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MINOR.IAS
. , .. :·,,,' , -- to-cúmliles~' ., tj ... ;-~lgQ _: así; ,E i· ,_,,;.afi_p'l)aGi~n. .d.~~·-:-1-0s :'- vínculos .que ·
l... -:_ · ~· has:ti-~ '_quen sabe. :.·,;._· ..~~ :>·. ·
dan :· ~nid,ad ,. ~istór·i~a .: '· ª"·todas
Carlos Casares seica estivo- .
~·
~,
·~ ~ ~-L.
~
·~
nue-stras vidas:*. el i.~ioma común
noutro Congreso adicado a falar
·_. '·, · '~ ESPft)~JA .§EMPR E": · _'~_'_·· ·. ~:· 'u ):-._ ~¡ ~p~s~~..o.l c_o ·fD:¿~ · (?) ,... el
das
minoritárias". Polo
0

1

-·

' ~linguas

menos, eso é o- que di en "A
led ícia de ler" domingo 7-. E
seica se non chega a ser porque
el' sabe eueco, quedaría·n todos ·
"in albis" na ·xuntanza.
Beti, hai que agradecerlle a D.
Carlos a sup asisténcia a este tipo
de Congreso_s, aparte, por supos-·
to do saber sueco. Non hai .
d~bida que Galicia, esa "nación
minoritaria", vén resultar ·"unha
miga máis coñocida".

. "GALLEGOS CARA
A·L FUTURO"
Os extremos barrocos a que
están a chegar os "polemistas"de "gallego sí, gallego' no", en.
'~ Cartas al Director" de "La Vo.z '.
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....··-.' , .. Q,es<;J_ue . :-pá_[ld~I - rec?tl~u 1 o
'- .. ~ ..... :. ~?r~i~~ /'·EJs;.~}t_r~s,,c_9t~l¡¡i_:ns~'., ha.L :
.., . > c:~:~f~ --~ºRe._1(0.s _d.;a :.. u.m~~d.- 1.fT!Pe: -c..
" · '.!~l. . ~l~e .._ ~e . ap~r.~~C!fl . ¡~,., fa~~;. ~J~. - ,
_ .los . .~t~~s- e~,Pª~ ~_les _ · -~ .. ~_os "·
' o:ros_ es~~n~les '. me~s gljeri~_<?.~
· cornpatnotas, se1ca somos ·nos;
cos canarios, parte dÓs bascos e
p·a-rte dos catalá_ns, qu-=e .rascan a
.cabeza · a pensar. como · nas• st:ias. ·
·riacións u.ns poqen ser españois e
out ros franceses. Ben, o último é
Pedro La í n Entra 1go, · co se u .
li.riguáxe ºge fidalgo ' rnedi{)ev-a( .
qué
- se . perQÍite apostrofar~os;
de Galicia-",. desdob.la ._ar9baescos
coma s_e- t.iver~mos que. v.er . algo
__ que darían . er¡\(exa, : ~P rpesmo
coñ' -el "e "os séus problemas · de
· Churrig~er.a o .pasaé!o mªrtes 9
· fí.ietafí;_i~a . ·nadon'al. c ~ 'LNc:i" es
de·- outóno, _,no · qu~, · aparez
pe-~c~ptibl~ eht~e los .hasta ay·er
intitulado " -Estudiar éhino". o
tal Fede.rico Alvarez, segundo di
ei de Vigo, ~xpri,,;e o sonado
conceP,to: ''Estoy totalment~ de
. acordo (sic) en que Galicia tiene
·una cultura, ·usos y costumbres·, .
etc. · etc., p~ro y·o me pregunto:
lnos servirán p~ra andar .por ·el
mundo? " ·.
.· Os habitantes deste -país·· si_-. ·~,
guen pensan~o cgn mental!dade
de emigrante. _ ~ero ver~':' · ~eica 
ondé.

·lg,

1
' ... imagíne.se;
J;>Úeno -que .
sería ~stuaiar et é_íy·in:6; con casi o
sin .asi 1000 millone_~ 'de , cninoparl.ante's. 'E.so Sr· qJe· nos elev'a'ría,
a cofas ma'.is altas". ~_, ·,,
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: nomb°r'e · m"ismo: de . Esp.aña,.: táctic;a'· i·~~ropia · v·ed]órizantemen"· te' s~-'stitúkfo tantas ve·ce~ por la
·e xp·re.siór1 ' 1.el- Estado'',
si·l~rs ."fO.rmutas ' "los .< poetas de 1
· Estado" o . '.'los .- ctubs efe fútbol
del · Eslé~do." ·fuesen·: de recibo".
·
" Que.
pense Laín que non
· o · entendemos. ' Pero é ···q ue, se
talamos asi, é .que ·nunca-pra nós
o que .el chama "España" ·puido .
nen poderá · ser máis · ca . un
concepto . •íde recibo", e non
- · precis~mente de cobro .
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QUIROGA DE VIAX.E

! TIRALLE DÓ AIRE!

"A Madrid, p_or si cae ,algo"' é
(? título que_ "El Ideal Gallego"
do 9 pasado lle apón a unha
entrevista. co sr. Ouiroga. O "sr.
Presidente" . anda embalado.
"Voy a ' tratar de conseguir 250
millones de ptas: para el presupuesto dé los gastos normales de
la Xunta de Galicia" di ao
comenzo; tamén vai tratar o da
Cuota Empresarial e o das
transferéncias; e perante a pregunta de · ca les ·. quer acadar
decontado, a resposta non pode
ser miÍis rotunda: "i Las quiero
· todas!. 1 r . ·
.

• Quir<>ga» está de· "quiero".
Pero . como "papá de. Madrid ~ ' é
moi severo -e -gosta ' que os seus
cativos ·. non se afagan mal /
temémonos qüe este ' conto in.· :fantil ·,~aia ··tamén acabar en Q

,I

-Pra . chegardes máif aito .das
nubes en"q._.e a·ndades, ·c~n:ill rir ía

:~ r.ahiet~'~:~Al:>,. tempo ~
.

- ...

País de tolos. Na .sesión
IJlUnicipal de Teo, o alcalde,
outro deses a'n omeados "independentes", presentou unha proposta restrictiva do uso público
do galego. Entre outras, decíase
que QS funcionarios deste concello lagrego non o conocían
bondo, e contemplaba a posibil idade de que, inda podendo
intervir no idioma nacional nos
Plenos, se calisquer membro da
Corporación ou o Secretario non
eátendían, o i alante estaba na
obriga de traducilo ao español. E
te ñan vostedes en con ta que esta .
moción se defendu .. . íntegramente en gale~o .
_M axinen as "maravillas" que
un secretario "xoguetón" se ría
qfien de montar en ·ambiente de.
· esquizofrenia así de avanzada..
iAguanta 1 Manolo! .
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POD.E FÁCELO D'IRfXINDOSE ~_ A_"·'ANQSA · :r; É·~~A .·
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-.Estadó: Susc~ipcfón sem~·stral ~ -800... Pta~. S~scripc i ón anual,
L500 Ptas.- -EtJRbPA: Anual, 1.900 Ptas. Semestral,
1.000 · Ptas.- AÍVIERICA: Arxentina, Urugua"y, México,
etc. Anual, 2.600 Ptas. Semestral, 1.325 Ptas.- U.S.A.,
Puerto Rico: Anual, 2.350 Ptas. Semestral, 1.200 Ptas.

r;aº. da contci no' Q,~nco

Pasto~

de Santiago: 106.735

ter
etc
tra
. se~

Sa
. pr¡
ca1

mé
mE
po
4.C
l'TO

·ª

' co

~

. BAriCO?
REEMBOLSO?
.~ XIRO? ·
- .- C.oNTf\00?
• .•

"-'--

!)'.

J'

. ,.

.··

~-

•'
·'

, , - · . A · espeGréll ·.agum.oánre, prol;>Je°rnátic'!-_ do chami;tdo ."Mercado N~aei·ona~ ·de
·. : · · Gana.d~s~' foi ca.usa da creac.!ón dentro da CorRóración-Municipal . ·d~ · santiagd dunha
<:om1s1on Especial pra o -estudo e· inténto-de -- solu.c-i_ón dela. A Comisión · auedaba
composta pofos conce.llais Clemen¡e : Gon.iález Peón, de CD, José· Ma·nuel Pára.mó . Am_ó'edo e Marcia·1 Castro, da UGD, e- Manuefa Fraguela Seoane, (fo. Bloque, . dos -~Ú~ ·
todos, ·agás ·a ·nadonalista, eran x.a presidentes d.dtJtras Cómisións.--Na primeira ·xunta
. qüe en setembro tiverari, tres ,dos rnemhr~s, Amóé·do: Gor:-izále* Peón e _Frague·l<;t, ·
.q ed~ron encargados de pre·s entar d_ena_ntes do 10 de Outono senllos ihfdrmes de _
cadanseu aspecto-. A conceJlal do f31oqtJe, perante-a 'f~IÍa de noticias dos compañeiros
?e Comisión, conyócao's a un.~a )\Unta pra -o- esttJdO- d_a sua · prop~sta; e ,peranté a
'tnc?mparecenc;ia, preséntaa prá discusión na.·P..e-rma-nente, onde. Cl~~ente _Gontález;
.-~ 'en nombre -9e -la d_emocracia"-, - c~ns¡dera "intolerab!e'.' que a prop.osta do BN-PG se "
estude na; Permanente, .sen . antes ter pasado poi - Comisión . . E entranientr.as, .
...··
·
·
Mercado·a.gar-da. ·
,.

Mercado -do ··g.anqo ~ é_A Santiago~
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A FEIRA PARA
O GRANDE

Hai tempo que o descontento
dos gandei_ros galegos que
efectuan transaccións no Merca:
do santiagués pasa.do normal. E
decimos dos gandeiros galegos,
. porque os negociantes doutras
partes do Estado, maiormente
cataláns, que ab~orben boa parte
do mercado, é cantar ben
diferente. Precisamente boa parte ·do cabreo dos do pai's vén de
· · qué, P<>r mor de que os foráneos
empezaron (eles saberán o por
qué) a vir os mércoles, a venda
da recría em_pezou , a institucionafizarse nes· día; ser, é ilegal,
· pero o axuntamento tan corffénto, ou polo menos, tan ind iferente ... ."Ao haber o mercado da
recría en mérco les, d ec (anos
algún ga·ndeiro, "nós ternos de·
vir, e coma ) xoves sigue a haber'
o mercado legal, o de sempre,
ternos de volver, para o abasto,
e.te ... ". E non é somente o
transtorno de ir e vir dous días
. seguidos, éando a feira de
. Santiago foi sempre en xoves, e
.. pra facer a comodidad e de
catalánas, rnurcianos, etc. "Ao
marchar o mellor da feira
mércoles, nas vendas dé >Eoves
. pode baixar a cousa en 3 ou
veñan en xoves, que se . lles
4.000 Pts., ben a gusto".
convén,
xa verás. como aparecen ·
Son cataláns, pois, e murciao mesmo".
11os maiormente, os que marcan
.a pauta da feira de gal'.ldo . AS INSTALACIONS
, compostelana. Hai tamén dou. ~ tras ·partes, como un tal
Non quedan os problemas na
;;. "Rubio", da localidad e cántabra
adoitada sumisión das · instit~1
·~ :de- Torrelavega, Que -todas ,as
cións o gran comercio. O est.ado
:~:.J::.;sem~na~
carga hastra catro .. ,· das _instalaci~ns; así com <.lo uso
/ .. c~mións; e· nada de intermedia- -- desaxeitado que se fai delas _en
· ríos: véri cáseque todo o mundo . · moitos caos, co conseguínte· _.
··en persoa. E o_$ gande_iros g~legos
deterioro ; so.n .. tamé[l aspectos d-anlle toda a culpa ao Axunta-·
importantes da problemática. A ·
: \nento. _"A Co.rpor~cipn é quen
· proposta do . Bloque recollía ·
·mé!f1cia nesto. A Fe-ira empezouse
diversas fallas que . Manuela
la abrir en mércoles porque eles
F raguela, · no exerci~io da sua
Jas( o pe,r.mitirón,· que senón. :. E
func-ión . de respo_nsable .de
·~\o. que hai-..que facer é. volver a
organizac1on . e funcionamento
}f.eira.aos xove-s se ase aso bot.a r
recollera. . -Así, sinalába$é · ó
· ~fí t~dq . b'-dí;. Ób.rigalos'a qu~ ' derrumbe ~~· ameaz·a .de ·téil. de ·-

e

feito · de que v·eña ingresand o,
· asegún nos . contaba · o Xerente,
. un -mínimo ·· de -~ 130.000 Pts. ·
todas as semanas, e queªº fin do ano a liqu.icJ-aci.ó n queJl e eritrega
ao· Consistorio : non sube das
500.000. . iTotal nada!
A
· pro posta . do B foque vai ar_redor
da creación deJuncíonarios'. ·
· O firme ·do esterior. está:md í
d.eteriorado.:-¿Sabell o que pasa? ·
Que· dende o ano 73, que se·
empezou a construir o Pofígóno
·de Tambre, · a · Corp9.racie-n·
Municipal . tén · 01,.1torg-adp .un .;.. pe~miso, provisorio qend'e aql:le:
lé!, a· fin de ·ql,le se poidah facer ·
prácticas pra o esame élo~ carnet
d·e guiar ... Xa ven vostedes qwe .
· ·nun país coma éste, hastra un
·Mercado do Gando pode ser
polivalente.
·
Alí taméri .aparca xente· todos
os días,· e hastra hai quen bota
bolsas .d e basura; o BN:PG pide .
· :d.iversas cuestións: amaño do ·
áp¡:ircamento; e reconocemento
;-dos carriions _. gand~jros polo
Ministerio de Industria, así col'l!il
a presertcia dun cabo_e 4 axe·ntes· ·
da Guardia :Municipal pra manteren o arde e o tráfico' en Qía's·de
teira. Prá xente que verca- ba~ura,
_ étc.;· ás sanciónsmáis.severas.
ALTERNATIVAS A FEIRA .
. c;:ertas sáas~ . a erti-ad ~ seguido de
mente a proposta do B loqÚe: un
áuga nas naves, ins!)ficienci'a de
amaño ·no · q-u e .pa'rtici'paran
· Toc.a nte á celebr:aciÓ.ñ da feira
"muelles" de carga e descarga...
conxuntamente .a · institución
ll)esma, ,considera o Bl_o qye qu.e, '
coma cuestió'n realniente-.- alar.municipal .B- ~-áls o"'Minjsforip de _ ~ · aflctU~ _- .é ~egur·ame~nte · a única
mante, e- inutil icl.adé qa . sáa . de·
Agri~ultur<;r, ~d~ map .do q.1:.1:e: un .. > solµcién, neste _momentn- rfon se
.
_. _ . . Mercad.o · d~ ~· c_ategór-ía" estatal .. _·. ,_poc;t_é .r:>roeéder. taflanfem'ente á
desinfección, tota.lmen~e ;.c:Jesa- ._ ·espres-amerite' ,; s(n~li.i~t.~er:.ía 'ra-' _.~ · ~ supres-ióp ·qá_-:tei i:a dps ·rrieccoles;
xeitc:iQ~ ·para fun_?ión ,qu~e debía -~ . . z_
o nabte ·q µe- af)ifi.v~~·r,~::r- <·.' - -· ,. ·:., ..'_001:!_sfan~1e, : -:~á .-·tres · altir::na-~iv-as --·_.
_cufl!pnr; . o __ fe1to e que ~· .as ~
·
~
<:.:
posibles;-· :1.,i'ntui, ' de :.®~f;lcentr: ar .
cond icló_ns dUh mínimo de_1-imp.e.: ·.
'· ' J
- - todef' . nó. - tnérco~es ···· :óúitc( de .
Z{l_ que lle_ deó~rían ser e·six-ibles .
· "MlUDE'ZAS'~
· .' ': -_ deixar os d.o uni ía~ :cÓ-mp~etos, ·:
c¡o - M~rcado parece _ser, que non
. _· pra .asf poder poñ"er .amaño -aos
se dan na realidade. :Contábanos .-'.Inda· hai outtos: "asuntiños" prqblemas-de- í ráfico .e servicio.s;·
o Xerente do Mercado . que- o.
_que dan · unha . guerra qÜe 'se
·o u bén un ha distribución dos
Ministerio· ía ~mañar-_ a~ :· n-~~es,
cadra non serían.moi de·agardar. . . ~ervicios por hbras, - di~tribuidos
pero que; poloque pare~e, eso. Por exemplo; ·o enc-argadé> de
·· entre 'a última · hora-dé mércoles
non ai ser agora"; que' nefeuto, ,- · arre~adar as tarifas -e· aluguere·s,
·e a mañ·á .de --xo~es medidas
' hat:rería . moitas coºusas
que ' quéº
no-~ ser< funcio·nar-i.o
-apoiadas: <calq'1eirºa- delas por
' pbñer. am'-año, cober-tas, reixiñas, ' . ' s al~rio, debe facer ~!m.ara.villas"; ' .fortes : - sanción's '
caso de
manxaao¡r9s .. : E velaí. precisa2 . semente así se - ~09,~ an.o mear o'
incumprimentos~
·,.., f,. ·
_-f;
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-=~ chados foise· poñendo grinal Pois velaí tes Ó..que ·é certa
·
·
. :; ' das de democracia. Deixou de
prensa:
· irisú.umento
para o
'loubar á. Franco e pasou a
despre~tíxio das causas pop'u non 1,oub~r di meta mente a
lares. 1nstrumento para con ·nenguen: ~ara que as. louban- _, ;_,., vencer de que óon pasa-na'da·. zas que amasan a orella, se -·. · . Á prensa franqu·ista ' 1av~u a
con outros xeitos se. ·co_nse: cara, e agora 0 público x·a
· ..;Rer.o na ~ miña 'opinión, tam- ·
guen os mesmos fins?
·
perdéu o costume de ·1er entre
E agora aqui ternos un.ha
. pouco non era só ignoran.tia
liñas. Xov~, uri :anacó~da .nq~a·· _-.
por parte do bloque do
notícia nun xornal de Lugo:
pátria, rnorre;'·~ Pero ·cóm.o 0 ·
··".Ante a indifiréncia-- dos
· "d. ·..
r -d d
' ·.
poder. Tamén -- se levaba a ·
encerro.alcal e "fói e' exi O ' emocrat1_~,.,
0
cabo u_nha intelixente cam- ·• viCiños, contiriua·
1
'
camente, o alcalde ten razón
pana des!inada ·á crear outra
protesta contra a Contaminae 0 ·pobo que 0 votou
..
. 'imaxe para a ·prensa.
·ción da AlúQlina no cancel lo
. e me> ita · 1áb.iade Xove".
~_promesas ·.
. Ti lembras ·que)ité . hai moi
. Pois- resulta que .,.se pechapoucos anos, · a prensa era
. ron unhas · cantas pencas,
forijia'lménte acríti.ca. A prenafiliadas ou simpati,zantes do
sa en·chet1se de, gabar a Franco·
'Bloque, que como rron tiñan·
e ao· franquismo, · fartouse de
., seguir as consigna.s do réxime. ' · nada - que facer, _deu·lles .por
alí. .·Porque· por. oufra .parte a
·Estaba mánchada, _nor:i tiña .
contaminación é ocasional, e
cre~ibilidade nengunhá, . era
qlcalde de Xove ia coa sua · un . instrur:nento que : cumpria
familia fora de Xo.ve pasar o
a función de· defensa do
fin de semana, pero é que a·
·poder só para aqueles máis
xente -é nioi má e non para ·de
· a_l.ienados, máis afectado_s pola
remexer. Pero ademais .' en
enfermed.adé da a·doración do
· Xove nenguén sabia nada, nen
poder. Era preciso .convertii"a
a Gua rda Ci\til,· nen · ne_nguéñ
·- noutra cousa .
deb_aíxo das estrelas.
. Por iso a pren;a foi . cam Ti xa sabes qu_e todo o que
biando paulatina mente de'."'fa . ~ ..
pasá a.li arriba é unha mónta~
·chada. Cre.ou a i ~ea de que .
xe de catro tolos -ou quince
fora un dós factores funda no mellor dos casos- que
menta is- na_ "caída" do fran "..queren desestabil_iz.ar ª~ demo- .
quismo -ql,!~ rion· caeu; pero
cr.ácia cun pre testo' inex istenesta é outra historia-:-. Oh, ;;¡
te. Ali non bai contaminación
prensa .sempre fara
dernonen . rabos .dff gaitas: E se a
crática, . sempre estivera a
:hai, _que se fodan, que vendan
desgosto na "ba'rbárie franas terras e se vaian, como
quista"; serhpre suspirara por
luz e. taqu-ígrafos na · longa . • . que re o señor a.lea lde . d ~
Xove, moi señor meu, que ~en
noite do autoritarismo. Con
un decálogo do que xa che
memeces insustanciais· foise
. fale i l".)ai di as.
ador!:lando. Con editoriais in-

ca:rta-entreabertil

Ouerida' Directora: ·
Hai uns anos a direi ta
tradicional, amparadá na pre- ·
poténcia . ·do fascismo, n_on se
. preocupaba ap~nas de perfeccionar os meios de estupidización de masas. Unha concep·'
ción- de ' "ordeno y mando"
· franqu i st~· e vostede estéñase
que'do, facía innecesár io un
aparato propagan.d ístico. No.
tempo do· franquismo, moita
xente sabia que eran mentira.s
o que. tnáis abondaba .. na
· información, ou . verdades .ª
medias
toao
o ..máis.
A xente
~
'
,,,,
. .
.· un pouco esp1t1da Ita entre
liñas e tiraba as suas .conclusións. A "paz de P?U e ·-\ ente
teso" xa se encargaba de
mantera situación.
Nos anos da marte do
p·erene, a oligarquía, forzadá
pola presión pop.ular, vil! a·
necesidade de instaurar unha
democrácia burguesa e mohárqu ica. E resulta que non
tiña .costume da :manipülación
in formativa máis fir)a, máis .
sibilina, m.áis !'occidental" e
civi lizada. Por iso fo! QUE)
loi tas p-0pulares como nas
Encrobas ou Baldaio trascenderon nos meios 9e comunicación ·ás veces con caracteres
positivos, en toda a nac"ión

.'~

non teri direito a: · q~eixars.e
nen a loitar.
O concépto d51 democrácia
éche, pois, aleatórió. Como di
Facundo, ·l¡iabe'rá a democrá;
c"ia dos . ricos, a 'democrácia
dos caciques, a democrác.ia do
demo. · .·
../
E a democrácia popular.
Esa a inda _no.n a hai. na nosa
.-~.• nación, pero os homes e
mulleres encerrados no cancel lo de Xove está na facendo
vir.

·<· .
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_. _·. O ba-ile do Estatuto, na co.rte de_Madritj, ten .
comezádó con ar de ,e sperpento Valléinc·l anesco. Os'
protagon.istas. do esperpento son partidos esoaij0is
e 'p·a rtides . for·ma·lm~nte · _-bascos, ~ndaluces· e
cataláns.., hos., papels p_rincipais. Xa .dixó Fraga
_lribarne· -que· _ as_~ discusións · cor_rian por canles
té·cn.i cos_que ·non~ ·p or íso ; ·carecian .de. interese. be
s.egu·ndons-, tora· do escenárióo. ~ figuran partidos de
· ámbito galego- ~·estraparlamentários", que se sinten .
r,epre$en~a_qos ___ .polos seus · flomól·o gós - cata•áns#
bascos .~u ··a ndaluces.
4

éomédfa - ou -·drama non ·acaba de -acaaár
algun, porqi:1e todos <;:oñeciamqs · ó se"u _·pr·incípio · e coñece.mos · .o ,seü . fin. , E máis,
coñecemos os seus artífices -e as suas intencións. ·
Non . ne-g arnos que poda ñaber Ciiterénc"ias ·.. técni.cas" e ·flJesrPo alg-unha · poi (ti ca entre- o estatuto"
catal~n~ ·o basco e q galeg-o,.,pero de afümámos aue
todos son estatutos .e que as concesións no terreo
fiscal, e- adrnin.istrativQ feitós · a · Catah.~nva.:. ~
Euskád i·, en Gal ícia: non v_alerian pa~a nada ; como
tampouco representári ningun carnpio cualitativo
para as nacións irmás.
·inter~~e

'

Sese nta e un traballadores da
ropresa hortifruticola CENGAL
st•n a espera, dende o mes de
aio, da normalización da sua
ituación ..O problema ampezou
_ndo, ne-sas datas, as Caixa de
fo rros . deciden . tram it"3r o
xpedie nte de regulación de
mpleo por pérdidas.

CENGAL foi o resultado dos
la nt.examentos das Caixas de
-, fo rros · de Gal icia nos anos 70,
!timos a nos do auxe do
istemado medre do nivel adquiitivo dos traballadores que da
lugar a unha gran acumulación
e cap itales destas entidades. Por
entón p ensase na posibilidade de
mover esté caudal. A idea
convirtesé na creación dunha
Soc iedade que canalizase eses
, ·. recu rsos, superiores aos mil
qµin ientos millóns de pesetas. Ca-

/

1

se comprometera esta mpresa._
nal ÍZél1se u-nha serie de inversiós
en fincas galegas dunhas determi- - Ainda que CE~GAI,. foi -creada
nadas caracteristica·s,-que foron ·a
para facturar · arredor de 25 ~
'
.
parar as persoasmais nmresenta. inillons. de ki!os de todo -tipo de .
-NISTO
SE
CQl'•VERTERQN
...
tivas da oligarquia galega, é
froita· nuñ_ca ·chegou . a facturar
máis de oitb millón.s. Os. mesmosdecir, aqueles que tiñan hastra
30 hectareas xuntas. A xustificaaccionistas eran ·os proveedores
cron da canalización 'destas
de CENGAL
·
, Co estatuto caté;1lán nen Tarrade!las está d_e
inversiós foi que se i~an alcanzar
Chega_da a situación evidente
en , tres ou catro anos unhas
de perdidas -as .CC.AA. deCiden
acordo; os partidos "catalanistas" seguen argumenproduccións arredor dos coarenrescindir os- contratos. Pero atótar;tdo con iso de · que é u·n prirneiro paso que
ta millóns de kilos. CENGAL foi
panse que non poden regular o
costou moho traballo- arrincar, par~ ver de animará
a central de comercial-izació~. ·expediente de desempleo como
poboaci(m, ante , un próxir:rio re.feréndo '·qu~ n:'irá
quixerañ: O Delegado de lráb_a-:-.. .=
.
~ cc>'ci .esqmti.clsmo ~:total·. ~o ,: basco, ·o organismo
O plantexamento inicial de
llo --manda· os informes ae's"?- -~:
CE NG AL foi ·completamente
técnicos, os cales se pront:incia~. ~· _- .-~ pre~aµ-fonomico ,_· G_ons.éffo' Xe~ral ,ystá. a gastar
inxentes: cantidades de -fondos públicos polo Si
irreal, a consecuencia lóxica era
en contra do expediente. . º
· mentres se· ve na sua d~fe:n~.a .e ü:npfa~tación factor
que as plantacións non daban "
As mó'liliZaGións dos traballa-" .decisixo:... para afogar ,- e: - ~·sn~quizar á esquerda
froita, porque o sentido que tiña ·. dores presionan aso delegado de>'
,abertzale.-. Na·s dLias nacións-ós estatutos son armas
esta central era exclusivamente
Trabal lo e E:?ste presenta, por fi~, _ .~
poder emplear recursos das
un informe que .tioa prepara~o _~
represiva~. Nas
m~smo. os _seus defensores
Caixas de Aforros. A producción
ao respecto. As Caixás d~
saberi qÜe .· éstes pr0>«ecto~ 1 dentro do tex~o -da
actual destas plantacións non·
Aforros non teñen a solución tan'
: ·const1tútión . española, ' -~·non .. poden satisfacer
che.ga nin a décima parte do que
.fácil. ..
mínimamente ·os anceios nacionais; son pro~ectos
· antihacionais. Nisto se éonverteron os estatu~os á-.

duas,

0

altura de -1979. -_ "
1

~.

_,

!·
, ESPEGIALIDA.DE .. E,N
MARISCOS DA RIA, COCIÑA <fALEGÁ E OS MILLO- . ·
RES vrnos DO p AIS ... (E ·'
ESTO DOS °VIÑOS sr QUE
.NON E CONTO ... )

.
Telf.: 271251 .
. . Juli~;Rodrfgue~ ~oto, 2.4
1

'

/

/!

1

1

LIBREJIA.
·HELl:o s·
F ísiea-Ensaio5-Hest~ria
Lite-r atura Xeral - •
· . Libros pra nenos ·

Real, 55 - Tell. 354375
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' En Galícia, este caráe:ter foi denunciado no seu
debid0 tempo; _como o c;tutonornismo .tamen· fc;>i, e
é, .c ombáti9o cun proxecto de soberania na_cionai
polo naciona -l ismo popular. O proceso a.utonómico,
por máis controlado · que estexa a -nivel _. institucio-na 1, ~stir to ta lme-nte aesp.re·s tix iado ha nosa Pátria
e, por .suposto, non levanta 6 ánimo entusiasta de
nenguén. lso, . pese aos _. esforzos dunna oposición
·:galeguista" que es:tivo disposta a 'darlle á comédia
. un ar . de necesidade, facendonos crer que · os·
estatutos pode.n '
llorarse e que o realista· é ser
éluto·nomista. Ao- final, a proposta realista desta
· oposición . "galeguist?" . autonómica vai ser cf si
afirmativo a . un estatuto, 'reprodución exa~ta das
. competénci-ás que - oferece a Constitución, ou o ~
consabido moralismo abstencion~sta. -

me

O .proble~a, endebén, ·e stá ·en que· h oxe, desde
" unha óptica galega· e pqpular', pon se pode ser .
autonomista. Polo realiSJ'JlO de non contribuir a
enganar· e·· defraudar ao pobo galega. ·

11.ACIODL'
. . . · - · ·-------------------....- • -......-...-....

~-.lll!lml---llll!m~......._

·resumes

A PRAGA DO VRAN.- O !CONA .
ven de dar ·.os datos oficia is do
r.iú_mero de incéndios prod 'u cid os en
Gal-i'cia nos nove primeiros meses do
ano, iste foi de 3.196 incendios, dos
.cales· perta de 2.000 foron presumí- .
belme nte provocados, rderon en tota l
30.889 Hectáreas de bosque e 36.259
Hec::táreas de monte baixo . Asegún as
.fontes do !CONA, as perdas-económicas · superan os 2.000 millón ~ de.
. pesetas e todo isto sen" contar o-gr a ve
dano ecolóxico.
·
Ó ESTATUTO AMODIÑO.-:-'-/.pa ~ .
rec e ser que a causa do apl azam en to .
nas ·negociacións eneal db Estatuto
gal ega é o enfado dalgúns ·parlamentarios por non teren .sido citados
individua lmente; o "cabreo',' fo _i a,...
causa de que non .houbera xe11te para
rl'iscutir. O diputado de UCD Sr.
Attard, presidente da Comisión Constitucional, .tamén parece que s~
enfado ü, porque foi e non viu -a .
n inguén. Mentras tanto eiqui non se
ve gran · inquedanza· por que os
señores - de Madrid fagan máis ou ,
menos axiña a "Autonosua",
CONCENTRACION EN VIGO.- ..
Un rni ll ei,ro de persoas _fixeron unh.?
concentración diante da Delegación
de Traballo, · en Vigo, pra ctra,rl)ar a
atenc;Lón sobar cla Situación do sector.
naval; a concentración foi impulsada
por CC.00., UGT e USO . O SeGretari9 Provincial do Metal de CC .Qd..
Angel González, dirixíndosé _ao~
asistentes, dixo que era · necesario
loitar contra os 'espedentes de regulación de plantiHa, considerándoos .
innec esarios; pero que, de todos
xeit'os, deberían irse percurando
\ soluciós alternativas como ir buscando postes de traballo pra os obreiros
· que irremediabelmente se vi'ra11 . afectados pola regulación de emprego.
,Pois qué ben...
..
· .
FOLGA DE AUTOBUSES . EN;
OURENSE.- Os . Autobus'e s urbanos ·
de Ourense, así coma a Empresa
"Auto Industrial", que fai os serv i'c .io.s entre ista cid ad e e Vigo e ·
'. Pontevedra, atópanse en situación .d~
folga legal dende hai algúns días.
Anteriormente, istes traballadores nega ránse a facer horas estras, xá que a
patronal nonas pagaba · legalmente,
polo que os servicios urbanos remataban arredor das o ito do serán. Po·Jo
momento hai dous despidos e o
Axuntamento de Ourense ven de.
"sec uestrar" o ' servicio coa soia
oposición dos concellais . d~ Bloqwe,
que q<?n~ideraron que ista medida
. ·atentaba contra das :posibilidades de.
loita ·dos traballadores .
. "FU~DJALSA" EN FOLGA.-.
lsta .empresa· do Metal de perta dos
douscentos .traballadores enclavada
.no Poi ígono de San Ciprián eje V iñas
en Ourense, encetou unha. folga ·o
pasado fin _d e semana por un millar
salario e pala readm isión dos compañejros despedidos, trece nó intre de
iniciarse a folga, a causa invocad a·
po 1 a ·Empresa fo i pa rar en hq·ras de
tra ba llo pra rea liz.ar unh a Asa mblea.
O Comité de Emp're sa, .maior 1itariamente de CC.00 .", levadim itido máis
de catro meses ..
"SO LO R.ESPONDE RE ANTE E L
JUZGADO DIE CAMBADOS".- E a
frase que o e:x.-a k a!d1e de O G rove e .
actual concellal de UCD , Sr . 8 1ea.
Gondar, contesta a todo o mundo
que lle fai pregu ntas sobor da sua
act uación municipa~ cando era alc<.ll de . lstas preguntas é d ifícil que (J s'r.
.Sea Go ndar as co ntest e diante da
nova Corporación, xa qu e ó no rmal é
que os conce llaís de UCD non acuda n
as xuntanzas do Pleno, e, a rara vez
que o fan, füxen en est am pía
po ñendo calquer escusa cando son
pregl)ntados, en especial o Sr. Sea
Gondar, soba r do partlcuºlar; unha
curios a actitude de UCD cando no n
tén a maiorí.a. A Co~poración , p res idida polo Sr. Alvarez Corbacho do
PCE, tén entre os seus compoñe ntes
· ademáis de membros de UCD,concellais do PCE, PSOE 'e BN-PG.
O PARTICO OBREIRO GALEGO ·
E O PARTIDO SOCIALISTA GALEGO VANSE FUNDIR ...,.. A fundir de
fusión, pon señan malpensados; pare:·
ce ser que ambolosdous part idos,
pertencentes a UG, un pouoo desunida ultimamente debido a saida dos
independentes pró~imos ·a · Fortes
Bouzán e as discrepancias co PG_
encol do tema estatLJtário,q ueren
formar un soio partido despois de
terse feíto ofertas mutuas, _ a causa
. parece estar pendente dun vind.eiro
Congreso do PSG a celebrar denantes
de que remate o ano :
TRIGAS
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O Alcalde pedáneo d ~, C~striz
de.liberación o ' se~r~tario transconcellal Garc(i:r Reí que e ra o
crégo o feito d~ en'tregar a chav ción i:
(Santa Comba-Coruña) foi 'elex i ~
crebe na acta . a adverténcia -de. .
que ·- estaba a facer ali; este,
ªº. Alcalde .sen consultar co a mili
do democratica¡nente polos vic !;.
~orfcellal. · Calvo Golgal c9mo
diante . de todos · os v1crnos,
parróqüia;. feíto que ocasionar Reáliz
ñosda parróquia o ·13 de at;}ril de , unha anieaza persoal. Na seguinrespostalle a _Calv0 . Go rgal:
ta _l co'nfl ito . Neste rnesrn
bor
1979; o 19 de maió _foi
te sesión,_, á· hora .da aprobac.ión .
."·Luis, ti ·agárrasme aqui por un
momento _os viciño s pedi ro n
ecre~<
presentado no Concello .a-través , da .acta, o .conc.ellal -Calvo Gorga!
.col lón". Este proceder por parte ·
Guárda· Civil que levantase act
om1t
dun escrito, pero o ~lcalde non
pide . que se r_e ctifique ~ o -Q.e
do Sr. Garci'a Rei alporizou .os
do oco rrído, cou,_?a que norí fixo a~é· as
o aceptou dicendo que os
·ameaza pe.rsoal xa que e l só
\/iciños,· aos cales lle ferveron
, . ,. . ao ·mesmo tempo
Alcaid motive
alcaldes pedáqeo~- seguiav c;:is 9(1 . ~ :rfixer·a transmitir e· ·Sén.tir- do·S=· ,~ a\ñda' máis~-. os ánimos venco
Ja_cia aeernahs coa cabeza de qu os hor
· vic:iAo's;-~ roáis,· .dita -- ree:ti't,icacio:~ ··.
co_rporación ª.~te~¿or. _ t' ~,
··
eo_mo ó · Alcalde-, dun xeito
non-.
n. dei
!:ton se ·1evou a cabó. . · ':asoballanfe-e sen .mediar diálogo
a1 ur
Na sesión do~ Ple~o ci'o 8..de
é arrempuxando introducese no
O A"ca1de convocou : ~ len ~argos
agosto, en rogos e perguntas, o · "TI AGARRASME
sótano do sal.ón co funcionario
extraordinario para o día 28 fidelid
concellal Sr~ Fuentes cp~regun~~ ,. POR UN COLLON"
do Concello.- Un grupo de
porta pechada para: "informe d repres•
ao -Alcalde que como ia·· se.( cc?_s> · ·
.__
mulleres, tentando dialogar con
alcald i'a sabor dos feitos aconte co mpa
alcaldes · pedáneos, · ao que
el, puxéronse na porta; máis el,
cidos en Castriz. con motivo d miña
resp~stou o Alcalde: hanse de
A segunda semana de -setemna sua teima de ir buscar as
hoube ~
facer: eleccións nas parrc:>quias.
elec'é ión de alcalde pedáneo". ( persoa
brn o A leal.Pe man~:lou un. bando
urnas e as papeletas-para facen:is
á parroquia anunci·a ndo _qUe · o
sesión foi feita a porta pechad experi1
eleccións, arrempuxaas feito que
Nesta ~ mesma · sesión'. habia · día 23 de setembro celebrari'anse
porq 4e o Alcalde sabia de alcaldi
encrispa ainda máis .os ánimos.
unh'a comisión de 4 ·Viciño-S da
antemán que . os viciños d
as eleccións para alcalde-'p edáneo
Os
v1c1.nos
advirtenlle que
lTe
.parróquia _ de ' C~striz · queri lfe
p¡;irroquia de Castriz asistir ia n'e
no · -~alón : da lgrexa de 1/4 a 12
entregué a ch ave e que se vaia xa
dentro
advertiron ao Alcalde que xa
bloque a un pleno aberto par
1/4 da mañá.
q üe eses non son modos . de
polític
tiñan , o pedáneo elexido. O
ratificaren ·o seu alcalde d
proceder dun alcalde. El négase.
o 1
Alc.a lde impedelles faiar · baixo .
bairro.
'
Máis tarde fixo acto de presencia
O día 23 chegou o AICalde ao
miña
ameada de suspensión d _e pleno . .
·a<;uardaC1vil-que
fora
buscar-0
adro. da lgrexa xunto .cun
eu r
.Diante .de ·esta actitude o .. funcionar-ib do Concel!o-- e rnáis
concel laJ da candidatura .do
Na sesión o Alcalde de
proble
ccmcel.ial· Calv9 Gorgal advir.t e' ao '
alcaldeperguntando·
o
que
informe involucrando ao Conce
un -concella.1 da· sua candidatura
nacior
Alcalde, transmitindo o sentir
pasaba .e Qfrecéridolle protección
llal Calvo Gorgal e outras persoa
- Manuel Garcia R ei- xusto no·-·
que a:
dos ·~·iciños, q .ue.: na parróquia de
ao Alcalde por se a n·ecesitaba.
como responsabeis do altercado
momento en que a xente ·saia d-a
fnente
·cástriz ,a s. ~leccións xa estaban .· misa ~ 1 O da mañá-, atopándóse
, D iante da adverténci9 do Alcalde
Pediu á Corporación para qu e~
porqu1
feitas t~I . como_ lle . tentaba . , coa porta ', dd salón pechada ·e
,de que . os vic_iños l!e impedian .
votase a proposta de aseso rars
supera
explicár a GC:'nisión al-í presente.
sair a Guarda Civil resposta lle
para ver se os actos de Castri
c~.nha . ·, pancart~
qµé
d tcia_:·
galegu
O · Alcald~ ratifícase'·º· n·a sua
. que ·até étuás horas· non pod ia.
constituían delito e polo ta nt
"Alcalde, o no so alcalae , de
cia de
postura _ de · levar a · cabo as
actuar,
~
marchou
:
O
cabo
de
·
seguir querella en contra d
oa irro xa está elexido";~ Ve
nal ista
.eleccións . en . Castriz, ao que.
media hora chega de · novo a,
concellal Calvo Gorga! e ou,tras1·
isto .o ,- Alcafd_e _ . vai x_µrito : d _cr
a cues
replica a · coilcellal Calvo Gorga·! . Grego ·q uen . lle proporciona a
Guarda Civil acompañada do
ou 6 persoas, ou para impoñe
de el
quen lle .advi.rte ao · Alcalde que
crego; dialOQé!íO[l cos viciños. _0
multa gubernativq. A _propost
ch ave do sótano . do salón.
porqw
tentar facer as eleccións en
Alcalde · eñtregou a chave aos
fo·i .votada con dous votos e
Mentres
_transtur; ia ·isto
oexplot
Castriz. era actuar dun xeinto
viciños, os cales recriminarán ao
contra.
ex i~tér
concellal Calvo Gorga!, a instánantidemocrático e ·menospreciar
trabal!
cia dos viciñ'os, pergunta ao
as iniciativas dos. viciños. Nesta·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . .._lldede~
outros
,....------~-----------------. . dade.
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·.RACIOBAL

. ¿oe .cando_ · da:ta ·a sua
militáncia .. e cales foron os .
~ritérios que ..o seu partido
adoptou para propoñelo como
alcalde da Coruña?.,
Q.proces0 da mi,ña conci'enciaa chav ción pol_(tica foi 'lento. Co,m ecei
ar co a militar no PSG no . ano · 75. ·
sionar Realizaba unha activ·idade de
bor in.terno, en canto. .~ue fún .
mesrn
ecretário de formac10n do
füon
omité local ,do· PSG na Coruña ·
se act
1ri fixo até"as 'ele.c c_ións municipais e con .
l\lcaid "'otivo da creaciófl da UG. Entre
de qu os· homes do PSG,..non sefse é .
n defeito .ou unha . virtude, non,
ai unha vontade de chegar .a
. eien fargos políticos. Peí)so que foi a
a 28 fidelidade á liña política que
rmed represento o que levou aos meus
aconte eompañeiros a inclinarse -pola
tivo d miña alternativa, per.o sen que
houbese méritos políticos nen
persoais,
xa que
a mina
experiéncia política até chegar á
alcald ía é practicamente nula.

t

I

·E dificültoso cof1seguir que se r~fira á ·rea~idade co·ncréta~ política e orgáni.zativ~mente
dife'rente, cunha v1s1on ·do .
falando; t.o do é "pobo", todo-pode ser '~pola autonÓmia cara o autogoberno" ·e ágárrase
momento político distinta e que
á palabra "n~ci~rna~i-smo" como calificativo "a_d usum" . .O·omingo· Merino, 40 a~os, viaxante
d-á lugar a i.mhas .aprec.iacións
~e comercio, e o actual .alcalde da Coruña. A pesar da -sua falla de práctica poi ítica
.
desig~ais das e}apas ._ qüe_se están
'."' anten~r, o resto d_os tn~mb~?·s de;> seu _g~upo- na p~rporáción . dec,idiron ~<?mealo pa·ra a,l~alde. _, _ª . v!_~er, · concretam~nte . da,
. yen repres~ntar, -~'· ª? . na~1on-a~1s~o d.efensor aun estatuto .de autono_m_1a" porql.ie, e sempre:-, P?s 1c!on . .ante ?· .Estatuio.. A ,
.seg u n?o afirmaCIC? .n~ recoll tda~. n_a, co!1:vers~ qu~ mantiv~~os :con. el·, "significa un·car.n i_ño pafa
d1f.erenc1a. v:n .~o.r parte d~ ~ ..G·~
: avan~ar, para que medre a._con~1enc1a _n_a,c1or:ia·I en Gal 1<;:1a.. P.or outra banda,..penso que pode ....que . se d1stanc1_a: de _. U.G. ~1~d_a
ocurrer gue o E~atuto s1.rva. para apw:r;_ir a_o s ·gale.gt?s porque~. ao :mel!?r, é un. ~.a. ~anobra .
·~~:~ ht~~~o ua~~~~s~u;~ ~a~- ~ta~i~
hab1lmente
montadad qu·e pode tevar .a que. a xente
abo-rreza
..·-Est at ut o. ·ro
·~ 1as razons
,
· ·' ·
·
.
,, o
· fe1to de. d· 1sponer
··
· ·
estrate, .
·
... _. .
un~ ~e-~~~ orgaos dun· autogoberno . . , · . ~ · ..
xicas· de cada ' grupo rompeuse _.
;~

·

DOMIMG.O - MERIN-cf·.
'

·

.
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Cando se celebraron unhas
reumons
pola cuestión da
"capitalidade", vostede non asistiu e calificounas como antidemocráticas, pero despois ...
A primeira asamblea que se.
celebrou no Palácio dos Deportes non deixei de asistir por dar
o pésame a un funcionário, orno
dixo cedo informador local. A
razón política de fondo "é que
inonhabiaunacordocorpbrativo
ao respeito e que sendo un tema
que ~iña unha carga política
dunh? grande trascendéncia, eu
necesitaba e·st~r respaldado por
,un acordo corporativo para ir
represen ~ndo , á ' Corporación .
Municipal da Coruña. Eu non
~od.ia ir a ·asuniir unhas posicións
que :podian serás mi~as persoais,
ou. de tipo eleitor~I, ou de
p~rtuni_smo p~llticÓ, ·_que a
m1n, naquel momento · noh me
t_~ria costado nengún traballo
-.a.sumir diante do publico que ali
.se . encontraba... Penso . ' que,
efecti~amente, . o ' p'láritexamento"
da convocat6ri·a· era profu.ncfamente antidemocrático non . o
fin ·
,
'
1 .. porque:e mo_
i lex(timo que o
pobo · coruñés:reclame ·a · capital..
,
·de G a11cia para A Coruña. E un .
debate que haberja-que estabé.le- . .
cer en profundidade porqu~
.desde ·0 · r:iac.ibhal'isrn~· é , ·u·nha
cuestión ·'qt.le é$tá ;en r.ésol~er
Pl~namente ou, polo menos ·dun
xe1~0 ~atisfa~tório. E~tend~ q.ue
ese debate teria qLie · plantexars'e·
nuns termos · precisamente ,por
sectores que . non eran - os . ,
cony~cantes . oesa_ .~~'amblea. · E
mc:i 1 interesante qu'e unna rñasa ~
de - c~ruñeses, ~órnq a que. a!i .
estaba reunida: esté pendente do .

· - · ·

Alcalde,dO outqnomía

ffen cabida o naéionalismo
dentro dos seus prantexamentos
RO lít icos?
O nacionalismo vai un ido á
miña opción ideolóxica porque
eu non
d istíngo entre o
problema de clase e o problema
nacional en canto que considero
que as duas loitas van perfeitafne nte unidas e, sóbor de todo,
po rq ue o vexo como unha
superación do que foi
o
galeguismo histórico. A existéncia de partidos marxistas nacional istas está contribuindo a unir
u,tras ·
a cuestión nacional e a cuestión
npoñe de clase. E - algo ind ¡sociábel
·o post
porque na base da condición
tos e ex pl otada de Galícia está a
.exi$téncia de grandes masas de
traballadores nunhas condición.s
de dependéncia, e con relación a
outros países, de franca inferioridade.

-

~

··

F. BELLAS

· ·.

·

· i~:.~i~~~~i::~i~:¿u.ª~fz.s~ --.
. Sobre· isto, as ideas que te'mos_- dentro 'do meu partido é que hai
·que , matizar · o termo colonia1[.sr:no e colónia. ·,Nós· falamos
. dunha depen'dénclá -interior, dun
certo colonialismo en canto qué
· a · situación en que s~ atopa·
· Gal ícia c~n relación a . outros
países do E .E. é un ha dependéncia, nalguns graus, de · tipo
co Ion ial. Pero iso non q uere
- dicer que asimilemos Galfcia cun
territórío doutros cont·inentes, .
como pode ser Afric·a ou con' esa
· imaxe qu~ . ternos dp ·q ue foron .
as colónias inglesas e as dputros
países occidentais.
E' unha
dependéncia económica, política
e social, cunhas certas connota"'
cións éulturais, ·con; elación ao
· Estado,
o cal. xera unha
desigualdad e. Gal ícia está cum. prindo un papel de prove.e dora
de matérias· primas, man de obra
que. antes. ao ir .á emigración
xeraba unt')as divisas e que agora
aproveita cande ile e necesário.
.. Atribúiselle ao . seu grupo
_ certas incompeténcias na · Corporación, como que non -Pá fugar á post~ en marcha dun plan de
ordenación municipal, de que
. vost~e non informa d~s -c omis.ións que se crean, · nen dos
viaxes, de que se trouxo un,.
.secretário particular...
. .
·~-u informo:»puntualrnente a
todos os membros · da . Gorporación das miñas v{axes' -e· mesmo
normalmente ~ou acompañado
por alguns membros oesta
. ' Córpor·ación. Penso ·que estas
. son. ·djscrepancias po.lítieas dun
_qienib.ro q1,1e :non:.59-rli:elevantes.
"-'J'
. .,t\'_ Corpo[ación .Múniclpal dá
solución a moitos temas de.
inquietude social, pqlític~, económ_ica que moitas· institucións democráticas vefie11 ; a ' "pedir. o-.. ,
.- apoio moral
me-smo . :materiaf '.
do · Concello en determinados ·
;. temas:. A ' Corporaciórl .é ur:i ente .
político que ~stª : para -ex.plicar . '.. ·
' aos, sel.is : cidadans,. cales~ son ' os.·. - .
-mecariism.os dd :poder~~-os· mei~s ·
par'a · poder tránsfor.n1ar:: a. socie·:_ .

de todo, enmarcado ñá c~estión . ·. esqüerda, -r'azó.ns.de. tipo: xeogr-á-:o. ·. estatuto": d·e.~ autonomia ~·p.ortj~e-,
de Galícia. O caracte(que. .:se. íle
fico, histórico .. : Haheria -·que --· penso que é' ún- paso~ e .urí · xeito .
deu á todo . aquel aparato
anali.zar de que.ven esa atracción
·de avanzélr.
' · ··
propagandístico prévio á reunión
de··.· Santiago . . Q(Úzaves polo
··
·
'
·
cantiña uns elem~ntos que non
Camiño de _ Santiago, por ·ser .
Vostede afirmou . nunha ocaeran asimilábeis por un -nacionac~ntro cultural, relixioso: d 'e ntro" sión que · o tema da cipitalidade
lista.
do contexto .dq noso pobo. ·f>ero,·
estaba abandeirado po'la ·~burPenso que, e non sen falsa
' hai outras . •. ra~óns . d~: - ~¡p6
guesia" local corufiesa ...
mod ,é stfa, ontribuin . d1,.m . xeito.
pollt!co ·e histórico que ' non
·. Efectivam~nte·, ·hai "un · e~idenimportante a que este tema· saise
·· están ,' tan . daras .. Seria 'cu~sti6n, . Je .d esexo du.riha cérta burguesía
qos e5quema's en que se atopaba'
repito; -de:. estabelecer un debate. . byrocrática de perpetuar a través
para . entrar , nun ' terreo de
en .. p~ofuildidad~,· sen o · apaixo- ·
disto O. seu estado de · domíniO:
comprensión
Por parte .· ·de
namento: que ven tendo ;este ,
~ero isto tamén se pOde apllcar ·a
moitos · sectc;>res da poboación,.
tení.a, · con x-ente , versada e
outras cidades. I;_n . Santiago
~inda que. para min tivo uns
preparada _para ver se se pode.dar :. existe esa , burguesia; ·· ·cunhas
cu.stps persoais que, S'Ó na ,
como resalto sen ·máis 'ou · se ·
lixeiras variantes:· Esté terria, ' en
. medida en que a miñaJígura .foi
.· pod~r~a ·haber - outr_o :~ tipo de ~ ' Sant'iago, non preocupa . absolu- -.·
aceptada . por .déterminados sec._ .. aswntos :qlie levarían a. inclinar .a ·
tamente . a nenguéri. .o· ·que
!Ores da pobbación, . se4tor~s_..
batal la r:tó~tra d'i.r:ecC'lóri.
,' OCOrre é que hál un . sector da
populares, pudo se conter-·a. carga· '
_.
problema da 'capitalidade '• .. burgues.'ia que . está _. interesada
demagóxica que lle impulsaban
. non . se baseaba simpleménte nas :
neste tema. A~ ' grandes masas
·
·
·
sec'tores da direita.
.. ' crénc[é!sAe c_ada g~upo pplítiGQ.
populares están completamente
l.N'o· n ere que ha1· r~ o·n·.s
Hab1·a .razo'ns de coere'nc1·a .e ·de- .:alteas a esta situ·áción . . ,
.
.
. .
..,z
n~p1~na1s suf~c1entes p~ra -. que
opoftunismo político. Penso que.
lGómo ~urdiron as diferencias.
. _$ant1ago sexa a . cc;1p1tal. · ~e
. as tese ~ue mantiñ-a a . direita
. dentro de U.G ..?
.
qalícia_ e ,que o . loc~li_smo serve
forpn'. asumidas . por sectores· da
. En princípio, ·u .G. · · é Cntia
outros' interese~?
poboáoió~ - qüe non· tiñan.inoita ·. · CQalición. qué · se . presentoü a·s
A cuestiém ·de que a capital de ·
idea deste tema e sen coñecer a
eleccións e dentro.- do ape l que
-Galíci_a , teña ·que, ser San;i~go
fondo as posiciqns polítiGaS.que ·
v,ai _desenvo,lver de conciencia·non esta tan clara nen tan n1t1da.
se ocultaban detrás. A manifes- · cióñ de · grandes sectores da
Os . nacionalistas, por varias
tación do 21 de xuño na praza
poboación onde, o nacionalismo
-razóns, vimos .dándolle a Santia-.
de · Maria Pita foi un acJo -en
non entro u, entendo que .tiña
;Q<'.> ese centro de .Gal ída, lugar de _. defensa -da
Autonomia de que ser algo máis do que unha
ehcontro dunha 'sér'ie de .organi-·
Galícia e non d;J capitaf en si. Eu
plataforma electoral. As diverzacións, os partidos políticos
tiven que renunCiar a
xéncias curdiron polas distintas
teñen as su as sédes en Galícia,
dos · meus postul·a dos
forzas que compoñe11 a U .G . .Hai

o

esa u n id ad e..
lConsidera ·axeitada a anáÚse

e:

dad~.

Estamos · pénd~ntes d~~
programa <;te -· actuación. müni·9ipal ·e t~mos perspectiva¿ de que
..os grupos que elexi.r6n ·a1calde de
e.squ_e.rda na Coruña, . alcalde
. na~io.nalista, p~den levar a b:ibo. ·
este programa ·e qúe sirva para
- respostar ás ·expectat'ivas das ·
. cla~es: populares qu_e_ · voÚiron.
polá esquerda e se inscreban nesa
. tarefa ·de · reconstruir Galícia
·-desde os ConceUos, que - era o
'l ema da nosa c.amp¡;¡ñ.a. .
· O te(na do secretário particu. lar . é un tema doméstico.
Aprobouse pola· Corporación - e .
está · dentro : dos gastos: de
con~ignación de Secreta-ria partí-- ,
cular, ·que
xa
estaba' no
presuposto. Non -ha( problema
nengun. Ademais esta figura xa
esistia noutros concellos fran-

•
CA~SA

VIÑAS ·

- Papelería e ob~-eto~ <le es- ·
critorio.
- Material escolar..
- Xoguetes. ·
- Artigos de ~ampo e praia.
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O comezo do curso 1979-80 ·
caracterizase pola oontradición
· entte as declaracións- oficiais :do.
~Ministro e ' Del~gad~s provinciais,
totalmente-· triunfalistas e e·nga- ·
nasas, e a realidade, realidade na
que pesan a
de pre~isións -~
en cantó ~ a· profesorad_o, -prazas ·
de alunado,' mate-tiál e centros.
Por, faltar r faltou de 'todo.·

¡·

taita

'1ª emigración

VIGO (Galicia)

•

'IMPRENSA - LIBRERIA

EL PUEBLO
·'

FUNDADA EN 1911
Venta y Oficinas: San· Rom~o. 1
TalleAls: Sé!n Sebastián,-12
,
T,e fno. 851553
PONTEVEDRA ~·

. Xa ·· désde fins , do Ct.¡rSO
pasado, quedou aberto ó'. confli- ·
to dos · 600 mestres galegas
desprazadós .'for:zosos ·a d'istihto·s ~ ... ·
.lugares. qo Estadq- español. Este
conflito,··· que .. se:' deseni-:olár~
durante todo o v'r an, e· que se
agudizo u .nos co.mé-zos do novo
><
e
curso, taracterízouse polas pro:D
mesas do . MEC ·· para · rómper. a
><
·o
".Jo ita que reiv-indicaba o ·d ireitÓ a
'TI
un pqsto dé traballo ·na nosa
m
:D
Terra. ·As promesas d_o M~C de
z
l>
dar · ·algunhas· Comi.s ións de·
z
'\ Servícto viñeron ával<Ídas pol~s·
o
m
centrais ~indícais. españof'as· l)GT,
N
cc·. oo., SGTE, : SPEXBATE,
· "Movimiento de · Maestros de
Pontevedra",
en contra da
postura da ·comisión de De~pra- · ·
zados ·e da UTEG-1 NG, que·
reclamaban a escolarización total
Al·aéant ·e Gáceres, -B. mes'fres
luga.r es do Estado. Prodúcese o
dqs nenos galegos _e un concur~o
galegas van - i;iscar;ibs para as
caso -paradóxico de que exporta. de traslados a nivel galego. As
dis.tintas ionas do 'h"st,ado espa- · mos mestres~ e no entanto,
centrais siooic~is é~spañola.s, ~
ñol _para ásí_ conseguir" mell~r
rapaces galegos están d_eficiente.prin:ieiros de. setembro denurica- , - unha plena "homoxeneizac-ión".
mente escolarizados: .aulas con
ron a Acta de Po.ntevedra; que · · Por ·outra . 'banda, pJoduciuse · alunos de rriáis, -escolas unitárias
firmár-an elas ·co M .EC, . ac.~ptando'.; ·tamén, pod:lisposición do MEC,
sen funcionar, dotacións incom·
as Comisións de ~er·víciO' para se
unha r:eduéión ' de prazas, do
pletas. nos centros; Preescolar
- : .cobriren en sáude;-.
.
·¡?rotesoradp 'dq EXB -en Gali'ci~, _ case inexistente, sobre todo no
.. s f
. arredor
dps 200 en .cada
meio rural, incluindo p110zas que
REDUCION- DE ·
. província.
se crearon neste curs\> e que por
. PRAZAS
'
. Por causa -·disto é da falta
esta vez nón. se van dotar de
dunha planificación · axeitada,
profesorado. Houbo algún "Co0 resultado do co~'fffto . foi' levamos Un mes de curso e ainda
legio Nacional" que principiou o
que "º ·rv1axistério : galégo~ grácias .' hai escalas _sen profesorado, e
seu funcionamento faltándolle
á actuación das centra is· españó- . polo· tanto sen funcionar, e
até . dez prófesores, polo que
las,· no "tivo forza reivindicat.iv a,.e ,.grupos· escolares sen a dotación
calquera pode max¡nar o funcioconio consecuencia, . hnubo cwe : . compl~ta. Mentres, hai un- ~ato , namento, -e ainda non sabemos
. · aceptqr o que -o MEC impuxo, · ..de .mestres de · acceso ·directo. e " se se p9de compl'etar a dotación. ·
dándo~e casos tari curiosos po·r · -·~>Utrns' · que · áprobaron a · última · ,
As prazas volveron ser o
mor de concurso de tráslados:
oposición, que · nofl teñen praza , cabalq de batalla para moitos
que en. Móndariz, por exemplo, . e11 Gali'cia 11a_nse· ver "e?<pQrta- . pais, sobre todo nas cidades, que
viñeron· ·m estres forzosos · dé
dos" tarl!,én a Barcelona e out~os· ·t'iv_e roñ q'ue andar e dar voltas
1
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OURENSE

:dun Cpléxio a 'outr~ par~ veren
onde podían matricular os seus
fil los, tengo moitos deles que
acabar meténdoos na P-rivél'la ·
Compre ~larexar aqu{ que -~
au'mento de prazas ~nunciado
polo MEC non se correspondía
coa realidade, porque so mente '
son prazas de nova creación as
· dos Colexios novos, pero non se
poden contahilizar as das Agrupacións, porque se, por exemplo,
se crean 800 prazas, isto implica
a supresión das correspondentes
unitárias, e moitas veces resulta
que as prazas suprimidas ·son
máis que as creadas.
·
Ao mesmo tempo, en todas as
unidades recén creadas non hai
dotación de material (mobiliário
e encerooos), co que . os nenas,·
ou asentan no ct1an- ou están -de'
pé. ESto denota a total falta de
previsión ministerial, e non hai
traza de que a situadón se vaia
resolver a corto prazo.
· ü transporte escqlar foi outra
das cousas que a comezos do
curso tampouco funcionaba; en
Cdruña, Lugo e Pontevedra, por
diferénéias dos transportistas
(que foron os que ·fixeron a
folga) e as Delegacións do MEC,
e deuse o caso paradóxico en
Ourense, onde non houbo folga
grácias á permisividade do señor
D'elegado, que admitiu a dobraxe
de itinerários e o emprego de'
coches de matri'cul~ baix·a. Por.
mor destas · "concesións", os
transportistas - tan. contentos, e~
por eso non foron á folga. E os
rapaces son os que pagan as
consecuencias.
Contrastan todas estas impro·
visacíóns coas dilixénci.as. no
tocante ao ensino da Relixión
Católica nos ·centros de ensino
e~tatal, pedindo a responsabiliza·
e ió n dos mestres para que se
impartira, e comunicando coa
maior brevedade 4s Delegacións
os nomes dós encargados de
impartila.
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nosa ( l(agua Racional a unhas 1-indes ben impartir enseñanzas·, la referente a sus estudios de
Comeza . un novo curso· no Ensino Mé,dio, · e as
gallega''-).,,,.
f.
consecuéncias da política educativa do · Ministério ·de marcadas, lonxe·da e_fectividade social e poi ític-a.
Os que no noso pals están ·a defender unha alternativa
3.- E -especia.lrnen.te,_. gra't.e que se fale, como
Educación y Ciéncia fanse notar e cada día máis ·claro. A
situacíón ·do ensino en xeral e dos Institutos en particular bilingüista, -· como - solución ou como .meio,-. e$t~nse precondición - para . o erisin-o _en gale_go, da;; · "co_nd iciones
dexenera dun curso para outro, e os que xa denúncfomos no apo"ntahdo a unha-alternativa claramente suicida pa ra a'nosa ~.ciales· y li·!1güisticas ·éxistentes", poi~ isto cónsolida por - l~i
seu día. o tratamento do ensino na Constitución españolá, · lt'ngaá. Subscre~ela· é firmar a desaparición; máis tardé ou a d iscrim in ación xa-:. existente, abrindo únicamente pos1bili· vemos agora ratifiéada na práctica a nosa denúneia. Desde o máis cedo ; do noso id iorna, - porque todo.. biJingüismo dade fegal .de ·practicar un ~ns.in9 galega · naquelas
momento en que por lei se autoriza · á financiación do colectivo non · é máis ca ·· o tránsito ao triunfo da . língua hipotéticas ·zon·as ·de galego-falantés '"puros" (que·, evidenteensino privado con fondos públicos, con cartos do Estado do mi nante, ·porque non hai situacións bil.íngues etern~s en ·, men_te, _!lOn ª·hai nun mec:Ho diglgsico, q.ue abriga a mudar o
aos que todos contribuimos, · talar de "libertad de armon"ía: sempre agachan un 'conflito e, polo mesmo, idioma ªºvariar a situ'~ción) cal -se fosen r_eservas de íñdios
enseñanza", non é máis ca eufememismo da defensa sempre teñe"n· de ·ser inxystas. 1sto, po"r máis medidas lega is aind_a non asimilados · que compre redimir. Neste sentido, é
descarada do ensino privado; talar de "enseñanza que se ·arbitreri para a ·"salvaciór( da li'ngua do país. No.n falsé!_ a d ·iv'isióri da poboación ·-escolar galega en galegoobligatoria y gratuita" é, polo menos, unha burla, cando 'na faltan exemplos -·doutras nacións (Ouebec,- Paraguay, Peru, falantes e españó_lfalantes, son d i~tinfos graus"de asimilación
. nosa nación ternos milleiros de nenos sen ensino pre-escolar Irlanda, Pa(s de Gales e a mesma "modélica"' Sui'za), en ao español, e: polp mesmo, diferente compe'téncia no
o sen posto _escolar a cargo do Estado, centos de mestres réxime cle cooflcialidade e ·sen mellara para a lfngua domínio da 1íngu.a - hacjonaL Máis obstaculos a unha
galegos desprazados, escolas que funcionan por fa~ta de nacional, precisamente por non -ir parellas os progresos da práctica galega do - ensino veñen dados tamén pola
profesorado adaptado, instalacións deficientes de todo e un língua cos logros económicos, sociais, polfticos, da naciÓ,n intervención ~as ""Asociaciones de · Padres." (co que se
corresponc:f-ente~ ·Aínd¡r máis: ~ incorporación ao ensino da. . preténd e frear os avances dq noso idioma ou consolidar a
longo etc.
No .ensino médio, estáse a reproducir en grande parte a llngua dominada ·non. derxa de ser unha nova táctica _ al~ernativa bilingüista), ·e pola~ alusión "a los_mediosdéque
situación creada no EXB, con desprazamentos forzosos tora neocolonial, · xa que, ao -.estar ·dir-ixida polo _ Estado se ~isponga" (que non. son, rie'ngúns,. evidentemente), e que,
de Galícia, coa masificación das aulas. (que supón un interesado ·en manter. -a nasa ~depehdénci _a po_lítica e cando os hax·a, vah ficar controladós e .dirixidos polo
evidente detrimento da calidade do ensino, ademáis da económica, non -vai servir máis- ca para asimilar . mellar á Estado'.'.:. - ·,
ningua do profesorado), obriga de impartir asignaturas afíns nosa poboación . . 1sto é, aprender o- ga_lego paré;!. fa lar no
futuro un español sen galegulsmos que ó lixen. _
e moitas máis irregularidades.
·
Os defensores dun·ha banda ·e doutra do .EsfatutÓ, .A ALTERNATIVA REAL
Esta situación, ciar.a mente dexenerada e en progresiv.o ·
deterioro, non fai máis ·ca traducir a agresión que desde o deberí-an ter ·prese"nfe de que 'a. leí . se fixo, -e q'ue . .DE RECÜPERACJON
próprio Goberno se lle fai ao ensino ·estatal, a conta de Constitución ten por tras; Constitución que-:precisamente é DA- ~OSA LINGUA
financiar o ensino privado a cada volta de maneira máis - moi clara á hora de xerar competénéias para_o español (,.,el
eñsiné;lntes non podemo$ consentir este Oecreto nen
castellano es la lengu·a española oficial del Estado. Todos los
escandalosa.
nengun
outro que parali'ce a nasa práctica· de galeguización
tienen
'
el
debér
de
conocerla
y
eldereého
de
españoles
Tamén no tocante ao EXB e máis ao Ensino Médio,
·publicouse un Decreto sobre o Ensino do Galega, o Decreto usarla"), en cánto que lle ad ica especial resp.e ito- á do ensirio.Teñ~mos ben p.resente_que o · MEc; o Gob~rno
de· Bilingüismo, que constituí tamén unha clara ágresión a "protección" da~s outras llnguas, eufem1srrio que __!]vitad icer éspañol, pretende m_atar dous paxarós dun tiro: d4nha
- barÍda,' p_ofler -a funcionar 6 Decreto, c:fue reduce · o ·noso
nosa lingua, é, por ende, aos nosos direitos. Del ímonos que se lle$. nega a legalización con todos- os d ireito~. -~)q ionía a unha" asignatura _dou-tra deter. ' neútra"l1ia"r ·º
~cupar deseguida.
.
O CONTIDO DO
movinientó éreceñte de galegtJización,.do ensino que se _- ven
producindo nestes últimos -anos.
.__ ,
Os procesos de ásimilación dunha língµa por outra DECRETO .
Non rios autoenganerrios nen nbs co.iitentemos con
caracteri'zanse moitas veces, sobre fodo nun- contexto
-o-Decreto é tiñha agres1on especialmente· grave por falsa_s so-lucións : c ·ompre ter claro ·que o noso idioma
colonial, poi a adopción de meios lega is por parte do Estado~
estes motivos~ 1-. O tratamento de_1r'ngua estranxeira que 11.e.- avantou e · avantará na medida .en que -arrecue o €$pañol, e
colonizador (aparentemente favorábeis · á li'ngua dominda).
Desde a metrópoli, pódense promulgar leis' que "favore- dá á nasa pro"'pri¡:¡ língua, reducíndóa a un adub(o de- uso -que as próprias aGtitud'es autocolontzadoras de mo.itos
optativo, folclórico e individual. 2. A s_ituación daramente. , galegÓs v;:in desaparecer cooforme aurnente .. a inciqéncia da
zan", que "poténcien" o seu uso, etc.
No próprio país, haberá incautos que .crean que estas · regresiva que ·supón . introducir o galega . como sinxela . nasa líhgua. O ·e·nsino é unha parcela moí importante na
medidas proteccionistas sup.oñen un remoo io válido para a . asignatura, cando na - actüalida<;ie xa :·é unh _a ~ea_lidad~ ·_o . vicié;! du..n país, do naso país, e o seu pape·1 é de.cisivo á hora
situación inferior da língua, ou haberá cínicos que, na nave ' ensino en ga lego en moitps _centros e en todos os · nlve'¡5· de - situar ~ -ffG>65ectan_¡ien.te a todos os ..:7:Ílunós~ "'ª~ c _larific_ar_
educativos, colócanc;loí desta maneira, na ilegalidade.·a todos . prexu í éios e rn istá'~€~cións, que, .por espontár::ieas que
da sua cativa ou nula práctica a prol da mesma, har:i _de
os ensinantes cunha práctica coerent_e, mesmo poñendo apareza_n, . . n?n son ~ senón' .reprod.ución _da jd~olox ía·
abenzoar esas medidas legais como "solución" ou como
"paso ad iante". O Decreto inscrébese no marco das atrancos de ·~calidade "lingüística" · ("Podrán impartir dominante, que é que ·ten OS meios e recursos para OS ·
alternativas bilingüistas ou cooficialistas que o "democráti- enseñanzas de lengua gallega y, en su Caso, programas. en impoñer. A nosa pr,áctica .9.~lega;' :firme e coerente, será o
co" Estado español está disposto a defender para, en dicha Íengua, quienes acrediten -ante la" Comisión Mixta, mellar aval e a mellar .denú.nciá áo m·esmo tempo_, de todos
·
definitiva., consolidar a situación de hexemoni:a do español además de ta titulacióí! adecuada al - ni~el -en el q_ue-h.ayan q_e os iqten.t os confusionistas.
J
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en - d iante; - soljcita~do, outras . s1on ao . non seren ater:id id os, e
· m'esmo sil ene iaci.os,· os seus -requeveces, ~que se lle facilltasen ·as
;ri,mentos ·1egáis para ·facer. uso dos·
sabanas ·e almofada que lle
correspond·en- (4 ·de -maió -do 79,
níec:fios de proba- p~rtinentes para
a defensa; á asistencia de letrado
. ao ·_;administrador ·de -El Puerto de
que eri 22 meses ·. non -~ se
Sánta María) e ~topaodo cun.ha
· --·_resposta negativa; . -facendo-- cons- ' _estabeieceu nen con unha s'inxela
.entrevista -en prisión para, cando
tar, nalgunhas m~is, , que os
men-os, informar ao acusado da
piquetes que lle envian famil iáres
acusación. formulada na sua
e amigosr . con. revistas e outras
contra .. .-"
publicacións,_ ábrens~ fora · eta sua
E mentre:s agarda unha desas ·
pres~nda e que ·acivirte a fal.ta das
respostas . que nu nea chega.-n, A
·editadas en ga_lego "lengu-a do meu
NOSA TER RA ·consigueu recoller
pais ~' ( 18 de decembre do 78, ao
directamente o que Mahia pensa
X1.,1zgado de Guarda de Burgos),
sobre a refine.ida mecánica represiou mesmo que un ·xefe de. sérvicio,
va que aturan os presos sociais.
eón a·r . amenazante, " negoulle o.
"Agora non se falla da loita dos
_d'ireifo a poñer un telegrama a sua
presos porque h-ai ordes expresas
familia. E o pfirÍ e o sal _de cada
-· para que a nosa problemática.non
día. ·
se patentice xa que eles son
' conscientes de que hai unha série
1 MI N'UTO PARA
de persoas dispostas a plantexa r
___ A D _
E FENSA _
uriha loita coerente. Por iso
inventaron os réximes especiais no
O i deste mes, Pérez Mah ia
presos se c;omunican duas veces á ..
· escréb·elle ao- [)' ecanQ -do Colexió
Puerto, Burgos e Ocaña antes da
semana con familiarés, 'os chivatos
construción de Herrera. Pero
de Abogados -o senador po'la
. pasean, disimulando pouco o . seu
pasou que a pesar de . contar con
UCD Iglesias Corral:_ e ao
lahor de espionaxe, e de cando en
- Herrera -:-con capacidade-para 270
v.ez · parlotean co · funciónario de . Presidente da .A udiéncia _para
presos- ; - _seguen mantendo os
informar, . ao primeiro caso, das
turno. Ali está, e 'ali -talamos, con
celulares porque xa non son so os
- razó'ñs que o lev·aron a impugnar a
Manuel Perez Mahia,· de Ferrol, á
dou-scentos que crian senón que
deféñsa do -abogado de oficio
espera de xu icio desp.ois de · 22
son setecentos e cacia vez máis,
correspond ente, señor V arel-a Pµmeses de pris.ión preventiv.a ños
ga, por considerar ·a -sua actu·pción
como tamén é cacia vez maior a
que percorreu - as_ celulares de El
intim idación: desde os funcionacarente de honostidade e celo
Dueso, Burgos, Puerto de Santa
rios que lle-sinaraban uns can tos ás
Maria·, enviou. ducias de instáncias . . profesionai' xa que se lle presentou
FOP para que nos ma llasen
un minuto antes da ho~a _ pr~vista
redamando unhas veces a presénpara a celebra.ción _da vista e sen
gratuitamente até a entrada d estas
ci'a ·xudicial para dar fe dunha
nas . celas, arheazár:-idonos para
restra· de denúncias ainda · qu~ · coñecer convenientemente o surnário, , e para reclamar, ·no
rebaixar- a nosa dlgn·idade e ternos
"nunca contestaron, só Lin xuez
"segundo, "a ' xusta · e estrita
?Ometidos, están dezaseis requeride Burgos se dignou vírme a ver e
aplicación . da lei ... a asisténéia de .
mentos que, por exemplo, fixen
iso _ porque lle - eserebin ao
eu reclamando a ·preséncia xud iletrado en base a que o que isto
Gobénador e ab · Ministro de
expón ten no seu póder documencial para denunciar apaleamentos,
Xusticia -dedndolles que. os facia
tos que acreditan existe indefenrnafos tratos, ameazas de morte,
responsabeis de todo· o que pasase
c.o mpañeiros ·con tubercu lose que
lle bailaron enriba do peito e está
mo ita xente· perturbada d espo is de
tanto encerro -eu mesmo chego a
ta'lar . so .. .· porque nas celulares
estamos 100 ou 110 personas que
,,-. semente podemos ter contacto de
12 en 12- e para iso unha hora ... e
tampouco son mellares certas
cadeas como a da Coruña, aquí
teñenos aborregados e a cambio
deixanl les fa lar desde ás xanelas
'ca.as su·as _mulle res ou premian aos
que 11 es facilitan un servicio como
·. o deste chivato que lles informou
dun · "gutfon " - que andabamos
facendo para sair por onde estaba
antigamente a cámara . do garrote
vil leal foi o pre~io-? pois pod_é r .
comunicar "nunha habitación ·cunha ra-paza que estaba ~entro a
exercia aquí a pros-citución .. :"
l\llahia; comq outros · moitos
presos, _ escolleu árriscarse ao
cambio -. de penal cada poucos
meses; ao . isolamento nunha
celular---a pelo, a que · un bon d'ia
ch~gue ,, un xuez facéndoile a
acu.sación de ter recibido cartos para · a colocaci6n de explosivqs •
nunha discotéca d~ Ribeira,
d icéndolle mesmo as datas nas. que mantivera conversas cos qué 1le:
pagaban ... " Despois resultou que
nesas datas Mahia estaba· no penal "··
_ de El Dueso, confirmado po-lo
, Director · de Burgos co· . seu
expediente na man ...

"Eramos 12 os que, en representac.ión dos pr_esos.
de todo o Estado español, nos pres~ntamos para .talar con Valdés. Va ldés-viña· negociar a
pacificación dos cárceres. Naquel entón tiñamos< , -moita forza e no penal deJ El Dwesó, unha hora .antes -.
deixaronno,s reunir nunha cela para falarmos. ·F.oia í que eu propuxen o seu secuestr.o e acept9use_. Valdés viña facendo gala do seu pasado
_antifra.nqu ista, do seu procesament9_na época de _
Carreró, : ipediamos aos pre~os unha o_portunidade!
E en proba de que lle íamos dar' esa oportunida~e _
eu Manuel ·Pérez Mahia dixenlle .que nese momento ·
estaba previsto o seu secuestro pero . .
,que non o fa riamos, que teria u.nha marxe, que
estudase os 55 pontos, que os preparase, que os
concedese imediatamente, que estabamos até os
-·bemois! e que se no prazo dun ano han conced_ía
o que enton dixera que ia conc~del que. era · ·
'posi,bel que lle de~emos cana. El saltaba. Naque!
m0mento apagaronse todas a·s luces de El Dueso.
,Púxose a sua'í, totalmente acollado ... "
Carlos García Valdés, ex -di reGtor Xeral de lnstitucións
Penitenciarias liberal e sutí·I,
artlfice da tan gabada Reforma,
ao· tempo que ia argallando unhas
cond icións carceráirias máis racionais nalguns aspectos que acalasen
a má conciencia na . opiQión
pública e, sobre todo, "pacificasen" os movimentos reivind icativos nas prisións, ia tomando boa
nota de quen eran os máis
esforzados, os ·~e nos d ispotos a
conformarse e, sobre todo, quen
eran os . que levaban o peso .
orgahizativó do que se coñecéu
coma COPEL. D-espois vir-lalle o
turno á represesmn selectiva,
pouco ruidosa, moi democrátic~;
-- virialle o turno a habilitación · de cadeas esp1eciais, -celulares. de .
Burgos, Puerto de Santa María,onde isola r e encreqi.Jenar 'os que
máis significaban na ..loita dos
presos; virialle o turno . a - esa
mcx:lernt'sima prisión de -Herrea de
La Mancha, . o-nde fican os
escollidos, máis coñé'c ida coma
"campo de estermínio" · e cuxa
destrución converteµse
nunha·
reivindicación prioritaria pa(a o
movimento dos preso~, - xunto coa Amnistia: . ''destruir · eses - vinte
minutos de s~i'da o patio en todo
un día, non . poder receber
absolutamente __ nada do exterior
agás diñeiro, _e sentir no pelexo .
como á persona se lle nega todo,
por moito dixome-dixome q.ue · se
meta nunha Reforma referente a
qu~ s~ ao preso se lle deben dar os·
meios necesários ·para que se
reeduque, poda r:einsertarse na
sociedade .... porque ao entrares en
·Herrera de la Mancha danche ·xa a
primeira malleira, · igual ca no
Puerto,· e á partir dal todos son
paus e nen podes deitarte- ou
sentarte na cam_a durante
SILENCIO
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No edificio decadente e grisallo
que é a Prisión provincial da
Coruña cambiouse a tea metálica .'
recoberta de óxido -por grosos
cristais e as barras pintaronas de
claro. Hai un chisco máis de luz e
por detrás ~as cabinas, mentres os

e

Trátase .. de dividirrlo
confundirnos. Somos 70
presos ·que seguimos a 5
o~ r~g~res da "ciéncia Pen
c1ana . que aplica. 0
Valdés, adicado ultimam
a receber homenaxes
grupos p-arlamentarios
nos queren facer tragar
r~farm a que non é tal e
. non se pud..o. levar a cabo
- ca ~onstrúindo · cárcere
-seguridad e, · ' haqilitando
lar~s de exterminio e á
das nosas vidas .
H ai seis meses que
trasladaron a esta pn
desde o celular de Bu
onde flcara outros nove
réxime . durlsimo que
guou a miña saude,
asistir a un xuicio que n
celebrou ao xurdiren de
n énc ias co abogado sr
José M. López Riobó;
proceso
pidennos se
anos de condena, e dem
bamosl le ao Letrado
cuestión que recabase
Tribunal a admisión
probas que nós desexab
aportar e que pcx:I ian de
trar a nosa inocénci
negóusenos, e ainda
sabemos se foi por "co
dade" ou por outras co
reportándonos, xa que
un maior · grau de indef
que ·xa estaba acen
dabondo por mor d as cir
tancias concorrentes no
Cando solicitamo s que s
xülgase conforme á L
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Cunha pila a travesa
esófago, Roberto Velo
da cadea da Corufi
hospital de Labaca. T
medio transitor opoñé
ser trasladado para B
Con moitos anos rep
en diversos carceres,
antes do seu interna
enviaba, xunto con
Mahia, un telegram
solidaridade aos aboga
companeiros en loit
Herrera de' La Man
enviaba, tamén esta
" N ori me consider
ind iv id u o perigoso ... O
que son é un individu
teño mo i el ara a
postura., e esta ·non é m
unha ~ Loitar por uns d
que me pertenecen. A
das veces, tanto eu co
. meus compañeiros non
, máis remedio ca ch
violéncia até contra
pr'o pria vida".
"Levo dí as, meses e
pensar nesta m9rx in~cl
que nos teñen estasf1g
po 1ítica .. . · Se se
.es-garabellar _na sua vida
ffxo -. que nós mes
ver:iamos monstruoso ...
gan a ' unha minori
sociedade, a máis mar
a máis oprimida ... A 5
- de estáse'lle · enganand
causas que se refe
información . de fraude
· cos , ·e roúbos.. Eu
chegar·._ á orixe da cue
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ue rto,
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"Sr . . t
a Cám
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ranqujl
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áda a
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"¿Por

, . a resposta da Administra··
vidirno un1c
.
. , de Xusticia
fo1 ,volvernos ·
nos 70 c1on
_.
IOS a S secustrar, indo o meu compa~ ·ro L Moscoso para Herrecía pen · ne1
·
· · ·
e ·-eu ao
ica o ra de La Mancha,
d A
"d
ltimam celular e "Telón Se ce~ , e
:naxes El Puerto de --anta - aria.
tarios 'Agora, e polo ou~r~ pr~ceso, .
tragar tl'tlnme a esta pm1on, a que
é tal e hego a mércores 26 para que
a cal;io ~e xuígasen venres.- .28 .?e
cárcere setembro sen not1f1cac1on .
tanda previa nengunha, .~ o unico
io e á· rneio de informac1on de que
dispoño (o Xef~ de Se rvic ios}
·s que comunícame informalmente
sta pri que se me xulgará en 30
de Bu horas. o dla fixado, venres
is nove 28, levoume a PN ~ Aud iéncia
que Provincial, e un minuto antes
;aude, ~a ho ra prevista para a
1 que n celebración da vista, füm acto
iren de e preséncia o letrado desig1ado sr nado para defenderme, que
non me vira a primeira vez en
~iobó;
anos de prisión, e que ~
vidente que descoñecia o
umário de todo; de non ser
ecabase sí non lles teria d ito á miña
a~ilia, ao lle afear a sua
onduta profesional, que me
ora ver á prisión había 15
1océnci (as, co. que, como digo,
ainda
eixa claro un descoñecimeno total do Sumario (había 15
las estaba eu en El Puerto).
A kafkiana situación que
adecemos e o afondamento
lsico que por forza ensume
o preso despois de 600 días
ites no a cela de il.lamento, is_o non
s que s
nada en comparanza co
1e á L fondamento moral que pro-

duc;e ver un "9b0gado de~en~
·sor" un .letrado, ur:i reprnse'ii~
tante · d_o b ireito, dÍcéndolle·
·ao reo q1,.1e patr9cina: "den.tro ·
dun minuto x(Jlgano a vostede; - petici·ón tlscal 3'6 anos,:
pero tranquilo." Nesta conxuntura, · un profesional do
D irei.to (o. sr. Varel·a Puga, do.
Coléxio da Coruña), non · me dá lugar nen 9 presentar as
probas qu.e · pode-n deniostraE
a miña· -inocéncia,: -da q1,.1e
depende.o 12 ano,s de cond_e: .
na, despreciando óu . ~escoñe
éendo · as máis. elemantais
normas d~ Etica · ProfesionaC
que o obriga-n .a e~tudár o
Sumario, asesor.a rme, cam~iar
impresións comigo e presentar unha defensa xusta e
axeitada, direito · inviolabel
r¡ue me as iste e que se me está
a neg~r · desde hai máis de
dous anos.
Poi todo isto e máis que
pudese d'icer, facemos · ,un
chamamento aos .Jetq1dos
para que se vixie e se faga
respetar e;,> cuprimento dos
direitos que -nos pertence·n ~
negados sempre i en calquera
drcunstancla por Xuntas e
Tribunais de Xustícia represi·vos, discriminatorios e abertamente fascistas.
Tqmén, para rematar, desexamos · facerlle saber á opinion
públicar meios de
comunicación e que.n -correspoñda que os marxinados·
socia is que somos · os presos
reclamaremos, coa vida se
compri ra O:S d ireitos que nos
recoñe-ce a Constitución" .
rllanuel Pérez Mahia

aberta ao Sr. V aldés
travesa denuncialo, e por iso me
o Velo qu eren facer d_esaparecer da
Coruñ rua".
taca. T "Que pena que mi 1 e un has
opoñé veces se denuncien mi 1 e un
para B casos de abuso de autoridade
e se poñan mil pegas para que
non chegue onde tiña que
chegar ... e cando chega, que o
con xuicio · sexa interminabel. .. E.
~legram non é nada polo ar, son casos
aboga concretos de abusos de
n loit autoridade e mesmo de falta
1 Man
de asisténcia médica".
sta
''O s di reitos humanos. a
onsider ostedes interesanlles moi
150 . .. Ü ouco, señores. Que a fins do
ndividu 9 existan pris1ons coma
urgos, Ocaña, Herrera, El
uerto, Soria ou Zamora;·
oido que xa o d i todo ... '·' .
"Sr .. Garcfa Valdés, cando
a Cámara os represe.ntantes
·os non e erguero n para aplaud irlle
ch vostede, de seguro que a sua ...
ontra onciencia · non · pod i9 ficar
.ranqu,ila, pois vostede sab,e
neses e ue de direitos humanos,
arxinaci ad a de nada... Ha i · un ha ·
stas fig antaxe _hoxe na cadea vérbo
o · franquismo: ·a presé·ncia
se
ua vida unh a prensa libr~re sobre
mes odo, os homes .. . a presénc ia
ruoso ... u.n ramallo de persóas ,
minorl ispotas a d~.ixaren .a dérr·aiis mar eira pinga do seu sangue ·
3 . .. As ara loitar polos seus direi- ·
.
1ganand s... ".
e refe "¿Por qué · existen s1t1os
fr aude orna· ·a Celular de 'Burgos ·
Eu risións · como .Ocaífa, El
da cue uerto, ou a tári .nefasta de .

ca

Herrera de La Mancha, onde
desde o comezo se ten
Intentado impor a táctica do
horror? ... Velaqui a principal
reivindicación que lle eu
plantexo, sr. VAldés, o
. comportamento de vostedes·
cunha xerite que é a úriica
honrada do mundo dos
cárceres ... Firmo isto so, sr.
Val9és, a pesar de sabe.r que
hai moitos compoñeiros e
compañeiras que aceptarian
firmalo canda min. Velaqui o
noso grande triunfo e ·vostede
sabeo, sr. Valdés ~ ·r .
·
"Burgos é un sitio onde .
están os verdadeiros loitadores das prisións, e tamén ·en
Ocaña, El Puerto e en ma.ior
escala en Herrera. Ouérennos
facer 'ver qüe este ·é o n~so
sitio, e que o vai ser en veces
sucesivas. E se isto non é
terror, qu~ · veña D~u.s e o
_
.
.
vexa ... "
"Pero dá a casualidade que
saben que o teñen moi mal. ..
Nós non éstamoS' d,ispostos a
tomar máis c'a miño_que o que
nos corresponde, a pesar de
. sabermos que non ,__ ,temo~
nengun~a · \(antaxe, e si todos
ós. inconvenientes. .-: Vo~tede
sabe que é certo, sr, Valdés,
~ que é· mentira que a COPEL
sexa - algo de agora, levar:nos
·mo ito ·sofrido, e ist<?. fainos ·
cada vez máis fortes e
sabemos que o triunfo _e
noso:.. Ese é: o ~eu grande
Valdés, e vostede
.
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Veño de ler a resp~sta que Michel Vercaempst !les tai Vercaempst cando nos d.escrebe· QS prnblemas que trai o vense "reestrutu-rad?s"- e obriga_dos a grande maioria a
en A. NOSA TER RA' a0s artigos sóbor da comercialización '-' monoéulti-v o", e desde logQ, . non .é' ca~Úal que se dea e.n abandonal0s: Velaqui o- que nos· ·ofrece o•Mercado· Comun.
da carne e o léite, e seméllam~ claro que o .sr. Vercae.mpst paí·ses subdesenvoltos .e explotados, poi_s non é, nen máis
. C0mo -compr,er:i.derá . o ·sr.. : Vercaempst, _- após estas
non entendeu 0 sentido deles. V6u, pois, intentar que as. nen men.os, que un. slntoma e unha .c onsecuéncia, nos máis _conside1 acións; non se pode_entrar .é n se a produción gal~ga
fOUsas fiquen máis claras agora, téntanda ¡respostar ái dos casos, da .dependéncia colonial, e esa é precisamente a · de leite· é febl.e.- ~u non, .. xa que .~ste n~n ~ ,o pro? lema de
perguntas que fai o e,c onom ista beJga.
.
· situación en que nos atopamos os gal.egos, sr. Vercaemp~t . .. _ fo~do.. Co_r:1º m_º',.~en . dL, ~ada es~o!la tecn 1 c~ supon tamén
En prime.ira lugar,. quera deixm ben claro que ,. nor,¡ , .
E claro que, baixo estes presupos:tos, o problema non u_n ha ,opc1on P?l 1t.1c_a, ·.e .·?· po~ 1~to que ·.defender, neste
tencionabaí nen moi.t o menos: incitar _á especializació~ .. fica na maior ou meñor cantidade de leite, ou se hai que .momento, a nosa p.r nduc¡on :le1te1ra (mellor, aós labregos·
leitei ra, nen fornentar a substitución da raz~ Rúbia Ga~eg~ . aumentar ou non a produción cárnica, senón precisame.nte produtores), . é · loitar contra o to Ion ialismo, contra a
por outras, nen nada diso. Sinxelamen~e trat~ba de qice.r. - na dep,e.ndénci.a <qúe-- nos ob_riga a· producir o que os dépendéncia ' dos .monop?li6s. estranxeiros que xogan
que estos son feítos reais que se , están a producir no mundo · · monop_óJios estranxeiros nece.sitan- nun -momento dado, connosco ao seu antoxo, e Lo.itar, polo contrário, pola· nosa
- ~ecuárió . galego. Tampouco se trata de. imitar unha 'd esenrolando ; 0 sector que !les interesa e atacando e soberanía, polo direito a planificar as producións da nosa
agricultura capitalista eri crise, senón _de tentar 'descreber O§ _. fundindo,. se' lles compre, aqueles outros sectores produtivos agricultura dacordo coas 'nosas necesídades, non das alleas.
efeitqs d<;> capitalismo colpnizador sobre da no_sa agr,icultura que lles poden ser un "'estorbo". _
·
E tamén por isto que, despe. unha .óptica nacionalista, o
e gadaria.
.
·
. . ·
.~ . _ Deste xeito, qbsérvase ultimamente nos meios oficiais e Sindicato Labrego G·a!ego, as Comisións Labregas, se
·En Galícia estáse a dar unha esp~cialización produtiva ~ nos panexlristas do M~rcado Cornun ·unha tendéncia a opoñen a calquer reestruturación do sector leiteiro nestas
gadaria, e.orno queda reflexado na ~rodución Final ·Agrár i ~ desprestix i~r a·produción leitei.ra facendo grandes louvanzas condicións, loitando contra o Estatuto do Leite.
que pasou de representar o 43,9 por cer)tSl _en· 1955 ª? 66,:l _ da producion cárnica. Asi corn_a en certo momento
. Quede claro, pois, nen defendemos, enbastracto, unha
por' certto en . 1975, . mentres· que a·~ pro~uc.ión agrícola .. neG:esitaron que nós producira mos leite, agora, coa entrada inten·sificación ou aumento da .produción de, leite, nen
~a.ixaba · do 44,4 .por. cento ao 24·,6 ·por cento, e a _forestal r.ia CEE, os mo.n9pólios estrañxeiros quére'nnos facer . tampouco nos opoñemos ao aumento da produción cárnica
fj"caba constante (do .1.1,64 por cento ao 9,22 por cento) . .. ,,~ ·producir carne (véxanse. senón as declaracións de Lorenzo (máis ainda cando é un sector que compre revitalizar), o
· E doadq demostrar que estes_pou~os produtos en que .Natal i na . sua . visita). . Esta pode . ser, a pesar do, .que queremos é que tanto a un_ha coma a ··outra de.rxen de
·sde está · a especia_lizar .a · a.gri.c uitura . gale.ga . (pr9cticarn~nte · esq1,1etnatismo coque está· descrita, a no?a situación actüal e ter o ·carácter dependente que teñen h9xe, e que ·se
catro: . leite e carne de v.aca; . carné de . porcq .e. P.r.oqu_to.s .0 papel que se nosten ·asignado Q2 Mercado .Común.
,
enmarquen dentro dunha planificación da produción
avícola's'), teñen como principal destino a exportació,h. Este
. · Pero · c.ombat~_r . a produción le'it.e:ira .e "pasarse" á_·. dac6rdo coas necesidades de Gil t'cia,· no marco dunha
era un dos meus intentos ao facer os artigqs.
·
prodt;Jción cárnica non sigr.iifiaa, nesta situación, comba-fer a Reforma Agrária Galega, para que un dia a nosa nación
Polo demais, nos .últimos anos,_ dentro da própri~ , f10sa dependéncia, cambiar,. o carácter de. especialización da poda producir tamén e explotar, se fai falta, pem·entos,
especialización gadeira, está~e a dar . unha esp,eci,al'i.za~ign agricultura galega de cara .. a exportacibn, senón, sihxeli:i~ . to'ffiates, fresas ou mazás, como aponta o sr"." Vercaempst. ·
rrnáis cor creta na produción leitei.ra, .. que ·en .. dez ano;
mente, que a produción onde esta .éspecial-ización se dá máis ·. ' · ·. E para . rematar, quereria facer un has consideracións
au'mentou praticamente nun lOO por cento~ en tanto que as . i-ntensamente ·vai ser outra.. . · ·
.
· digamos "técnicas" ~ En 'Gal íci·a · é tecnicamente posíbel
producións · de carne de bovino (25 por cerito) e de: porco . · · O dramático desta ·. · esp.ecial izaci6n · ·dependente, do seguÍr a aumentar, e moito, a produción leitei ra, e de.sde
(24 por cento), mesmo baixaron en termos re(ativo.s na .s_l'.la "monocultivo~' de que . vimos talando -·é que, cando .aos logo, o esquencimento de comparar as cifras que cita o sr.
participación porcentual nas pr.oduciÓflS d'o Estado españof. .. monopólios ... (seguodo as su¡;¡s ·: necesi_da9es) xa no_n ; 11es . Vercaempst (o 22 por cento da produción leitei.ra frente ao
foto, unido ao carác'ter t0talmente indu$trial e dependente · interesa a produción · en cUes.tió1_1 9 ..inmensa m-aioria c;Ja 23 . por cenfo do censo bovino), foi intencionado, por sta
da terra das explotacións de porcos e avícolas, levounos a .. produción · agrária, que dep~ndia . a ~ nive'I eé"onómrco · sinxela"coniparanz.a non ser axeitada dabondp. Gal ícia tería
dicer. qtie, en termos xerais, na pequena explotación galega_ exclusivamente deste ·produto, te.n d~ : abandonar o seu _·q _ué ter unh9 produción leiteira moi por ~ riba da sua
éstáse indo . (lüu deber~a c;:licer mel.lor estábase?) .a unha cultivo ou produción, e a ruina espállase polo ~ampo:.
.· ·· · participación no censo estatal, xa que as condiclóns natu rais
espécie de "in6nocultivo", faoéndos~ a sua intebración n<?
· Esta pode ser a situación -actual fla _Galícia. ;~omo a ·lle. ' permitén unha produtividadé (p'or vaca ou ·por Ha.) moi
mercado maiormelite a través deste s~_ctor, que é pc;>r ·o.nde nasa produción lei.teira · está en .función das necesidade-s [ por· riba da meia do Estado. Neste sentido é que se pode
l.l'e chegan a maior parte · dos rec.ursos . económicos al leas .. e .agora n;n in,teresa, vaise a · unha política de falar de retraso na produción leiteira.
.desprestíxio, de ·limitación da produción., de "reestruturaEn canto a ~aza Rúbia, estou conforme coas
pecesários.·
¡~
Esta especialización con vista? , á exportación é u11hár; eión" do.sector (velaí o Estatuto do Leite.), e de promoeión consideracións que fai o sr. Vercaempst tocante ao valor
consecuéncia da nosa depéndén'c::ia ecQn6mK:a, 'x¡;i que 9 q,U~ , da pr.o.du.ción . cá~nica, que . parece seT o. que necésit.an. O que SB lle dá h0xe á ·rusticidade (eu non critiquei a cria
significa é que ' produéinios · o que ,.· lles . 'inte.resa aos · problema está en que as. pequ _enas explotacións galegas son rústic_a, somente dixen que ex istia), e as posibilidades da
monopolios estranx eiros nun momeo to dadcr e-para cpbrir . practi;camente .i mposíbeis pu . moi -tjifíceis de "reconverter" nosa raza. Até, particularmente, gastaría de que se
as suas necesidades (non, as nosas), desenrolándose somente para· a ,j:>.rodución cárnica (e daí 0 interese poi.os montes estudasen as posibilidades de conseguir da Rúbia, unlia raza
os sectores que lles int~resim a"éstes rno.nopóliÓs,' ao tempo;.
·
'
·
·de aptitude mixta (carne-leite), facendo unha . investigación
que os cierna.is se desfán (até este momert_o o caso da .ca.rne .. veciñais), co que ·a ru.fna, a volta a formas de stibsisténcia ou séria,rycobrando por exemplo os traballos neste sentido de
de vaca é evident·e, pois pasou de representar· o 21,5.. pQf .. autofornecimento, o· abandono do campo e a emigración Bieito F.ernández Garct'a-Fierro, feit.os alá polos anos 50 na
cento do Estado español a somente 6 14 ,ppr cen,t o). Desde poden sér :os resu~tados a agoirar,
Oelegaci6n Técnica para a Rúbia Galega . Hai que ter en
.xeito, acabaremos importando o que .s.e pqde.ria pr9duci~
Supoño que .o s.r,Vercaempst, 'cando fala de diversiticar conta que., por exemplo, no próprio Mercado Comun o 85
perfeitamente aquí (véxase, senón, o caso d0s 'hortofrutÍc0r a produció.n, e se. refere á produ_ción cárnica, non cai nesta por cento da produción cárnica faise utilizando os fil los as
las ou do próprio millo).
·
,
.
trampa, porque / 'pasarse" masivamente á produción cárnica vacas leiteiras, e alguns autores, como Me Meekan, opinan
Asi, o me.u Lntento era ·dé diagnosticar o mf!I " o que non ,. nas .c ondicións que . veífo ..de descreber non é diversificar a que unha raza de aptitude mixta produce máis grasa por Ha.
quer dicer ·que: pensé que · 'tod0 o· mui;do te.ña que .est.~F · procfüción senón aumentar ~ depen·déncia, 's ubstitui.r u~ c;a as máis especializadas, e isto poderia ser' interesan te . De
enfe.rmo, _senón que .é un pas·o prévio para percurar as . "monoGültivo" por outro,· pagando os costes os labregos calquer xeito, volvemos ao de antes, que calquer escolla
solucións oportunas. .
'
·galegas., que se ver.án outra vez máis enganados~ pois despois técnica leva canda ela unha opción poi ítica, e o futuro da
Xa que lago, non podo máis qt..le esta_r c.on'forme co sr.- de vários ,a nos "embarcándose" na produdón deleite, agora, Raza Rúbia rrá moi xunguido ao futu ~o de toda Galíci a.
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A- celebración da "Diad~ ·. dél .·
yem 1; ciutat'' · era un · dos
"fuster, i que és ~ymbol ·
"·slogans".
unió lli-ure".
Pafs :v-a1·~nciá" tivo ., duás part es
l\"AIALDE· ..._
ben deslindadas·. · e tje :signo .,,.
A defensa 'da uñidade ha<;i~nal
·O xuido {.fo· vindeiro 2.7 de outo.nQ en Bilbao, contra ·_
dos Países .CataláRs, que ten sido
MEDIÓ MILLON . :: ,
opo~ to. A pr-imeira, domingo. día
once mulleres, acusadas por -aborto, enfrentou distintradicional , destes "Aplecs", ·ma- - CONTRA DO AZUL .
7., eno que · se ·1 demostrou na
tas·.c oncepcións sobordo dere.i to ou non da muller ·
· nifestoLÍs.e - n;i configuración do
NA '·'$ .E NVERA"
pr_'éÍc~ica . a ' consolidación ~ e o
acto. 'As ·intervencións estiver on
de dispoñer do ~~-u propio corpo.
. .
' ·
avantar., da c'onciénci~ naci·óhal
A manifestación~ da tarde de
dó ~País Valenciá , que- estivo -. a cargq,. dun · reJ?r.esentante dé _·
As acusadas .d e abortar son
mentos ~on maioria da' esquerda,
Catalunya-Prjncipat, Jord i .Car-·· , domingor convocada p.olos parprot·
a
goni~ada
po~
;
centos
.
,Pe
.fllUlleres cofnprendidas entre OS,
como Abanto y Ziérbana, fraca ~ .
mille-iros de · p~rsoas e pola .. bo.nell, dous representantes.. , do _ '\idos da e,squerda parlamentária,
3~ e 44 anos e duas, nai e fllla, ·
sando no seu conxunto, e eri
País Valenciá, Vi cent Ventura e ~ . poi.o PNPV, ª5. centra is sind.icais
bandei ra das catro barrasr comú_n
acu,sadas de provÓca r OS abortós
\OCaSÍÓns ·COn incidentes
agremáis Pila r Trenzado, e uri . . e · out~os partrdos ~.a esque rda
ao resto dos· Países Cataláns, A
sións como en Lejona (oposición
anteriores. Todas e tas, agós. a
segunda, · o . mes~o · dísi 9, _. rep. resentaA.:te-~ das l lles, · ls.i dor ~ , ql!e lles de ron apoio, xuntou,
· máis nova-, son casadas, d un
pe_chada do PNV). ·
·- R
. b t L f. t
segundo os organizadores, arretabodano da .entrada e.ñ Val~nciª · · Ma.r i' ,· asi'
medio. ob re iro e veciñas. As
Her ri Bata,suna, pola sua ban. 7 c9ma
º · er ·a on_
d or
. . d as. 500 .o·_oo .persoas.
. . A
•
d
f
do rei Jau me 1, e·. q1.,1e est ivo
cuasas d os abortos so n varias:
da, presentou en Donosti e
~ cci; arn .a, qu~, 1ou,.no nome
convocatória foi ao redÓ r 'do
tristemente protagoniza<;ia .pplos·
de _tQdas. as· :nac1ons- asoballadas
"V
l'E- t. t -t.
problemas eéo ñ~micos , m edro a
out ros axuntamentos de Gipuz1ema
d
E
,
~ ,·,
d
o 1em
s a u ara . e
· grupos ~ascist~s, E¡Ue agrediron ás.
.franstnitir enfe rmedades e medo ,
kpa unha taboa re.ivindicativa
.a
uropa, q~: as m~is elas
nota unitária a destáé'ar fo{ a
primeiras
autóridades
valéncia
~
mandaron
ades1on
ao
acto.
Coa
.
d
l'f
·,
·: d
11
nalgunh a, a se r solt eira e con
algo diferente, da anterior. A
., int'erverici'ón deste último oragrean ,; pro 1 erac~on , ~
sden- .
nas, seo que as FOP interviñeran
tillo. Varias delas solic itaran
. moción presentada , no axunta·
. · .
y res , e nen a prime1ra · oa
_
en
nengún
momentq
.
.
E
Gºl!lº
"
anticttnceptivos que lles foran
mento de Donosti por H.B. - no
dor, f1cou dar~ que o nac1onql ts- . franxa azul. Os partidos convotelón de fondo, a polémica s-ob.re·
negados pola S.S. de feíto, os- nome das mulleres do ·J<AS
~Q de . . e-s~uér:da é - sempre · ·cantes do "Ap lec" da mañá
da fra.nxa azul da "sef!vera"',. a .
inte rnac1onal 1sta.
,
. .
abortos real izáronse sen n inguén
1diferia do anterior . en aous
- ,
_ , _ ·
- t_a men aparece ron ; con consignas
prol -de qué - x a non _ se defin~
A : numerosa as!stenc1a, que · - pro ias-.
·control méd ico e c.on gran ri·s·c o
puntos: pedía a amnistia total,
·
·
máis ca -~ dir~ita, - e- que. o
· superou con mo1to ' os ·- anos ·
p
-.,
,
pra e tas. Dende a sua .detención
enmarcand.o nela os delitos tl p i.
,
_ . . _ .
A manifestac1on encabezarona
"búnker barraquete" ~ ·aprov~ita -. an~enor.es, ~ e mo.i . SLgntfi~ativa!
en outono · do 66 estiveron en
ficados como .delitos da mullere,
líderes dos parÚqos con.va'c~ntés pa i;a sementar a. cohfusiór;i entre
litJertade prov isioria, quitado a
asemade, establecia que 0s cenP? 1s que se . "te~ r~;ducido . ~ _ e as prrme iras . autori'dades do
.a
:xente pouéo i.nfotrnapa,···coa . · numero ~as organ1zac-1.0 !1s convo-.- País Valenciá: o "Pr.e sideht del
acusada de levar a cabo os
tros de asisténcia á -- muller
fa-ntásma : no · m~in <tó ·s_u'p.o sto - . · cantes, e se lle ten dado un claro
d a D 1pu
. t ac1on
·,
abortos, que ficau máis de sete
deberian ser xestionados palas .
·d. d
. Con sel!" , .o
- ·
"imperialismo c~talán"-_
.. ·
1
cont1 o e case
que . non t1vo
. ·
·
. Id d
meses en prisión. A ésta pidelle o
usuárias.;. Esta úitima moción foi
1
OUtras veces· e a pesar . de .non
. V~ enc1ana, O novo ·a 1~a . e a .
fi scal máis de sesenta anos de
aprobada en Errenderi hastra
.d~
·_
d'. . ·
d - c1~ade e alcaldes doutras c 1dades
u~AIS
VALEi\iclA:
cárcel. A sua filla, que lle
poló PNV, fr.acasando_ no resto
P.º er~.~~ ,·. ice '. - ~~e to as ª~, . _importántes do País Valenciá.
PAIS~S c·ATAl,.ANS"~ b1 ·- · , . d
organtzac1ons po1t1cas convo- .- c . .~
axudaba, máis de 45, e ao resto
dOS 'éiXUntamentós.
· ·
. .· ·
ompre su inar a ausencia a
cantes
se_ren
realmente
nac1ona-~
UCD
·
·t
t
t 11
seis m eses de caree) polo aborto
A postura dos partidos con
I'
·.
(j ·
•-.
·
, .·a q_ue os mani es an es e
: Máis - -de·:. 30.0ÓO persóas-_ se·
e a perda dos dereitos civis
preséncia nos axuntamentos foi
. ist_as _.-.some~te po emG>~, situa.r · · adicaron cantidade de ,i nvectivas.
xúntaron na mañá do domingo
no .c ampo - independentista ao
R
- d
-d
d'
durante once anos.
·inda . ben hómÓxénea: PNV,
esumio o, . po emos . _1~er
na Ptat;:a-de Bous.de Valéncia:-no .- PSAN, e con · boa vontade aos
oposición total; E. E., PCE .e HB
, v· a 1enc1~
· 1·1s t es d e 1 p'·a1s
- · , í , -, ·.
que
das p.rev1s1ons.
"2D Aplec del País. V-aléncia' ~.A - · "So c1a
,. en . contra
.
,
ACTITU DE DOS
apoio . ás distintas mocións e o
·
- ·. .
. · .
ma1s timoratas, (:fue prev1an
convócatória
estaba
firmada
·p'or
.
o
_
acto
adqu1nu
.·
realmente
esta
-h·
"Dd
"d
-f · d
·
AXUNTAMENTOS
PSOE unha postura ambivaÍente
· · .,
"I d · d' · ~" - un a
1a a
esca ema a, yn- .
_catro partidos políticos ...:psAN,
.con~otac1on ' ., n 7pen enc1<! . e
h "D.1 d ,, d d
d
·
(abstención no axu ntamento de
As p et icións da Coordinadora .
"Pa1s Valenc1a; _Pa1ses Catalans'',
e esenga o , os
LCR, MCPV ·e ·"SeCialistes del
Bilbao, apo~o en localidades ·no
de grupos feministas de Euskadi
_act-0~ do dia 7 f<;>ron n:1?st~a .
foron. ·sen dúbida os· berros ·máis
País Valenciá"- ademáis-doutras ··_
marxen esquerdo de Bizkaia ... ).
cen.trabáse en tres puntos: aborcoreados;
-o
-enti.Jsiásmo
.nacionápa ~abel de que
c~~cienci~
entidadescultura
is,
e
comezo.use
. t o llbre e gratu it o, . centros
O . resultado salta á vista: as
lista· acadou 0 seu' cén it .· coas
. nacional do,Pa1s ya1enc1a se esta .
co
"slogan"
de
"Per:
les
11
ibertats
mocións de apoio as once
subvencionados nos que se infor·
cancióris de Al Tall e Llui·s ·· a as~!;Jurar d1a a d1a.
naciónals i el ·s ocialisme''. Este
mulleres non saliror:i en ningún
me á mulle r sobor da slia
· Llach. · Coa . -inte rvención ·do
que
"
un
P.
e
qlJ.eno
;,Aplec",
sexuali.dad e e se posibilite o
. axuntamento importante, nin en
A AGRESION DOS
poeta Vqlencíario Vicent Andrés
númern de persoas iniciaran vai
aborto como último recurso e,
Bilbo, nin en Donosti nin en
"ULTRAS":
"ANTES
Estellés, "Premi d'Honor de les~
para vinte an9s,' en pleno
por ú lti mo , amnistia· para as
Gasteiz. Aínda así, as diferentes
MOROS QUE
Lletre,
s
Catalanes",·
pechouse
un
franquismo, a uns kilómetros de
/ once mu lle res e ncausada s neste
Coord inadoras de Mulleres xa
°CATALANES"
acto que rátificaba as palab ras
Va léncia do último domingo do
xuicio. Estas pet ic ións foron
comenzaron a campaña, empezaque· Jordi Carbo nell proriu'nciou,
· mes de outono, este ario · pasado
presentad as sobo r d e todo en
ron a apa·r ece r trípticos, carteis e
As ·palabras · que . Vicent
dec idiuse facelo coincidi r · coa - con acento valenciano, no seu
Bikcaia, no axunt am e nto de
1Ventura pronunciou na Plac;a de
p'egatinas. Ao mesmo tempo, xa
de'Cl-Jrso: ''. Malgrat el monst re qe
"Diada" e levalo á mesmá cid¡;¡de.
Bilbao por EE e en outros como
se eelebraron dive rsas charlas e
Bous : "Els antiva lencianiste.s
la reacc,i ó~ tenim el nostre nom
· de Valéncia, caldo de cultivo
Basauri di rectame nte pola Coor·
pa ra os días vinte e vinteún
. d.' ah ir · son' ~Js anticata,lanistes. ·
de.~ .Paísqs" C:atalans ·que · va
principa'I do anticatalanismo do
·- dinadora d e Mulleres. Unicamen"'
anunci á ronse "encerronas" e mad' avui, i e ls.feixistés de .sempre",
"búnker . barraqueta" . ~ "Guan· imposar un .,. gran valenciá, Joan
te sain o acordo nalgúns axunt a-'
n ifestac ións.
' . ficaroñ tHstemente"_palpábeis o
día 9, no de_curso da tradi c iona l
A crise econ ó mica e as
tárias ·ne-n cóas asoé iacións da.
procesión cívica que traslada a ,
·contradicións poi ít icas de fondo, _ ~
. pequena e mediana empre~a) de
"senyera" histórica desde o
os p art idos políticos españois
·negociar . no que. .. chaman .un
conce-llo ao monumento a Jaume
buscan unha imaxe o máis
convénio-marco polo que . s·e
l. A .procesi.ón viuse -, int~rrwmpivend íbel que poden, ao tempo
rexirían 'ás rlego~ iacióos coiecti. da . pola ' aécrón . violenta .
.Que os sindicatos . e máis a
vas ' ·este ' anó e ~vitar. así .que, a
grupos de ultradere.ita portado-.
Patronal intentan sentarse xunCOnflitividade ·laboral Se agudice ·
r.es da· bandeira C'Oa··franxa~azi.Jl ·e
e~tá.n cjacordo coa composidón
este outono. O citado convénioqué "manifestar_pn q~e ·~pref~rían
.tos pa ra se defender do outono
· c'reron oportuno descubrir unha
das ~untas municipais, que foi
m9rco co'mprometería· as negoser moros ames ca catalanes".
que nte que se ve vir.
chea de ataques e conspirácións
aprobada
n.o
último ple-no
ciacións colectivas en todo o
. Após queimaren as tres bandei· Despois de que o PSOE
diri·x idos contra el, porque. ao
. ce'iebrado o · 14 · de sétembro, a · Estado no. presente ~.no pero,
ras do Consistório -.:-de seguro
.superase, polo menos aparenteremate _ todo o comité estaba
aparte da busca de protagonismo
que a española foÍ por errome nte, as suas contradicións
da.cordo, en que, pbr riba de ,, :J)esar da sua oposición. S~gúndo
internas .e !1Ue a panda de Felipe
, todo, e así o declaro.U o Sr.
ª moción aprobada, nas citadas
q~~ . levou ·"tanto · úGT como
agr:ediron ao alcalde, cantidade
se asentase-. dejinitivamente nos
Mel ia·: delegado se pre risa do.
xlintas podería ser ~üperi.cfr o. '
·.a atribüirÚe a paternidade conceilais, presidente' da
partido .. gübemame'r:ltal, . había ~ · n~me»ro de ' viciños ; aó. dé · de da . idea,- o:· proxecto trope~a
Diputación e Reitor da Universi·- ·
Postós de ma.ndo do partido, os
h ortlf!~ - d~ UCD consideraron . , que • apoiar a _,. Suárez · par.a · conc~llai's. Os de UCD ·rexéitari · ' cunha .réalidade· social _d.abondó
dade ' de Valéncia, entre out ros,
op or~no, polo ben da sua ·imaxe .·,. defendelo da campáña de des- ,. -isto' apoiándose 'n'unha le'i ·dG · 'tensa e : máis :co;:i opo.sición das
- perante o acougg da policía. ·
. ,púb lica, que .. tam.én se. lles·
prestíxio dirixida na sua ·c ontra,
1965~ ·no fondo · 1·á texa o desexo
ouiras cen.tra-is ·sindica is, non tan
• -O · alcalde, · Hicard Pérez
coñ.o ceran as liortas internas e se
e por suposto, cbma .seica·. el é o.
de d~sprestixiar uryha Corporadlspostas a pregarse ·aos desexos
Casado, era ao primeiro acto
vira co~a particjo de goberno e
seu paridor, tamér:i .contra a
. c"ión que ·eles non c;iominan
da patronal, mesmo
~stá .
público ªº . que asistía após a
demo~rático por dentro·· e· por · democrácia : Por .outra banda, ese
debido á alianz(! PSOE-PC( e:· : comprometida .na loi.t a contra o
toma" .de posesión. O r:eitor,
Estatuto do Traballador e·contra
·. Joaq\1im Colomer, djxo con
. que tropeza, no pouco que qué re
. fo ra .no m'om~ que .a imaxe · -comité · executivo -décidiu tamén
do presidente· é · posta - en · . q:ue 0 ,~~u partido adoptaríq en
, facer, coa oposi~ión ~:ia direita e
o ..progr:ama . económico qo ·
.retr-anca: "Te.nios de felicitar ás
· entredito por. .sectoí-es da di re ita · · ·adiantEl unh.a postura máis fi.rme . 'das er:npresas,· sóbor de tod.o as
· goberno., para .o . ·· que · teñ ·. - ·. a.utor~dades poia protecc-ión poli.e . que, debido
situación . · dentro d·as· Corporacióris tocáis
inmobiliárias ' afeitas ," ª: . ter SÓ
COnVO~adas movilizacións, e · O
CiaÍ ·que tivemQS, ~ que rest,.1ltOU
pr~)Voéad~' polos átentados CÓn-· par-a l_o.it~r· contra "os ,abl:JS.OS de
árb-itro-s municipais semRre da
.que' .fai·, .que . -a suá postura
inútil" .
.tra militares ten que :ap ~azar ·a
· poder; e' infráccións que. se están
sua banda.
negociadora _aj>.arez.a' 'como u~
.- , Non · · compre ·. sa]ie~tar a
p·ouco incómoda. . Poi a . · sua
· gr'ave~ade .dos feitos, di ante: do~
s~a viaxe a América, en que ª' . a cometer nos cbncellos onde
s1t~ación do_ transporte .asturiano
· non goberna UCD" . .'
·
banda,
.répr:~sentantes da
que : o Pres,ident · do, Consell,
OUTR"AVOLTA
é califi<::ada .dl!" ·RliÍiS · du~a ca. as
Chegados" aquí cnnvén lem- .
patronal ap.roveitar ·para pedir· a ·
Albi'. nyana, non ten ·máis alterna;
CEOE/UGT".
. ~,rar qtie 0 , pleno do.axuntamen,_do tJ:anquismo . .AS:i,.é que Suáre~ ·
elaboración imediata dunha_Jei
t.iva .ca · "Ea'c er un reforéñdum
· A actualidade da semana ven
r~uniu., o .sªl:iªd:o~.. pasado~ _o
•to madr. ileño vense s'Uspendendo
de relacióris labora is e acusan ás ·
para decidir definitivamente a
completada __:_polos intentos d~ ·
· ·c.o~íté' exf:?~utivo·:_t:Je-·-ÜCO,
·semana tras semána desde hai
Cortes de , neglixentes nese
bandeira .· do País Valenciá, e
UGT _e máis da CEOE .(que r-lun
-levapa catro me.s es ·c nmo q.uen dí
catro, por inasist~ncia dos 25
poder ac-aéiar .aesuois o Estatutó
p.on.t o.
con ta
o coi:ise.nso" . .
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·OlVIUNDO
A CAIDA. D-E. CARTE.R /
1980. está a volta da esquina . .
Durante o próximo ano, os
Estados Un idos de Norteamérica
vanse enfrentar cunhas eleccións
p.resid-enciais. Os republicanos,
que gañaro_n vários.. pontos nos
últimos sondeos, preparan os ·
seus -candidato s. Edward Kehne : .
<;Jv, -o derr_adeiro · vástago -.da
famosa dinastía política, ' vai
·tentar· de éonverterse · na opción ·
demócrata..' Poi a su-a- banda, ' 6
actual pre~id~nte Car.ter -hp·f'2e.::.-,
completamente desprE'.s:ti~ i'ad o ..!....:
, .fixo· o· ., Ljltin_:i9· esforio pari:J :
demostra r unhas maneiras de
estadista e · estratega d·as que
sempre careceu: pretendeu pro- ·
· tagonizar un ''' reníake" .d a. crisis :...
cubana,,que en 1963 enfrentou a
John Kennedy e a Nikita Khruschev. Esta operacic?n, ¡;>resúryi ibelmente eleitoralista, nó'ri. ',lle
proporcipnou os fróitós ,:~e-se>_<a
dos; quedo u nunha sprdida, traxicomédia. As pasibilidades . que ten Carter para resultar reelexido
son xa practicamente nulas . O
golpe teatral de Carter iniciou~e
· na noite do 2 de outo_no. Con
urxéncia e nocturnidade, 6 presidente convocou o Consello Na-

. · : AROSA TlllBA

ee

Chegou o óutono, e con el o
tempo trio en .1nglaterra, que
quer calefación ... Pero o précio
do aceite para caldeiras anda
polas nubes. lE quen ten a
culpa? Evidentemente os árabes
e máis os obre.iros do sector que .
o inverno pasado estiveron en ··
folga .
Tal é a liña de razoamenfo
que o goberno. cq'nservador de
Margar'et .Thatcher fai todo o
posíbel p·o r instigar. ¿·so1·ución?
F ádl. O primeiro que se fai é
cortar a calefación -· naqueles
servizos que teña.n un carácter
sdcializante,· pr:ocurando ·ai:nolar, ·:
_esas .ca'rn<das que -sempr~ , andan::
en · fo 1ga ·e por r iba . son tan
. amig0s do terc~iro mundo. ·Por.que iso é. o .que es~á a ·pasar .no
m.uA)cípio de - Barnet, "· N: de
Londres, . que ten aos conservado1: e~ no ; conG.el .lo ~ · :
Q .tal ~on~ello decidiu negar_.o ·
,perpnisp para utilizar as aulas das
escoJas e·n clasés nocturnas, xu.ntan.Las -de p'ais de famll'ia, e ·r'náis
unha ·longa séri~ de 'actividades .
de tipo volúntário e éooperativis- '
ta. · En · particu'I ar ·a proibición
afecta ·a unhá das iniciativas qúe
mellar viña funcionando todos
e'stes anos : o chamado movime·n: ·
. to ~o. Wo.o ocraft Folk (denorni·~
naci6n arbitr-ár·ia que literalmen ~
te significa "~rtesáns da ·m-adei ~ •
r a"), qu~ pod.eriamos car.acteri-

RAUL FR_EIR~ .
· O · .día · 1 de out.a no á Repítbllea · Dem~crática .Alemá
cel~brou o trinta aniversário da ·sua fun~ación. ·a'ueda xa lonxe
aq~!!i .outro ·.sete lle · outono :~e 1949. cando. a mocidade
c;elebraba un ha · marcha .de fac~os nunha Alemania destrag'ada
:pola gue"a. a ·· co~stitución do P.ri~eiro est<!do '· alemán
democrático . popÚlar -e a ele,c ci9n de Wilhetem Pieck -como· o
se.u .pres identé. · · -·
'
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cional de· Seguridade, algo que
infvhdado". Fidel. Castro, -póla ..
'·
sua banda, convoco u a vários
non acostumbra a ocur rer ma1s
xornaliJtas ÚSA, ante os cales se
ca . en caso de · extrema emer.
xénc"ia.
. , .
-despach0lj a gosto CC? .Pr.e sidente
· Arredor . de Carter .sentáronse
nort.e,ar:nedcano.
· ·
-0
vicepresidente, o xefe do .
· O saldo da ·operación foi.-para
Pentágo.no, 0 director da . CIA e
Carte.r, ..uriha. vez. rriáis, .negativo. · ,, _
-Ne nguén-:esg ue nGe ,que .as. r:néte0 5. · co n·selle iros · pr;esidenc ia is de
Segur,idad
Defens9. lCal era~
duras, de patá nas refac.i6ns :~coa
motivo de tal curne? '·. mo1 _ Un.ió'l : Soviétic~ .ab9noaron :du.sinxelo:· .un cont·inxente de : , rante -ff seu mandato:. o Senado
2.500 sÓldados rusós que perma. ·_US.A. 'ainda non .· r~tificóu o
nece· estacionado en Cub¡;¡ d ·e5P~
·tí-~úido. SAL T 2 rwutro -.orde ,
HHJ2 e·qué:ten a tarefa ','oficial:'
.d,e ." :cbu.sá·s·; .-Cyr.us- Vanp~ e·· '€~t9-- .
. :-de · ·ádiestrar -<a rnilicif! cupana:
.:myké{ . veñen de co'.n.versar -.e.n ,
· C'arter rebatia' ~sta tese, afirn'lab 9 . ·. Nuelia _Xork duran"te unha .serha- •
q~e os .seus : servt'~ios· d_e intel_i·;·n·a (en- negoc.:íacións relí;!ciqnadas
xénoia descobriran ·que :. os solda'-·
co ·d esa_rme) .sen conseguir '1:m_·so
. dos rusos foran , equipados . ·e,
pont6·dacordo . . ,
"órgariiz.ados coma . un.ha brigadaEst,es . e outros· fracasos ··· non
de combate e esixia d~ Moscu
pod.en s~lvéntar~~ . a base·: de
unha aclaración ao respeit6. O
desplantes. dé .Índole toureira
. enredo diplomático~ que Carter
que pofien . ~n~"perigo a segtiridaesperaba rentab il izar, ·estaqa xa - de mundial. : Qu, como ·_'.d ixo
en marcha.
Fidel Castro: "non . é tolerabel
crear p'reblemas · artificiais, . o
A resposta de Moscu foi nula .. feito de que Carter sofra unha
lntuindo ª finalidade da farsa
crise ·a nivel . nacional non lle dá
orquestada por Carter, os .portadireito a alentar unha crise
voces do Krem lin f ixeron mu ti~.
·
·
,
·
internacional". ·.
·só' a TASS, nunh·a breve nota,
Para ser reele'-xido, Cárter non
calificou a denúncia de Carter
· precisa de · ~venturas · senón de
com ri · "un ataque cwdb e
m'iragres. -

''·ESl'ES ·RAPACES NOM--<vA·M
· VÓÍÁR-PóR MIM"
CARLOS DURA.N'
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zar comp unha ·alternat_iva popu;
, co ("K ing arid co~ ·ntry"), a
l<Jr ao aristocrático móvime nto
reli xión' protestante, o respeito _
, dos Boy Scouts ou escütismo.
pol·a, xerar.q uia aristocrática, etc.
En efe(to, non é coincidéncia
Non Sorprende. que_ este movique os Boy Scouts podan se,guir
mento fqse coprad.o por "órgania fac er as suas xuntanzas locais
zacións xuvenis" de todo o
nos salóns parroquiais das igremundo; mesmo· · na pent'nsula
xas pro,testan.tes, que para elas
Ibérica., dun c;árácter marc<da·
segue a haber calefacifrn.
nieñte feixista. "
·
Talvez non estexa ·de máis · . Para contrarrestar a influéncia
precisar as pr.incipais diferéncia.s
¡d-eolóxica dos .Boy Scouts xurentre est.es -dous movimentos
d iu nós anos vinte o W.oodcraft
· para ·entendermos a di.scriminaFo.lk, inspirado polo m.ovimento
ción d.e ·. que é obxeeto o
.cooperativista e sindical. Superfi--'
We>odcraft Folk . O escutismo foi cialmente tiña o mesmo obxectifundado ·,a comezos . de século
vo: o dese.ansa ·ao ar libre; pero
p'plo , tenent~ · xeneral, barón
na realidad e é aposto ao ·escutis.Baden-PowelJ" . '.'heróV~ da . resi.s"'
m.o~- os .: rapaces·. e as rqpazas
. tén~·i ·a de· MafektAg1rJ~ gue.r:r.~ dÓ.s·, · ,acárnpca[}:· rio.. mesmo: campar:nenio ;· pro~den· das c:amadas poptf~
bóe.rs: -d a,._Af-r:ic:a do. $ul,. e :tie I_
l~rés.; ., non teñen' que levar
· servidor do império británico na
uniforme; todosaxudan en todas
·1r:id ia e no Afganistán .. Chegando
as j:aréfas do c·a'm pamento seguna :vello, e querendo i~culcar. nas ."
novas xeraéións as . "virtudes . do u:n sistema· de turnos. Mesmo
as cancións falán do movimento ·
militare.s:.' que sc:íster.ián o . impé::-·
río, úeou . a asoc,iación dos. Boy coo. perativista~ da amizade enfr.e
as .razas, contra a .explo~ación,
Sco·uts (rapace-s .e.seó itas ou .escue.te.
tas) ,, mentr'as que a sua ' irman .
bu ,·sexa~ un · movimef'lto· que
fixo . outro tanto coas . GirJ
Guides, as r0p-a?as_guias que non ·
non . gasta -a'o s conserv<dores
ian .ser. menos· no' futuro .conia ., . porque,_ coma candidamerite'dena·is • de . ' má'is -- ·servidc:ire·s do , · clarou-..un corice1fa·1 conservad0r: .
.
'. . ... · "
·. imperio
. e-stes· rapaces- non van votar .por
Baixo . a aparéncia · · dunh,a - ... min cando sexan maiores .. :"edtJcación sá" ao w 1ibre, . o
E asi estes , rapaces quedan - .
' escutismo inculcaba · ur:is princi. imposibi"l'itadg·s· d~ continua~ a
pios moi déterminados, como a
sua laboura .nó' inverno, eh lo_cais
organización· paramilitar, avene- .. . · cedidos polas' autoddades murii- ·
· ració'n- pdla institución da ' mocipais,: como': .v.iñah .facendo ·até
narquia, o nacionalismo britániagq_r a.
- ..
.
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Era a resposta ás manobras divisionistas e antisoviética s, xa
en plena "guerra fría", dos aliados occidentais, que viñan ele _
.fun~far a República Federal de Alemania na sua zona de
· ocupación.
.
De contado, vanse producir contínuas agres ións de toda
· clase, dirixidas polo ~imperialismo contra a11.D .A. Os USA van
artellar o seu "escaparate" · en contra do B'loque socialista
· volcando millóns de dólares; van montar as ,suas redes de
espionaxe ·e de acción conrarrevolucionária, e un imenso
aparello dé p,ropaganda. · Animará o fracasado golpe
contrafrevolucionário de 1953.
· · Á reacción da ROA é afo r-talarse internamente. Se xa na
zona de ocupación soviética, despois da guerra, se produc ira a
unificación do Partido Socialdemócrata e do Partido·
. Comunista, formando o Partido Socíal ista Unificado de
Alemaña, con 1.300.000- militantes, asentáronse as bases do
moviniento popular democrático anti-imperialista, así como a
constitución do Bloque Dem0crático Antifascista coas diversas
organizacións político-democráticas, . logo da sua fundac-ión
como Estado dos· obreiros e dos labregos., comeza a
construcióh do socialismo. A ROA sai vito riosa frente ás
agresións . do imperialismo, frente á contrarrevolución, e os
éxitos · que acada no terreo económico, social e político, son
extraordi'nários · séndolle moi va liosa a axuda prestada poi a
ÚRSS. Hoxe, 'a ROA constituí unha sociedade socialist a
avanzada, ·un dos primeiros países industriais do mundo. A sua
consolidación no corazón de Europa, é unha rotu'nda vitória
dos traballadores alemáns e das forzas revolucionárias e
anti-imperialistas. A construción .do soado "Muro de Berlín'. ', o
,-13- de agosto do 6-1, tan . utilizada . demoagóx icamente poi a
_'prénsa occidental, compre entendela J10 contexto de defensa
'frente ás intrigas e ataques imperialistas.
A · democrácia socialista está garantizada na Constitución
da R.DA. A clase obreira é ·a forza principal .política e social, e
exerce o poder, ágrupando ao seu redor todo o pobo
traballador. ·Por isa mesmo, o PSUA desempeña o papel
di rixente na ·construción do socialismo, . integrando o B1oque
Democr'atieo e o ' Fr~rrte Nac.io'nal xLlnto co Partido· Labrego
· Demócrata, a . Uni·ó-,.;1 Cristián-Oemócrata, o Partido Liberal
· . Demócrata e o Partido. Na~ional Demócrata. ·A Confeder...ación ·
<de s ·indi'catos Libre~s Alertja~s, _a Mocidade Ceioe Al~má e a
·Unión Democrática das l\/1ulléÍ'es de Alemáña e algunhas máis,
.son .a~ . or.ganizaoións dé masas ~x.istentes na actualidade na
RDA.
.
Membró · do CAME (Consello ae A?<uda , Mútua
Económica) ·e do ·Pacto "de · Varsóvra, · que ga.rantizan o
desenvolvimehtÓ ·e :a'. s:egurid;:ide da comunidade soc'ia.lista, a · .
.· ADA destaca tani.én ·na · saa loita · pral. da · distensión, ,da* .·
seguíidadé internacionaÍ'- da coex istén.cia pacífica .e ·da paz nb .
. mundo.
.
'
.
. ·, No seü ~o . cab'o dano . da ·Ro.A: u'n.ha vez . máis vense
de~ouvid.as p0lo impeúalis~o· as prbpostas ·do e.a mpo s.ocialista ·
.dirixidas ·a frear a-'. carreira -.armamentista e· a ir progresivamente
·av~m~ando ,polos ~ie'iíos d~ desarme.
·· ·
, · ·
. ·
·_
Ad papeJ' intern.aci.onalista dese.mpeñado':po'la RDA · ~én
sido' · extraordÚiflr.io. · ·n " seu . apoi() , cónstarite. , ao · frente
ah.ti~imperial ist~ e ~ s:uá: solidarídadé cos pobos que. loit~n poi a , ,
sua liberación nacioha·l .e social er'l contra do imperialismo e o
c:olon{alismo, ·é feito · constatábel ,arreo e ab<;>IJ.dª' con~ lem~rar. pa ra exemplo. o .Papel sobca,nceiro da RpA na ax4da .
" emprestada aos pqbos .i'rÍdochinos e )s ex-colóhia~ . portuguesas
na sua loita lib'ertadora. E é que a RDA ·e un Estado
anti-imperialista é0nsecuente; polo -se~ · pobo ter .sofr~do o
terr_or fasc,ista primeiro e a_ag_resió_n imperial.ista despois,_na s_ua
própria carne.
· ·
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. O catalogo apatec·ido no
B.O.E. incluí outros animais qüe
nos non facemos aparecer aqu i
por non ~Jiabelos ·no naso pals .
Hai que facer notar que se fai a
,-:.-.
valoración en pesetas indepen-lagarteiros .e m iñatos, sen que os
dentemente do sexo do animal
pais se interesen o máis mt'nimo.
as..i como da idade (por exemplo
Deben saber que tal fe ito pode
no caso das aves, as crias ou
ser penado). T-amén é de interese
polos cott'zanse igual ca os
sinalar que a mesma multa se ·
adu ltos, e isto quere dicer que
ante a Lei castigase igual, por - impón polos ovos
. indicadas, e, ainda
poñer un caso, a caza dun
repetir, diremos a
miñato d~n disparo no moPte,
exemplo
que tanto · se pagan
com a 1 roubo dun polo ne 1iño,
10.000 pts por matar un
e isto é de intereses . pois
moucho no monte, como por
ultimamente estamos vendo a
atapar un niñodil e roubarlle un
rap aces e mozos con crias de
ovo.
1:1ves de rapiña, principalmente
Seguramente todo o indkado
1

.DEPORT--E-ESQU ENCl·DO

. do Estado_ n. 62 de 14 de marzo de 1978 onde se
' · estabelecen os baremos que permiten co.n cretar
o valor das especies animais cazadas de modo
i·legal; este baremó anUla o anterior de
-novembro de 197 le é.como sigue:

resultará novo para moita xente,
pero .asi e, e a finalidade como se
comprende é conseguir dentro
do posible a supervivenci'a de
moitas
especies
ameaz.adas ..
Outro can_tar é. que lago os
infractores da Lei cheguen ..~~ ser
. denunérados e multados, pois· ·a
concléncia dviG.a: é e!Laso i por _,

.PARTID.O -ES.PAt;J.A7PORTUGAl:.

AS CARREIRAS
-PEDESTRES

lste ano veñense de celebrar
unha chea de carreiras pedes tres. populares por toda a nosa
xeografia nacional. Nos progra mas de festas das vilas
aríu nciabanse carreiras, ou
mal chamados maratons, xunto co inevitable torneo de
fútpo l. Hai duas zóas nas que
abondaron ar reo: a norde de
Lugo i a sul das R ias Ba ixas.
A proliferación inicial destas carreiras podese decir que
se debe ao eco que alcanzaron
os dous Maratons Populares
de Madri nos medio s de
com unicación. Surdiron co ma unha alternativa popufar
fren te ao deporte-comercio i
a agresión das ciudades i o seu
modo de vida.· Logo, foron
util izadas coma medio de
propaganda.
En
teñen
anq ue
está n

Gal icia estas carrei ras
unha fonda tradición,
non co senso que lles .
dando · agora, desde
t~m pos antergos competían
os lugares, as parroquias ·i até
os axuntamentos,
nunhas
carreiras nas que se dirimian
as veces litixios. Corrían os
rapace·s bu ·mozos para ver
quenes eran os últimos que
chegaban, podía ser a cima
dun coto; qué · serian os que tiñan que gardar as· vacas de
todos, namentras os outros se
adeicaban a ~las~ marchaban aos niños . ou os que
. rimeiro chegaban tiñan ·preferencia para escoller o ·sitio
Para votár . a pacer as vacas.
Ao haber un ·fato de mozos ·
~untos_ sin ter que facer era
!!')evitable a carreira,. individual ou · por eqúipos de
lugares . ou parroquias. As
carreiras, mái.s cortas ou

longas, presidian a vida da
xuventude galega .
As chamadas carrei ras po ~
pulares de hoxe en día son
outra
causa. · Tratan de
promocionar ao deporte en
certa .ciudade 'o u comarca.
Organizan a competición cada
ano, casi sempre por as festas
e olvidanse do · deporte os
outros trecenteos sesenta e
catre días. Part icipan, un has
veces máis i outras . menos ,
cas e sempre mal preparad as e
·non •teñen continuqc1ión na
práctica deportiva. Estas carreiras son o frol dtJn día
tanto para os encargados
d_eportivos como para os
corredores. O deporte está
separado no mairande parte
dos casos da sua vida cotian.
Oueixabanse unhas rapazas
particip.ante-s na Primeira Carreira· Popular de Lali.n, sete
. partici(>antes, de nunca se
organiZaran o~tras; nin tan
xiquera nos grupos escolares
ou do Instituto. Decian: "se
non siguen - organizando máis
todo p ano noh é nada, · a
xente cando escoita talar de
correr . kilometros. ten medo
anque teña · cualidade.~ de
sobra. Lalín tuvo sempr~
unha fonda tradición de
fondistas.
. ·E. necesario unhá planificación, para que flan ocurran
istes casos, totai do deporte
na sua _práctica diaria .. Correr
unha vez cada ano, sin estar
preparado, cinco, seis ou set~
: Km. pode traer alteracipns
físicas importantes. O pobo
galega ten unha fonda raiz
deportiva, soio fai falla darlle
medios i adatar o deporte a
·sua idiosincracia. . PUCHEIRO ,

demasi ado extenso, sendG imposibel estar en todas - partes .
· Soménte a aparición dunha
mer'rtalidade proteccio-nista ho ·
cazador pode , f~cer posibel a
ou tra banda os cazadores auténsupervivencia· de certós';·an·im-aís,
ticos que comprenden o por que
po is todos os seres v·rvos te'Ren
dest;s proibiciÓ11s e que as
direito a vivér, é nientfra iso de
respeitan, so,n escasos, e todo·s o · animais _b ós e anirriais maus. ··
sabeCte-s -Coma min, no~ nos
Todos deben atapar un. lµgar
énganemos, x-a que a maioria son . onde sobreviver. ·
da opinión que toda esabicheTia
Como dicia éinter.iormente,
·q ue son as aves de -rapiñ¡:¡, os
por estar realizando un estudo
ga_tos bravos etc, millor·se hon a
sobre diversas especies, agradeoehoubera - e: en consecuencia se
Ji:a. a todos os que teñan noticias
aparece ·algún a_nihlál ·'deses,
da.- existencia en calquer parte de
tíraselle. Por outra parte~ bótaSe. · Gal-icia., de animais .c arnívoros
' de ".menos· a· existéncia_ dunha
(pi-otexidos ou non) .como Gato
guarder.: ia eficaz e un n(lmem
brávo, Marta, Deno~-iña, ~.ontra
bastante supe·rio-r ao existente na _ er, no"ló·comu niquen. . .
actualidade·, ._ pois O ' r'nonte ~ é
PATli\JO

Outro n1ónta~e do ·PortO
partido - xa estaba concedido ·a
O partido xogadó en Vigo
de todos os· prolegómenos do ·
entre as· seleccións dos E'Stadd's
cidade de Valéncia.
p _artid·o e do "show"· ·montado
español e portugués _puxo de
Ao · -comezo .do . enc"ontro .o
por Porta ~
maniielito- a caréncia to ta 1: de
público a_b ucheou ' aQ presidente
da FEF á sua entrada no palco
fútbol . por parte dos nosos
E.XPLICACIONS A
representantes,
inoperáncla de ~-. DESTEMP.O .
presidencial, para logo seguir con
'
"i!'orta dimite, Vigo non te
Kubala
e,_ sobre · todo, · a
O · · partido de conipetic ión
admite' ~
e despedido cunha .
confirmación de que aos galegos
· p-rometido a Vigo a inda · non
monumental
,bron.ca.
ainda non seguen considerando
chegou 1 pero no set.i canto e p.ara
Este . comportamento exemmenores de idade.
tapar a boca, veu ·a selección
.plar non .foi reflexado rios meio.g
O partido foi o pior que
por.t uguesa. · Pablo Porta ben
de difusión: T"Blevisión silenciou
xogou nengun seleccionado- do
sabia éal era o concepto que tiña
todq i_ncidente con P~xta e os
Estado
desde habia
moito
del 'o _público de v ·igo . 'e os
seús portav.oces e periodistas
tempo,· .a doecendo dunha falta
galegas en xeral. Despóis de m'il ·
oficiais coma Miguel Ors no
total de profundidade e ideas
manobras é entre-vistas con ·
"lmp-arcial", Óu S~rmiento Birba
ofensivas e cun medio de campo
representantes loca is, péd íu llesen "ft.s,.' es·creberon que fora o
que
se semellaba na sua
oos . informadores que 'o ax u da- .
público vigués o que i.a contra a .
ineficacia
ao Centm. Polo .
ran para que o público acollera
selección- .española., ql)e tivera a
demáis, o resultado final de
beri á selección-_ ~. Antes · dQ
empate
a ~ un - go'I podese · partido montou · u-nha· roda~ . d.e . culpa do m.a.I xogo e do empate,
;considerar bon·, xa que a pesar
para rematar - o S(.. Sarmiento
prensa, intentando explicar ·. o ·
da ausencia dos homes ponta_da
Bir.ba con . "nó me es.trañaria
·inexplicabel. De tndos xeitos,. xa ·
se'lección portugu~sa . esta ria
nada que no se vuelva a celebrar
sabia que o aficionado non ti~a 
defensiva trenzad unha -b~a
otró partido internacional en ·
nada contra a selección, sen6n
defensa e na ofensiva levou u·nha
Vigo''. A este señor o Celta
coa federación e, sobre todo, coa.·
rapidez ,agu il loan te pla11tándose
concedéralle a .medalla .de ouro
su a persoa__ autoritaria e dehlagó do. Club:,': ·
·
na área cdntraria. Mentres, os
x ica .
xogadores . de - Kubala, que
So podemos 'engadir que se .os
En todas .as · declaracións é
necesitaban dez. ou vinte «pases,.
xeri.faltes do futbol e da·pol ítica
.al"tell·amentos-. previos estaba
todos. eles.· horizontais, para
non queren que en Vigoxogue a
paten~e unha ;causa, "se sodes
poder chegar á a.rea portuguesa,
selección estatal,· non por iso vai ·
bons 'se non protestades, se
estrelabanse contra unha defens·a.
que9ar Vigq_ sefl partidos interaplaud ides ·sen descanso, se
que sabia pecharse perfeitamente
nacionales 9e- seleccións,. xa que
alentades sempre : ~ ao equipo
diante da níania-que tiñan Aseniti
áinda que xogue mal, se. non vos .. os xogará a selección ) galega,
e · compafi(a · de · quere[ entrar .
coma xa o fixeron a selección de
metedes co11rnigo podedes ter a
Euzcadi e. Eire .en Bilbao..
polo c~ntro. · ·
. .
. ·
conces1on do ·partido c ontr a.
A. Eyre
·.O Laszi quere seguir 'xogaiido · lugosl~via''. O certo é que este
sep · e·xtremos e pr-ante.x a .os
partidos tqdo~ igu;;iles, xa _que .
basicamente son os mesmos
.xogadorns) pprq_Lie:- a inda · qoe _
·-'incorpore ~ dous ou tres novos _
- qu~re- 'que ·cumpran ó mesmó ~
esquema _·de · xogo· · que tiña
_anteriormente. Klibal~ - é· un
home · incapaz . de cambiar as
ideas e qs moldes pero, .e so sí, ·é .,
. un bon relaciónspública~.
·
...
.
.
"..
Fa lar de ~todo o que aeonteceu
EDUARDO IGLESfAS, 12 - VIGO .
para que se .chegase a c~lebrar
Teléfonos: J_ibrería 221439 - Papel.e ría 22G317
este partido en Vigo non merece
a- pe~~, pe~o si~ <?brigada.Jalar
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pertencer ao ·outro .se-xo a .pe5é1r dunha constitución física
_, se.n ambigüidades. Os tranxesuais, demandarían unha
' ( .1.nsformación corporal éoa finafidade de que,o seu corpo
Í-·i 1eza igualmente conforme ao seu sentimento.
0 ,-¡o contrario o "travestí'' defi'nese como unha ·
- ~encia: eroti~. ada a se tra~estir, xa de form~ episódica,
xa en longos .períodos, nas roupas do outro sexo, .c pn un
·· ~entimento _ de pra~r, - xogando o rol d~n suxeito· que
pertecería ao outro sexo. Poderíamos dicer que se o
transexual ten · a convición de ser unha muller, o travesti
polo cor:itrário ten un desexo profundo de se sentir muller:, .
de xugar un rol femenino episodicamen¡e e de forma ·
lúdica, erótica, pero sen -dt,.1bidar da sua identidade sexu_al.
·: ,. No comportamento do -" travesti" aparecen, de forma
constante, e :tendéncia a darse consigo mesmo (e cosl
outros) ·a ilusión de ser muller, e a neces.idad~, ao.mesmo
tempo, de asegurarse que está moi ven provisto dun sexo
masculino. O ideaf·c:!o travesti é o de ser ao mesmo tempo,
home ~ muller, o cal equivale a xogar á ilusión do estado
femenino coa convición de base de ser un·macho.
'
. No caso dos tranxesuais, a convición que teñen
pertencer ao out.ro sexo remóntase a períodos da sua máis 1
remota infáncia, caso, p. ex., dl!nha muller que sempre sef
considerou a si mesma home, ao tempo que <1 seu fl)eio \
social tamén a teria como tal. De calquer maneira os_
· límites entre transexualismo e travestismo, non sempre
aparecen claros. Non obstante, e xa tal.ando a nivel social,
soportarían se moito mellor os travestís ca os transexuais ,
quizais porque os primeiros .(pensemos nos . travestís de
cab·a ret), ao ser . a sua unha situación momentánea e
reverslbel, non cuestionen .tanto a identidade sexual ,
mentras- que os transexu ais, si tu acion máis rad icaf, fannos
teimar na iden.tidade sexual de cada u_n ·de nós.·

~ D.i ferentes estudos. e · i_pvestigacióM~ amós.tranno,5 éory,c:>
a

''ide'ntidade

sexual", se xoga, ou sé adqu ire
f~ndamentalmente n0 desenrolo dos primeiws ancis da
vida dunha persoa. Nestas prim~iras etapas ev'oiutivas,
in.fluen tamén,•e de maneira -considerábel, fac.t ores tales
como: 1) a anatomia dos órgaos xenitais externo~, isto é,
imaxe do carpo; 2) · a relación · pais-fillo (aqui' ten
importán<::ia a actitude dos país con respeifo ao rieno, para
que o n-eno se vexa como un neno macho ou fémia), e 3)·
os factores biolóxicos.
·
As reaccións máis primitivas do entorño_cara· o neno (a
nai estari'a en primeiro lugar), ou as interrela~ións ~ntre o
indivi'duo e o seu nieio, influen para que, p. ex .', u·n nena
pe.rsuadfdo moi cedamente de que é un macho, contim.ie
sempre a pensalo (o mesmo que no .caso d_un"a nena},
porén se O- neno ou nena, son persuadipos de non. seren
nen · macho ·nen ,fémi.a, ese" nerio .ou· esa nena, · ma"finar'á nsempre de pertencer a un xénero diferente e poder.á n
pasar, sen d ificult_ades, dun' xénero
outro . (caso aos
nenos intersexúais). O sentin:iento, desde o·ponto de vista
psicoanalítico, de seren un m9cho ou unh.a femia, é .un
estádio de evolución psico-~foctiva que Freud e a sua
·.~scola fixan ao redor ou entre os 3 e ~ - anos.
As experiéncias que vai ter o neno xa no momento do
post-parto, non biolóxicas, así como o sexo no que o nenoé educado, xogar un rol t}sencial no futuro desenro'lc) da ·
identidade sexuaL
Así as . causas, atopámonos con · certa··· tipo- de
"alteracións" (entrecomillado e.,por chamarlle de algunha
maneira), sen· causa biolóxica coñecida, como é o caso do
TRANSEXUALISMO e o TRAVESTISMO.
.
O ''tr~n~f:lXUalismo'', deffnese como un sen~im.ento ~e
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da terra a&Oballada
-A U.C.D. SIGUE DES~RECIANDQ 1 ENGANANDO AOS LABREG9S DE VILADERREI

a

En Viladerrei (OL:Jrense) estase
dar un feíto colonial máis. O pasado
d fa primeiro deste mes chegaron ªº
pobo uns técnicos do IRYDA a poñer
unhas estacas para dar comenzo á
concentración parcelaria. Todos os
veciños, acompañados ·de membros
das Comisións Labregas (CC. LL.) da bisbarra, esperaronnos con toda erase
de trebellos (forcas,. paus, angazqs, sachas, étc.l e fixérdnos recuar .para
atrás. O pobo non está disposto a
ac.e.Ptar. unha co!'lcentración parcelaria tan irracional que, neste caso, vai beneficiar exclusivamente ..a uns
cantos caciques en perxuicio dos
demáis veci'ños .
De todas maneira~ h.ai que .facer
historiado problema pois xa non éde
·agora. Fai algo as1' .como 'cinco anos
personáronse ante os veciños de
Viladerrei -qué curioso- uns técnicos do IRYDA coa promesa e
intención ' de levar a cabo na
;parroquia u nh a pretendida concentración parcelária, según eles para
. beneficiar a todos os Jaqregos.
C::>espá'is dun · certo tempo, elementos
· hoxe identificados cun determinado partido político (U. O.) dediearonse a .
pedir firmas entre "OS veciños pata
solici~ar a constr.ución e dotación dun
grupo ~ escolar para a parroquia. Af
· firmas· fórori utilizadas logo -sin
conocemento dos veciños- · para
apoiar a pretendida · concentración
que agora tenta levar a cabo e que xa
estaba "pensada" en beneficio duns
cantos i en perxuicio da maio ría dos
labregos aos que se· !les vai a espropiar
· as !llellores fincas para con~ederll as
aos de sempre. A estos. feitos tan
graves sumóuse aínda por encima a
· .actitude negativa da Administración
frente ao s recursos que un ha e outra ·
vez - presentaron os afectados. o·
Gobernador Civil rexeitóu sistemáticaitlente todos os recursós, co que se
puxo en en coAtra dos intereses
•populares. O que ta~poúco sorpren-
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financiación lle . correspondería
de -por'que .e sto xa é unha norma no
máximo di -rixente do goberno na ao !'NP.
provincia, para que se ped íu _ a
O pr.esuposto da Escota pra o
dimisl.ón moitas veces, mais corro s·i
curso
78-79 · · cifrouse: nos
ch overa:
·
•As Co!'flisións Labregas (C_C.LL.) ' " s:oo0.000 de ptas.,· das ~que~ a
-Sindicato Labrego Galega dercin á
.Pe5ares das promesas segu·ido do
conocer, _á opinión pública . un
INP non· se recibiu ·aportación
comunicado no que ~e · analizan estes .
ningunha,.
ch~gándose á sítu.afeítos , facendo unha dura ,·crítica »á ,
cióh dé se impartir· .as · clases
política colonial do goberno ·da 'UCD
sobre o - noso agro, ao caracter
durante · ur:i . curso · enteirQ e
caciquil das instituciónk que o E.E .
realizar algunhas -prácticas sen
ten na nosa terra e, para ·non
contar .con ningunha caste de
ser 11"wnos, ao : talante al'\tidemócrático medios económicos. 'Esto foi
e antip~pular do Gobe'rnador Civil
posible· por mor do labor ·do
'para· o que se pide unha vez máis a
sua dimis ión;.por consi9eralo persona
Doµtor ·otero . Costas, Direét'or
"non grata" para o noso . pobo. o .- da Escola e representante do
Sindi~ato Labregó'remata decindo no
Rector da . Universidade de
sel.Í comunicado que.apoiará.sempre a
San.ti-ágo, que foi quen deu
xusta loita dos labregos de Viladerr.e.i
enea mi ñada a que se deo egue o actual
ax untado o~ esfor~os de profeso.parcelamento inxusto, antipopular e
res 'e alumnos, acadando un nivel
irracional.
científico o máis. aceptable
Os veciños de Viladerrei ·saben xa,
posible dacfas
precari'a¿ cóndipor experiencia, _que todos _ os
problemas se resolveri'an cunha
cións.. Como exemplo, podemos
Refgrma Agraria Galega féita no
afirmar qué os profe5ores non
mároo .dun Goberno Galega auténti-·
teñen recibido remunéración
camente democrático e popular.
económica . n ingunha polo seu
De· · m·amento ·quedó u unh a vez
máis desenmascarada a actuación da
l~bor. , · '
· .
UCD que desprecia sistemátitamente
Topámonos
agora
·a
días
-do
os intereses populares.
. comenzó do curso académico
P. R.>(. .

as

A .SITUACION DA
ESCOLA DE
ENFERMERIA
DE L.UGO
A · Escola Universitaria de
Enfermerla de Lugo empezou as
suas funcións en santos do 78
con 100 alumnos no primeiro
curso, adscrita á.Universidade.de
Santiago·; que controlaría a labordocente, . en
tanto que a

79-80, segundo da ·vida desta
Escola. O re?ctorado-compost~lano tén decidido - non abrir o
prazo -d e matrícula en .tanto o
1,NP non cumpr~ co , seu
compromiso- ' de : .f inaríciadón.
Esta postura P.arifceno.s comp-rensible cfada a esperencia cjo ano
pasado. Resu Ita evidenté que a
cc,il·idade do ensino ía s'ofrir· un
gr.ave deterioro no · caso 'de non
_. constar cos medios ·ª xeito·,
· máiormente ho segundo curso
por mor das numerosas· clases
ql.le se deben realizar.
- Se o INP sigue sen cumprir ~o
seu compromiso econó"mico, a

,

Escala u-niversitaria de EnfermeEscola Universitaria de Enfermería de Santiago. Esta Escola, é
ría veri,ase abrigada a pechare . .
Esto implicaría que 100 alumnos
hoxe por hoxe a únicá sa(da que
verían - truncados os setJS estuteñen centos de estudantes para.
dio,s, situación non merecente de
poderen proseguie estudos sup~
._
cali"ficativo ningún, e outros
ri0res, por mor da existencia do·
· sistema selectivo, que se ceba no
moi'tos· lugueses non puderían
'levar · estvd ios nesta Escota en
es~ud.antado que te ima acceder
anos vrndeir:os. Todo sen esquen ás facultades.
'
'
Nestes momentos, non con~
cermos o problema social que
tento o Goberno espé)ñol, a
pra unha cidade. coma Lugo
· ' supón o _pechar - un centro
través do MEC, cos resultados ,d o' _ un iversitafio, e ademáis, perdeseu antipopular e· antigalego
sistema selectivo, tenta agudiza lo
ríase un instr!lmento' que pode
" ser moi importa.n te pra mellorar
a inda máis; ' para isto, vai poñer ª'
funcionar o chamado "numerus
a -·. calidade ·da Sanidade da
clausus"' que . concretamente
provincia.
·nesta Escola marca un número ·
Por .todas as razóns devandttope dé 150 alunos para entrafas, ·os profesores e -.~'l.umnos
.ren, . _impoñendo .. adema is un
"- , deste eentr.o e&i~fmosfl-e-- ao INP
·exame de entrada. Diante ·deste
·(,.'I ñsalúd''), ú.n icó' , 'resp'on5able
panorama, non é difícil' prever
da .·sitÚación~ que cumpra coas
queri vai entrar na Escala d~
_g.¡~ .obrigas .coa urxencia tnaior,
Enfermerfa!. o.s r que po.la pd61,. :(lu~'nós oifra'mos . en 48 hofa~-,a
partir do vrndeiro luns', día ·1 do " . ción . social dispoñan da correspondente rec9mendación; QU
outono.
sexa, que vai ser un exame para
Con · esta carta tencioriamos
- '~enchufados", qued!Jndo nas
informar e conciencia.r á opinión
portas os fillos das clases populapú-blica da gravedade '(ta . nosa
.,. ·· . Yo
situació'n, . e esixirllés aos.organis- ~ · res.
Todo
isto
ven
de ·s er· legaliza~
mos pertinentes as medidas
do coa Léi · de Autonom í<I
necesarias, tentando ev·itar deste
Univers it~Fia; que non · é mais
, xeito o pe~he.(. aiiriha Escola que
que a instituci'qnalización ._ do
ta.ntos
beneficios· . · lle ·pode
clasismo do eñ~ino a nivel
aportar.-á n9sa comunidade.
universitario .
. COMISIÓN DELEGADA '.
D !ante destas manobr~s "de- ·
ALUMNOS-PROFESO~ES.
mocratizadoras" ' do Goberno .es-pañol, , os · estudantes galege~
NU~AEROSOS
ternos de nos organiz.ar para {le
1
darrrios a resposta a xeito- estas ·
CLÁUSUS"_.
agresións ..anti galegas e antipo~u-_
A organización estudantit" p~- ,
lares.
.;;
...
Estudantes Revolucionari()S
triotica ERGA quere maAifesiar
·
Gale~
á . opinióri p(lblica o estado ·de .
E R GA1 _
~
lcousa"s QUf... están . q
11

ª

jo,

!

Hist
si o
acad
1iqu

Prirr

D
Pert1
Cen1
dirix
-anos
pr of
Mod

-Os
araña

parte
mes.

Os
exclu
ter ist
sirnet

penü
semp
en

· ~ispo
centr

un

e

Pode1
nas e
é.o C<

Ce
comp
_ qu~ .

Püdé1
do tac
ambLI

da

'• ·

a

arte-. 'dOs nitos

Sem-pre -.os mosteiros gafegos
han estar senlleiros nas encruci- .
Íladas dos .montes e dos .. rios.'
Cheos de silé_licio e sen má is
campaña ca o~ antigos r~stos
dunha Pre-historia moi alon~a
da: Mámoas; petroglifÓs, . cas' ti-os ... Hoxe en . día,_ aim1~ de :
. ·cando en vez, cedo¡ . pola
alborada deixanse <" escoitar ·os
maitines do~ frij(tes que ar~.ecen
den a licor mi~turado de
incienso. Todo é tradición nas
pedras dos mosteiros galegos.
· Sos na paisaxe, cárregados de
tradicións · ·que nos falan de
roubos, de miragres, de visións,
máis misterro para o húmido
granito · gris que fig~ra nas .
paisaxes grandes esquemas de
canteiria.
Irnos logo cara Armenteira,
alá, no val do Sa Inés, nas mesmas
encostas do Monte · Castrove,
axexante de rías e de illas, amigo
de verdores e de fontes, lugar no
~ue pousa o Mosteiro de Santa

-~ '

~~art'a, nun t~mpo .fartura,·- queda engáíolado polo · rech'ou - _ 16 · de xuño do 116}, senda · para lev·alo as igreX¡lS da SUa
nou.tro .esmorecer. As _rerr,as d? . chio d~n paxariño que ·nunha _ abade Don Ero. . _
..
·arquitectura, Panxón e o Carba-.
mosteiro ~st~n c~~cad~s por un .,~ árbo·re · é_s tabá ~érn@oli.ncadd. El :· · A gr~ñdezq C:fa~(tres . ~aves _ de
llíño, tentaba · el' crear unha
groso vatado qu_e ~~ ,abre '; p9 x'a ro,'. ra fonte~ ~o vérd¿·r. :. a Arrhen:tierá ··esta ña "mE;!sm·a Liña - "~rte Nadonal" (entendido no ·
sentido E~_Paño. I) e. ~oh"aporte·s
artisticarnente ' no ~d'ro. IEntrada .- ~atureta · toroií· ·c apaces_ qe. que -·-·d,oatras: constrúciÓ· ~s dd-_C i'ster,
barro9a que . no~ d.ei,xa .ver nunha
Don Ero, si;in- percata__r;;e dep~ase
pou_ca ... l_uz,, t::ium19ade, .. t9do ·~·: cjad0s tame,n-.en; Gal_1c1a . -;.."" , ·_- - -:
.Prrí¡icina : ·a \fé-presenta.Qi_ón;· da transconer . dousce,ntos anos,.. :convida-· · i:ro ':ora ~.e( ~a_bon(. "
., .
-,
miragre . <;te Don ' Ero - ~ ve·faj . doµs sécúlos ,c omo se fosen dous ' - UMhá Í.jngl.e-ira ·de, ''fieStras . ·COS-c
B esa~ o ~~reo Úl~nfal t·~i;le d'a
qui'zaves a raiz da" füñd~éión do segundos: Ergueuse · bon Eru e arc os de , meio ponto deixan - cabeceira vemos o coro: as obras
M.osteiro. A lenda é beri fQise para o . l\f1ostei.ro no que ,_ entrar unhas raiol-as de lu~ qL!_e . máis recentes forono desfiguransigni~icativa e -moitos .atribuenlla · ato~poÚ out.ro -pórtico~ oUtros . ·iluml.nan as abob~da.s . de arista e_ do : Un fei~e de, luz bota . das
ao Abade Ero- 'de Armentariz, a ·mo·nxes ... tdd.ós::11~ ·a!'f ibu'irnn ·ó ·. énegan . 'p~neirad¿¡s., cara -. a·o far.mas xeometricas do rosEfrón
non ·ser que fose outro anterio-r. · miragre. dos "dot.tscentos anos'; a· abobadamento de cañon .apontada fachada principal xeometr·is- ·
.Este Do~ ~ E,ro aparece nos "Madre .;\fügen~~ sánta -de- :gran-.· _ _do , da · n-ave central, xeitos , rrio • que nos volve . ao mundo ·
documentos de· Alfonso V 1 e · prez". - .
,·
~·_..~
enx.ebre-s . do Romanico Sorgo - mudexar ou mesmamente ao
\111, quen pide ªº . mesmo San
. Máis poda que" as· máis."fo[\Ciás '~ Q'Ón e qu'e ..CO Cister chega en ', pitagorismo, sémpre.tan preseAte
Bernardo de Claraval que lle
ralees efs,,te~an !leses eremi~ór.iás : · r:J.ere,g rinaxe -. 'f)olo . Camiño de
na arte galega. · Luce o rosetón namande catro monxes disCípulos · dos primeiros tE;?rflpbs da crisüa> Composte.la.
fach.ad&,· debaix.o do cal se abre
del, para. fundar· no seu pazo un
nización ·~ níomentp no quJ--s_e _ ,__ No crucéiro .t ernos que reparar
en , ·varias arquivoltas o· embudo
mosteiro do Cister. Asi Don Ern misturan · litúrxias, relixión~ e -... -oa ·cúpula que ven ofrecer algo
do Pórtic6 convidando a ·entrar.
ordénase en Santiago no 1151 e culturas, suevos, visigodos, ermi- . -.nó.ri dado' en G.alicia: e si na _arte : Nas bandas os tirantes serven . de
chega a ter moita sona pola sua taños e un culto que sempre ha
almoade _da _Mezqu\fa de Córdo-. contraforte das masas de granito, .
piedade. O Rei Sabio recqlle na ter ~ que ver coa . país.a xe, co. · . b,a ~ . Os . nervios - cr(¡zánse e · son ..como -duas c·orreás sóbrias
Cantiga 103 o miragre: Ero folga
natural,ismo ; co . animismo, co
de_buxan entre . s1 ~n.ha cruz
dos ~ hábitos dos mon:Xes do
,
asp-ada que no seu centro deixa · cister.
ArrnenteiFa ten esa
un chisco diante da fonte e do panteísmo.
verdor dos eidos do mosteiro, . Nun machón do interior está -ur-1 c.u adrado, .xeifo este ~o que · ..sobriedade que enga.iola coma
inscrita a·. d~ta d.a fundación~ ·a . er:ix~e-rgou D arquitecto Palacios un .rechouchio :
pregalle á Nosa Señora, e asi
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'Despóis de rematar as festas
do San Froilán, a mediados do
mes de Outono, era -cando se
comenzaba en L ugo o curso
académico ou escolar. Como se
pref ira. Servidor a inda lembra o
ve_llo Instituto, , instalado nos
baixos do edificio da Diputa- ción, oxe ocupados pola Biblioteca Provincial. Entre os vellos
catedráticos do lnstit\Jto lugués,
este barbas qüe escrffie lembra,
con especial garimo e simpatía, a
D. Primitivo Rodn'guez S a njurjo, seu profesor de Xeografí::J e
Historia. E quedarla moi gust'Jso
si o discurso ináugural do ano
académico t ratara sobor da
1iqu(sima persosilidade de . D.
Pr ím itivo.

teame~icanas

do ano 1-947. Ou cecáis no ·1948. · derrochaba· su caud<;JI,
.de'lthaca, S-iracusa,
cuenta q'ue he colabor.a do en el . ·
Non estOu moi seguro. En Lugo virgin'af _
· "~,llerc.ure de _ F.rance"J que
Seattle-. Voltou pra opositar· a
era familiar -a sua figura outa, de plata pá//d,a.
catedras de Xeografía ·de UniverRubén Darfo · me ha llamado
sidade . O decir de Otero
duÍ)ha delgadez case esaxerada.
hermano _y que he -paseado por
O libro, dentro da estética do
Pedraio: "Dispuxo Sanxurxo er.
A süa face hierática e cetrina e·ra
Modernismo, non·- está rnál : Por Barza del brazo · de · Antonio
exercic ios de oposición a c~te·- ~ e.strana e singular:. Pasaba m·o itas esó coidarnos inxu.sto un panfa~ . Máchado.
dras universitarias -as. de Valen· Ca_ndo éste que escribe' cursahOTdS no café '!E-1 Mól'ino'" que do que !I~ adicou Vicente Ri~co:
cia e Sevilla, a de Zaragoz~ - fü~ó-:breve vida e .estaba ha rú.a dg
ba primeiro ano de bachillerato
deslumeant_es Chir:ta~ · Poi inesias
lembra que, ó entrar ña clase de
Es_t<;ición, esqúina á -' Rraza de Si tienes dos pesetas y dos reales
.c ompres nlas Méseta.s ideaÍes''
en~iras, orlas de rexiós hespáñoSanto Domingo ou no "Cantom):<eografl'a, D. Primitivo estab9
las como il soio podía facelo e
bar" da' Praza Maior, onde
As ·~lases de D . Primitivo e'ran moi soerguido, decindo que non
non tivo endexamais un voto".
gastaba o tempo fumando ou · Lnesquencib lis. Polo d_e sorde e esp.ric~ba a asi ñ·atu-ra de ica que '
facendo horó-scopos·, ós que ·erá -polo senso poét i co ~dornestre. As noh lle puxeran ha au_la unha
O comentario -de Otero Pedraio
non pode ser máis · triste:
moi aficionado e en cuias artes rnáis ' fermosas e poéoticas ·1endas pizarra de cristales de colores·
"Conqueri'an as cátedras de
que escóitei nunca foi de beizos · chinos. ·N9ri sei esplicar se eran
era un gran entendido.
Xeografía homes de saber' pouco
de D. Primitivo. Coido que er'an os crisfa-.les os que tiñan que ser
mao~, cecáis menos seguro que o
Don Primitivo . deixou dous invéncio_s · impr~visádas, ~ que _na- ch i11os ou· so io o~ cglores.
Don Primitivo era moi anticle--dos libros de testg do lnstit 1libros publicados: un tomo de . cían e morr(an nas cátro paredes
,to".
versos titulado · "Las . mese'tas-_ . d-a · aula -de _XeograHa do ve 11-o.. rica 1: Deda .' unhas ~ causas tre- .
ideales", que víu . a luz n .s 1nstituto' lugués, a·ula en xeito ·de mendas contra frades e cregos
9
primeiros
anos do sécu.lo. E anfite.,atro e que tifía pintado no que nos ·espantaban.
Máis tarde, e coa . axuda de
teito o sistema solar dunha cor · A vid·a; .a persoalidade humán
D. Primitivo era ourensán. Otero Pedraio, que fora membro
outro libro en prosa, moi estran..o . azul ceo.deliciosa _·
e a ob.ra ·d e D. Primitivo R.
Pe rteñecía · ó grupo de '' La do Tribunal de oposiciós, D.
e Cl'irioso: ''Escena;; de G igantoDon Primitivo' tiña urihos Sanjurjo ben
merece unha
Primitivo ganou a cátedra do
Centuria", ''revista neosófica",
maquia':.
De · "Las" mesetas.. ,cabre.os súpetós e · tremendos . - monograffa. Hai p.ouca biblfogr adirixida por Vicente Risco. Nos
Instituto de Baeza. Despóis
ideales" lembro unhos versos Nunha ocasión que se c~breou f ía sobre el. O-t ero Peciraio
·anos da súa mocedade : fara trasladouse ó ~nstituto de Lugo
que reproduzo de memoria:
con nós díxonos moi alporizado: adicoulle un fermóso, documenonde morreu , se a memoria non
profe sor de Literatura Española
La luna. la astral crisálida,
-Esto me .lo hacéis .' 'a " mi' .tado e emocionado capítulo en
Moderna nas universidades nor - me falla, no mes de novembro
antigua y triste vestal,
porque soy muy viejo. Tened ~n "O libro dOs amigos".

no

arredor de nós
Os ourizos, os carallotes, as
arañas e estrelas do mar fprman
pai'te do tipo dos equinondermes.
Os equinodermes son anim¡li s
e.xclusivamente mariños. E característico ·deles a posesión dunh~
simetria .radial que en xeral é
pentámera, polo que, case
sempre, o corpo podese dividir
en cinco partes que están
· dispostas arredor dun eixo
central.· Por outra banda, teñen ·
un esquel.eto interno calcáreo,
Poderídose· árticuJ_9.r por exerriplo
nas estrelas, ou estar unido coma .
~.o caso dos ourizos.
~
Centrándonos xa nas estrelas,
compre subliñar que son ariimais
_qu~ . teñen .. movinier\to l,ibre, ,
podéndose desprazar pois .e.s tán ·
dotados 'dos arnbula'cros ou pes
ambulacrais situados na cara
~en~r~I.
'
·
·" ·

Por CHAIRA
Levan brazos que son a claridad c , , teñen o llos no cabo preferidos, e nestas_zonas· dispo.
.
_ ñen - .de grande c an tid ade _e
continuación do disco central; a dos brazos .
Unh
a
.pe
cu
liarid
ade
é
a
capaci~ mesmo doutros org·anismos que
superficie inferior deste disc::o e
·ma is ·os brazos chámase a- cara · dade de rexeneración que teñen, viven nas cordas, e que nos
oral de onde saeri, . a partir da pois poden rexenerar ca!quera traballos que se' levan nelas, van
boca, coma uns surcos nos que parte dos brazos · e mésmo do para o fondo. Outr'as espécie que
están os pés ambulacrais.
· di sco central . Tense visto coma é a l'iarthasterias glacialís vive
Son macr'ó fagos carnívoros, ao conservarse: unida ao brazo tamén no lama e ma~s na -pedrá,
atacando a moluscos, crustáceos, 'polo. menos a~ quinta parte 'do e é moi voraz; por putro lado, é
etc. Para valerense coas presas disco central, hai posibilidade de . unha especie qué ten certa
evaxi.nan o e.stómago, ou sexa, · re xene-ra~ión completa do an i- capacidaae para soportar a.
bqtano para fora arrodeando á" mal, se ben invirten moito contamiñación,
En cantó á _ Non todas as espécies viven de
· presa, e ao verteren os· xugos tempo - nela.
reprodución,
son·
anirñais unis,e- presas grandes, pois haiAas como
dixestivos . vana dixerindo;..-por
iso se d¡ que · a dixestion é xuais e~ xeralmente, liberan os a Astropecten que anda ás p'resas·
externa. De feito, para ·comer un produtos sexuais á auga, tendo .pe-quenas e. tamén se atopa por
·
e.ml;Jaix6 das peqras.
mexjlón~ por exemplo amárrano desenrolo indirecto.
-. Unha das ·ispécres ' que hai ·en
Estrelas do'. mar que achamos ·
COS bra?OS até fdrz aras V alv9s do
palas
rochas ria marea · baixa,
Gal
¡e
ia,
que
é
a
Asterias
rubens
me~mo para introducir o estómago. H.ai espécies qu~··_non tendo atópase . nas rochas, area e nas coñec idas ta'm én - co nome de
esta . facÚldade teñen 'q ue inx~rir zonas de larn a; desde logo onde rafiacus "na llla dé Ons, onde din
as presas e .dixerilas no mesmo máis abonda · é embaixo das que. cando vai vir o mal tetTIPº
bateas que hai para o cultivo. do saen para fora da auga 119'
_ .·
estómago .
Ainda que non se .vexan con mexi_lón, pois é un dos alimentos percura d.ó sol ,
I
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' d,o .d?S.: t~an«:1ur'st~~'. ,pri.r:neir~ de , ~ !J~ha· "colónia ain~a que.. a ,sua

T entamas rieste espácio. ir
Algl,lt'IS ,de~te.s ·viciños relatan moi
dando conta .demorada dos
. ben a , sua 'p}oble,rnát-ica própria .
. librós que van ·saindo ci'o ·_noso
(caso de Hío ou Balea)', senda de
· idioma nacional de forma séria e · lamentai: que o r~sto do$ al!tores·
crítica, mesmo .botando man no
non _.af.or.idasen nq problema dos
eu caso- de ·exp·e rtos e.'n .cada
mont~s. Jgnóranse. fontes impor- .
materia,' cando se· tratá de' libros
tant.es. ,no. ·aspecto ~a regulación 'que se .retiran é!. deter~inados
. xur ídica'.dos montes, como a do
. temas qCJe requ iran coñecimen1 Congreso do Direito. Galega de"
to~ especia is.
• .'
1972 ·ou os ' antecedentes· da "
"O monte é . nosci""-· v.arios
própr:ia Compil;ación . do Direito
Civil da Gal iza de 1963.
autores. Ceritro de Información
e. Estudos Socia is . (CI ES). Edito. De, . tbdos xeitós, o - libro
ra: Galaxia . ·
d~sperta'· o inter~se e· ab're o
ap'á ño de
.camiñó. , para "o leitor, · noh moi
: ' .L_ib ro' que c~nten
vários trabal los sobre ·a problerig_o ~~s~· e q~e desc~ñeza _o "tem~, ·
mática dos·. ·montes ·de "man · . se se ten · en ·canta .que se trata
comu'n , dá nosa 'n.ac.,ión, . con
. dun 1(bro montacfo'. sbbre"'unhas .
cort id ó ·dé~iguaf _e . arte !lamento ·. · ~onferéncia~ q~.e ,coñstit,t,Jirpn as.
confuso _e deficient.e : Tent_a ser
1 Xomadas .de . ~antes \(.iciñais
un ~anua l ·que sirva. para .. de Po11tevedn:i. L.eva uns apéndi~ · ·
candencia r sóbor · .do 'tem~ dos
ces.; corÍ r~pr¿~ucl.o~s <;Je retal los "
.mo.ntes·: á .su-a rix~ .. r~gulación
de ._· xa''.na) .· ~,obré . a lqita dos .
xúrídica, os 'i ncéAdios, aproveitaviciños :para recuperar-. os sé.us.ment'o, etc. ·com·o·nél colaboran
montes e Úns. apéAdices xurídi~·
vários 'autores . con· difere'ntes .
cos dos ' _que c;omp.re sÚbliñar
perspectiva's e ade. mais ·ho~ se . u·nhas -"Ordenai-1zas "~:>ara · os
entra ~s , máis das" vééés con
_m ónt.es".
.
.
prÓfundidade ·· np t~m·a, o ~ 'libro
O se,ñor Aframio ou camó me
flQA ..a<;:aaa a ·cali_dade cien,tÍfica
r-i~pei das .. gad~upas d'~ mQrte,-de
que .,.'' merece' este iri)póriante . , A-l'ltón · Alons_o~·. Rios ... ..E~it<?ra:
problé'ma ~ nacior\ ai galega. · Na ... castrelos. De forma .rnovelada
verd<;i~· e, ben' sér un '! libro de
narr'a o auto'~ ;as · suas peripécias
propaganda . da .. chamada "Co.or; ·. . .: de .cando ·a ·gue .rr:a civil ;do. 36 e -.
dinado·ra de Montes de Viciños".
·de como
· ándou fÚxido, .agacha. '

. me~d1,g_o .e .lago dé.;criaqo duhha . ecqnomj.a sexa dépendente/ .o .
. casa __Iabr;t:~~- . , A.le~ · do· ,v9lor . trabal'lo ten ta :de se... apoiar sobre · .
- auto_b~~grafrco e do tnterese Qlle . un ha .. enea-, - de .· citas rion . ben
· desp~rt_a-- .e~ta . ca~~e .' de · ._r~latos .. ,ir]terpretadas sempr'e , e que .,
~: ,~el.ptlVOS;_ a g~erra CIYrl.espanpla ~. · · ader:na.is'. non ac,reditan atesé que
a~ .· monst_r_~.src:f_ades q.ue,. nela - se
·se sustenta po 1ós autore-5: Tanto
· ·c ométernn, hai que. salien~ar que
~e l?O~en ttrar as Gonclusión.s que
o autor noq . acajda a .categ,oria · e.rraqamente tiran : teoricame-nte
·' literári~ suficien_:te' para consideos . pr,esu~t9s economi:stas .como
r_a r a ~obra.: coma Qoa, tendo en . certamente as contrárias coa ·
· 'cpnta o' .estilo l_iterário, -a "forma
mesll'.la- apoiatura ideolóxica.
narrativa, etc. Ten valor como se . Ga~e.nte ge rígor cfentífico e co 11 ·:
deixa_. ·insinuado desde . __unha
bihliografia mol atra·sada o libro ;
persp~ctiva hum_ana, "d.o. mesmo
s,prstitue· un ver9adeiro sofisma
· ~ei~o do qu.e ,ot,Jtros libros como
mc:>i .simp~ificado. R·e xeitapo por
Vrda, ... p,a1xon ._ e morte · de
editoras ·e por ·concursos; os
Alexandre Bóveda"· de Alva: ez
autores animáronse ~ cfa1 0 ·. aó
Gal lego, feíto endemal . nun mal ·pre lo poi a sua canta, cu'nha ·
galega, .ou a· noveliña "Non
notiña que nada dí do p_rofesor
aga~dei Por ninguén" de Bamón
·Béiras nas primeiras páxinas e
~e . ~~lenzuela, . de má_i~ valo~ / unha lnt_roducción ou prólogo
.f1terano. Lev·a unh.as notinas mor
de Felipe M. Marzoa - a única
· interesantes dos editores aporaportación ~alio~a do r libro se
tarido_dados- sobre os ·mortos e as
cabe.
'
suas causas, en tempo tan
Gomo outros libr_os que se
.dramático.
veñen publicando recentemente.
1
A outra econom.ia galega de
no país -"Os riartidos político¿
Albino Prada e Abel Lopez ,
na Galiza" p. ex.- non ten
Arte_s Grafi~as Clave, A Goruña
~nterese, a non ser como intento
'Editaría: os autores. Esta espécie
de provocar unha ps~udopolémide ~nsalo ter-ita manter unha tese
ca. Todo isto non empeceu para
. ben curfosa, 'que -Galiza non é
que, non sabemos como, tose
unha formación · social ainda
citado como "Prémio da Crítica
que si unha nació_~; que non é
1979". !Ylisterium hominis.
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Xaquin Marin. · P'fntura,'.debu"
. en Galt.cia, e temas de composto .d e ~speGialistas, .emitixo, cómit: ÜlJ ~.oilo . dó 79. Todos intert'.se para n .de.senv-olvime_flto __irá ~ o xüíci"o , no prazo_. máximo
Xerfa,. b-oleti11 do Grupo C'uld'
. ·
d '
de presente. · O . prémio - 'Serf¡- · ·oe _.. dun, mes, tendo que ratif_icar 0
' tural Galego,' asociación cultural' .. os ' 'ras, agas 1UflS, e ~.10 a 2 ·~_e. . ~·
.. ~
~
4 a 8.' Museu Arq\'.Jeol:óx.ico . e . : 60.000 ·Pts.: ' -podéri(io queaar . fi rrnanie(s_) o . compromiso.: de
en Bizkaia. Setembro-óu~ono do
- ·-,·
·
..-1 -·
0 · o·.u · dXLJttlC~.
Histórico. A Coruña.
·desert
.
rs_·e d ous
~ea-1-·
izar ou non o traballo. O
79. ..
. , · · "·· · , .
.
·J
acpésits -. d_e ·. 25.000 Pts. Qs pr.azo de entrega do trabal lo será
Revistá iylensual/IVlonthly Repro~·ectos debe:rá~ presentarse · deica 0 20 de xunio do ano 80 e
view. S~tembro do 79, volumé'. 3.
an_t_es"~'.- d? _1_~--~e_· Nad~r _n? exa~inaráo : 0 xurado, podendo
.Eritte · ·qut.ros, · "'O .ncivb <jesorde
He1tor¡:¡do ou enviar ao Vwerre1- P.rópoñer a s·ua públícación. e
ecO:nómico internac'ion·'ci 1' ~; .:de
tpr.ádo de · Extensión Universitá- quedando a Universidade con. Paul - M., Sw.. e'ezy e "Catalunya: .
" (A u 1a d e T eat ro ). -p.a 1'a~1.o
· -d e, · .fórme co interesado · e ·dacordo
'
na.,
,sa~ Xerónirl)·o:- er.aza d_o, Obra- coas posibilidades, · .fácuitada
espafíolismo·/ naciqnahsmo e Íüi- ·
ta dE;J clases'·', 'dE;J"J. de Jó.dar_. :·
do1 ro: S.ant1ago.: ~ Habera que para real izar unha primeira
exp·()_ñer ~de 'va_gar os tem~s que edición parcial ou total.
't
.'
C-INE
abra9g'uerá ,.ó _posterior e_st!J~o,
Un exemplar · .do traballo
'·
ent.rega:ndo . . o proxecto:· antés. do _ pr~miádo quedará na Biblioteca
,;ACATON.E'i de Pier · Pa.ol·o "
- ·1- de Na·d~_I d~ste ano. _O ):(ürado, . · da.Aula de Teatro, e no · casb de
. Pasolini. Dentro do ciclo-.hóme,¡~~~
que acompañase unha coletción
1 :·naxe a Pasolini, precedido du.n
/
de ' mat~riais, ficarían nunha
· corto ·de" cine aficionado. No ·
.' _ t~st'itución pública .dé cara. á s~~
Cine·J:}.ui.roga, - as: 10,"15: :Óía 19/··
.-, mo.s tra, c;on , indicación ~o
· qeposi-tár1o e investigación réali, · zadas. ' Sé··· o ;', autor dese'~ase
' conservar . a.· «fo.cument'ación e ·' · da música e o cúmio da música.
Do1rl~r1go, ettin~, t~rdé,
·. materia is, ao estudo. ~ deberá · ·instrumental de Bach quen nesta
'~ UN.HA TARDE NO CIRCO"
acom·pañar d,ocumentación gráfi- obra consegue facer esquecer a .
P'rémio 'p~ ·invéstlgaci.Ón ·t'ea- ·"~
aéntro do .ciclo adlcado aos
ca ·completa de tOOOS . ,OS
deslumbrante manifestación de '
tral, da Aula de - Teatr,o .''do ~ ·
:·rmaus MAR X.
el.erpentos · da colección cpn '. técnica en -benefí.cio dunha ·
Vi·e·errétto~ado .e Ext~hsión .Uni· ' ·
ariotacións. sobre identificación '-creatividade que semella ilimi ta·
1 _ . v~rsitária da Üniversida-d~ · corn- -:-.
o~~. localización,«je lugar de or'ixe -_ da. A versi.6n da Académi'a non
.
pÓstelana:. C.onéebicfo . .-'~c omo .i.
e depositário actuáL
. , .
ten chata tanto pala claridade da ,
MOSTRAS
contrisudón á-difusión .e. toni-en- ·~\
·
o·
fal'io' .se~á · · inape!ábel, s~n
leitura como_ poi a imaxinación ·
_
<
to do . interese polo . t·e atrd' e· ;
· impl'icar este 'nengunha caste de · na instrumentación.'
· . Ttno G.randio'. Pinturas. Desde - "impulso . dos . estud-0.s..- sobre a .
valoración negativa. o .. feíto ·de
o 10 de.outono. Galerí~. S'arga~e- ' cuJt~ra · ·galega".: _Outorg.a-rá~~ 'o .::_
.
p'resen:ta.rse 'impJica a ·á cept.ación -_
los., Ru_a Nova-16. ~ant1ago.
, prémio a u:n· proxeé:to de ~
. ~· d~stas · bases ·e a . cons'eguiríte' .
inv,estlgación'' sobre .algun , dos '
· interpretación pasíbe! de· quen ~,diferentes áspecto~. - r~laci.onados .
correspondá.
.'
.
.. co te.qtr:o e co' fenomer:io teatral "
~ 1'.~'
if.
: .
Ga·Iíciá, tncluindo os espé.ctá.' culos coniu~mente cha~ad~s ·
""pa rate.atrais';. 1-nclÚense recopi- '
· Johanrr )Sebastian
·1acións e. recolljda de materiai·s -.
ARTE DA FUGA-:·~
· ou obxectos de caFácte; folklóri- .
, /' ~eademy _of Sai'rit
·ca ou etnográfico relacionados i
·
the. -F,~el.ds , . ·
· ·.
.
ca.espectáculo; con Qota~; textos· '
·
O.ter.Ne.
v
ille
Marri
ner.
,
-·
descoñecidos das ·celebrac.ións· -.
: Fo.r iograrn.- 6747172 ..:.: 'G~a
textos .ou obras ga_legas vell~s:
b~cióh.:· 9 · .__, Jríterpretaci@rl -:- .
anónimas ou . non, pero sempre
1'0.
"'
.'
'
, .. · .
inéditas; ou estudos de investigación histórica sobre, o fenómeno
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·" esoibano", o "xués" ofící.os
forma alternante . de ..facer e
leteratura popuJar e da sua
das ..
manífesta"dóns· da
tocfos--° ~les · ; vinculados'~ á
e~ta .é preter'lbel r,ia escrit,a. <Js .,
conexión. c,o~. p.roblemas . do ·
cultura popular . desempeña. Adni'ín'isHación; quer- "aicer, ' . es~apullqs .. soh os p"agus que . -."-'
noso país.. ·;~ ._ pr:irnera é un ha
non un papel ímpol't<Ú-1físímo,
axentes no " nosó : país" do
triada
di así ;~ ' ,
.
' levan os ' carros de vacas ou de '.
porque ' netas se' 1 a'ga:chou a'
:poder · español·, · correas- ·de
~bois .·· para , coutar a farga;
capacidade de . xenerar expreLembña· únha noite: de verán:.
cóloni.zádón. Contra el~s ···se
tamérí se ch-aman fun_gÚeiros,
'síbns próprías ·donoso pobo,
ti con tabas as esfre/as do ceu
alp-0rizabcr º ' xerii.o popülar, ·
fu~iro.s,· etc .. "Eche de coiro
nunha auténtíoá resisténcía · . e eu ai areas do .chan p.o rque hele·s ' vi·a ~s-' represen .
.:.
d;e xués .: ese che.é o chamado
frente ·á" ·c.ultura e.spañ:ola-.-E b
. tantes
máíi( · direttds · da
Difict1mente
se
~-poderi.a
~ prpn<;)me"_ de s0lídaridade que
•Caso · ·qas festa~ teat.rais ou
epresión , e ._ da í nxust'icía,
facer -ti-1'.l .poema .-dé amor . tan
vemos tamén en frases como:
parateatraís, das fiadas,7 dos
· 'irnque, por outras limítácións
fermo's6 coma e.ste,,, e eon . tal
"viñenche onte da casa",
-a ntroidos, das ,eonf'llemora. q-ue ··agora non ven a co~to
eco~o,;;i~. dé ·méd.ia.s. Ve leiq.Ú.i. ·.
" 'élle moi boa; ', "nop te me
cións- ríttJaís. mesmo precrísexpfi'car; non • alcánzase - a
.ternos ..a. ·c9paddade· de sí n."tese
álporices tanto". :.
',
trás, da cultura da cerámica
"síü1ar ·os auténticos nem igos;
e
de
creación
verbal·
do
naso
En
xués,
vemos
o
-s
do
coAservada· ao longo dos anos,
os de fara .. .
-rdíon}a ," '. is.to · é,. dos -seus
seseo caracterí.'s tico en parte
das · danzas .e · a música e,.
E xa'. para rematarmos ·por
.falan.tes. A óutra qrntiga que
do nºoso país e do que ?<ª
enfin, de todo q · caudal
n·o xe, írrionos fixar nalgunhas
se<leceion'a mos ' tírámola ·do
talaremos · máis
noutra
1 it erário vertido en cantigas,
· cüestíóns de _tipo lexíco· otJ
Cancioneiro popula'r- galego,- le.c"cíón. ~ Xuez · é a forrr1a
coplas, refráns, cantos ... que
~intáctico. Re¡:iaremos ~n que
que recol léu -. e ~ cbmentou
· re~ultante .do cruce da forma
nos chegaron até hoxe.
o verbo - l~mbrar
e aparece
Ramón Cgbanilla:;, e eremos
auténtica, _xuiz . coa espáño"la
-na tr_i_ada ten sinónimos como ·
que pode ser r~presehtati'va ·
jüez~ c·ruce ·ncrn estrañ o · se
Por iso, é inexacto afirmar
· ~cordárse ou .recordar; tam.én · ' ate'nde.mos á· pr_ofesLóQ a ·que
dunha : veta s'ati"rica, presente
que a · nosa cultura calou ou
é _ pos ibe 1 a- - construcción
d e senipre na nos,á líter~tl:Jra e
ah. ¡de.
esmoreceu · durante moitos
impersoal: "non me -ácorda e5
· "Que ben ·. duro o ,--coíro
que desmite ~ - vísíó.n dulcifianos escuras, ·p orque de. certo
que díxo", "lnon the acorda
cada e exclusivamente ·1íríca
tes":
ese ~bé~ ~un advérbíci de
tod as e-stas · expresíóns -cultuonde foí? " ...'./ ~
que dela-se ten por ai. Di así:
- usadísimo: "cheoantídade
ra is que antes cítámos pervi. A propósito; de . ver-án,
.
goume
ben
· o cahiíño hoxe;',
De m_adiera de cacique.
veron, dando saíva ao noso
1e-mbrémos os · homes· · dás
uestá
be-n
lonx~ de aqí.ri", etc.
teño
de
faguer
un
carro;
existí r ao 1ongo da historia,
estacións do ano: primavera
, ó'ebemós us·ar a forma
as rodas de p(egoeiro~ : .
anque, iso si, cada vez máís
-(4), ve·rá·n, ·outono, ~nverrío. E
alegria :_ q_ue- áquí apare,ce én
estadullos
de
escribano.
ame azadas e agredidas, cada
de ch'.an, "reparemos ~ eR · E¡Ue ,é
" vez·' de ·'-'ledicía" .ou o_utras
Este pandeirQ que eu.toco .
~ vez tnáis reducidas e 1 ím ites
·forma alterna,ñte .na tala" con
innecesadas. E, finalmente, ·
éche
de
coiro
de
xÚés'
:
º·
estre it os . Hoxe, o ·pano rama
chao (o .mesmo' que · irm-ánréparemos no. ·reforzo
da
(oca, pandeiriño, toca,
caml;>iou, porque os axentes
/i-rmao, - · gran/grao, ,. etc.),
cotixuncíón
e
que
aparece
no
que ben duro o-cório tes.
colonizado res son máis podeambas as duas solucións
penúltím:o -verso, como tamé· Hai alegria no infe-r~o rosos, máis tamén- son máis
· ~ · Eiífe_reñtes da mesma palahfa e
'ne.ri: ''.os teus , e máí"s os
que m-orreu un_ escribano;.
fort es e organ ¡·zadas a:; fo rzas
per.fec;tament_e -:,válidas, ~ünda '_
meus", ·"o _abó. e máis ·a
a pruma' e máis o' tintejro
nacion aí s da resistencia, que
-que na escrjÚ -prefiramos -as .
neta':' .. ~ ·
qljedarj no cua.rto bailando:.
por suposto están impulsando .
formas .en-án. ~Non corifonda- ·
,~ ,, (1 )_. Primavei:ra - p.on ~ s~'mpre ,
t amén o movimento cultu ral
.mos chan ;Con · _piso (piso de
· - · '' diferenciálismo. Hai zori.a s. do ·
re almente galega .
nen
madei ra, de, .:baldosa ..
'
: naso "p a ís nas que se debeu
No.tem·os como a ca-ntiga~
As mostras que hoxe
c~n -·solo
(o xeolóxi¿o:
· dar por .ánalo x ia con ou-tras ·
·formas
·en
- e i·ra,
como
esco ll8'- sabiamente os pe r- so- · ·
-escollemos son, aínda que ben
subsOlo,--pGr· exempl'O).
apontaba o co laborador de A
d ife. rentes, igualmente demosnaxes satirizados: o ."caciNa outra cantiga, fix/émoNQSA . TE .R RA M
: .Hort.as
que",
o "prego_e-íro~', o
t rat ivas da calidade ' desta .
n.os no segu ínte: · fagú.er é
'.' Vil a nova hai uns níeses. -,_- '.-

as· .

,f ..... ,...

,

.

'

se~ana pasada faciamos'

un ha :presentacióri ··do .Cúrso,
explicando de qué' p-remisas
-partimns ' e cál nos ·pare·ce o
· tratamento ·correcto do pro·
blema dÓ naso idioma. · Irnos
adiantar · é cái vai ser . 0 ·
· contido de cada "lecCion".
Terá primeiro un texto litera. 'rio;-despois, un breve comentário sobre o autor, tempo e
aspec!_os da_ obra é, finalmente, unhas observacións sobre
cuestións de tipo sitáctivo,
léxico e semántico que
aparezan no texto . Cada tres .
leccións, ó espácio da sección
dará cabida ás cartas que os
lectores queiran enviar para
consulta de dúbidas ou para
todo tipo de preguntas
rel acionadas coa nasa 1-íngua e
que tentaremos _de responder
sat isfactoriamente . · Xa face mos, por tanto, desde hoxe, a .
invi t ación neste sentido ~
todos os que sigan o curso é
queiran preguntar bu comen ta r algo en especial.
Hoxe , pois, irnos · dar unha
mostra ou avance das leccións, po r as chamar dalgunha
mane ira, que van compoñer
este curso. E quixemos
ini cialo con dous exemplos de
poesia popular, anónima, que
tan bons froitos deu no naso
pa ís. No caso dunha nación
dependente como a · nasa,
so metid a a un pe r sis~ente
proceso de colonización; to·
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" A arte rion debe ga1ant izar o
refle xar a paz e o orde, senón
forzar a aparecer o que se de ixou
bai xo a superfície da fachad a" .
Esta cita de Adorno parece sé r
un os lemas para José Luis 1sasa,
composit or basca ime rso na
cultura do seu pobo, que tenta
lev9 r adiante a perigosa expériéncia de facér música contemporá·nea, electro-acústica, sen renúncia á sua definición euzker¡:¡.
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Nado en Donosti no 1940
estivo en contacto coa mú sica
/d~sde nioi ,. novo es't udando_ o .
pian o: Coma compositor é
fun~fa mentalr:nente autodidacta
:-;-en · Euskadi, coma en Gal_ícia,
·compre _emigrar se . s_e quere
·est_udar a carreíra mus.ical-. .As
suas intervencíóns en . festiva is ~
,internadonais -Londo~, Royan, ·
-. New York....,. v·ai .parella á ·
~preséncia en man i festa'cions cul.turais pop.ulares e- ás conferén·:cias nalgunhas unív¿rsidade~ . e
:centros culturaís da ' pení~su.1a-'
~'-no l976 invitáramo)o, a · fa lar
en s·antiago e: Vigo~: Tamé_n foi
o .fundador dos Festivais de
~.úsica
van 9;~J tdía de-oo'nos~
t1 ! in'icía~iva . que: s_ó~ti110 dous
ar.io~ de vida . Pero, á marxe dest.a
carreira internacional o · seu
,marco fundamental de act-~ació~
é o País Basca -nos dous lcdos-:áind_a .q ue p-or falla de meí~s no ,
·país 'teña , q~e - ir ·ª Al~a -o
labo rató ri.o ml.,lsjcal ~a d (ileño
fu ndado - por ' Luis d~ R~blo e
fi nanc iad o po r- Huarte_:_· pa ra·
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facer él montaxe das suas ob ras.
senór! un ha síntese que leva a un
A el ección do í nstrumentaestatismo contraponíbel ao dínamismó idos ." Aguerís". Pode r,íase
1 ium e lect ro -acústíco non resulta
no caso d e 1sasa un síntoma de
dícer qu.e est(ls ·$on unhas Ó.br-ás
--que enfrentan ' aoüs ·mundos e
asépsia senÓn todo o contrário, é
· 1'. epro'c~úceri un di.scurso "épic o",
un síntoma de compromiso
estético e ético. Os medíos
polq ~contrárip, "rJ.ar9ak" é .un ha
e lect ro-acústicos permiten unha
. refle:~ión :
interioriza:c ión
·duw meío . culturat e-, .· n~se
selección de elementos sono ros
que poden conformar sintaxes
sen.fido, s€.ria"~''l1 ~ · discur~q ~·¡ íríca'.t'_ ,. As--- ch aves-. e-onceptw~ís de
específicas _a inda . que non
..- ."Ha roá R!_,- - h~oeria ~ qLie bu.~calas procedan dírectamente dun rneio
~ nO. 4it5-ro .-''Quósque:· tandem?-' -do
antropolóxico concreto. No caso
dos "Agueris" escrebia' 1sasa: .
grande escu.l tor euskera Jo r:ge
"Son un intento .de síntesis de
Oteiza, · que Jnfluiu profunqa. mente :a · lsasa c':cras expHcacións
mundos contrapostos, tratando
de -sintetizar os meios instrurnenan tropolóx'icas e simbólicas das
·for mas ba~kas. ·· ., ·.
·tais ·e ·electrónicos, - propon'd o · Non · é ooado- talar dunha .
unx eito orgá.nico de chégar ~
. : músi~ca c;:iue.. ·o "leitor des.t oñece,
conciéncía ,individual, p~ra unifipero · no case{ ·de· · lsasa ".- non
car, . prom9ver e organizqr
. '.existen tltscos -e as suas co-mpos iceíbemente, n.un carpp_o. - de
ció"n s raramente se retrahsmiten
abertas
p_o síbilidades'!.
No
por >RTV E. · Qu ·izaves · t·eña
~~Agwer i 11 ~, ; existe, unha- t~.nsión
" a·lgu .í'ha ' ocasión ~· pata " fa Ge lo. ·, ·
eAtre o .. materi~I tr_adi.cí_onal e 'º
. nalgu'nha emisora gateg'a agora
sintetizado, tel'.lsión~-que_ ser,ve .de·
c:,ii;tere8t~s:~:seguñdo~. ~· á~u"tor :/ '!Á
ele~ento~guia d~ obra. e que .leva · idea qeo ' Haroa~, .-pf&~r:iq~ · ~sJ~~r . que . comezan a ''nacer álgo qUe
·poda dfr lugar-a uhha· progt ama'írnersa ·én re'sonárí<üas cfo ·n1Ciso
a únha resoluc.ión -"dramática"
cióh n'on ,· ahs01uta. De· calquer
no que a - irr~conciliadó.n dos_ · cr~.rh~ecM:·é:~.nq_rah~~~et-~~é.ccía~ :'gé
xe.ifo coido ' ·. ¡.~portante'. ter
·:noscútenipo~- A\_s'.
dous me íos queda expUcítada no .' . cxi mpr-Ümi·s o
.fa lado da · obra'- dun -home que ·
diséurso final dos p'iar.ms. A obra·' acepcíb h .... de- ocGi, va.lde l-r'o,
re-do·A·i;:lo. :~·drc"úl-ar, -"resonaflCiá:.. · · diddiu comprometerse coa- sua ·
posui unh~ ag,resividade · q·ue
't en un~ha ,_íntirnp·'. corresp'on'ciél'.l¿ia ; ter_ra_ ~ traveTso da música e, \
parece:.. ir, , ecl9sic;rnando. no
c·o a · t9~m ~( -da~ ·cib~~- ~tempQ -; Cir;:
neste' compro'miso ·étíco-es.tétíco, X'~.
desenrolo no enhentamento xa
culac . co~ostante.:_ -ef)teridlda oo";,
non- tívo -que renunciar nen a sua
comentado'. Pese a complexídade
sonora , os "Ague risº_ ·foron
mo u~·f,·~ ·contida r.r;ultip-lic1 d.ade - sintaxe nen _a ·identificaeión .·co,..:
seu. poho: -Nm.ltra ·ocasi'ón, ·
aceptados com;;i ·,a.lgo ,eile seu en
d ~~ .·e'.xpr:ési-ón ~·:u'nha ·d~fín i Gíhn
' qui~aves fale novameni e del -ao
Eúzkadi por- un pú_blíGo 'q~e ,·
da con~ién~i~ p e'.rs~ql"~ Co~o n_o
an alizar · ~ pos ibil ídade dun
recoñec.eu~ a~ é:Íaves- sln;tácticas
qs_G.', . :,9os' ;· ~· Aguhi.s'_', · ós _ inst1y' nas ob ras'; estas serviron para
me-ntds _~tfadí c í o n.aí·s-' usáD_
sa xú'n- _, " nadona lismo musica l" pa rt indo
du nná estét ica· actual'.
·d iversos . montaxe_s audio-vrs1:Jaís
-to· -GO~ ;tectronkos,. pe,i-~ no~ ~~ .
XOÁN' M. CARR ·~IRA
da : 0 ::'-ern·frenlarrten"to . "' viotérl-tb
· qt.!'e qx-ud aron a sua d ifus.!ó n.
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Dou clases de .EXB, Graduado
Esc9'1ar _e Galega; son mestre:
con _ título. Mai:a . Beceira .
Constantino Lobo-11-13.
t. 311486. Ferro!.
Necesito pegatinas .de todas ~s
é('.)ocas de ~ todo ó MN-PG.
· Manuel ' Brea. Rua da Torre- ~
25. Pe.rlio (Fen'e). · · ·
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Ternos biblioteca moi precá.ria e poucas posibi lida<des de
completala. Todos os leitore~
q_ue podan. ter 1.ibros en ga-lego _
dos que non se sirvan , agrade-".'.
- ceriamos-que -nol·os 'enviasen.'_
_I rmanda'de A~alega fi'á Sui2a. ·Cp. 433ii 211.' Geneve .. (SÚi:·
sse).
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A cidade mod:~A'a"' nas sociedades capitalistas, · óu . e~cargados ~1:.1~ convert1a ·a ~su:: ed1f_ 1c1~ nunha sucursal manter '?u 1n~r~mentar os prec~os_ ~aqueles p_rodu_tos
·
·edades da periféria do capitalismo é un . de Chamberi, f1xo que un certo bato ant1-C.I. se e~pallase industria1s real izados cu n coste infinitamente 1rifen or,
mesmo nas soc1
.
, .
. v·
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d
d
·
.
· fl , ·
· d ·d
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. grande. tecido que refréxa fielmente todos os cámbios,
por 1go, a _o a 1.1menta o por to os os co.merc1antes deb1d? .ª unha in u:nc1a mo1 re uc1 a no seu coste 1nal
alternáncias e nov.os grupos de podér que nela _x_urden.
pequenos da vila. .
do pre;,io d?, man de obra.
b) ~,s MADU8.t;~,
O _C.1 .:- como empresa en _gra_nde pa rte p r od~ tora
Desde a vila pominada _polo castelo e a .catedral, pasando
poi as vi las das grande_s ·ayénidas do s. XI x de ostentosas
O Cor.te 1ngt-é_s. sabia que, tiña que super~r as qos ~t1~os ql!e ve~de, sabe que ll_e interesa promocio nar
mansións da burguesi.a nacen te _qae m.~Qraba ªºredor das
res·isténcias pa poboac.LóF Viguesa e ªº mesmo ,tempo
e de fe1to promociona .certos ª:~ 1gos de ori x~ . artes an a_I.
indúst rias de estrutu.ra familiar e déica - a. vi la na · 'r:ñanter e incr'eme·ntar os '.ié:Os gaños. Q •"Corte" e debido
Ao mesmo tempo esta atenc1on a produc1ons loca1 s
actua lidade presidida . no . seu ~ ~entro ·n~urálxico · pola · · sen tlúbida á sua experié6t"ia nos . outros· comérc ios
xenuínas a~0dalle a se pre~tixi.ar, ainda ~u.e .ás ~ eces os
comezou rapidamente a . arte llar actividades festivo-carecurs.os_ utilizados, non de1xen de se r crit_1cabe1~ com ~
banca e as oficinas das grandes empresasrnulti!1aci9nais,
- amósase· de xeito sintético a evolución histórica das
merciais ao ·longo de . todo o ano, cando rion ~ran
sucedeu neste veran nunha venda especial ad1cad a a
forzas ·dominantes. No· comércio o edi-fíci.o qunker do
rebaixas de _x aneiro eran descontos de verán, festas d9
cerámica galega na cal a part e ocupada pola nosa
"Corte Inglés" presenta todo o seu poder económico ao
nada\ cos re is magos incluidos, ventas especia is de
cer_ámica era · re lativamente deb il e polo .. c?ntrário
mesmo tempo que un despré'cio absoluto pola estétic<:i da
óutono ou de pre-outonQ, con .escaparates feitos
abundaban as .most ras de pezas de fa ra de Ga\1c1a, sob re
cidade, desprécio absoluto que ven· ·increméntado pola
graciosamente polos. pintores vigueses, días do libro, do _todo casteláns que eran C?,locadas .ª? lado da g~_le ga
proximidade do scalextrix, do tan traído e levado e por
neno, do pai, .da nai, das letras galegas -e das non galegas,
creando unha forte ~onfus1on no v1s1 tan te que vma a
ninguén desexado scalextrix vigués, ainda que linguas· · · semanas brancas, azuis, verdes, marelas, concurso~ de
visitar "La feria de artesanía popuJa r gallega".
tendenC'iosas ás que evocamos aqui con todas as reservas
pin~ura.' de con.tos, d~ cuentos, de todo, xunto con
o c ·cOM'ERCIO VIGUES E A SUA REACCl,ON
din que 0 "Corte" estaba interesado en que pasase pola - música, canció~s e de todo ti_po de adubíos, románticos
DIANTE DO "C.I."
e sentimentais, vulga_res ou exquis!tos.,"'" acordes coas
sua porta este ramal da autopista do Atlántico e qÚe
me~mo chegou a favorecer esta posibilidade coa entrega · - necesidades_ Goncret~s ·<:lue . o ~arketi'n_~ impuxese ~esa .
, de sustanciosas cantidades de diñeiro.
éonxuntura, mesmo ha1 quen d1 que senores execut1vos
· Os comerciantes vigueses, sob re -todo aqueles
con ca.ra de .Cl:1amberi e acento de ·grande comércio -ubicados n.o centro n~urálxico de Vigo, diante da ameaza
bunker, novo en· Vi.g9 fíltranse en cúrsiños de galego
lOE ONDE SAEN OS GRANDES
do "C. I .", representante neste caso do cap ital monomercan gramátic·?·5 de la lengua galle.ga .._,. _
.
COMERCIOS NO CENTRO URBANO?
po-lista, te ntarob de t0mar algunha iniciativa. Non sabían
Un -foito socio\óxico de indubidábel frasceridéncia na
con segu ridade o que podía pasar, non sabían tampouco
o grande comércio no cehtro da vila é un fenómeno xestión da época ·mad'ura do -" C.I.", é o ~ar isma _que esta que ó "C.I." non estaba inte resado en afoga r a tudos, .
grande casa tiña' e ten para .toda unha .chea .de señoras
urbanísti co e económico que naceu nos USA, n ~ década
a.inda que si en· apret;;ilos. Pe rante a sua situac ión
pequeno-burguesas arelan~es- ·ae novas . ·experién.cias· desespernda acodiron ped indo ax ud á a certa s em presas
dos cincuenta, a fins ·da cal chega como eco a Europa . En
consumistas, compe_nsadoras atobadas doutras. O "C,I ." · de Madrid; coidando probabel men te que de onde lles
Vigo ten habido sectores que na década dos sesenta
tentaron . de se adiantaren a esta tendéncia previsíbél do · supuxo tamén para , .ünha grande pa rte das señoras
viña o prqblema poderra c he gárl les quizais a soluc ión, e
desocupadas, acostumadas ao selecto pracer de "ir de · así encarregaron á empresa · ICSA Gall up, empresa
grande capital, como foron os .grandes' comé rcjÓ~ "Et
Pilar", segundo algunha xente dominado por capital dos· tiendas~', a · posib.ilidade de ir .d e tendas sen- se mov er.. vinculada ao capita l · monopo lista e dedicada á
ciünha soa·. tenda co conseguinte aforro de gasolina e
invest igación socio lóx ica de mercado, un est udo para ver
P.P. Jesuitas, "Cividanes", propriedadé da família· do
o que t iñan q ue face r, dia nte do comércio xi gante que se
mesmo nome, rnoi poderosa no comércio vigués e que · aparca mento gratuito no próprio ·parki rí g do corte.
A organización espacial do "C.I." froito dun acabado
lles vi ña encima. O re sul tado pódeo ver cal qu er vigu és
ten . moi orixinais ramificacións multinaciooais como.
iUn comércio en Paris! , ou ASEFAL, propriedade d1.m ' ~tudo consigÍ:1e efectivamente separar as distintas zonas, q ue viva na c idade; é o intento de convert ir a rua do
Prí nc ipe nu.n ha rua de peató ns, co locando uns faroliñ os
grupo económico no que esta ur:iha axéncia de segu'ros · divididas segundo· os produtbs que venden, dando a
impresión ao el ierJte de · que se despraza de comérci o ,
móveis e baQcos, ao mesmo te mpo que orga nizand o
que é a que lle da o nome ao .comércio, se o lemos ao
para ·que en cada ocasión consi ga un ha nova experi éncia
. rivés, La Fe 'S.A.
·
ent re todos os comerciantes da zona rifas para estimul ar
iibidinal. .
'
Non ob.s tante nengunha destas casas tiña os mei.o?
a venda .
. infra-es-tructurais (fabricación própria, rede suficiente- ·
Non sabemos canto pagaron os .comerciantes po lo
NEN TANTO NEN TAN POUCQ .. ;·
mente ampla e diversificada, organización técnico-coest udo qu e tan lúcidas solucións lles de u, mais coido que
·mercia_I á.xil e moderna etc.) , dos ·que dispLón o "C.I ." no
para ese t ipo de so lucións u nha asamb lea de
·momento actual.
.
.
: Ao mesrt)o · fempn que isto oco rre no "CI " a xente
comercia ntes e empre gados te ria conseguido iniciativas
O segu inte paso que deu o capital cómercial .foi .eri
sabet tamén que os outros non eran mancos, nen guén
máis ~re ativ a s e dinamizadoras, e desde logo o que si, é
USA e nos países máis adiantados do capitaljsmo - igno ra en _Vigo q 1.,.1 e o "C.I."" fix9 rebaixar ·as tasas de
q ue ll_es te ria saido mo ito niá is ba rato.
europeu coa creación . de grandes -comércios: con
gañancia· média d0S ·c mnercios da cidade (xunto ·coa érise·
amplís·imos ·espácios para aparcamento de autos nas :- actuant~), e que 'estes comércios nunca se caracterizaron
DO "CORTE'' o "CAH8E FOUR" DE COLA
· aforas· das cidades, con précios ·máis baixos qu~ Mas, p"ar. précios ·- razoriábeis ' sen_ó n máis ben por todo o
contr:árfo (no)J hái' ·que esquJ cer que a propriedade dos
Falabamos ao comezo destas liñas dun pe rigo que se
comércios u_rbanos e dirixidos a . fornecer aos seus
c::lientes dunha compra semanal ou quincenal. .E este o ~ . comérciqs viguese·s estaba repartida nás fnahs ·de moi
aviciñaba, sen que nenguén teña fa'lado claro até este
tipo de comércio" que nos amenaza actualmente en Vigo·... ~o-~cas ~fa~íl ¡·as,: qye' Jiosulan cadeás ~e fondjls E;? exercian
momento, existe só 0 rumor. o "Carrefour" é unha
orno veremos ao final do artigp. E xa o último- paso. · un_ríxido c.ontrol sóbor dos précios), realidade esta que
ca de a fr:ancesa especial izada nos ·comércios de grande
. ado polo comércio na vila e que· famén ten
seu . veu a-relativiz·ar.:a ii:nplé!.ritacióñ dq . "C.I. "~
s1,.1perf..ície~ nos . cales o. incentivo máis claro pa ra o
O qü~ -~<rn "se ll~ ~pc;>de negar · p·gk> ta_n_to a<? "G.I_._" .e . comprador é o do ·orécio ,. normalmente máis reducido
eflexo. en Vigo e que son as· fa _lerias no centro inzadas dé
ofisticadas "boutiques" (este proxecto vigu.és atópase.· q'üe ,_· c~~s~guilirnun~~ série c_ó~sid~!~J?.el_ 'd~ P.t<?d~to~ ~er " qÚe"" 110 . cem~rcio t~~d ic_id~·al. Nesie- tipo · de es.tab\ecien . .parte estancado _ -Galería·s de Principe-J que .. un_s ·. . _pr;:cros _:, -oste~s1bel_m~~te Pº ~ - b~~X? _ - . db?-· ..~·recios : :.men~o sóise_' facer L,111ha compra semanal na cal as
recordan as vellas existéntes nas nasas · vilas desde a .. ,· m~.Q1.os~·de_ me_r~ad_q,,.sob.r~ ,todo_ ep fq:ert~.~J?í~!Tlb~1cms· nas. ~ reducións., ; de <pré.cios, a miuEfo, máis anecdóticas ·que
década dos cincuenta.
cal~rs o~ '.'C.I :·~ .:·ofe ~ecia:·ª<? pútS)i~o, prée.io:s _~~áis ~~íx?s re.q_is,: fan ;.que o. cli~;t~ se ~ atafegue d~ arti'gÓs e produt~·s
q~e os qwe . tinan os" ~ª~º~1stas forneced5»r~s do comercio- "qúE!_'. goutro <
xeito moi •probabelñ1ente . non te ria
DE "SE ES BON VIGUES NON VAIAS'
pequenó, . sucesQ . este ' qye d·e:u ]_1.,fgar - r:ialgu'.t:l-~Gaso ·'ª ':. €OÍ1'}~_1Jmi:do ·co conse-guin_te,, efoctivg e áutéjltico aforro, e
AO CORTE INGLES", OUDE COMO
ptotesta~ por par.t.e dos cgmercianteA éh_.~st~Ón = _ ;·
. non:, 0 ·espérperiti·co' ·de ;"compre djez cajas que as{ \e
· ,: .. O nivel de ventas· acpdado.por-.esfa .émpresa -é ""o utro · ' ré ·galamos ~uña-';. · ' --: ~
·
·.
. ·.
' ·
SAB.ER ESTAR AS PURAS E AS MADURAS
Un estudo realizado en Fráncia no ano 76, í1º que se
·dos· factores, xunto · coa sua esixéncia sistemática .d e
a) AS. DURAS
.
.
descon~o; ~~peciais Yé~e.nse _·tamén producido problemas · calculaba o cóste de gasolina ·en desprazamentos~. tempo .
. ·ó "C. l." comenzou a funcionar nunha fa.se de :certo - entre l1bre1ros. e ed1tona1s galegas e non. galegas por. mor ·perdido na realización fdestas .·compras, asi como . a
rexeito por parte da poboación; A xente comprendeu · destes priviléxios) ·que 'lle posibilitan unha política de _porC:e'ntaxe 'de ·compras - inúte·i-s, do mesmo ,xeito que o
pronto que · os postos de traballo que xeraba (case a
.
.
C.c;>ste social1gue supón a creación dest~s cÓmércios cando
précios moi competitiva.
totalidad~ de dependentes-as, xa . que os pastos dunha
A comparación das vendas é extraordinafiamenté xa ·existe' actualmente unha r.ede de tendas.- en
<rerta responsabilidade cobríanse cori · enc.arregados da
favorábe~ en_can.to a cifras· ao "C,1.", se utilizamós como · · fUnciqnamento perf~itamente úte.is, terminaba· sacando
casa procedentes doutros comér"Cios de Madrid)· non
mostra· indicadora a ·v enda de .discos·.. Mentres ·un unha". conclusión definitiva ·de moi ·c1aro · apoio ao
' ~o.m:~nsabqn .c erios perxl,.J ídos que causaba, ·cor:n9 'era a -<fOmércio especializado vende trinta exemplares o C.I.
comércio tradiciónai. '" · ·rL'Jm~ ou ·reaxuste de plantillas doutros comércios
pode vender sen que--:sexa un caso e~cepciona.I, d~ cinco
- . Agardamos que a i:ristalación · -deste comércio "a
vigueses caracterizados por unha cantidade de empregaa dez veces máis.·
grande superTície" . e~: Coia· non. sexa máls que rumor.
de
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