor das outras. , · 

- . Na prática isto significa deixar a 
un lado o Estatuto de Autonornia. 
Non- surprende moito, polo · menos a 
nós, aind_a qu& si é bastante diferent.e 

, do qúe uns e outros afirman en Gall.
,· za; mesmamente Fra_ga. Alguén dixo 

que o seu autonomismo en vez de 
·"Ga" era de "Ja,- Ja". 
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.5 /A NOSA TERRA 

A rebelió'1 
' en Alianza Popular 

. Na maioria dos partidos ¡.:>0líticos ga
legas ·desatouse ~ loita poío poder. 
Unha loita qi.Je amd~ ~s~n~~~~ ~e 

- - émpuxons;--ccifovélaaas,é e ag~rrons, 
polo que moitas veces oase_tmper
ceptfbel. De vez :m can~o.~par~ce al~ 
gunha puñalada 'trape1 ra , e tso sa1 
á luz por máis que se quera tapalo, xa 
que sacar a loita fóra tam~n entra ria . 
estratéxia da mesma regue1fa. 

Se nos meses anteriores foi o 
PSOE o que estivo no candeleiro, 
agora é Aliahza Popular. Fálase de 
loita polos postos, de remodelación 

·do goberno, do intento de lavar a ca- . 
ra, dos pactos e das esixéncias ~o 
POP. . 

· En Pontevedra, onde a carreira 
dos homes de AP para ocupar un bon 
pasto que os faga subir ao pódio do 
Parlamento ou da Administración atJ
autonómica, a espera da baixada da 
bandeira parece especialmente chea 
de "zorrarias". 

A ''Operación Arousa", non foi 
outra causa que un episódio máis 
desta loita. Trascendeu á opinión pú
blica pois habia quen necesitaba ou 
lle con viña que trascendese. 

E a guerra entre dous sectores de 
AP, dous sectores existente en toda 
Gal iza. 

A un destes poder(amos chamar-
lle o dos "Señoritos": homes de boa 
posición social, boa reputación, con 
fach ada limpa, alguns vidas da UCD 
ou que esperaron ao último momen
to para apontarse. en AP, cando vi
ran seguro que tiñan un pasto nas 
cortes ou no Parlamento autonómi
co. 

O outro sector poderia bautizar
se como "Os de sempre". Son per
soas que militaron desde un primei
ro momento xa en AP~ con gran fi
delidade personal a Fraga e intereses 
concretos que defender tanto nos 
concellos como nas deputacións ou 
na Xunta; foron os que levantaron 
AP co seu traballo, pero sobretodo 
cos seus cartos, os que puxeron o 
diñeiro para as eleicións, comidas e 
convencións. Alguns non teñen moi 
boa sena pois tiveron que "mallar
se" moito para facer cartas. 

No Salnés esta dicotomia dase 
ainda con carácter máis acentuado. 
Foron os perdedores desta "re{luei
fa", Lamelas, Vioque 1 ... pero sobre
todo as persoas relacionadas con 
eles os que puxeron os cartas todos 
estes anos, os que fixeron AP. O 
mesmo Manuel Fraga, cando viña a 
Arousai comia na casa de persoas 
coñecidas popularmente pala sua re
lación co contrabando; eran tamén 
estas as que puñan os cartos para os 
agasallos a don Manuel. 

Agora estaba en marcha unha 
operación de caza ,,~ili.tantes, al-
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guns relacionados co contrabando, 
pero isto non é ·novo e noutros in
'tentos de fijiación até ' quixer9n fa
cer militantes a persoas moi relacio
nadas co BNG; noutros luga.res anda
ron convidando a persoas, recoñeci 
das como de esquerdas,.a ·ceas, como 
"favor persoal sen máis compromi
so'', e a surpresa saltou cando estas 
persoas escoitaron ó seu nome para 
que fosen recoller o carnet de AP. 
O antes reseñado ocorteu na Provin 
cia de Lugo. 

A captación de militantes e de di
ñeiro para afrontar as eleicións desen
volveuse tamén en Arousa, e ainda 
que hai tempo fichasen a Sea Gon
dar, seguro que o elemento de máis 
má sona entre os da redonda, non so 
foi aceitalo, senón que lle seguen a 
dar apoio nas suas falcatruadas. Pero 
agora o que alguns pensaron, con- ra
zón, que se xogaban, eran-.os pastos 
nas listas_ e había que defender a sua 
posición como sempre, sobretodo se 
enfrente tiñan a persoas que ñon eran 
da "su a clase", ªº non ser notários, 
médicos, ou abogados famosos. Por 
iso se desatou a guerra. foron a Ma
drid, fixeron dossiers, (que se quixe
sen ampliar serian extensísimos; pero 
nada novo entre a militáncia de AP), 
e Fraga, escamado p0la imaxe a dar, 
especialmente despois da lista publi· 
cada por: algunhas revistas vinculando 
a AP co contrabando, temeroso ade
mais de que calquer dia o Goberño 
xogase esta carta, decidiu desautori
zar unha operación de captacion de 
militantes que ,;os señoritos' 1 vian 
con maos olios. E máis, temerosos de 
perder o poder negábanse a ela. 

Dos lios de AP poderíase contar e 
non para pero para remata só outro 
caso ilustrativo do que está a pas-ar: 
en Chantada substituiuse ao portavoz 
de AP, que veu mantendo o partido 
desde hai anos, por unha persoa afin 
a Portomeñe, -Conselleiro de Educa
ción- procedente, como o corisellei
ro, de UCD e que Xuntamente cos 
demais lnt€grantes da ala ''Portome
ñe'', estiveron votando co Goberno 
Munidpal de CG e contra os seus 
próprios compañeiros. Agora eles son 
os portavoces de AP. 

A.E. 

Marcha 
. l 

anti-OTAN o 24 
Ó dia 24 deste mes de ' Marzo vai ter 
lugar unha marcha desde a Póvoa do 
Caramiñal a Riveira para protestar 
contra a entrada na OTAN ·e na CEE. 

A saída será ás 1·2 da mañá da Pó
voa, escolléndose estas duas localida
des pota proximidade da base ameri
cana d0 Barbanza. 

Esta acción ·dEt protesta está con
vocada polo BNG,'MCG, Adega, Co
mité -Anti OT~AN, Movimento femi" 
nista e outras o.rganizacións que se 

. opoñen tanto á entrada na OTAN co~ 
mo na CtE, considerada esta última 
como a cara ec;onómica d:a organiza-

. ci6n militar. Aqui· é onde estriban as 
diferéncias con outras organizacións 
ou pi ata formas que operan en Gal iza 
e que se manifestan contra a entrada 
na Alianza Atlántica pero non contra 
a entrada no Mercado Comun. 

t i:-re:ib-u-na-----------------......_-~--.....--JGALIZA POLI!ICA-

Todos os libros 
~o Presidente _Rajoy 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

A quén non surprende e maravilla o 
importante exército de políticos ga
legos que poden, sen a_parente esfor
zo, cumprr a travesia do poder sen 
romper nen manchar o voto de si
lénc10 , con algunha modesta propo
sición sobre___as· cousas da vida: pré
cios e salários, reconversión indus
trial, o futuro do seu próprio país, 
etc. Alguns imolarian os {lelos -da 
sua barba, como San Andres Bobo~ 
la, antes que dar a coñecer ·o que 
pensan sobre cuestións fundamen
tais ou filosóficas. E comovedor, 
neste panorama, o caso do presiden
te da Deputación de Pontevedra: 
Mariano Rajoy confesa ter lido 
dous libros s.ofüe a humana natura; 
e ainda ruáis: cítaos desegúido e di 
que daquelas páxinas está a explica
ción última das d_esgracias que nos 
acaen. 

Quén s·on estes dous escritores 
que poden ir polo mundo presumin
do de seren o Camiño de Damasco 
intelectual do presidente, de ser os 
autores de todos os libros do presi
dente? Os tempos son pasados en 
·que os conservadores latmos procu
raban cara o Norde o último tango 
ideolóxiéo para xustificar a sua he
xemonia: Hobbes, Nietszche, Bent
ham, Krause ou Rosemberg. Rajoy 
mama na casa, e o seu comp~ct de 

·ideas ten por pilares a Luis Moure
Mariño coa sua obra La desigualdad 
humana e a Gonzalo Fernández de 
la Mora con La envj(lia igualitaria. · 

Non é certo que o pensamento 
conservador ande de saldo. Cando 
xa non é presentfibel botarlle a cul
pa dos males .do mundo aos neeros. 
aos xudeos, ao perigo amarelo, ao 
terronsmo nen aos obreiros que 
non queren traballar ("paro non, 
trá.ballo si!") á maldade procede po
lo visto do material xenético da cé
lula, como constata alporizado o 
presidente da Deputación de Fonte
v~dra. Naturaj.mente hai 'qUe enga
du a toda presa gue hai células que 
viaxan en primerra clase e células 
que non ha1 por once collelas; célu
las que non serven hen .Para emigrar 
ou cobrar un ruín subsidio de paro. 
Rosenberg ou Ernst Kriek, ideólo-

. gas de Hitler, carregábanlle as cul
pas á raza ou a certos sinais de iden
tfdade, pero aqueles eran tempos de 
grande sinceridade política. O pró
prio marco da evolución política 
1mpediria hoxe a un partido pór en 
circulación un discurso racista no 
sentido científico de teoría do com
portamento que defenderon Gobi
neau, Stuart Chamberljiin, Rudyard 
Kipling ou Rosenberg. Unicamente 
coa .violéncia institucional (Suláfri
ca) se pode manter un siloxismo de 
poder no que o branco caucásico se 
entronice na avangarda da evolu
ción biolóxica. con prerrogativas so
bre asiáticos, negros ou toaa a so
ciedade anónima dos maltratados · 
da hist6ria. Expulsado a couces d<J, 
trfücheira do racismo, o asaltO" á ra
zón cava hoxe afincadamente a no-

va posición científica (que se ·saiba 
tan!o como.º racismo) da sócio-bio: 
lox1a: o rac1smo.-da pel ou da étnia 
érguese de novo sobre o código xe
nético. Tan hixiénico discurs0 non 
só se pode apresentar en sociedade 
senón que se lle pode meter de con~ 
trabando aos países do terceiro 
mundo pola porta dos libros de tex
to. Asi, un escolar mexicano de bá
sica aprende que a infelicidade que 
se lle reserva non provén de estar 
tan lonxe da divina 12rovidencia e 
tan perto de Estados Unidos (atri
buído· a R.ulfo), senón da herdanza 
xenética que recebeu na célula. A 
avantaxe desta receita é que serve 
de xustificación para a hexemonia 
non sóio a respeifo das étnias senón · 
do poder dunlia ·clase sobre ou tra. 

A primeira das bíblias que cita o 
presiden te Rajoy chámase La desi
gualdade Humana, ·o seu autor é 
Luís Moure-Mariño e o seu editor a 
Fundación Cánovas . del Castillo 
(Alianza Popular), a mesma _que 
montou o _pálmar de Poio da Uni
versidade. del Atlántico o verán pa
sado cos cartos dos contribuíntes. 
Este libro, que -o señor Rajoy Brey 
califica de magistral, non foi sequer 
reseñado nos diários de maior circu

. lación, porque é simplesmente de
leznábel como produto intelectual e 
até nas páxinas de letras dos perió
dicos conservadores funciona por 
veces o mecanismo elemental da 
vergoña. · · 

Maure Mariño di, por pór un 
exempfo, neste libro que "con Men
del la herencia deja de ser un hecho 
observado para encauzarse por .leyes 
científicas y matemáticas (. .. ) Men
del probó la existencia de leyes de 
la herencia biológica que antes in-

- tuidas y __ confirmadas por la expe
riencia sófo a partir de Mendel que
daron científicamente estabfeci
das". 

A imcenuidade de crer que todos 
os rasgos humanos se comportan 
como a cor, o tamaño ou a textura 
das ervillas de Mendel é nada me
nos que de 1912. Goddard e ou tros 
racistas pretendian que incluso as 
partes _máis ·complexas dun corpo 
pr~ce~}an dun xen Ú:!fico e que as 
vanac1ons na anatomia ou o com
portamento corresponderiari ás for
mas dominantes ou recesivas daquel 
xen. Hoxe é ben sabido (e a Funda. 
ción Cánovas tiña a obriga de per
guntalo), que práticamente todos os 
rasgos importantes do corpo huma
no proceden da interacción de moi
tos xens entre si e corno ambiente 
externo. Os primeiros libros de eu
xenésia, ciéncia pedante e ameaza. 

· dora no seíl tempo e hoxe· viv.eiro 
humorístico, afirmaba que todos 
rasgos indesexábeis podían derivar
se de xens específicos. Dali · nasce
ron propostas de restricións sobre a 
reprodución ou especulacións fan
tásticas sobre liftaxes, traballosa
n:iente amañadas pará seguir polPy 
f10 xeracional un xen artístico a fi
losofia da saudade ou a pederástia 
co~tumaz. A partir do dogma 111en
deluµ10, Moure-Mariño explica q~e 

a ténd~ncia ás drogas, un· exemplo, 
ou certa8 formas dé delincuéncia 
proceden da herdanza xenética. 
. O segundo libro do presidente 
Rajoy chámase La envidia i_gualita
ria e o seu autor é Gonzalo Fernán
dez de la Mora. Este texto paréce
llé tamén ao presidente magtstral e 
recomenda a sua leitura "a todos 
aquellos que quieran ampliar sus co
nocimientos sobre el hombre". O 

. texto de Fernández de la Mora di 
barbaridades · racistas semellantes ás 
de Moure-Mariño, ainda que admi
nistra o eufemismo, a reserva men
tal ou a ocultación con ben máis 
maña. Dous ex~mf los tomados des
ta alfaia magistra e científica son 
unha ocultaci6n flagrante na longa 
c~ta qu~ f~ o aut~r do biólogp ra
cista bntamco Cyril Burt ; e a afir
mación -pérola negra de don Gon
zalo- de que o rendimento intelec- · 
tu~ dos negros en USA é inferior· 
ao dos brancas por unha cuestión 
racial, que non ambiental ou cir
cunstancial. De la Mora teima por 
demostrar que '1'El reparto de la ca
pacidad mental es( ... ) rotundamen
te dispar y crea una masa más o me
nos desposeida y una minoría inte
lectualmente privilexiada". En fa
vor ·ae tal proposta convoca o espí
rito de Burt e o seu mundialmente 
famoso traballo científico con 53 
parellas de xemeos univitelinos. Iste 
traballo serviu de base a Arthur Jen
sen ( ou tro názi) para o seu célebre 
artigo (196 9) sobre o carácter her
dado das diferéncias de rendimento 
intelectual entre brancas e negros 
nos USA. O q_ue non conta De la 
Mora (e o _presidente Rajoy non de
be saber) e que o nome de Burt só · 
se cita hoxe entre os investigadores 
.de todo o mundo como sinónimo 
de vergoña e falsificación. Oliver Gi
llie descobriu con grande escándalo 
en 1976 que Burt mentira delibera
damente nos dados do seu famoso 
traballo herditarista. Tamén se des
sobriu fraude neutras investigacións 
ae Burt que deran a volta ao mun
do. Recoméndolle ao presideñte 
Rajoy, namorado do científico 
asunto segundo lle confesa a Tu
che Calvo nunha recénte entre~ 
vist~, que lea . a excelente biografía 
do ll!lpresentábel Burt escrita por 
L.S. Hearnshaw. Este investigador, 
que rto prim_eiro foi admirador in
condicional de Burt, edifica o per
fil biográfico dun psicópat(,l que ar
gallou todo tipo Cle mentiras para 
salvar o seu dogma que predicaba a 
transmisión herditána da inteü.xén
cia. Até o próprlo Jensen recoñeceu 
que os traballos de Burt estaban 
amañados fraudulentamente, b que 
non iinpede que De la Mora o cite 
como pontífice da bioloxia actual e 
o presidente Rajoy escreba alporiza
dos artigas nos que recomenda aos 
seus votantes estas leituras. 

Na poderosa Deputación de Pon
tevedra, qué política cultural defen· 
d~ ~ presidente Rajoy? Se chouta 
pubhcamente de entusiasmo coa lei
tura <lestes lixos, qué pensará o pre
sidente Rajoy dos seus votantes?" 
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Poi o 

O alcalde pretende 
pór o nome do muni<;ípio 
a. referendo 
En dias pasados, distintos meios 
ae comunicación facianse eco 
da nova segundo a cal · o 
.Axuntamento de Poio pretende 
someter a referendo a 
denbminación de ''Poio", tras a 
decisión da Xunta de Gal iza de 
proceder ao cámbio da grafia 
castellana "y" pola galega "i". 
Ante este feito, as. 
Asociación culturais Xuntanza e 
A Reiboa manifestéln o que 
segue: 

"Primeiro: O total desacorde con 
que se promova unha consulta pqpu
lar por este motiv·o. Se Poio se coñe
ce escrito coa "'y", non é máis que 
debido ªº fenómeno xeral, comun a 
todo lo País galega, da castel laniza· 
ci ón progresiva que sofreu a nasa 1 ín
gua e a nosa cultura desde ha i xa cin
co séculos. O galego quedou reducido 
á fala. Como consecuéncia, a aprendi
zaxe e uso da leitura e da escrita f{. 
xose en castellano. Poio, por conse
guinte, non é "Poyo''. 

Segundo: Por qué , o Alcalde noh 
promoveu un refe rendo para sabe·r se 
1est.áibamos de acordo co sabroso sa· 
1lll11á11r:lio 1que· se· ¡1111e a:si1g.nou no Axunta
mie1r1i1tc~ Ou,, por q,ué non nos consul
ta io qLJ11e n10is parece aos viciños de 
P1111Jiiiu 1qu11e:· 1ll!11S :!:1 1 1~,Umas oip101sfoíió.1i1s a fun
cioná.ril10 mLm1niic::ip.al fose·n 1gañadas por 

, Wi lllos de ieonoelllais ; paira saber, en de-
1111111 111 11 1 1 1~111ijllllli ... 11 1qu1e 11rns soa ii so? Ou: .. ou 
por qué non nos pede a opinión nou
tros moitos máis temas (que non é 
coll!.ll'Sa icitair para non alargarnos). 

Pois por unha sinxela razón: o Al-

,,, ..;AN5E 
~,.¡ MAP'.it> C411'1tlA · 
v E l:. 'f'JE. os 1> E 
A f' TM'IÉH 50MOS 

MtoNOMiSTAS,,, 

calde de Poio tenlle xenreira visceral 
ao rioso idioma, á nosa cultura e ao 
noso País , xenreira que quer lexiti- . 
mar por vi1a legalista. 

Sabran vostedes que este Alcalde 
non tramita, non contesta, os escritos 
que s·e lle mandan no noso idioma? 
Sabían vostedes que o pasado Setem
bro houbo que convencer con moi 
longos razonar'nentos ao Alcalde pa
ra que entrase na misa grande das 
Mercedes, todo iso debido a que se 
oficiaba en galega?"' Sabiañ voste- -
des ... ? Po is sáibano: é así. 

Terceiro: . Oue estas Ásociacións 
irnos dirixirnos á Xunta de Ga.liza e 
ao Parlamento galega co fi 'n de que, 
no caso de que se pretenda realizar o 
referido referelildo, este non se permi- -
ta, ou ben se invalide o seu resultado. 
1 mos asimesmo dirixir escritos a to
a os os partidos que foron elexidos 
para representarnos no Parlamento, 
co obxectivo de que presionen na 
mesma liña ante as institucións opor
tunas." 

ollada inxénua-

A resisténcia: O Curuxas 
FRANCISCO CARBALLO 

Ao lembrar o morte dé:> Piloto o 3 
de Marzo de 1965, moitos amigos 
de Melide repiten nostálxicos ·que 
como guerrilleirb e de máis seró
dia marte está o Guruxas, Ramón 
Rodríguez Varela, ·que aparece.u 
cadáver, e.n Nadal de 1967, perto 
de Vilamor. - . 

-Aparte das suposicións· de que 
tal cadáver corresponde a uh mor
to de anos, ao de Ramón R. \/are
la, sen dúbida, pero mantido agá
Chado por tempo, teño que dicer 
que os amigos de Melide deben 
quedar tranquilos: o ·curuxas non 
.deu sinais dé actividade guerrillei-
ra desde a década dós 50, mentres 
si o Piloto. Pero isto teR).pouca re
leváncia': o Curuxas,_homénaxea
do en IVielide e a quen se lle dedi
cou o merecido monumento, é, _ 
eféctivamente, un dos guerrilleiros 
de maior importáncia pero de me
nor releváncia nos meios de comu
nicación. 

Ben merece que á sua sombra 
voltemos á guerrilla. -Bernado -Máiz 
é; creo, quen coh máis detención 
ten estudada a guerrilla galega, 
con el son moitos os ec;:¡uipos á 
caza de dados. Mesmo tíñamos 
ouvido que a TVG ia, nos tempos 
de Cribeiro, oferecer uns seríais 
sobre a resisténcia galega, un dos 
fenómenos históricos máis defini-
dores deste pafs. ' · 

No segundo período da resis
téncia, · 1~39-1944, eran catró as 
agru'pacións organizadas, di B. 
Maíz, a de_ Neira, a de Eive-Car-

_,.. bón, a de Foucellas e a de Curu
xas. As actuacións de Curuxas mó
vense no centro de Gal iza, perta 

da sua terra, Palas de Reí, a onde 
viñera habitar el que· .~rocedia de 

· Toques (A Coruña). Un dos inci
detes da autoria do Curuxas foi a 
emboscada do 1 de Febreiro de 
1945, pero de Palas de Rei, á pare-
1 la da Garda Civil que camiñaba co 
párroco Franciscó Salgado Agra. 

Desarticulada a Guerrilla a par
tir de 1951, tamén O Curuxas ·se 
sumerxe 'na obscuridade. Obscuri
dade que non debe proseguir so
bre o valor e significado desta re
sisténcia á altura das partisanos e 
do maquis. A estadística de Maiz é· 
unha boa acreditación: 

Accións guerrilleiras en Gal iza 
(1943-19~2) -
Enfrentamentos coa Garda Civil 206 
Axusticiados pola guerrilla 217 
Guerrilleiros mortos 305 
Guerrilleiros detidos 460 
Guerrilleiros entregados 108 
Enlaces detidos 3.361 
Gardas civls mortos 46 
Ga.rdas civis feridos 50 

Fonte, B. Maiz ·en GEG, 258 p.18) 
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-oirector 
acusado-
debater. 
cUnhafusta 
a ·un aluno 
O Director do Coléxio Padre Feijoo 
de Ourense, Honorato Losada Zore
lle, bateu a dous internos cunha fus
ta, producindo unha ferida na cabe.za 
dun deles, segundo denunciou a orga~ 
nización estudantil E RGA. 

Os dous alunos-=apresentaron de
n.úncia d.o feíto na Comisaria de·poli
c1a da c1dade, senda sometidos ade
mais a un recoñecimento médico que 
diagnosticou diversas lesións e hema
tomas. 

Con posterioridade, os dous estu-
• dantes retiraron a denúncia debido 

ao parecer ás presións do diréctor so
, bre eles, ambos internos do centro e 

fillos de emigrantes. 
· Os golpes producíronse ao entrar 

o director na clase- de 70 A cunha 
fusta, sen que se coñeza o motivo da 
agresión, ainda que alguns estudantes 
atribuen a acción ao feíto de que vá
rios deles estivesen de pé entre clase e 
clase. 

Segundo E RGA, este non é un ca
so único, pois o mesmo director ao 
que califican de persoa inestábel e' de
sequilibrada, xa teria protagonizado 
outros sucesos semellantes. . 

O Coléxio P. Feijoo é de carácter 
privado, impartíndose nel clases de 
EXB, BUP e COU. O centro ven sen
da acusado por sectores do estudan
tado de exercer un control demasi a
do estrito, especialmente sobre os in
ternos; reprimíndose tamén a liberd a
de de reunión, expresión e folga. 
Existirían ademais ameazas indivi 
duais semellantes ás que, ao parecer, 
actuaron para abrigar aos rapaces a 
retirar a denúncia e incluso para que 
declarasen que non houbo nengún ti 
po de agresión. 

~ Nun comunicado feito público. 

============:::=======;====!=:====7==~==;:===~~====~~=:;:=~======;~==~==~========~===~=== por 1Z RGA, esta organización esixe a realización dunha investigación a fon -
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do sobre os acontecimentos denu n
ci_ados e que están fóra de todo mé
todo pedagóxico vixente. 

ESPECIALIZADA EN 
LIBROS GALEGOS E 

PORTUGUESES 

PRAZA DO LIBRO 
Tfnq.: 26 63 77 COR UÑA 
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Que a' lexislación sobre rádios 
libres só se levará adiante cando 
os. feitos reais asi o esixan, tal é 
como sucedeu en Cataluña, 
onde se legalizaron' cando · 
xa estaban en fuhcionamento 
-perto dun cen.tenar, é unha das 
principais coríclusións 
do debate sobre rádios libres e 
rádios i.nstitucionais celebrado 
en Compostela _no .remate do 
mes pasado. 

O 28 ae Xullo ae 1984, moi perto das 12 da noite, Chieftains · 
acababa ae-tocar, e xa, un a un, os sete cornpoAentes de fv,illadoiro 
comezalian a sair ao esceário, foi entón cando os vários milleiros 

Precisamente outr.a das claves do 
naso éxito é a de que soubemos en- -
centrar un camiño, un estilo e uns 
matices moi próprios que fan qu~ o 
público nos recoñeza. de seguida. lso 
non só nos dá personalidade, senón 
que é o que nos mantén unidos, o 
que nos motiva, afirma Romaní. 

.·No colóquio interviron Daniel Rome
ro, de Rádio "Fene; Xavier Alcalá, en
xeñeiro de Telecomunkacións e To
más Fernández, Director de Meios· de 
Comunicación da Xunta. Tiveron ta- . 
mén unha destacada participación di
versas persoas péfteñcentes ao públi
co · esistente,. entre" as que se encon
traban vários promotores de rádios li
bres en diversos pontos da nosa xeo-
grafia. . . 

Houbo aco'rdo xeral en que diri
xirse á cómunidáde autónqma para 
pedir licéncias era algo inútil. Mani
festando s0bre este ponto, Tomás 
Fernandez, quen respostaba a algun.. 
ha acusación de interferir no tema, 
que "a Xunta non interfire porque 
non ten competéncia para facelo; 
pasto que o regulamento de frecuén
cias e poténcias corres8onde ao go
berno central, condición sen a cal a 
Xuhta non pode outorgar nengunha 
autorización". Segundo Tomás Fer-

oe pe rsoas que abarrotaban o parque vi~ués de Lastrelos_ . 
se puxeron en pé e empezaron a aplaudir longamente. Amda non 
soara unha nota, pero, (máis alá aa televisión, ga publicioade 
e aoutras causas, como din eles) aquilo era música, aquilo 
era Gal iza e aquel era o seu público. "Solfafria" é o nome do seu 
últi mo disco, resultado de unir solfa, a maneira popular . 

- Todo isto requir.e un gran esfor
zo, di Seoane, se antes podi'amos tar
dar seis meses en preparar un disco, 
agora lévanos ano e rnédio. Tratamos 
de coi dar ·e perfeécionar todo moito. 
Desbotamos · moitas pezas, a · veces . 
porque lle encontráqamos un ritmo 
moi ouvido, e non queremos facer 
unha música en base a "flashes'' co
ñecidos, como fan alguns grupos por 
aí. 

de denominar° o solfeo, e fria matiz de país atlántico e chuvioso. 
Na terra dos complexos e das dúbidas cuase eternas, 
velaí o calor dÚn supergrupo 

"Se miramos a discoteca d~ _alguén · 
dun pais europeo, di Reman(, vere
mos que al f se pode encontrar desde 
Stockhausen, a Sex Pistols ou a un 
coro de música tradicional; neste 
pafs ainda hai xente 'que di que ela 
só gasta da clásica, ou do· 'rock', iso 
é moi indicativo do nivel cultural. 
Ma is, -estou conten1o, porque hoxe 
en Galiza xa hai grupos ponteiros en 
'Jazz', en 'Rock' e tamén en 'folk'; 
ainda que nos agachen,..ou nos esque
zan, como fai televisión, o público 
sabe moi ben a quen prefire". 

Falamos longarriente da pouca co
rrespondéncia que hai entre o que sai 
na televisión ou o que promocionan 
as emisoras cos discos que realmente 
teñen éxito e cos grupos que venden 
máis. Unha e outra vez no curso da 
conversa, saen a relucir as queixas á 
te levisión, as diferéncias entre os gas
tos da xente e as ideas do entramado 
musical. Claro que eles poden permi
tirse o lu~o de dicer que os sacan na 
tele.visión francesa, unha· irracionali
dade máis nun pais . desconiµntado. 
-"As veces, .Qi - Seoane, oando . es~a- . 
mos a ponto de aterrizar en Santiago, ,.. 
despois de actuar por a( fóra, despois . 
demore as de 'bises, de deixar públic0s · 
entregados e surprendidos, por un 
grupo que . apenas coñecian, chega
mos aquí co siléncio, e non pÓrque 
non houbese enviados especiais_, Ga
liza nunca saberá isa. Claro que non é 
de estra·ñar, continua s·eoane, car:ido, 
despois de sete anqs, en mo.itas entre
vistas, ainda nos ·perg'uñtan como em- • 
pezou Milladoiro e cantos formamos 
o grl.1po." . . , _ i 

De "iodas m_aneiras; os éxistos ~d-e._ 
J.ori.ent, oü o do Palau -Blau Grana, 
co ·pú.blice posfo en pé nq. cuartq bis 
-ali son moi elegantes e non. berran: 
dr R0maní; ou nuri lugar dé' -gost0s·" 
·tan dis.tintos como Canárias · s·ori cnu.
·sas que ~les-·conse rvan' cori1~ u nba es-

. Pécie de¡ perpétuo alento interior: . 
-Veñdedes moitos diségs ··fóta 'tle ·. 

Galiza? ,. ' 
-De Madrid para riba si, para· 

abaixo non, resp_osta taxantemente 

Seoane. De f\'iadrid para abaixo é·ou
tro mundo~ onde non chega nen Alas-- -
ka nen ninguén, al{ mandan Los Chi
chas, Los Chunguitos e Mar(a Jimé-
nez. 

e, éxito oo 'fol k' -La Banda por exemplo? . 
-Si, efectivament.e, ser'ia o repetir 

Un non pode menos de perguntarse-- os elementos tfpicos, estereotipados, 
como é capaz a música tradicional d1f baix¡:indo en calidadEl· Non cair niso 
pór en pé a milleiros de persoas, nes- feva tempo e tráballo. 
tes tempos de "movida'', onde os . -Pero neste disco ·foi a primeira · 
operadores pelexan para sacar un bon vez que ficáste_des contentas dóresul, 
vfdeo do grupo de moda; mentres o . tado desde o ponto de vista do soni-
'folk' aguanta cunha cámara reumáti- do? 
ca. A reivindicación da dignidade fei- -=-Si, é certo. O· grabar en Irlanda 
ta por Millafleiro, lémbrame · a de non é néngun fard-e, nós nOQ irnos 
Don Ricardo Portela cando dicia -co- por iso di Romaní. En Mac;Jrid saben 
mo as comisións de .festas mandaban cortar os acetatos tan be·n como en 
aos gaiteiros ir tocando, mentres pre- Londres. Pero ª diferéncia está nos 
paraban os micrófonos 13ara a arques- técnicos de son. En Madrid hai per-
tra. soas moi preparadas para cada instru-

-0 naso éxito quizá veña da aten- mento, pero non para os que utiliza-
ción que prestamos á evolución da mos nós. En 1 rlanda curioamente te-
sociedade, canta Romani. Nós soube- - ñen rnoita máis idea. e experiéncia·de 
mas detectar o momento en que a ~ trabal lar con gaita galega que en Ma~ 

- nández, ·"estas iniciativas -referi'ndo
se ás rádios libres- deben ter un mar
co legal para que podan. ' florecer" ,, 
Engadiu támén que.lle par~ceria be11 . 

_ a existéncia de radios libres, cultu
rais; sindicais, etc., sempre e cando 
estiveseñ _dentro dun marco legal que 
"estamos solicitando''. -

Este último matiz foi precisamen
te moi rebatido polos presentes, · 
quen manifestaron que a Xunta noh 
proibia porque non tiña competén
cias, pero -c¡ue tampouco se . preocu
paba de presionar ao goberno para 

xente foi pedindo -cada vez maior ri~ - drid. · -..Ra,·a,·
0 

Xunta.'!' · 
gor, major seri~dade e a calidade su- -En 1.rlanda, adema is, o sistéma --. -
ficiente para ~ue os ryiúsic,os. toquen, d~ grabaci_ó~ é moi difere~te, comen.: . non s'e axusta 
os 13intores pinten e os .es.enteres es- . tan Ferrerros e Seoane, mentres ~n :, ,,.: · _ 
creban, sen a coartada de que todos :~ Madrid:se graban os ins . .trnm~nt~s P?r _ : á frecuéncia · 
loitásemos córitra a ditadura. · · s.epara_do e logo se mistura, ali, nos · 

-P~ro . vós credes l~xítimo ler co- tivemos que-grabar todos xuntos, po- A emisora institucional da Xunta 
· lo ·tanto se un se trabucaba tíñamos nori se axusta á frecuéncia canee-· 

municados en meio ·de actuacións e ~· que repetir too~s. Pero ten a vantaxe dida na provfricia de A Coruña co-
cousas polo esti!0

··· ee que o resultado é moito menos llendo unha banda de dial que vai 
-A eontribución nosa a'este pafs frio recóllese o ambiente, as irifluén~ desde o 101 ao 105 Mhz, cando a e a esta cultura é coa música que fa- cias' e a comunicación entre uns e ou- sua frecuéncia está en 103,9 Mhz. 

cernos qi tamén Romaní. Ela, ao fin - "·trns _ Pisa ' asi a outras emisoras, prlnci-
e ao ~abo, n:on é , máls qwe a ex pre- - · ~Por icer,tb-; pq.r qué vos !evades pal mente a Rádio Fene, especúla- · 
sión dunha te_rra ' e dunh~_ situación. tañ- b~n?"' ~ .· ~- . · se con ·outras posibilidades, pois 

' A non se entende moi ben cómo nas Este e o noso compromiso. n_osa - -Si ,,..h-aí xef\te que se pergunta POL .1 ,_ outras ,províncias se escolle'n fre-
atitude €lebe ir en todo caso co con- qué durá tantq. o grupo,~e xa ten ha ~ cuéncias _'por -debaixo do 100J 
texto. O outro- dia en Ferrbl por bido rumo.res Infundados .por supo~- mentres en A Coruña subiron ao 
exemplo, mais que ler un-manifesto. · to, de que no~ querfamos sepan~r. Te- . 3 10 ,9. 
o naso papel ·é_ o de ir ali, a .actuar ñen· Milladdirn : para rato, comentan O malestar en Fene é moi gran-
grátis, sqlidariamente, e facer . o que todos a coro. ,... de por este feito, manifestandq 
sabemos, quer dicer: música. -O noso secreto di Romaní, está persoas achegadas a· Rádio Fene 

. ~o- diferentes que s~mos e en que o que seria necesário que a Xunta 
Un L.D. en hlan~a que nos une é Milladoiro; cada un dese unha explicación de por qué 
Pero talamos tamén do novo disco, aporta ao grupo a sua diferéncia e a se escolleu esa frecuéncia e por 
de 'Solf.afria', un longa duración moi · sua particularidade e asi funciona- qué se ocupa tan ampla banda no 

dial. · na liña dos anteriores, dixo que pode- mbs. 
mos chamar "sonido·Millado!ro". M.V. 

que llas dese, ou para que estabelece
se de imediato unha lei q_ue regulase 
ás rádios libres. 

Houbo tamén unanimidade á ho
ra de afirmar que a aparición dunha 
lei deste tipo ia para longo; manifes
tándose gran parte dos asístentes en 
favor de tomar a iniciativa e porse· en 
marcha na criación de emisoras li
bres, baseándose en que as lei saen 
para regular o xa existente, pero que 
aquí en Gal iza até hai uns poucos me
ses non habia case proxecto algun en 
funcionamento, e pondo como exem
plo o caso de Catalunya, onde a lega
lización veu despois dunha prática 
masiya. 

·Viñtecinco eil Santiago 
Á afirmación xa feita pública por es
te- ·periódico de que en Ga liza era po
síbel tecnicamente o estabelecimento 
de 300 emisor.as de FM e incluso 
máis, Xavier Alcalá engadiu o dado 
de que, incluso para aparatos de bai
xa calidade, e no caso de que se tive
se en conta a orografia e unha estra
téxia de zonificación( · en Santiago, 
por exemplo, podian _caber sen pro
blemas de ' interferencias un mt'nimo 
de 25 emisoras de Frecuéncia Modu
lada. 

Referiuse Xavíer Alcalá a que, a 
diferéncia da modulación de amplitu
de, a modulación de frecuéncia debia 
ser, desde todo ponto de vista, com
peténcia da autonomia, dado que un
ha FM nunca se sai dos límites terri
toriais de Galiza, ''para superar os 
montes de León faria falta unha FM 
imposíbel físicamente'', comentou 
ilustrativamente. 

Perguntouse por último Xavier Al
calá por qué se unha asociación cul
tual pode ter un meio escri!o, non 
pode ter unha rádio. Argumentando 
que as licéncias non se concedian a 
causa de diversos intereses manipula
dores, dado que a rádio é o meio 
máis ··directo. e máis barato, ademais 
de s'tí r o único que permite a atención 
ao tempo que se fai outra cousa. 

l;.ntre · o público taméh se argu
mentou" que se estaban a meter coas 
rádios libres e municipais, pero que 
as _que máis ''pisaban" eran as comer
ciais e as públicas, asi, Rádio Nacio
nal invaiu todo o espácio das demais 
ao comezar a emitir desde Torre Es
paña; igu al sucederia con Antena 3 e 
·a Ser, ou con RádiO'Noroeste, que se 
ten recebido en Coimbra, pero debi
do aos intereses reinantes e as pre
sións, non se meterían con elas, ape
sar de que o goberno parece que can
ta con informes completos das irre
gularidades cometidas· palas emisoras 
comerfciais. ' - e . . . 

Efervescéncia de rádios libres 
en proxecto· 
As h res emisoras libres en funCiona
meñto, ·das que demos C'onta no nú
·mero• 261, ternos que engadir unha 
que·se nos escapara entón: situada no 
Carballiño, vai para catro mesés que 
emite,- en estéreo, con programación 
musical na sua cáse totalidade, recé
bese . perfeitamente. en toda a vila e 
arre,d~res e actualmente está pedindo 
xente que poda ca-laborar en progra
mas d~ todo tipo . 

- - Os proxectos, ou emisoras en pre
par'aci.Ón, son hoxe inumerál;>eis, e al
canzan á maioria das vüas galegas. 
Ternos coñecimento . de grupos que 
esfan traballando na idea en Malpica, 
Ca·ngas, Moaña, Vigo, Porriño, Teis 
(Vigo) ., Carballo, Mondoñedo, Vila-
garcia:.. . 

\ Lembramos de paso ao.s nasos lef-
tores que, ademais do antes mencio
nado número 261 de A NOSA TE
R RA, tamén aparece información es
pecial técnica no 236. 

2'{'- , M.V. · 
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Cargas policias contra os traballadOres. de AST ANO· 

rua do ol)lomol 

pHILp MANjZANERA 

Em ingl~s. 01.:1 seja, no meu idioma 
natiyo, a voz light tem dous possí
veis s·jgnificados esenciais· 1 o -
"luz", · ' 1 lulT)~'', ''fago" e , 20 -
"l jxeiro'', "leve", "levadeiro". 

Nos \'.lltimos tempos vinham-se 
~ anunci¡mdo rep~tidamente -em to

dos os médios para masas médias, 
corn machacona isisteneia, a exjs
t~ncia -e d~ixem-me fa¡zer rima 
int~rn?- de§tes ~xtravagantes pro- · 
dµtes signifi~ados como ' 1

1 iijhts", 
m~s liotm na segunda das acep
-Qons que arriba mencíonamos. 
Nom tenho n~da que objectar ao 

· feito qa i;>µbljcidade destes produ- · 
tos. Ao fin e ~o cabo viyemos 
r¡umna ~p~i~dape pst~ industrjal, 1 

majar de id¡:¡de e onde cadp qual 
pode elE)gir f3 forma 11a que deseje 
a sua particjpaQom na orde geral 
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Secuéncia "light". 
de e'stabiliza<;om democrática de
cidida para esta parte do globo te
rráqueo. Ora bem; seguramente a 
minha condiQom de . médio-latino 
(nom sei se deveria pór latino
light, em consecuencia) abriga-me 
é! expressar o meu profundo des
gasto diante da impossJvilidade de 
fai'.er chegar as masas a mensagem 
pe e las terem também democráti· . 

. co direito a estirar a pata median
te o uso continuado de Celtas, Du
cados ou desse licor erótico-depor
tico, denominado ''Fundador' ' ~e 
máis erótico com Maria Jiménez-, 
cad~ cija-. 

Mas confeso a minha derrota e 
a minha fascina<;om ante o light 
somente q1.1ando, por fim!, vejo a 

consuma<;om plena da campanha 
estabilizadora com a apari~om de 
Julito lglesi~s no salom das con
versas familiares esquecidas, ocu-

1 pando todas .as linhas e máis do te-. 
levisor a cores e. pra~os, anµncian
do a ''Coca-Cola tigl:tt". Por fim!, 
exclamo cheo de go~o. Já era ho
ra!. E já era hora de que? 

Pois já era hora de conseguir a 
uniom, o perfei~o ensamblamento 
das duas realidades por antonomá
sia desta Rarte do -repito- globo 
terráqueo. E é que até agorfl,. ~té o 
feliz acontecimento, ainda caber¡a 
a possivilidade de que as masas 
nunca bem educadas, masas per
vertidas por vezes por algum ana
no infiltrado que lh~s lé A Nossa 

1erra e outros insectici~as rñade 
in_ Mosc1.,1 ou e"' Tripoli -vaia vo
ce a- saber!- pudessem ainda pre
ferir o obscuro café de Juan Val
~ez ao doce Nescafé light de ca
fetaria da Marina ou Príncipe. Ca
beria a possivilidade. de os verme'-

. tíos' de turno em confabula<;om 
com ecologi~tas de passos e paseos . 
perdidos, devolverem ou iotenl:a
rem devolver ao povo infeliz o uso 
do café-café o a<;úcar e os brandys · 
caros. 

Pero agora nom. Agora o poder 
já pode descan~iir tranquHo: Julio · 

. Iglesias e a Coca-Cola estam aí par 
ra impedi-lp. Ouern se poder~ atra~ 
ver contra essa rnaravilhoul 
uniom, contra esse excelso mo
mento em que a jrnagerri flo caf-}
tante e o produto de venial vício 
se fundem em PAZ e harmoni?1 
Ouern ousará discutir umha evi-

déncia que trascende ao tele-cine, 
aos video-clips para se converter 
em metafísic~ po c9nsumo? 

O cantante light e o produto 
li9.ht. NQm quero pecar de anti
religieso, mas el~s, unidos a pri
rnavera-toda-épeca de~. EI Corte In
gles, spm umha nov1'sjma S;mtt'sj
rna Trindape que agarda- um tot:us 
tuus que o explique mediante -ª 
ene( clica corresponden~. 

J: isso sirri; rrientre~, os jncon
torrnjstas de turno, os qye negarri 
a .Deus e J\ugus.to Assia, os reco~
vertidos de Majo ~ Berkley, as 
adoradores <;fe bucifer Vjctoria em. 
1 O cjgarro~ verQs, contiP.uerri, con. 
tinuern , na sua tei~a;· continµern 
n~ sµa r:niséri~ Pe h~panp!t ~ ~opas. 
O fin~I já o ~apem: o interno. Pen.
s~m que ~ vjda sorn dous ,djas. Pe
masjado para Jµl lo ~ o light. 
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p0 rtuguese? ~ basca~ apoiaron ? ce_lebr~ción 

A·· 1 ·NTG .. ~c9ntUÓU O ~·Caracte:r 
"' 

A solidaridade:. portuguesa e basca, así _como o alto' to.ntido 
poi ftico e naciór;ial f~ron 0~ . dados .,~~IS destacados q~e 

11 

caracterizaron a man1festac16n do D1a da clase obre1ra ga.leg,a 
convocada en Compostela pala 1 NT~. e á que asistiron arredor de 
duas n:iil' ·persoas. C1,fra ·semelLante, a1nda que nout.ro ma.rco : . .. 
idec>'lóxico, asistiu·,a?, acto celebrado _en ~errol, ba1xo as cons1g~as 
das Comisións Obre1ra~. Ca macho fo1 ~ figura q~e d~u - relevá~c1a a 
esta última manifestación; na cal se a~1~ou á }.01~a por .. · _ . 
'.' un cambio real", ao tempo que se cnt1cou a act1tude secta;1a dos ·. 
''nacionalistas de ·via .est.re.ch~". 

"Contra o paró e a recony:ersión, plan 
g·alego de émpt'ego" e "Contra a 
OTAN e a CEE, l.iberación nacional" 
foron os lemas que encabezaron a. 
marcha "'da INTG, en lembranza das 
martes en Ferro~ hai _ trece anos, de 
Amador e Daniel. Nun segundo lugar 
figurou a pancarta que, baixo a con
signa· de "Viva a solidaridade inter~a
cionalista", portaban Alexand.re ~os 
Santos, . dirixente da lnters1nd1cal 
Portuguesa-CGTP; Alexandre Casta
neira director da edición portuguesa 
da · r~vh;ta da Federación Sindical 
MUndial; Joselu Cereceda dirixente 

. do sindicato basca LAB; así como 
outros membros das organizacións 
citadas. 

Na concentración coa que deu re
mate a manifestación - na plaza do 
Toural e na que interviron Dos San
tos, Cereceda, un membr.o da Fun
ción Pública da CGTP, e. o secretárió 
xeral -das CCLL de4se unha amplia 

· unanimidade entorno ás críticas ver
t idas contra a OTAN e o Merfcado 
Oomún, contra a política capitalista 
dos gobernos socialistas dos respecti
vos paises e en favor da loita das cla
ses populares como única. alternativa 
vi abe l. 

As interventions 
Os berrós de "Abril vencerá" sauda
ron repetidas 'veces as palabras de 
Alexandre dos Santos, o primeiro en 
intervir, quen declarou que a loita 
dos traballadores portugueses contra 
o goberno Soares identificábase coá 
loit~ dos · galegas contra González, 
"Soares tenta liquidar as libertades 
democráticas, criando incluso unha 
nova policía política, semellante á 
PIDE; destruindo ademais á pequena 
e mediana empresa e as conquistas -
da. refor:ma agraria " declarnu. Afir
mou tamén que "nun pais que se di 
socialista hai 59.000 operarios que 
t raballan, mais non estan a perceber 
salário e non queren pasar · a ser de
sempregados, dos que xa hai 
600.000". Tivo despois palabras de 
lembranza para Amac;:ior Rei e Daniel 
Niebla, así como para a destacada loi-
ta dos traballadores galegas. 

. Ce~eceda de LAB G.ludi1,.1 a que "os 
postos de traballo que prometeu ~ o 
PSOE só se ven na l>olicia e na Garda 
Civil"; afirmando que no País Basca 
estaban a asitir a "un claro intento 
de desmantelar a indústria, cousa que 

Desunión· 
ou diferéríci@? 
Nas - ce'lebracións- do Día da Cl53se 
Obreira Galega de anos anteriores 
parecía que, corno no 25 dtf Xullo, 
ian- ficar sós os nacionalistas, neste 
caso a INTG. Crigicaba esta cen
tral o ano pasado ''.o interés das de
mais centra is de restarl le importán
cia a esta data, reducindo o -acto a 
celebración con flores". -

Este ano UG.T e USO seguiron 
na mesma tónica, se ben CC.00., 
pode que aproveitando as mbvili
zacións contra o desmantelaménto 
industrial, voltou darlle un carác
ter máis combativo á convocató
rfa, tentando a.simesmo propiciar 
unha celebración unitária coa 
INTG, ao que se negou a central 
nacionalista por querér -deixar ben 
ciar.o tanto o carácte-r da celebra
ción com·o a~ diferéncias entre unha 
e outra central. · 

A unidade neste 1.0 de Marzo, de 
carácter marcadamente poi ítico. e 
de claro sentido riacional, era case 
imposíbel, porque ou ben a 1 NGT 
renunciaba a darlle impronta nacio
nalista á celebración (que ademais 

· precisaba para marcar diferéncias 
con CC.00., perdendo doutro xei- . 
.to parte da eséncia de ser do Día da 

· Clase Obreira Galeg_a), ou ben Co
misió.ns Obreiras asumía uns postu
lados moi lonxe· da sua ideoloxia, o 

· que era improbábel até por táctica, 
sabidas as discrepán~ias dentro do 
seu seo. . 

A celetJración por separado non· 
foi outra cousa que a consecuencia 
lóxica das - diferéncías ideolóxicas 
entre as duas centrais;· - _ . 

Chegar a · unha celebración uni
tária non viña supor aqui nengun 
avance para a Clase tr"ab81 ladora, 
se os postulados desta data reivindi
cativa non eran asumidos .ou eran 
tan etéreos que non clarificase'n na
da. Non era este certamente un con
flito pontual nen tan sequer un 1 o 
de Maio, cun carácter máis marca- . 
damente internacionalista e de uni 
dade. · 

. -¡; . ,~ .;· ¡ ·:_"- '"' l,: ·. : _,., - , • .. I . , . , - - .. _1,, .,~· ,: 

'. ni~ d~ · .. 1v.::~:11;!, :·+,~1J~l 1acío~ra ·~s:~ it~:i:c~~e~·~º~e c6~~R: 
· 0 d_i~ , ~, co'nvoé~d~ ... pÓl~s°'- se'~r¡e~arTas da rrlül .léi:: dl°fNIG e de Céoo e · ~ala 
. ~oordin~dofa f 'N~ci16~nar 'd() 'Móvi~ento F~mi'ni~ta. "En' coºrtexb ' separado asis-
tlu 0 grupo · q~ M_ulle_res Nacionalistas. Galegas, perteñecentes ao BÑG. Ao Ion

~ 9? da semana celebráronse tamén vários actos ·nas prihcipais cidades; entre os 

Aleixandre dos Santos, diri~ente ~a lntersindical-~GTP . portuguesa 

Non se entende asi mui ben o ·re
pentino · interés por · parte ·de 
CC.00 .. de celebrar este ano -coh-

xuntamente .coa INTG este dia;le
vándoa a criticar a postura dos na
cionalistas dúramente e cori in.sis-
téncia. · 

Sürprentje isto sobretodo cando 
, foi CC.00. quen non .· tivo riengun 

reparo en r.omper a unidade· de ac
ción o dia 21 de Febreiro convo-

. cando en solitário unha foTga, .ou 
cando a INTG ll"e - propón · ·~.e§uir 
con esta uriidade, que se concreta- · 
ria nunha xornada de loi-ta o mes-
mo día ·2a deste mes. · 

Non ~e entende moi ben que se 
produeise precisameñte éste ·ano _a 
insisténcia na- unidade, e que no 84 
non aceitase uns m(nimos po'Stula
dQs para a· celebradón unitária do 
10 de Marzo. 

Pero hai dád_os que potjen acla
. rar ao mesmo tempo o interés uni

tário de CC.00. este ano e o inte-

rés da 1 NTG de desmarcarse. 
Por un lado está o feito de que 

ésta central foi a que rentabilizou 
en, meirand~ medida,· sobretodo nos 
meios de comunicación, os con'fü-

- tos no sector naval. 
- Por outra banda CC.00. sabe 

das. discrepánGias no seo da INT.G; 
e ao intentar forzar esa unidade, sa
bia que est_?ba acentuando esas de
savenéncias·, .a non ser q.ue se ·pro
duci-se ünha confluéncia na cele·
bración, ; co que·· a 1 NTG quedaria 
outravolta . tapada por -CC.00., 
non aparecer:ido as diferencias ideo- · 
léxicas.' . 

As disensións dentro da ·INTG 
onc;ie unha parte era partidária de 
cqnfluir con CC.00., palpouse .na 

. auséncia 9e destacados membros da 
dirección da central nacionalista na 
1T1ái:iifestación; ainda que · os desa
_cordos son. rriáis amplos e veñen de 
1·onxe. · · 

non imqs peqnitir" dixo. éritico.u 
. por' (Altimq_: "o papel desm·ovil:izaaor 
de CCOO e de E_LA que -só buscan o 

· pacto ca capital". . -~ ... _ 
, Emilio ·López, faloü polas CCLL, 

· le_mbri;i.ndo qUe ·eles · ta_m~n. eran tra
balladóres e que a pr-opiedade dos la
brego~ '.'non. é máis que a SLla ferra
menta de trabal lo"'. _ . 

Afirf'nou qüe· non hai outra alter- -
nativa ao paro que industrializar· o 
pa-ís en base. ás explotacíó_ns agrar-ia§ 
e ás indústrias relacionadas coa agri
cultura. · Cun matiz má·is directamen
te -. político criticou tamén a excesiva 
preocupaci·~n que alguns tiñan polos 
votos e o interés en rendabilizar eleí- ." 
toral mente as lo itas dos .fraballad·ores 
en lugar de facelas avanzar,"rendabili-

. dade que seria o....:.motivo da visita -.de 
Camacho a Fer rol nese 1 O de Marzo. 
, Por parte _da secretaria <;la mull.er 

'da 1.NTG -tomaría a palabra ·unha tra
balladora, quen lembraria a cer.cania ·_ . 
da data do 8 de Marzo, diada muller 
traballadora, e o feíto de que-as mu
fleres· sigan a ser as primeiras en ser 
despedidas; reciÉ>indo en moitas oca
sións menos safário ·a igoal tr-aballo 
q4e os homes, asi como outras discri
minacións contra as que"se deberían . -
loitar. · -

_"En ultimo. lugar falou Xan Carba
llo, secretario Xeral da central convo
cante, quen afirmoy que era máis que 
r:iunca ·necesário potenciar as..formas· 
de· l'oita e· a movilización dos trabal la
dor.es. En posteriores declaracións a 
este pedódico .criticou o -patente de
sinterés dos rexidores dos .meios de 
comunicación haciq o -sindicato na
cionalista a ~diferencia do trato reci
bido por ouyas centrais, póñendo co
mo exemplo á nula asisténcia á roda 
de pnmsa convocada poi a 1 NTG en A 
Coruña e na que se anunci_aba a pre
sencia de destacados dirixe·ntes sindi
cais portugueses ·e bascas. 

· Coa preséncia · 
de Garnacha 

celebrou. o 
1 O~-.IVI - en Fe~rol -
Por várias ·veces os participantes r:ia 
concentración coa que deu remate a 
manifestación de CCOO· en. Ferrol 
houberon de lembrar 'a falta de, uni
dade da . cohvocitória-· qu~ e'sp.éraba·n 
se conseguise eñ pró~imas ocasións. 

_ A mesma mañán, tanto UGT 'co
mo USO, 'fixeron sendas ofrendas flo
ráis en - lembranza de Amador e Da
niel, traballadores de Bazán mort_os 
nb :1972 a causa dos· disparos da poli-
cía. . 

Camacho atirmou na sua interven
ción que "·uns por un nacionalismo 
de vía estreita e outros por i~·. detrás 
dos que mandan" a xornada non era 
unitaria. Manuel ,Amor Deus, secre- . 
tario xeral de .CCOO- <;le ·. GaUza, la
mentou tamér:i "o. _septarismo e_ parti
dismo con ·fins .eleitorais doutros sin-

. dit9tos'': Chamando' a lo.itar _por un 
"plá'tl ecdnomico nacional 'e de 'el asé, 
afondar na' autohfrmia e desenrolar a 
cÓMstit\.JciÓÍl". · 

. tl'.\Jo- acto final. recolléronse tamén · 
qlieLde-sta~a;n· ai concenfración diante cJa .pelegacióri dé Traball~ da ?<ü~ta- en · duf:as ·cr:íticas :á política eéon6mica e . 
Vfgo_ ·_'e a. ·9' u_'e_

1

i_!i)a ·_d_ e.·_·_·f_olletos edi:ta_dos po.1·0-_ lnsti_t,üto da_Muller, riu __ n_ a_c. 10 cel.e- . sa.ciaLdb gobern'9socialista. Afirmári- -
.. . , .· di:1se que despois.'. dun . ano· o. sámbio-

brado <d1as ' des¡:>01s. En Ouresen produc1use QUtra que.1ma publica, . es_ta vez, . fq ~~ ¡;i ,pi,or •: nur:1;cumpl índose .as pro-
dutí"·télev1sor; r-símpolo ·da fyláhipulación da n:iuller nos meios de -dorrilJhica- mesas eleitorais realizadas pol-0s so-
ción, · danao fin a unha ·serie de ·actos e cónterencias organizados polo MNG cialistas e acusando a. estes ,de adop- · 
naquela· cidade. A AGM e as secretarías da. muller de CCOO e INTG lembra- _ 'tarrnedidas que só benefician ao gran 
r(a'n en moi divérsos 'c~cios esta data. . : . ·' .. ~ " . c~'pital. .- ... - . -_. -,, . - . : 
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, Confírmase a irregularidad~. no ax.untamento de .A 9oruña 

Núñez Centella para. director 
-. da ... Casa das ·clénCias'' ·. 
-~ _ .., __ __.. _ ____ _._ __ --- ' - ·. : ~-

Como informábamos no número anterior d~ste:Sefnáná~io, Núñez ·Centella é uri dos fonta.nei-
. e e·, · " 1 b do olo Gobe·rno ros municipais con máis poder no o proxecto de " asa das .1en.cias 1 e a ora P ~ . · · Axuntamento de A Coruña, quizais · 

l'viunicipal socialista do. Axuntamento de A Coru:na, ~ · · · pota amizade do alcalde Francisco 
estaba a levantar fortes críticas. As. protestas, xa resenadas en Vázquez, a sua_aúreola ·de bon técni- , 
ANT, unius~ a do concellal Pedro Arias (recente!llente e_xp~lsado . co alonxado das loitas políticas e a 
do PSOE e ligado, agora, a Ta mames), quen. escrebeu un ha carta ao 'limitada contestación da sua xestión 

l::S d ·na área de Educación. O poder de Alcalde sinalando as irregularitjades das ases 0 · . · · · · que c;tisfn.ita Moncho~ Núñez lévao 
Concurso-oposición para a pr:aza de Di rector.. Ü te?<t0 reproduci~o · · até 'a criticar en alta voz ao concellal 
polo '.'ldea·I Gallego" evita aprofundar'dem~s1~d~, ref,u~ando _. . e responsábel de. GUlt~ra do Axunta- · 
ind_ icarquén sai favorecido p.olo enfoque d.1scnmmator10 . . · mento -teoricamente superior seu-', 

Resposta ¡¡o Recurso 
Sánchez Penas, coñecido destino de 
toda crítica pola sua nefasta .xestión, 
papel para o que ·parece o mantén ·Pa
co Vázquez. Núñez chegou ao Muni
cípio despois de ser profesor e ocu ... 
par cargos de responsabilidade no 

· Cole.xio .dos Xesuítas, onde estudan 

:.• s..itas - pagadas por .t~dos os coruñ~: 
ses- a· Barcelona, ti vese o descaro de 

· apre~entarse a unha .praza que· prati 
. camente el mesmo convoca, todo ,co · 
. "placet" do Alcalde. Habia tempo 
· que Núñez arelaba un posto fü<.0 e 
·parece que non pudo sustraerse ao 
atractivo da ·"Casa das Ciéricias". 

Un dos aspectos máis escandalosos · 
do tema 'é o referente á ¡::>,ublicidade 
~que o ,Axuntamento deu á convoca-

- tória · do .Concurso-oposición. Non
lles chegaba con aprobar unhas Bases 
á medida de Núñez ·e por iso -non fan 
chegar notícia da con-vocatória aos 
lugares· onde podian ~urxir competi
dor~s ''perigosos~': ~Coléxio Universi
tário, Instituto Ocea.nográfico, Labo
ratório Xeolóxico de Laxe, lnstitu
to·s,'. Colexios, ... ; · pareceul!es máis 
"rendábel" lirhitar ·· a publicidade ás 
follas de oferta de · emprego, tipic_a
mente ~onsultadas polos parados 
con auséncia de currícu 1·0 . qu_e o por 
con condicións de éxito aQ do ''eli
x.ido". 

o destape-da cacicada parece. in
quedar ao Gobernó Municipal, e o 
própri-0 Núñez Centella e_mpeza a ter 
que xustificarse cqn explicaci~ns nas" 
que -se apres'erita como á marxe ·do · 

A fins do mes de Febreiro, a Comi
sión Municipal Permanente -total 
mente dominada polo PSOE e AP-., 
acordou desestimar o Recurso de Re
posición apresentado por Tino Fraga, 
e apoiado por dez entidades da cida
de . . O informe da Asesoria Xurídica 
que serve de base á Permanente, e ao 
que ANT tivo aceso, é impresentábel; 
o próprio Fraga coméntounos: ''Re ~ 
sulta bochornoso para o ~nónimo 
(por vergonza?) autor do Informe e 
os que o: aprobaron, a falta de rigór 
na argumentación. Un ha · auténtica.,. 
chí;lpuza, na que . case non se resposta 
ao contido do Recurso, terxi\íérsanse 
plantexamentos meus e róndase o 
máis absoluto descaro para defender 
o indefendíbel". Realmente parece 
·como se de "cobrir o expendente" 
se tratase. O Tino Fraga pergunta, 
"esa Asesoría Xurídica está ao servi'
cio dos intereses do Alcalde e o Go
berno municipal ou do conxunto 
dos cidadáns de A Coruña?.". 

· -c:>s tillos do Alcalde e outrns ''progre
sistas" · coruñeses; trátase do Coléxio 

·" . .de élite da cidade. 
Out'ros dos apoios de Núñez está 

en "La~ Voz é:le Galiéia" . . C.omo res
ponsábel do suplemento, ~'La Voz en 
1·a Escuela", dispón de boas relacións 
no principal mei.o tje comunicación 
da cidade. Cando o tema da ·"Casa 
das Ci~ncias'": saiu, a !'.Voz'~ negó..__Lise 

" proceso. Alguns . grupes naturaHstas . 
de ·: tendéncia moderaoa, manteñen 
contactos con Núñez para subven

. ción de publicacións ou Congresos; 
. quizá i.sto explique a sua resisténcia 
a criticar ao novo Director. 

Destápase o aparente enigma, Núñez 
Centella ensi na a cara 
Pero o acontecimento máis importan
te sucedido neste "affaire" a.té o mo
mento é a confirmación das sospeitas 

e rumores: Monoho Núñez, nomeado : 
director dó Servício Municipal de 
Educación a .dedo, aparecia na lista 
de aspirantes á praza de Director da .. 
"Casa das .. Ciéncias". () plantexamen- .· 
to sesgado das Bases, que . favórecen 
descaradamente a Núñez Centella, 
parecen entenders'e agora. 

a publicar nada sobre _o ~tema. O se
ñor Padin, president~ da "As0ciación . · 
de la Prensa" e redactor-xefe do xor
ríai conservador, fixo explícita a Tino 
Fraga a censura: '¡por orde do Dire_c
tor este te·ma non se · toca". Ao mes
mo Pedro Arias, ao que a ''Voz" pu
blica calquer cousa, _non lle fixeron 
caso ·cando · tocou este asunto e ·non 
sacaron ~ada ·da sua ·carta: . \..,; 

A cousa .compréndese:- E total
mente -inxustificábel que .o responsá
bel do proxecto da "Casá das .Cién 
cias", amige persoal do Alcalde e 
coñecedor do funcionamento doutras 
instituciótís- semellantes polas su~s vi-

Tino Fraga ·reclam~ 
Por último, informar que nestes dias · 
Tino Fraga ven-d·e apresentar no Con
ceJlo a r~clamación p~la preséncia do 
descarado Núñez Centella na lista de 
opositores. No se.u escrito, Tino cues
tiona a lexitimidade do feito de que 
o ,.responsábel municipal de Educa
ción poda . con.correr ao concurso
oposición sendo funCionário de¡ con
fianza nomeado· polo Alcalde, que 
preside o Tribunal, e expresa as dúbi
das de que o próprio Núñez sexa o 
autor material das Bases do devandi
to concurso, o que -xunto a outros 
factores~ proporciona ao atrevido 
fontaneiró marcada vantaxe. 

' , 
X.A. 

'Domicílie a sUa nómina · "na 
.• . , 

CAIXA" e" tírelle· paj1idos 
I • - ~ ; . 

',• 

. . 
Agora, e só até o 1 $ de marzo·, vostede pode tirarlle aos seus haberes 
máis partidos que nunca: se vost~de domicília a sua nómina antes 
desta data. "a ca·ixa" regala ralle duas localidade.s para cada un dos 
encontros que q Celta xogue en Balaidos, até o 'fin da tempada. Se 
vo~tede xa ten a sua nómina domiciHada pode optar a-este prémio se 
anima a un amigo a domiciliar .a sua. · . · 

Con este servício vostede tamén obtén máis . seguridade, .máis . 
rendabilidade, m.ái$ cor:iodidade e a posibílidade de obter empréstii:nos 
especiais co único aval do seu salário. E pQr suposto, terá acceso a 

' todos os servídos financieiros e opcións p~ra os pré_mios ao aforro. · 

¡ Be.nefíéiese· dos partidos 
que ··a .c ·aixa" lle· ofre,ceJ 

. s~ o de~exa. recorte este ·~upón' e .entrégueo 
. na oficina máis próxima 

'. . 

-~-------------~ . f EMPRESA .... '. ... . . ... ... .. . .... .. .. l 
I desexo pereeber o soldo atravesq da miña CTA. N.º 

ná·Caixa de , Aforros . ~unic_ipal_de Vigo. Oficiná de 

· · 1 Nome 

1 N.º Empregado · 
. . ¡ . 

• •• • ~ • • •• • • • • • ,. •• l • 

I Domicilio .. ..... .. .... . .. ... .. 

1 
1 .• -
•• 1 ' ._ -., . IFIRMAI , . . ' 
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afectuosamente . 

Mirando 
fotos 
eróticas· 

(% 

As veces está moi ben, sobre todo 
se pedes mi ralas agosto, lonxe do · 
asédio do puritanismo "progre". 

Non hai ·porqué ~ustificalo;re- · 
fuxiándonos no valor estético-ar
tístico-cultural do asunto, pois o 
que nos desvia a mirada está moi 
lonxe dos catálogos de arte, polo 
menos dalguns. Buscar 0.u pr:Óxec-
tar nun desnudo un impulso eróti 
co pode ser tnoi gratificante: o 
RE-presentarnos manifestacións 
eróticas, ' ou pornográficas, adoita 
a ser un fermoso alicente para u~ 
ha circulación máis gozosa ·e am
pliada dos nosos comportamentos 
sexuais. 

Facer, se apetece, esta explora
ción en compañia pode surprender 
agradabelmente, mesmo a aquelas 
manifestacións e relacións sexuais 
máis aferrolladas pela retina. 

o-"pero" que se · 11e debe facer 
ao desnudo,_· na prensa, parécenos, · 
en contra de certas opinións, . un 
"pero'' por . auséncia. A auséncia, 
fatal e machista, de desnudos mas-
culinos; tremendo tabu de revis
tas e incluso películas prese·ntes 
neste cosmo patriarcal. 

Tampouco semella moi produ- " 
tiva a discusión sobre o carácter 
da mirada sobre o desnudo; máis 

·que nada porque nos leva a situar
nos como xuíces de "perversións" 
alleas, como . se non tivésemos 
abondo con darlle saída ás pró
prias. Non, cada un busca como 
lle permite a sua personalidade (se 
é obsesivo, obsesivamente, e se 
non o é, doutra maneira). A idea 
de mirada ''san" ou ''enferma" en
cobre, baixo a ilusión ''.terapéuti
ca", certo cheiro a moralina de 
segunda época. En todo· caso a mi
rada seria sempre un síntoma e 
nunca unha enfermedade; co cal, 
reprimila resultC1ria algo así como 
baixar a febre sen curar a infec
ción: ' 

Non deberíamos pecharnós ás , 
posibilidades do pornográfico; por 
talar de artillaria pesada, sempre e. 
cando cobrise todos os gastos e 
non só os dos homes heteroxe-
suais, sempre e cando se teña en 
conta tamén a existéncia doutros 
moitos·" .. disfrutes, e sempre que 
noA esquezamos que, ao fin e ao 
cabo;- as revistas só teñen duas di
'me_nsións, amén doutras moitas 
irrearidades gráficas. 
· T amén caberi'a repudiar, da tra

dicional publicación de desnudos, 
esa estandarización da ·. beleza, 

~ : ' .transformadora de -c'or¡:)os plurais ·. 
·~-7---:-.,.en ·fr ios modelos de escC1i:tara~e. E 

-~s:e.ria · terríbel empobrecer o_ desnu-
. "'d'o ·até os 1 ímites daialtas," loiras e 

J~] Caja de Ahor~os . Municipal de Vigo 
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r)é~itudas mozas Play-Boy-~~: 
o re'speito á verdade·P,9s1bel lé

vanos ' a criticar toda esa 'literatura, · 
por outra - banda basla.ntP.: abo~ri
da. Pere non desde o lugar. ~os .no
vos, · ou novas, ·1 orcia,.e.m~~<fas 'qüe 
queren·_ abrigarnos á=·_pasar, case 
con c~ra de nqxo, a ·páx_ina on?e 
ven aquela foto que, de estar sos, 
ainda ,..;os ocuparia un tempiño. 

M. FERNANDEZ I M.V. 
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11 ¡A NOSA T~RRA- _ 

Dentro dunha ca.mp~ña . 
de promoc_i_9n ·_ dun plan d~ · baix~.s , 

. ' 

Os··rumores dO cerre 
' . ' ,. "' 

de Citroen· poderian 
ser interesados 
A información aparecida na prensa, 
hai algo m'enos dun mes, de que ~ 
holding PSA (Peugeot-Talbot-C1-
troen) se fixera coa n:iaioria das ac
cións da empresa -Citroen Hispania, 
cando até ese momento só tiña un
ha parte, deu pé a diversas especula
cións sobre o futuro ·da facto~ia de 
Vigo. . · 

As notas de prensa hai que enga
dir a interpelación _parlamentária do 
deputado polo PSG-EG no Parla
mento galega, Camilo Nogueira, 
quen apresentou unha interpelación 
na que · se pergunt~ba polo futuro 
da empresa, dados os rumores que 
circulaban sobre a posi'bel compra 
desta pola marca italianl Fiat, o 
que poderia levar á destrucción de 
mais de catro mil postas de traba
llo entre as fábricas de Vigo e Ou-
rense. . 

As dúbidas veri'anse aumenta-
. das polo descoñecimento que exis

te sobre o alcance que poda ter a 
operación de holding PSA, apon
iand9 algunhas suposició.ns ao fei
to de que PSA xa ten unha facto
ria no Estado españo 1, concreta- · 
mente a de Talbot en Villaverde, co 
cal lle resultarían inecesárias as fá
bricas estabelecidas en Galiza. Ta- · 
mén se ten en cont~ que o Estado 
viña subvencionando tanto a Ci
·troen como a Talbot, subvención 
que poderia reducirse dado que, a 
partir da compra, as duas pertencen 
ao mesmo grupo. 

"I nformacións interesadas" 
Fontes da INTG de Citroen pensan, 
non obstante, que o sentiao destas 
·informacións formaría parte dunha 
campaña di\ixida polo próprio _hol
ding cara a activa'r_ as qatas próxi
mas o plan de baixas voluntár_ias. 

Desde hai catro anos que empe-
-zar9n os expedentes de regu !ación 
estase levando a cabo unha política 
de bsiixas ou regulación incentivada. 
Este plan foi habitualmente acom~ 
pañado .dunha campaña psicolóxica 
entre os traballadores, na . que se 
proclamaban as dificuldades econó
micas da empresa, coa intención de 
promover a acollida ao sistema de 
baixas voluntárias. lsto acompaña
d.Q dunha, moitas veces denunciada, 

represión contra os traballadores 
non afiliados ao sindicato da empre- · 
sa. · ' 

Actualmente a INTG valora que 
a dirección non conseguiu total
mente nestes anos o obxectivo de 
reducir o· número de traballadores 
até os 1 i'mites · previstos, estando ·xa 
completo o número de posi'beis in- · 
teresados -na baixa voluntaria. Os 
rumores agora existentes poderian 
ser unha campaña de fondo cara o 
relanzarienfo_ do plan de baixas que 
a empresa ten previstp pór en mar· 
cha para dentro de mes e médio,. e 
que afectaria pr.incipalmente á xen
te con limitacións médicas, para 
que promovan a invalidez, e as. xu-
bilacións anticipadas·. -

lsto non seria contraditório con 
que a empresa pasase a mans. dou
traf marcas~ sexa Fiat ou un ha fir. 
ma xaponesa, que pudesen xerar 
cámbios estruturais no holding. 

'ruan é probabel o cerre 
Segundo o expedente de regulación 
firmado polo sindicato amareln, 
SITC, neste ano sobran 1.350 tra
balladóres, dos cais 1.350 son hora
rios ("traballadores de buzo") e 45 
mensuais. Os horários conforman·· o 
23 por cento da plantilla, mentres 
q'ue os mensuais supoñen só un 2,5 
por cento. O feito de que os despi
dos afectasen funaamentalmente 
aos horár-ios, deber( ase áo· medre da 
robotización, aconl-pañado duntla 
dinámica que exprimise ao máximo 
na cadéncia de traballo aos que que
daran. · . 

A 1 NTG denúAcia o feito de que 
a políti.ca da empresa veña máis uri-
ha vez marcada polo desp.¡;écio ab
soluto 'cfos intereses e pontos de vis
ta dos traballadores. Considerando, 
non obstante, que o peche non é 
mais que únha idea remota na ac- , 
tualidade, dado que a empresa é 
tecnrcamente moderna- e posue un 
alto nivel de rentabilidade. 

Nestes - momentos, o sindicato 
nacionalista está a preparar un ' 
"contrainforme" económico no que 
se estuden as posíbeis incorreccións 
na pol(tica de inversións da empre
sa, cara a rebater ademais os resulta
dos económicos globais dos que dá 
canta a dirección. 

v·· 

Ale~andre Castaneira, director da· revista 
- - .., ... - , . . 

da Federació,n Sindical-Mund·ial : · 
- . 

·En Pórtugal tamén fixerpn a 
reconversión dos eStaleiros 
Alexan.dre Castaneira é xornalista, director da revista 
da Federación Sindical Mundial en 1 íngua portugüesa. Pero tamén 
é escritor, sobretodo de teatro; mesmo odia internacional 
da muller se representou en Almada, pero de Lisboa, cidade da que 
é responsábel de Cultura, na Asamblea municipal, unha das suas · 

- obras "onde as mUlleres pude.ron ver cómo un home , 
progresista tamén era machista". Foi responsábel cultural sindical 
-na Citroen francesa, e ere que "despois do divertimento ten que 
guedar algo que faga pensar". Gastan he ira é, dian.te de todo, 
'solidário coa lo ita dos operários de todo o mundo",. por-isa estivo 
o 1 O de Marzo en Galiza. 

Falernos primeiramente da Federa- estes pontos. 
ción Sindical Mundial que, ·penso, . - F-Stemos agora da revista que vostede 
non é suficientemente coñecida. dirixe que para riós ten· gran impor-
Foi unha idea que nasceu durante a . táncia ao estar escrita en p~rtugués ... 
resisténcia dos pavos europeus pO fas- A FSM ten duas publioacións regula-
cismo, tamén doutros pavos. En ple- res; os "flashes" que .saen semanal-
na guerra mundial tamén houbo 'con·- mente, onde se·dá a información diá-
tactos entre diversas centrais sindicais ria .de .forma concisa, e a revista que é 
no 'sentido de criar- unha Federaoión · ''o órgao'-:, onde aparecen non só .!'is 
Sindical Mundial, d_e formar dos inte· ~onferéncias, o ponto de vista da 
reses dos· trabal.ladores unha única FSM: senón tamén artigas que son 
banderia e .loitar en todas as . partes responsabilidade dos que o firman, 
do mundo pala defensa dos traballa- xa que poden escreber os militantes 
dores e polos seus direitos sindiéais e de-calquer sindicato. .. : 
as suas condicións de viGJa, asi . coro.o .,;. . -A edic(O'h ~o{tuguesa cJa revi"sta xa . 
do problem_a ,que naquer rpornento - -
erá especial: que nunca máis voltar.a te-ri meito ·tempo_. ~ actua.I ten seis 
haber unha guerra. anos, peró a edición esta comezou a 

publicarse no Brasil 'Cando .este. pa(s 
Despois dunha conferéncia prepa- era democrático; lqgo houbo o golpe 

ratóríá, a FSM quedou constitu(da militar e .desapareceu. P.ortugQI estaba 
en Par'ís ·-con centr-ais sindicais de to- baixo o fascismo e houbo que .. espe_rar 

·do o mundo, só.que despois, coa ohe- á vitória do povo p_ortugués para lan-
gada da "guerra fria", houbo forzas zar ésta revista, _que abranxe a unha 
que nor:i dubidaron en dividir'.a forza posición moi grande, xa que aó tem-
das centrais sindicais, priricipalmen.te poda liberación de PortugaHamén se 
os americanos, e da própria FSM. produciu a liberación . dos pavos aos 
Houbo cenfrais, como a C.GT france- que colonizaba, polo que taméñ os 
sa, que recebeu diñeiro· para dividir o abarca a eles. 
moviménto sindical mundial e facer ' -Agora ficamos moi satisfeitos ao 

- UAha· central .opositóra a este movi- · 
mento criándose os - sindicatos "li- . comprobar que os galegas voltan ás 
bres". lsto nunha altura no que os orixes /da ·sua l(ngua e se encontran 
idea is de paz, quei é uri dos nqso.s . identificados c.on esta edición que se 
principais obx~c~ivós, comezaban no.-· ·. pode ·ler X~ no sea país. . . . . 

vamente a ~star en perigo . . · · . A revista ten un gran. ir:iterés .para 
Cómo,se artella a FSM? calquer sindicalfsta do pa(s' que fara 

r ..... .. - xá que analizamos os avances e os re-
A éstrÜturá ·da FSM-é a dun Consello trocesos na nosa loita e, ainda que as 
Xeral que reúne a repr.esentantes de cousas non pasen do mesm·o xeito en 
todas as centrais atiliadas e na que todos os.lugares, si se asemellan e se 
partiCipan centrais sindicais e centrais pode aprende·r moitci das loitas dou-
"rexionais", que non están afiliadas. . tras cómpañ~iros. , · 

Adema is está o "buró'", un ha es- . Pasemos á cu-estión persoal. Vostede 
pécie de exe.cutiva, que é a que ten qué_ se_ ere, máis xornalista ou máis 
que concretar as diversas do C~ónsello_ . sindicalista? ' 
Xefal. .. -'. " · 

A afiliación está aberta a todas . as Como sindicalistá son apenas mem-
. centrats que estexán de · ac0 rdo cos bro dun s_indicato da miña profisión. 

-~ princípios da FSM: a defensa da paz, ·· Como xórnalista in'terésome por to-· · 
,. dos dirnito.s dos traballadore§, meJlo- ·dos os prQb-Lerriás, polo que. é difícil 

res condicións de vida e de traballo, a dicer o ·que me sinto máis; o que me 
.:. cqoperación · ·inte·rnacional, especial : sim:o é solidário coa lo ita de todos os 

mente ·: no eido da información, e a trabailadores. · 
lo ita contra · a -carreira 'de armamen·: · Por qué son precis·amente ·os tráballa: 

' tos. - - ... dore!" os que fan rTiáis finca~ na· 
'· A Coñre<léración Sindical do Tra: cuest.¡ón da Paz IViundial. 

qallo ou os Sindicatos Libres nps seus 
congresos, aproban tamén os mesmos . Os perigos para a paz son cada dia 
po.n~os _polo que hai que sentarse á máis evidentes, pero paralelamente 
mesa, falta voñtade, para concretar tamén al.Jmenta a conciéncia qos tra-

bailadores neste sentido, chegando a 
unha altura en- que nós ternos duas 
grandes loitas parálelas pero na que 
as forzas van na mesma düección a 
loita pala paz e a loita polo emprego. 

No naso último congreso, feito en 
· C1¡1ba, quedou demostrado que ·non é 

posi'bel loitar por postes de traballo, 
mel lores ·condicións de vida · para os 
traballadores se non se loita pala paz. 
- Os milleiros de millóns que se gas-

tán en armamento poderian invertirse 
en criar postas de ·traballo, pero men
tres se siga a carreira armamentista 
isto non vai se posíbel. 

Vostede é de Almada centro da 
construción naval 'o · mái~ importante 
de Portugal, mesmo -é representante 
na Asamblea l\iiunicipat. Falernos dos 
estaleiros de Almada ... 

Almadá ten a meírdande grade do 
mundo, cun millón de Tn., pero ta
mén hai ou-tros estaleiros, o máis an
tigo de -Po.rtugal, por pór un exem
plo. Boa parte dos operários revolu
cionários sairon deses estaleiros. A re
conver..sión empezou · aH hai moito 
~empo¡· aconteee que sucesivos gober
nó$. prócuran destruir a riqueza que 
eran eses e-staleiros. Gran parte das 
divisas que entraban no país viñan do 
pago aos traballos que se facian nos 
estaleiros de Almada. Qué pasa? Pois 
mire, hoxe o goberno ten a maioria 

.das accións de Lisnave; a empresa 
1 máis grande, pois ainda así ten pesto 

de Administrador ao antigo proprie
.tário do estaleiro. · 

Os traballadores declararon que 
este era un ,intento de destruir a na- . 
cionalit()ción daq.uel estaleiro e de 
entregalo . ao antig_o ,proprietário. 
Mentres tanto, os estaleiros están sen
dp vaciados de. traballadores e de tra
ballo. Nun comez6 empezouse a des
viar sumas importantes para criar em
présas subsidiárias, togo outré!s máis 
oú -- menos misteriosas situadas no es· 
tr:anxeiro; vaciando~ non só as fábricas 
q~¡. cap,ital . senón-_.de trabal 1 adores. _Ao 
rñ'esmo tempo tamén a"vacian de tra- . 
ballo, pois que cando os armadores 
chegan e din que teñen un petroleiro 
para limpiar, ·pero ·que debe facerse 
en "tantos dias", pois o Administra
aor di, non é pos(bel, non é posíbel e 
teñen que ir limpar o barco a outro 
lado-. Lago dJQlle ao_s traballadores: 
cómo queren que lles paguemos se 
non ternos traballo? 

. ~. Prime.iro empezaron por pasar aos 
tr-aballadores ao paro, lago_ por redu
c'ir as· plantillas. Os traballadores en
dúrecen 'as pro;testas · e o Goberno 
QCUP,OU os estaléiros· por forzas mili- . 
tarizadas. Hoxe o estale'iro está cheo 
a'e barcos por todos os lados, está ao 
máximo da capaddade e os tral;:>alla
dores non chegan. 

· · Paréceme que se ternos en canta 
que· Soares está a . levar esa poi ítica, · 
e Felipe González tamén, é que esa . 
está marcada noutro lado. 

A. EYRE 

--~N.~ 265 / 14 DE MARZ0./ 1985 



. 1 nen equipo suficiente para f 

Os Conflitas· internos de AP ·é~:a modjficacións.. . ·. .acere 

Ainda asf hai cousas qu 
, boa, non se ven claras-_ Unh:'Jola 
m~ti vo da tardanza en' ser a elas 
do este " Plan ", que foi -apr 0Preseri --~frlcompeténcia agravan a -s~tuación 1 d X - , o ado 
Peno e uno de 1982 e at ' X 
do 83 non fo i apresentado e. ane¡ 
11 . . . na ~'<l 

ari a, P.or má is que fose entre 

O " Matadeiro Frigoríf ico Municipal" coa sua.moderna -te~noloxia · 

Calquerá. minimameote .informado ten~e que ter perguntado q'ué 
pasa no município de Ourense. l\ion é de estrañar xa que · 
o Plan de Ordenación· Urbana leva 14 anos e ainda só está 
aprobado·nun 18 por cer:ito; as obras do mataaeiro, cando debian 
de estar rematadas, ainda .se .está a discutir a ,quen sé lle adxudica a 
última fase, as instalacións mecánicas, por uns tiras e afrouxas que 
parecen ter f110ito t ransfondo; o cemitério vaise ver . 
incrementado nos custes présl)_po.stados polo menos nun 30 por 
cento; os asuntos máis importantes non se levan ao_pleno, ou 
se r~ti ran . ao non contar o equipo gobernante con niaioria. Qué 
·pasa en Ourense? 

, Div isaba..:.Oure.n.se._.u_nha . mañá 'desc:íe 
Cude iro. Aparecía todq .cube'rto dun 
masma de néboa. Todo pecho, her
métic9, aos ollas que desde fóra ten
tasen escudriña.lo .. Era a néboa de 
sempre, pero non por isa menos per-

' sistente. Só puden qlla~r, emerxendo 
ergueita, a Torre San Martín, que. asi 
vista, antes de parece·r '\mha barba
ridade", semellat;>a unha forza de su
per'vivéncia que sar das t~b ras porque 
non a dan acochado, d91'flinado. Con 
esta visi.ón e estes pensa1nentos veu
me unha pergunta á cabefa: "qué pa-
sa en Ou r.ense?" . ~-

Habia tempo que nésta capital 
non· se ·levantaba nengúnha · not(cia 
sobranceira, a non se r, éla ro, as rela
cionadas coa criación de CG ou coa 
enfermedáde de -Franqueira. Ao mes
mo . tempo empecei a re~ordar not í-
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cias e feítos, "un Plan Xeral qu ~ ain
da non se· aprobou, as obras dun mi.J
seu, prnxectos que non recordaba se 

·realizasen , o matadeiro, cemitério~ ... 
así até que mé acordei das eleicións, 
de cómo os .cen t ristas perqeron a al 
caldía, do apoio do PSOE a AP; ah, 
había unha e.cusa que me esquecia, os 

· lios no -seo da próprla Alianza P.opu-
lar. _ 1, • . . 

A pregunta s~guíame ná cabeza e 
sen case darme· conta decidinnie "in
vestigar" qué pasa en Ourense . 

O concellal e a sua académia 
Xa envolto pala néboa, metido 'pou
c6 a pouco nela, fun albiscando, non 
sen moitas di ficultades, algunhas cau
sas; como que, por~xemplo, o conce
llal Rod ríguez Suárez, encarregado 
do pe rsoal , ten unha académia onde 

en Setembro. . , , .9Jdo 
- \ ' .. • M ···~ 

. ~ué paso~? Mentáro_~rr\e íl A; 
· Má~10¿ Carreno, c?~s~lle!ro .. qe7a 

· .. nac1-.9n , do T em torio., rr;¡<Í'nea 
- 'a'liancista en üvrense q·11e p''01· ' . ' le "'.: "·. o 

to, non debr~ de ter moi to ihte' ' 
b 1 H · 1 - .. rei apro a o. a1 a g1:1ns que, rnáis 

.pensadó~, fa~an d~ Car_reño e deJ 
·da .(~amen pr_eb.os~e, de AP-Oufeñ' 
.de frncas ~-ue pod ~an sair benefici 
ou perx.uo1c~das; N~n dei_compr 

. do nada deb ido a bretema rein ant 

O "Plan Pina"" 
As co~l.Jsas voltal::Ían case ao mesmo 
tado que habia 14 anos. ldasa e 
rregáballe ''axust_ar" o Plañ a p 
que foi · o antigo Director Xeral 
Ordenación do Território. 

- Pina, en vez de facer as cor 
cións que , segundo alguns expe 
pod i'anse te r feito en dous rn 
ponse e tenta elaborar un "Plan 
vo", co que non parecen estar 
acordo nen a C?nsellaria, nen a rn 
ria ~os grupos municipa is. 

O Goberno Municipal conv 
aos concellais para estudar 
PXOU, quedou de chamalos' !Dara 
tras reunións, pero non o fixo 
O seu interés por isto parece vir 
most r:ado pala inex isténcia dun ha 
m1s1on municipal -de seguime 
composta por poi íticos e por t' 
cos. \ 

Dada esta situación, tanto a pa 
nal da cons~rución como os sind 
tos levan tempo reclamando a a 
bación du-n plan , porque din que 

, "impasse" causa no sector numerllllllllllll 
sirri~s perdas. 

Agora, coas eleicións·áutonó 
á porta, parece que a tod os lleslil881181!11S 
t rou apuro. 

Ui:t mataoeiro 
cinco anos 
E ago ra qué, pensei despois ae i 
rarme tm pouco do "Pfan ", cand.d lllllll 
coitei unha voz ·que me dicia a 

, rada na bruma : "pergunta polo M 

p~epara ·aos opbs1tores que ·prete-n.den 
· entrar no· Axvntamerito. Rodríguez é 
o encarregado de facer qs cuestíoná
rios para as oposicións, claro está ... 

. Verdadeiramente , a ·situ'ación non é 
·c:i.ue digamos edífícante ; a ve!' quén 
disipa as dúbicas qüe podan xur~ir .. . ! ' 
Niáis non era isa. En Curen.se tiña 

.. que pasar algo r:náis. · ~ - . 
Asi, ao prindpio "ás ªR.alpadelas, 

no meio da néboa funme adentrando 
nas ruas, até chegar ~ Praza Maior; 
haoia quen me dicia que se'guise cara 
o 'Bárrio das Burgas, que tanfo t íña, ' 
~·total todo é igual"; afirm~oan que 
ali podian saber tantas causas com:o 
na Casa· Consistorial .. · · 

. Preferin non seguir baixando, pos-
. to. que, entr~ outras razóns ; cortviri
~entes·, aquela non erp hora. 

O plan oe ordenación, unha espera de . 
14anos . . · ·: · · ,.-_,'. 

$ 

. '. 

. ba, este PXOU levaba 14 anos facén-
dose. · 

Foi a anterior . córporadón quen 
·lle encarre,gou a sua elaboraci.ón a 
ldasa, pero a Ccnselfariá dé Ordena
ción do Terrítório só o aprbbou nun 

. 18 por cerito. Seica había "deta lles 
qu~ estaban mal tjefinidos: ta les có
mo se ian recuper.ar os interi0res das · 

- ·.mazás _de casas, o que. pódia ~epe rcu -- · 
tir no Axuntamento . .e · outras cues-
tións polo estilo. · 

· . · O .aritedor Alcalde, Xqse Luis Ló-
pe~- :Iglesias afirma·· q~e "o Plan non 

Ali, na Casa Gonsistori~I, · que .·q~ede ·,debe de ser ,_tan rnao, cando agora to
claro, debia de ser onde pudese .cón- · · dos ·os grup9s o reclaman''. Di tamén· 
ºtestar .á miña pergun-tá

1 
polo. menós , ·o portavoz de CG do ·~ponto de vista 

nalguns -aspectos. D.ecid (n i·r por ·par- . P<?I (ticd non é mao, a inda que, como 
tes. · - é lóxico, sempre hái deserepáncias". 

Primeiro qui rrnn saber qué era o A Consellaria podia aprobar a. to-
que pasaba co "Plan". O interés é talidade "do PXOU e . introducir as -
simples: Nu'h Plan Urban(sticd hai modificacións . -e¡ue crese oportuno, · 
sempre · moitos cartas polo meio e pero non o fixo. O motivo parece ser . 
moitos intereses; ademais, recorda - que a Consellaria non tiña capacidade 

deiro Municipal" . 

Enfin, dixen eu, se cadra a 1 

ción do que pasa en Ourense est! 
matadeiro. Alá me encami ñei. 1 

encontrei náda anormal, nen que 
tasén ou torturasen a ninguén 
non fosen animais. Qué quereria 
cer co do matadeiro? Non ente 
nada. Asi e tod9 pergu Atei por 
por ver se había algunh a cou sa 
me fixese sospeit ar. 

Vin obras e descobrin que pre 
dian facer ·un n·ovo matadeiro. ou 

· obras _ foran sacadas · a subasta 
1980 e que Huarte'gañara o conc 

. pará facer as obras civis por un 
porte de 83 . millóns, e que a .O 

·empresa , Aunier Duval Setri. (S .0. 
. lle concederan as obras. de instala 
. mecáni.ca en 73 millón~ . 

Empezaron os traballos de r~ 
mas e ampliación, e nada máis prr 
piar descobren. que habia que P 
no servício diário de matanza, e 
que non estaba contemplada no 
me iro · proxecto. Como os Ou re n 
non podia11 qued'ar ser-i ·come r ~a 
habia que· reformar o proxe~to .. 

· Faise o novo estudo e as em'pre 
· nun comezo ace'itan .facelb, P 
mes:nos cart~'s, pero 1o'gn ·s:o:s. 

· tase atrás. Huarte di que ela far t 
as obras, até. as da maquinári.a,"'P 
mesmos · cartas, pero . pm, parte 
Axuntamento non se ac~ita ... ··, 

SOS apresenta , un ~ovo prox 
en Febreiro do 8_4~, incrementanQ 
custes en 18 . millÓns. Non se·.a 
ainda que se seguen a dar longas 
escrttos que son desestimados P 
técnicos municipais. Pero a emP 
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fai as obras e a Corporación non 
a nengunha resolución ao respei-

espo is de vicisitudes como a con-
16n dun acta de replantexamento 
é apresentado á permanente do 
e Novembro, e o dous de Xanei
DS pede a .rescisión de contrato, 

-aumentan nun 30 _por cento. 
O prexecto selca estaba mal fei

to, p.ois qae non :se comtémpla que 
a un metro· se encontrase água,~ ta
mén fallaba neutras previsións, o 
que. fai que~ por exemplo a sala de 
autópsias. se incremente nun 85 por 
cento o seu custe. 

Fálase tamén de "dossiers" es
condidos neste ·tema nos que se afir
ma· que os gas'tos, de querer· facer as 
causas ben, aumentarán nun_ i 12 

. · por c~nto. . _ 
paGidade,, ou· nabia afgué-n-dentro da ·:· • Algiú:is \liciños xa ·teñe_n :compra- ."' 
c;:orporació.n interesado·:r~ Habi.a al~ · do os nichos ·aos préci.os antigos. A 
guri ·éoncellal que J a levar '· un tanto - CÓm() · van · pagalos OS ~u~- os·, ~om~ _ 
pm ·cento grand~ qeses 1B.,-Q1illóns -pren de no~o?. Serán discrim.ina-
de aumento? dos? Vai pagar o Axuntamento a di-

.Parece que,-envolto :na br.étema; f~rénda? D'e ónde .. vai sacar os· car-
alguén intenta contestar .afirmativa- tos? ~---:: , · _ _ ,., 
mente, case lle perce't)o ~o~nome;· cla- . Pero -a corpbració'n parece'" estar 
rp que, ªº mello'r, só . s_on>suspicá- - aparentemente- tranquila, até --agora 

·- cías minas e deforma_cióñ por ter 'li- non fixo nada por sólucinhar o 
do tantas novelas se Sherlock Hol-" asuntó. · Cómo no oaso do PXOU e 

· mes, que se desenvolven ~ntre a né- do matadeiro, parecen entr.arlle -ago-
. boa do .táme.sis; · · - ·- · - -· . ra ás presas. A ·experiénci? dime _que 

-Ouedábame .ainda a s'ensac!ón ·de' . · aos··culpáhe,is sempre ll~s ,pasa:asi. · 
non ter chegado ao fü1al._ Máis que ' · P~ro ' uri non pode deixarse ·gu~ar ' 
sensación -é certidu.me, -e cas'e aflo-· pel-a~' prrmeira. irnpre~iór:t, h~i c;¡úe 
raba, en - min a idea_ de- Cjue talvez- atar' ben -os cabos. · i 
n_U"nca · che_garia a descobri.r verda ~ 

· - deiramente qué pasa-en Ouren·se. "Infantilismo poi ítico" 
Pero xa estaba envolto totalmen

te por ese engado das películas de 
mistério, de · mistério entre a mera 
á beira do rio e nQ~ estaba ti-isposto 
a· romper .con ese encanto e conver
terme nun detective fracasadO. · 

Seria polo ambienté misterioso 
· pol'o que me éncamiñei a tomar un 
viño como debe facer calquer bon 

w esc;,ulcador -gal ego. Despois . de ·en° 
___ _.___.._ .... 6 trar en·. tres· ou catro bares, estoitei 

pero pretendendo sacar vantaxes·, co
mo que se lle devólva a fianza, etG. 
A Permanente acorda d9rlle á prazo 
de 1 O días para empezar as obras, 
porque se ve o perxuício non só de 
tempo, senón de diñeiro, que esta 
demora oca~ionou. · 

- Rescindíulle o contrato e -agora 
estase á · espera de adxudicárenselle 
as 0bras a Huarte, ,qu.e xa ten ace·i
t:ado realizalas. 

Doulle un repaso ás incidéncias 
das obras pensando se estaba aqui 
o quid do matadeiro. 1 mediatamen
te asáltame unha pergunta, "cómo 
se segue mantendo todos estes _anos 
a confianza en SOS cando nen sé
quer trouxera a .maquinária necesá-

. ria para Ourense,. nen a tiña com
prada? E as interrogantes seguen ... 
Por qué non se resolveu o asunto 
con anterioridade e se esperou até 
que as obras xa debían de estar .con
clu ídas? Foi por neglexéncia, inca-

- nun deles_ unha conversa na que al-
guén dicia: "iso do éeminterió si 
que é unha· carallada; .. u A televi
sión reclamou a miña atención por- . 
que ~"habia 1 io nas Xórnadas do En
síno'-'. Cando recapacitei xa marcha- · · 
ra aquera xente que falaba do ceini~ 
tério, asi qüe 11on puden saber máis. 
Pero o asunto gpstoúme: én toda 
história de intrigas hai case sempre 
un campo-santo polo. médio. 

U~ cemit~rio 9ue se dispara 

· par~ _-cerciora~rme éla presu~ta culpa
bili.dade da corporación había que 

· inves'tigar outras actuacións. Asi pu-. 
den ver bómo do Fogar do Tran
seúnte non se voltou -saber; tampou- · 
co -do .centro para ·drogaditos; nen 
do Bono-Bus; dos vertimentos. do 

· poi ígono de San Cibrán ao Barbaña; 
da água ao perímetro rural. lnteirei
me tamén de que 11on van aos ple
nos, porque non '. lle deixan, os asun
tos confliti_vos_, e cómo nalgunhas 1 

oéasións qÍJe foron, retí.ra (onos _sen :: 
que se i:Jiscutisen. - . . 

lJn testjgo, o anterior ·Alcalde·, 
-afirma qüe o que llE1 pasa ao .equipo 
gobernante é que ten "infantilismo 
polJt-icó d_ado que pretenden facer o :.. · 

· pre-suposto i:neirahde <la história, 
·&.en C:larse conta de que as corpora- · 

·., cíons. que lle . sigan va_n ter, por ló
. presuposto -áinda meiran-

Tam~n me din que se leV.an ' mal 
entr~ os do ·grupo gobernante; que 
r.ion se fian uns- dos outros e que 
tampouco se· fian· dos técnicos mu
nicipais, con quen as_'rel·acións non . 
son mOi:boas. 

Todo parece apontá~ 
a uns culpábeis 11 

Non hai . máis vol tas, · todo parece 
apontar a uns culpábeis. Non direi 
os nonies p.orque perdería a história 
parte do. en·gado. Como o cónsidero 
intelixente e con ganas de matinar, 
querido léitor, ·deixarei que vostede 
o descobra, pero, olio, pode haber 
~ómplices moi imp~rtantes. 

_ Por se o .ve moi difi'cil voulle ciar-
as ú ltin1"as, pi~tas. . 

Ó grupo centrista, áo que perte~
cia o anterior Alcalde, pensaba vcil
tar · conquis~ar a alcaldía · polo que 
agora tampouco arrimafl moito o 
ombro para facer gobernábel o mu -

. nicípio. O PSOE-foi o que axudou a 
pór un alcalde de AP, pero agora 
tampouco colabo~a n~s tarefas do 

· goberno. · 

Por Último, a pista máis impor
tante, o perxudicado é Ourense, 

aixo da Ponte Vella, cuxos cimentos arrancan dos romanos, e pasando por un 'dos seus are-os construiron esta ca,rretera que, ade-
A. EYRE s xamáis se-rvirá · 

'---' 

N. 265 /14 ÓE MARZO/ 1985 
~ . . 



. . 

ensmo 
XOSE·RAMON PENA 

Co.mprenderei--e comprendo- per
fei!tamente que calquer dos desocu

, pados Ieitores que se ac.heguen a es
tas_ liñas, faga, xa ·de início, a ·se-

. gurnte cnata a rtodo . a argumenta
ció~ que ven nas que seguen: "Pero, 
nnos ver. Este home pof qué non· 
participou, ·por qué non dixo todo 

· isto ptecisamente ali?". Ese ali é, 
d.e~de logo, as "II. Xornadas da.Lín
gua Galega no Ensino" que se están 1 
a · celehr~ -can;do este artigo vex:a a 
füz .q.s tempos verbais estar~ xa en 

-11.~sá~ó~ ·en .Santiago _ de Composte-

- Po:ís ·ben; fique tamén de início, 
- ó mea r~spei!o poi; to<;to~ aqueles 
qu~ parf;ic.1paron nas ditas Xoma-. 
das.;.., por eles-e polos seus traballos. 

· rero, xa decontado, deixen-me 
todos.que vaia a onde 'quero ir. 

Formas e obxectivos 

O caso é que as X ornadas iniciaron- . 
se ~on polémica ou, me1lo,:- ~ito¡ 
con escandalo. E o caso .tamen e 
que a causa resulta "normal", é di
cer, o esperado na situ'ación na que 
nos O.esenvolveinos e pola que atra
vesamos sen, que se lle vexa un ho
rizonte enxergábel. . ' · . 

Digo que non resulta extraño 
que · en modo a1gun que certos fei
·tos se produzC11I. En realidade, a 
desputa cuase eterna entre oficialis
mo-reintegracionismo ou, · mutatis 
mutandis, entre a política lingüísti
ca da Xunta e. a oposiciOn, non fai 
m~ CJ.Ue co~oborar o qu~, de pri
metta mtenc10n pensaba dicer neste 
traballo. ' . 

Porque, irnos ver: As Xornad~s ' 
titulan-se para comezar, "da llngua 
galega no ensino". Pois ben; por 
qaé non "do ensino en língua gale
ga?". Talvez a alguén lle semelle is
to unha perogulla.da e sen embargo . 
está moi moito aí a raíz d~ boa par
te do confuto. Ou un servidor e te
rribelmente mal pensado e está 
completamente trabucado canto ás 
intencións dos organizadores -'-Ou 
dos que organizan, á sua v·ez, aos or
ganizadores- ou estas xomadas te
ñen como único bbxectivo -confe
sábel- O ' comprobar O estado polo 

' que atravesa na actualidade a asig
natura de língua e literatura galegas 
no E:nsino. Entre as ponencias, co
municacións, etc . .¡ brillan pola stia ' 
escaséz ou totat · ausénci,. · todas 
·aquelas 9ue podan estar elaboradas 
·por profisi:onais doutras áreas dife
rentes á língua e liter(,ltur~ galegas. 
Estamos <liante dun simple esqueci
rnento? Estamos detrás dun levar as 
mans por parte deses profisioJ)aís? 
Estamos nµn intento de non con
fundir áreas e disciplinas? Oxala. 

Pero, r~pito, hai cousas que lle_ 
fan a un ser moi mal pensado. Por . 
exemplo ese "reservado o diieito de · 
pu~IicaC:ióri" que .-opmo <Uguen xa 
md1cou- lem bra mais que nada o: 
'"reservado el derecho de admisión" ;! . 
dunha cafetaria kitsch. Por qué se Z 
coloéa ese carteijño?-Acaso e siro- _3 · 
ples e llanamente ·para que os lusis- en 

·tas -ve.rqadeira "besta ~e_gl'a" gara 0 
r algu.ns- se,.vexan na obnga, 'de dar ~ 

a .nota7
'. ou' ir ca conto .a ó.útra par-~· 

te?. Non, está claro que no fundo · 
hai moito máis. O ca.rtel.iño ,de ma
rras está reflexando verdadeiiámen
te cal e a cara do póder, cal é a sua 
ideoloxia e cais soa, finalmen.h~, as 
suas pretensións. ·As Xomadas da 

..._ ,· 

I. 

trabas i,iO proxecto no que aiida Sejiores, esa mistura de e·nxebrismo todo caso, que estamos asistindo a 
Vde.? Realmehtéi somos todos tan rancio e democracia vixiada é, te- un proceso meditado e P.re-medita: 
absolutamente e.micos ou incons- ' ñan-no ben en conta, a ·orixe dunha do de roubo e apropiación dos no-

. cientes como .esta señora -auténti- _ política · lingüíStica manifestada sos sinais de identidade. Durante un · ~. lingua serven para xustificár a ~xis
t éncia duns organismos, db traballo 

T.O de certas pers.pas e eq. resumo, 
. com o comprobación da ,aceptación 
.entre o profesorado de galego -su
postamente., apenas ·supostainente, 
o máis nacionalista"· e v.ennello d.e 

ca mamo·na da língua, segundo ela atrav.és dunha ,señora Directe>ra, · tempo_, ·a iíngua. foi . patrimónfo, 
· mesma prop~ga- para non nos ·d~- duns .organismos, dun:ha· intelectua- bandeua do nacionalismo. Hoxe, 

catar ·. da 'utilización . da que somos lidade cómplice e dun'"'."profesorado ¡:iolo que sé ve, serve á "pluralid~-

. t69os os profesorados do :·país- . 

. Aiguns. talvez :rasgeJ;l as v.~stiduras 
ao .le_r isto ·e· outras ~alyei ·sµnples
mc~nte rian, pero_ a v~.4ade é ~empte 

.- ·a v~~dad~ ,--'-apesar d¡e:. que a ~iga un 
servidor des_de logo. , · 

. As Xornadas da Língua . _Galega 
np Ensino están organizadas, no'n o 
esauezamos nunca, por un poder 
:poÍítico que no _momento actual . 
consiste o uso do galego, e até é ca
·paz. die levar adiante certas C?mpa
-ii as .de norma.fu.adán. As Xomadas 
da. Lmgufii son un verdafü~.qo test .
pa1a (l política lingüística do:poder. 
C0111, elas s:ábe-se: Que grado .~e con.!. 

_,vocatária. te.:n a Xunta; qué gra~o de 
aceptacipn ten D. Paz 12~~ª e a 

"sua eqmpa; que grado de r~signa-
ción . dian:te de feitgs consumados 
exist e entre uñ profesorado ou tróra 

. éo.mpativó; que grado de .aceptación 
· feñen, -douu~ p-iiJ:te._ os famo~os-lu

·sistas e c.on.· qile -apoio con tan: E to
do iso haixo un supos.to carácter 

. ''gienfífico'~ e "peda~óxico,'_'.~í es
tan~ adema.is. as palabras de D. Paz · 
Lamefa: c'Pa¡rticipo duQha dirección 
conferida por un goberno de A.P. 
que nunca me pu~o trabas" .. .?er~>, 
Dv Paz Lamela: quen lle podena por 

obxecto?. Nen máis nen·m.enos que acbmodatício ou que simplesmen~e . de" demofa·ática,;.a mesrria que - x;a 
baixo unha falsa ·concepción .de está nas· ~ubes~ Co:i:n.o, ron_ todo i~- . o dixemos ,nestas me~mas •paxihas-:-. 
"ptogíesismo" pedagóxic;o·· ='- que, . ío,, poder¡an ,pemutu:, .os r.espop.sa- ... , bot.ou · do.farlamen.to· &. qµen botou. 
doutra parte, é ben p.otrno doado de ·beis. d.as xqrnaAas q1¡1e:}:1pu,h~,se ple- E· ten. g~ác,ia, •p.ara os-qu~ .-+ne coñe-
mostrar- servir de uescúsa a unha ,, .P._ª-h9~rd.ade d~ e_xpres~,a;q?;. :: .- zan, que,fod<;>. ·isto ~~_;xa ,d·ltq:Por al-

.,· política de verdaderra '·'irl'andesiza- , . · . ~. guen :q·on.-afecto. n.u.-nc;a_ ._ao-}3NG, co-
ción" do idioma, que se ve,reflecti- ·Claro; e que.·a Xunta :..de G-ahcia , mo é·lin servidor . d·e'vostedes. · ~ 
da minha certa normalización nun- .. ~pehas» c~mp.re o se_u · :pa:p~L Mell~r . 
ha ~ iiormalizaci(>n ·_Íight. .E ~á' sape- , ". dit.e; hai- qu~ recone.~c:r· que esta, -. : ·Os·prO:fesores de galego ," ·,': ""· t -- . 

mos o que significan.' os productos que sem.ella est{lf por ye~d(}s, .a an?s . .N'unha ·e'irtrevista 'éoncé'di".d"a·i., a'.-es' te-' 
light, e xa sabemos que público é luz dos n:itereses. do part1 o ao que 
capaz de consumir eses productos. .I?ert~nce e.ando _ do gale,go se trat a. Jllesmo x-ornal;··o meú .co:¡npañeir6 

.. d . Pero non nos engarremos, a pouco de ·aventura docente.:líteiária, Afitó-:: 
~or ~o o ~so, para C<:Hµezar , eu que profundicemós vemos que isto nio Reixa, dicia .-moi berr, por cer-

duv1dana m01to en J?articipar nun- . non é café-café serrón a mísera chi- to- que os profesores ··de galega so~ 
has .xomadas <?rgaruzadas por al- cória de postguerra. · mos algo as1 como a ertzantza.-Pois 
guen que consciente . ou non, serve E no fündo, D= Paz Lamela -que.~ .ben; eu diría· ainda máis: .Existe por . 

, d~ p~talla a un gobem~ que r~p_re- pou.co ... honor fai ao s~u nome. ~sta . parte de ,un número . importaQ.te de, 
,,sent~. a suave~ un, -parhdo p~htico st¡ñdra-'- parando os,:baló:i:s c;:ál~·µn ses p·rofe~sores~ O' - clé!:dsimo ' in.t~rés\~·n 

. f1ue, da sua parte,, ~erve a:o_s mtere- Arcon.ada cajql!ler. Pg,rq:ue e b~n sip- . se (>onv~_rter ·nesa ertzaina. Porqué 
seey dunha et~rna ~lase dommjlnt~, a tomátieo que o' Sr. 1Cbnselleiro:, de ertzain·a é paFticipar' - ·e a i~noráneia 

.· me~:U·ª · que contm~a . !1ª ,~u~ telllla -- Educación sexa capaz 'de pedir, un- non: e·xime"- . nunha Jiña lmgüistica 
de ~ebla del Car~~~l , ~pebla .. ha concórdia lingüistica par:a·. vet ·se · (e non falo -agora de simples norma-
de ·rnves e demat,s. hndez~s · . Un entr~ todos facemos a norm_alíza- tivas) que: s~, permite o lLpc:o de pe!-

. '_Qartido, unha po~itica .que preten- · ción, mep.tres a Sra. Diiectora e n-. · seguu opiniot}s ·gu.e- lle son centra-
, ~en ~~mostrar, fm~en~e, qlfe ~ Paco . Rodrígµez se ¡tiraban os tare- rías. A escusa das noimativ.as' é, nes-
·s1tuac1on d? galego e ~s1, esta 'ª~i co5. á cabeza. Se non estamos na ce- te caso, a esciisa da c-obardia' e a dei-
porque ?, povo gal~go, , ct.e~0crat~- :pmónia da cortfusió.p., . que veña xadez. . ' . . ' -
camente o que:i:~ }aplen asi. E d1- Deus e o ve?Ca; Qué jJ_asaria "p?la P~ro ·~ qúe esa vontade de ertiai-
ce!, coµio se a h1stona, como se os mente dalgun· dos partic1pantes

1 
~al- na manifesta-s·e tarn.én cando ese 

fe1tos, com.o se todo abs.olutamente vez divido entre unha vella mihtán- profesorado ·intenta por todos. ós 
todo n?:f!' tivese .. ac9nte~1do. A e ter- cia . e a placidez do s0ldo mensual sistemas semellarse no máis posíbel 
na polltica de hailles qu~ pasar a máis a comodidade oficialísta?. Pen- ao profesorado de Física e Quíini,. 
man p~lo lombo, aos pais, co~? se quen queira que son frivolida_Qes ca,- Matemáticas e d~mais asígnatu-
aos · bo1s., para que non corneen · estas qu.e escreoo, pero lembre, en ras "sérias" do sistema. Pensan· al-

guns do~ · no~os . · c0wpañ~iros que 0 ·mero fei~o . de ser o . de galega" e 
unha especie de. couraza, acaso que 
o~, situ~:rá fóra µas leis .de gravita. 
c10n umve~sal? ., Non 'O esqúez.amos 
º· galeg<? ~' hoxe. Pº!. hoxe.,. unha 
s~mples asigf!a,tura mais 4.entro do 
sistema. E. duan-me: ."Mellar é isto 
.q\le nada'~ .. Pois eu . digo: para tal 

; viaxe non fan falta t,a1s alforxas 
. Dividas hqx~ ,P_ola a,bsurda polé. 

mica das normativas, perdidos uns 
nu~ha .c~nc~éncia ' apostólica" da: 

. nosa m1st,on, entra~do de cheq, ou~
tro,~, no_ .novo ~udismo post-rnodei:
n~ ·' e mcosci~ptes, _aqueloutros, · 
mihtantes do · pasotismo. enxen
bre", os profosores de galega so
mos·, mal que. nos pese, un elemento 
escasamente progresista no proceso 
de normalización. E somos unha. 

. yerd,a~eira ~rtzaina cand~ asistimos' 
. 1mpavidos a '. '.~aza de meigas" d'esa-. 

· tada en ocas10ns contra o cornpa-
. ñeiro que comete o delito de pensar 
· de modo diferente: Soinos autenti- · 
carriente irraciónais cando somos ín-
Ca.(Jaces de responder ao que verda

._ deiram e.n te de be ria sef a nos a ·mi-
sión, isto é, ser a vanguarda técnica 
e moitas veces v~nguarda-vanguarda 
da normalización do idiozyia no En
sino. Pero esa normalización, ese ca
ráGter progresista do noso traballo 
-somos ou non més que-unha asig
natura, como o Barr;a?- está impe
dido desde b comezo. Impedido po
la nosa participación pola activa ou 
pola pasiva na "irlandesización". 
Unhas verdadeiras xornadas do ensi
no en língua galega, non som sim
plesmente unhas xornadas para que 
cadaquén luzél as suas teses e tesi
ñas, para deseo brir novos medite
rráneos pedagóxicos. , Porque está 
moi ben que progresemos na forma 
·e maneira de ensinar galega e o me
llar galega posíbel aos nasos alunas. 
Pero a nosa guerra ten de estar rnáis 
lonxe; a nosa guerra ten de estar 
nunha colaboración estreita con 
aqueloutros compañeiros de Xeo
grafía, Matemáticas ou Latín que 
son capaces de realizar o seu traba
llo diário no noso idioma nacional. 

A normativa que non cesa 
Pero non se pode facer este traballo 
desde a divisiém. l)ificilmente exis

- ten argumentos morais para propi-
ciar o que ou tros profisrnnais reali
cen as suas· aulas en galega, cando. 
nós m©smos participamos na. absur
da tarefa de reconverter cada ano 

· aos nosos a1unos segundo a nosa pe
culiar formá e maneira de entender 
a normativa. 

Son dos que creo duas causas 
esenciais: 1 a que entre o carriño de 
bois e o fardel do fado lisboeta exis
te algunha soluciOn .digna; que se os 
profísionais do galega e 'os escrito-

. res quixés"emos de verdade, se au
tenticamente estivésemos aqui para 
defender . o idioma e non os intere

. ses particulares de cadaqU:én, o pro
. blema da normatjva non existiria 

xa. 
Be.n é certo que neste se-ntido o 

I.L.G. e demais , normativizadores 
oficiais actuaron -e actuan- cunha 

· prepoténcia que nos nasos tempos 
somente se ve nalgun subsecretario 

. sociolisto. Ben é verdade: igualmen
te, que as actuacións e rogativas dal
gun lusista desesperarian ao rriesmí
simo Ei;;a de Queirós, ·per.o váia en 
axuda destes últirrios que a prepo
'téncia dos prírneiros é directamente 

· culpábel de que un problema resol
víbel nunha xuntanza de café se te
ña desprazado ás aulas. E digo b.en 
de cafe porque non unha xuntanza 
de. filófogos , eses 'seres extraños e 
!Ufns capaces de · !ransf<?rmar un 
11dioma·vivb. Runha. llngua m. doeuro
P.eª : ~ue s~ perdeu no Séé-~II a.X:,C. 

'A moct6 ae conlusión 
.Durani e ... algun krnpo · !P.tentou-se 
cqnsegu·4 .unha .aso~iacióif ~e Profe
sore·s.,que ;usasen: .Q galego .. com;q 111~
g~a · h~1bitual.' d9 ·seu .trabailo .. L9~i
cameñte,,. os · profi:sion~i.s de galego 
forbn os primeiros en ser convoca-

· d0s. ' Foi triste o ver como cadaquén 
representaba éntón a paÍódfa das 
nor.mativas, corno se cada ·un tivese 
nos lábios. a sabedoria dun Menén
déz Pidal. E ·triste ver que as -frustra
,ei6ns, ps,euqo-poJític¡¡~, ós .. anc;eios 
d:e poder se téñail transformádo · · 
nunha..inísei'a fiincián de "ertzama 
que _unicam·~nte · .serv:_e. par~ iffi.pe~ir · 
o · tr:aball? d'o-coµipanerro (e d!g~ ~s
Jo - ~on~c1ente ~e; que a la.bor po~~cial 
se 1reahza tamen desde a opos1c1on,). 
.E triste~ en Sl,lma, ver o espectáculo 

~ de proris.ionais que ¡¡code.n a unhas 
~ó:rnadas . sen capaciclade de defen
der" o único que realmente ~nteresa : 
ó"n oso idioma. Talvez, no fund.b, e~ . 
sexa 111n pobre soñ'a.do(q~~ ,p·ensei 
que serviamos pata algo mais que 

~para s~ples _tapadeira-dun go~~rno · 
de .· ·aueita.:direita ·non · galeguista, 
non nacionalista e para pór o cazo .ª 
fin de mes. . 

.· 
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tribuna 
Rematpu a lo~ga folga d.Os ~ineiros británicos 

.-... 

Cerr~~ as· minas. . ,. 

e iinportan Carbón 
Din. que foi a farne e a intransixéncia do goberno o .que levou dé 
riovo ao 'traba)lo a ~ái_s da metade dos mineiros británicos. ~ind.a 
asi, Scargill, l 1der sindical, e ~a~on, portpvoz da patron~I, .an~nc1an 

ue as suas posturas seguen firmes: a empresa non amnistiara · 
~os case 600 traballa~ores despe~idos por "actos. vio!~ntos" ~ os 
mineiros van levar ad1ante ':Jnha guerra d~ g~ernl~as despo1s 
de voltar aos·pozos. En me10, con catro millons de .parados -
e 0 proxecto de despedir a 20.,000 ~ineiros nun iano, .o. R~ino . --
Unido segue importando carbon. l\t¡meral que, paradox1camente, " 
ten cada vez unha relación de precio máis favorábel a respeito _ . 
do petróleo e que está senda progresivamente máis solicitado en · 

·Europa· o q
1

ue -non impede que as multinacionais prefiran . · . 
carbon do tercei ro mundo que se obtén cunhaman de obra rnáiS 
barata. · 

O carbón produce o 75 . por cento 
da electricidade británica e cobre o 
30 das necesida'des da indúst~ia en 
enerxia; e ainda que lan Mac Gre
gor, presidente da patronal NCB, 
predixo que a folga "poderia durar 
vinte anos sen perxudicar á econo-

· mia", nove meses máis tard~ 60 mi
llóns de toneladas de carbon esta
ban perdidas, e o custo do conflito 
superaba os 2.500 millóns de libras 
(sobre o médio billón de pesetas). 

O plan do NCB que desencadeou 
o conflito preve o cerre, nun ano, 
de vinte explotacións xulgadas non 
rendábeis sobre 175, e a supresión 
de· 20.000 empregos. Desde 1974 o 
número de explotacións xa caiu de 
246 a 171, e o de mineiros de 246 
mil a 180 mil. Entre 1981 e Decem
bro de 1983, dezaseis lugares de ~x
tracción foron cerrados. Nas re
xións mineiras o paro chega ao 27 
por cento da povoación. 

Desequilíbric,>s como este están a 
fornecer que, en conxunto, o 1 O 
por cento máis rico entre a povoa
ción adulta repártese entre si máis 
do 25 por cento ·do rendimento na
cional, en tanto que o 1 O por cento 
menos rico repártese apenas. o 2 por 
cento das rique.:Zas. · 

Desde a chegada . ao 

de ferro", no 1979, non cedeu ~Utl
ca, ag.ás un ha vez, ·ante- os vinte con.
flitos sociais -siderúrxia, _ ferroca
rris, saúde- que debeu enfrentar. O 
seu obxectivo confesaQo é esnaqui-
zar ·os sindicat.os. · 

Pala- sua ·banda a Trade· Unión 
Congress (TUC), confederación do~ 
sindicatos · b'rltánicos,· apesar de ser 
consciente do que estaba en xogo, 
bal aos mineiros e unha condena·da 
violéncia, unha invitación ins.istente 
á moderación e a unha maior flexi:
bilidade nas negóciacións. 

Piquetes e esquiroles 
Na sua loita contra a reestrutura
ción da explotación carbonífera, 
Scargill negouse a aceitar a nova le
xislatura promulgada a instáncias 
do goberno Thatcher para reducir o 
poder dos trabal ladores: limitación 
do monopólio -sindical dos contra
tos dQ traballo e, sobretodo, res
trición da actividade dos piquetes 
de folga e obrigación de realizar 
unha consulta á base mediante vota-

. ción secreta para comezar unha fol..-_ 
ga, I • . 

"Non hai que atravesar os pique
tes de folga" di Scargill. Pero a ver
dade é que a actuación dos esquiro-

/.f//Dt 
---"""-- Bf?¡r IN., __ _ 

Para dicer que as minas británica
4141 

non son rendábeis, 
Margaret That<:her importa c~rbón 
de ditaduras terceiromundistas, 
. : 

onde a man de obra · é máis barata 

O consumo de carbón en Europa . Eses mesmos países da CEE im-
foi· de 302 mill.óns de toneladas no portaron 62 m·illóns de toneladas · 
1982; as previsións 'para · 1990 son · no 8-3, principalmente .dos EEUU 
de 370 millóns e para o ano 2000 (-23,6 millóns): 'Suláfrica (16 mi
de 580 millóns. Unha constante · llóns), Polónia (10 millóns) e Aus-
progresión. trália (8,7 millóns). Estás importa" 

Diversos estudos teñen afirma- cións represe'nté¡n o 22 por cento 
do que o carbón pode abastecer a do consumó, co·ntra 'º 1 O por cen-' 
maior parte das necesidades de to de hai dez anos. A previsión co- · 
enerxia das duas próximas décadas munitária 'Para o ano 2000' ~ ele~. 
e xogar como consecuéncia o mes- var ese nivel ao 45 por cento. 
m_o pa-pel que o petróleo nos vinte ·Desde a crise de 1973,. o feito 
anos que precederon á crise: Por característico é o·control que bus-
outra banda, o afastamento entre can exercer os grandes grupos pe-
os précios do car-bón e os do pe- · troleiros e mineiros sobre o _merca
tróleo non deixou de medrar des- · do mundial do carbón. Conséien~ 
de 1973, data a pártir · da ,cal os tes do r:iomeado papel :que está 
prime ir.os au,mentaron nun 1 O por · chamado a xogar o carbón no 

; cento e os segundos nun 22. · equil íQriq enerxétic0 mundial ~os 
'·. No 1983,.. a CEE non produciu próximos anos~ as multinacionais 
máis que 229 miflóns de toneladas· · (.BD, . Exxon, ' General clectric, _ 
para un consumo de 302 miJlóns. Amax) vólvense con interés cara 

. A-sua parte na produción mundial os riovos .países·produtorés de car:-
r~presenta un 8 por cento;. uri tér- bón ·(Sul4frica, outros países do 
CIO da de 1960. Desde esa data a Africa- austral, Colómbia, lndoné-
e~tracción ' descendeu nun' 46 por sia, etc., onde os_baixos custes de 

· c.~!1to: abandono tótal da produ- man de obra·: e ~arencia dé políti-
c1on cen lt¡:ilia ( rn73) ·e os :Países cas sociais, aeberian permitirlles a 
B~i~os (1975); 71 por cen_to de re- medio prazo inundar . i;:uropa de -
duc16~ en B'élxica; 38 por cento carbóñs "máis compet.itivos'' que 
no Reino Unido· 68 por cento en .. os producidos na CEE e progre.si-
Fráncia; 3.5 por ~entona HFA. vamenie abandonados. · 

les tjeu lugar a tnoitos ;;. incidentes. · , 
Alguns traballadores comentan que: 
"Ha_i sempre xente para ráchar ún
ha folga. A policia e ·o goberno bus
can a · todos os parvos da zona e 
mándanos traball·a·r. Din-lles: 'vaian 
que os ·protexemos'. E como son 
par-Vos non se dan conta de 'nada. 
Cremos ·q~e non v.an ser moi popu-

-- lar:es cando recomecernos o traba- -
· llo. Van .éstar proscritos de por vi
da. Décidircin gañar máis· diñeiro de 
imediato. lso non resolve nada. Con 
tres millóns e m_édj:o ae parados n'o 
país, sabemos que se perdemos este 
traballo non coiisegui(~mos 'outro. 
Por iso hai que loitar por este tra
ballo~ 

Algunhas mulleres non dub,ida-· 
ron tampou~o en cr_itic·~r -a _oufras · · 
esposas•de mineir.os:.· "Na -sua-maio- -
ria os que voltan .traballar é porcul· 
pa das suas mulleres que os abrigan. 
Queren díñeiro para o Nadal. Eu se 
o meu r:narido quixese voltar- ªº· tra- ' 
ballo, tiraríao para atr~s para que 
n<:m vaia. Un mineiro é un mineiro 

· toda_ a vitjª. Un rompe-folgas é un 
rompe-folgas toda a vida". "Están 
máis na casa agora - comentaba ou
tr<~-. iso · cámbia o ritmo de vida, . 
s ·eben menos tamén e .iso failles ~-· · 
ben! Pero desde" a folga non hai na_ 
casa máis que 7- ,62 lipras por s~ma-
na''. . · -::. - · · · 

Polici' e mei.os de,comÚnicación . 
contra os.minei.ros _- · · 

"Cando.· a·- policia ten un ferido . 
móntase un gran ·_ escándalo", canta 
uri mineiro, "pero a nós golpéáron
nos a tod.o.s e 'íso puc::as veces se ve · 
pola televisión. Non estou polij .vio
léncia, pero _véxame abrigado a re
coñecer que _agora har que combater 
unicamente, para respostat á p.rovo-
cacLón". . 

Para moitos os métodos da .poli
cía inspirarons·e rnáis directamente 
nos empregadós en Irlanda do Nor-
de que nos dos tradicionais 'bpb-' 
bies'. _ , 

No.n tendo que dar cc>ntas a nin
guén dos .seus actos, os' policias, á 
medida que _a folga proseguía, 'tór
náronse cada vez máis villentos-.-M. 
Simey, presiderite dun organismo · 
local ao cal os policias .deben pres
tar contas das suas accións decla
rou: ''E horríbel, eles escapan a to
do control democráticoÍ•. · 

Duas localidades onde residen os 
m.ineiro (Blidworth, no Notting
hamshire~ e Ma!toy, rfo Yorkshire) 
foron branca durante .duas semanas · 
dun verdadeiro estado de sitio poli
cial. Os policias entraron nas casas e 
cortaron as tiñas telefónicas para 
impedir ·que avisasén aos meios de 
comunicación. Despois diso;· as rela
_ cións entre a povoación e a_policia 
· - habitualmerite bóas,... degr~d4ron
. se, e o postq de policia de .Maltby 
foi atacado dous dias despois do co- · 

· mezo do estado de sitio. 
Seguindo instrúcióris do g,0ber

·no, os policias fpron ·encarregados 
de acompaña'r aos_amarelos e de os 
facer atravesar . os piquetes de ·folga. 
No Yorkshire, foron movilizados 

~mil policias equipados para o com
bate para escoltar uñ só fl'lipeiro 
nofl folguista. 

O ponto de v!sta de M. Thacher 
é, non obstan~-e, moi · distint9. O 

, mal está nos "graves delitos crimi
(lais''. do~ traballadores. A pi~ues de 
rematar "a folga ·a ''dama ae ferro" 
négase a conéeder unha amnistia la
boral aos traballadores . despedidos~ 
.afirmando .qt:Je "a xente gue comete 
tais actos debe facer frente ás con~ · 

· secuénciás". - _ 
A visión dos observadores é moi 

outrá. A · poUcia, os tribunais, a 
prensa, a rádio e a televisión ataca
ron aos mineiíos cunha violéncia 
nunca ' v.ista :~resde os anos vinte. 
Alén diso, c:)S'. jneios de comunica- • 

·ci.ón non áforraron esforzos en divi
dir aos mineiros e en .desacreditar a 
dirección do seu sindicato. 

M.V. 

D.E.P. 

HERNAN NAVAL 

Sínceramente, non sei se o -cora
zón~ de Kémstaritin. Chernenko se
guirá a latir carido estas . liñas ve
xari a luz. Bromearido frívola e 
imp,erdoabelmente, como rotulei 
o título, pero con respeito e consi
deración.\ J?Odíamos .dice! que 
mesmo autiidatnos m01 sen-amen-
te . de que ,o ¡;>-resid~nte da URSS . re con exactitude' a hora da pro
ppda chegaí -a lelas~ ... Porque' O que xección "en diferido" das .im.axes 
está claro é·que o máximo dirixen- do se-bredito voto, o xeito"de estar 

· · te da Unión Soviética está grave- _sentado de Chernenko, ·a· cor do 
mente enfermo. Irremisibelmente busto en escaiola de Lenine e d-ós 
enfermo, quiz~ ... ('.) que -xa non, visillos que decorari a estáncia o 
está tañ .. claro, ou .. ·ao menos non o número ' de ramos de flores con 
está ' par-a esa rafo& .- de' imbéceis e.. que Joi agasallad_<? ó presidente do 
escur:os1 que os rn.efos de cQmuni- Soviet -Supremo, etcetera o corui. 
·cación domestica'.dQs, óu sexa; eles ñesista diario "máiS tirado' de Gali
mesmos, da.h ea 'chamar.· corres- za aventura,. mesmo en primeira 
pondentes da:· prensa estrarixeira plaria, especulacións tan aespe:l:u

.. aestacad0s en Moscu ou observa- xadas e histéricas como estas~ 
dores ocidentais, é que un cídadán "~?las. elipses na montaxe' e ;a .ha-
soviético, presidente ou disidente, bilidade nos encadres, ·o . suposto 
ten o ·mesmo direito a viver, enfer- · éoléxio eleitoral pode.ria estar tru- · 
mar e morrer en paz que calquer. . cadó", "Os cortes. e ' a selección 
outro habitante deste coch'ambro- dos encadres elirnmaron a presén
so plarieta,. Dire.lto teórico re1ati- cia de dous asistentes, que se in-, 
V·O,_ ao-menos~ por máis qu~ non · · tercambiaban olladas entre si(!), 
pretendo conveil,~9' ·a ninguén de nos qu_e o dirixente soviético tiña 

- que . as .. povoacións chilén.a, salva- que se apoiar ao arid'ar". (Confir
doreña, negra sulafricari:.a, negra marido: segundo certa piensa este 

-hordeameíicariá, .tPOr pór. alguns tipo non ten direito a estar priva
_1. ex·emplq~ contundentes, · gocen do damente enfermo e a · que polo 

refefi.Clo direito. . tarito lle. boten un guante. Iso se-
A _figura humma -xa rÍon polí- mella, ao menos). Interesantísimo .. 

· . tica, ·qu_e taméil- de Chernenko Por certo, garece ser que Q . ~ 'nú-
~·· mero dous ...-Gorbachov, que ten 

foi pasto da,s chamas. irrespeitosas unha bufanda a cadros e un abrigo 
4a insoléncia deformativa .dos co- con pescozo de astr.acán; ten unha 
m~ntaristas politicos (políticos?) neta que se chama S'anushka. No
esp.añoi.S aes.de o~ P,~eiras minu- raboa. · 
tos da sua pres1ctencia. -Lembro Ademais de na ·cor das cortinas 
que ás poucas horas da sua desig- cómpre informar de que ambos os 
n,ación, .un locutor de Rádio Na- dou~ xomais coinciden en subliñar 
cional estendíase ao-longo de mi- ~ avanzada idade do presidente so-
nutos e minutos de programación viético, a ubicación dun coléxio 
cutlha recriación morbosa, digna . éleitoral ·na Casa dos Arquitectos 
das suas cole·gas.señora F.rancis ou de Moscu e a plenária compañia 

· da n.octuma Encarna? arredor dun- familiar de que se asistiu Gorba-· . 
·. ha .. su posta· incontínencia urinária chov á hora de votar. Transcen-

padec1d;i polo líder soviético. Su- dente. . 
· poño que 'esta primfoia exclusiva Ao remate de todo comento de 

valeríall'e ao elemento en· cuestión 
., o seu ascenso aos ceus radiofóni- texto escolástico tírarise sempre 

cos -- do noxento ente que o atura; algunhas conclusións . .Yelaqu,i .as 
para -.min é un c~o de xulgado de· nosas: Para os diários citado~ e a . 

d . respeito das eleicións ná UR;:)S, -0 
gar ª' ·· · i:Ilterés informativo non radica no 

Prescmdirei nesta ocasión . de feito eleitoral mesíno, nen nos fo.
calquer comento sobre o lagor de dices de participación, nen nos ór
Televisión Española no acoso e de- gaos políticos e lexislativos a reR~ 

· rrubo informativo do lexítimo go- var, nen nos carididatos, non; para 
vemo -soviético, xa que me e~tqu eles o que prima é a cor das cortÍ"' · 
comez;md_d a fartar de me ter que nas, das ·paredes das alfombras, 
referir · negati".amente .a ela cada do-gabán de Borbachov, da 'gorra 

-·.vez que empuño esta Parker de fo- ·da sua compañeira Raisa, do cara
. llalata para garabatear un par c;ie llo vintenove ... Pero olio, a apa-

fólios par~ este semariário. rente e elemental inxenuidade non 
• · J. · · é tal. Ese arco-íris loxicamente ré-

Falaremºos, entón, dos govemos sultarite, mistürado -como se fose 
de Madrid e Compostela, p·ois co- unha ensaladiña rursa, nunc.a me-
·mo se dun académico comento· de llor dito- cunhas incesantes' e plo-
texto se tratase, arializaremos, bre- · mizas "informacións" procedentes 
ve pero riiorosamente, ~crónicas dos chamados "kremliiiólogos", 

· . de · El Pais e La Voz de Galicia que· non dari urdra no ' cravo, .e 
(25-2-85), respeitivos cariais infor- diestramente adubiado (manipula-
mativos dos executivos central e' do) con· que se o pobre disidente 
·autonómico, sobre as recentísimas · SaJarov estáa palniarido, ·con que , 
eleicións foxislativa8 na URSS ou; se a colleita de ·cereais na UR"SS 
segundo critérios dos ·devariditos deste ano foi menor que a do an
xomais, sobre a rentrée e voto sur- ·terior ·ou 'C'on que se un obse.rva-

. presivo e' televisivo do "demacra- · dor ocidental vm un ruso disfarza-' 
· ao1 fráxil,. fatigaqo; convalecente, - . do paseand-0 por-Varsóvia, confor

de1gado, praticamente imóvil, dé- · mari perfeitamente a contínua 
bil, d~smellorad·o e extremada- ' pregána -subtil ou brutal, se.gun-
mente pálido" Chemenko, sobre o do os casos- de vise.eral anti-co-
voto de imaxe e de_ "cerim6nia pú- munismo e, sobretodo, ariti-sovie-
blica" arite os ·correspondentes es- ' tismo con que a prática totalidade 

· trarixeiros do "benxamin" Mijail da p:tesna diária bombardea a .<Uá-
Gorbachov, ou sobre os votos me- rio a unha opinión pública que 
nos·chascarrilleábeis deNikolai Ti- non é pública, porque non . ten 
jonov, Víctor Grishin, Guedidar conciéncia diso, e .que nori opina 
~J.tev, Va~ili Kuznetsov e Sergu~i "máis ql!-e o que lle marida o po:deI~ 
Sokolov. Quen debeu · zafar da8 os poderes. · 
olladas indiscretas de Pilar Bonet Toda esta história lémbrame• a 
e da Axéncia Efe debeu ser Andrei un non demasiado lónxano profe-
Gromiko, ministro de Exteriores. sor de Relµdón que tiven no Ba-

Frente ao "minuto, pouco.máis charelato, que ·daquela -que o ma-
ou menos, de filmación rigorosa- rechal e presidente xugoslavo Tito 
mente controlada e hierática" en estaba nas' últimas pedia, ... pratica-
que esta):>el~ce El País.~ ,duraci~p m~nte re~aban por iso nas clases, 

.. da secuencia d-a televmon sovie- · que o deixasen morrer en paz ... A 
tica que mostra o voto -de Cher- Tito, claro. A intencionalidade do 
nenko, La Voz estima que foron . crego, diametralmente· distante da 
"oitenta segun.dos" exactamente. nasa, era, suRomos, siniestra: Tito ' 
Iso é precisión e información con-· morto2 un ' .roxo" menos. Agora 
trastada, e o resto son exercícios . en~ séno,, reclamo para Chemeajrn 
especulativos de afeizoados... , -e oxala ·que a milla reclama.c10n 

Mentrés o madrileño e troleira- chegue a témpo- o dj,reito a Yiver, 
mente auto-prodamado "diario votar e, chegado o intre, morrer -
independiente de la m_añari~" refi- en paz. 
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Crise
·n·o PNV 
XESUS VEGA 

O tempo pasa, pero" as crises inter
nas do PNV e do PCE non teñen 
un remate qu.e poda ser definido, 
agora mesmo, dun xeito preciso. 
Pésie a· ser dous fenómenos dife
rencfados na sua xénese e desen
volvimento - e que non admiten, 
polo tanto, q fácil comparación 
xeralizadora e abusiva- apresen
tari a caracterlstica comun da non 
existéncia dunha ·n(dia ·diferencia
ción poi (tica e ideo lóxiC:a entre os 
sectores. que se atopan 'enfrenta
dos. En qué se concretan as dife
réncias pql (ticas entre Arza·llus e 

-G araikoetxea? Cál é a· Viña de de
m'arcación entre o proxecto poi í
t jco que de~ende Santiago Carrillo 
e o qwe d i p.romover Gerardo lgle.
sias? 

' b caso do-PNv· ten sido, se ca
dra, máis surprendente por tratar-·.· 
se du nha organización que · viña 
d isfrutando dunha notábel .. estabi ~ 
lidade in terna , ao .te mpo' que con
soli daba Ún amplo -campo de 
apoios sociais. Se un partido como 

un partido como os demais". As 
liortas que provocaron a dimisión 
de Garaikoetxe.a desmentiron esa 
suposta. "especificidade" peneu- · 
vista. A dura, realidade demostrou 
que os descendentes· de Sabino· 
Arana non estaban vacunados 
.frente á di.visión interna e á cfrriá
mica qe enfrentamentos persgais 
que aquera provoca. _ . 

Alguns bbservadores políticos .
estabeleceron o centro de gravida-, 
de d a crise do PNV na suposta 

· existéncia duns plantexamerito"s 
diverxentes ·no seu interior sobre o 
papel poi (tico qÚe . debe ria cum
prir este partido. Segundo esta in 
terpretación o pacto PNV-PSOE 
seria unha consecuéncia direeta do,. 
triunfo da "liña conci·liadora"" de 

- Arzallus frente á postura, teorica
merite máis intransix-ente, encabe
zada polo anterio.r lehendakari. 
Está tese apresenta, nón obstante, 
diversos pontos febles. Cómo ex
plicar, por exemplo, qu.e o ·próprio ' 
Garaikoetxea comezara a negociar 
co Txiqai Benegas pouco a·ntes de 
abandoar o seu cargo? Por q:ué. 
noh se manifestaron antes esas ~u-

· p0stas diverxénci'as ' pol(tÍcas? Por ' 
qué · uns e outros mantiveron .a 
mesma posi'ción verbo da Consti : 
tudón,· o i=statuto de Autonomhi, 
as posi'b~is negoc.iacións con ETA, 
as ·extrad icións ... '? 

comP.arecéntia · na , sé ·'_oficial, _de · 
Ajuda.Enea o 23 de Febreiro· de 
198"1? Non pode oferécer Arzallus .. 
outros argumentos diferentes ao· 
do autoritarismo praticado ··polo ·-
·ex-presidente ou a in.existéncia 
tjunha· coordenación ·entre '?. parti
do e o .gciverno de Vitoria? . · 

Se a causa prirn~ipal que expli
ca a división peneu'vista ten moito 
a ver coa loita polo control dos re- · 
cursos económicos ·postos a dispo-
sición da Admrnistración autonó
mica, 'o· efeito imediato-da mesma 
é o medre da febleza do PNV na 
sua posición negocladora verbo do' 
PSOE. Ardanza firmou. axiña o 
pacto con Benegas porque necesi 
taba, con cer.t~ urxéncia, ter al 
gunhas bazas .: na mañ frente.- ao 
xectGr critico dó seu próprio par-.' _ 
tido. · · 

O .Pacto permítelle ao goberno 
central · recuperar unha certa capa ~ 
cidade qe manob~a : Tanta como 
para xustificar qu'e se tale da aber
tura duriha nova xeirn na r.e,eente 

.história .-de ·E.uskádi? ·Manterá o . 
PNV .. este p_atto ' durarfte . moito 

. tempo? Cornpensaralle con.seguir 
o desbloqueo . dªs transferéncias a 
cámbfc;i di.Jn rñaior enfrehtamento 
coa base social da esqúerda abert
zale? Qué fará se non se .. confir-· 

~.'man as previsións oficia is sobre o 
forte descenso d-a c~pácidade ' ope- -
rat1va c:le ET A? · . ·' 

Son perguntas cux-as · res,pÓstas -
remiten á evolución que · poda se ~ 
guirº a realidade- política. basqi .
Coa particularidade de que," a par" 
t ir de agora: hai 'que meter Cmha 
nova peza r:io· tabuleiro~ a crise do 

o PNV t iña aguantado unha· tre
boada como a que ven percorren
do Euskádi dÜran te a última dé
cada, resulta lóx ico pe,nsar que ese 
fe ito terá sido interiorizado polos 
seus mi litantes como unha demos
t ración de que a organización na
ciona lista "é d iferente", "non é 

· O rebúmbi-o orixinado pola pu
blicación das . declaracións' de Ar
zallus nun "batzoki" de ·G.ipuzkoa 

·non se corresponde coa pouca 
consisténcia dos reproches que 
formula nas mesmas. Noh é moi · 
forzado buscar a diferenciación 
con Garaik.oetxea nunha implícita 
acusación de cobardia po.la sua in-

·-~ partido r.náis · influinte na sócied_a-

A carencia de-iodo nas áugas e.na " 
alimentación,e o .. consumo excesivo de.: 
verduras como grelos, r:epolos, berza ... .. 

de basca ." · 

é a causa determinante de que hajxa Bodo. · . 
en algurihas· zonas de Galicia . · -. : · . -. · 

O consello máis sinxelo e . eficaz~ condi
menta-las comídas coo sal iodado. _. 

. Isto non que re die ir botar máis sal .. Chega con sus
titui-lo sal común polo sal iodado. 
· · Ou sexa, codñar con s'al eon iodo. . 

-· Ademáis,· debemos in.clui)_o _peixe do mar e mglus- , _ . 
cos (mexilóns, .... ) na alimentación e alternar con outras ·v~r
duras, como xudias verdes. tomates, alcachofas, espinacas, 
teituga. . , · . . . · - .. 
, · Así conseguiremos entre todos-unha Galicia máis sa . 

. ¡ -.~ r )' 

Campaña de Herri· .Batasuna . 
. • - -: ' • ! 

Cunha-ampla pr.ogramación de activi
dades, fundamentalmente. culturais e 
reivindicativas, ' qúe culminarán os 

· dias 23 e 24 de Marzo nunha festa a 
nivel· nacional na. Feira de Mostras de 

t Silbo, . Herri Batasuna vén levando 
adianté a campaña ¡'Euskadi Alaitsu 
eta Borrokan Kementsu" (Euskádi, 
alegre e combativa). 

A campaña esfá dirixida a todo o 
pavo aber-tzale :e aora~xe desde os 
máis pequ~nos até os de maior idade. 
En· cada vila e zona, iranse elixindo 
os ·actos dos_ que máis gosteí) e conve-
ña: maratóns de cine, bertosolaris, 
"folk'' ,.. '.'rock_'', exposició!'1s. ~e escul-

tura, pintura, etc . . 
Segundo Jokin Gorostidi , esta in i

ciativa que comezou o 15 tle Febrei, 
ro, "está dentro do contexto da cam
paña qué xa iniciamos en Nov~mbro 
coa reestruturación de Herri Batasu-

. na e que seguiu coa emisión de vi nte 
millóns de pesetas en bonos. Precisa
mente a campaña cultural é a te rce ira 
fase de todo isto' '. 

Tamén segundo Gorostid i, con es
ta campaña preténdese contrarrestar 
''a imaxe que se está dando dun ha 
Euskádi negativa, catastrofista e tris
te, cando en realidade e apesar dos 
múltiples problemas, o naso povo é 
ledo. 

1 
• e 
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Políticos e ,intelectuals ,venezolanos 
apoian a _in~ependéncia 
A Declaración de Caracas· importante aval ao nacionalismo canário 

ccDJ:CLARACIO_ll-DE-CARACAS>. . , . 
--- - • 

1 
• • . Pésie a quf? foi asinada en Novembro pasadg, a "Declaración 
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DECLA!UC ION DE' CWl:l.\S,- r6 ~e Noyiepibpe de l 984 

. 1'er.loS cieci;ii.do consJituir el COMIT'C' VEj(:z-01 wNO º~ .. a poyo ,a r,.. IHCHA ng1 

?!EJLO c;.:, .-L:UO PO:!. ;;u I!'DBPElfDElWIA. Al constituirlo nas hacernos inté~ 3 

de una oraf·.inda .asoiración de nuestra tie111n.a, la gue viene movilizando ª los , 4 

'.>cte'clo s del ?e :-ce r ;'l{u_-ido contra el colonialismo y la o-oreeión, El oue ·ola 

6 
_Z'.ianc h e :ie Canarias tiene orofundas raices afn.canas ue se oí rden e los o _ 8 

:ne-;.os recuerdos oue haya : ¡:;ua~da.do la hwnanida:d. Del ,\frica orovinieron lqe l 7 

'.>rlmiti.vas ?oill'>' l.>res de las islas! con ese caatinente, fraterno y nróximo. s · 

:-ec.liza:-a:i '105 cananas $US cristinas intercambios de :iuebla, allí flprec'.:S 

10 
U..'la cul ;ura aut61nona c omo en tantas latitudes del Tercer Mundo !!obre las cua 10 

i 11 ll les Cae rí a. tl.eSDUéS _tl a.lUd miatificador de las COOQUÜltas enropeaR t: paz Y 

12 : las c:Jmu~1caciones con el mundo circµndpnte gue se perfíla en Afrjca ~ueron _ 12 

14 
_ Cama e n América, las islas ·Canaria:¡ serian vÍctl.:nas del colonialismo euro: 1• 

15 . "l ':JO ~ ue º" ~;...s?e -as .5 desp uég de los viajes de Colón . so iuzgarfa.n a los pueblos 1~ 

16 _;. !i_.~105 con qnen¡es A 11 ! radícd el ?rlmer bastión de lo QUe seria 1 en 5'1ce- 16 

17 J_j. 'JaS Z\&e -:::i~;> ' ña, e l Tmperto 3 spañol J,as islas canarias fueron e11mer- 11 

lB -S-lsia.S.,_~aLs.w:~hos territor1os de nues t-a lmér1c;:, 1 ¡io r una oleada colo- ,__ 18 

18 _!ll:..:dQ;:a_i¡J.le b 15c ó revoca- 6 ahgl ir su jden.1J.d..t:,d Pera dtl>aao de aquel Ja.......s.u.::. _ 19 

lQ_;l-c.I..Í.l.J:lP 511T'l!j y1y1endn el tppoCO 6)1 ancbe, comp Ja Cafz C:W: ']O mnere por l p 20 

- 21 

22 ; e ue ha a~ r-ancado 1 as cadenae del colonialismo. el esn ! rltll l'' anche ha e ncnn-

2:J tracio d e nuevo su camino. y busca su indenendeoci a pe ra res1aurar sus ;zalo ¡ 23 

24 res má s genuinos- Y desarro-llar sus cosibilídades sjn frenos·, hjpotecas oí a- ·24 

2.5 lieoaci ::>ne5. Cana.r i. as es t á en marcha plena, so,hre 5n3 prapjos pjes 2!5 

28 ~ ___ J gs yen ezol2nñ s estamos obljgadqs a amparar, acoger~ pstimnlar la Juc'n~ 26 
1 

- 1 
27 _":>or la :nd.eoendenc1a de las islas C¡rnaria5 ;or011e a:tC nas jq : -~ .. -~ al "~º~ 27 

2.S ¿_~ ·ie n:ies tra lnsurge.ncia cont.ra el colonjal j~smo que f11Q pj onera en pmérJ ca . 28 

29 Queremos oue e:i Venezuela tengan casa a.cogedora y eco ngJo lps combates del --; 29 . 
, ,_,,, 

~o _pue olo canario :i:ir la emancipación, tras la cual marcha desde hace años, Que , 30 

"DECLAJ{ACION DE CARACAS~ 

31 _:i_:..e_.=.tr'.l ..=.!labra, nuestros gestos Y nuestro apoyo brinden a lgs canarjJU_ __ en... 31 

32 _ ti~r-:ia_y_!;nezalana el alero gue ellos necesitan. No qul:rcmgs que Venezuela .:¡ea_ 32 

33 r.iezg ulna con los sueños de ningún ouebla del mundo que guie ra labrarse, all:n 3~ 
... 

31 a costa. ae :rrandes sacrif1cias, un erguida destina. La causa de la i~~ 34 

35 denc ia d~ la.:i Canaria= es nWletra causa Y para robustecerla. y echarla a an~r 36 

38 _ .i;n este cedazo de tierra americana nas bemaa jwUado hoy para la consutuq.6.JL 38 

J7 _ó.i:_este Comité de anoyo. - - . 37 

Fi~r_ma_,.,___~-- Hº CC:DULA: _as 

22 cJ01../.!__~- 39 
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canarioo roaido·nt~s en Venezue a !Teno.zolanoa do otr•u nacionalidadee, 

~" • INVITAMOS M A~fp ~p~ lfllAl~~fON OH COMITE V~~EZOLANO PE APOYO A 
• • / ~~ LµCttA DE~ PUEBLO C~NA~Jp POR ~U JNDEP~NDENCIA ~r.i!'i:lt. 

' _ .. , ... 

Qe Caracas'' que hoxe recollemos en A NOSA Tl?RRA non tivo 
- difusión nos meios áe carnuri~caciqn. Cernpleta~os - · 

este importante manifesto po~ítieo cunha breve história do 
nacionalismo canário, movimento que recebe un importante aval 

. inte·rnacional· desde Venezuela, nun momento en que vários 
colectivos pasan á clandestinidaae· e detéctase ·un resurxir · 

do nacion?lismo nas illas. 

Vintetres anos 
da loita qrganizadél 

AFRICA, .. ? 
ONDE. 

QUEDA 
ISO? 

Téndose dado por finalizada ¡:¡ con~ 
qu i~ta do arquipiél~go canário a fin$ 
do século XV, sob a éxida dos Reis 
Católicos, e despois de 100 anos de 
resisténeia, sestéñense nas illas unha 
série de reciuto~ h9stis á ocupa~ión 
española. Diferentes acontecimentos 
confirman este fenómeno nos segujn
tes séculos onde hai várias insurrec
cións, de transfondo ¡mticolonialisfa, 
contra o"guánchero'~ =-Siniestra figu
ra que se dedicaba profísjonalmente á 
captura de cab~zas - de guanches-, e 
desde o 1678 contra a expatriación 
ferzosa a América de 5 famílias in9í
xenas por c'ada 100 toneladas de mer
cancias exportadas. Esta cédul~ real, 
estabeiecida por Carlos 11, mantívose 
até o 1778. 'Porén, a preséncia espa
ñola nas illas nen conquire o seu 
asentamento económico e social de
finitivo -até xa entrado o século XX. 
Antes 'son os ingleses quen estabele
ceron boa r-arte do comércio e desen
rolo das estruturas económicas, agri
cultura, pesqueiras e portuárias, e ta
mén o comérpio exterior. 

!; afinal do XIX cando, cojncidin
do co aux~· das ciéncias antropolóxi
cas, diferentes movimentos poéticos, 
historiográfices e c'enHfjco$ en xeral, 

POIS NON, 
NOS 

TAMPOUCO 
SOMOS 

DE AOU( 

surxen e revital ízanse as vontades in
dependentistas, en ocasións co ~poio 
do embrionário movimento obreirQ 
insul;.tr. Un claro expoñente da época 
seria Secundino Delgado, home de re
fle~jón e acción que cala nos seus ' 
compatrjetas e que é de cita pbrigada 
na xénese do independentismo c~ná
rio. 

19b2: Organi,zase o nacionalismo 

E 1962 o primeiro ano que marca o 
~~nacimento do movimento naciona
lisia. Coincide con dous movimentos 
esenciais: a independéncia arxelina e 
a adscrición ao · marxismo da revolu
ción cubana. Estes dou~ fenómenos 
non pasan desapercibidos, ·especial
mente _ pala importar)te conexión 
-através da· emigración- que existía 
entre as Canárias e Cuba. Daquela un: 
ha pequena organización o MAC 
(ftiiovimento Autonomista de Ca~a
ri•), irrumpe n.as r!J'1~ co lema ~e 

• 1'Canárias libre". A repercµsión social 
desas actjvidftd~s é moi grande e pre
cipitª ~ensi6ns e cámbios no seo do 
MAC, defj11rndose posturas indepen
dentistas e autonomistas. Mais pron
to foi desarticulado e os seus d.irixen
tes el')cadeados ou fux.ido~ (casp de 

Antónij;) Cubillo) , 
·O F-LN, MPLC, MIC, MCL.~ · et-c ... 

que tacticamente van experim'ent~n
do accións coincidentes con ;gnrpes 
ácratas, cris~iáns e marxistas -pr-0ve
nientes tilo PCE, son o result@<ile lias 
accións · primeiras do MAC, e taméA 
o MPj\IAC. A semente ia froi~itioafl
do. lsto até o 1971 . 

Nos últimos anos de vida de ·fr.-af)
co chega haber até 13 partidos ·e or
ganizacións diferentes, que gañan 
grande influéncia no mqvimento. pg
pular. Nasce tamén o SOC (Sindicate 
Obrero Canario) e a CCT (Confedera
ción Canaria de ·Trabajadores). 

_Ascenso e represión 

Desde Argel comezan as emisiñns ·de 
Rádio Canárias Libre, imediatam.en1e 
de~pois da vendá do Sahara a ·Marro-

. cos. O povo canátjo sai á rua -~m -ae
cións e movilizacións moitas vece:s 
espontáneas e incontroladas. Nesas 
condicións, os grupos e partidas Ufli

fícanse e o MPAIAC pasa a contar ne 
iRterior cun inestimábel apoio. Apar
tir do 75 o goberno español vese·des
bordade. Os actos de sabotax-e sucé
dense e como resppsta danse as mor
tes de Bartolomé Garcia no 76 -e Ja
vier Fernández no 77. 

Paralelamente a isto o movimento 
cultural comeza a implantarse eon 
forza e tamén os movimentos víciñais 
e campesiño. 

- A reacción da metrópoli non sei-ai 
esperar. A policía española empez.a ~a 
ter algurs éxitos, ainda qµé a eoorde
nación no exterior non dá o resulta
do preciso. A pol icif.1 intercepta al
gunhas interconexións entre grupos 
do interior e o exterior e con~uire n 
seu maior éxito coa infiltraciól'l -en 
Arxel dun axente quen coa sua infor
mación vai minando a eficácia g1obal 

. da loita e que como ramo da sua ac
tuación organiza o atentado contr-a 
Cubillo. Rupérez e Felipe -Gonzátez 
viaxan a Argel ·para torpedear a ·i3)(u. 
da exterior, e no interior militantes:e 
cadros do PCE e P$0E denuncian-aes 
nacionalistas. Moitos deles pasar:~fl 
palas cadeas, prodúcense centes -de 
detencións e, coa desculpa da ·to-ita 
-antidroga, acosan os. bairros de maior 
implantación n·acionalista. Surx>i3 ·ó 

· desánimo e moita xente marcha -ao 
·exilio. 

O apoio a "Pueblo Canario ~nitlff' 
Nese contexto represivo prod~cese _e 

apoio ao PCU, organización promovi
da por nacionalistas de base. ·.ae ..a~
cance eleitoral, era unha plataforma 
de converxéncia sob o lema dª autQ
determ inación. Pésie ao éxito -apare
cen as discrepáncias. Nas segundas 
eleicións van conxuntameAte -o!lá 
UPC, que agrupa a movimento,s ~ 
base pero é menos radical politic-éi. 
mente, e sai elixido Fernando Sªga~
ta, fervente federalista. Sagaseta .ael;f
de ao parlamento pésie á opesición 
de amplos sectores qe. base. Nese .pe~ 
ríodo hai toda unha polémica interna 

. do nacionalismo que ral~ntiza :a ca.cti
vidade, proceso que conxuntament.e 
dura case catre anos. 

A clandesti!lidade no interior -ial~o 
diluida no PCU, volve a ser férr.ea-:e -.o 
MPAIAC n9 exterior vai eonseguiAd~ 
alguns éxitos no seo de organfaacién:.s 
como a OUA, OSPAR, Ml?J -.etc ... +e 
algun grupo únenselle no interior. 

A. recente constitución de ·nwvi:
mentos unitári.os nacionalistas,· ' -as-i 
co~o a preséncia de fortes _grUJ10S 

· arraigados en cada unha das iH~ ,-pa
recen apontar cara un resurximeirto 
organizativo e unido clo mov-imente 
nacionalista revolucionário n-0 arqui
piélago canário. 
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estampas do ·mundo elegante~------~~ .............. ~__, 

Tello Zurro ou a si111biose entre Mariano 
Medina e· a(íuel 111-aniqui catalán e maduro 

·que anunciaba o· tergal pQr televi_~ión 
XESUS CAMPOS 

Sal, Ca lviño, se es home!, desafia o 
cabeza de família ao 'televisor que 
amasa os peitos firmes da actriz 
francesa. Pero .Calviño, que é de La
lin, nen sa nen se agacha, ,polo que 

- o cabeza de fam(lia en bata, e zapa
tillas cambiará de cana l sen posibi
lidade de mudar o xesto, porque es
tá en panta lla Fel ipe Me llizo · co
mentando as noticias como quen lé 
de pasada e iron icamente un xornal 
de provincias. 

-Vaia tipo. Hala, de xerse i, bar
ba, fumando e ao caralla ... 

De súpeto, e mentres se acomo
da no butacón amarrando o suple ~ 
mento dominical sete veces repasa
do no día, unha gramura de surpre
sa ou inquedanza pon en movimen
to todos os músculos faciais do ca
beza de família- en bata, zapatillas 
e suplemento multir fepasado: 

Unha simbiose de Mariano Medi
na -o · inesquecíbel home do mal 
tempo boa cara- e .Jorge Rigaud, 
aquel maniquí catalán, maduro e de 
cabelo branca que cada tarde acu
día aos estúdios de Mi ramar, porque 
daquela os anúncios faclanse en di
recto, e tamén unha mistura de Ar
turito Pomar, aquel prodixioso xa 
drecista que gañaba sempre aos ru
sos apesar de ser español e calvo, e 
enriba con caspa. Tarrién un certo 
aquel de Pedro Ocón de Oro, .o pai 
da cultura crucigramática ... En pan-

.. 
_¿J-ArfSÍ f p 

talla Te/lo Zurro! Aí- queda iso. Un beis ' nos · Atlas correntes: a guerrilla . -
nome que igua l serve para persona- afgana, os drusos, o conf1lito de G.a-
xe de novela picaresca que para ~a e Cisjordaniá, a rebelión dos in-
mesoneiro castellano do Qujxote, .dependentistas . corsos, o cume de 
que para depravado praticante da Malabo, o líder éhiíta, Walid Jurn-
disciplina inglesa. Tello-Zurro. blat; a ten·sión que se recrudece efl 

Algo asi corno un sernisorriso . Nova GaledG>nia, o presidente· ae 
xeométrico a metade de camiño en- Belice,-Bachir Gemayel e Slm.on P.e-
tre o esquematismo absoluto dun . res. . - . . 
cartabón mílimetrado e a inoportu- T~llo Zurrp, sefjores, cada noite . 
na socarronaria dun botarate deses recordándolles que o mundo . e ·an-
que 'sempre quedah mal cando van _. c"1o ~está oheo de_presuntos países: 
qe visita, durmíndose, logo da cea. en ~onflito . permanente, a pista búl
Logo unha cara perfeitamente si, , gar.a e máis a senda dos elefant~s, os 
métrica, como se a metade direita · 800.000 postos de -traballo e m_áis 
fose unha fotocópia invertida da es ~ as 20.000 légoas de viaxe submarf~ 
querda. O .cabelo branca pero non na. Tel-lo Zurro, señores, cada noite ~ 
coa grácia con que o peitea Paco del co seu crucigrama bélico internacio-
Riego, 'senóri atusado -e cinxido co- nal fotografado desde o satélite Me: 
mo se fose un 'peluquín, de ombrei- teosat. Tello Zurro relatando os 
ros rectos e imp~cábel americana. avances ·da frente fria armado sobre 
Un aspecto, enfin, desconcertante. a penínsuia, o anticiclón da guerri-
Unha apariéncia polivalente que lla afgana e a criación de 800.000 
tanto poderia servir para encar~ar milibares coa firma do tratado bila-
ao Conde Drácula nalg.unha película teral entre o Goberno español e é:Js 
española de 1971, cO'mo para mor- dirixentes do meridiano de Green-
món dos que· van polos pisos pro- . yvich. Tello Zurro, enfin, ppa'Cigu~n
mocLonando cocacolas litúrxicas. do os xeños de cenfos de milleiros 
Ou quizá para xastre birollo lix.eira- · de cabezas de família en bata e za-
mente afemiado, bedel de instituto patillas co suplemento dominical 
ou espia in.dus.trial. sabido de memória a base dunha 

Desconcertante personaxe, si se- fórmula alternativa aos misticismos 
ñor. Pero máis desconcertante é o dos cregos que ·sempre apareceri co

- seu discu.rso cotidiano sobre as no- mo corvos nas meianoites televisi-
. vidades de política internacional vas. Tello Zurrn, a base de descon-

que vai relatando diante do mapa- certar, consegue algo que nengunha 
mundi. Tello Zurro e .os conflitos t~levisión do munco conqueriu aín-
internacionais difícilmente localizá~ . da: ~nestesiar ao telespectador. 

A NOSA TERRA / lB 

RoSália 
_para 
rapaces 

. ' 

Escolma de 
-. Cantar~s Gallegos 

AS-PG · 

GALIZA 
editora 

Rosalía de Castro é un caso evidente · 
de-existencialismo auténtico. Rosalia faise 
a sua ·vida da,_nada: da nada social, muller 
sen p~, filia de moza solteira, 
muller -enferma; muller culpabilizada por 
~nha sociedade hipócrita; mull~r nun país, 
Galiza, ainda sen unha clara conciéncia 
de si mesmo ... E, a pesar disto, ela f~se 
a si mesma e chega a ser 

ROSAL.IA DE CASTRO 

1 MARTIN COUTINHO 
EN BUSCA DO SOL 

de Anxo L. Barangri e J.A.M. 
Esta é a primeira novela de 
aventuras ecrita en galega 

·. (. .. ). Un- singular volu.me den
. tro da nasa literatura . 

X González Gómez 
A NOSA .TERRA N. 252 
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MANUEL MARIA · 

F breíro levoun0s ao gr~nde poeta 
:talán Salvador Espnu. Cando 

e 'nda non estábamos repastos da a1r 'e do valeíro que nos ~ausou ·ª 
súa ausencia, 0 tn,arzal t}'aidor de1-

--xounos sen Xos~ M~na Alvarez . 
Blázqµez . dun xeito su peto e bru
tal Non agardábamos este golp~ 
ínxusto e abrfü:ante, ,que nos de1-
xa orfos e moito ma~s pobre~. E 
non unicamente a nos. ramen a 
esta Galícia in_comprens1bel, ne-
boenta e complicada. , 

Xosé Mana Alvarez Blazque? 
era deses homes que ,xa non ~ai. 
En prímeiro lugar compre sal1en
tar a suaJnsobornabel honr~dez . . 
Ante dodo e ante todos. Fo1 ~,n
ha das persoas da sua xeracion 
que non claudicou enElexa.máís 
nen no orde político nen no per
soal. Nunca pediu nen lle con~c:;
deron prebenoas nen honras. Tivo 
que traballar moi duramente ,e en 
condicións francamente hostis. O 
seu amor a Galicia era .puro, xen~
roso e sen fisuras. A sua honest1: 
dade intelectual e persoal foi 
exemprar. Homes como Xosé Ma
ría desgraciadamente non abon
dan entre nós. A sus escepcioal ca
lídade humana conciliáoanos coa 
vida e afirmábanos, día a día, na 
loita polo noso país, tan meneste
roso en todo .. Home bó, intelixen
te, culto, xeneroso, h~m-~de, cor
dfal e dunha tolerancia ilimitada, 
ademáis de ameno, inxenioso e 
a~udo conversador. Comprendía 
todalas flevezas e pra todas tíña 
perdón. Nunca o émporcou o odio 
ou a xenreira, l?ese a sufrir marxi
nacíós e inxustlcias. Moitas xentes 
que tiñan a o briga de ser os seus 
amigos-, na hora da verdade non o 
foron tanto ou, polo menos, na 
medida en que tiñan a abriga mo
ral de selo. 

Coa marte qe Xosé María Alva
rez Blázquez desaparece, de entre 
nós+Tº derradeiro grande humanis
ta. un humanismo galego con ori
xes en Feixóo e Sarmiento, pasan
do por Risco, Otero Pedraio e 
Bouza-Breí e que chegaba a Xosé 
María Alvarez Blazquez. Sabía de 
todo a concencia. Todo o facía 
ben: erudición histórica crítica 
e investigación literaria -fémbrese 
a sua Escolma de Poesía Medioe
val Galaico-Portuguesa, os impor
tantes desdobrimentos de poemas 
dos Séculos Escurosl o importan-
tísim o hachádego aa EBloga de 
Belmiro e Benigno, de N 1comedes 
Pastor Díaz-, novela, narración 
curta, ensaio, teatro~ monografías, 
artigos de prensa... E poesía. 
Maiormente poesía. Sen esquecer 
o seu importantísimo labor como 
conferenciante, editor e es.pallador 
da nosa cultura en _datas ben ad
versas e difíciles. De Edicións 
Monterrei, que dírixiu saíron as 
máis fermosas ediciós de libros pu
bricados en Galicia. Máis tarde 
fundou e estivo ao frente da ines
quencibel Editorial Castrelos, que 

· en, mala hora perdeu a súa autono
mia e semella condeada a morte. 
A sua coleción O Moucfio acadou 
~nhos niveis de espajlamento do 
libro galego endexamais acadados. · 
~ese a ser propietario de editoriais 
importantes sempre andivo remiso 
prapubricar a sua propia obra. 

O coñocemento persoal . deste 
que escribe dos irmaus Alvarez 
Blázquez -Xosé María e Emilio e 
máis tarde o resto- data no ano 
1951 ou 1952 e foi na misa que, 
en honra de Rosalía, se celeeraba 

Foi-se-rtos um mais da familia Al
varez Blázquez, um dos muitos, 
mas tamém um dos melhores. Os 
jornais f alarom da sua vida e 
obra, mas ... nom se mentou algo 
que passou, já de aquela, assaz 
dessapercibido. 
, Estou a falar da biografía sobre 
'Alexandro Bóveda?' que, o ano . 
198 2, tirou do prele na Corunha 
o Banco del Noroeste: fai o núme~ 
rC? .6 da colec9oin "Hambres que 
h1c1eron Galicia" e é da autoría de 
Xosé-Mª _Alviréz Blázquez, quem 
l~e puxera a assinatara o ano ante
rior. 

Tirou-se do prelo ... e guindou
se nos antros d·a intoleráncia nas 
cov~s ct?- ·-censura, que já .rtom era 
~· Pn.meua vez que se exercia a ins
banc1~s. da própria instituiyom . 
anc~na que editava o livro. 

"G Aaliz. ~ estava . o sonado ,cas.o de 
a: reahdade economica e 

c~nflito social", que o Banco de 
Bilgao massacrou, chegando a nós, 
com o te!i.lpo, apenas um fragmen-

Xosé María 
- /" . 

Alvarez ~lázq~ez 
o 25 de xulio en Santo Domingo 
d'e Bonavá.l -con Emilio e No
voneita ternos an.dado1 algún ano, 
toda. a noíte do 24 ae xulio, en · 
Compostela, do Español ao Derby 
ou viceversa. At0parse cos Alvarez 
Blázquez era unha romería. No 
ano 1949 saíra na coleción Benito 
Soto, de Pontevedra, o delicioso 
poemario dos dous írmaus Poemas 
de tí e de niín, cunhas viñetas de 
Agustín Portela· -pois eran dúas, 
unha · pra cada írmau-- nas porta
das e, dentro do volumen1 unhos 
retratos da autoría. de Xose Sesto.-

Dende os anos cincuenta e tan
tos aos setenta e moitos viaxába- · 
mos a Vigo con certa frecuenda. 
A visita a Xosé Marí era inevitabel 
e necesaria pra este que escrebe. 

XllSf M: ALV Al\EZ llLAZOUEZ 

1 . POEMAS 
~l E OE MIN 

Na librería ae vello, ·da que era 
propietario - Aranda/ 13-, onde 
estaba tamén Edicións Monterrei 
e lago Castrelos moito ternos fala
do, v.antaseado e- sonado. Nunha 
ocasión que servidor chegou a li
brería non atopou nela a Xosé Ma
ría. A súa cuñada7 que era quen 
atendía a tenda, dixome que logo 
chegaría. Agardeino ollando os vo
lumes pra venta. Entrei no despa
cho de Xosé María, que estaba ao 
fondo do establecemento, atesta
do de libros. Nél ollei dous exem
prares de El buho gallego ... do VII 
Conde de Lemos transcrito, 2ro
logado, anotado e editado por Xo
sé María Alvarez Blázquez no ano 
19 5 1, en edición numerada, fe ita 
en papel Guarro de 21 O ex empra
res. Ollei ao meu arredor. Non ob
servei a ninguén. Apañei un exem
prar e metino no peto de dentro 
do meu gabán., Comencei a sentir 
vergoña e remorsos. Voltei o libro 
ao seu lugar. Ao pouco tempo 
chegou Xosé María. Falamos. Per-

. gunteille por El buho gallego ... Dí
xome que estaba totalmente esgo
tado. 

-Pro ti tés dous exemprar¿s. 
-¿Cómo .. . ? , . 

Conteille o 'Sucedido. 
-Pois non sei si teño doús ou 

un soio. Si teño dous regáloche 
ún. Non debía de facelo. Nun caso 
así roubase un exemprar. Que non · 
é un roubo. 

Así · é como ún chegou a ser 
propietario do exemprar número 
193 de El buho gallego ... , impreso 
por Peón de Pontevedra. 

Nas visitas a Vigo as nosas con
versas remataban sempre na-taber- · 
na do Armando, ao pe da librería, 
onde dábamos cabo ounha botelli
ña ou duas de víño . do Condado, 
de Cambados ou do Rosal. Nal
gunhas ocasiós quedábamos a xart
tar. 

Por Xosé María soupen da fa
milia Alvarez. Un abó de seu, Emi
lio Alvarez · Giménez,castelán de 
nación, viñera a Galicia de cate
drático de instituto e escribiu en 
galego. Os . seús fillos foron os Al-

varez Limeses. Don Xer.ardo, in
ter~sante poeta ~aleg?,.. escritor, 
pai do tamén escritor Aerardo Al
varez Gallego e sogro de Alexan
dre Bóveda. Don Daría, pai dos 
Alvarez Blázquez, fore:tJ.se de . Tui, 

-persoa moi querida na bisbarra e 
fusilado polos . franquistas no ano 
1936. A vocación literaria dos Al
varez si~~¡ polo de oxe, nos fillos 
de Xose lV!aría, os Alvarez Cáca
mo: Xosé María, como seü pai, 
poeta e Cels0, ensaísta. Da nai oos 
Alvarez Blázquez tenme falado o 
pintor Carlos Maside con grande 
agarimo e fonda simpatía. -

A sensibilidade de Xosé María 
Alvarez Blázquez quedou ben re
frexada nas Escolmas de Poesía 
rnedioeval Galaico-Portuguesa e na 
dos Séculos Escuras. Duas obras 
-perfectas, tanto na escolla de poe
mas como na itrodución a cada 
poeta. Obras cheas de saber, de fi-

A raíz do passamento de X.M. Alvarez Blázquez 

Aleixandre Bóveda sequestrado 
to do mesmo, publicado1 em sepa
rata, a partir oo esforyo mdividual 
do autor ... (O B~co proínoveu lo
go outros" actos, menos confliti-. 
vos, relacionados com a nossa cul
tura:, para intentar borrar a péssi
ma image- criada na, ocasiom) . 

Um ano mais tarde ainda se
guíamos teimando no tema alguns· 
realcitrantes; o próprio Alvarez 
Blázquez me' escreveu para me di
zer que andava a confeccionar um 
"dossier" com as notas de im2ren-

. sa que o assunto suscitara. E tei
mávamos por se ter J?roduzido um 
feíto que podía sigmficar um giro 
nos acontecimentos:· o "affaire·" 
de RU.MA.SA. botara ao . "Banco 

del N.O." nas maos do Estado e; 
de aquela, já nom se concebía que 
interesses espúrios pudessem inter
vír contra º" direito a informa9om 
de uns e a liberdade de expressorri 

.de outros. · 
. Mas ó tempo passou, passarom 
quase 3 anos .. ., e tud~ segue igual. 
Como nom vai segmr, com o ta
lante autosuficiente, com a insen- . 
sibilidade cultural . que chegam a 
euiparar aos que hogano mandam 
c9m os que tíranizavam antano? 

Escatunou-se-nos aos galegos, 
nor mor de certos persoeiros into
cáveis ... que se sentiam tocados no 
livro, um documento precioso pa
ra conhecer a nossa liistóría con-

temporánea e sabermos por que 
derom a vida, e como, gentes co
mo Alexandre Bóveda. 

. Tamén é certo -que a opiniom 
pública galega nom dispom das 
forr;as . necessárias para exigir ~us
tiya, e aí radica o nosso drama · 
fundamental como na9om: nom 
nos damos a respeitar nós mes
mos. 
· Alá se nos foi Xosé-Mª Alvarez 

. Blázquez, excelente . biógrafo de 
Alexandre Bóveda, os dous se
questrados, sem que fóssemos 
que, para os liberar! 

XOSE-Mª MONTERROSO DEVESA 

Correspondentes 
a-o 14 de IVlarzo 

~ do 1985 

nura,. de ,prc;>fundidade, de á.pai'
xoaao e lúcido amor. Exempros 
senlleiros de cqmo teñen de ser as 
escohñas poéticas. 

Compre salientar a importancia 
de Xose Marfa como poeta non 

· debidamente, . valorada polo de 
agora. Non, e -a sua unha obra es
tensa P!C! sí intensa. As suas ntj.~a
na_s poehcas, · as suas fon tes, estan 
co~fesadas pQ~ él mesmo: a poesía 
me:oeval g~aico-portuguesa, Ro
sal1 a, :Amado Carballo e Juan Bau
tista de Aiidrade. Tamén a ·poesíá 
popular._ O!Jservese esta impresio-
nante tnada: -

¿El é posibre, Señor.? 
¿O papafigo dourado . 
zñorarg a-sua cór.? 

Ou: 
¡!Ion me limpel-o calzado.! 
(,,/,Ue eu q_ue_ro por onde vaia 
levar o -chezro do campo. 

Ou aínda e~tes versos, prodíxo 
de imaxinismo, que citamos de 
memoria· , 
Rod~ de ~fiar, a luz; 

· as estreU.ñas, faíscas. 
j pe ·tan to afiar a noite 
Noso Señor fixo o día.! 

¡ 

Deliciosos e delicados son os 
seus romances, dos máis fermosos 
escritos na nosa língoa: · Foguetes, 
Rpmance d~ chuvia, . o leve e gra
c10so· Romance · do afrador e o Ro
mance do pescador peleriño. 

No ano 1955, na Escolma de 
Poesía . Galega. Os contempora
neos, de F. F emández del Riego 
xa figura o poema- Saudade, reco: 
mao monos anos máis tarde en 
Can1e segredo, levemente moClifi
cado, do que son estes impresio
nantes versos: 
Iste delor da terra, que me raña 
a outa cava dos soños onde teño' 
o meu segredo amor ... 

Emocioante son os poemaS sin
xelos e verdadeiros de Roseira do 
teu mencer, oferenda de pétalos 
desfollados .sobar da cova, breve 
como unha folerpa de neve, da fi
lliña morta. Ou o inesquencíbel 
Cancioeiro de Monfero, apócrifo 

- . que fixo que especialistas de sona 
mundial coidasen -eran auténticás 
do século XIII as cantigas da auto
ría de Xosé Maria. Sen dúbida o 
seu meirande lo~ro poétíco é Can
te segredo, un hbro pleno, madu
ro, fondo e nostálxioo. 

¿En qué cfase de país vivimos 
que meios de comunicación insta
lados en Galicia non deron a noti
cia, ou minimizárona, da perda de 
Xosé María Alvarez Blázquez? En
tre eles cóntase a sucursal de TVE 
en Santiago de Compostela, tan 
atenta sempre a preocuparse por 
tantsis \Jersoaxíños insiñificantes. 
O f.eito e grave. · 

Xosé María Alvarez · Blázquez 
repousa, cecáis un pouco canso, 
mais "non decepcion ado porque o 
seu corazón era un facho podero
so de amor a Galicia, perta do mar 
de Vigo, deprendénoonos a leelos 
mellor e a sentilos máis fondamen
te. Mentras a lembranza de Xosé 
María se adentra máis en nós e 
aínda nos resistimos a ademitír a 
súa parti~a, veñen a nosa lembran
za aqueles versos seus, que hai 
moitos anos nos acompañan: 

Quen fara esguío foguete 
que na noitiña e_stoupara, . 
dempois de rubzr o seu 
e non degorar máis nada. 
A cana na térra: o carpo. 
O fume no ar: a i-alma. 

XOSE M' 
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, Centro Dramático Galego 

na ·procura do público 

As produzóns: auséncia de.futuro 
''Os vellos non deben de namorar
se-''- de Castelao dirixido por 
Eduardo Alonso "Cuaderno de 
BHacora, comédi'a estupenda" de 

· Francisco 1'axes dirixida ~or An
tonio Simón, e dous recita1s poéti
cos, "Follas Novas" e "Cantares" 
diríxidos por Dorotea Bárcena se
rán as produzóns do Centro Dra
mátic~ G.alego, para ~s!a t,empada. 

A s1mv.les vrnta o s!lenc10 do fu
turo, auséncia cu ase total de acto
res galegas novos, algo verdadeira
mertte grave, se cadra unha faisca 
d.e valentía e risco non estaría de 
rn ais. 

" Os vellos non deben de namo
rarse" é unha das mill0res pezas 
teatrais na históría do teatro eu
ropeu, confiemos na versón que 
nos poidan oferecer. 

Sobre a obra de Francisco Ta
xes1 dizer que contemplar unha di
rezon de Antonio Simón significa 
estar dispostos á aventura e aber
tos á sorpresa, para n¡in persoal
mente unirn ledice. O texto desco
ñezo-o, polo tanto omito unha 
opinión, · 

Dous recítais con textos de Ro
salia, é neste ano "rosaliano" en 
exceso sospeitoso. Non deixa de 
estar ben, mais non aporta nada 
inovador ao panorama do teatro 
galega· unicamente ouvir o que 
nos d/ a nosa poeta e comprobar 
o ben dizer dos nosos · actores 
(cousa que xa teñen amasado su-
ricien temen te). . 

En resumo nada que rache coa 
anterior nunha situazón de nece
sária urxéncia para escrever, xa, 

·un ''manifesto da racha". 

AB coproduzóns: un desesperado 
intento de chamada ao público 

· ''Ubue no ou teiro" base ad a nunha 
obra de Alfred Jarry en colabora-
3Ón co "Teatro das' catro artes", 

Exposición 
sobre · Ratnón 

_j Cabanillas 
Q . xoves día 7 foi inaugurada no 
<::entro Cultural ''Cidade de Vigo" 
a exposición "Ramón Cabanillas · 
e- o seu entorno'', con motivo do 
vihtecinoo aniversário da morte do 
12oefa. 

A mostra está organizáda pola 
Sociedade Cultural de Cambados 
en solaboración co Coléxio Oficial
a~ ~parelladores e Arquitectos 
Te~mcos da província de Ponteve
dra. Tamén colabora na exposi
ción o Concello de Cambados 

·sen do neste axuntamento onde 
primeiro se abriu ao público a ci
tada exposición. 

A exposición apresenta a obra 
d'e Cabanillas emarcada en fotos 
suas e do seu entorno Cambados 
Nela poden apreciarse' desde-· a co~ 
liOa de loureiro de cando foi unxi
do CO!f1Q "poeta da raza";" ·até a 
colecc16n de xornais como 
"Umia", asi como outros oríxinais 
d-a.sua obra. 

Na inauguración estiveron pre
sentes <listín.tos persoeiros da vida 
cultural galega entre os que hai 
q:ue. resaltar a Valentin Paz Al,'ldra
de, Fran_cisco Fernández del Riego 
e Francisco Carballo. Tamén esti
vo no acto o alcalde de Catn bados 
Pilladq Silvoso. Quen non füéeron 
ast.q de preséncia foron os conce
~eiros vigueses, por máis ·que esta-
9an convidados. - · . 

No acto inaugural faiou un re
presentaste. do Coléxio de AJ? are
l-lado res; as1 como Francisco Tri
g.o, ten ente de alcalde de Camba-
0.os e directivo dese coléxio en 
Pontevedra, que foi explic~ndo 
aos presentes a exposición polo 

· - miúdo. 
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un espectáculo infantil (esto sem
pre é relativo) e de marionetas. 
Evidente1nente unha obra necesá
ria para os nenas, o que non sei se 
é tan necesário e recurrir a textos 
dun autor foráneo, tendo en Gali
cia un home como Xesús Pisón 
que ademais pola sua idade conec: 
taria facilmente co sentir dun gru-
po dos nosos tempos. -, · 

"A larva furiosa" de Manolo 
Lourenzo en coproduzón coa 
Compafiia Teatro Luis Seoane. 
Obviamente tiña qu.e er así, elu
dir "aos Luis Seoane" e a Manolo 
Lourenzo como autor de teatro 
nestes momentos, resultaria frívo
lo, e incluso diría vulgar. 

"Ollo o J.liolld King-Kong", do 
grupo "Cantel" con textos ae au
tores de comic, como Gerad Lau
zier e Sanchéz Abulí. Sux:erente e 
desafiante, o cal é sempre de agra
decet. 

'~Rádio Condena'' de "Arte
llo''. Unha obra onde se cuestiona 
o ano internacional da xuventude, 
renovador e experimental, ainda 
que cunha aparente posta en esce
na semellante ao último de "Els 
Joglars''. , · · -

Para rematar este capítulo das 
' 'coproduccións": "A tenda dos 
horrores" de Howard Ashman" 
en versan de "Itaca", unha ex~ 
trao!dinária posivilidade para o di
vertlmen to. 

Concluindo: 1) Mais cousas 
que o ano pasadó. 2) Un acerto 
aumentar as coproduzóns. 3) Un 
cero total en apostar polo futuro 

Insisto na falla de capacidade 
pata o índice e as crórucas cfon 
nacimento. Cuase non liai auto-

res novos nos espectáculos elexi

dos, e c~do digo novos, q_uero di
zer nov1sinios, por se non se me 
en ten de. 

LINO BRAXE 

Vai sair unha 
nova colección 
de poesía 
L_anzada por 

Edicións Sotelo Blanco 

A_ editorial Sotelo Blanco vai.pu
bhcar unha colección bimensual 
dedicada á poesia co obxectivo de 
abrir camiño aos autores noveles 
galegas sen obra publicada. 

Os autores incluídos hesta ce
lección ·-que se chamaria "Lelia..: 
doura" - encherian monografica
mente cada exemplar, sen que se 
impoña nengunha normativa lin
güística prévia; ainda que é pre
maturo prever o futuro da .publi
_cación, no proxecto contémplase 
a sua posíbel transfOrmación en 
revista de poesia e tamén a tta
dución ªº galego na mesma' de . 
poetas estranxeiros. 1 

O director da colección seria 
Basílio Losada, e no conseUo ase
sor da mesma están Pere Gimfe
rrer, Xesus González Gómez, Joa
quim Marco, Luis Izquierdo e po
sibelmente Vázquez Montalbán. 

Segundo os pla.ns editoriais a 
publicación manteríase mediW.te 

. subscripcións. Teñen asegurada 
de p_artida, a compra dun cento d~ 
exemplares pola Deputación ou
rensana, e agora esperan que o po
tencial público da poesía acuda no 
apoio da colección. · 

Tanto os posíbeis asinantes co
mo os potenciais poetas que po
dan publicar, poden escreber á 
Editorial Sotelo Blanco (Rua Car
denal Quiroga 24-1 o - Ourense) 
para se informar. ' 

História· 
de Castelao· 
contada 
, . 
a manerra 
dos cegos 
Feita por Isaac 
Diaz Pardo 

~ecentemente saiu do prelo unha 
interesante publicación tiduada 
<~castelao - História contada polo 
cego Zago". Ven senda un poster 
á maueira dos antigos carteis d~ 
cego, que escrebeu e debuxou 
Isaac Di~ Pardo, e que se desple
ga mostrando cfidacticamente os 
fitos fundamentais da vida e a ac~ 
ción do artista e político naciona-
lista. . 

· A obra, composta de 1 7 eadros 
e dous íntermédios ((de pranto do 
cego'', esta adicada polo seu autor 
"aos nenos, a esperanza de Gali
za", e coidamos E¡Ue é recomendá
bel, tanto polo seu valor artístico 
como pola sua utilidade pedagóx~-
CL _ 

Na ilustracién pódese ver unha 
mostra deste üTI.portante traballo 
que está a venda has . llbrarias de 
todo o país, 

Antologar-nos 
RAMIRO FONTE 

Así,_ de súpetof escribo so pretex
to aunha anto oxía de nós, que a 
producción cultural do -país e des
de fóta do país nos ofrece. Tódos
·nós xuntos, "toaos nós aprendi
ces ~e poetas'.', gue dictaba o ver
so fiel de Xulio Valcárcel cando el 
q_uizais xa tiña arelas de marca-lo 
e1do do xeracional. E velaí que 
agora aqueles aprendices de poetas 
xuntámonos, xúntannos, sen que , 
estea aínda aprobada a asignatura 
da nosa aprendizaxe, nin moíto 
menos demarcado o territorio da 
xeración. Que non haj. xeración é 
certo como nolo sonfirman as pá
xin~ <leste libro,. B;índa que as xe
rac1ons se constituen polo mero 
propósito de que os seus homes 
teñan vontade de facelo. Senón 
qU:e llelo pregu.pten ós superviven
tes da celebrada promoción do 27 
castelán. Iso si, calquera pode set 
antólogo ou; mellar dita antolo
gar é un dereito incuestionable. 
De feito) a antoloxía silenciosa e 
persoal e o gue fai cadaquén que 
se adiea ó oficio de ler; a outra ca
ra da tnoeda do oficio de escribir 
que _saben pouef?S. Escelmar é un 
dere1to; un motivo de normaliza
ción cultural. Escolmar ben un 
an~eio, e para min, incluso, sería 
unha ousadía, Que nin di<:ir tén 
que se eu tivese que .escolmar ós 
poetas do meu tempo deixaría fó
ra a algúns, e por dúas razóns: · de 

· gustos literarios e de elegancia. Pe
ro ei-lo principio de toda antolo
xía; nelas nunca están tódolos que 
~on nin son t6dolos que están. Par 
isto servem· as antoloxías para 
lealmente confrontarse unhas ás 
ou-tras, sen tencionar, simplesmen
te, restrinxir ou ampliar nóminas 
de quen pouco _tén que ver coa súa 
factura; os poetas. · 

.• Por vez prirneil;a1 dende a apari
c1on da dos nov1sunos de María 
Victoria Moreno (na. que tampou
co estaban tódolos poetas novos 
de Galicia) ternos unha nómina 
u_nha longa nómica da criación lí: 
nea de case que unha dééada e is~ 
to xa é, .de por si, válido. A quen 
non lle guste a de Xosé 'Lois Gar-· 
cía, que faga outra, se de verdade 
quere entrar de eheo na teima an
tolóxica. Hai libros de grupos de 
poetas, proxectos tamén do anto
logable, e non pasa nada porque 
uns sexan p_oetas do amor, outros 

, da referencia cultural e al'gúns da 
forma: Antoloxía era o libro 
"Alén"1 o libro "Cravo fondo" os 
dous ae "Rompente" a revista 
Coordenadas, e tódolos números 
de "Dorna". V elaquí están, que 
cadaquén á hora de le-las novas 
corren tes da lírica galega, saiba in
terpreta-lo bo e o menos bo que 
pode haber en todos estes proxec
tos. Ben quixera eu te-la actitude 
de Gerardo Diego que se atreveu a 
antologarse cuns poucos e mella
res poetas, definindo os nomes 
dos que ían se-los celebrados vates 
do primeiro medio século da lírica 
española do XX. A antoloxía de 
Xosé Lois García pode ter datos 
mal dados, pode ser un catastro 
poético do novo, pero é unha an
toloxía; a súa validez só pode dar 
en terra se outra SUJ?era os seus 
e17os. Mentras, boa vida. Antolo
x1a era tamén unha que fíxo César 
qo.nzále_z I{uano _con douscentos 
cmcuenta poetas españois. Nela 
estaban desde Juan Ramón a ino
Il}inados_ poe.tas adoléscentes. An-

. tol9gos eran os anónimos copistas 
1tal1anos que, sen sabe-lo idioma 
gue copiaban, deixaron para nós o 
legado dunha das mellares líricas 
da ~~ropa medieval. 

Ruano era {>Oeta e X.L. García 
ta~én. El quixo que es'tivese o 
mal.?,r número de poetas. E faltan. 
E, o meu xeito· ·de ve-las cousas 
tamén sob!an. ,Pero o que non po~ 
de facer n1:Jlsuen -co~o así se fi-
x o- é dec1du, en propio proveito 
n~ vont~d~ de -quertaguí se atreve 
a _mdagar en tex!os oafümdo inme
diatos. A ousadia, amable ou pon
t~icadora, terá que da-las contas a 
quen se sin te excluído, ·a qtlen 'se 
smte pouco repre~sentado, a quen 
pensa, que o faría mellor, pero ist0 , 
non e o p~or de .todo, O peor é 
qu.e , a poesia é anloJogada, etique
ta<;iah por axentes culturais alleos a 
ela. rás~e, t?mén ~pintura, á no
vela, e e hctto. Criticar 6 crítico 
penso _que é un título de ·Eliot e 
unha arela.: que debe ter un bo 
criador que cáse que sempre tén 
bo olfato para aprecia-lo que escri
ben os o.utros. As veces ún sor- -
préndese dunha longa sinfonía de 
golpes de cego que só remiten a 
un descoñecemento e ignorancia -
E falo desas proclamas que Gar: 
cía, pero non só García verquen 
sobre mo~tos daqueles "aprendices 
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de ·poetas" dos que falalfa Valcár
cel. 

/\. grand,e cantidade (que se re
laciona mo1tas veces coa calidade) 
d.~ obras ~fricas de ,nova expre
s1on, necesitan non so do recoñe
c~mento. que suyón unha antolo
x1a, senon tamen da ausencia de 
nómicas improvisadas, que aquí 

1
ata se atreven a dar desde os catá
-C!gos ~e pintura. Calquera pode 
d1ctammar sobre un feito artísti
co que, menos mal aínda non en
tra de cheo nas constantes de ofer
ta-demanda que rnoven outros la
bo~es __ do espirito. O oficio da 
po1ests na modernidade non é ou
tra cousa que a confirmación dun 
can~o e dunha unidade de signifi
cac1óns. En definitiva dunha 
obra. _Deb~ servir como apoio des
ta SUife silenciosa a antoloxía a 
crítica - como non- e eu saú'do 
unha crítica que non' deixe impu
nes os contidos das obras, aínda 
que estas sexan de novos que pro
meten. Quen dirá algo de N 6s será 
a motedade futura, ese poeta fu
turo que proclamaba Cernuda e 
non os ventos do arribistno do 
moderno. A fin de cantas Xesús 

'-González.i. le, se non leches "Insi
de~ Mr .tmderby" do intelixente 
Bur_gess. Quizais o que nel se rela
ta ~ o futuro de moitos dos que 
estan1 estamos, no libro de García. 

Atilda que estea ben c"erto 
eclecticismo nun crítico asiduo te
ñas -desexo-' o teu criterio sem
t?te Unánime, ponderado -dinos 
uunha vez que poetas, ademais 
dos franceses son ao teu ~sto- E 
si, iso eu non llo critico o crítico, 
a paixón é sempte boa para falar 
. de vers?s. Ti que ben sab,es· que 
neste e1do plurfil da nosa hrica, o 
cego arxentino é un . dos poetas 
que."má.is , "'.rµamos_ e dó que. máis 
c~p1amos, 

1
Sl, copiamos, toqo~ .. . r~

cioe como mostra do meu 1nteres 
por ti ~stes. 

· Dieron a-otros gloria intermina-
ble los dioses, . 
inscripciones y exergos )' ntJJ· 
nz,¡menfos y puntuales- hzstorüt
dores-de ti sólo sabemos, oscu
ro amigo, 

. que oíste al ruise.fí.or, una tarde. 
· Si, é "A un poeta menor' de la 
Antologí~". E nesta historia al
gúns escoitan 6 . reiseñor e outros 
son os punfuais historiadores. 
Quen sabe. 
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Sima-Cima 
do voar de tolo 
Be mar dino 
Graña 
Algália Edicións 

andando a terra 

Breve· noticia 
das tabernas 
e dalgunhos 
. sedentos da 
·miña tribu · 

Manuel Maria, yeciño, compañeiro 
e amigo de servidor na súa Escol
ma de poetas de Outeiro de Rei dá 
unha-breve noticia dos ilustres se
den tos que houbo ria nasa tribu e 
fai referencia a varias vellas taber
nas que foron. Algunha delas con 
·parroquia en todo o concell.o. To-· 
das tiñan a súa forte persoalidade , 
e unha· concurrencia moi caracte
rística e devota. 

Os finos alternaban na Casa de 
Santos, situada na Praza do Corf
ce~lo, no mesmo corazón de Ou- . 
teuo de R.ei e rexida p0I un mara- , 
gato enormemente conservador, 
l'rmau dun bispo de Málaga máis 
tarde arce bispo de Granada. A Ca
sa de Santos iban xogar a partida 
os notabeis do lugar.: un indiano 
de 1)ab.ada gue casara na_ ~ribu, 6 
derradeIIo fidalgo, o senor· cura 
pá~roco tamén de familia fidalga, 
o mestre propietario dunhas lon
gas e fermosísimas barbas brancas 
e dun relo de ouro coa sua leonti
na-, o segredario do xuzgado de 
paz e o· señor carteiro, uri home .fi
nolis e escrupuloso que ~asou pa
sados os sesenta anos. Este esta
blecemento· era un coto _pechado, 

· de moi dificil entrada. Tratábase . 
-dun mundo ai::redado, lonxano, de ' 
case, imposible _ conquista: Neste 
establece.mento falábase cas~rapo. 

A Ca3a. de Roibás era un.ha ta~ 
berna popular .. A ela acudfa tódo
los días o señor enterrador, Iabie
gos· e os cacharreiros de Bonxe 
carido iban· ou viñan do trato: Ta-

·. me:'1 era parada o brigada dos bece- -
rrerros e capadores con perdón. 
Un lem bra o frente da fachada 
chea de burros, bestas, cabhlos e 

· nardiI).o. Nove "\gaivotos". Na ban
dada do inverno · perviven se te.- E 
cada un deles div1dese así mesmo 

- en. outros tres. Un xog-o de núme
ros ' mui pensado, . que acende a 
máxia e os ·i;nistérios das runas·. 
· · .a) Oh bandeira de ondas que te 
enru,gas lioxe (c;ome~a o voo . do 
mascato desde a sima). ' · ·. 

o 
X ._ ..... 
::i 
X 

Aetur percival Ferrín, dí sobre 
Bernardino Mascato Graña que 
"atravesa os ares como os Stukas 
de antaño", e probavelmente sexa 
esta unha ·magnífic-a definizón p-a
ra a viaxe que nos agarda en Sima- . 
cima do voar do tolo, pois -os Stu
kas posuian os- picados mais frené- -· 
ticos na história dos cazabombar
deiros da ·2a Guerra Mundiaj, e fa
mén as su bid as mais impresionan
temente delicio$as. Picar e subir, 
voar por riba do destino do home, 
procurar a. sima-cima do voar do 
tolo. ~ 

Un livro que está dividido en 
tres partes:. un limfar, un inverno e: 
unha _primavera. Nove poem,as+.. os 
mais longos na produzón de tler-

b) Oh bandeira de ondas. co·mo 
ondeas ho1Ce (Prosegue o voo do.: 
mascato até a cima, desde a cima, " 
pola cima). ·, · · 

A eterna dicotomia: tenébras- · 
luz, picar-subir, 'vida-morte, · b~n
guete-tráxico-banquet~ ledo: A 
c0smoloxia do ocu~to, do que in
tue Q poeta mal$ que do que afir-

. ma, do que suxire o d:escoñecido. · 
.. 0 maSGato, O "gaivoto" volta 
ao mar, á busca das orixes, unha 

_vez inais deixa -· f álar ao su bcons- ~ 
ciente nos J?Oemas "Duna de Co
rrubedo" e 'Caber.home"' inevita
veis de citar á"hora de. anafuar esta 
_presenza. i>oderia-se falar dunha 
triloxia, . sen6n ·· temática sí . de 
tran~fondo vital entre os livros . 
Profecia do mar., Se o noso· anior-e , 
os .peixes... e ~ima-cima do voar 

· do talo, é como díria Ferrín un li
vro "forte", de mo.vemento, diná
mica, de rachaménto, de protesta, 
de fUxida da negrura ·dun persis- ~ 
tente erguer-se do podre, do vjsgo
so, do ruín, do noxento para ~- . -
canzar a brancura, a pureza, o ni-
do, a cl.aridad~. . . . 

Colhdos da man de Betnardrno, 
percorremos as ruas do' m€dievo, 
vestidos de bufóns, senda recevi
dos nos castel os, . nas prazas, ·nas 
aldeas.; sendo portadores de notí
cias, de alegria, de :X:ogos e noveda
des, de canzóns e de poemas. Tu
da o mundo -deste hvro é ·unha 
aproximazón m·ais ao infemo, ao 
drama, ao Atlántico, aó Amazo.: 
nas aos láberintos. - . 

'V íbmas <leste gran cántico, de 
verso e poema longo, cuase á foi- . 
ma dan tese a, chegamos· a en tn;ver 
as prim~iras sombras dun .amor. 
Agora que estás loilxe, s6 podo di
zer gue através do teu livro-barco, 
naufragaremos --- nos "camavais 
mais ledos e tolísimos" onde tí, 
es un arroaz heraldo do divino, 
Bemardino Graña, ·v_ello amigo. 

UNO BRAXE 

MANUEL HORTAS VILANOVA 

mulas presos ás argolas empotra
das· na parede. Cando Salvador tq
mou canta desta industria, ó che
gar a sazón de mercar o viña, es
comaba _ós parroquianos máis cali
ficados e competentes e con eles 
viaxaba a Valdeorras ou Os Peares. 
Pelingrinaban polas adegas. Salva
dor axustaba o viño que os seus 
clientes lle indicaban. Desta taber
na era moi devotos os empregados 
do concello, alcalde incluído; o. 
inesquencible Manuel de Padema, 

· - Un bar totalmente despersoaliza
do aínda que beILmontado. 

. Os vellos .seaentós da miña tri-. 
bu resistiron o que,poideron. C~s
toulles moito traballo afacerse sm 
ir á Casa de Roibá:s, sin o-seu viña 
e sin a conversa. de- Sofía e de Sal
vador. Pro. en· ocasi6's as· circuns
tancias non d.an lugar a escolla. E 

o medico e este barbas que escri
be. Agora Salvador pechou o ne-. 
goc10. Nembargantes sempre ten 
un vaso de viña ou os que se ter
cian pra convidar ós amigos . . Pro 
xa non é o que foi. Dende que _pe
chou o negocio na Casa de Salva
dor úsase viño de Rioja ou Valde-
peñas embotellado. · 

A Casa do Arrfoiro, situada de
trás da Casa de Roibás, a veira da 
estrada que vai ·a Castro de Ribei
ras de Lea, era un local moi visita- . 
do pola moce9ade e palas .xentes · 
'da Terra Chá que viñan ó conce
llo. E non só polos rapaces: tamén · 
por homes coa. barba branca. O.xe~ 1 
neste lugar, xa non funciona . a ta
berna. A bnron unha farmacia. Aló 
eles. 

Na ·estrada xeral que vai pra A 
Coruña, un pouco alon:xada .do . 
povo, estaba a Casa _do Zapaterro · 
ou· Bar Salgueiro. Era unha tab~r
na, pequena, xeitosa e íntima. ' 

O ·Bodegón, pegado a casa de 
P.aderna, estaba montado nun es
tilo que· po!iemos chamál,' típico. 
Nél beb1an-se_ viños do Bierzo; 
maiormente de Cacabelos. 

Hai uños anos, ·a veira da estra
da Madrid-A Coruña, no empalme · · 
que leva a "Bbnxe, abriron o Res
taurante Soborvila con bar. A 
xente, sobar de todo a mocedade, 

. comenzou a frecuentar este bar. 
Incluso o equipo de fútbol da . tri
bu; que xoga na Segunda Regio
na1; lioubo un te_mpo que levou o 
n0me de Soborvila. AH teñen pa
rada os tasis e 0s autos de líti'ea. O 
Soborvila foi, pouco a pouco, fa~ 
eéndose con toda a clientela de 
Oúteiro de Rei e mesmo -do termo 
municipal, Oxe, :pech_adas tódalas 
vellas tabernas, so es1ste este bar. 

1 . 

hai que amolarse. · 
Compre espricar que o Sobor

vila está situado na outra banda da 
estrada xeral. Según se ven qe Lu- . 
go, a vila queda a dereita, nunha 
desviación e, pra ir ó Soborvila -
dende o centro urbán,. compre 
cruzar a estrada. Como estes para
xes son Terra Chá a estrada é recta · 
e plana. Os ~utos pasan ·~orno ~<;s
tregos. Os ac1dentes de cuculac1on 

· son frecuentes e graves. . 
A derradeira vez que estivemo.S 

pala tribu falamos longam.ente 
con dous veclños e vellos amrgos: 
o Indalecio do· Manso e o Pepiño 
de Balseiro, ambos sesentós e cóa 
súa sede correspondente. Na súa 
compaña ternos ·valeirado os nasos 
vasiños de'viño na Cas·a de Roibás, 
na do Arrieiró ou -µo Bar Salguei
ro. A Casa dos Santos era demasia-
do fina _pra nós. Tampouco íba
mos ó . .Bode6?Ón pois ningún de 
nós era parcial . doutro viña que 
non fora o do país. Unicamente 
en caso de moitísima necesidade 
- da que ninguén está libre- po-

. díamos transixir. . 
O Indalecio e o Pepiño estaban 

preoc.lilpados e tristeiros. O ir pe
chando, unha detráS doutra, as ta
bernas do vello caso da Vita, nc>'n 
sabían que facer:da súa vida nin a 
onde ir. Non é qµe teñan nada 
contra o_ Soborvila. O que aconte
·ce é que lles ··pon medo o cruzar a 
estrada. Eles levan as súas estadís
ticas ben levadas. Contáronme 
que 1 nos derradeiros tempos, hou
oo, en Outeiro tle Rei, seis ou se
te veciños mortos por atropello 
de auto. En .vista <lestes resultados 
toman as súas precaucións. Pois, 
según mé dixeron, e coido que 
non se pode espresar mellor: 

-O cruz ar a estrada pra ir ó So
borvila aínda non ten duda. O ver
dadeiro perigro está en cruzala pra 
volver. 

A rriuller 
, , bli . -..pu -qi, 

Histérico, Diría un se o mandasen 
definir 0 filme de Zulawski la fem
me publique. Un quión histérico 
d~-. personaxeS"- .histéric'as .que ~e 
prestan a unha rnterpretac16n his-

, térica baixo unha- histérica realiza-
ción. · 
1 · Polo demais este pertence a_esa 

~categoria de filmes persoais que se 
valoran segundo silppatias pr6-· 
pr.ias ou dependendo .9o pé con, 
que un se teña ergui~o pola _m~ñá, , 
Por exemplo, · desp01s ~e teonzar 
brevemente sobre o eme dentro 
c;lo cine, de arte e ".ida., pódese fa~ 
lar dun· singular estilo en Zulawski 
que por meio dunha cámara· de 
movimentos -convulsivos · (neuróti
cos; se se quer, pero desde o pon-· 
to de vista psicol6xico tremenda" 
mente resólu tivos -ai!, eses con
trapícados de Kap!-is~i. percorr~l!--

. do as ruas de Párís) fai unha VlVl
sección descarnada, e desvergoña
da das misérias das suas persona: 
:X:es. Un strip-tease visceral, de bi
damente- teatralizado, que acaba 
por autodevorarse. 

Pero _ tamén pode suceder que 
esa tarde un ·noh estexa para con
templacións por Qalquet motivo, e 

. nese caso calle a miiller pública e 
fala por exemplo da histéria in
con tr6lada de Zµlawslti, da epi
lépsia dunha cámara Al:le. pe_rd.e 
claridade en favor da onxmalida
de, da moral xudea subxacente, a 
reláción pecado-castigo...i, o sadom_a
soquismo constante. r., · ademais, 

' pód-eselle lembrar ao señor Zu-
. '. lawski que esta históna xa nola 

contara antes. E mormente botar
lles en cara que teña á pobre V ale
rie Kapriski (onde hai causas asi?). 
chorando durante todo o filme · 

· con diferentes pretextos amoro
·sos. 

Conste, non obstante, gue a 
min la femme publique pareceme 
una obra moi persoal e, por su
postG, interesante. _J>e~o, clar~, xa 
sabedés que cada rnd1vfduo e un 
mundo e cada parella .unfracaso, 
así que para mais detallys debedes 
pasa! por taq~illa (enténdase bi
Ileteira). 
La "femme publique. Fráncia (1984). 
Do cine e da vida. Rarísimo. Dir: An
drej. Zut-awski. G: A.Z_. e Dominique 
Garnier. 1 nt: Valerie Kapriski, F ran
c¡js Huster, Lambert Wilson .' Obra de 
autor. Very, very special. 

METROPOLIS, ou a ledícia 
de experimentar · 
Lang Fritz. Realizador xermanb
americano _. Nasce en Viena. Estu
da 2.iptura e arquitectura en Vie
na, Munich e París. Guións diver
sos. Dirixe a partir do 1919. V aise 
da Alemaña cando Hitler sube ao 
poder. Tras dunha curta estanza 

en · Fráncia estabélécese -nos 
EEUU, onde comeza U:nha segun
da carreirá.h tan interesante como a 
primeira. r. o representante por 
exceléncia do cinema expresionis
ta. Características: simbolismo ex
presivo traducido polo movimento 
Clas estru turas plásticas. Permanen
te volta a dous ou tres temas: a· fa
tilidade, a culpabilidade, o desexo 
de vinganza (ou xustiza). Ptesións 

· sobre as personaxes do meio so
cia1, as circunstáncias mi o desti
.no . .Obras mais representativas: os 

. .nibelungos, M . . un · asasino entre 
nós -.o vampiro dé Dusseldorf
(19 3 1) 1 a muller do e adro (1944), 
o diabolico dr. Mabuse (1960). As 
mais coñecidas: Dr. ~iabuse 
e 1922), ~ietrórolis (1926). 
,Metrópolis. · ( 9'26). Profecía dos 
tempos fu tu ros que _nos mostra 
unh_a raza de amos que oprimen a 
un pavo de e~cravos-. . Final opti
mista cun conprazamento de 
'"pons'" e "maos' . Discut.fbel no 
plano argumental, a. obra sálvase 
pola realización axudada dos · de
cor~dores e operador. A recordar: 
a visión da cidade subterránea. 
_ Pois sii- iSto din as _enCiclo_pédias 
do señor· Lang e de Metrópolis, esa 
x; o!a cinematográfica á quy v..,erda
deITamente. se U~ pode reptobar ' 
un apaño final tirando' a reaccio
nário que consiste no veña aeá esa 
mau! entre proletários e empresá
rios, o- traballo e o cerebro en pa
labras . do filme, · que deixa todo 
mais ou menos como no momento 
de comezar. Pero plasticamente é 
unha &}faia que un dia un irreve
rente músico chamado Giorgio 
Moroder reconstrue de acordo co 
gui@ orixin'al (de Thea Von Har
_bou~· .. esposa: do ·realizador) reme- · 
xendo por .filmotecas. e archivos 
vários, vira a cópia, en br~nc9 e 
negro, a cores e ponlle unha banda 
music'al do mais actual tecnicismo. 

- Consecuentemente érguense .de in
mediato as voces dqs puristas: sa
criléxio ! Abe~raciónl Despois -~
to· se no~ lle_s paran o_s, pés, segw
rán con intoleráncia. Os de meio
tono.;. mais conciliadores; din: ~on 
apro oamos estas mampulac1oq.s 
pero recoñecemos. que o experi~ 
mento quizá.serva-para que as-no
vas xeracións coñezan este maravi
lloso clásico que doutro ieito i~~ 
norarian. Eu confeso que a vm -
tres yeces seguidas alucinando coa 
música estereofónica de Moroder 
(a ratos moi discutíbel) e. ~ea in
terpretación ·dos anos vin te, que 

. hoxe semella unha paródia de si _ 
mesma, e con eses fantásticos de
coraqos e encadres do expresio
nismo, dunha imaxinación quepa-· 
ra si quererian moitos autores mo- · 
demos -de comic. E todo porque 
eu son así- de pouco respeituoso 
coas , maravillas clásicas. Qué lle 
vou f4cer. .. · 

Metró~.olis. USA { 1926). Un foturo po
síbel. Dir: Fritz Lang. Guión: Thea van 
Hartíou e' F.L. Dec: Hunte, Kettelhut e 
~Vollbr'ech:t. Cám: Karl Freund. lnt: . · 
Brigrtte H·elm, Gustav Frolich, Heinrich 
George, Alfred Abel. Versión modarna, 
cos engadidos no seu dia sacados polos 
éxibidores, e música: Giorgio Moroder. 
Para cinéfilos sen escrúpulos . 

• J.A.M. 
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libros· 

Leriibraflt:as .. 
· · comuriistas 

- ·. . 
Estamos diante das memórias de 
dous_ se.nlleiros loitador.es co'mu
niSta:s gruegos" Santiago .A,lvarez· e 
Luis Soto ( 1) nas que .,atopamos 
~n tripJe interés. En prrrnel!o l~
gar_ a-própria and~dur--a autol:hogra
fidr tmxida, má1s · dun~a. Y,ez-, de 
voluntarismo e romanhcism0. pe
t ante as p~naiidad~~ que· durante a 
guerra civil e o exilio sofreron. En · 
segundo lugar, os seus , record0' 
son comci lampos de luz sobre a.fi
gura de Castefao, co que en maior 
0U menor meaida tiveron relación 
nos anos se~inte~ a gue:ra espa
ñola e mundial ate a sua morte en 
1950. E por último, estas lem
hranzas queren ser conscientei:nen
te ·un. int~nto de co:nxug_ar o ideá
rio marxista co nac10nalismo gale
go a luz das experiéncias vividas 
p,olos seus autores. 

· As duas narracións . teñen fitos 
· comuns. Reparemos en que tanto 
S .. Alvarez como L. Soto se forma
ron politicamente durante a II Re
pública cando se afílian ao PCE 
na pro~íncia de Ourense na que 
nasceran. Soto chegará a ser un 
importante dirixente dos traba- · 
U.adores do ensino galegos da 
FETE-UGT en 1936, e S. Alvarez 
será o encarregado Q_olo PCE de le
var a_ campaña do Frente Popular 
na bisbarra do Barco de Valdeo
rras intervindo en vários mitins da 
man de Alexandre Bóveda 01i de 
Peña Rey. Na guerra civil comba
teron nas filas republicanas\ ben 
no campo militar ou no p01ítico 

, e cultural e comezan, tras a derro
ta un peregrinar por diferentes 
países, sernpr~ c,o ~bxect~vo de_ or
ganizar a resistencia e difundll o 
seu ideário na procura do retorno 
a urtha Galiza non afer.rollada go
la ditadura do xeneral .Franco. Es
ta diáspora, por Europa e Améri
ca é o cerne aas suas lembranzas e 
será . precisamente neste período 
cando entren en contacto directo 
con Castelao. Por qué este ponto 
de referéncia no dirixente gale
guista por parte de dous militan.~es 
comunistas? Penso que a relacion 
entre ambos hai que situála .. no in
terés dos comurustas por artel1ar · 
naquel momento unha ampla fren
ce de resisténcia antifasCista con
tinuadora das orientacións frertte
populistas do perí6do final repu
blicano. Esta finalidade ten o la
bor organizat,ivo de Soto nas so-

. ciedades de emigrantes galegas en 
América e a correspondénCia ha
bida entre S. Alvarez e Castelao. 
·Neste -senso a figura política de 
-Castelao pode ria servir de aglu ti
nante para que callase a difícil 
unid.ade das forzas antifranquistas 
no exilio e as galegas en particu-
rar. , 

O devandito serve-nos, através 
destas duas testemuñas, para nos 
d'ebruzar sobre unha etapa da111Vida 
e obra de Castelao: Son os tempos 
en que a carraxe antifascista se ex
presa en albums como "Galicia 

· · MártiT" ou "Atila en Galicia", 
amostra gráfica· da represión fran
quista. Momentos nos que o diri
xente galeg_uista vai a URSS, xun
to· con L. Soto, e comenta favora
l:>Jemente a solución dada naquelas 
tenas .a os problemas das nacionali
dades asoballadas. Anos nos que 
Castelao, fignra artístic~ valorada 
e deputado republicano no exílio, 

. se converte nun detractor nos fo
ros internacionais do réxime impe-

-. NOVIDADES-
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rante no Estado. Non ten dúbida 
pois q\le -est,as memórias ·de L. S~
to e s: Alvarez documentan a~pei- . 
tos da sua· vida e obra. pohtica · 
nestes ' anos riunha conxuntura 
mundial que. vai./desde ·a loita anti- . 
hibleria:na até os comezos da gue
rra fr.ta. E todo .isto fai-se desde 
unha perspectivá comuni$ta, e por 
dous militantes galegas. · · 

Nas décadas seguintes a morte 
do artista rianxeiro, os · dous rela
tos· autobiográficos tentan verter 
as experiéncias ,que tiveron ~on 
Castelao nas suas. respectivas 
orientacións e pr.oxectos polí tices. 
Procuran demostrar os dous co
munistas ourensáns a coirección, 

- da sua militáncia política facendo · 
referéncia arreo a obra política de. 
Castelao na que tanto un como 
outro dm inspirar-se. Curiosamen
te, ':gar.adoxos da história, as con~ · 
clusións que tifan son relati'vamen
te diferentes xa que é ben sabido 
gue as traxectórias riolíticas de L. 
Soto (PCE UPG, PGP) e S. Alva
rez (PCE FCG) son notoriamente 
diverxentes nas décadas do 60 e 
na transición democrática, .ainda 

. que as duas se alcuñen de comu
nistas. · 

Como sinalábamos ao princí-· 
pio, ao longo destas duas obras ve
mos como fio condutor o desexo 
de ax untar de. compaxinar a tradi
ción e o 'pensarnento r galegu_ista 
conternporarieo eoas doutrmas 
ploletánas . E'. matxistas. Cu:r:npre. 
subliñar aqm que para 1sto chega
se mesmo a agachar ou desdeou
xar as contradicións e enfrenta
mentos habidos nalgun momento 
entre esas duas liñas . de ·pensam~n
to e de actuación política. Pode
mos .citar, para avaliar isto, qJie 
tarito L. Soto co'mo S. Alvarez, 
q.ue ·como dixemos comezarofl a 
militar no PCE nos primeiros anos 
da II República, non fan referén
cia a que neses ~nos tanto comu-

. nistas como socialistas e anarco
sindicalistas, quer dicer as· forzas 
obreiras organiz.adas do momento, 
se apuñan frc>ntalmente a· calquer 
preten~ión g8;1eg~ista1 feitos ·dos 
g_ue hai constancia evidente en ar
tigos, resolucfons congresos obrei
ros galegas da. época. Esquecen 
adeniais a única experiéncia na
quel i~tre ~e c,onxugar soc~aliS!1JO 
e nacionalismo: a orgamzacion 
Unión Socialista Gallega, criada 
en 193 2 en Santiago como esci
sión do PSOE, se ben é certo que 
este grupo ncm chego~ a ter unha 
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mínima iflflué:ricia política, mais 
si sinalou . -o vieiro para posterio
res realizacións nest~ eido. Xa no 
geríodo final da· Rep-ublica, no 
Frente Popular,' ambos relatos se 
axustan máis a realidade, salien
tando o importante l~bor leva.do 
adiante polo P~E (~o i~u~ que_ o 
PSOE e .o Partido Smd1calista) na 
campaña de plebiscitación do Es-
tatutó. . 

Deixainos constáncia, cos 
exemplos anteriores, .de que cal
quer relato autobiográfieo sempr~ 
ten unha certa do"se de ·subxech-_ 
vi.Smo -non :pode ser doutro xeito, 
e estas memorias non son unha ex
cepción ainda que isto non lles 
.resta e{i absoluto o indiscutíbel 
valor histórico que teñen.' 

Para rematar digamos· que en 
diferentes momentos tanto un au
tor como o outro dei.Xan clara a 
sua postura verbo da simbiose ne
cesária entre loita obreira e loita 
nacionalista, ainda qu_e evidente- ,_ 
mente o expresen en diferente ter;- . 
minoloxia. · S. Alvarez apontara 
nas conclusión finais do seu libro, 
firmado en 1978 cando era secre
tário xeral do PCG, " .. el pape} que 
historicamente estaba . y esta lla- ·
mada a desempeñar la clase obrera 
en la transformación hi~tórico-so
cial y en la propia l.ucha por la li
bertad nacíonal de Galicia". Pola 
sua banda, L. Soto senté.ncia: "O . 
nacionalismo , está ligado ao_mter
nacfonalismo · proletário nunh~ 
síntese que nón se pode 'desfigu
rar. Nin ·a revolta nacionalista de
nantes ·- e· a construción socialista 

· d~sp.ois, nin a revolta s~ci~~sta de
nan tes e a au todetermmacion des
pois. De ben ser. solucións no. mes
mo temp'a, en sintesé indisolu,.r 
ble". : 

Da pósibili_dél:de ~esta síntese 
parece -que queren deIXar testemu
ño os d01is .comunistas gal€gos ao 
escreber as suas meinórias. Sobre a 
oportunida.de P.~lítica, -hoxe en 
diá das conclusions que nos pro
poften, o l~itor ~en a palabra. 

. MANUEL G~ PROBADOS 

(1) ·soto, Luis. Castelao; a UPG e 
outras memorias .. Vigo, 1983--Ediéións 
Xerais. 288 páx. e vár ias fotografias e 
documentos. . .. · ' ' 

Alvarez, Santiago. ·Castelao y noso
tros los comunistas. O Castro-A Coru
ña l984. Ediciós do Cástro. 204 ·páxi
nas e várias fotografias, e· cartas entre o . 
autor e Castelao. ' 

DESIGNIUM 
Ramiro Fonte 

POESIA 

.ii\úsic-os ·de galiza 

·Enrique. 

Lens Vieira 
(A Coruña l 7-Xl-1854. ' Lincoln, 
1-1945): 
pe·dagogo e compositor. lniciou os 
seus estudos musicais con Felip_e 
Bascuas Director da -Música do 
Reximento de· Artillaría da -Coru- · 
ña,, quen o levoú a dar .un ·concer
to d~ piano na tertúlia d_o xeneral 
Paredes aos oito anos de idade. Ao 
rematar o Bacharelato realizou en 
Santiago a carreira de Fannácia, 
facéndose famoso pelas veladas 
musicais no .Casino e por ter orga
nizado diversos orfe6ns e estudan
tinas. Abreu unhá botica en Orti
gueira, dedicando cada vez máis 
tempo e esforzo· á música, polo 

os nom~s dos lugares 

Hombral 
e. Holnbreiro 
Nada a ver-cos 
seres humanos· 
Ifombral e Hombreiro, que tamén 
se escreben Ombral e Ombreiro, 

. son dous luga.1;es da província d~ 
Lugo, que pertenceri a unha fal'Q-1-
lia de topónimos aos qu'e non se 
lle dá atppado a explicación; hai 
quen supón que tais nemes teñen 
que ver con lugares somb'rizos e 
gue proceden da voz latina "um
lira" que ten o significado de 
sombra. 

. . Nós, ao reparar - nas termina
cións -al e -eiro que ·costuman . 
:Feferirse a .· aouncjanciais de vexe-

. tais semé1lanos máis axeitado in
terpretar · este~ topónimos. como 
lugar~s onde mzan unp.a arbore,s 
qüe e o "olmo", d.o latm "ulmus .' 
do que sairian sen problemas Om
btal é Ombreiro atfavés de Ulme- ~ 
rale e Ubnerarlo do mesmo xeito 
que de "umerus-'; saiu "ombro". -

._ .(, 

que ·t-rasladou o ·domicílio a Huel
va para se facer cai:go da orquestra 
·e coros locais e dar clases de músi-
CL . . . 

Acadou un gran ·éxito ao es
trear !lO Teatro P~incipal da Coru
ña .a zarzuela nun acto "En la pla-

- .. ya", -con libreto de José M.illán 
Astray,_ ql:le ~ogo_. _se representaría" 
nos p.nnc1pais t~attos de ESpañ( · 
No ,1881 estreou en Huelva un 
"Hjmno a G:olón" p.ara coro _e or-

. ,.· qüestra. · Máis tarde sería chamad0 .• 
pola " "Sociedad Económi'ca ·' de . 
Amigos del País" de Santiago a di.: . 
rixir as clases da sección de música 
-agregadas á docénéfa do Real 
Conser\ratório _ de Mad;ríd- ; en 
Santiago foi profesor de música da 
Escuela Normal· -e· do Coléxio de 
Cegos; tamén fundou unha coló-

. ·nía escolar e unha Banda Infantil 
Na prensa da época figu~a repetí~ 
damente como xurado dos máis 
diversos ce1:tames musicais. 

Xa iniciado o século viaxou á 
Arxentina como concertista de 
.piano; coincidiu cun importante 
momento de desenrolo musical 
naquel país, caracterizado ¡>ola · 
contratación docente de músicos 
europeus -entre eles Andrés 
Gaos- e ficou na cidade de Lin
coln como profesor da Escuela 
Normal. Deixou unha produción 
superior aos cen títulos, e en·Lin
coln foi condecorado polo seu 
"Himno a Abraham Lincoln". 

Edici6ns.-"1ª Rhapsodia Gallega. Op. 
32" (Canuto Berea 176). "Alma her
mosa", "Recuerdos de Lourizán'~, "Se
rantellos", "Fantasía lmpromtu" e 
"Dos Mazurkas", para piano (Todas en 
Canuto Berea). ''A Nt¡!nita!" (Canuto 
Berea 113). "Malenconla" (C.B.15H. 
"SalaVos" (Blanco y Negro Nº 433. 
17-111-1900). "¿Quéresme?" (Suple
mento de Blanco y Negro nº 2, 1981 ). 

Bibliografia.-Alfredo Brañas: El maes
tro Enrique Lens Viera (Blanco y Ne
gro n° 433. 17-11-1900). Sen asina;: 
Lens Viera , Enrique. (Gran Enciclope
dia Gallega). 

C. VA,RELA 

Esta árbore1 que acostuma dar
se ao pé dos nos, e chega a ter al
turas de 3 O ou 40 metros, ten a 
p~opriedade de conservar as ~abe
lell'as dos que a lavan nunha mfu
sión das suas follas; conta a lenda 
gue Berenice, aquela princes~ 1~ 
Exipto, "a da longa cabeleua , 
gue non dubidou en sacrificar po
la volta do seu marido, usaba para 
os seus cabelos a água de olmo, e 
niso radicaba o segredo da sua lon
gura e da sua brillantez. · 

Asi: pois, na nasa opinión, na
da terian a ver os ditos topónimos, 
nen cos seres humanos, pois seria 
unha .inexplicábel castelanización, 
nen coas voces celtas, nen coas 
sombras, a menos que estas fosen 
de ol:r:nos. . 

Ao lugar de Ombreiro , perto de 
Lugo, ao pé do rio Miño, cádralle 
ben a tal suposición, pois en tem
pos pudo ter sido aquel · lugar 
abondoso en choupos, e se a nosa 

-hipótese é certa, deb.emos escreber 
estes nemes sen -H-, para ·syr res
peitosos coa sua orixe latina. 

Este tema como veremos en 
· próximos artígos_.. vai ser moi rico 
na toponímia gaiega, pois aí esta
ría a explicació11 de nomes como: 
Humeiros .. en Yicedo, Humosa en 
Viana dp Bolo, e os Ome~_os de 
Asturias · que non serian. mais que 
Olmedos onde o "l" vocaljzou . · 

·\ 

· O ESCARABELLO DE ·oURQ_ e · <?utros~ contos 
E.A. Poe -T raduc~ión: · Aiberto Ave~dafio · 

Col.. XABARIN 

e edició.Í1s xerais· de~ gal~cia 
Doctor Morañón.10 . .Tlfs. 296116~ 296232. VIGO·ll 
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·verbas cruzadas 
A j 
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HORIZON.TAIS . ' 

1 -Obra narrati.ya d!3 .Carlos 
Cesareo. 2.-Ax it~ os -remos 'f 
dunha embarcac ión. _ryto ns- 1----1.......,..-
trar dar a ver., 3.-Avion. de 
cazá soviético: Oeste .xe1to. 
Frite. 4. - Fluido resp1rábel. 
Arcalsmo, bote barca. Vogal ~
re et ida. 5.-Frutos ·das ·no
. u~iras. Nome da n9vena le- 1 fra do alfabeto. C1ncuen~a 
ara os romanos. 6.-R10 

~omposte lano. Cheira,, perce- 1 
be polo olfat9: 7.-Simbolo 1----<~-
qui'miGO do fluor., ~onson~n- q 
tes de social. Acc1or; e ~fe1to i...--+---+-
de sair. 8.-Deus ex1pc_10. De 
nome Aamalho, . pr~s1dente JO 
de Por.tugal. O pr1me1ro. 9.- 1---+---+--+---+--
Euskadi Ta Askatasuna. O 
mellar amigo do home. ,Va- ~ 1 .___.L-__. _ _._ _ _.__ 
leira sen masa. 10.- Ant1gos . d 
Poetas celtas, que cantaban fe1tos he- Matrícula galega. 8.-Abreviatura e 

· · ·ó Tt 11 N Suloeste. · Fémias dos cabalos. Dous dos 
roicos . . Organizaci. n -,mi 1 ar. _.- o - _cinco que ,..ten a bandeira ollmpica. 9'. -
me do xefe da m1nor1a galega r:ia_s co~-
tes constituíntes do 31 ! ae. apel1dos .V1, Familiarmente Isabel.- Nome árabe. 
la r Ponte. Pe.lica dos an1ma1.s. . Festival iberoamericano da canción. 

10.-Xentio, multitude. Ensinar dar co-
VERTICAIS ñecimento. 11 .- Terren~- coberno de 
i'-0 nascido dos mesmos país. Anaco area. O que é pequeno . na sua espécie . . 
de fio ot.¡ la. 2 . .,.... Terrenos de corta !3,X- • -. * * · ~ 
tensión. Unen con core!as. 3.-Union 
da Mocidade Galega . Apocope de e.as.a. . SOLUCIONS AO 
Abrev iado, artigo 4.-S!glas comerc1a1~ . VERBAS CRUZADAS DO N. 264 
Pequena cama para cat1vos. Nota musi
cal. 5. -Xeito de vendaxe. Acordo eco
nóm!co entre o goberno .. UGT e a pa
tronal. Unha das extremidades do por
co 6.-A pouca altura do chan. Con
tr~cción de preposicíón. e artigo; _7,.
Cópia. intenta reproducir. Prepos1c1on, 

actos 
, Cambados 

XORNADAS DEPORTIVAS 
E ESCOLARES 
Dentro dos actos deportivos in(ciados 
po la, Carreira Popular .Na~al-85, a Co
mision de Cultura va1 por en marcha 
unha programación para o primeiro se
mestre do 1985. 
Xornadas Deportivas Escolares: a cele
brar · cunha periodicidade mensual en 
todos os coléxios, tanto da vila como 
das parróq 1,1 ias: 
- Marzo: voelibol en Vilariño 
- Abril: balonmán en Tremoedo 
- Maio ' baloncesto en Santomé 
- Xuño: carreiras en Corbillón 

Entregaranse balóns de cada moda
lidade deport iva aes Coléxios partici 
pantes e medallas aos equipos gañado
res. 
Xornadas Deportivas Municipais: que 
terán lugar no cenfro do municipio co
mo remate do semestre, dando cabida 
nelas a todos os equipos afeizoados das 
diferentes modalidades deportivas. 

11 CONCURSO DE 
· FOTOGRAFIA SOBRE 
O ANT.ROIDO 

o 
1() 

BASES 

1.- Tema exclusivo: 'o Antroido. 
2.- Número dé Obras: Un máximo de 5 

fotografías por participante, puden- , 
do serenen Branco e Negro, a ~or, 
ou en calquer ou tra técnica .sobre 
papel fotográfico. Adm !tense dia-
positivas. · 

3.- Tamaño das obras: Mlnimo de 18 x 
24 cm . 
Ao dorso das mesmas faráse constar 
o título e o nome, co enderezo do 
autor. -

4.- Prénnios: 
1°.-Trofeo e 7.000 pta . en metálico 
2° .-T(ofeo e 3.000 pta. en metálico 
3°.-Trofeo e 1.500 pta. en metáli'co 

. 4°.-Prémio Especial á mellor fotG
grafia que recolla algun aspecto 
do Antroido de Viveiro: Trofeo 

· Foto Carlos. . · · 
5.- Envios.-As fotograf ias enviaranse a 

Foto Carlos (r/Pérez das Mariñas, 5-
Viveiro) ou á A.C. Sementeira 
(Vieiro, . 13-Vive.iroi antes do 20 de 
Marzo. · , · . 

6.- O fallo do Xurado, formado por 
membros da Agrupación fotográfica 
lucense, da rase a coñocer o 23- de · 
Marzo de 1984. 

7 .- Todas as fotografías apresentadas 
pasará~ á disposición da A.C. Se
mente1ra e serán expostas posterior
mente. 

23 COLOQUIO GALEGO 
DE CRISTIANS .. 

O 23 de marzo en Compostela terá: · 
lugar ~ste nove encontro de creentes, 
c.on dous ternas centrais: "A industria
l1 za~,ión de Galiza" e "Un povo S\'Jn 
V?z . . As sesi6ns celebraranse no Co
lex 10 La Salle (RLSan Roque 6). . · 

A matrícula costa 200 pta. e o xantar, 
que se serve ali mesmo, 400 pta.. · 

Encomeza o 23 Co lóquio ás 1 O h. da 
mañán. 

Horizontais: 1.-Nadal. Gaita. 2 . ....:. 
Alén. Tornar. 3.-Bus. Rol. Isa. 4.--' 
Om. Cocos. Ad. 5.-Saia. A. En . O. 6.
Roda. Fiar. 7.-C. Ne. C. Xoan. 8.-0p. 
Aceno. Pe. 9.-Val. Lan. Non. 10.
Atopar. Voso 11.-Serán. Sosos. -

CONCURSO DE CARTEIS 
"FESTIVAL IRMANDIÑO" 

A Asociación de Viciños "Castelo de 
Moeche", convoca un Concurso de Car
teis , anunciando o 50 Festival 1 rmandi-· 
ño, tendo en·conta as seguintes 

BASES 
Primeira: Poderán participar todas 

as persoas que b desexen. ' 
Segunda:Tema.- Relacion,ara513 ne

cesariamente cos 1 rmandiño's' bu Moe
ch·e. A rea li zación dos traballos axusta-
rase ás seguintes n~rmas ; 1 

. -O tamaño será de 50 x 70 cm. 
. -O cartel tarase somente en duas 

c0res, e máis o fondo. 
-Os traballos virán montados en 

papel vexetal, cartulina ou similar, 
-No cartel deberá figurar forzosa-

mente o texto seguinte: · .. 
6° Festival lrmandiño ~ Moeche. 16 é . 
17 de' Agosto de 19"85; , . 

-Será indispensábel que o anagra
ma elo festival apareza no cart~I. 

Terceira: Estabelécese un único pré
.mio de 12.000 pta. e placa. 

Cuarta: Xurado. - O xurado estará 
composto polos ·memeros da .xunta di
rectiva desta Asociación. 

Quinta: Fallo.-0 ·-fallo do xurado 
será inapelábel, poden do quedar deser
to o concurso se o xurado acordase que 
nengu nha das obr_as ti vese os méritos 

. ·a bond os , e fa rase, público o 23 de abrí 1 
ae 1985. . ' 

Sesta: Prazo _de apresentación.- As · 
obras poderanse apresentar até o dia 17-
de Abril ás- 6- do serán, rion admitindo 
as que cheguen élespo_is. . · 

Os orixinais poden vir firmados co 
nofne do autor ou cun seudón imo, pe
ro levando ·apegado polo revés un sobré . 
.cos dados do autor, o seu enderezo e 
teléfono. · . 
· Os traballos que non sexan premia
dos, poderanse recoller desde o 24 de 
Abril até o 31' de'Maio; pasada·esta da
ta, a A .de VV. poderá dispar libremen
te dos que non se recol'lan. 

· A participación no concurso supón 
a ace itación das presentes bases . -

. , Para ampliación de ·informaciól'.l é 
- petición do ana'gr'ama, ask.como para 

entregar os orixina is, poden dirixirse a: 

.A. de VV. "Castelo de Moeche" 
Castelo d'Abaixo, 7 
Moeche (A Coruña) 

·publicacións 
,._ 

.Espiral ' 

Vimos de receber o número cor.respóri
dente ·aos meses de . Xaneiro e Febreiro 
.de " Espiral ,' periódico in-dependentista -
de informac ión e debate" .' -

Contén ás hal:?'ituais sección de poi í~. 
-tiéa, internacional, así como o texto do 
discurso pronunciado por X. L. Méndez · 
Ferrln no acto comemotativo do XXVI 
aniversario da Revo l'ución éutJana , q_ue 
tivo "lugar en Vigo o pas.ado 8 de Fe- . 
bre iro, e no cal estivo _presente o em
baixador da dito país en Madrid. Ta- -
mén conta aste número cunha se.cción · 
<;:hamada ''secuéncias ' '' ·· na cal se reco• 
lle un pequeno- resumo dun come·ntá
rio de A NOSA TERRA, calificando 
ao seu. redactor· de " cretfno plum in de 
Paco Rodri'guez". · " · · 

• O q'ue -íluéi ra pórse en contacto. coa 
revista pode:dirixirse ao apartado ~45, 
4013 Porto Codex (Portugal) . · 

Cuadernos da _ 
Escola DraÍ)l~tréa ~ 
Galega 

cuadern-os d·a @l esco· 
la dramática g.alesa 

N: 50·0ecembro, 1984 - A Corurta - tÍ1a. r.,.; ... 1M • ll•t•• 
· Mrqll¡illm:ton: XO:K M. VAZQUEZ Coord11111c1on; MANU~L LOU~NZQ 

Dlrec<:hln: FRAHC~LADQ MAYQH • 

MAAl·CA&TAHA 
•Unhu. fUY<.llli.i popul.u• 

tJr•1Ja1IWMIOf.:UllUflj¡Ú(l)yllll'tW" .. a\J 

lnltu<lucclOtl: XOtiE MARIÁ Al.VAHtl ~WlJUtl • 

Nun país cu11ha cultura ·normalizada · 
manter unha publicacióñ de temática · 
teatral non é, nen moito -menos, empre
sa fácil. Nun pa{s. Nun país como o no
so os problemas evidentemente multi
pl ícanse. Por iso que os Cuadernos da 
Escala- Dramática . Galega che9uen a9 
número 50 é' un agradábel motivo para 
felicitarmos primeiran:iente á Escola, -

· Dramática, que o cons~guiu, e·tamén a . 
todos os que aspiramos a' normaliza_r o 
país, porque · isto m6stranos que non 
'todo é imposíbel nesta terra. Que eses 
cincuenta números sexan. a sementé de 
moitos máis no futuro! _ 

Como número 50 publicase,' por 
primeira vez, "Mari-Castaña" "Unha re
volta popul¡:¡r'', drama histórij:o nun ac
to e en verso, de Emílio Alvarez. Gimé
nez . O seu autor, zamorano ·de nasci
mento e pontevedrés de adopción, 
compuxo a peza para uns xogos f lo rais 
-nos que resulto'u premiada- celebra: 
dos en Pontevedra· no ano 1884. T~n 
hoxe p~ra nós o principal mérito de s~r 
a prime1ra peza teatral galega de tema
tica hístórica. A figura de Maria Casta
ña -ou Castiñeira-, fidalga luguesa de 
fins do século XI V, cap itaneando únha 
revolta popular contra o bispo da dió
cese, serve de_ base á obra. 

A publicación vai prect;idida dunha 
introdución de Xosé Maria Alvarez 
Blázquez que nos apre·senta este autor 
e esta obra que abriron camifjo no seu · 
momento para o noso teatro. . 

A introdución de Xosé Mª. Alvarez 
Blázquez adquire triste actualidade po
la morte do escritor e eurdito vigués · 

. hai _moi pc:iucos días. Nas páxinas de 
·. ANT, Mar:iuel Maria, Daría Xohán e.a

bana e Xosé Mª Monterroso relembran 
a sua persoa. · 

lrimia 
Con.tamos xa ·cos números 172, corres
pondente ao antr-oido, é ,17~ qo

1
,sema

nário dos crentes galegas· lr1r:i1a . 
Conteñen i11teresantes arg1gos sobre 

o agro mar música, saúde , así como 
poemas e crónicas diversas. . . 

E sen dúbida unhas das publ1ca
cións, que na sua modé~tia e bon face~. 
mais números ten putJl1cado-. longa vi-
da! · . - · 

· Pedidos ·ao Apartado 5 de Vilalba 
(Lugo) Tfno. 982-510487. 

_Os habi~antes cío ·Lago 
E esta unha revista de criación e ensaio 
da que xa temos-dous números. · . 

J Canta con colaboracións de Xúl.io 
Valcárcél, Lino Braxe, H. Rab~nhal, 
X'.l. Martínez Pereiro, Pilar Garc1a Ne-

- gro, Fernán Bello, etc. · 
A confección deixa bastante que 

· desexar, estando bastci.[l te por debaixo 
, do contido. · - , 

Os interesados en coñecela ou en 
·colaborar poden dirixi·rse a: "Habitan
tes .do Lago" R/Arenal, n. 49-1 o 15002 

' A'Coruña. · ~. · 

Abrente 
Boletín informativo número 2 do. fro; 
xecto Piloto Abrente de lntrod1,1~1on a 
1 nformática no nivel da Educac1on Xe
ral Básica, que se está a. levar a cabo en 
doce centros públ'icos de Galiza. 

xad?.ez~ 

-. -.- Po~ici6n· fogo · de 22.'-:e&/----

48ª Partida 
Branc.as: Kasparov 
N.egras: Karpov 
1.e4/e5. 2.Cf3/Cf6. A defensa 'Petro.v 
ou Rusa que Karpov ja jogara duas ve
gadas o campeón e unha o as~irante. 3 . 
C:e5/d6. 4.Cf3/C:e4. 5.d4/d5. 6.Bd3/ 
Cc6. 7 .0-0/Be7 ~ 8.c4/Cf6. Até aqui to-

. do era coma na partida 41, ·na que Kar
pov levaba as brancas, aqora o campeón 
afástase do camiño seguido daquela po
lo aspirante eón 8 ... Cb4 que dera unha 
tensa partida; mais con vantage branca. 
9.Cc3/0-0?! Semella -mellor 9 ... Bg4 1 O. 
h3 lmpedindo o desenrolo do hispo. 
10 .... /d:c4- Jogada logo de medit.ar 25 
minutos'. · 11.B :c4/Ca5 . .12.Bd3/Be6 . 
13.Te1/Cc6. De ter _pañado a partida 
Karpov, e;>. comentário seri~: logo _de 
illar o peón do seu · contrár.io e ganar 
unha boa diagonal para o seu hispo 
branco, o campeón presiona agora no 
centro inimigo. M~is .como perdeu: o 
retomo do cabalo indii:a ·a taita de plan · 
do campeón, o control da ~asa "c4" 
non rEfnde pro,dutividade nengunha, lo-

·go de 13, ... Cc4· 14.d5 gaña, e logo de 
13.~.Bc4 14.B:c4/C:c4 15.De2- gaña o 
branco tamén: 14.a3. lmpedindo a ma
nobra de bloqueo 14 ... Cb4 e 15 ... Cbd5 
tema defensivo idóneo contra o peón 
isolado de "d4". 14 ... /a6. 15.Bf4/Dd7. 
O negro prepara 16 ... TadS para tentar 
gañar o peón de "d4'.:., Kas_parov anti
cípase. 16.Ce5/C: e5 Se 16 ... D:d4?? 
17.C:c6/b:c6 18.B:h7(~) a dama mo
rre; ._ 1~ ... De817.d5/C:d518.C:d5/B: 
d519.B:h7(x)/R:h720.D:d5 mojta van
tage branca. 17.d:e5/Cd5. 18.C:d5/B: 
d5 Non 18 ... 0:~5 19.Dc2 con ataque 
simultáneo aos peóns de "c7" e "h7". 
19.Dc2/g6 Se 19 ... h6 10.Tad1/c6 (20 ... 
Oc6 21 D·c6/B:c6 22.e6/f:e6 23.B:c7/ 
Bd5 24:Bé4 yantage branca) 21.Bh_7(x) 

publicacións 
U Ribombu 
U R ibombu é un semanário ~acionalis
ta corso que xa vai · polo n'úmero 96. 
Está formado por catro páxinas, forma
to tabloide. ·os que dese~en coñecer al,90 do 
movimento nadonalista de Corcega, 
poden dirixirse a: U Ribombu, 24, rue 
Napc;ileón - 20200 Bastia (France) . 

~· Bendado 
Xa saiu á luz o número 11 do boletín 
de información cultura l ,galego:portu-
guesa "Bendado". · " 

Oferece LJ.[1ha interesante ente,evista 
co profesor Salvato Trigo, membro da 
Faculdade de Letras do Porto, na cal 
dá resposta ao momento actual da cul-

. tura galega en Portugal, despois de que 
· se dese a notícia da posíbel obrigatorie
'dade do estudo da li teratu ra galega nas 
u·ri iversidades de~Letras de Portugal. 

Contén ademais numerosas reseñas 
de libros e a lista actualizada de nove
dades e reediciófis. 
Saúde 

- Pub licación mensuál da Consellaria de 
San"idade e Consumo. Nela detállanse 
as características das· campañas que es-

FaHo do concurso 
. . . 

XOSE l.ARROSA VI.LA 

/Rh8 22.Bf5ÍDd8- 23.Ddl /Bg5. as ne
gras deféndense; mais· logo de 21. Bc4 
21, .. Tad8 (21 •.• Qe&· 22.B:d5Jc:d5 23. 
Db.3 gaña peónt 22.8a2 seguída de 23. · 
Bbl ameazando mate dá 11n fuñe ata
que ás hranéas. 20.Tad1/c6. 20 ••. Dc& 
2J .D:c6/B:c6 . 22.e6/f:e6 23.B:4;1/Bd5 

· 24.Be4 · vantage branca. 21.Bh&/Tfd8. 
22.é6!/f:e6. ~.B:g6/Bf8 23 ... h:gfi 24_ 
D:g6 e mate. 24.8:f.S/T:f8. 25.884!Tf7 
9 e~r09ue das negra$ foí destruido; te
nen peons febles en-h 7 e e6 e, p;:¡r de
mais; Karpov tiña moito me,nos tempo 
qu~. Kaspa~ov . para . compJetqr as pri
meiras 40 Jqgadas. ·Brancas moito me: 
llar. 26.Te3/Tg? 27.Tdd3/ff8. 28.TQa.P 
Rh8_ ·29.Dc3ffff7. 30.Tde3/Ag9_ 31: 
D_e5. Ob~ese que e5ta iCJP.da non po- · 
d1a ser evitada con 30 ••• Dc7 por 31.B: 
d5 t!lñar un peón: 31 ••• é::d5 (31'9 • .e:
d5??32. Te8 da matet 32.T_=9!i,.. ~ i _ 

caixa. 31 ... /0c7 Perde un ~n. máísé 
difícil topar unha jogada na posizón 
negra, por ejemplo: 31 ••• DdS 32.;B:d5/ 
e.:d5 33.Tef3 e nesta curiOsa posizón 
de torres enfrentadas as negras perden 
en todas as variantes. A ameaza ti 34. T: 
f7. e -se 33 ••. Dc8 34.T:f7 T:g~ 35.Te7 . 
gaña; 33 ••• T:,gl 34.T:geCx)/Rf8 35.DhB 
tx)/Re7 36.TJ18 gaña. 32.T :g7ix,·/T :g7. 
33.B:d5/D :e5 Unica diante d!t ameaza 
de mate, O :eB e Oe6(x) se tomar o bis
~ co Peón de '"e". 34.B:e6/0:e6; 35. 
T:e6 Jogo gañado para as hTancas. 
35 ... /Td7 . . 36.b4/Rf7. . 36.b4/Rf7. 37. 
Te3/Td1{x). 38.Rh2/Tc1. 39.g4fb5_ -
40.f4/c5. Adiada. 41.b:c5: Joaada se
creta de .Kasaarov. 41.../T:c5. ~2Td3/ 
Re7 43.Ffg3/a5 44.Rf3/b4 45.a:b4/ a: 
b4. 46.Re4/Tb5. 47.Tb3/Tb8 48.Rd5_ 
Oúer gañar o ·peón de "b". 48 __ JRf6. 
49.Rc5{T€8. 50.T:b4/Te3. 51.h4(Th3. 
Desde o meµ ponto de vista. Kasparov 
compJicouse .a vida absurdamente co 
plan de jogo seeuido após o adiamento. 

· Semella m!lis s1ngelo, logo do bloqueo 
do péón de "b", non ir gañalo, sen6!1 
adiantar os seus .peón da banda de re1, 
grotegidos por este. 52 .. ./Th4: 53.f5 
Pensaba 20 minutos, e a anterior 1'8. 
Seguin'do a !'receita" atribuída popu
larmente a Alekhine: . ''canto máis gaño 
máis amodiño". 53 .. ./Th1. 54.Rd5/. 
Td1(x). 55.Td4/Te1. 56.Rd6/Te8. 57, 
Rd7 fT g8. '58.h6 Logo de 12 minutos 
topa coa boa! 58 .. ]flf7. 59.To4/Rf6 
60.Te4/Rf7. 6f Rd6/Rf6. 62.Te6/Rf7. 
63.Te7{xj/Rf6. 64.Tg7/Td8(x). 64 .• ./ 
Th8 65.Rd5 e ademais conclirite. 65. 
Rc5/Td5!(x)' A derradeira trampa 66. 
R:d5 empáte por reí afo_gado. 66.Rc4f 

'Td4(x} -Mesma tema. 67.Rc3. O cam-
peón rendiuse. Ja non sabe o jaque, 1~ 
go de 67 •• ./Td3. 68.R:d3 e o re1 negro 
ten a casa "e5'; para respirar. E se 67 ... 
Ta4 '68.Rd3, o reí branca vai proteger 
o peón de "g4'.' e afina! a torre engu e 
o peón de "h 7", e ja é moita troica de 
dios. · 

ta Con sel laria está a levar a .caoo. Espe
cificándose tamén d iversas medí-das de 
CCfntrol sanitárlo, así como páxinas de
dicad_as a informar ao consumido_r. 

Galicia Hoxe 
Cadernos de información cídadán edi- · 
tados polo Comité Comarcal de Arou
sa do Partido Galeguista, o contido do 
seu número 2 cbrr?sponde a O Grove. 

. l nclae artigas de Avelino Pousa An
telo, Manuel Beiras e outros dedicados 
a Cabanillas, Castelao e Uxio Escuredo 
Lastra, persoaxe popular. Canta tamén 
con ' outras seccións de informacións 
diversas. _ 

- O enderezo é: Xoán Carlos 1, n. 27-
10, A (Vilagarcia de Arous~) 

A Peneira 
Con vintecinco páxinas, en formato ta
blo ide e papel prensa dedicadas a infor
mación xeral, conta" este peripdico co
marcal que co.bre principalmente as zo
nas de O Condado .e Baixo Miño. Vai -
xa polo número 11. Costa 75 Pesetas e 
esta escrito case íntegramente én gale-
go. -

Precisamente neste mes de Febreiro 
cump;e o seu ¡¡>rimeiro ano de.vida. 

de traballos escolares 

O pri;:mio correspondente. ~P mes de 
Febretro, co terna A Telév1s1~n, corres
pondeu a Franc~co Laxe Cao, de 11 
anos, que estuda no Colexo Pastor 
Díaz, de Viviera. . . 

O premio correspondente á pr1me1-
ra categoría quedou deserto. -

Noraboa a o ganador deste mes e xa 
sabedes que para enüegar no mes de 
Marzo o tema é: OS MEUS XOGOS 

·FAVORITOS. . 
Proximamente enviarnmos por co

rreo o lote de ' libros , donados por Edi
cións Xerais, ao 9a·nador. 

A continuación o traballo premia
do: 
A TELEVISION 
A televisión forma parte da nosa .vida. 
Po·r exemplo si un señor da tele leva 
zapatos roxos-, todos levaremos zapa
tos roxos. 

As - películas máhdanolas os ''yan
quis", por non tíralas e nós como par
.bos comprámosllas e quedamonos coa 
boca aberta mirando pra e!as. · 

· Hai dous canales. Si un é malu po
demos cambiar pro outro que é peor. 
. desde que se inventou, alá no ano 

da pera, ternos que soportar toda a por
quería que nela botan: pel(culas que 
non valen catro perras, un telediario so
so e os programas de nenas qué son o · 
colmo da parvicie. . 

O mais importante son os anuncios 
que nos costan a todos miles de'-millos 
ao ano, -p1ero os comerciantes valelles 
ven, que despois vende os productos 
ainda que non vayan para nada. -

Bueno, e agora voume ax1ña a ver a 
tele, que xa empezou a carta d~ axuste, 

FRANCISCO LAXE CAO, 11 anos, 
Coléxio Pastor Díaz-Viveiro 
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-Resume 
de preosa -·, 
MANUEL RIVAS '" 

Israel.-· Apesar do boicot árabe os homes 
de negocios de hrael fan os seus bons negó
cios cos se,us nemigos, calculándose huns 
500 millóns de dólares .o valor dos bens 
que: lle venden anu~lmente . üuiz~is o ·máis 
sorprenden~e é qi¿e poden encontrars~ ar
mas fabr-icadas por Israel nalguri ,pa(s árabe. -

· En realidade; vénd_enlles ca~i t odo. 
India.- O Goberño prev'é inaugurar un to
tal de 139 re.transmisores de televisión, o 
que permitirá que en marzo de 198~ un 70 
por cento da póboación poda ver a televi 
sión (un 25 por .cento en marzo do 1984). 
A principios do 1984 ó número de . telev·í-

. sores na 1 ndia era de 3 millóns, 9onfland9 
agora os fabricantes que o ritmo ·de ven.tas 
anuais sexa de 2,5 m"illóns de aparntos. O 
máis ,increibel é que para un pa.ís cunh¡;¡ 
renda media-affifa l "per cápita" de 250 dó
lare ~, a maior demanda prodúcese para os 
televisores en cór; que cun precio de 600 
dólares son 6 veces máis caros que os de 
blanco 'e negr~. . · 
USA.-· Segundo un informe preparado po- '. 
lo " National Endowment for' the .Humani
t ies", Institutos Superiores e ·universidades 
americanas non aseguran aos seus estudan
tes "a suficiente educación verbo da cultu
ra e a civilización da que eles forman par
te". O desafecto hacia as disciplinas li'tera
rias confírmase po lo feíto de que,, entre 
1980 e 1982, o número de licenciados en · 
inglés descendeu un ·50 por cento, o de li
cenciados en filosofía un 41 por cento, o 
de licenciados en história un 62 por centO e . 
o de diplomados en linguas. modernas un 
50 por cento. A cifra total ·de licenciados 
aumentou un 11 por cento. · 
China.- Un labrador da provinda de He
nán ·que dirixe un ha próspera cooperativa 
ven c;Je ser declarado o primei·m comunista 
millqnario do pals , O se.u éxito foi saudade 
coa entrega dunha placa e cunha laudatoria · 
publicidade a nivel nacional. .Dacor.do 'coa -
nova polltica china, os labradores están- a 
ser e~timulados para qúe se enriquezcan se- · 
gundo as suas propias iniciativas e para que 
axüden aos outros para que 'c0ntinuen por-
e·ste camiño. E a primeira vez que tan vis.i
bel riqueza foi exe.mplificada polo réx·ime. , · 
Gali·cia.- A prime ira comitiva de emigran- · 
tes galegas, labradores, cara Chin9 vai sair a 
próximá semán. 

~ . 

r:~ti~o~~·e_r-ao-re•g•o•"•q•u•e•fa•_ .. 
r·~ba_ da, falta de ima'xinaciÓn en moitos res-
- taura~tes galegas á hora de preparar a carne 

en Galiza! 
Eu quera chamar a atención sobre ó 

mesmo tema, reparando nas "ereperies" 
que. se están instalando sobretodo nas cida-

1 

des_; as t~ is 11 crep~ries" debi~n ·ser _chamadas_ 
"Fiollanas" e de1xarse de parvadas. . 

· '· E tamén os tajs estabeie-c.imentos teñe,n 
desterradas da .sua ementa, m.aravi.llosa va

~ riedade de füloas que se fan na Nosa Terra, 
d.~sd.e as ~ filloas de S?ng,ue .cfa mata .até as 

~. ' soad-as "chulas" do Mor_razo. · 
Non estamos á contri! de qµe .entren ~le

mer:itos. de fóra para enriqueéer e fecundar 
· .. ~a :~nosá cociña ~· .polo ta~t0 a nosa cultura. 

O que nos parece mal é que se s"'bsitua e " 
se marxine en Galiza alg'.o' tan próprio como 
os no;o;· pratos, até o ponto de non apare-

. cer nengtm tipo de filloas galegas nas ditas 
"Creperies". ~ 

1 maxinaCión e gaJegu ida de nas nosa~ co-
ciñas! XIAN GOÑZ~GA '(M0é1ña) 

sa cabeza acurulábanse diversas sabencias, pero bóveda da súa frente os disparos que acabaron 
cmáis ca outra njngunha "aquela 'que el aescubriu, coa vida de seu pa i, os disparos que-tronzaron ó 
e cqnsist(a en que o guadiana da nasa literaturá seu parente -Bóveda, a despedida irremediable 
seguira decorrendo sút~rr~do durante .os catro de Color(n, tan noviña, e--aqueles outros. O seu 
'séculas, por máis 'que tora minguado o seu cau- amor sen mesura daba nacendia a unha dor om
dal. Os séculas esc!Jros endJérons-e de falseas, o . ni.presente, a unha .soidade que só as mentes 
silencio en.cheuse de clamores, o noso mundo · máis exquisitas e l.idimas poden sentir. 
foi máis grande_ porque o Xosé María; pacenciú- Era un home_ nobre e xeneroso, e a súa no
do· fozador, desoubriu panfletos, vilanc;icos, tea- breza viña de si mesmo, oranda tamén pela no· 

· trarías, depois dos trobadoces e antes -da ·Rena- breza de catro xeneracións dunha famil ia de es
cencia. O río subterráneo incorporouse ós mil .eritores, artistas, médicos e eruditos que deron 
ríos <fa nosa. patria co séu caudal formoso e sol- e dan días-de gloria para a nosa patria. Catro·xe
presivo. Este .traballo do que. unha síñtese está neracións·de gloria galeguista e republicana que 
no segundo volume daquela escolma-de poesía brill.aba coma un sol na cab.eza ancha e pensati· 
.de Galaxia, foi sémpre adiado na súa definitiva va do Xosé Man'¡;¡ Alvaréz Blázquez, home ca
oroenación palas circunstancias da vida · ~tan bal, intelectuar exemplar, xente de ben. 
amargas-. Xace sen ve-la luz-na súa espléndida· A nosa ·patria desgraciada está poboada de 
totalidade, e hoxe estará nas gavetas da súa me- · anáns., resentidos e insensibles, curtos no eloxio 
sa agardando por unha .man á que lle. caberá. o e longos na mesquindade. Morre Xosé María e 

.grande mérito -xa que outro non~ de poñerlle non se estremece o noso mundo, morre un ho· 
o ramo a unha obra xigantesca de esculca que me· que fixo máis ancha a nosa patria e non se 
por si soa xustificaría unha vida en toda a súa estremecen· as conciencias. Un periódico supos· 
plenituae -e cantas "Vidas xustificou o Xosé tamente galega permítese a barbarie de titul ar 
María co traballo dun home só. coas letras máis cativas que encentran a morte 

Eu pasaba por alí e·todo aquelo .prendeume dé tal prócer. A sueursal que padecemos de Te· 
Coma visgo. Aquel ho'!le era case un vello -e eu levisión Españóla pasa ol(mpicamente e nin se· 

. . .. .,, ,: _ . . era case un neno, pe'ro f.oi nacendo unha amista- quera dá no seu triste noticieiro a nova desta 
, Rele·mbro agora, .neste marzo desapacible, aque- de profunda e fraternal, unha camaradaxe mes- marte. Cousa mesquiña, vergof:íenta e cativeira. 
les días, aqueles anos na súa compañía, os gozq_- ta -cultivada na: co·nfidencia, na ~onfianza, ·no Pero tu, Xosé M~rla, cadras molto máis alá 
sos momentosdá amistade, as cousas sen prezo - diario trabal lar cóbado. a cóbado. sobre aquela . destas merdadiñas, como cadraches sempre, 
que: me deparou. ·Eu era case un nena, un cain- mesa , de facer paquetes, no diario tamén enso- porque tu eras un home traballador ·e silencioso. 

. -pesrno chegado das soidades da Terra Chá á ñar, na esperanza compartida~- Aquelas mans A túa satisfacción era o trabal lo firme e o saber, 
máis populosa cidade de Galicia, e alí atopei un engarabitadas e escamosas "'.\herencia. da muller . e se acaso ser amado polos teus e un pouco de 
mundo novo e grande da -man daqu~I h~m.e ve- . mariña da fábula~ facían destramente paque~ viño nalgunha tarde, e un solpor en Coruxo 
llo e sabio, de ·cabelo rizado e ollar brillante tra- tes de. 'libros,- obreiras, COé! mesma forza e d~li- frente ó mar. Tu amába-los libros, os paxaros, 
los ·1entes. que disimulabar:i tamén o artefacto de cadeza que fozaban na terra paq¡ arrincarlle al- ,as pedras vellas, a hedra dos muros, todas esas 
olr. Xor:do era aínda ben, pero tiña un oído in.-. gúr:i segredo do tempo pasado, un muíñó de ,'cousas máxicas e cotiás. Tu amába-las xentes, a 
terior finísimo co que sentía o pulsar da patria, aceite romano, un anaquiño de ataño castrexo, túa familia, os teus am.igos, a memoria dos teus, 
o medrar da herba e o rumor augusto dós sécu- calqüera testemuña, E lembro aquela exc.ur.- a Pepa de Cascallar. Amabas esta patria dorosa 
los depositados na pedra traballada, na G_g.ns- sipn de ·procura p~la.· Morrazo e aquelas e~tra- e leda con todo o teu corazón e a't(Ja i.ntel ixen· 
-trucción arcaica, no quebraéli~9;·':p~pe·I do!)tro_ ñas ~onstruccións sobre a praia, a ver q1:1e eran. cia, po_rqcre tu eras un galeguista de aceiro e pe-
tempo. · - " , ... · . LenJbro o viño do Armando, ouro dos viñedos · dra fina /- ún namorado. . 
- . El.i pásaba por alí, p0r General A randa 14 en do Condado que tanto .amabamos,. e e. mes.to .. -~ · E1:1 .qaixera soñar ,para ti que .agora moras no 

Vigo, e hab(a un letreiro.vello.que poñ(a Alm.o- ·s_r,ing,ae froital do ribeiro <;J·ó Camilo, a~ ta~.des' ó ." páls .d-a s·ombr-a; debaixo,dos túmulos que pes· 
. neda, e dentro ün ·.escuro corre-dór 'l~yapa 'a urilí'a . re,€h:>r do vi'ñ'o e dun cír~ulo de· .luz ínrima, os ' ' cudabaslf ·Tu1 es"agora1 ur.r .señor d~ses qúe ga rdan· 
oficina . esbandallada. Vellas' mesas de · piñeiro ' at·árdeceres sabatinos na casa súa dé Go'ruxo os teS'O&ros\Ada sote·rra:e ·mabitas ·en- cidades co· 
medio comidas da couza; piso de táboas renxen- b~i.~o da parra con tóqolos seus ~.eu' támén~ ~uni·cadas' ·por trabes o.ti minas de curo e de ' 
do, papeis, facturas, cordel de envolver, libros CQifl,a u11 patri~rca. E non poder~i nin quererei- diamante, e hai unha que prefj res., e que se ch?· 
por todas partes. E estaba aquel sei)or al( senta- · esquecer xama1s aqueles d1as terribles que unha ma a cidade do Alecrín. Na cidade do Alecri n 
do, mítico e misteri9so coma un druú::la, un vez me 'aconteceron, e el foi comprensivo e a hai bibliotecas que conteñen tódalas ciencias e 
druída que e.labo·Faba unha beberaxe máxica SÚa amistadEt foi -unha das POUCaS COUSaS que ·me tódalas ihvenclÓnS do mundo 'e .tu paciente· 
.chamada ' libro da que se extraía a forza.-fabulo- ·ur'!ían á esperanza .. Nin poderei esquecer' como · mente desentretifü1s causas. A; veces recibe-la 

. s-a · de materia dos soños intelixentes. Aquel un día co~lí-n . o pQr~~nte ~me. fun se~ razón, in- _ visi.t~ dun P.,arente teu de _acolá de lrlan~ a, da 
druída ·enyentou, con -sese-nta mil P.eso~ en cti- . grato e barbare, e ,tsto ,s1 qu1xera ·esquecelo ~e . estirpe da- deuse Dana, e conversades deba1 xo dá 
ñeiro e un enorme capital de ·decisión e. conf i'an- ; non .tor~. polo seu pe;don · xen~roso de :des;po1s, sombra olorosa dun ale~r(n ~ue hai no claus~!º 

· za, o libro popular na nosá patria, e déuno-la e fo1 ma1s formos_a a11:}da a am1stade recol;>rada... da inmensa biblioteca, convidándovos. cun vino 
formosí~ima colección do ·Moucho que semen- ~ra- LI!1 home, bo e xen~roso, xe~ador de cou-. que-q Ar.fnando che fai chegar desde o -Conda
tou c~ntos de milleiros de exemplares de libros sa~. A sua poes1a er~ ?el~Gada e .f~r!11e c9ma -0 do. Despois ,,volverás ó beo, tozarás nas, causas, 
galegos en tahtas e tantas casas onde antes non cristal, c.unha autent1c1dade nobtl1s1.ma, .. escasa termarás na man da ped.ra do raio, e as veces, 
había ningún ' Polo frente que abría o Tío Mar- com.a a súa amistade tarn~n, cristalina e pene- quebrando 'albor-es~ asomaraste á fiestra deste 
cos da. Porte la co seu -~atecismo. entrabC!n/,G7ur~q_s. ...-;, ~/ª· ~s desgracias · arrodea~ono co,n máis fre- murido, serás mil~greiro e propicio ás vece~, ·ou· 
e Pondal, xa de prónto nom·es non lonxanos, :·,~!lenc1a da que o seu cor,azon quena, e amorte tras fustigador, desde ·o reino s.oñ¡:¡do do alen. 

" convertidos de pronto en alimento, nutrición tje do pai, médico humanista de Tt,ti' fus.ilado. poi a . - Ouero soña·r que al·gunha vez lembrarásJe ?ª 
"tantos espíritos. A forza espléndia .da cultur:a e.~ ,~ol'da, marcou tqda a súa vida cun odio· inex- Amelía -entrarido alegre ·no ·pequeno xarq m de 
d,a lingua saía daquel caldeiro, digo daquela d i·nguible-ó fasc_jo. A 'morte dunha .súa tilla, un- · t ·orux0, · e da nosa-m(nima q1sa ·de, Cangas. Que 
trastenda esbandallada, fertilizando a n~sa men- ~9 filla maravillosamente cantada nos mellqres terás ' un -lembro nostálxico oa túa afi'llada Al~· 
te con horizontes e utopías, facéndoá pod~rosa~'i'- Pº!'T;'~ªs do mun~o, era outra sombra ~o seu xandra, que· tiña mercado un mo~cho para ti. 
coa forza da razón. espirito que poñ1a unha grave· melanco!ta nos Oue algunha vez pensarás no Martmo, atorrante 

Había tamén un ventiño de sabiduría, unha seus ollos. O irm~n Celso, morto noviño,·Darío e ledo, que aínda non entende a Morte. E quero 
aura ou coroa indefinible que arrodeaba aqueles na súa madurez· espléndida, e aqueloutro irmán · soñar que algunha vez no máxico. país a~orda
cabelos grises e rizados e lle brillaba especial- non de .sangue. Ce~so Emilio Ferreiro, arrodeá- .raste daquel rapa_z da Terra Cha ql:'e un d.1a ~he~ 
mente na punta do nariz, cumprido e pescuada- rono dun halo nostálxico de tristeza, E1,.1 qué ~ei · .gou a unha~ tras.tenda en Vigo e fo1 enme1ga 0 

dor. Paciente rato de bibli0teca, na súa podero- cantas veces cada día .resoarían detrás -da nobre · ficou contigo, e que te amaba tan~o.-· 
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