


COUSA FINA1- A dunha 
Letra de Cámbio posta en 
circulación polo Sr. Bea-Gondar 
ex-alcalde e actual concellal de · 
UCD no Grave, o Sr. Béa-Gon- · 
dar cando se .. lle pediron 
explicacións, segu íu dicendo "en 
Cambados, a mí que me acusen 

- ~orporación · coru~e_sa, º ' Alcalde · 

Sr. Merino e o concellal de UCD · 
Sr. Meilán Gil,_ estivé·r·onse · 
"quedando o uri co outro", o S r; 

- Merino 'decíalle "que te b'oto" -e 
o Sr. Meilán ·"é;l que 'no"; ·o -Sr. 

"Meilán ."qlle conste en acta", o 
Sr. Merino "rn;)h pafia nada" ... ~ e 
así. Ao final' fóronse 'é · non 

~ houqo náda. 

en Cambados". (estábase referin
do ao Xu lgádo, · claro). Que 
interese .tan grande en que 
resplandeza a Xu~tícia. Loubá
bel; si señor: 

·"LA BAZAN-TENDRA PLE
NO EMPLJ;:O".- Oixo' ó Direc~ . 
tor ·de 1N1 . Confiemos nese · · 
.señor. 

: · O SR. FORTES DESP.DIS DE 
SER EXPULSADO DE UNIDA
DE GALEGA, ÁGOR'A FAI- . ·' 

· LLES, 'Á PUr\JE::f A.- Como · 
swcedeu ·· en Go.rcubi6n, ,- onde ·._ "· 

: . ~ " : 

. receritemente s~ repetiron as 
eleccións . ·munic1pais, o Si:. 

:· · : · F artes B ou.zá.n . tenerite - de 
alcal·de dO" Concello de P·ónteve- · 

: dra ·por Unidade Galega, puso ·a 
parir est(! coalición' nun mitin do 

· · Partido de los Trabajadpres,' que 
, · ie pr'esentaba en sol itári'o xunto 

con Üni_qade Galega. UG s·aco~ 
tres concellais e o PT oito e o 
alc$1de. 

d 
'.,;··vigués,; que anatemiza os conce-

MAU LEITE.- A dun re ac · 
tor de ,;_EL . POPE", semanari~ · ·' ,:-._l ·l~js _:,g-~ ~l_oque; na ~oruñ~ ~po~ · E · O · DA "CAIXA" DE ' 

\, ., 

1 terse absti_do . na r:noc_ión soµre o OUREl\ISE."- Hai tempo que 
'.•.·' ter.rorisniq'/ POtjCO .nftenos ,pide '_ .. ·_. non- se_faladas :irre.gularid-ades da' 

_gué · 9r.'abe:n os·seus 'riotñes pará-. · , ;¡-; G" ~-~ -":-d · Af ·' ·· · d ... Á . · ,, ·- . .-. ""''' --" · ., . . - ' "a1xa , e orros e uurense 
;xe.rupl-Q_ das ~erae:1 0!'1s· VLn.c!_eira~;: ;: '. "•qü_e-- levaron ,a¿_ pr9~esa~erto -de 

--- "1. -"'<· · · ·· · :, D_. Ricár:do -_ Martín .Esp.eranza, ~ 
- - COMO 'QUEN NÓÑ-OÜERE· ex _:__OiJ;~'9t<;l:r ~dé;l C~i«;~·; :- ex"-alcalae · 
A COUSA.~ Q~ña Marí~ Victo- ·~·- de _ Uurense-,_ ~ex-:p\-o-cur'a·i:lgr : en · 
ria . FerÓ-ández Esp_aí'ía, proprietá- ·. . _Cortes ~ o"utro~ ·;moi(qs "ex":.-~ 
rl·a·: _de'.-· :' ~ La . \Íot "oe·· Galiciá", . _.:- me[ltr_e_~ ,: h_ai .--~~-il~h~Lo .por . e_sa · 
ú~léo 1(0. rn~J .. qué lle :déu. bom5'6-.~.i:;-:. bq°Ada .. __ - a ' ~Gai~i_'._- n~n_ · fai · · 
e . plati'lló . á ·cous·a, .cbmenta~ nas . . viveridas ~~ soC-ia'is, ' d~?fá[se' c;lós 
Súas. cróñiéas p·arl·ameñtárias ·qu'e !, _ :: hotei.s, . ou_~ ppnos · en -"b-o-as"_ 
a pesar ·dos '(intet'ant.os votos de (Ht!SA) m~ns, etc. 
aumento do BN-PG, · nas elec· 
ción~ d·e Lugo, este Pª:rtid.o - ~e. tia8 
visto afectado por las presuntas 
implicaciones de ·algunos, .. de sus 
r:nllitantes ·en la quema de . l9s 
montes". Verdade debe ser, pero 

. ·"ten a sua coña filipina que quen 
·:. inventa b . asunto agora o deixe 
' caer como se a cousa non fose 

c·on el. 

:.'í' 

,. UN ·:· PLENO CACHONDO . ....:. 
·Referímon·os a un recente- da · 

iAUTENTlCO! . ...:.. Díxoo o 
Sr. " F-igl!eró-a, do .equ.ipo do 
ministro O: Sancho Rof, para -as 

. eleécións á -executiva de ucb en 
Pontevedra, ~-unhá ent[~vista. no· 
.p-rogr'ama radiofónico ' "Gal icia 
de Í'·.f9che'_' das emiso,ra_s-_ galegas 

. de -Radio Popul_ar; _ cando - o 
ehtrev.ista_der , lle . perguntou se 
era _-certo __ que eles. levaban a 
xente en ·autobuses a- v tar . (por 
eles), respostou "eso ·también lo 

~ . . . \ : 

-:o. 
-_ hacé-n ' los de ·· la (JPG · cuando 
llevari a la gerite a' SaAt(ag.o", -ó 
redactor do programa, aclarou lle 
':sí, pero cobran el billete, se lo 
aseguro". Pensa o ladrón que 
todos son da su-a condición. 

MENTIRA.- Non é cerro -que 
CC.00. e UGT .teñañ-encargado 

·: novena~ para pe_siir que s ...:e solva ·. 
o da crise naval. Polo -momento 
réz~mll'e só aa ministro do · ramo · 
é ao~se.~~r~s· da CEOE. 

- _O PSOEspañol ·1EN UN 
CIRIO CO PSG.- Xa que en 
Gal ícia que re _facerse chamar · 
Partido Sotial ista de Gál icia 
(PSOE), e os do Partido 
Socia-lista Galego din que o 
nome ' teñenó rex istrado eles. 

.¡ . : . . ' - -

Parece que lles d_eron a razón 305' 

do PSG, pero os do PSOE seoue 
·1 · ::i n a ut1_ 1z_ar as siglas mencio.nadas. 

P.soc1altsta,s sede bqs, deixarlle as 
, siglas a0 PSG; que non se d[ga ... . 

HUI! HUI! OUE . OS VE-
. MOS VIR.- O Gobe rno proib'íu
lle a Herri Batasuna o acceso a . 
TV, para definir a sua p'ostura 
fr~nt~ ao Estatuto Baséo. Xá nos 
1max in amos o que pode pasar 
aqui. 

UN TOPrcO'.- Ultimamente 
alguns · políticos · din que 0 
Bloque deberia deixar de dar 0 
coñazo · cqn iso do "colonialis
mo". Pois ben, o Sr. · Ouiroga 

. (UCD, Presidente da Xunta), di 
que Galícia está subdésenrolada 
o Sr. Alvarez · (PCE) dí que hai 
un inte-rcámbio desigual, os Sres. 
Noguei_ra -(POG) e G'arrido' (PSG) 
que ha1 Oependéncia económica 
o Sr. Roclríguez Pardo (PSOE} 
que . hal unha opresión cultural·. 
Po is colonialismo non haberá 
pero parecer, parécese moit~ . 
foon si? 

"HAI QUE PRESIONAR AO 
GOBE R NO, NON AOS EMPRE
SARIOS".- Oixo Rafael Pil lado 
Secretário Xeral do PCG/PCE ' 

¿E por . que non aos dous? E 
un que pensaba que gobernaban 
os empresarios ... 

J?OPE FACE.LO' DIRIXINDOSE A At\JOSA TERRA-.... -" ... · ..... ,: .. 
• • ... • • ~ ~ ;< ·.~ ~.' ·, >; • .. • ' ~ ... .. ; ·- ' 

J:stádo:· Suscripéiórí semestral; 800 Ptas. Suscripción anual, 
.1.500 Ptas.- E1JROPA: Anual; 1.900 Ptas. Semestral, . · 

RU,A --DA: l"ROIA·~ lO~l.Q '· .. , 
\. ,- ~ • ~ • • ~ - 1 ' :. ~ • """ 1 • .. .. 

· APARTADO~ 103'·1 ~ SANT~AGO "1
" ': _ .... --

,.. ' • ~ • • .. ... • • • ' \ ! ;- • • • • 

'_ OU ClriAM·A-NDO AO :"TF0 .'_··981-5-8-·26 . .'13 
• • ff • - • .' •• 

· 1 .. 000 Ptas.- AMERICÁ: Arxentina, Uruguay, México, · 
etc. Anual, 2.600 Ptas: Semestral, 1.325. Ptas.- U.S.A., 

lPuerto. Rico:.J~n._ual, .2.350 Ptas. Semestral, L200 Ptas. 
. ' 

_R~st_o~ CI~ :.sa~"ti·ago: 1~6·.735: 
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A i na· oo' Corteg~,dá,'aquel sonado '!regalo aó rei" do que falabamos no ·noso n~mero "30, vo lve ser 
· medida de e~peculación e desposeim~nto popu·l~r. , P_or fin, o negócio de con-strución de que · 

ofereciamos primícia amosa ·a sua realidade puhlicamente, e ~ rcortegada S.A.", con Ramón País ·Ferr ín 

Xa taláramos un pou.co de 
certas circunstancias de cando a 

. "doación" de Cortegad·a a 
Alfonso XIII. O que se sabe"dé 
ce rto é que en 1911 , u ri.ha 
Comisión de Viciños da illa, non 
está moi daro se 'tutelada ou 
controlada pola Corporación do 
daquela Concello de C~n: il, non 
se sabe se co consentimento de 
todos os · habitantes da illa; 
acordou o "regalo", con condi
ción de · que o Rei de España 
constru ise al í un gr ancle Pazo. 
Por causas coincidentes, Afonso 
XI II non fixo o Pazo, e o seu 
fi llo , o actual Conde de 
Barcelona, non chegou tampou-

co a tomar posesión. E vele iquí 
que nunha estadia en Glll'cia, 
Don Juan coñece un ''avispado" 
personaxe, que puxo todos -oe 
meios para que este coñecimento 
s~ levase a efeito (parece que se 
"colou" · no Hostal dos Reis 
Católicos con este exclusivo 
obx~ctó, e que c;o temp.o 
chegaría a ser o seu (ou un deles) 
abogado. 

Ramón País Ferr(n, pois, , 
ex-conceltal "conte-státado" do 
concello compostelano nos de
rradeiro!i anos do frantjuismo, 
ex-fundador e único dirixente 
coñecido dun tal "Partido 
'Demócrata Gallego" que · con cu-

. 'rrirá ás eleccións ' do 77, e 
¡ '~'avispado" abogado,· cai. na 

.1 conta · da apetitosa tallada, : é, · 
,l ~unto co Duque d~ -Alburqu~r
\ que, tunda ºCortegada S.A.". A 
· flamante sociedad p~n mqns á 

.fa~.ita: Pro~ocións Culturais 
Galegas, §.A 

Comisión.de Fundadores: 
Aco·sta Befras, Xoaqu ím. · · . 
Fontenla Ffodríguez~ Xosé Luis. 
Lopez Gómez, Felipe-Senén. 

.Morales Ouirit~ina, Xósé Emique. 
V~rela García, César. 

l>irectora: Marg(!ri~a L~do )\nd•ón 

.. ao frente e parte importante de "G.rarideza ae España" enguedelladó polo mé.dio, non agacha, 
. nen moito menos,·os seus proxectos. Por outra banda, dous pl·eitos reclamando a devolución .· 
. da illa, no norne.dun ve"llo fo'rc:) o· primeiro, e urrextraño segu ndo, teñen aparecido ·ao témpo . . 
A NQSA TE RR_A for quen· ''ergueu a lebre" I hai xa agora 'máis dun an:o : Desta volta,. clarexado . 

· . ~panorama e con°fi-n11a~das váda_s das informacións ·que a título d·e rumor daqÚela dabamo_s, 
· ·oferecémoslle aos leitor~s o resultado das-- nosas pescudas. ~ xa nó_n son sor;11ente hipóteses. 

obra que é a su a razón de existir, 
e mo i axiña se sabe do proxecto 
que, en troques do Pazo _para 
Don Juan, cumprindo a históricá 
promesa, poñerá nas mans de 
País e socios . a ·pósibilidade de 

' · construir untia 'urbanización ·de 
chaiets ou ''casas gallegas" . 
Outro proxecto de destrución 
dun entorno vital en base á por 
eles chamada "industria veranie
ga". 

~'tJOBR EZA" ·· . 
. OBRiGA 

de apremio contra ·don :Juan de'._: 
·f Borb~-~ y _ ~~ttemher~, _ ''~en:: -· · 

¡· espec tal profes1on y de 1g'f1orado. - , , 
paradero", · pofa poses.ión da .iUa< · · .· .-: 

, de Corte'gada. Os López BalJeste~··-:<<-." 
i ro, p-ropietarios - do Pazo .'"A·: · ·, «" · · · · · .. 
. Golpill~ira", de v :lagarci'a, ~du<./ :':'..::>: :::·:·· · . ·. 
1 cena existéncia dun vello foro, : ,· ·-··'.·· ·- .. · .... ., -:.·: ._._, 
extinguido, pero ·que "permite '.. · ': · :_ · - · · · · 
deducir a r~clamación da pro:..::" ·> · .. 
priedade". Reclaman pqr · ele;:,·_ < .· · · . . . _ . 

. como foreiros, ' e pq( Parte dos". -.<fu)rQ ~ · : ñób~tf' mesmo ~mP.Men- : . . .. .nada está claró. Non todos 

. vellos viciños·· da '. iÍla, . como'.· -~tatj~ • -CQ.f1 :_ e~é's~ E" as influénci~s. os viciños receberan algo . en' 
foratários. - .. n:iovi.das. · .. all)osan -.o. sel:I ·_qe.gr-au :·. troques cando os botaran .da sua 

E . ·1.lOn ' acababpn aqu( ~s . .má.i·S ' al~O_· ca~do, .segul'JdQ rumo- .' Hla, mo.itos ~é!iran ~-'pola brava'', 
'desgrácias O!;! País Férr'ín . · Un~ · · _r~s, ~ 9 .·. PSOE,. '." pres_iQf:la .<sppre· .-e en calquera cas9, -o ·vello 

· abogado de Vl1agarci'a,-".Garcfa ·' Garc;· (a~ . · D.Qrgal:fl.b.icl~ •.. militante. -~ cemitério das famílias .segue aló, · 
, Oorgambide_, entabJa · tamér:i, a. ·_ d,es~ .P~~t!~.0, _e_ o preprjb .a_fcalc;lé· e a carón - da vella capela 
nome dun ti'llo seu, -estupaote de.: , .:d~ . \iila.~prct'a, _co_n,ce!lo ' qµe .tíña · romanica. Doutra banda · a 
Direito, e -co.rño· pob re ,,_acción°> .- in9l'u.ida: .. á º' illa: -: !1º -.se·u : Plan riqueza ' forestal, entr'e out ras 
pública, .. pop~lar"; .: d~· cara a .. ·. f>~r.cial, - e .~~- pl~f)t_e?<~ra pr~ .ble~ '.que .· dalí . · te~en · qpitado . 0~-
conseguir a anl,.llac'ión, · do · vello._ .. '!! ªS'·."Gos :,.v~Jume~·."9os. _ e~if.ici9s · · ·. verdadeiro.s donos da illa (o.s 
regalo feíto ao Reí Alfonso XllL . q~e._se. que ter:i e_r9L!e'r: ·~ ... -.· . . . ' sucesivos: coidadot:es.), xunto co 
E ó curioso do : caso, . segu~ndo . . . . . , · - · ·. · · . desco.ñecimento real do carácter 

- como .se mfre, é que' 'o . s_eñor· ... ·. E A S;BÉ'.R: '. -~ ¡ .: '. -~ ... - do, monte . 'da illa (lvlciñal? ;. 
. Ga·rcía Dorgambide é. o abogado.· . • . .. . _ . . . . . . .. . ·lben qo . ' eoncello ?") ... -_-E de·~ 

dos se'ñores López Ballestero. :"_. _ a·en ,-i~ :a ·c91?-;a-:segue-: O"pleito: ..... fondo, -µnha '.comunidade que · 
Ben, ' Rárnón: P-ais ~ F.errt'n; . .encabezado . poi.o. · abogado ·a·rou- '. . - segue a querer que, dalgún .xeito.; 

Todo estaba perfeitar:nente. -comeza a m.over ,"c_ono.e idos."., -e.,. ·.·sán non par:ece ter moito fi.Jtu.ro . a'. itla valva ao PQ.bo.. · . -1 
montado, e País· Ferrt'n come.za- . en tan-to que ·alega qu_e ·o fil lo d·o- .. a i:nda·: ·que.: .n.on .. fps.e · méÚs. qu~ Asi'-_ deb.erá ser. E E;!rl calquer~· 

_ ba a ver encarreirado quizais que señor · Dol·.gambid_e · D9íi .' po~e- . porqué. o .seü princ·ipal ·argumen- : _c_asn.;· calqyera das sol!Jeión-s 

0 mellar 11egócio -da .. sua .. litfgar . como. pobr~, :p:or t~r. un: . to (o n_ón se ter fe-ito . o Pazo - apdntad.as. será mellar ca outra 
''avispada"· traxectória, cando .. ' piso · en · .Santiago, ' os -_ sejJqr_~s ·_,- prornetid<:>-} "xa. · ten atopadQ.:_ - desas nef.as.tas '! urbanrzacións de 
xu-rde 0 inesperado. · Enr.iqueta : 'Lói;>ez Ballestero· :.de · V1Ja.garc1a :~: r~pllca.nos pro.xectos do "avispa- · . chalets' '· q1,ie non d.'a~- bene'fíc io 
López . . Ballestero;· - ~ :: ·0 · , sel! .· rece_be·n p~esións· de pa:rte, e~tr!=l ' ·_:do", :Pero. o doLBallestero, que máis que ao prime! tó " avispado'; 
consorte, . 0 _. 'señor · Ramírez " .. i· ot¿tros, .do· D';Jqu.e -d~ F1gueroa', ~ .. non e.stá_n dispostos a renunci.ar abogado que apareza. Por moito 
_Esparza, entabla . pleito por .vía · Marq.u~s 9e Rodil ·e- _algún -Q~-~ ·.·•. tampouco, nen se sabe ~ ·~... que fose "regalo de rei'~. ~./ 

·f otografía:/Brais, Imprenta: "La Región, S.ft.' '.. O~f%et 
.Xurxo Fernández, Fernandó Bellas, c. ·ouiro'ga, 1-1-15. Ou~en·se 
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Non dan a cara pero as pegadas fican .. PJÑQ. 

CENGAL: 1 : 

Entre Os' 11CoiXas'' Segué o · XOgo 
·. CENGAL, ou máis hPn, 

os traballadores de ~ · N
GA L, siguen adiante c u~ seú 
<;:onflicto. Após· a den.ega-

. ción, grada~ a reclamación 
dos tr~balladores, do· expe
diente de regula-ción defini" 
tiva de emprego, por defec
tos-de forrna, 'após moviliza
cións populares e solidariza-· 
ció-n · da · poboación, o día 
.17, o · mesmo en que 
pechabamos esta edición, as 
Caixas de Aforras, detenta- · 
doras do 90 por 100 do 
cbpit.a 1 social, acordaban 
.n<qn se presentar á negocia
ción por mor dun . pre -sun
to "temor" causado p·alos 
métodós de presión em.pre
gados polos trabal/adores na 
defensa dos seus .intereses·~ 

En tanto que o Delegado de. 
Traballo · prometía unha 
soluc ión pra ~.rredor .. dó 
sábado, elaborada a '. partir 
dos ·dados · técnicos ·da 
Delega~iqn, traba'lladoras de 
CENGAL pofíían un !' pos
ta" nos Cantóns da Coruña 

' con varios caixóns cargados 
d~ · froita podre e a lenda 
"coma é·sta, quedan mi ll ón · 
e pico de .kil.os dentro". , 

· ·A empresa, ao comenzo 
' fontou pouco menos que dei:Xa; 

aos tral;lalladores na rua sen 
nada: A sú a postura, erara e 1 isa, 
de pedir expediente d.e regula
ción por perdas, qued ou cortada ·· 
pala actitud e. fi rme · e, sobre 
todo, a tempo·, dos traballadores 
que alegaron 'défectos de fo rm~ 
na soli.citude, e , no .fondo,_que o ' 
prob lema da empresa non· eran 

derivado du nha ma.la· 

Xa informamos no noso 
número anterior que· CENGAL 
se montara nun momento de 
excedente das. Caixas de Aforro; 
había mbito afo.rro galego que 

· canali?'.ar, ·e ·ur';C(a xustificar a 
u't(liza'ción no país de parte. del 
(xá sabemos · onde se invirte· 
normalmente). Apos a creación 
da " .escura" ·· INDUCOA,- ou 
empresa adicada á producción 
froitícola, montouse CENGAL, 
empresa adicad.a á sua comercia
lización, co·n capit,al ·maioritario 
das Caixas~ Pélrte peque.ria de · 
IND.UCOA e moi pouco de ~

ho rtofrolticú-ltores pequenos. O 
ca so-· é que, ao non ter un 
verc;fadeiro' interés en . que CEN·
GAL ,fara _ adiar-lte; a falla de . 
preocupació.n foi condicionante 
du'nha mala xestión; consecuen
cia: non se busca un mercado 
imprescindible para o fun~iona:; 

mento beneficioso da empresa; 
infrautilizanse ·as instalacióm 
(naves de frío, · etc.), .e do 
deficiente fun_ci<;>rramento do. 
comenzo (nunca se rpasou do 30 
pOr 100 das posibil idades reaisL 
pásase a unha situación que fa i á 

- empresá pi;.esentar o mentado 
' 'expediente por p-erdas". . ' 

'os TRABALLADORES 
SAB'EN co~ <;lUEN XOGAN -

Os-. 61 t raballadores de· CEN_-
. CAL, · d iri x idos pofo Comité de 

Em presa, aseso rados por u·n 
abogado, e máis tarde por sen-llos 
técnicos . de 1 NG e CC.QO., 
co l·len · cartas na partida, e 
deciden non quedar. sen traballo 
pa las · boas. A legan~ defectos .de 
fcnm¡:i na sol ic itude ·da empresaí 
e demostran que na Memoria dos 
cinco últ imos a ~os é ded11cible 
doadamente u nha mata xeréncia 

·.ou mellar d ito nula, po; 
despreocupación .total, que de ·' 
nnn ·se Jer dado; teda evitado a.s . --

libr0m-o 
SEl\~PRE AO SERVICIO 
DA CUL TURA.- GALEGA 
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perdas; doutrá banda, denúncian 
a talJa de actividade total de h.ai 
tempo, e que, de prosegu.ir, pode 
causar a ruin a - total· das 
instalacións. 

A acthude :da empresa é, . 
dende o l7 de agosto, de nori 
aceptar ·· a discusión ·. cos seus 
empregadqs. -En troques ~uriha 
Audotoria .da · situación-· real 
económica, limítase a presentar 

. un ha · ce~ti_f ieacióri de contabi·1 i-
dades·, mostra enganosa que, 
noustante, se lle acepta. · Os 
trabálladores protestan-, ' é. a 
pe.legación acü"rda recabar dados 
d.e ·· técnicos; e , os d~vanditos 
.técnico$ . ·parece que .· reciben 
·arneazas per:sonais procedéntes 
· das Caixas d.e Aforras pra non 

daren informes negativos sobre a 
xestión. 

:: .E SABEN" XOGAR 

.: Os traball·adpres están d-ispos.
tos· a todo · pra n'C>n perderen o · 
seu . _postó de · traballo. Xa ás. 
Caixas . non ·11és Joi á cousa tan ". 
"cfoada com_o se cadra agardaban, 
e hoxendía non se lles . ¡:mde 
arr~ndar a ganáncia. Un portavoz 
do Comité ·d~ Empresa declará
ban()s que a sua postura sería de 
'·'se opoñeren a calqueira caste 

. 'de resolución q"ue non seña a 
_ denega'cióon- formal do expe

d.iente", e aseguran estar dispos
tos a impedir que desmé;lntelen 

. ilegalmente a empresa, teito que 
temen. 

_DE FON.DO ... lQ MCE? . 

~ .... A cuestión parece erar~. En 
.t calqueira caso, hai unhas instala

cions _ que ·valen, ben pra 
ver:iderlJe a calisque·r monopolio, 

· pra almacén de froita ... · ou 
terreos; e ·ben deles, e ben bos, 
para cha_lets·. n seguro é que as 
Caixas nori perden. 

SALTER (.Redondela) 

As 'delicias dCI co.;Xes:tión 
Ha1 ui1 o'no · que as empi esas 

Regojo_, de Redondela,· se con-: 
verternn na . SAL TEH "(Socieda
de . _Anónima Labor~!), como 
"sai'da" á crise do gru"po, "saida" 
que no seu momento calificaron 
de éxito sen · devaneceiros as 
. centrais CC.00., UGT .e USO, 
que a subscreberon, ' após diver
sos episódios do -decurso dos que 
a .vontade do frabaJl.adore se vi.u 

.: mar:iipulada de car a a abocalo~ á 
aventara -conestio.nária. -0 confli
to tivo como n~ota discordante ·a -
actitu'de da central naciona.lista 
ING, que de-sde .. o seu comezo se · 
opuxo áe denundou a· SAL TEH 
como argal,lada para lles deixar: '. 
as. nians libres aos pmprietários 
do grupo, e o . problema 
solucionado. á Administración 
comprometendo aos · próprio~ 
traballadores, · vitiméis d.unha 
situáción desesperada en canto á 
.conservación do. posto de .traba
llo, no aseguramento da hipotéti- ~ 

.ca continu idade da -empresa. 
O conflito xa estivera ampla

mente comentado por A NOSA 
TERRA naqúeles tempos . Neste 
momento, · case 300 traballado
res, que se atopaban en 
regulación temporal de emprego 
e levaban un ano ,co seguro do 
paro, están · abocados á regula
ción definitiva, cando un ano de 
"democrática" . co-xestión se 
revelá . in~fica~ para manter a 
man dé obra existente ao · 
princi'pio. 

A constatación de - manobra 
faise hoxe evidente: o demorado 
conflio \_social, ao ·favorecer a 
canseira ; ,e . a- pasividade dos 
tralialfadores (moitos deles bus-

. -caron -traballo .noutras . empresas 
ou _ mesmo na emigración, e os· 
niáis no paro), ~fo-ron os 

resulJados da poi ítica éolabo.ra
croni sta das centrais españolas. 

· OS DOUS BLOQUES 
D~ SEMPRE 

1 

A situación de '<lberta confl¡t( . 
vi~ade ~ntre a IN'G e cc.oo: 
UGT e .· USO no seo do grupo' . 
apr:eséntase aáeo; a . s·indicaÍ 
galega está a inf<;>rmar seguido d0 

. qu~ acor:itece coa divulgacióh 
dun Boletln entre os·traballadó· 
res, ao que a Dirección (centraJ 
estatais, pat_ronal - e os téc11ico~ 
.da Administracióñ) respost'an 
con outrci; estes últimos chégan' 
ao ·extremo de non informar ~ 

'.nada ª? ·comité de Empresá, no 
qu~ ha1 unha importante presén
cia· de delegados . da INq, coa 
conseguinte utilización de méto
dos caciqu ís. 

Pero aináa aconteceron fe itos 
rnáis graves, que son causa de 
que a situación na empresa entre 
-en canles claramente represivas· 
estes di'as de atrás, dou~ 
traballadores, afiliados á ING 
saían despedidos pola "cq-admi: 
n istrac ión", após a apert ura 
prévia de expediente disciplinf 
rio, en base a argumentps 
impróprios, ou polo menos 
desusados en centrais. que din 
defender os intereses dos traba· 
lladores. Veleiquí as "delícias" 
da co-xestión: os traballadores 
~egulados e despedidos po los~ 
seus próprios ·"compañeiros'' . · 

Hemos ver en que para -; 
causa. Ainda que o futuro d o'~ 
traba.lladores de . SAL TER, p9la 
vía plantexada polas centráis, 
españolas, aparece dubidosO', 
mesmo máis incerto· que hai 
hoxe un ano. -

CORRESPONSAL. / . ~ 

' TEMOS LIBROS PARA O ENSINO .DO GALEGO 
EN TODAS AS LIBREHIAS· DE GALICIA: 

- Farangullas 1, 2, 3. 
- As cousas de cada dia 1, 2. 
- Gramática elemental. 7 ed ici6n 

(Carballo Calero). 
- Dicionário. (Franco Grande) . 
- Vocabu lário galego-castelán (F ran-

co Grande) . ' 
- Vocabulá io castellano-gal lego 

(Fdez del Riego l. 
- H ístória da Literatura Galega (Fdez 

del Riego) 
En -distribución: .,. 
- Galego 1, 2, 3. Instituto da Lín gua. 

Auto.Escue 

Al@-~ 
Mar.celo Madas, 14-baixo 

(Frente a Telefónica) 
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-U_GT-C_E·o-E 

ESto--:JoI o 
Neste verá n pasado,~ org.ani,Zación empresaric;il 
CEÓE e a central UGT firmaban os seus xa ben · 

coñecidos -''·Acuerdos''. E con data do 12 de 
~u-iio, Ca'rlos Ferrer Salat, presidente da 

patronal, firmaba unha 'carta persoal dirixida 
aos seus asociados, na que daba canta 

pulo miúdo das ventaxas su bstancia is que a . 
firma dos acordos lles ·reportaba. /S.. carta non 
ten-que perder. Desde a renúncia da UGT _a _ -
presentar.He ao "Estatuto del Trabaja_dor" 

calquer er-imenda _que non acordase previamente 
-coa CEOE (e estas_ irían en· orde' á ., 

aceptación de regulación de plantillas ; po-
i ítica de emprego .. .)-, pasando por cuestións 
de irestrición no recoñecimento das centra is 
sindicais, ·polas trabas ao " axeitamento do§ 
convenios ao aumento do costé da vida, ou 
o Estatuto especial das emprésas medianas 

ou pequenas·; to~o isto, ~ngadido' ao recoñecimento 
esclusivo (de momento) da UGT como centraL 

"preferida" do ·empresariado., dá urJ_ha idea · 
moí exacta, entre bastidores das -

declaracións oficia is, de dif'flensións moi 
cuidadosamente agachadas por entrambas , 

_ partes. 
Ben claro se ven .as repercusións que no 

naso país pode traguer todo isto. A 
"solución" da crises da construción naval 

galega, a situación dos traba_lladores da _ 
pequena e mediana empresa, sectores que supoñen 

a i r11ensa maior parte .sobre todo en _ 
certas zonas do .país, a represión e_ "" 

minusvaloración do sindicalismo galega, totjo 
está, dalgunha maneira, incluiclo na carta. E 

1 
así, A NOSA TF. R RA recolle aquí retallos · 
do aue de máis interesante nela se contén . 

A "TAL LADA'' 
El\'1PRESARIAL 

A carta comenza decrarando 
que :'UGT ha aceptado · la 
urgente neGesidad de modificar 
el marco en el que hoy se 
desenvuelve.n las relaciones labo-

- rales, aproximando nuestra ·_nor
mativa a- la existente en los 
demás países de la Europa 
Occidental", concretándose o 
que · entrambas organ1zac1ons 
entend'eron coma tal: n A este 
respecto, renuncia UGT a 
promover a través del grupo 
parlamentario Socialista una 
enmienda a la totalidad del 
Estatuto ( 1), y asume da 
fo.rmalización de eAmiendas, 
debidamente acordadas · con 
CEOE, encargadas de mejorar el 
proyecto de Estatuto enmaterias 
tan fundamentales a los empresa
rios como aquell_as relacionadas 
con la pol(tica de empleo, 
·plantillas, expedientes de regu !a
ción,... etc. Se trata, asi, de 
o~ner en cuestiones tan 
defícadas un triple objetillo: 
plazos improrroga[>,le_s_ ~ cortos 
{>ara re.solver las s-0l1~1tudes o 

. l ' ' '· " ' 

expedientes de ad~cu-aéión de . los 
puestos de trabajo a las 
necesidades de . la empresá pór 
causas tecnológicas o _de c ri sís 
económica, no s-uspen'sión de l0s 
mismos, y obligar ~ª la autoridad 
laboral _a resolver, ya que si nó se 
produce decisión de la Ad-minis
tración, en los cortos plazos 
previstos, se entenderá aceptada 
la solicitud del empresario". . 

A CEOE· asegura ben os cabos, 
non hai dúbida~ e non quer arriar 
gananciais pase o que pase. 
Entón, ".. . nos ha parecido 
necesario aceptar los resultados 
cie los criterios que . pueda 
aceptar e 1 Gob ierno, como 
directa consecuencia del incre
mento que sobre el 6,5 del JPC 
se produzca · .en los próximos 
meses a fin de evitar .r:enegocia
cione; de los convenios"; e é que 

... Este .. cbh1promiso... no 
condici-ona la poi ítica salarial á 
seguir en años ·sucesivo;. En los 
que deberemos-~onseg1:.1 ir que se. 
reconózca 1·a necesidad de . 
ad-ecuar --10-s salarios a lncremen-

1 tos· de productividad y, no sólo, 
al índice. del coste de la vida" ~ 

Os 'traballadores da pequena i::_ 

mediaria empresa est án de 
IJ..r;ioráboa". Nestes - casos, 
"Estatuto del Trabajador". µre
vese '11

., . gar_antlzada li? erta_d d_e" 
. las empresas en la negociació n de 

los convenios colectivos, indem-
. nizaciones más reduc::idas en casó ;-. 
· de despido. de ·· trabajadores, 

trámites ,mucho . más sencillos y 
ágiles par-a adecuar- las plan~Íllas 
de. e.stas · empresas ¡;¡ .. su actividad 
posible en ~ituaciones de tris.is y 
se_ ha evitado. e! reconocimien10 _ 
de -la presencia directa de los 
Sin,dicat:os -en e) séno _de estas 
empresas ; asi ,tqmo se reduce el 
tiem-pg . que I a cargo de estas 
empresas, _ deb·a COAC¡;derse a !,os 
representantes de los -trabajado
res para sus ~ ·funciones de 
representaéión". 

Todo en base _ a "conseguir 
· unas relaciones laborales ba'sad-as , 
en la negociación .y el comprqmi
so" e ''evitar que- nuestras 
concesiones sindicale_s puedan 
propiciar desorden . o . principios 
asamblearios" ~ -

A "MIGALLA'' 
SINDICAL 

E a UGT, "sin , la preseni::-ia, 
has-ta ahora, de CC.00:", tamén 
quita, cómo noo; a súa tallada . 
"Dentro de este _cuadro negocia
-dor I debe situarse ~I· acuerdo -de 

- reco.nocér a UGT un delegado, · 
que -será siempre _ury err:ipleado de · 
la empresa y preferentam1:mt-e 
miembrÓ-. del ·comité de TrabájCJ 
d-ores (en los centros de trabajo 
con plantilla superior a 250 
trabajadores y sj empr~ que UGT 
tenga como m(n·im.o #un número 
de afíl rc.r!o s su'pedCÍr al 15 por' 
100 de -la plantil_la del .ce.otro)·· . 

E non van ser -facilidadé-s 
precisamente o dado pala 
patronal , pra - o desenrolo· 9o , 
labor dos sindicatos. "En cuanto 
a la- posibilidad _de intervención 
de los sindicatos e·ñ la~ negocfa- · 
cione~ a n-ivel de empresa,· _está 
subordinadá a la p.osesión _por -la 
ce~tr-al afectada de la mayad.a 
de ·ios miembros del Comi'té de 
Empresa respectivo''. ·E eso, p_olo 
'que parece, se Hes dá a ga.na. 
'Porque ''Esta negociación deberá . 
ser _previamente admitida por la 
Empresa". " . -

A actitude 'e talante · da CEOE 
queda , crara. E ·o que, .a A1éd.ias 
coa UGT, lles-tén preparado .aos 
trahal lado res de todo o Estadq, e 
maiormente. aos ae partes' que, 
como o noso país, están ria 
primeira liña das ' reestructura-

- cións de · plantill~, cOn)5:elación ·. 
s9larial,- - crises da .. pequer:la 
empresa, etc,. coidamós que -
tamén. o caso 'é q,ue· poindán. -

(1 )"Estatuto del tr~bajador'' .' __ 
. ~ - ~ -. 

.:~. Ve_n qe celebrarse o 11 Congreso da U.P.G. ' (Unióñ do 
-Pobo Galego), o 1 n(legalidade. A traxectoria dest~ partido 
-en qÚi!lcé· a_no·s de loita esforzada, non exenta de crises, 
. ábandonos e atranecos, fixo del a · representación dun 
partido -comur:iista«coerente de carácter patriotico, isto é, 

. q~e asú'me· perfeítamente o problema da liberacióp na~ion.'al 
·- de Galícia, ao tempo q'ue se declara marxista-l~ninista, 

preeis$lmente por i·so :---Tratase dun f~nó"1eno ~nico no 
Es~~o Español, polo de _agqra_, xa que nen en Euskadi nen 
nos Países -Cataláns ou Canárias-existen plantexamentos tan 
inequívoc~s~ tanto jdeolóxica como · organizativamenté. 
Compre t!!r en conta que a U.P.G. -ten - a estrutura dun 
partido comunista tradicional. 

·En rela.ción ·ao 1 'congreso, a Ll.P. G. ten duplicado a su:a ~ 
-militáncia,· _ acad.ando unh·a.; b.ase social importante de 

· trabafladórés da' '' indústria, . 'dos. servicios e d_o· campo. E 
-pa'sibelmeote o unic_o partido da e~uerdéJ, en Gallcia, que 
es1á superando ,con éxito innegáb_eLo periodó de-transición 
a unha democrácia b1:Jrguesa, sen necesidade de ren~gar dos 

' seús principiqs: lenir:iistas ·e da sua defensa da sober~ni _a 
. · nacional do noso pa(s. A isto hai qtJe engadir a coeré.ncia 

i~ter~a ' d~ partid.o, ·o que , lle-valeu fama recoñecida de s~r 
unha ornañización · diseipliilada. Precisamente, neste_ -11 
Congreso, -fíx·ose ún afondam~nto de concreción na liña 
poli'tiéa -do partido,- baseandose na experiéncia p.r:áctica de · 
verificación da mesma nos dous 41timos anc:>s. ·Compre 
destacar que 'á .poli'tica ~do partido reafirmouse na liña 
antHmpérialista, enemiga da_ erifr;:ida._ nQ Mercado Común e 
máis no bloque militarista da OTAN así como na oposición 
i11 equivócá ao proceso aütonómico. Neste sentido, conside
ramos de interese -subli'ñar a intent:.tón da- U .P .G. ~e 
continuar· apoiando e. potenciando, como tarefa poli'ti~ _a 
máis · urxente - e fundamental, · o frente patriótico qu~ 

. r~presenta a A.N;P.G:, e_ Íóxi~amente defendenda o · 
programa ánti-onopofüta ·da mesma, AS ,BASES,_CONSTI· 
TUCIONAl-S da NACION GALEGA. _.'. 
- -o Co.mité Centrnl da U.P .G. elexiu ·como Secretario 

Xeral a Pedro L-0aces, que foi ratificado 'por aclamacién 
- polo Congreso, así éom_o este aprobou_, clamorosamente, a 

proposta ~de nomeamente. de Bautista Alvarez para á 
'=Presidencia do Partido. · Tamén a este nivel amosouse 1 a 
coesión e -identificación internár dó partido, pois practica

. mente pm unanirilidade foi aprobada a lista ,· para o novo 
, ' Com i'té Centra l. ":· ; · 

o -PROPOSITO DA'» 
FUSIOKI 

. ' 0 -panorama políti<;_;o galeg,~· necesita unha _simpl1.fica
ción -qué p9ña máis dacordo, D _ n~ll)ero de partidos coa·, 
práctica realmente existente. A proposta de fu_sión fiet_a ao 
PSG .polo POQ non parece estar sendo oen· recebida .P.blo 
pr imeiro, quizais'.-p-or presión- d_a su.a base que non mira 'con 
bos olios a mentalidade - abertamente sucarsal.ista e 
autonomista dunha grande parte da· mi_lháncia do según~o. -
Er)debé.n, a amb igüedade teór.i<:;a do BSG, non pode s~_guir _ 
mantendose indefinidamente: é dificil identificarse co 

, simbolismv nacionalista' c~ñdo· se fai poli'ti~o práctitámente 
. aut0ñomista. Non abonda coas intenéión.s eco ideolóxismo . 
. para manteras d ife.rénc-ias con partidos aos que se _ co~sidera 
pouco fiábeis. As difictultades duntia , li~. a socia_l-dernoerata, 
con f_orrña · nacional, parecen se~ .. grandes . . Posibelmente 
tratase dun eSpacio "pol_ítico - inexiste.nte: de ai, os 
di·stanciamentos do PG respeito do PSG-POG; dai_ ·as 
contradici-Óns- 'e mal-entedimento deste, entre~ si . Esto é o 
que _posibelménte cóndi~ioné todo. 90 contrario, teríarnos · 
que pensar que so é un conflito_ personal is"t:a, sectário ou 
un ha _pelexa po~ . xonservar o que -se considera patente. e 

. garantia dun espacio eleitorial mínimo. De todas as 
maneiras, a crise- interna de UG e.stá amosando clarament~ a · 
in-viabi1idade:. práctica do p~uripartid _isrho den_tro do 

_-_;,na~ionalismo~·, · así como que esta coalición xurden so 
como ma.nobra - eleitoral, sen· a ·_máis 'mínima co_eréncia 
interna, progn~mática. Efectivamente, o :putonomismo 
deféndeo me.llar calquer partido sucursalista ou calquer 
''galeguismo'' tamén na teori'a, derertista. - · -- -
- O PG defende unha autonomía _igual que a catalana e a 
basca, até onde permita o teito constitucional. O mesmo -

-que o PSG e o POG. No.n sabemos, pois, cal é o problema 
· do mal .entendimento,"a -non ser que señan-de máis o cobrir 

- · o mesmo espacio _- poli'tico; e algúns xa no señan, neste · 
· · - necesarios par~ '<:ombater o ·nacionalismo 



resumes 
O AXUNTAMENTO DE CANGAS 

PIDE A URXENTE 
APERTURA DA PONTE 

DE RANDE 

Nun · · Pre no · celebrado a ,pasad.a 
semá, a Corporación Municipa·1 d e 
Cangas aprobóu por unanimidade 
unha moción do BN - PG sobre a 
apertura imed iata da Ponte de Ranci e , 
asimesmo inc lu iase na moció~ e 
tamén foi aprobada , a petición ao 
Gobernador Civil de Pontevedra de 
wndo nac ión das multas impostas a 
vários militantes da AN-PG do 
Morrazo por terse manifestado en 
'" ar da apert u ra de Rancie e por 

as estradas en condiciós. Entre- os 
r · iados atópa nse os actuais a lca ldes' 
r t' ~.ueu e, Moaña. 

O ESTATUTO NON · 
CORRE PRESA 

Di xo o P.res idente da Xun ta Sr . 
Quiroga, " te nemos ·de p lazo hasta 
Noviembre"; preguntado sobre o que 
consideraba máis-importante do Esta
tut o dixo que "lo más importante es 
que haya so li daridad entre las d istin
tas region es de España , para que 
p odam os sal ir de l subdesarrollo"; 
cada un coas suas teorías-, _' 

FINOU A FOLGA DE 
AUTOBUSES EN 

OURENSE . 

Retornaro n ao traball o o s traballa
do res dos Autobu ses Urbanos de 
Ou rense (E mpresa MARCA ) , despois 
de case . un ha semá na de folga lega l. 
Os d iri xe nte s de CC.00 . que deron a 
cons igna de vo lta ao traballo, se n que 
Empresa readmitise os rl o us ·despedi 
dos, fixerón L1nha c.iec la'rac1ón á 
prensa e n que denominaban o ocu rri
do como " un a derrotn matizada". 
Por mo1t o q u e ma ticen os rlespicl<;is .. 

CONGRESO DA UGT 
.DE GALICIA 

Ven de ce lebrarse e n Santiago de 
Compostela o Congreso da Unión 
Genera l d e Traba jadores en Galicia os 
días 13 e 14 do prese nte mes. Entre 
ou 1 rns pontos debat íuse a división de 
Gal ícia en bis barras e non por 
provi ncias, para o traballo sind ical. 
Co mo dato curiosq a UGT mani fes
tou por m e io dos seus dj11~entes que 
t iña en Galícia 75.000 afiliados, 
mqitos parecen .... 

OUTRA V:EZ O 
ESTATUTO 

Lé ronse o mar tes da semána 
pasada os 14 primeiros' artigas, este 
martes segu iron lendo, xá que fican 
tan baldados os negociadores que 
tardan u ri ha semána entre xuntanza ·e 
xunta nza, para recuperarse, su poñe
m,o s. iA h! o optimismo é xera l, 
entre e les, " Ga licia tendrá _el Estatuto 
que se merece" :....dixeron~. que cada 
un o nre rprete como queira . 

SANTIAGO , Remei1do d(I .álcaldí:a p<Jra o 
A POLITICA OE RAXOI mercado de gondo , . ,. . 

T da '\fe z que foron . sup1 1rn i 
· das d e xe ito pouco dem ocrático E-XCMO. AYUNTAMIINTO DE 

as Rodas de Prensa no Palácio de 
Rax oi, véxome na - abriga .de SANTIAGO DE c·oMPOSTElA 
re correr · aos Comuni'cados, sem- · : . - · · 
pte que estime necesário aclarar 

-ou denunciar actuacións munici
pais, rogándollé -á Prensa en 
nome da demÓcracia a süa 
íntegra repr'odución. 

No tocante á decisión tomada ' 
pola Perma·nente sóbor do . tema 
da ·Feira de Gado,considero 
importante destacar, que a 
mesma non foi sufic'ientemente 
debatida polo que ·. ós Sres. 
Tenentes de Alcalde .descoñocen 
realmente se o que· acaban de. 
aprobar e ou non fácil de levará 
práctica, ~ sen que se · acordase 
que ·medidas ,se levaran a cabo 
para. garantizalo, · o que · pode 

: supoñer na práctica que. co paso 
do tempo e cer'ta inoperáncia', 

B A N 1) O que no podrá salir hasta les ~ 
'hor.as del Juevss. 

D. éLEMENTE GONZALEZ PEON, ~.-Ningún \~mi6ft ó vehfcult . 
PRIMER ··íENIENTE DE ALCAL· de transporte ·de ganado ~ 
DE DEL EXCMO. AVUNTAMIEN- salir del recinto ferial cargadft 
TÓ. DE SANTIAGO EN FUNCIO- . ant~ de loe Jueves a lea 9 horaiii. 
NES DE• ALCALDE. . . 

HACE .SABER: 

Ante los problemas que plan· 
tea la llegada de vehlc'ulos . y , 
ganados al Mercado Nacional de 
·Ganecfos e81 como su posible sa
lida del teclnto ferial antes de 
las hOr&s flJadás én anteriores 
~lsposlclones municipales, la eo. 
mlsloo ínunlclpal del Mercado Na
cfonal de Ganados propuso a la 
~- Ooinislón munJclpal 'Par
ma~ cuyo órgano munfé:lpM 
adoDtd' el acuerdo, en seafóo ce

3°.-la feria estaré ebteitlf. 
además de las horas lndlcadas'(f6 
los mlárcales, a partir. de iÚ t 
horas del Jueves, comenzando lafl .• 
transacclooes a partir de ·las• 8 . 
horas y no estando permttlda fil 
apertura del muelle de ~ ha9-
ta las 9 horas de los lueves. 

. ' . 
4°.--Los c;amlones vacfoa ·q. 

no quieran pernoctar @11 el ,.. 
cinto ferial tendrán que 8bancfd. 
nar el mismo antes de lee 8 ~ 
~s del miércoles. -

lebrada . el dra 9 de loa con1en- .f1'.-A los que ~ 
tes de que por ·fa Afoaldfa se . ·cualquiera de éstas dtsPoefctone6 
prÓ{nulgase un Bando que reco- podrán ser sancloriados por 89tt 
glesi, la propuesta de aqueila Co- Atcaldfa hasta ún m6xflM dé 

• r·emate por legal izarse a Feira "' 
dos mércores, cos graves perxu í

misión y de confurmldad· cOlrfa t5.000 pesetas. · 
facultad que confiere a mi iltl-
torldad la· ley de Ritglmen Loca( 6"-0ueda derogado el -.. 

. y dt!poslclones concopdantes, ·. de la J\lcsldfa. q119 se reftéfoe j -cios que iso acar rearía. 
Que o tal acordq, tomcruse ~ n 

.base á unha pr~posta do Sr . .._ 
Presidente da Com isión e non ~ 
destas · toda vez que non se 
·re un iu, sendo simplemente .con
su Ita.dos os · seus membrOs poi 
teléfo no sobre o contido da 
mesma. Que tratar de d .esligar o 
informe presentado pór min da 
data · de celebraci(:rn da Feira 
supóñ · na práctica descoñece; 

_recilmente os problemas que ésta 
te_n· plahtexado.s e cµxa · solución 
precisa du n conxu ntó de med i
das sen ·as .cales o Bando da 
Alca Id ía, que curiosamente fü ~ 
ma rá o Pre-sidente da Com isión 
(pola Auséncia ·do titula ~ ) pode 
ser papel mallado. Que non é 
ce rto que a·\ proposta sexa "A , 
m~ña'' 'toda vez que eu limr'tome 
no Informe a espoñer prpblemas(
e posíbeis solucións co ~obx'ecto 
de que fosen devatidos (cousa 
q ue r p~r non ter ' acontecido) 

/ 

.Ouerida D i: r~ctora: 
O outro día . na Co ruñ<:i 

estiven un pedazo de parn l 
ca meu aíJligo Arnoso, · qL. 1 
sa íu 'alcalde . de f1ene po lo 
Bloque, , e contoume como 
for·a toda a · cuesti1ón do 
prob lema esco lar que hoube ra 
ós principios do curso naqueJ 
axun1a~1ento, e tamén ·a 
m'aneira que t iver;on de 
teso lve lo. 

Aii resultou que se fixo 
unha asamble·a mu li!: itud inária 
de vecinos, e coma de cote ,•os 
partidos da esquerda-españ o- . 
1 i sta p ropuxeron tomar de ter
m i nadas · medidas que non . 
mensuran · májs ca a sua 
incapacidade de marchar pra 
diante: ou .seña, cartiña ·pra 
ali, prego pra acolá, entrevista 
pra ningure.s·. Os-do Bloque · 
propuxeron medidas de.forza, 
con manifestación e cortes de 
tráfiéo, que foi o que se fix ó, . 
co alca lde ao frente como ten 

.que ' ser. Xa antes, , dende o 
mes de S. Xoan, a Comisió 11 
de E.ducación, o' seU preside1 
te é tamén do Bloque- vi l· 
traballando ,e planificando ,1_, 

esta materia dB· 21 _dé . M tM 
1976. . DtSPONGO: 

t0 .-0Ue la entrada de vehfce. 'r.-EI presente Bando fttNti 
los - y ganado ·en el recinto de1 en vlgor et ~ 22 cf91 lftee 9ft 
Mercado NecloriSI de Ganados se curso. 
permltlrti desde fas ,16 horas h!Mt-
-~:fas 20 hons ~ tDdos los , · SanSfago, ftt efe oofllflM t11t t9fg_ 1 
rit!ércoles. En e'9te _ ,,erfodo de · 1 · . .. 
tiempo se rlf~ 11 cabo. con _ . ·El M!C'Atnf:. · 
carácter obllg~fo 18 descarga . · . · . . 
del ·ganado en '8 RMe, de Ta . Fdo.: C1ement. GenzMez '96tt. 

imped . dicer ~oxe se eu· apoio _ 
es a ou calquer _ outra . das 
alternativas al i' compi"endidas. 
Que _o meu . voto en cont rs ,i 

algo, que, repito, na práctica 
p_ode .Presentar sérlos problemas 
de execución sen que se 
concre.tasen nen discutisen - a"s 
medidas que se tomar fan par 
garantizar que as tr.ansacións d 
Fejr a só rpode-n real izar os Xoves. 

· pr.ime-iro a que se qebatira o 
tema , e logo' a apoiar-a proposta 
está motivado: - · ' 

a) Cor;i s:i9ero que a - mesma 
_presa e u rxéncia tiña o tema o 
martes pasado, sen que tampou
co neste espácio de tempo se 

- xuntase a ~omisión requisito ' 
. que 0 Sr, Presidente-consideraba ,. 

imprescindr'bel para que o meu · 
informe.puidese debatirse .. 

b) Consid ero moi · grave que 
s-A suficiente debate se aprobe 

c) Considero que se fai 
pol íti ca cando arrogándose os 
.priviléxios que dá ser Pres iaente 
·de Comisión e Alcalde en 
funci6ns, · propóñense medid as 
nas ~ que . un . aparece éomo 
promotor e executor. 

MAÑUELA FRAGUELA 
SEOANE 

·carta entreaberta: 
~ alcc;d.de de Fene goberna · 

ncc sidades escolares do Mu
nicipio. 

- , Tamén é unha cousa qué dá 
gusto ter un alcalde que se 
pón ó frente do pobo cando 
se · ti·ata de · loitar · polos 
direitos populares. Ou seña, 
un alcalde que non é só un 
administrador e un xestor da 
miséria, senó-n o abandeirado 
das reivindicac ións do seu 
pobo. · 

Máis hai a qüen non lle dá 
·gusto nin gun· ver estas causas, 
coma é o' señor Gobernador 

·civh da Coruña, que seica lle 
fix ·o ve·ladas ' ameazas por 
teléfono por andar irite ri;.om
pendo · o "o rde páblico", 
cando ó ben visto é m i~ión 
dos alcalde~ o ·.,.,.99rcf~lo . O · 
señor . Gobernador .. debe coi
dar que é coma an;tes ·cando . 
era el o que designaba os 
alcaldes coma mandados seus. 
E tamén é certo que, . non 
habendo na súa provinci9 
.má¡s ca un alcalde do .Bloque, 
non terá moito quen ' llo quite 
da cabe.c iña. ·· 
. Pe1 o . ó que iba é .-a qwe ,> 

1.,a ns6s de aga.rdar e pra non se 

·!. A NOSATEIUtA a 

.- FENE 
'O ·.estat.úto . \ 

n·on-. pasou 
Mo!J!entos ante s de pechar

mos esta edición chéganos 'a 
nov'a dt.in. Pleno polémico no 
Concello de Fene (Fe rrol ) ao 
negarse o alca lde Xosé Mar(a 
R iveiro · Arnoso, a que .fose 
votada unha proposta do PCE 
referente a que a Corporación 

- se pronuniase favorablemente 
ao Estatuto e non só: 
compriría, ' tamén, editar e 
espallar 10.000 panfletos, a 
cárrego do erário municipal, 
para "cultivar a xente" en pro 
da .Autonomía· e, non é dift'cil 
decatarse, do .referendo esta
tutário. · 

A posición da alcaldía, 
negándose a que o Concello 
ficase,. vinculado á política da 
'tal proposta topou discordán
cias entre o PC e máis o PSOE 
e o PTE que non escatimaron 
meios, por certo nada demo
cráticos, en tentar sacar 
ad iante o a·poio ao Estatuto. 
P ro non re su ltou . 

meteren nunha desas cerimó
nias que duran meses e se 
reso lven despois en auga de 
castañas, d ixéron lle ao De lega
do de Educación e Ciéncia 
que lle daban Óito días pra 
resolver o problema. E antes 
de se cumprir o pra.zo, tiñarr o 
probl~ma resólto. 

Ou seña que ~ses que andan 
por aí dicindo que o Bloql,Je 
non fai máis ca dici,r non e 

_berrar _ e armar cristos pra 
nada, non teñen moita nen 
pouca' razón. ·O que pasa é 
que secadra o Bloque sigue 

.outros métodos, pero que dan 
resultados ortde os métodos 
:rnormás" non sirven e· 
gobernar, goberna 'O seu 
xeito, pero vaia se gobernq. 
Este xeito _ de . gobernar 
·chamase democracia popula1'. 
Pespoís virá o presidente- da 
"X.unta" ' dicindo que be-rra 
quen non ten j;apacidade de 
xestión. Se es9 fara ve1·dade, 
o presidente da .... '.'Xunta"-

, estaría a berrar víntecatrn 
-. horas ao d ia . · 

D.ÁR lo .XOHAN CABANA 
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.A NOSA.TIBll& 7 

1.!ili1iiZi3?2Z " 
Secretario Xeral do ·partido comunista patriotico UPG, 

·. a~og·a~o, f~nci.onario da Óipl,Jtación .de Lugo 

-----

. PEDRO LUACES 
11Europa. últim~ reducto do colonialismo_.. 

1 or'ixinadaménte . dunha fam:
tia da pequena_ burguesía de 
estracciÓn rural, formado nos 
núcleos xesuíticos (primeiro 
Vigo, ónde ian tamén os fillos da 
burguesía intermediaria, despois 
~eusto, onde se preparaba a 
'rélite'' do __ Es~ado) l~émo foi a 
tua evoluc1on _ideolóx1ca? 

A pertenza a un sector social 
amb(gúo en si -meu pai, por 
exmeplo, falaba sempre gal~go 
de cara ao exterior, comigo non 
non foi determinante, pero faino 
a dinámica da m iña formación, 
cun fei to importante: Deusto 
estaba · en Euskadi e o choque 
cori esa. realidade impresionoume 
persoalmente de cara a recuperar 
unha Pátria, que tiña latente 
pola mesma autocolonización. 
Compre ter en conta que er9n os 
anos sesenta e a .conciéncia 
nacionalista no Pai's Vasco 
pstaba en áuxe, até o ponto que 
'fl O 69 foi xa o proceso de 
/Bu rgos. Ben, imediatamente, ao 

· atapar a própria identidade 
patriótica, vinme para acó, feito 
que se acompañou do meu 
desal le amento respe ito á tdeolo
x1a imperante e do avance aara o 
coñec imento do marxismo. E - . 
cando empezo a ler os-primeiros 

libros dos clásicos. Chego a 
Santiago no 69, ao ano seguinte 
participo activamente no alv iscar 
do movimento estudiantil que 
supuxo a fo lga do 68. No 70 fün 
á mili, que influiu decisivamente 
en ver a situación colon ial por 
en trar máis en contacto cos . 
sectores populares · que ali 
estaban . O 10 de marzo, o 
mesmo día en que mataron a 
dous traballadores en Ferro!, 
licencie ime. 

Xa estabas na UPG? 

Puntos", de contido ant1-1mpe- controlar económica e politica-
rialista, non hai unha de.finición mente o país, · conseguir. a 
anticolonial. Despois a primeira soaerania do pa(s. lsto e o que 
batalla co españolismo ha ser representa a independéncia para 
ideolóxica, ao implicar as posi- o· naso movimento social organi-
cións anticoloniais a defensa da zado, o MNPG, ~oa UPG ao 

No fin dos anos sesenta en auto-organización, aparecendo frente, partido { motor que,_ 
Santiago o abano poli'tico ia aquela polémica, ao re<ipr das· C1demáis, o foi liistoricamente, 
desde os partidos estatais que teses leninistas, de se partido non éso un tit_ulo que se atribua, 
empezaban a galeguizarse nomi- ~tatal ou partido nacional, se se - independencia. traducida nun 
nalmente (PCG) a núcleos divide ou non se divide a clase programa moi concreto: o 
estudiantis do PSI, que controla- obreira... pr.oxecto das Bases Constitucio-
ba Tierno Galván, ou organiza- O caso foi que, paralelamente nais · que, xunto coa ANPG : 
cións estudiantis de tipo sindical ao medre das agresións, agresións defendernos. -

·como ADE e dábase nos . da man da conslidación dá 
d 

· De cara as.- futuras batallas 
in iv'iduos certo sentimento gale- burguesía monopolista . no Esta- · · - políticas , as Bases s~rá o que se 
gu ista, federalista, un pouco do, por necesidades obxectivas e 

' recuperado a tradición de riláis por plantexamentos SÚb- s!ga ª ~nfrentar 0 Estatuto? 
antano, que nalgun• caso se xectivos -funcionan as leis As Bases é a · concreción · 
9analizaba ao través da rede que históricas.. pero tamén hai indi.vi- reaHstá, _ · tendo en . canta ;~a 
,controlaba Piñeiro (PSG), ·habia. d1..tos decisivos en determinados si:t;Jación do . pals, · b que e o 
un núcleo social cristián que . momentos- a· ~i.tuadó.n colonial' Estado, a s.iruaci6n na que nos 
daría. o PGSD, e estaba a propia abriga ·a que naza o MNPG e na . · atopamos, _dentro · do ·núcleo 
UP.G tentando dar. un ha re~osta , sua decanta·ción a, -clarificación: . im~ri~lis·t.a . da.,faÚopa deciden-
ª esta . realida<;le partindo do ten incidencia a acción delibera- tal que cor;idjc(onan o p!.antexa" · 
próprip . país e · a través .. de da, prganlzada · -do .. partido. mentos programático dun movi-
plantexamentos marxistas, con .1. l\Junha - situación sen ... burguesia . mento de .liberacié'n como e 6. 
certo de-snorteamento, febieza, · nacion-al, cunha peque na burgue- naso. E sempre se contrapuxo ao 
escasa introduéión social pero xa sia autocolon izada, o. MN PG Estatuto · e · será a bandeira 
coa "idea _de. t~se- que ·· ~nfrentar'·',, .parte du·n se'cto(con_secuente dé - . _po;I ~tka' frente· á reto-r~a aplJ.ca, ... 
ao espanol1smo · de» esquerda . i~dividuos deS!é,i · .pequena bur- ~- da · .. a · ·Galicia: f.oi · o que 
-naque~ en_!An o PC- e . a guesia . que enlazan.: me·srno co. ~nfr~nt~m9s nas eleccióm, o Dia 
alt_ernat1va ·s0cial qúe tiñan par.a" . - que era 0 gál~guismo · histórico Da .. pátria, - rías . movilización~ 
acó. · Asi, dentro de ' toda · ·esta pero coa asunción 'q.(:1 . ideolox'ia sociais .. As· Bases'téñense contra-

. dinámica, \1.ou entrar na .ÚPG .no 1do proletariado e cbnsdentes' da . pasto sempre. aos proxec.to do 
7 1. · .. · . · sobre explotación' . das outras Poder que 't,eñen a sua concre~ 

E 
, • . d d .· ción política no proceso ·autono-

. nton ·a inda no.n apa.recer"an clases populares e o eterioro ·· mi'Úa. No futuro tamén a Íoit.a 
as teses sobre a colonización do p.rogresivq do pai's. · 
noso país. contrá ·o . -Estatutó vai ser a lo ita . 

Como definirias · o indepen- palas Bases · e neste.' sentido á 
Non, empezouse a faléir un dentismo real en·Galícia? no5a posición ten que ser un 

_pou'co antes de que' apareceseó E o nacionalismo popular,éa · NON'. no próximo referendum. 

e~querda española pero . ¿qu~ 
pasa ,coas fonnacións de · orixe · -
galega? . 

· A UPG ten . definido que · a 
contrad iciór.i antagónica ·no país:· 
e · clase~ populares·-imperialismo 
e que o seu r,eflexo ideolóxico' é 
a de nacional"ismo- españolismo, 
contrastada na pr~ctic.a diaria. O 
que se .. vai a~tellar . é unha 
ma·nobra para eliminar o descré-

-dito en qué o próprio nacionalis
mo puxo as opc1ons do 
españolismo de esquerdas dán
d0lle un ar gale~fÓ porqu~, se é 

· verdade que l}ai un sector 
clarificado, con econciéncia na
cional -e o MNPG é proba 
disto- . hé!i outro sec.tor·, cada vez 
máis n'umeroso, que, · ainqa de 
forma confusa, ªº mellar non 

- -ben orientada, vai asumindo 
máis · a própria indentidade 
nacional. Entón a manobra vai 
destinad~ ª ' canalizar este sect~r 
ao tempo .que- neutralizaría o 
proceso real de toma · de 
conciéncia~ proceso que inevita
belmente vai 'acompañ~do dunha 
posición anticoloníal. A fórmula 

- concrétase no pseudonacional i
~m o que · aind·a senda 
formalmente gal ego· poi iticamen
te serve serriJ!)re ao poder e que 
empezara ·a xogar, e non só a 
nivel eíeitoral c9mo demostrou a 
manifestación paralela do Día da 
Pátria. A este respeito é curioso 
como se utiliza distintamenteªº 
pseudonacionalismo e ao españo
lism_o de esquerda tradicional, o 
caso é enganar . aO pobo con 

, falsas vias · -pretendidá 'Toposi
ción- de "autoríomia -progresis
ta '. autonomia · trampolin para a 
autodeterminación': ... A postura 
do B laque é totalmente contrá
ria: pártese · da analise de 
colonización de Galícia e que a_ 
única · maneira de · supera la é 
rachando esta dependéncia, que 

- quer d icer - rachar o Estado 
· unitário, que qúer .dicer recupe-

ra·r a soberanía sobre os · 
recursos ... a Autonomía·, conce
sión. do p_oder, do .. poder da 
oligarquía, está 2'1alado por eles, · 
por máis nacionalistas e marxis
tas qtJe se presenten, como está 
avalac;Ja a entrada no. MCE, iso si, 
cunha pirveta ideolóxica: esixir a 
hipotética representación . dun 
galega! · E curioso ver conio _ 
formalmente se . .defi.ne·n galegas 
p~ro nori· defenden, nen formal
mente, a auto-o.Ígatiización e 

· forman · fila · ri~ sector do 
espafíol ismo. · 

. · l>~ ro ~rrógañse o ·calificativo 
de reali~tas. 

lso . non é réalismo, é 
posibilismo dentro da mesma . . 
filosofüi · do sistema (estádo 
un.itario, . economía .. d~ ~mercado; 
estruturación no mu·ndo imperi,a-· 
lista) ql!e é a·tonstitución: -sl, .en 

branco1 abstención ... . que na 
práctica avalaron. Non é realis: 
mo, é posibilismo e. arrivismo .. 
R'ealismo é situarse frente aos 
problemas . reais do- país é na 
perspectiva de rachar co colonia~ 
1 isrno: Goberno galega,. proceso 
constituinte galega, e a partir daí 

outros pobos dó Estado. Esta é a 
.saida .realista de Galkia dentro· 
do esquema do anti-imperial ÍS· 
m.o, como é real a verificación 
c;lestes. feítos: existe o MNP.G 
existe . o sind ic~I ism.o nacional is~ . 
ta, fenonieno case único" nas 
riacións oprimidas de Europa 
Occidental, existe o freote 
patriotico organizado e en 
avance ... 

Se o pseudonacionalismo ten 
· aqui utilidade para o poder ¿qué 
utilldade - ten promover ú-n 
"nacionalismou dentro da casa, 
caso PSA? 

Se o Poder fai o cerco · a nivel 
_.-f>articular a nivel global non ten 

melfor manobra que-rexionalizar 
·o Estado ·. e ás veces hai que 
facelo pote.nciando moviméntos 
que creen confusión, enfrenta
mento mesmo e descrédito ás 
loitas de · liberación , O caso PSA 
é exempl ificador. · 

Tamén o Estado vaise adaptar 
mellar ao sistema imperialista, 
económica e milita.rmente, polo 
~ontrario lCal é a situación . da 
loita antHmperialista no mun
do? 

· O imperialismo xa xoga á 
d~f ensiva, reagrupase, e non é 
casual o acceso ao poder, en 
todo 'un ·peri'odo de tempo, de 
part idos conservadores de cara a 
estruturar gobernos, fo rtes : Es
paña , Fr~nci a , Rep ública Fede
ral... Re ino Unido, üanadá . .. 
ternos, 'ªº · carón mesmo, as 
e!~cciÓns de Tu rqu ia, Ú_n paí ~ 
onte da OTAN:. ·Pero tamé11 é asi 
porque os movimentos de . 
liberación téñenlle dado golpes 
en Asia, Africa m.esmo en 
América -caso Nicaragua- onde . 
o imperialismo ·anda a utilizar 
novas formas: o golpe do 
Salvador pode ser proba . de 
como se pdianta a que póida· 
repetris-e o caso N icaraguense 
(no Salvador o · Bloque Revolu
cionario estaba .a ponto de dar 
un paso cualitativamente impor
tante), ou, mirando para A f~ica, 

. a sustitución de titeres ancor·a~ 
· dos por solución.s socialde-· 

rnócratas (.seglfir ·o exempl~ do ~ 
Senegc;i.I oú Tanzania para enfren- · 
tar me·llor o proceso de 
liberación) . . De cara .:a Asia · vai 
darse, tamén o aproximamen.to. a 

.,Chiria e ·a S':Ja po.lítica. antisovié.-. 
tiGa. . 

O movimento · anti-j~perialista 
- pode darse a matxe do bloque-· de 

países -socialistas? · 

. Coido que· s~n: a realidade do 
-.que ' é o bloque s.odal ista ~e ria . 
iryiposibel porqt1e na ·practica . é · 
UA respaldo, ,un apoio para. 
con·solidárse: A- própria ex'istén- ·. 
cia dos ". países socialistas 'e a sua 
contradic(ón co bloque imperia · 
lista,· obrígalle a este . a unha 
actuación diferente. E os triun- -
fos anti-imperialistas reforzan, 

. tamén, ao · socialismo. Compre . 
ter · plena conciéncia . desie feito
sobre todo en situ acións como as 
nosas, dentro da ·. própria , área ' 
imperialista, tanto rnáis· canto os 
partidos comunistas tradicionais 

, ''Atraso ·Económi.co de Galicia", · · lo ita p"or "Onsegti ir o control do. s · , ~ A UPG f.al<;>u sempre . da " 
a .. prob;:l é_ <. que _nos .,J_ Oez d d t' d ' ' ~· ~ . recursos e os es 1~ o pa1s, lexitimación da autonomia pola ·· ·· pode"r artellar rela'cións_iguais cos · ' (Pasa a páxina siguientef 
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. (Ven da páxina anterior) 

foron re.absorvidos . ideolóx ica
mente polo próprio irnperia· 
fismo, como o foi no seu día a 
socialdemocracia, e así se explica 
o fenomeno eurocemunis"ta: · 

o movimento comunista in
tern~cional ten que valorar 
axeitadamente cal é o papel que 
hoxe cumpren as loítas de 
liberación na Europa -a pesar de 
ser en recentes-:; que non é . o 
mesmo que a situación dps anos 
trinta; que os que lle van dar 
batalla política ao imperi~lisrrio 
(o eurocomunismo non lla va i 
dar) son tamén apoi.o ao bloque 
socialista e apoio aó movimento 
non alineado, que é moi 
importante.. O que ·pasa ·na. 
Europa Occidental e o último 
proceso da des'colonizaciÓn. e de. · ,"Q nc;>so p·artido ten-que· . '· · · · 

. toma de c.onciéricia das nacion.s . ' . ·~ segu·ir a ser a 'columna ...,,~·- ~Ettre ~.e~arán' adiant~ '1 " 

oprimidas. · · · .. v-e nebr.al .da'loita antí- ps comuni,stas patriót_icos. 
'.': . , -co l onia ~ ·do noso pobo", . .,Os ·congr'esistas, 

, ·- d- ; " f d e· .. "• despois da SeS_ÍÓn de 
Acaba de celebrarse ·.º . 11 ....... • e.c·ia º .rn orme o omité 

1 :. ·: Céri't'rafda .u ~P.G. · . · c!awsurndo domingo, 
Congreso~.: 

, : :·. pre-sentado na sesión de tiv.er;on tempo para,~aéerlle · 
Modé'stia . aparte, p,enso que· o · ·ap:ertu ra·, o. verne.s 12 un,.,a'.ofre.nda floral aos 

caso galega é. un 'dos casqa m:áis ~ ::- .·· de. 'octÚbrÓ'. Nos días· "Precursore.s" na es.tatua 
ülarós, derit'r:o dés~e esquema das : " ' .- a. seguir houbo 0 debate de ·curros Enriq:uez, 

- nacións oprimidc!s, :en. canto _ao :- _e .aprobación' das ·· ofrenda que propuxe[a ~ -
proces0 de ,l iberaci~n : e e!l c:a·nto _ ·. .-.drforentes'.pónencias' . nun dos pJenos o escritor 
á, consolidación do n_a~ i0~alismo .. /·: que c'óncretaron a polític~ é poeta Man~e-1 P~aria .. , 
popular tanto· poi 1t1ca . como - , ._ . . " ·.- . . - " 
órganiz'a~iva : , · · · · .· · " .- · · 

'O 11. Cong~~·~o ten ~w-fij1'alida.de:; . <·.-~., 
fundamental de concretar ·~ ~iñ. a -' 

polltica e ideolóxica 'do P13rt.ic;io : 
ao momento que viv·emos _.~ .as 
ponencias ian dirixidas nes'te 
sentido: actuación partidaria . na 
democracia burgue'sa co seu 
marco autonómico, o papel do 
frente patriótico e · o seu 
programa que o partido asume 
como estratéxico, atén d-a loita 
ideolóx ica e a práctica social. A 
segunda ponéncia vai ser· organi
zativa, para adecuar a nasa 
es

2
trutu.ra a este momento, e, por 

último, a torna · .de posición a 
nivel ínter-nacional. E nos seus 
resu'ltados, quedou clar'a a nosa 
homoxeneidade e coesión, asi ~ 
comó a participación de tod a a 
militáncia -primeiro remesando · 
enmendas despois nas· ·comi 
sións- e o espirito critico 
acadado. Non é ·triunfalismo .. 
asegurarmos que o resultado ·fo¡ 
axuntadamente feliz. 

F.oi· o primeiro congreso' na 
legalidade ¿como se amosa agora 
a democrácia, no seu aspecto 
represivo? 

A represión democrática para 
nós non é nova e abonda lembrar 
o 25 de xulio e as trabas ·que 
te ntarón poñérnos institu-

.cionalmente, e a nivel social a 
tra"'.és dos partidos españois e do 
pseudogaleguismo. Tamén para a 
Congreso houbo intimldacións 
que os partidos pra-consti -

1 tucion.ais non sofren. A discrimi -
nación existe e foi por exemplo 
esixir os nomes das persoas que 
ian interv ir oralm.ente no Con -
greso, de que r10n particpasen 
como tales · partidos doutras 
nacións do Estado que estan sen 
legalizar · pero que teñen~ un . 
funcionamentci legal nos se~s 
respeitivos países (pretendían 
que aqui nori aparecesen publica
mente) etc. · ~ é que · eles, .a 
batall9 de illar.nos soéialmente 
teñena perdida e xog·an todas as -
uas armas: cerco de siléncio e 

confusionismo en determinados 
momentos, intimidacións nou 
tros ... 

M. LEDO 
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,·: ANTROPOLOXIA FISICA 
~ - ~ • ~ f ; ... • ,/ 

'.DAS POBOACIO'NS GALEGAS 
Por MAN:ÚEL A. FERNANpEZ. DOMINGUt:Z: 

A CUESTION DAS RAZAS 

Os primeiros · investigadores do fenómeno da diver~·ida-
de dos .homes e dos pobos te.ntarof'.)_ facer unha série :de 
clasificacións, constituir uns grupos definidos nos que poder ~ 
incluir, cos que ·poder explicar a complexa variabilic;fa<;Je. ' 
observábel. Xurdiu, p-ois, o conceito de raza, como 
conxunto de pobos cunha~i~i.e de -ear-acteres ·físicos comütis 
e a tipolox ía das raza~ enteñttrda -lle,?,!t sentido cómezará 
distingu indo u nhas poucas . tur:1damenfais' ~C~.!:Jcasóide, 
negroide, mongoloide, etc ... ) baseándose nun eque'r10 
número de caracteres fenotípicos (cor da pel, estruturas dos 
_cabelos, xeometria do cráneo e algún outro). Ao estudarse . 
un ma ior número de par;ámetros físicos, viuse que este xeJto 
de.ver as causas era moi sinxelo e dabondo artificioso, e qu · 
para poder explicar todo este conxunto de noves dado 
t íñase que incrementar o número de grupos raciai 
aons ide radas. 

Alguns ant ropólogos chegaron deste xeito a f ac . r 
clasifi cacións nas que se consideraban unha chea de grupo· 
e subgrupos atendendo os diferentes -rascos físicos tidos en 
con.ta. Para eles, xa non tiña sentido científico talar d ! -

"raza negra" ou " raza branca", pois nestes colect ivos 
··atópanse poboacións tan diferentes entre elas coma se 
comparan con algu rihas das outras razas. 

A XENETICA DAS POBOACIONS 
HUMANAS 

Os recentes. avances da Xenética de Poboacións'veñen 
clarexar un pouco o problema ao estabelecer unha série de 
princípios_ bás icos. As ·p_oboacións son as uriidad~s natura is 
nas · que se subd ividen as espéc ies ,_ entendenele por 
pob oación. a un grupo de · ind ivíduos que _viven e se 
reprodu_cen dentro dun mesmo ámbito. A espécie, _xa -~u e 

logo, sería un conxunto de poboacións, máis ou menos 
dese mellantes, mais ou menos illadas, mellor ca 1.n 
conxunto de razas. . 

En segundo termo, plantéxase o estudo das característ ·- . 
cas xe néticas dos indjvíduos e non só dos seus cara!!terrs 
exte,r~os, que moitas veces nos diri pouco da const ituc ió11 .... 
xenet1ca dos seus portadores. O estudo das frecuénc ias d oc; 
grupos sanguíneos, comezado por Landsteiner a primeirO') -=-~ .... , -
deste século, das frecuéncias nas que se atopan as difer 1 • - ' 

variedades de prote ínas e tamén da incidéncia de di ve1 ·ns · 
caracteres patolóxicos hereditar ios (albinismo, her'nofí li .. 
dalton ismo ... ) fai posíbel un coñecimento máis fondo da 

.1 

diná mica biolóxica das poboacións humanas e, xa que logo, 
ábre nos a posibilidade de descobrir as relacións existentes 
entree las. 

Hoxe en día péns'a~e que a estrutura xenética actual das 

poboacións é a resultante da acción . conxunta ~dunha série 
de forzas diversas: a selección natural, a . nutación, as 
migracións, a recombinac.ión" do material xenético e o aza r: . 

don augusto 

Un.ha das ~misiohs do Antropólogo e do xené-tico seri.a, é, a . 
de cuantificar á -magnitude destas variabets e siña-lar a sua 
importancia_ relativa no estaberecemento das frecuéncias 
xe-nét icas QLJe se dan nas po~?acións . 

. Os valqr~s _ desta-s frecuéncias xénecas · son os que 
qe f 1nen os dtf~rentes · grupo's humanos. Con todos es tes 
dados xené-ticos e outros antropolóx icos e h istó ricos est ase 
comézand Q_ a re<ionstr ~Ji'r a. posíbel hi stó ria non escrita dos -
,p obos europeus,por.xenéticos com'q, Cavalli-Sforza e oút ros. 

POR UNHA ANTROPOLOXIA 
FISICA DE GALICIA 

Para levar adiante esta graode tarefé! , fai falta en 
prime-iro te_rmo cof.lecer ben a estrutura das poboacións, e 

·- i.so _c¡uer dker· dispor de dados sóbor das ·tasas de natalidade 
e . m-or_tandad~ , d~s va lores - das correntes' migr·átórjas, dos . 
coeficientes de 'consanguinidade e das frecuénc ias x énicas 
para un grande número de marcadores xenéÜcos, adema is· 
d-outrps parámetros nioi .pifíceis de e~alua r no caso das · 
poboacións humanas. · 

·o -número de. estudos feitos neste sentido na nosa t e rra 
é moi baixó e totalmente incompleto. R.edGcense á 
obtenci.6~ ·dalguns - dados sobre as frecuéncias dos dous 
grupos sanguírie.os máis importantes (ABO e Rh) nuns 
poucos concellos . de bis9arras, tamén hai feítos alguns 
traballos sobre a Biodemo~rafía . de certas zona-s do este do 
país (Pedrafita -e Os Nogais) e na arch.idiocese · de 
Mondoñed~. Mais resumindo, pouca causa até agora. -

Non ·· obstante, sabemós que unha chea de feitos 
antropolóxicos, _ médic9s mesmo, están gardando un 
enfoque sério, do 'traballo comprometido e entusiasta' dos 
profes ~onais . galegas (biólogos, médicos). Pensemos, po r 

.exemplo, na magnitude dos -fenómenos migratórios e as suas 
implicaci6ns antropolóx-icas (ademais loxicamente/ das 
socioeconom icas gu_e xa están mais estudadas), nos atltos 
valores de consaguinidade· que sé dan nas zonasmáis ilfadas 
do .país (Os -Ancares, O Caurel;,_ etc ... ) e que determinan .un 
p"ér i.goso áu-tnento na frecuéncia de certos xenes causantes 
das málformacións que en . nú~ero mái~ grande .. do norma l 
atópans.e nas .~(olevanditas "zonas, nas · posíbeis relacións 
filoxenéticas éfás poboacións galegas das doutr~s pob0$, 
etc ... 

- ~. Recentement~ comezamos, no marco dun proxecto 
máis xeral, a face_r un estudo de certos aspectos· de xenética . 
de poboaelóns das bisbarras dos Aneares, O Caurel ; e "La 

. Cabrera" (León). Encadrar esta clase de traballos científicos 
no .· coritéxto global · dun coñecimento máis fondo dos 
prob_lemas _que· nos atinxen é a laboura que nos ternos 
proposto. 

Por·XA.QUIN MARIN· 



ALU 
N C,'lfl,__ 

Desde o primeiro do mes de oüi:bno os viciños da : · __ -,, ; >, · ·.,,~ ,· .·.·, 
parróquia de Lago e Moras contlriuan pechad.o~ n:o. ·-~~~ ~> .'-/- · -
concello de Xove. Só pretenderr:qU'e alguen V.eña , · · · 
fa lar con _.ele·s para arranxar ·a situacjón e che·ga r 

·a resolve'r os-problemas que para eles ; pará o. seu · · 
m~io dé vid.a swpón a contamin'ación por fl~or. .. ""'°' · :, 
Poru ntia banda, -a Alúmina négase a. ne.gociar cb_a:.· · 
Comisión Mixta, euq agrupa as parróqqfas dos · ~··· 
arredores e grupos pófíti cos presentes 'ño co nfl ito, . 
porque ,non· ten "rep resentatividade l~gal ". Pero -- -
sí o fan c'o alcalde, que en .todo .o ternpo que levan . -
pechados estes ·homes e mulleres de Lago, P.~indpal. 
-?'.ona afectada., non apareceu. para nada · a ,pesar das 
contínt,Jas chamadas feitas polos viciño.s. :fado -
se. fai a espaldas do pobo entre 'Alúm iria, Goberno 
Civil ,e alcalde. Entanto que' non se dan. solucions . 
eficaces ao problema, os pechados c'ontin.uan a 
de_ixar pasar ,as. horas, día tras día, á espera de, 
que dunha vez .se resolva a situac'ión e que a · -
empresa os recoñeza como únicos representantes dos · . · 
seus intereses, porqu~ comb d ín eles "o akalde _· 
está vendido .·aos cartas a· nós non vai a'rranx.ar nada". 

Desde o día un de outono os 
viciños das zonas .máis afectadas 
pola conta'rQínación por flúor de 
Alúmina levaron a cabo diversps 
peches. Primeiro foi na mesma 
empres'a, despois ·no - GoQerno 
Civi 1 de onde forori votados po la 

_forza Forza -Pública. Ao mesmo 
tempo, tamén _'.se pechaban n_o 
concello de Xove. Díq_ e noite 
permanecen á espera de que· o 
alcalde, o Gobernador o algún -. 
representante da Alúm i,na· can
ten con eles para poñer fin - a 
unha sit~ación que chega · _é;l 

acadar lides de súma gravedade. 
A decisión dE> peche tomouse 

ca.ndo ·os viciños se decataro~ de 
que, xa que ·o a·lcalde e · o 
Gobernado'r non ·estaban d.ispos
tos a facer nada,- as co-usas ian 
quedar como estab,an. Ao ni.es
mo tempo, a ·comisión Mixta 
que se c;:reou despois dunha série ·. 
de as.ambleas e que agrupa as 
parroquias máis afectadas - éo 
apo'io da maio ría dos grupos 
poi íticos, qu.ixo entrar nas , 

·nego9 iac ,ión~ · foi rexeitada polo . 
alcarae, Xesús López Gonz-ález, 
xa que el ... ia . se'r quen -~ os 
"defendese". Non obstánte a sua 
·postura quedou da-rificadá á'ra!z 
dunba ·serie de actuac.iórts · fe itas 
eh nome da Corpor.ac~ón e que 
delataban o sentido personálista 
e favorábel ;aos · interes'es · da. 
empresa .- Para o · pasad9 d(a ·fres: 
de oufoño estaba concertada ·· · 
unha- e.r:itrevista pública no . i~cal .:-.. 

a Cámar·;:i Agrária . de· X.ove cp · .. · 
Gobernador Civil .' ü sr :-.alcaléle-. , 
trasládou a reunión a . Lugo, . ,,: 

orquE;) segundo as '.suas .proprias .. 
. ecl.áraciÓns : ','nengl.tén: ilégar·an-; > 
izaba .. o . orden'; ~ ~ ·o" . que .. 
coñtecei.L. foi · qÚe ci Comisión" 

i><!-a'.· non ~pu ido-' entrar· a. fal~c . -
o ~~r~ador, peró ~í? fixer.o_n ·.~. 



, viciños de z.onas ~ non ·afectadas presentoü nengu.én . ..:os viéiños · nada; xa ·qu~.-o-· 
le-vados polo propr-io a·lcald e. 'A . f~ron talar co 'a lc a.Id e que -li"es acarrea . nada ·,: 
pesar de todo isto, o sr. 5l'icald~ ~onfirrñou. a non asisténcia . de d i$tO. Din qae se . c.b.egéi . =~ . 
dí. que el está d isposto a dialogar - nengún deles porque uns _ d (as producir un · 9amb io de pob.0a- ~ 
co pobo, ·ainda. que, polo de : .antes ' !o qu.ixeran encerr~r-" - ho ci.ón noh . r:evestirfa · riengun ~ • 
agora, non ·asistiu a ·-nengunha -Consistorio .. ~ · problema por.que , ao fín· e. ao 
das reunións convocadas por A'. ·c oostu ra declaradamente cabo a xenté· con ir. viver a outro ·. 
di st intas Asociacións de Viciños antipopul ar .do sr. Xesús .López lado xá. te~ toéió : solucionado-: 
e ás que estaba invitado. - González xa se remonta a outros Pero · os ' viciños no~. están ·-. 

A prensa reféresé á situación 
como algo que está demasiado 
"politiz ado" e mesmo chega .a 
desmentir · que haxa casos de 
persoas afectadas pola contami
naéióri . O que é certo e que tres 
nenas de Lago foron levados ao 
Palie! ínico da Rosaleda en 
Santiago para ser submetidos a 
unhas ·análises. O .resultado foi 
afirmativa neste sentido: efeéti
vamente había contaminación 
por flúor. 

Tampouco podía faltar a 
if elevisión que puxo en antena 
non hai moitos días, u~ 
programa especial adicado a 
Alúmina onde se lle co~cedeu un 
amplo espácio de tempo aos 
representantes da empres-a. As 
suas declatacións fovab an Lrnha , 
el ara intención de sosegar os 
án·m s. Para -eles todo estaba xa 
resa lto, sérían pa_,9adas as indem-
nizacións correspondentes e to
do 'arranxado. A Com isión 
Mixta, non recoñecida nen por 
uns nen por outrós porque non -
ten "representatividade legal", · 
d is.puxo só duns poucos minutos _ 
para aclarar cal é, en realidade a 
situación. O alcalde chegou a 
dicer que "xa que estamos nun 
rexime democrático as Asocia
cións de Viciños non fan falta 
para nada". 

.QUEREMOS 
NEGOCIAR NOS 

feitos. A Alúmina concedéralles dacordo con nen.gunha das · 
aos viciños de Morás a amplia- solucións que lles dá a· empr_esá. 
ci6n do · péirán, pero pouco E.les queren que se .arranxe todo · 
despois, e coincidindo cunha doutro xeito: 0-ue pbden s~r .os .. 
viaxe que por ·ac:luelas ·dátas o mesmp~·~ate·ctados os tj.oe póñan · ," 
alcald1 fixera ·._ a Madrid, · ~ as- condiciqns e ñ on os que-' .. 
permiso foi denegado. lsto ven a . produciron e deron . lugar á 
significar q·ue o porto queda:- precari.edade na que se atopan 
controlado pala própria empresa hoxe en día . 
e que os mariñeiros non poden Por outra banda, a Xunta de 
sair· sen perguntarlles á emprésa, Gálícia di que non te-n entidade 
cunha antelación eómo ·mínimo · suficiente para trctar d~ arranxar 
de vintecatro horas , se o poden o pro~lema e qlole b único qu_e . 
facer. · · pode cheg·ar- a. facer s·ería enviar 

Asimesmo, a empresa dí que- . unha ·nota a e_mpre_sa ped índolLe 
está d isposta · a pagar· todos os . que pro cu re· solventaF os per?<U í- -
daños. Pero o qüe que re é que en .cios provocad os. Q - Goberno . 
todas as negociacións esteña Civ_il· negásé . ro tu nda,;,ente a 
presente o · alE;alde. -"Cando calquera 1 tipo de solución que 
empezou a obra chegou o alcalde veña dada da man dos afeCtados. 
co tenente de alcalde ··e algu.ns E,. como non, o sr. a~lcald .e , 
Goncellais a _xunta ; dos viciños represeñtante da UCD' serve de 
para lernos un comunicado onde in termed iário entre o · Goberno 
xa ·viñan acordados os précios Civi l._e a p~opria emp re sa. /Dando . 
da s vend~s de terreas. Ao que - marcha· a!rás no tempo,- basta ría:· 
non venciese se lle exproprjaba. - con . recordar os métodos tan ~ 
Dalda igual. E o ·mes"rr10 que caéiquis que usou cando s~ ian 
cando o cura está na ~ misa e dí celebrar as _pasadas eleccións 
que se .non es . cristián vas para municip,ais, como aquilo 
o interno". · ameazaros cor:i quitarile.s o ' 

NON TEMOS NADA 
·subs.ídio e outras causas máis se ._ 
non . lle daban ..:o «vóto,_ · para 
d ecatarse sen demasiado ~ esfor zo 

Dalgún xeito hai q~e tapar os , .c:tue .el ·non vai estar ao frente·da __ . 
síntemas de contaminación. -A defensa dos . intereses ; de· quén . 
fro ita non medra,• o mainzo son os -perxud icades e que . ·~ an . 
sécase todo, o leite non s·e pode quere .saber ·nada de todo o -que·· 
vender- porque nenguen o qu.ere sexa~ de todo -o que signifique · 
mercar. Cando un véciño fixo os pobo .' Agora cos -pec~·ados ven ·' 
anál ises dun becerro que tiña ·facer o _mesmo. Cortoulles. a IL1z 
enferm·o o 1 aboratório da empre- do . local onde est~rr · pe¿hadÓs 

A NOSA TERRA e_stivo cos sa .deu o resultado de 365 partes para v~r se ian . d9lí. ~,.Está ~ 
pechados e a través do que estes . por milló.n. Polo contrário, venciendo -u-n c9·ncello en.teiro. o.·· 
homes e mulleres uos .contaron outros ·.análises . . enviados a alcalde antes. de firm·áí· ' neng~n ' 
tratamos de que saia a luz todo o Santander polo veterinário de acord_o_ coa· Alúmit:é! tenlle que 
que o oficialismo siléncia. ' Cervo dan 2.365 partes por pe-rguntar abs viciños· se e-staÍl 

Polo Axuntamento non se millón de flúor. "os ca.rtos todo dacordc ou .non, Rero · ñon 
presenta nengúen porque a o cornpran, no se pode crer pisarnos de mane ira qu~ nos-e-stá~ . 
empresa quere que o . alcalde _ nada". "A algunhas .persoas das ·:pisando:Que.sevaia pa~1-a á te.r'r-a · 
estexa presente en . todas .as que tamén fixeron probas para del. .. Se fose ·perso;;i. nori facia 
.negociacións. "'Só ql:leremos que ver ·se estab~iri contaminados i-s~to, é; 1.;Jn m€stre ·mal· ensin.ado. ~ 

. veñan falar con nós. Queremos deu!Je_s que sí, p,ero ,a · prens~ Caoda· chegou .·.aqui ?Ó traguifl a · 
ar'ranxar· as cousas. Non pedirnos tent_ou de tapar todo:'. ch aqueta pe chusquero . do 
coús·a mala nenguh!ia, só o . que Agora ' teñen que· ir mercar Exército, ándaba como o .máis 
nos..:perteñece". . . iodo ~o_.ra, .a cár1_1e, as y.e.rdu ·r~s, o mend icai1te . .. Polo- - menos · que 
· · ·q ·peche non ' se faj por túrnos; le·ite. "A ---empresa declaraba · c'álese 'a b.uci:que non fale'.'. ' . : --

- .... i:¡>r~·v¡ an:)ente establecidos. EAfran '. oficf aJmente ~ que 'tádo s-e 'éx-.a6e·-,, . -, ~ As{'. ·d·í~ otra~s fH~~,. ést~s hohies" 
! ·. 411~ e ~s.aen óutros .. Ch~ga11 a , éstar ~ ~ rab_a! .. _ q~ .~·- >o.n -.- h?bia .talílta _.'"e _ .- mull'~r~-~ ' .. pec~·aCJ~s -. po las -· 
·· , até., s~senta pe-rsoas, er) ,cbhtr.a' de · --,._c~:>'r;ita .mf~.aci?n ~~ rño .se ;p~nsaba',._: _.co·r¡ .seG.u _énc~a~~·-. aa' }-rra~Lq'l~ I i~a~Le. · 
·. ·que -~tendencios·amente o alC.altre ,e'- .que: .a ; ·xen'te tifia,- err certa .- ~:dlJ"nh as·-, in~ústrias ,impostas en 
, ,dixera ~~~ha -9casi(rn ;de,.q~e ~ 1/ " .me~ida ; ~-'un '._ ~alto : ·gr~d:c{ ~,,d_~ ·.· .contpa .·'·(fÓs··".:seµs · ¡ ·ntei~:se'.<., e ~: 
7

, h 'abí~ ,catr~ V:e'H~s > : ·~. '. -. ') ' .psic::o~:e:_.-_." X,u~t,ifi.g-a _~ a~ .; fal~~ < d~ ,'·_, neG~·s!d;?!'.le~~ ; ·t!_e.ix?:IJ.G.l,o" p'as·ar ·o -." 
~- >.:: D,#;;- .. ca ra; ._a, _' )p'tabh1-r - a~ : · in~G]~r~a~iór:i :tju~· }} fían a~ ' IQª_rró-.. .- ·"-i~·mpó ·.?<99?-nEl0; a~.-}~,a~ta~_. ~fa.lan- · .," . 
. ·-~ QégoóiF!O.i.órú- cQ.[r~spo'nderites: os , ,: qufa_~ ; tj.ó~ á,rredo-res 9nde. _i-a. s~'( :··.~fo",-,quer:~ñjáGer":públicq;qlJe-v~9n ,"' 
~::.vic-ifí-os querían ,te(p,s'eu ¡:>'r_óprjo " ·' ,ií!_st~léi!fa '- a Al_Glmir:i~a ,p0.rcfu.-fJ1pry_ ·,,, ~h~gar<ag -~iin, '.qu:é -~~g4ir~an· --~ 

< ... ásesor"' x-1.Tr íaico : :·"Este·. ·éli'reit(> .. pensaban 'que '. se· 'i:;h,ega~·en ; a -...::~ fáCe"íftodo .. <?.· p'°osLbeJ Ra;a ' pocfot . 
·. foiille's negado p~lo ~r~.:,alc~aj~ .. - pr'9dycii_ . esr~a§0s '_,. des.te p tjpd::-i·:: s.eg~· i r~v~v.~rjao-.a~ _ g· Lf7; .át~ .ag__.Qr:a :. ~ 

por· ~' 1~-a - esto u' eu -p~'fa . deí~nc:Je.r_-: . Ain:aa: , QUE; ~: era .;; ceffcr_qae_ ,·:ta-;-k . ~ri_ G: )-e,4)p~iq ·d'e_ V ida ·~ -,.g~e - ~ --,:..;: 
, ~-- .. v.o·f::: "Perq; G-¡:¡ñc;Jq~ Ah:'im irfa- d ixó - :··co~ü~~-.- '-~s~9~a~ > rh ·orú~dis~ ~-.,a~ ~!;-:, ~1rn~IJ'.~isif"\AFymJl}''a~_Alvní íiüó ·j:f~ . ~ ·;_ 
.,:,. '"qqe _,Qcie.rfa .ten,1rína' eónv~~sa :ce.s ·". -~cübé~~-s .. i.St9 :póc;:ter;. í.a~.-sú2eEler _::er;(_~J ~aR~Cihrao - ll~f5~'$a.- ,g_LJitaf-:- - '.· . ~.:~ 

· ·-~;=~;~O:¡. ~·~~ ~~~r~e~;~e. ~~= '.. ~~~:~ ;.: ~::.i'e~Zt~;~·; ~:¡:~--~~;~'}> !;· ::_ ~oS~~~ ~~:~ R ~t-?.~ 



Hoxe estáse a escreber ·e a falar 
moito do tema do divórcio: posicións 
a favor; en contra: sobr;e que tipo~de 

· d ivórcio ... Gostariame espoñer neste 
artigo o que é o noso pro)<ecto de leí 
de divórcio, todas as . argumen~acións 
que damos a 1-avor dun divórcio 
1fondamente democrático e feminista. 
Pero por razóns de espácio, por non 
~barcar : todo a vez, limitareiine 
lsomente a un aspecto moi en 
~concr. eto: Os múltiples ·proolemas 
lt!ue se atopa a muller se se quer:e 
pivorciar, asunto polémico que _case 
flengyn'.. proxecto ten en conta. 
~o'mente o proxec.to da Coordi nado'ra 
de Qrga,nizacións Feministas ·do Esta
~º español plantexao e resolveo 
fXU,stadamente. ~ . 
' As mu ll eres, a ampla ma1ona, 

Ántendase, carecen de tr.a~al l ? remu
nerado é polo tanto de 1 ngreso~ 
eco(1Ómicos próprios. Carecen de 
formación profesional. de cualifica-

~
.ó n, o que plantexa dificuldades 

·-r. uplementárias para atapar tra15allo . 
coma se só o feíto- de ser mu ll er 

fiesta ir:ixusta e machista sociedade 
f On chegase- e ainda máis se a idade 
itistá por riba dos 30 anos. Cous·a nada 
l~ifíc il por outra parte. 
t A hora de enfrentarse ca divórcio, 
~s mulleres facemolo en condicl óns 
¡Jesig\:Jais · as . dos homes; país estes; 
por regra xer'al, teñen o seu trabal lo, 
o seu salário. A esta. desigualdade de 
partida é á que hai: que facer frente e 
puséár, s.oli?cións poñendo med idas 
espé'éiais. · · 
· A nengun,ha muller que queira _ 

divorciarse .1 le . fai grácia que o seu 
·;exmarido lle ~teña que pasar unha 
pensión todos os meses para viver/ 
sobrev iver: pagar o piso, comer ... (e 
se non se divorcia tampuuco, rnais iso 
é outro cantar). Que se duas persoa's 
se divorcian, divon:ia:1ise. Enton 
~ué? . 
• O máis. xusto é que o Estado s_e · 
faga cár~ego desa pensión, vía s~guro 
de desemprego, así coma da forma
ción profe~ional axeitad::i para que 

1esas mu lleres podan atapar traballo. o 
mais rapidamente pos íbel e depender 
,do seu salário. E digo ó Estado 
sabendo que haberá xente que pense: 
faltaría máis que agora o Estado, por 
e tivese pouco, financie os divórcios 

€pague ás mulleres porque si! ! . 
Nas miñas cantas, ainda que 

pareza, no·n é así. 
As mulleres teñen adicado as suas 

vidas, ou boa . parte delas, a ese 
traba ll o escuro, monótono, ru.tinário, 
agotador. Ese de todos,'todos os días: 
fregar, !impar, facer as compras, 
atender os homes, cuidar dos nenas, 
administrar os- •cartc:is ... por que para 
isa nos te.fl'en destinadas. pola educo
ión que nos· de ron · e que nos dan, 
ola publicidade e pala propaganda. 
or negarnos as mái!r das •veces un 
raballo remunerado, ·ur.i traballo 
róprio que nos dea independéncia· 
conó_mica, que nos permita ver as 
ousas cos nosos próprios ollas, por 
·os mesmas. Re lac.ionarnos .coa xen-
e, sair da casa, ter inquedanzas, 

/ 

bri rnos horizontes ... 
Un traballo, que nos faga pensar, 

oñecer, os moitos problemas que 
ive o noso pobo. Que nos xunte na 

oita coas mulleres e-fto·mes das clases 
rabal ladon:is. 

Este trabal lo doméstico, feito 
olas múlleres, moito lle ten servido 
o Estado -tamen aos homes- ao 

ngo de seculos . 
lQuen, se rron fosen as mulleres, 

de ocuparse das Garderias, 
vande rias, comedores, en número 
ficiente para facer frente á deman

a? lChegarian os salários da clase. 
aballadora ; se non o fixesen gratis 

s mulleres, para pagar estes serví
ios? lcomerian de bar todos os 
ias? le cear? lcando farian as 
mpras moitos deles? e o de coidar 

cativas e cativos? 
~oderia seguir ... Mirandoo deste 
ito, non é -como podia parecer
e o Estado pague os divórcios nos 
sos das mulleres que non teñen 
gresos próprios, é que o· Estado, 
nha vez, faga frente e poña en 

archa medidas para resolver unha 
uación de ma~xinac.ión e inx1.,1stícia 
cular qul;! tan bos beneficios e 
gócios lle ten producido e seguel le 
roducir. 
Ainda 111áis , l-chegaria un salário 

edio dun t raballador para pagar 
us pisos, luz, butano ,· comidas 

fe ren tes ... sen te r conta da at ención 
te ri al que pai e nai lle deben .ao s 

tivos/as? 
Sabendo que v1vemos nunha soc11:!
de in xus a e opresiva po!os . c<'ltro 

SOBRE O DIVORCIO 
costádos si que compre, para hoxe 
polo menos, que os ho.ines que teñer;¡" 
importantes recursos económicos '(a 
partir-de cmro veces o salár. io mínimo 
qLJe · dicemos· a Coordinadora de 
Organizacións Feministas) ' paguen .a· 
pensión ás suas ex-mul le res . .. . -

Nengunha leí de divórcio ·por 
democrática e ·feminista que sexa, 
que c.ompr~ que o sexa p<his ' ron é 
igual unha leí ca outra, pode 
resolver todos e cada i,¡.n dos proble
mas aos que hoxe se enfrentan as 

~mul'leres, xa .sabemos. Ago.ra, si que 
·-:: hai que pedirlle que noih os agudice e 

que resol_va algú·n·deles ~orna este que 
comente1. · ~ . 

Que se non, fa lar d~ divórcio vai 
ser papel mol lado para a ampla . 
maioríia de mulleres, para os tr.áballa
dores/as · cun salário médio e franl:a- . 
mente ... ! ! ! • 

Que nós, cando fa la ijnos de divÓr
cio falamos dun divórcip para todo o 
mundo e mo i especialrÍ¡lente para ós 
ho·mes e mulleres da's -fia ses popu la
res, que os outros xa se tuidan eles de 
que así sexa. 

j 

Ma. XOSE -~llOLINA BLANCO . 
. MILITANTE DA ASO - . 

CIACfON GALEGA DA 
MU.LLER 

SANTIA.GO 

A NOSA TEllllA. 

.__ __ ......_._UN Dl.REITO CIVIL INCUESTIO·NABEL--------. 
Entre as cuestións a- debatir no 

nomento actual· no P~rl-amento espa
iol est~ o tema d~ d'ivrcio que, 
asegundo referéncias da p_rensa, ·será 
disci¿ticío plenariamer1te no próximo 

es de outono. : ~~ · 

cío: por mútio acordo, e por xusta 
causa a petición de parte. 

DIVORCIO POR MUTUO 
ACORDO 

A nosa organizació~. cons~ie'nte de ~ Se tamén hai · acordo respeito dos · 
que Tiesta cuestión, ~ como noutra~ fi l los e ·aos sens, non seria precisa a 
moitas,. non . se terán en canta os asisténcia de letrado nen de procura-· 
inte'r.E:.ses das clases populares, que no dor .. Os conxuxés presentarán unha 
caso de ,Gal ícia son 0 o-itenta . por .solicit6Jde conxunta ante o xu iz de 

.,)prime.ira instánéia, e . ·1090 deberán centci da poboación, quere deixar 
constáncia da sua postura e máis _dos r.atif.ica.la - persoalmente, de forma 
presupostos mínimos que deberian verbal e por sepa rado, ante . o xuiz, 
inspirar ·as debates e· a redacción da que deberá fixar data _, para esta 

entrevista no prazo de de:l .di as (todo 
lei que regule 0 direi-t o ªº d ivprcio, isto é para evitar calquéra posibel 
que, en boa lóxica d~ocrática, non coacción ' de un sóbor doútró conxu-
pode negárselle a quéh libremente o 
solicite. Nen no nome dunhas crén - xe, tanto respeito ao divórcio en si 

· como.· sobÓr das medidas derivádas; cías relixiosas que,_ como ~ale, só -
' mutuo acordo significa mutuo acor-poden obrigar· a quen de _ feíto as 

profesen é as practi.quen, nen baixo do)". O xuiz deberá tamén averiguar se 
pretexto de salvagardar 'os fi llos no a yontade dos filias queda respetada 
seo dun matrimónio ·a todas luces , no acordo dos país respeito a eles. Se 
insostibe l. · ,,. todo está en orc!e, os conxu xes· 

A nasa prganización, c"Omo agluti- debe.rán voltar a ratificar a demanda 
nante que é non só de diversas clase~ " . no p.razo _ compr~ndido e~tre o~ 3 e os ~ 
e sectores sociais, s~ón tamén de 6 _ r;ies.es. O xu1z debera ?ecretar .<=! 

diversas créncias e i qeqloxia~ todas · -d1vorc10 no prazb de dez d1as despo1s 
elas aglutinadas·baixó 'o denomimtdor desta segunda ratificación. 
comun do nacionalismo popular, no.n 
pode neste ca~o .._defer¡der . máis que 0 .DIVORCIO POR MUTUA 
que rea lmente é: o di1.7órcio como un CAUSA A PETICION' 
direito civil incuestiohábel, ·que, co- DE PARTE 
m.o tal, n_on atenta co~tra a ráctica de o· ideal,ªº que haberá que tender 
todos aque les que pqr. uns ou outros no futuro, ser ía estabele_cer ,..un ha soa 
motivos non qu~iran oú non se vexan causa x~nérica,, .",a . r4PJyra'. ~~ y !da 
abrigados a 'exercero; .... trátase; máfs- conx!Jga l", "a imposibilidade de 
ben, dunha cuestión de respeto ' éoritinuar a convivéncia familiar" .. 
m útuo entre os cidadáns. Mais hoxe en día e na· previsión de 
' Baíxo esta perspeqtiva é como a que a lexislación nunca .considere 
ANPG defende e defehderá· o ·direitQ ·• rota a vida conxugal, compt<e estabe
ao divór9io . PW? ~oc!P~ ,qs, ci¡:l?c;iéÍn.s .. Jecer .unha li_sta de causas.concretas o 
que \libremente /, o soliciten, direit.o · . máis compieta posibel:. ·· 

cal quera atentado grave á sua 1 iberda
de e dignidade persoal. 

9.-0 alcoolismo e a toxicomania, 
cando sexan habituais e perturben a 
normal convivéncia. 

10.-Unha 'senténcia firme de sepa-
ración. . 

11.-Unha senténcia firme de di
vórcio ditada por un Tribunal estran-_ 

· ·xeiro, ainda que a - ¿ausa non estexa 
reco ñe"Cida na nosa lexis'lación. 

12.-E, por suposto a causa xenéri 
ca- de que faláball}os: calquer altera
ción -que impeda a normal continua

, ción da vida conxugal e familiar. · 
O di'ílórcio tramitaráse exclusiva

mente perante os tribunais civis e a 
duración aproximáda do proceso non 
deberá exceder dun ano. 
· Ao presentar a demanda de divór

cio, deberá facerse ante vn notário un 
. inventário dos bens da sociedade 
corixugal, que qu~d¡:_¡rán sumetidos 
automaticamente, en canto á sua 

. adm{nistración e' disposición, a6 con
trol xudicial. 

O xuiz, suplindo ou modificando 
no que sexa preciso o acordo dos 

1 cónxuxes, deberá adoptar no prazo 
de quil'\Ce dias as seguintes medidas : 

- Decidir quen se queda na vivencia 
comun, e que bens pode levarse o 
o'utro baixo inventario; fixar a costa 
dos bens gananciais, unha cantidade 
para. que o que se vai da vivencia 
alquil·e outra. 

-Decidir quen se queda cos tillos, 
- tendo en canta a vontade dos 

mesmos e eh caso ecesario no mear u'n 
tutor. 

-Fixar alimentos para · os filias e, 
no seu caso, para o oufro cónxuxe., -

EFEITOS DO DIVORCIO 
· que para ser tal na. práctica ten que · As causas, corno mínimo, poderia 

ser áxi l e rápi~o. lsei;i trabas· burocráti- .. se.ras segui11tes .: , . ,.._ .. . -Teráse sempre en con ta a vonta
cas), non ·prec1sa·r de INOCENTES ou · · ·1.-A separación de feíto libremeti.;; ' de dos filias, sopesándoa adecuada-
CULPABEIS, tén " que che9ar con te consentida por un ano. · · mente en "función da si.Ja idade, 
mútuo acordo ou coa petición 2.-:- A auséncia, cando teFía trans- incluida a posibilidade de qtie non 
razonada por xusta causad~ calquera con<ido .un ano . desde qúe se tiver.on· queiran viver con nengun dos pais, e a 
das· partes, cu¡ns costes mínimos que as ú.ltirl!aS not'ícias (air-ida ·que a . de .emanciparse aos 16 anos. 
o fag~n as~qu ¡rbel ás clases popúlares . auséncia , teña sido declarada legal- = Prima o ' acorde dos cónxuxes 
e que · protexa e defenda_ en todo - me11te despois).. · .?<Unto coa· vontt:lde dos fil los, ratifica-
momento os·; interesés, n"on ' só-. de' 3.-o· desamparo da fam'ília sen do pÓlo xuiz . Se non · hai acordo, 
terceiros (os fi'llos"L senón mesmo e:; xustificación. decidi-rá o xuiz, e tendo sempre' en 
.do corix·uxe que q4edase en pior · 4.-A infidelídade non. ~onsentida co-nta a vontade dos til los. O xuiz 
situació.n non mom:ento de formali- : polo.cónxugue que a alegue.· poderá entregar os tillos a calquera 
zarse o mesmQ. O divórcio, decretado- 5.-A condena a pena de privación dos có·nxuxes . (excepto, claro está, 
polos tribunais cívis, disolve o matri- de · liberdade por tempo supe.rior a cando pala causa do divórcio resulte 
mónio calquera que teña sido a data e tres anos. ~bsurdo), ou nomeará un tutor. 
forma da sua celebración, é: dicer, ·6.-0 abandono culpábe'I por '·parte 1 -A: pátria potestade exercerase por 
tanto o matrimónio civil como ·os· dun dos cónxuxes por un ano;tamén quen quede cos filias~- (Nada de pátria 
efe.~tos civis do canón)co, tanto os cando o abandono comprenda ao potestade ~compartida tamén despois 

· matrimónios celebrados a partir da lei menos tres meses: seguic;los ou non, -do divórcio). . · · 
icomo os anteriores. Aara o establecí- - durante .tres anos (isto é para evitar -O que noºn quede cos tillos terá 
mento e cumprimento das medidas que volte xusto cando se vaia á direito a velos e comunicarse con eles 
derivadas do divórcio. referentes abs acabar º' prazo do ano, e logo ouüa nos termos . que f ixe o xu iz . (pode 
filias, alimentos, etc. dada a situación vez o mesmo). incluir o telo.s na sua ~ompaña por 
de · desigualdade en que se atopan 7.-A en.fermedade que afecte varios dias seguidos, vacacións, etc:, e 
actua lmente as mulleres frente ·aos gravemente á vida en omun (mental, pode non° inclu,ilo; isa, o grau da 
homes e os fillos menores frente aos venérea, contaxiosa, etc.).. debenclo comunicación, debe depender rnoití-
pais , e tendo sempre en canta esta quedar aseguradB neste cas·a a .asistén- simo do caso concretG). Á comunica-
reali dade social, adbptaráse toda cia ao enfermo . . ción pode.rá ser ·interrumpida , a 
un ha c.hea de medidas cc;m plasma- 8. - 0s maus tratos de obra , ou de pet ición dos fil ias (ou . do otitro 
ción legal e ' cuxo incumpr ime nto palabra cando ~exan repetidos, ao cónxu xe)~ se demost ran que hai causa 
deberá ser penali zado. Raberá, cando cónxuxe, aos fillos comúns , aos filias S\J ficiénte ·p::ira is o , é (hcer , que pala 
•ne'1<¿S, duas posibilidades de tjivor- e parentes próximos do cónxux&, e actfitUd€ adoptada polo pa1 ou a nai. 

Jf
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esa comunkación é perturbadoi a e 
desagradábel . 

--Todas as décisións que ·se tomen 
respeito aos tillos poderán -ser revisa
d;s e modificadas polo xu iz s 
compraba que os intereses e o 
benestar dos fillos non teñen ficado 
suficientemente salvagardados, ben 
desde o primeiro momento ou ben 
por un cámblo das circunstancias: 
Non se considerará por si mesma 
causa suficiente para esta revisión, o 
novo matrimónio do cónxuxe que 

· teña -os filias (pode chegar .a sélo se o 
padrastro ou madrastra resulta ina
ceptábel para os nenas). 

Os alimentos aos filias serán 
sempre obrigatórios, mentres o preci
sen e si en cal quera momento, voltan 
a precisalos (por exemplo, por 
enfermedade que produza a incapaci
dade para o traballo, ou se a 
c¡sisténcia non queda suficientemente 
-cuberta pola S. S.). Nesta obrigacTó.n 
incorren os dous cónxuxes, caso de 
traballar ambos e sexa cal sexa o que 
quede con eles. . 

Os alimentos fixaranse en cuantía 
proporcional ao salario, aumentado 
ou disminuindo automáticamente 
con este. Deduciránse directamente. 
da empresa, sendo enviados ao 
cónxuxe ttue ten os tillos pala mesma 
xeréncia que faga a dedución, nos 
tres primeiros días do mes. 

A cuantía dos alimentqs poderá ser 
revisada polo xuiz, a instáncia de 
parteJ se cambian as circunstánciª s 
(por exemplo, se un filio precisa 
éuidados especiais, ou se o cónxuxe 
que pasa a pensión volta a casar e ten 
novas fillos); por sempre será unha 
proporción do salario ou ingresos e 
non unha cantidade fixa. ' 

O xuiz poderá estabelecer · unha 
pensión alimentícia a favor dun dQS 
cónxuxes, ainda que ?exa o solicitan 
te do divórcio, no·s casos seguintes : 

-Se non pode traballar por ter ao 
se , cárrego os fillos comuns; neste 
caso, a pensión durará até - que os 
fillos alcancen a idade escolar (dada a 
falta de guarderías). 

-Se carecía de emprego antes do 
divórcio, por terse adicado ao cuida
do da casa, e non ncontra un 
emprego aceptábe·I despois, quedando 
suprimida a pens¡ón ~esde o mamen- ". 
to en que o teiña. · 

-Se está incapacitado para traba
llar, por vellez ou enfermedade, e 
precisa axuaa. ' 

Todo isto, por suosto, no caso de 
que o cónxuxe en cuestión non 

' dispoña de bens de fortuna próp_rios . 
Rola senténcia do divÓrcib queda 

disolta ·a sociedade conxuxal, quedan
dÓ dividida ao 50 por cen · entre 
ambos · cónxuxes. lsto poderá ser. · 
modificado polo xuiz, en atención a 
quen 'se quede · cos. fil los, á situación 

. económi'ca en que vai quedar , cada 
cónxuxe, .ao tempo que du rou o 
matrimonio , aos servícios prestados 
dentro de 1, etc. · 
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Este lema, entre oútros, core~rono os asistentes.
ªº acto que este sin.qicato tiña convocado para 
prqt.estar pola poi ítica económica do Goberno e 
máis contra o "Estatuto del Trabajador" 
proposto pala UCD cando a choiva arrequentaba. 

A corwocatória celebrouse o 
·pasado d(a 14 no Auditório · dá 
madrileña Ca~ de Campo, e 
decorreu entre os ber--ros dálguns 
sectores vinculados a MC e LCR, 
que própugnaban a ·Folga Xe1 al, 
e respostados de!de a Presidéncia 
élo acto con ~utros de "Unidad 
Sindical" ou "CC.00., sindicato
trabajador", e má is as interven
cións de 1 i'deres .sindicais entre as 
que destaca a de Marcefino 
Camacho, que en todo momento 
se mantivo dentro dun tono 
máino e moderado, centrando a 
solución dos prob lemás da clase 

·obre ira na ''Sol idaridade nacio-
· -nal", xa que "ninguna clase o 

grupo social actuando en su 
propio interés puede salvar la 
situación", ameazando ca espan- _ 
tallo de que "la democracia aún 
no está con sil id ad a';'· e asguran
·do · ·que ele-s , non querían 
derrubar o Goberno senón facer 
que leve unha p~lr'tica "que 
t~nga . en cuenta los tntereses de 
los trabajadores y los intereses 
na cionales". · 

Esta concentración produciu 
un desenlevo CeítO entre sectores 

de ce 00 .. como xa d ixemo-s 
vinculados a MC e máis LCR 
que propoñen a folga xeral par~ 
se opor á p·oli'tica do Goberno, e 
as i o man ifestou Carlos López 
Etxebarria, membró do ME e do 
Secretariado Confedera! · de 
CC.00., cando afirmou que Q 

acto de domingo era "a acta de 
defur:ición da polltica de movil i
zacións de cc_.00.", pero que é 
resultado coerente e lóxico da 
pol(tica deste sindicato, q·ue 
tenta dar a imaxe da ovell iña 
domesticada, pern non tanto, 
para non se poñer de frente do 
Goberno e a Patro.nal por .unhq 
banda, e para f)arecer coma 
menos vendido ca a UGT 
d iante dos traba iladores · por 
outra. Así é 'como CC.OÜ. 
convocou a concentración ch 
domingo (que se non encolleü si 
sa iu augada}, ao meSfTIO tempo_ 
que se dispón a negociar xunto 
con. UGT e a Cl:OE .. un 
Convén io-rnarco q·ue resú lt~ d ífí
·ci 1 prever se v·ai · .. sair das 
directrices- económicas tracexa
da s polo Goberno e contra as 

A promoción do anticatala njs
. mq quedOu mal parado na Dia,da· 
_do pasado 7 _de octubre porque, 
qu izaves., a consígna que erguen , 
máis entusia'smo foi, ·significati
vamente, a· referida á unidade· 
nacional dos Países Catal-áns. 
Polo conú~rio, a convocatoria· 
oficialista da e9:1 .uerda e dere ita 

-.Jautorwmista· foi un acto '. propa
gand istico a favor do ''EstatLJt'' ; 

· , . . . f ,oto: 
X. MOREIRAS 

ARROl)TADAS DO . 
LECER __ , ·.-

Cando a actividade e discusión. 
par1amentária asmorece. e par.eGe. 
que os grupos poi íticos españois 
non teñen case néri~ real de-que 
discutiren, · os __ líderes destes gru
pos aproveitan a Roda de Prensa, 

· reunións poi íticas ou calquer' 
outra oportunidade tora do 
hemicido para anda~ ás liortás os ·· 
uns cos outros; asi pa_sou con 
Felipe González, que · nunha 
conferéncia coa que se encetaba 
o ciclo das que teñen lugar todqs 
os anos no Club Siglo X-XI · 
madrileño, acusou ao Goberno 
de falta de realismo cando 
afronta a crisis· económica, e de 
febleza contra ·o terrorismo. O · 
líder socialista,. que semella que- -
rerlle dar ao seu partido a imaxe 
dünha alternativa forte frente á 
supos.ta febleza do· Goberno 
UCD na Íoita contra o terroris-· 
mo e na _conslidación da demo" 
crácia, acusou· asimesmo ao parti
do · gubernamental de poúco ~ . 
respeifo poi as institucións ·dem<i;>
cráticas, e de lle póñer pexas ao 
labcr dos concellos onde gober
nan as Corporacions saídas da 
alianza entre socialistas e· euroc;o· 
munistas_ 

Por-fin deuse 3 _normativa que regula o uso da TV 
P?r parte dos-partidos poJ íticos na .camp~aña do 
Es!atuto: As _condic'1óns foron- postas polos partidos 
que obtiveron represe'ntación parlamentaria nas . 
pasadas é-leccións. O Pl\!V coritará con-vinte minutos 
de ~misjón - repartidos en tres dfas, seguindolle 
UCD, PSOE e HB con quince minutos cada un 
e EE,. con &z. . , 

En. éff as· pasado°? e?pecu"lárase 
sabor .da ·posibilidade .dé .. p~rtLc-i
p·ación ou ·~ non ~~ dé • Hff~ f.l'a ., 
campaña .por TV. Carlo's Garai-•: 
k·oetxea, presidente do PNV e do 
CGV, chegara a . d'eciarar que o . 
seu . partido estaba dísposto ' a 
cuestionar a sua participación se 
non contaban todos os partidos 
d-e Euskadi coas mesmas ·apodu-

- n·id.ades. de participar -- ña utiliza
ción ' dos meq ios de comunica
ción social. EE, pbla sua banda 
ofracé-ralÍe .·parte .dos seas· espá~ 
cios a Herri Batasuna no caso de 
que a esta coalición se · lle - · 
impedise_ tomar parte na ·campa
ña - televisiva. LKI ,· por último, 
denunciara· a campaña · pára o 
.Estat':Jto. Según . os trostkystas 
bascas, os ~ par:tidÓS obre iros 
PSOE, .PCE . e· . EIA "están 
co!abor~ndo co'n PNV e U-CD no 
.gásto de cen mi lió-ns de pe~etas, 

_ · como mínimo, para nos ~parva-,. 
r::en coa sua publicidade e -na 
·manipulación dos traballádores". 

Segundo as actuals condicións 
·--os . partidos non -- parlamentai:ios 
· de Eúskadi, como PCE, PTE, 
ESE _qué apoian o Est_atuto de 

. Gernika non poden· aparecer nas 
pantallas. Asemade, tampouco o 
poderán facer os partidos, extra

._ .. · ·parlamentarios GMK; · LKI que 
defenden ··a abstención frente ao 
Estat-uto. _ . 

o resto da campaña desenrola
se pe ·forma ben gris, comparada 
coas pasadas eleccións. O CGV; a 
diferencia do Consell de Gata-' 

•i ltJnya, non fará campaña pública 
pedindo _o voto 'afirmativ'o, 
senón' que pedirá únicamente a· 
participación. O ,P,NV lanzou . 

. mensaxes que concluen todos 
coa fr:ase: .''ba i". Estes mensaxe.s 

spri: vou, erguer Euskadi, voulle 
· vo.lxe-r o . gobe rn-o ao pobo ; vou 

resolver o problema de séculas 
" vou .darl·le vi<'.ia ao euskéra, vo~ 

recuperar a miña· ·cultura vou 
poñer paz en Euskadi. ' . 

Pero nos -grupos contrári;s a~ 
Estatuto, somente EM K realizou 
certas · c.arteladas con senllas 
fotos de Gara ikoetxe.a e s ·uárez a 
se daren a man. HB, Bn troques, 
preferin, montar mi ns · masivos 
coma ó do pasado d Ca 14 no 

· velódromo de Anoeta cunha 
asi-sténcia situada arredo; das dez 
mll persoas. · 
·· Po-r ,.outra banda, as de-tenciós 
de . membros de ET A (político
militar) no barrio donostiarra de 
lntxaur~ondo ac~rón d.os cuar
·teis da policla e das vivendas da -
Guard"ia Civil, e a.semade en 
Donibane · Lohizun _- (1 ), volve á 

· apualidade o tema·'. das d iféren
tes concepcións sobre' a loita 
armada e o momento actual en 
Euskadi; en tanto qu'e pra ~TA 

. (militar), .o _ tipo de loita co 
aparato do · Estado é froAtal · e · 
consideran o _ Estatuto u~ha 
traici.ón, · para a organización 
p-m, -segund_o comunicado dQs 
·seus militantes presos na terceira 
·sernana de folga de f_ame- hai 
coxunturas en que a 'ioita 
armada ten de· pasar ·a · ·un 
segu,ndq plan0 a pral dun 
meirande protagonismo popular; 
segundo éstés, o Estatuto . de 
G~rn ika abre agora as portas 
dese protagonismo. · 'Lembran 
asemade, que · ''a estabilidade pr~ 

·dese11volver o Estatuto non é 
- posible sen · a . liberación dos 

presos". ' 

(1) Samt-Jean-Oe·Luz. 
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O dia 6 pasado, as portas da "Casa Branca" abrianse 
- por ver prim.eira a fin de recebe·r 'lº ocupante da 

.sil la de Pedro,_ o Sumo Pontífice da lgrexa ·-cató.lica. -
a· Papa Xan Pablo 11 (Carol Wojtila, uri polace de 59 

.ano.s) dáball~ cume deste x~ito aq seu viaxe a'os .U.SA, 
no decurso do que ven col leitado~un indudidabel · 
tri u r.ifo persunal, grácias ao seu magnetismo e á 

sua singular imaxe. No que toca ao probábel 
obxectivo da viaxe, -::-relanzar o catolicismo no país ' 

máis pode.roso do mundo- os resultados da sua xestión 
seguramente non se podan xulg'ar dun xeito así 

de benévol0. 

Os USA no r'te·americanos for
man un pai's no que qaben toda 
caste de rel ix ións -desde as má is 
vella.s ás que· se organizan en base 
·a fins de lucro e que rematan 
cun suici'dio colectivo-. lsto 
dé bese, seguramente, ao teito de 
que desde que rematara a 11 
Guerra Mundial, en 1945, as _ 
únicas verdadeiras relixi'óns co
lectivas dos norteamericano.s 
teñen sido o materialismo, o 
comercialismó e o consumismo; 
ou sexa, re li xións non . ·aló ·moi 
esp ir ituais. 

Sen dúbida, o Vaticano creu 
que as necesidades ma.teriais dos 
USA están hoxe satisf~itas de 
todo, e que este é o momen~o a 
xeito para empezar a cultiva1· o 
espirito yankee. 

A CARA 
_, 

Xan .Pablo 11 era o hom e máis 
a xe ito para levar a cabo est a 
ta1efa. Abonda con 11 -' darrn c·~i
un pequeno repaso aos cl1' vé1 -
ros imediatos para comp 1' 

Os métodos que o exército 
británico emprega cos seus 
recrutas sairon ao rueir.o público 
con ocasión dun recente con-sello · 
de guerra rio que foi expulsado 
do corpo un tenente, tillo dun 
xeneral de división. 

O'' oficial en cuestión, Jeremy 
Deedes, mandaba un pelqtón 
dun reximento de infanter-ia 

· lixeira, onde interinamente · 
desempeñaba fúneións ·de capi
tán. Deeoes er·a acusado xü'nto 
con outros cinco suboficia is, u·n 
dos cales re su ltou absolto, dunh_a 
serie de " irregularidades" come
tidas ébs recrutas ao seu mand~ . 
Un ha das fa.lcatruadas que f ixera 
consistiu ' en. d irix ir a execución 
finxida dun soldado que tiña os 
olios vendados, · .,disparándolle. 

molo . Pi'o XII tiña unha maneira 
de ser· sé ria ·e reservada de máis. · 
Xan XX 111 · pasaba -por ser o -
''Papa bon", · pero faltáballe o 
carácter. Pab 10V1, seco e esguio, 
endexamais teria chegado a 
conectar ·co poqo dos USA. A 
Xan Pablo l .1non .lle deu tempo 
de dem ostra.r as su as. aptitudes ... 

Xan Pablo 11, e'n oposición aos 
seus dev'anceiros, si xuntaba as 

- condicións pára/ triunfar. A s~a 
naciqnalidade (ca.incidente ca 
orixe - dunha 'boa parte de 
nqrteamericanos), a sua so na de ' 
deportista, o seu ·coñecimento de 
diversas li'nguas (o Ponti'fice · 
dirixiuse · ás comunidades máis 
pobres dos USA · nos seus 
próprios idiomas), e a sua im~xe 
de home dado, afábel, garimoso 
cos cativos, s~vero cos grandes, 
teñen facilitado a sua conexión 
co pobo yanke~. - Asi', mil lón s d e 
pe rs0as . amorearon se nas ruas 
r ra velo pasar, e. o mesmo 
) sidente Carter, adscrito a 
1q1c xa baptista, o recebeu na 

CAR LOS DURAN 

cu n ca rtucho sen 'bala: -E ;so 
pprque o 'soldado perder a u nha 
.tapa de retrete que tiña que levar 
CfOn e~ a todas partes para amasar 
qu-e era o soldado .máis inept() do 
reximento. A tap.a ·do retrete 
levaba escrit_os os rl,omes doutros 
soldados que antes gañaran 
s_e,mellante "trofeo". O foldado 
creu ·de verdadé que ·ia ser 
executado. · 

· Outros entretenime.ntos ~eon- _ 
sistiah en maridar .aos recrutas 
mE:rcar ~ocadil}os .' efe . salchich,as 
que . o.s proprios r€crütas" non 
querían, obrgiar '. a un .soldado 
· r1aso a comer ovos duros até 
facelo gamitar, etc. 

' Un sar:x · nto éonfesou zorre·
garl le a un soldado uns latigazos 
e darlle .cunha basoutra no cu . 

\ ' 

' ' 

REZA, 15 - OURENS.E 

Até aqui', a cara dunha 'moeda 
-· da que .a cruz ten influid .o, e 

mo íto; para facer . o ba la.nce,, 
definitivo do periplo papl. · 

A CRUZ. 

D.esde logo, Xan Pablo 11 nqn 
ten quedado nun sinxe:lo reparto 
de sorris6s. Tamén foi repartir 
ortodoxia. ,. O ' seu xeito, o dun 
apóstolo moderno, non t~ñen · 
coincidido coas su as crencias 
im~tábeis .desde hai' 2000 anos'. 
Oeste xeito, Xan Pablo H ten 
ap.roveitado a ocas1on para 

· insistir rio inamovi'bel: b cel ·ibato 
· é . incuestionabel 1 as mulleres non 

se poden . ordenar, ~ lquer 
método contrac·eptivo oponse 
aos principios católicos, etc. 

Veial -:-deixando de lado aos 
eternos reaéciona~i.os- onde. ten 
fracasado o Papa, pois que a seu 
mensaxe intocábel non pode 
xamais ca-incidir coas aspi.racións 
dun pa(s que, en ' función do seu 

_ liderádego, e.stá na bbr'iga da 
· inovacíón arreo, · e, que non se 
pode permiúr o avantar correga
do . cm grillóns da.:"ortodóxia" . . · 

·- Por todo isto, a estadía de -
Xan Páblo l l nos USA podese 
resum,ir coas· palabras dun 
cardea.I progresista _de f\Jew York, -
que dixo ·que a imaxe deste' Papa . 

· convence, pero _ que as suas 
palabras no-se escoitan. 

E é que nos USA, o máis · 
arriscado e .garrido venc:fedor de 
aspiradoras de casa en casa, non 
será quer:i, nunca, de vender o 
prime ira aparato que non leve a 
etiqueta "Modelo 1979". 

Outro s_arxento dun batallón de ·. 
infantería· confesou, er;itre outras 

- causas, pegarlle a un . soldado e 
obr]gar a outro a tomar unha 

.-enchenta de patacas fritidas. 
Este suboficial, ' que seica se 
distingüira nunha eniboscad9 en 
Belfast, -capital de Irlanda do 
f\Jorte, fo¡' · degradado a s?ld~do 

· raso . · 
. Outro sarxento ;- a quen ll·e 

de ra n ·u nh a - medaJla río LJl.ste ,. , 
vendeulle a un sóldado' o 
uh iforme ·de- campañ.a .. qLre . o 
P-[Óprio soldado perdera nunhas 
m-anohra-S-. E asi segue a lista dos 
suboficiais . e · das .. ' causas ·que 
fixernn no ''pelotón Xibraltar". · ~. 
Segµndo a defensa, isto faciano 
por enredar nada máis, e oon· 

· bábi a que consH:Jeralo'·s por . iséY · 
Goma xente .~ta 9estap_o. 
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¿c9MECOM ·ou _CAME? .--
AEGINO DAPENA 

En ~aneiro . de 1949 -,so'friñdo un ri~oroso bloqueo . 
.- económico e c'unha economia arruinada de todo polos efectos 
da 11 Guerra Mu,n.dial-, fundouse o CAME ·(Cónsello Axuda 
Mutua Económica), · composto polos seguintes Estados 
socialistas: · Albánia, . B~lgária, Checoslov.áquia, Hungria, 
Mongólia, Polónia, ROA,. Rumánia y URSS. No nadal de 1961, 

· por consideracións ideolóxicas, Albánia retirouse. Máis tarde 
.ingresou Cuba e; · recé~, .. Vietnan. Asisten ao Conselto como 

'·observadores X.ugoslavia, Corea N'orde e ·Etiopia. Para Vietnan 
é v.ital e, en menor degrau, para Cuba. Actualmente o CAME 
tén acordos · firmados con Finlandia, México .e ·lrak. Moitos 
·Estados do "Teréeiro Mundo·,, xa miran nesa dirección. 

Pois ben, o C.AME ten como obxecto o desenvolvimento 
mancomunado dos recursos económicos e máis do comércio 
dos Estados membros, pero nen se aplican os mecanismos 
inherentes á economía de mercado ou libre empresa ... Esto 
non quer decir que non se valoren debidamente as operacións 
c;.omerciai s, todo o contrario, senón que quedan depuradas do 
mercantilismo ·clásico. A =cooperación ou colaboración é 
multifacética: económica, tecno-cientifica, industrial, agraria, 
come rcial, etc. Así, por exemplo, cidad@ns da RDA, 
Checoslo_váquia, Polónia e máis Bulgária xa tripularon, como 
i nxenieros, as cosmonaves Soyz. 

O CAME .difer·énciase notábelmente do Mercado Común, 
tanto polos meios que emprega com9 polos fins que persigue : 
planificacións conxuñta interestatais, división do traballo, 
voluntariedade. etc... Senda así que a presentación dun 
anteproxecto por un·oti máis Estados para unha dete rminada 
planificación, sométese á aprobación democrática, e no caso de 
que· un ou máis Estados voten á cont ra, éste ou éstes quedan 
desvencellados do tal proxecto, é decir, c:Íe participa r na sua 

. realización. Causa natural, pasto que se presupón que o 
· participar lle ocasionaría perxuicios á economía nacional . 

respectiva., E o que pretenden os Estados membros é un 
desenvol~imento- acelerado e armónico sen perxud icar a 
ningunha das partes. Cada un aporta o que pode e recebe o que 
necesita, segundo as posibilidades do Consello. Partindo de 
tales premisas, a producción industrial do CAME, que en 1950 
e.ra o cincuenta por cento menor que a do Mercado Común 
(daquela CECA), en 1975 superou ao -Mercado Común nun 
douscentos por cen. Froito do acelerado crecemento 
económico e multifacético, actualmente cunha poboación que 
se cifra n.o nove e meio por cen dos habitantes da Terra, o 
CAM E obtén un te-rzo da producclón industrial e a cuarta 
parte da renda nacional niundiais. No CAME -agás Vietnan 
por razóns coñecidas d ·e·sobras- non hai crise económicas, nin 
inflación nin desemprego. Esto non quer decir que non se note 
o ronsel da grave e fonda crise económica do mercantilismo 
occidental. Pero para prever ·no posible tales secuelas, en 1975 
púxose en marcha o "Prograrna Complexo" · que vai dende a 
prod~cción de ,enerx ía deica a fabricación de computadoras da 
te.rceira xeración. · · 

Nembargantes, os politj.cos e xornalistas da nosa área 
_ seguen sen se enteraren e non queren saber nada das cuestións 

de fondo. Polo . visto, pra ser demócr-atas hai que estar 
"consensuados", atados e ben atados. Non se quer recoñecer 
que a causa de perten'cer ao-Me.rcado Común producirá efectos 
irreme<jiables ·e i.mprevisibeis, inda máis se _se tén e.n canta que 
os latinos -incluidos· PCE, .. PCF e PCE- baixan a cabeza ante o 
materialismo merca_ntilista das economías· da R FA (cabeza do · 
Mercado Común); USA e Xapón que cortan o 'bacallao na 
economia de mercado ou 1 ibre empresa mediante os se"u.s 

. xigantescos monopol.ios. Son paradoxa·S d'a esquerda ·e ironias ' 
t ecnocráticas. dq "europeismo" parcial que, inda .. por riba, 
tencio~a que o Mercadp Común .se . intérprete com.o. sin6.nimo 

- de Eur-opa. · · ' '> ' ·- . · 

.Concll'.lindo, ' O 'CAIV\E_ non é 'uh símp'le '"m·ercado CO!jíún 
.. de Este"< As s.iglas·:.CAMECON, pol'ej q0e 'p·arece son un inv~nto 
da semáhticá- anglosa.xona: Os ·inter-eses de grupo · e . os· 

·· cerrilismos i·deolóxicos, ás veces, _todo .o agravan .. Na EuroP,.a. 
Occidental · tÍótase a taita de itelectuais coma Bertand R u5el 1, 
estadistas com~ De Ga ulle e ·diplomáticos ·coma Couve. d~ 
MyrvHle . Claro que non eran gratos en determinados círGU!Os 
"democráti.cos" de Occidente. E 'xurde a inquedante pregunta: -
l~or - motivo qa actual política francesa non se confertirá a 
área latina nuri-- apendice do M.ercado Común ao nalga pi o.? 
Cecáis algú.ns conte·sten: iQ~ máis tén! ! 
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{ 

os CARTos ·· vAN ·EN· MADRID 
O LÚgo At .. qbrigciclo ·a retirarse da competición ·por falta de ·campo 

0 Lugo At., equipo filial 
do CD Lugo,. viuse abrigado . 
a retirarse do camp.eonato 
de segunda catego_na . . · 
provincial ·na -que 1a 
participar esta · 
temporada. Es~a d~cision 
tomada-pala d1rect1va 
do CD Lugo con permiso·. 
da Federación, explicou
nola o'·seu presidente 
Sr. Pena decén~onos que 
era unha medida que sen
tían moito tomar e que 
p.oda que non fose ITTOi, xa 
que o Lugo At. tiña que ser 
o viveiro do CD Lugo; 
pero que era imprescindibel 
para o fortalecim~nto do_~ 
céspede do Estadio do Min9. 
Ao ter que xogar alío CD 
Lugo, a SO Miragrosa e o Lugo 
At. ~quilo convertese todo . 
en bulleiro xa que . 
algunha vez teñen que 
xogar tres partidos 
en clous d fas, ademáis 
dos entrenamentos; senda . 
a causa ele· que o Lugo 
baixase o ano pasado 
de categoría. Espera 
que esta medida non 
perxudique os intereses 
do equipo xa aue os xoga
aores, casi todos xuvenis, 

xogarán nos xuvenis 
do CD Lugo, senda estes 
cedidos a equipos ' 
modestos da capital ,. 
en espera de que para 
o éTno ~stexa construi"do 
un novo campo e podan 
seguir particípañdo 
na competición. 
Os xogadores, ainda 
que un pouco enfurruñados, . 
co_mprende a postura 

e piden que fagan máis At . Ehtrear entrénafl en calquer 
campos, que uri só noñ lado. Hai outros equipos en 

categoria ''rexional'' que · teñen 
va i resolver nada. · que desprazarsé a Ca§tro de Le~·, 

A cidade · de Lugo conta só Castro de Rei pa'ra poder 
con dous campos de fútb9I, o do p~rtiéipar · nesas competicións, 
Polvorín, que é un· hipódromo , e cos gastos que leva consigo. 
o Estádio do Miño. :.. "A culpa . desta - situación, 

No campo do Polvor(n teñen - . dinos-0 Sr. Pena é que os ·cartas 
'que xogar todos os equipos marcharon para Madrid. Cándo 
xuvenis e modestos da capital . se vendeu o outro campo eu 
Do Estádio do Miño f~no p CD fi rmei no Goberno Civil vinte.__ 
Lugo_, a SD: Miragrosa e o Lugo do us millóns e prome~éronme 

que · se ian invertir todos · en 
campos de fútbºI en Lugo. 

O DEPORTE ~ MA: 
Fixeron un campo de sete· ou 
oito mil.lóns e os outros. non se 
viron .. máis, marcharon para 
Madrid. 

- . 

UNJ:iA TRAPÁLLADA 

O Estádio do Miño ergL:ten 
po l ' mica desde ante.s da · sua 
co nst rución. Prirne iro pala sua 
ubicación, logo polo nome, e ·ao 
estar con.struido porque era unha 
trapal'lada. Desde o primeiro 

, rnomento o céspede non valía 
riada, era todo bull.eiro . a pouco 
qu e chovese e se estaba seco 
parecía estar xogando mbor de 
crista is. Nesta media ·dúcia de 
'anos xa houbo que . levantar a 
grada da xer,al e van ter que 
facelo coa tribuna tamén. lst e 
ano tamén le'Vantaron o piso e 
seméntaron un _céspede riovo, 
pero a cousa non mellorou 
moito. · A obra fixéroria a sua 
maneira e durar1te a sua 
execÚción non deixaron entrar 
nen tan siquer ao conserxe· do 
Lugo pa1:a que ñon vise como 
quedaba. · · . 

Esta é a-situación dun equipo; 
do fútbol en· xeral enlugo, que 
non se pode prácticar pr imeiro · 
porque ninguén se acordou· del e 
agora porque os cartos "emigra
r.on" . A Federación quere 
obrigar aos clubs a que aliñen ·ª 
doús xogadores de menos ·de 

· vinte ano-s e non fai campos para 
q~e podan xogar. O.s máis de 

·vinte millóns que cobra diarios o 
C~n.sello de Deportes das quinie
las non sei a onde van parar xa 
que UAha cidade de setenta mil 
habitantes non canta con nen
gu n campo de fútbo l. O ~olvórln 
é un hipódromo, e no dn Miño 
-n~ri se pode xogar . 

PUCHEIRO 

CONCIENCIA. NACIONAL TOUR · D~EUROPE 
Todos sabemos, mais ou 

menos, o papel que xogou o 
deporte nas relacións Chino
i<rnquies (a famosa embaixa
da do ping-pong), ianquies
Soviéticas, ou coma fenóme
no ca.utivizador dos pobos xa 
desde os roma nos co seu 
''panes et circus". Dee que xa 
nos damos co11ta tan facil
mente é do papel que pode 
desenrolar dentro da concién
cia dunha nación oprimida; 
coma é o caso galego. 

Toda opres1on nacional 
implica unha opresión cultu
ral. A cultura propria que foi 
unha resposta ás necesidades 
colectivas da nación está 
esmagada, asoballada, desva
lorizada diante dos seus 
proprios artífices. 

O deporte, parte da cultura, 
ten a sua oríxe na práctica 
social dunha comunidade, na 
sua economía, e na sua 
infraestructura fisica, e ainda 
somática, , send'O dal.gunha 
maneira a resposta ás nosas 
necesidade s. . 
- O deporte está determina
do , evidentemeote , polo mo
do dé produción..,·caracteristi .. 
co dun país, e palas rélacións 
soc1a1s que os especifican · 
(países capitalistas deporte-e-s
pect~cu lo-comercio, países 
_socialistas deporte-saút¡le-ben 
social). Estando acumú.ladas 
moitas ·experiéncia's que tivo 
o pobo ao longo de sé.culos. 

O Deporte vaise de5envol
vendo segundo os meios de 
produción, o conflito atopase 
en que ao estar vinculados a 
un sistema~ de produción e sen 
cambiar totalmente o sistema 
nen o sustrato . social, é 
agredido desde fora por 
outros deportes, de vincula
dos a uns meios diferentes, ' 
fundamentalmente distintos. · 
Os rapaces das nosas aldeas, 
por máis que as multinacio
na.is e os meios de comunica-. 
c1on ao seu servicio, lles 
queiran impoñer o uso do 
patinete, non o · poderán 
facer, xa que non darán 
andado coneles polas congos
tras e ruas lamacentes. 

O perigo non está en qu·e 
consigan o seu uso, senónque 
están presentando un conflito 
entre modernidade e atraso, 
que trata de lexitimar ante os 
olios . dos rapaces o papel 
dependente . e subsidiario d~ 
sua propria realidade. 

Tratan de crear un proceso 
de asimilación, desde unha 
postura de forza, que ~onsiste 
en . asimilar ao dominado co 
dominador,· utilizando a des
trución dos no~os deportes, 
para que fiquemos desposeí-. · 
dos dun elemento que repre-

. senta un símbolo da persona
lidade colectiva. 

Asi tentaron, e estano· 
cons~guindo; a destrución dos 
nosos- d~portes. Poñamos por 

1 

exemplo a billarda, o billar
de i.ro, as modalidades . nosas 
nos bolos, a corta de toros, o 
tiro, as carreiras PC?la neve, a 
IOita galega, ou, para rematar, 

. ·as carreiras campo".través que 
facian entre aldeas, parro
quias e até _ concell·os; e que 
hoxe ainda que . están de 
moda, a nenguén lle "acor-
4ou" _de organizar. 

Introducen, por outra ban~ 
da, 'de,lor-tes alleos, poñamos 

·por caso beisbol, .tenis, golf, 
deportes que precis~n grandes 

· éostos para a sua práctica e 
que ademáis de tent~r tapar a 
nosa identidade,. están. lexiti-. 
mando a nosa inferioridade. · 
Tamén- promocionan outros -
exerídro's de deportes, bola 
louca, corrupéta,· patinete, e 
até dep~:>rtes· ~'dÓutra; gala
xia'~. Seudo· deportes que_ 
serven a uns intereses econó
mico e ·pofíticos moi concre
tos, a unha clase social 
dominante que ·nos que re 
atraer a unhas fontes autoco
lonlzadora·s que . lexitimen 
diante dos nosos -ollos o noso 
papel de colonizados. Esta
mos en contra da destrución 
dos nasos ·deportes, xa que é 
destruir · a no'sa · identidadé. o 
d'ta que sexamos · libre~ 
estaremos . capacitados par~ . 
asimilar _os : alleos, se nos 
compre, sen por iso ser · 
a~milados. 

· .Q Tour d'EÜrope é un ra 11 ie 
aufomo·vill'stico d ~esistencia, 
que ;..vén celebrándose hai"vários 
anos, e que :· ªtrave·sa diversas . 
nació ns. . . . 

· Este ano, o. Tour d'·Europe · 
escomenzou en · Alemánia, para 
após tocar varios pontos da 
xeografla de Italia, Luxemburgo 
e "Fráncia, chegar a Galicia O· 

· pasado di'a 12·, pra, nas viradas e 
dificeis · estradas de montaña da 
nosa nación facer. dous tr'amos 

· ~ronometrados un en Ourense, 
concretamente' en -- Bande, ·e 
out;o na estrada que ·enlaza· 
Gondomar ·con Tui,. no e.specta
cu lar e perigoso J tramo de San 
Antoniñ6 . Estiveron .estes tra-

. mos a cargo da · Escueleria 
Ourense, ' na mesma .provincia, e 
da Escudert'a R ias Baixas, na 
zona de Vigo. O 'framo · de San 
Antoniño escomenzou ás· 10 da 
noite tomando a sai'da 37 
máquinas, dende os . podentes 
"Porsche'' aos modernos '~Vol
vo", · pasando . por "Ford'.', . 
"Renault", etc. b tramo rodouse · 
basta~te forte, e o desconocer' a 
estrada de todo os pilotos; 

· custoulle ·a salda-a ·dous coches, 
.que qu·edaí-on apeados do Tour. 

A escuderla Rfas. Baixas , que 
. en canto á sua o rganización está 
. considerada· a mello r de Galicia 
- puxo tódo "º seu empeño en 

· facer as co\,Jsas o _..,mellar que 
puidéra, ·coma nos tén afeitas, e 
non fallou; pero si fa!lou i a 
af ició.ri! , e faltando dous ou tr~s 
coches. por _sub iI, e · antes de · 

pasar 'o da propia Escude-ria que 
añuncia que · se . volve abr·ir a 
es trada, algu.ns dos. irrespQnsa-

' beis . aficionados . tiveron. o 
astrevemento .de encetar o 
descenso cos seus coches, en 
sendo . contrario . ao . dos da 
competición. Por sorte, non 
houbo que se la iar de desgracias 
humanas, pero' puido pasar. O 
derradeiro-coche en cruzar a liña 
de meta, un alemán nun "Opel" 
qºue l·evaba · · o número 48, 
denuncioulles aos comisár.ios da 
proba que . durante o tramo 
atopara .1 O ' coches en · se·n_so 
co ntrário aoque tragu ia' el, e que 
algú ns deles por pouco non 1.!e . 
fan sair da estrada. F....Qi mágoa 
desta irresponsabilidad e,- porque 
se os ·pilotos qenuncian estes 
feitos perante a Federación de 
Autor.novilismo, pode · Galicia 

· quedar pra o ano 80 sen o pa~e 
deste imp.orta_nte Tour. ~ Hai que 
crarexar outra vez _que a 
Escuderfa· Rías B·aixas foi en 
todo momento perfecta en canto · ' 
á füganizac1on, e os feítos 
acontecidos s.on alleós ~ a sua 
respnsabihdade. "' Pra ·.: completar 
-esta · c·ronica;· direi _'crue o To.1::1~· 

' d'~urope continuaba na noit1• dl. ~,~ 
xoves 12 de ica Portuga 1, o nd e· . .-. 
perto _' de Lisbo·a outro t1 mo ·_: 
cronometrado, pra despois cami -

_ ña r deica Marrocos e volt a1 a 
- Alemania por ciiferentes pontos. 
A proba dura sobre 15 dfas . 

XOSE LEANDRO 
CASTELLANO BOUZON 
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... F>oré~ ·, é moi difícil ci.e obxeti~ar' cioús-com~orÚ~en't<?.§::·fan-.s~b_xet"ivc;>s, - . · 
tales como son a sexuallda·de, por unha banda, e a drog~ 0LrroxicomaA1~ por o.utra, 

e a inda' moito máis difícil e delicado t~~ta·r de establecer as ·cor.relac.ións _que . · . 
· existe entre estes dous feriómenos "droga-sexua lid,ade". ·· ~ · :~ '. · 

• / 

lCal ~ a influencia da droga s.ób~e o ' compqrta.mento 
sexual?. A primeira observación coa que nos atopamos con 
respeito a esta interrogante ·é a disparidade existentl;! entre. 9.·. 
comportamento real dos t0xicómanos e as . ideas de todo 
tipo qu~ en relación a eles por aí circulan. 

Relativamente fácil, pode resultar falar éfos "toxicóm;;i
nos" e facer consideracións xerais, sóbÓr da sua maneira de 
viver e én particular sóbor. da sua vida sexual. 

Porén·, é moi difícil cie obxeti,jar dous comportamentos 
tan subxetivos, tales xoma son a sexuali'dade, por unha _ 
handa, e a dro"ga ou toxicomanía por outra, "e ainda moito ~, 
máis dificil e delicado tratar de e~taplecer as correlac;ión~ . 

que .existe e·ntre estes dous fenómenos "droga-sexualidáde". 
' . 

;.· 

. l'mportante tarnén e, diferenciar o . que pode ser uñ 
toxicómano ocasional do "haschis", un ha experiérícia 
dunha viáx.e ao .L.S.D. \dunha toxicomanía . dependente 
desde anos p. ex. á "morfina". . . 

o t ipo de . droga utilizada, os . seus efeitos, a su:a ' 
-dependénci~; psíquica, física ou psíuico-física, así como á . ·: 
'problemática de· "escalada", etc. son factores a te1' en ·conta 
nb s diferentes forn:as e tipos de toxicomanía. · 

As · drogas · máis representa~iv~s da famflia das 
CANNABACEAS, son o HASCHIS, a MARIHUANA, .o"KIF . 
e a GR 1 FA: As investigac_ións, estudos e consideracjóns que 
se teñen feito sobre a relación HASCHIS-MARIHUANA 
comporta mento" sexupl, son do máis variado e ás ·veces non · 
deixan de ser até contraditórias. lPe ro .que é o que acóntece 
con esta -droga?. Dise p. ex. que os ·indivíduos fumadores 
de MA'R 1 HUANA, terian máis actividad~ ' sexual que os que 
.non a fuman lpor ' qué razón?, pois suéedería que -.a droga 

OS TRABALLADORES DA 
ESTACION DE AUTO.BUSÉS 

Óiante da situación que están 
a "· sufrir os trabal lado res da ~ 
Estación de · Autobuses de 

nista e ·antiobreira dunha Central 
que di defender os intereses da 
clase traballalfol"a : 

Santiago, que t .iñ 'an conxelado o · A l\~ORTE DUNHA PAPA~A 
seu convénio ao non ser · : 
homologado pola Delegación de · Feítas · unha- séri~ dé ma·ri·ifes-
Traballo por sobrepasar os'. topes tacións e :p_eches de ' todos os .· 
-salar·iais irnpostos polo Gober.110 _ comércios es establecimientos 
. Español. A. 1 NG solidari'zase· coa · público~ da ·,vil a' nas q·~e·'o pobo 
su.a loita .po,r un salário digno ... e :; enteiro e.sixi'a responsabilidades 
quere clarexar e puntualizar o. ás- auteridades pola• inxustificada 

ma rte dunha rapaza de ~atorce 
anos ,. estudante .do ,coléxio de 
E.GEL que finou pola faltq de. 
asistéinc ia sanitá r'ia dos médicos 
do Barco, e pola · deficiéncia 
sanitád a qu_e en xera l padece " 
esta ampla comarca, o Goberna
dor Civ il da província mu ltou a· · 
once vec in os cun t otal d~--
140.000 ptas. alud indo .a ilega!i
dade l.? .das manifestacións. 
Todos esies sucesos t iñan lugar 
ern méio dun ambiente moi 
te nso, ·os veciños de Valdeorras 
estaban esperando hab ia · tempo 
unha. solución ao acuciante · 

seguinte: 
' . ---

1.- A actitude do concell al 
D?legado de Transportes, Sr. 
Candela, membro 'do P.C. e de 

· CC-.00 ., que a traveso do seu 
e.argo · influiu . nos traballadores, 
bab(o a p.osible privatizáción dos 
servi'cicios , da Estác ión . ·de 
Autobuses, que conlevaría o 
_despido da mitade da· plant illa, 
de non se aceptar o conven.io 
baixó os topes salaria is . 

de non ter efecto esta medida·, 
mandar unha comisión para fatar 
directamente con el. ' Coma · -
remate recibiuse: no· concello a 
confirmaéión de ditas multas ' 
polo· Sr. Ministro, confirmacióñ 
baseada segúndo el, nas investi-

. gacións · l..? fe .itas. · 
· Nas mu Itas ha i u nha sé rie de 
,_ contrad ición.s: Denú'nciase a · 

persoas nori re.sidentes no Barco. 
- desde hai oito - meses e que o 

mesmo dt'a da manifestación se 
·atopaban trabal"lando na cidade 
onde residen - habituaimente; 
sanciónase asiinesmo ·ª supostos ' 
organizadores, ~- que non fororí 

. fal~1s, . xa que as manifestacions . 
xt.ird iron dun xeíto espontáneo , 
feíto que todo ·o pobo coñeée. 

.'_ .Vistffó ·resultado do prímeiro 
recurso no que -se evidéncia a 
total~ inx ustícia e represión · .do 
.actual_, Goberno U.C.D., · e en: 
concreto do Ministro dó Inte
rior, seguindo co lema: ~'Prefiero . 2.-· Esto vén demostrar ·na 

práctica a poi (tica de aval do 
Partido Con:iun ista e a sua 
Central CC.00., . a po i h ica 
económica do Goberno españo l 
e º · seu apQ.iQ impl ícit o e na 
práctica á mesma. Po r canto o 
Sr. Cande la ¡-.. no · Pleno ·do · 
Axuntamento de Santiago cele
brado o di' a 1 O do corrente mes, 
defenden públicamente a imposi
bilidade de sobr.epasar os topes · 
salaríais; o . que vén demostrar · 

. prob lema sanitário como lle.s .- ' 
prorneteran as máximas autori· 
dades,, entre elas-o Sr. Di.rector 
Xeral de Sanidade do Estado · 
Españo l. 

· la injusticia a ·el desorden'!, . os . 
multados de si sien. de .. facer 
éalquera tipo. de reclamación a 
Administración referente ás· san- · 
c1ons. Sóbor- do pago .. .das 
mesmas están abertas cantas 
cor~entes en .case tOdos \ )s 
Bancos da comarca. 

que a xornada . de _CC.00. á. 
contra da poi ític·a ecónómica do 
Goberno e unba farsa máis ·das 

tén xa afeitos esta 

quer denunciar unha 
vez r,:náis a poli't ica colaboracio-

[)espois de facer os correspon
de ntes recursos ao Gobernador 
Civi l, escritos ao Mrnistro do 
Interior e Director Xeral de 
San idade, o concello do Barco 
de · Váldeorras {logo dunhas 
ax itadas sesións nas que o Sr. 
Alcalde abandonou a - sala ao 

· tomalo por ''causa . persoal") 
acordou eleva.r un escrito ' ao 
Gobernador Civil ' solicitando .a 
'anulación d as nultas, e . en caso 

· As¡'me·smo ·cÓmpre . e six i~ re·'s: 
· pónsabilidades pola non apertura , 
e posta en funcionamentb da · 
Re.sidéncia· Sanitária . do Barco 
que a pesar de 1evar rema't-ada ha i · 
máis de dous ánós, e contando 
.xa . con persoal de r'nantir'nento 
t raball··ándo riela,:Segu·e pechada'· 
iocoriiprensibleménte. , Nós, os 
patriotas, consideramos · este . 

feitQ 

,. ' 

· a·o qesinibi-r e ter lixeiros efeitos _sedativos, provocaría unh 
rilaior liberdade nas relacións sexuais ben de . grupo ou 
doutro tipo. ·os ta~ús, polo contrario non serian ·supr imidos 
e apa.recerian, ao rematar Q efeito da droga. Outra 
consideración que se fai, neste. sentido, é a de que se e a 
droga a .que fai _que _as· €speriéncias sexuais sexan máis 
frecuentes otJ son as mesrJilas esperiéncias sexuais as que 
tamén conducir'ian á droga. Dise tarnén que o HASCHIS ou 
a MARIHUANA non teñen efeito afrodisi'aco en si mesmas., 
o q·ue pasa ás .veces ~ que, .no caso dos adolescentes, a droga 
permírelles réalizar "o que xa viria de forma natural" . ·A 

.controvérsia sobre a MAR 1 HUANA, p. ex. chega a 
éontradición de que mentras que para certos autores non 
ten efeitos afro~isí·acos, para outros seria considera.da como 
."un estimulante sexual perfeitamente eficaz" . 

. A outros niveis, a · MAR IHUANA/HASCHIS permití-
~- . ríanlle á relación sexual unha nova dimensión, cunha maior 
· intensidad, duración máis longa, intensificando e aumentan·· 

do o pracer e as capacidades sens.oriais e perceptivas, ainda 
que parte destes efeitos fosen puramente psicolóxicos. , 

Endebén · e para moitos casos, cando o consumo de 
dr:oga se fai regular; de varias veces o dfa, e du rante un 
longo período dé tempo, o interese sexual, a iniciat iva e a1 

práctica tenden a disminuir pasando a uñ segundó plano, 
tales tq,xicómanos "pasarían mesmo do sexo". Por ou tra 
banda, . e nestes n iveis, os toxicómanos, amost ranse 
"pasivos", ·= "conce_ntrándose· sóbor dos seus camb ios 
percepf ivos", e desenvolvendose unha sorte de letárx ia. As í 
a dro!)a, resultaría un sub~tituto ·do "pracer sexual". Aqui 
cabe tamén perguntarse se unha razón importante para 
e mprego da ·droga por moitos individuos é fro ito da s suas 
deficiéncias· a nivel de sua saude sexual . 

unha maniobra caciquil · 
máis . .--

Un nacionalista populár. 

AROUSA: 
OUTRO ~!!ELRO 

,E evidente que a construcción 
da Ponte da .Arou·sa a Vilanova .é 
un paso importante e necesario 
pra que os viciños, o pobo 
traballador da Arousa saiamos 
do illamento e abandono secula
res aos que nos tén sometidos a 
poli'tica colonial do Estado 
español, e p~a que se subsanen 
moitas das necesidad.es que hoxe 
padecemos. Emporiso, e preciso . 
decatármonos e pornos en garda 

Arousa que coa construc-c ión da · 
ponte todos os seus probl emas 
qúedar(an resoltos de vez . 
Entr amentras, a nasa situación .. 
sigue a ser a mesma; ben se sabff 
que o remate da ponte non vai 
ser cousa de dous días. Nen tan 
siquer o proxecto está feíto. E 
necesário, xa que logo, parela· 
mente á marcha das obras, un 
fato de medidas alternativas· que 
non precisan de demora ningun· 
ha, encamiñadas a lle dare unha 
solución inmedata, antre outras 
cous_as, ao grave problema 
sanitário .e ás manifestas. defi 
c iéncias no transporte mari'1imo 
e mesmo do Transporte escolar 
interior h'oxe inexistente. l'Jeste 
sentido, a A.N.-P.G. deu a 
coñecer antré · os víciños un 

diante do que eso, d_e segurorva1 - · detallado program<1 de actua· 
le ar aparellad~: a porta de 

c1on, no qu~ aborda esta 
entr•da pra escuras proxectos , problemática para a que propón 
especulati.vos e tur{sticos que en 
.nada nos _van ·beneficiar, vexa- as · medidas seguintes: :-Cons· 

trucción dunha clínica local mos.., senón o ac'0ntecido na "illa · 
de . Toralla · en Vigo, a Toxa e 0 debidamente e.quipada coa dota· 
' .;· . d e t d ción do instrumental e demá"is que va1 suce er: na or eg9 a. 
Por algo· -a JJCD e a de re ita más material n·ecésarió pra unha 

. recalcitrante, -no seu d(a e .con axeltada a"sisténcia médica.e que 
vistas . electorais, , , re'tomou a ~ ·conte cun sei·vicio especializado 
defensa da , construcción · da de ·xinecoloxla e pediatría. 
P.orite, r;e.collendo as(, de xeito 

, cinicamen-te oportunista,· unha 
aspiración básica do · pobo da 
Arousá dende, h~i be-'n de. te~po : 
Por eso cqmpre estarmos atentos . 

. a calisquer tipo ~e .m~mobra. 

· Doutra- banda ta 'mén se de Íxa 
ver optimismo tíngu·ido- duri 
''apoliticismq;' que non é .máis 
~a manipulación e · engano 

· espresado. dabongo' 'pblo PC, _ 
1facénáolle crer ·ao pobo, da 

-Dotación dun servicjo pér
manente de rnotora.s para _cas9s· 

' de urxeri.cia. 
.. 

-'Conkol da .seguridade do 
·tráf ,ic.o rnar(t imo . ,e · 'increment-0 
·pas .víaxes das motoras, axeítan
do ós ~o,:ários ~s neces·idades dos 
usuários, etc. ·, 

-Creac::ión dun 
·escolar gratuito. 

X.L.é. 
Aro~~ª-· 
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OS MAGOSTOS . 
Hai trinta ou cuarenta anos, 

os magostos eran unha festa .moi 
enraizada no povo. Había máis 

1
• castiñeiros ca sgora. Nas aldeas 

tamén había máis xente. A 
mediados de Outono algunhos 
ourizos comenzaban a arregañar. 
As primeiras castañas que caían, 
comíanse cruas. "Rancháb.an
se", pra déciló cunha palabra 

. ben e_spresiva da Terra Chá,. As 
castañas que caen· dos ourizos ó 
chao, chámanse "castañéJ_s do 
restrelo". A etimoloxía de · 
"ourizó" debe ·vir de ouro. 

Había· anos que no mes -de 
Outóno era unha delicia. Mañás 
bretemosas nas que, ·sobor das 
11 da mañá, comenzaqa a brillar 
un sol tópedo, cunhas .cores 
doüradas de ouro vello: A 
noitiña comenzaba a facer frío. 
As tardes eran unha groria. Os 
rapaciños iban co gando. Levába
no ós prados d_e herba -secá que 
xa tiñan herba· nova, que se 
chama outonía. A xente maior 
andaba outonando, é decir, 
sementando o centeo. O sol da 
tarde sacaba vivos refrexos á 
auga queda do Miño, que pasaba 
rosmando, agachado entre álbo
res . 

Naturalmente, os gandos tiñan 
boa pastura e daban p ouco 
traballo. Pequena·s e pequenos 
xuntábanse, percuraban castañas 
do restrelo, buscaban leña, 
alcendían o lume e facían un 
magosto. O estour ido das casta
ñas era unha festa. O ftJme, dun 
azul purísimo, rubía o outó na · 
calma dourada da tarde. O lume 
alcendíase xeralmente sobar 
dunha pedra grande ou dun 
chanto. Había rapaces moi 
abelenciosos que, nos valados de · 
pedra que separan os eidos, 
facían unhos fornas moi xeito
sos para asar as castañas, coa sua 
chimenea e todo. O meirande 
problema destes pequenos fór· 

arredor de-nós 

DOS SOUTOS E'OS 
CASTIÑEIROS 

Os casti ñeiros, árbores· fa•· 
rentas e maxestosas, dit t 1 

sombri .os soutos, un has veces . n 

e" outras misturados con outras 
arbores coma pode ser o 
·carbal lo. 

E unha árbore própria de 
rexións temperadas, introducida 
po!Os romanos nas partes máis 
,temperadas· da Europa media a 
partir da súa área mediterránea. 

Por ter unha madeira dura e 
mói · apreciada· en carpintería e 
ebanistaría, o mesmo que na 
construc_ión, e polo ·seu froito 
que .foi sempre un · alimento 
impor;tante (e máis cando non. se 
dispoñ-ía de pati)cas), foi sempre 
obxeto de atenciórl. -

Medra ben nos ' solos · con 
pouco oot, fuxindo ' de .certo dos 

<básicos, por iso, de ser u nha 
espécie -:- intro.ducida, :pasóu . a 
espal larse por todo o P·aí.s, ·se ben 
aqondá .mliis ·na GaHcia media, 
conservándose os mellor'es sou
tós ·· na montaña. Soutos fartur~n-

nos era o da.chimenea. · 
Despois da recolleita das 

· castaña_s, que se fal' na segu.nda _ 
quincena de outono, a mocedade · 
da parroqwia, un domingo pola 

tos ,que enchen as encostas polo 
Castro Caldelas, Pób,oa dé Trives, 
Ser'ra . do Courel.,, · chegando a 
acadar grosos troncos como no 
caso dos castiñeiros de .. Quintela 
en L_alín, considerándose dos 
mellores de Europá; e que, unhas 

tarde, celeprabc;i un gran magos
to, no que corría o vino con 
xenerosidade.~ -O magosto rema
taba en ruada,ou foliada. 

En Ourense- é famos_,o o gran 

P.or MANUEL HORTAS VlLANOVA 

poema ós magostos ·que ano tras 
· ~no · se alcenden · n·as · abas de 
Montealeg_re: .r 

iAi! Sari Martiño 
no .dfa dos magostos, 
cando a castaña estourá 
e canta o viñ.o 
i o fume .na (laisaxe 
~ sempr~ a capa do San Martin'q. 

Re:almente, as ' castañas. son 
m~i . pes.adas pro · estómago, E 
non ·. se : debe- abusar d·elas. Ás 

· cástáñas co v ·i~o ' novo son un 
·esplosivo- de moito pendello. NüS 
d·ías .. que corren cómense poucas 
castañas. ,Ef\ séculas pasados as 
castañas, .os porcos, o leite e o 

.pan centeo foron os prin.cipais 
elementes ·dos galegos. ~ Dende o 
sécu.lo pa.sado, a castaña princi-

. p_ou á s:er susti~uida . pola pataca. · 
o ir desapar eoe.nd.o as lareiras,. as 
castañas . asánse nos fornes -· ou 
na~ planchas' das cociñas bilbaí
nas· 'ou económ icas. T amén se 
asaban no · reniól do forno de -: 

· -c?cei:- o pan. 

- , 
magosto colecti:.10 do día de San 
M-artiño, do que hai abondante. 

. literatura. Non . é estrano ;. pois, 
que, un poeta orens~~o, AntprÍio 
Tovar, lle adicara un fernioso 

Pertence á especie chamada 
Castane.a .. sativa, podéndose con
siderar . como · que ten un 
crecimento rápido: medrando 

Os piñeiros foron invadindo 
G.álitia ·nos derradeiros ~nos. 
Eses piñeiros que agora·andan a ' 
queimar os enemigos da nosa 

-nación pra destruir · as nosas 
riquezas. O caso é que, ó ir 
aumentando os piñeiros, , os 
castiñeirns Jornn en disminu
_ción. E ó desaparecer · · os 
castiñeiros ·tamén desapa~ecéron 
os· cainzos que era - onde se 
curaban as castañas. As castaAas · 
curadas -empregábanse pra facer 
o ca·ldo .• Hai toda unha ga:strono- · 
mía da castaña que tamén está · 
caendo-en desuso . . Na miña tribu . 
cocianse as castañas cc;rn casca e 
todo, logo pelábanse e .comianse· 
.con _touciño. Chamábanse "cas- · 
tañas mamudas". ·os rapaces con 
liñas ou cáñamo faciamos coiares 
de "castañas mamudas". Mais de 
segui't' así a~ xousas;· e si non se 
lle -pon remedio, a cast~ña non 
tardará en de.saparecei·. · 

,. :· Por CHAIRA 

. cas, cagoxas .. . e mesmo castaña s 
de coiro pola ton a que teñeh. 

. . máisá presa nos pri·meir~os ~anos 

N.o outono é · o tempo -de 
apañar as castaña~, v-areando as. 
polas e os our.izo.s. -Os ourizos 

4! ·ª 

veces p9lo "mal dq tinta" {que é 
~n ~fungo) e 01:Jtras por u'.nha tala · 
desaxéitada, · van .. esm.orecendo, 
se ben agora co híbrido 
conS'eguido ao mis.turar · a nosa 
espécie con outras .do Xapón xa 
non son atacados polo "mal". 

de· vicia. Ten o tronco groso, e a's 
follas alongadas .e dentadas, con 

. moito . nervos . laterais case 

. paralelos, e que, por ser árbore 
de folla ·~aduca,_ s0mente están 
presentes desde abr·il ou hlaio até 
chegar o outono no que xa caen; 

· deste xeito as follas . rematan 
pod recendo pola . ácción dos 

. factor~s amt'Jientais e das bacté~ 
rías, pasando outra·. vez OS · 
nutrientes ao soLo· pra seren 

, asimilados -pela árbore. 
As flores aparecen no verán; 

as níascul inas están dispostas en 
ácios · chania.dos "amentosu, e 
dan moita vistosidade . á a~bqre 
pola cor marela ou dourada que 
teñen, estando as flores femeni
nas na axila destes. 

·: que . caen sen soltar todas as: 
cast añas, -- apílanse en moreas 
para bullalas, de tal xe.ito que, 
pasados uns dí as. nos que o 
ourizo vai podrecendo, e coa 
axuda dUn angazo ou . cunhas 
pinzas de madeira, póden~e-sacar 
de~e. · 

Cómense cruas, asadas, coci
das, secas ... Son be·n coñecidos 

'. .0s magÓstos qu~ se fé1n· en toda : 
Galícia, sendo polo San Mar.tiño 
~n Ourense, onde te~en gra/1de 
sona. Co viño novo, unhas boas 
castañas. asadas e pan faise unha 
boa festa, se be~ ás veces non ·e o 
gesto de todos, pois como 
aparece nalgun,ha cantiga pop-u-

. lar. 

Da r+ o Jroito que é un ouriz.o · 
verde moi espiñoso, que ao ir · 
ni durecendo abre e deixa sair as: 
c¡:istañas; chamadas tamén cor-

Miña nai, doim'a barriga. 
Miña tilla, confesión: 
As castañas que comfohe 
de que castiñeiro son? 



'(A frica,· negra e Asia) 

De todos os cinemas · ~acido s 
arre clo1 -do 1960, os máís novas son 
os da Africa negra . Aderríais naceron : 

. - da nada . Algo -as .í como o que di_ 
Jean-Paul Sartre no presáceo "Os 
condenados- ·da terra" de Fanon: 
"Non hai tanto tempo, a terra 
contaba con dous mil millóns de 
haqitantes, ousexa quiñentos millóns 
de homes e mil quiñentos millóos de 
indíxena's . Os" primeiros dispoñian do 
Verbo, os segundos tomábano presta
do ( ... ).· -A é lite eu ~opea ·propúxose 

. ,fabricar un indixenismo de é litÓ : 
seleccionabanse ado lescentes, mar.cá
banselles na frente cun ferro qinden-· 
te os principios da cultura occidental 
co locábansel les · nas bc;>c.as -mordazas 
sonoras, · grandes -palabras que se 
pega&an aos dentes . bespois dunha 
pequena estáncia na metrópoli eran 
devoltos ao seu-. país, falseados . Esas 
mentiras viventes' n·ada tiñan· xa que 
dice r· aos · seus .i rmáns.. - Resoab.an . 

· Desde París,' o desde Londres, desae 
Amsterdam, nós lanzábamo's pala
bras : ". íPartenó·n! ", '. ' íFráte.rnida , 
de! " e na.lgunh.a parte de A tri ca, c;le 
Asía, os labios ·abríanse : ·" ... teñón_" 
" .:.r;iidade". Era a idade ae 'our.o". : ' 
· Os comezos dá lnita: aé Jibe 'r.acih;i, 
for.on . dificeis.. p6r tódds os pobos d_a 
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A frica negra, tanto nos p~ises depen
den tes de Gran Bretaña (Ghan ;:i 
Kenia), coma nos de · Práncia (Gui
nea), Bé lxica (Congo ou Zaire) e USA 
(o . Congo despois de Béb<ica e de 
asasinar ·a Lumumba). O cine como 
expresión da propria· real idade estab a 
vedado pra os ind í1<enas. Por .isa o 
cineasta senega lés Lembene Ous~an.e 
- o mellar da Africa negra- dixo:. 
"Desde o nacimtinto do cine os países 
africanos están sumetidos á ima?<e do. 
cine occidental e ao seu moviménto 
rítmico. Nas pantal ·las da·Afric·a negra ,· 
non se proxectan normalmente .máis . 
ca histórias dunha anodin·a estupi
.at:z , alleas á nasa vida. E se por 
casuali'dade un negro participa riun 
deses filmes, é case sempre coma 
figurante, ou nun papel de rapaz ou 
de. bufón. Resulta sempre incapaz·· de 
poñer un pé diante do outro, de 
pensar · por ·si mesmo sen ter · que 
'.'devanarse os ses'os' '. Para A frica a -
séptima arte foi _dúrante moito tempo 
unilateral no sentido de que trans.mi 
tiu un só aspeito do noso universo" . 

e . ao n:iciociniQ. De todás as nianei ~as filme " .Et la ~i~-·-n-'etait plus" d o , Outro filme precioso realizado .polos 
os dous b,uscan os ·mesmos~~bxe.tivos ·: mesmo réalizado'r·anterlor. brasileiros Celso LuccaS' e José Ceko 

· convenc'Ú ao -espectador de ce'rtas (4) . A decepción ·aAte. o''porvir: Correa é "25" realizado no 1975, 
verdácle? ;fündamentais -. ca fin.···de df;!bido .á actitude da-búrguesia e aos s?bre 9 festa da indeperidencia de 
le va lo a _.p_ártidpat 'nun proceso de '· ~nganos a·os __ que se ven subrnetidos . A Mozamb ique. A data do 25 seme ll a 
trans to'rrnaci ó_1:1· ·é ' :,Clé rrcic'amento ~º- maibria . dos fílmes africanos tocan níáxica :. 25 de xuño do 62, creación 
poder estable,cido : . · ·, . _ es!e tema: "Le ·mandat"'. de,Se~bé11e do FRELIMO (outro filme interesan · 

A partir' do 1960 foron .. realizaoas -xa c.itado-; "Lambaye" e "N'dian- te é "Viva Fre.limo" reportaxe con 
n'a Africa . negra -'máis · · de . vinte - - g_a'ne" ·de Traoré, ~'Para- os que sábe'ri" · er'ltrevista_:oa SamÓra M~che l , e "A luta 
longprnetraxes · e . de :-'ce~ ' cu:rtos .' ou .. de Tidi~ne; "Saitane" _:- de. Ganda, contin..ua",_corto real izado polo mes
medior;netrax'es ... -',En . tQ.élas .. ·e-las·'. a .. -'1Abusuan" de Henri Duparee moitos mo- 'Frelinio no 71),-25 de setembro 
temática é ' sem.ellarite -porqué 'se.me- ,· -' mitras filmes máis. - -. do 64, primeiros.. combates c-ontra as 
llantes ¿on os probl~rnas. _fie·' t.ocia-. a e· (5 V A -n0va trata de neefos : sobr.e tropas coloniais portuguesas; 25 de · 
A frica po~ debaixo do .Sáha·ra i estan · a emi'yraciór:i ~bligada de traballado- " abril do 74,~a·ída do réxime fascis ta 
baseados nunha · observación - amarga re·s . ·cara Europa. _ Hai - filmes que en Portugal; 45. de xuño do 75, 
da realidade cotidiana.·· . - e " • al1:1den· aó tema-sen profundizar. Mozambique obtén a Independenc ia 

Somente a l0ngometrax'e· ''.La féril- · :-:. .. ·(6). A subprdinac-ión da mull er ~ . e o país· é u_nha fusta que se 'recolle 
me au ·conteau'" de. B<;Js.sor,i. J irrM . di Tema que· interesa moito aos novos, ' nesta--pel [cula . Nos engadiríamos : 25 
Costa do Marfil ; que · ·é' 'un "fiime cineastas . Foi tratag.o drrectamente de xulio. Día· da Pátr ia Galega, por 
psicaanal í'tico e psicoléixfco clómin·a· Por Mat:iama TraQre en 'A moza e a unha Gal ícia ceibe e popular . 
c;:lo pala · obsesión dp· ·al!enaci.ón . e . m.u_ller!·: .. ("Diankha~i e .. Diegue>bir:i") · ' En · Guinea-Bissau, destacan os 
revelador de influéncias éstranxeiras, noutros fi1m~s pSqfDa 9 .•· terna qa -filmes "No pincha", conha entrevista 
está farad<;> grúpo de ... fil'mes .ant~rior... · ·muller: . a Amilcar Cabra!, a guerra popular e a 
Todos os dem'áis t ratan 'de ' un bu de - De ,fo'cJo ·concluise flUe 'o cine negro nova vida das rexións liberadas, e 
váriüs dos seis -ternas seguintes.!· · · ·. a.fricé!,n.o . axústas~ - a · súa ·, realidade ·"Vivan os pobos da Guinea e .Cabo A.-AFRICA NEGRA: ·· 

O SENAGAL, GUINEA,' . (1· )'. A · loita ·cóntra ó :ap·ar.theiq . " cotidiana, pero hai diverxéncias de Verde, imperialistas ·fora" (1975), os 
sudafricano e .o .ulttacolonialismo ~rientaéi~n ideolo?<ica, uns seguen a dous realizados . por Tobías Engel. AN·GOLA ~MOZAMBIQUE; 

NA VANG'ARDA portugués. !:; .o cas:o ·de · "Ó ti~ do liña- "idea-lis.ta-moralista" e p·redican o Tamén "Nossa Terra" de Ma r~ Maret 
·~:ffálogo" _(1970), f-le Phela N'Deba, · .. ·per.feccionatnento persoal, ·outros'l:ie- . "O cancro da traicion" de Henry 

O primeiro cineasta ae en~ergadura ródacfo .clandestínamtnte ná Afrie:a fenden a "'mater ialista-revolucioná- Hºervé, "Naceu unha nación" de 
d0 - éin~ negro.¡3.fricaño . ·é o. ~ene galés · do Sul; ; ;.,k deuadei ra · tumba , i:?n . ria." . e. predlé:a·~ a.revolución colectivá, Lennart Malmer, .etc. En t0das 
Sembene.Ousmane, autoc;:ILdacta-por · Dimb(;lza" (1973-), realización anóni~ pero . n'e5tes tamén fía( medo á aparece a loita do frer;ite de liberación 
isb ·non· recebe u 'a "intoxicaci()n'" das rna · tamén rodada · clandes.ti'nam.enté . répresi6ri do~ podfir'. . . nacional P.A.l .G .C. · e o . seu líder 
escalas da metrópoli- exercen , mo·i-· en colór na A.frica ·d~ Sul, ' o ·: ·Na· A frica an,gl·ósajbna, somenté hai Amilcar Cabra l. 
tos pficios e antes de ·me.terse no cine · . docü.niento : .f1láis : .. ccimpleto sobre ~ o intentos eb Ghana e Nixéria. 'E 
fffi l'.ies.carg¡;idor nos peirans de Marse- .- apartheid; -,,Sam.b)zanga" ,(1912,l, ·da b.aJbucia-n.te no' .:faire con c;iné.astas 
lla. E autor de v'árias)ongometr.axes -:- cineasta Sarah Maldoror,.filme cansa· . ~orfriánd~~ .én . B_ruselas. Os doce . 
rnoi interesantes: '!La Naire __ de :.:.•·. g~a'c:Jo á ·loita de liberación ae Ah gola, millóns· de · 'Suclafricanos negr'os rían 
(.1966) sobre a necesidade de emigrar e "Mon'.angamber'' (1970)· da- mesma 'te.ñen ciiréito á palabra. ¡¡. 

das · africanas e como -son tratadas; realizadora á represión _colonial do ·· · Na. Af.rtc;:é\ francófona .o país'piloto 
"Mandat" (1968) ~-sobre · a vida nos pobo. (!ngÜleño. ,. · · . é - o · Senegal ton rnáis de dez 
subúrbios das grándes ddades des.pois (2 ). A ilustración . da réslsténcia real izádores importantes. Os outros 
das i.nde-pendénciasmal eonquistadas; ofe'récidá á ag-~siÓI') tolbni'~l. ' Son' ~s Países cun embrión'·de ·cin .~ nací,on¡:ii 

· ,;Emitái" (1971 ), filme que ' descrebe casos'" · de · ' ''Emitai' ~ : ·de Sembéne son Costa do Mar.fU, Gabón .. o Con~o, 
un dos aspeitbs . do · ré'xime colonial Ousma·n!i? -:film~ xa .. citadó-, "E . xa Mali· e1

0 Tohad, país no que a'ctua o 
que mpviHzou· no · seu . servicio ós ven a libertade'.' .de Sekumar. Barry-, Fr,el"!te. de .. Liberación · do Tchad · 
homes, . as mercancías e as · matérias "Onte, hoxe, m~ñá."' · de Diagne ·( Frolinat) contra o ~éxime neocolo-

. pr.imas ' '.'Xala" . (1974), crítica da; -Costadés, · "Lat · Dior" · de Blaise nial _de Tó.mbalbaye que sostén o 
tiurguesia senegalesa que se vendeu ao Senghor . . _ imperialismo francés. O hlovimento 

· imperialismo; "Ceddo" (1977), volta (3). As ~nferr:rieg9des· infantis da . !Jláis orix,inal, cur,iosar;n~nte·, é o da , 
ao S. XVII e ao período hegreiro no independéncia: problemática dividida República Malgache pois do 1973 ao 
momento da loita polo domínio en tr~s categorías: a) o drama d_os 74 realizáronse en Tananarive vários · 
relixiqso do Cristianismo e. do .Islam I antigos· combatentes ·no e?<ércíto · filmes interesante.s, "Accidente" de · 
en perxuíicio' da própria relixión francés que experimentan dificulta- Bonoit . Ramampy, "Asaxasam" de 
senegalesa. des na sua reincorporaeión -á vida Justin LimbY..; "Tranon . Kalá" d~ 

Por outra •banda, o mauritano Mez africana : O caso de ·filmes · como · Richard.-Claude, Ratovónarivo e ·~o -
Hondo realiza "Soleil" e "Les bicots· "Cal!>ascabo" (1970), do - realizador retor-no" de lgnace:Solo"Randrasaná : 
n'égres, vos voisins", na~ que déñúncia Oumarou. Ganda, de Níger; "Niaye" · Mención aparte . merecen os cines 
a nova trata ge negros .e o mecanismo H964) , de · Ousmane -Sembéne; e· de Angola, Mozambique e Guinea-· 
do · neocolonialismo que a sustenta, "Sarzan" de Mamar Thiam; b) o Bissau que despois d~ lograda a 
ironizando na primeira coa frase - drama do desgarramento entre a independencia de Portugal -e mesmo 
"iAdiante, barr ede Fráncia! ". atracción da civilización occidental e antes- levaron a cabo· a realización 

B) ASIA: O EXEMPLO 
DO VIETNAM E A 

ORIXINALIDADE DO 
CINE IRANI 

.En Asia os cines hi~du ·e- xaponés 
xa · teñen unhá longa raigame e 

, t:adición; polo contrário, o · cine 
vietnamita -unido ás loitas sucesivas 
c;:le liberación frente a Fráncia primei · 
ro e aos USA despois- é máis actual 
·e, igual ca ' o de ;·tóda. Indochina 
-incluída a China Popular- (Laos e 

.Camboya), ac9mpañá as loitas frente 
ao imperialismo colonial '. Caso aparte 
é o cine persa ou iran i, dunha grande 
orix·inalidade, que está acaparando ps 
maiores · éxitós ali nos festivais ' inter
nacionais ond.e se presenta: 

A India vai á cabézq da produción 
con máis de 500 long?metraxes ,.por 
áno, pero somente podemos salvar os 
esforzos . de Satyajit Ray -creador 
dun cine au~enticarnente. nacional e 
.por ende anticolonial, levou 'á panta· 
lla rnoitas , d¡:¡s obras do pedagogo 

Tanto Med Hondo coma Sembéne a nostálxia da civilización tradic ional de filmes rnoi 'interesantes sobre as" · 
son os · ~fous ci °Q eastas importan tes africana. Por exemp lo "A nós os súas loitas · d~ liberación naciona l. 

naeianalista Tangare e de Mrinal Sen. 
· O Xapón é o · outro grandé 
produtor; e ,deu ao cine ·mundial obras 

que chegaron á plenitude estética. 8-{1 dous, F.(áncia" _ (Mulleres ' negras, » Unha Jermosa pel ícu.la é "Angola, 
duas direccións sensibelmente di fe - mulleres núas) (1970)°, de Dés 1ré victorLa de ' la.esperanz¡;¡" realizada nó 
rentes : Sembéne dedicase a con ta r Eca ré .da .G'osta do Marfil ; "Mouna ou ' · 1~76 polo cubano José Massip, na 
un has histórias didácticas poro seu le re ve d'un artista" -de Henri O upare ; que se recolle a Lo ita de IÍb~ración 
cont ido e moralexa; Hondo conce be " Kodo_u" de Babacar Samb-Makha- do pobo ango lano e o punto de vista 
o cine coma un discurso ilu-strado por ra m ; c) o drama dos· intelectuais que, desde un país do terceiro munqo 
sainetes que se dirixen á imaxinaci ón · "ne gros-bramcos", como o caso do e .marxista,· se te.ñ deste prOb~ema. 

maestras: as de Kenji Mizoguch i, 
Kan'e to Shindo, Masaki Kobayash~. 

.. Ak1ta Kurosawa, Magisa ·oshima, Ko'n · 
lchikawa, etc: Como cine án.ti·ir.npe
rialista, porén debemos de-stacar o 
filme "Kashima Paradise"· de Bénie 

. Deswarte c e Yann Le M_asson, crítica 

ao capitalismo no Xaoón -chega a 
contam inar con mércGrio unha zo-· 
na - '. e os tipos de loi ta que contra ~ · 

, se ergu~n. O cine da ' Ch'Lna Popular 
ao noso xuício, é moi pobre -no 1; 

por falta de meios - senón polo 'seu 
triunfalismo e ,infanti.lis!f1o raiano no 
absurdo. Tivo que ser Joris lvens 0 
qu~ plamase fermosamenté a revolu
ción china nunha série de fílmes : 
"Como Yukong moveu as monta
ñas", _"l.Jn pobo de pescadores" 
"Unha muller, unh familia", ;,lmpre'. 
sións dunha cidade", "Arredor do 

·.petró!e '.)", e!c . 

A LOITA DO VIETNAM 
E O SEU CINE 

O pobo vietnamita vivéu en guerra 
permanente . Para os nenas vietnami 
tas o normal, a realid9de , era a guerra 
Ha Chi Minh é o maravilloso 1 íder e 
xa decía no 1962 : "Está claro qu 0'' 
cando un pobo está oprimido, as. 
Letras ·e as Artes están privadas de. 
libertade . Para ter libertade, as Le t ras 
e as Artes deben participar na 
revolución" . Anal izaremos o cine 
vie tnamita en etapas e P.eríodos . 

a) Antes da revolución de agosto 
do 1945 - Cine estran'.xeiro (dos USA 
e Hong-Kong principalmente) al ie
nante, nas cidades , outra espécie dé 
ópio . A poboación labrega (máis do 
95 por 100) non chegaba, por sorte, a 
este cine imperia lista (francés, ing lés, 
yank i, xaponés). 

b) De agosto do 45 a ma i·o do 55 
fo rmac ión dun cine nacional. E a 
lo ita contra a fame, o ana lfabet ismo e 
a• agres ión francesa . - Constitu ise un 
pr1meiro equ ipo móv il e n vagón 
especial que vai a todas partes; n_?ce o_ 
grupo "Sao Vang" e no sul fa ise un 
'cine de res isténcia . No 53 un decreto 
de Ho Chi Minh crea a empresa . 
estatal do cine e da fotografía . 

c) O cine vietnaJr ita · a part ir do 
1955. O Vietnam é d ividido en do!J.S 
po lo paralelo 17 ; no no r:t e o .. 'Ciñe 
ad quere grande importáncia e che'ga 
aos labregos ; chegan a rodarse 250 
fil m~s dos que se fan mo itas cópias. 
No 59 invént ase o pr imeiro p roxector 
propr iamente vietnámita. No mesmo 
ano ródase "Un mesmo ria baña as 
nasas ribeiras", cdtica á partición do 
país, · fúrdase a rev ista de· c ine 
"lmáxes" e o Instituto de Formació n 

· cinematográfica.· Segundo Ho Ch i 
.~ i nh os. filmes deben ser naciona is 

. poia sua forma e social istas polo seu 
·contido '. O cineasta debe considerarse 
como un combatente e integrar se nas 
camadas pdpu la r;es. 

Os grandes ternas que dom in.an o 
cine vietnamita son: 

- A resisténcia contra o colon iali:; 
mo franc'és coma no caso do fermoso 
filme "O mozo combatente.", de Hai 
Minh e de "As chamas de Nge Tinh ", 

·de Van Tong, que recolle un 
levantamento 1abrego contra a opre· 
sión francesa en 1930. 

-Os problemas da construción do 
socialismo, .coma. en "Fumata bran-. 
ca", ou o i:;onfiito entre un rnozo 
obreiro e . o director da sua· fábrica e 
"O · pobo flotante",. ·as loitas para 
constr.uir un dique . . 
· . -A loita contra a agresión ame r.ica· 
na no Norte e no 1 Sul. Exemplos: 
"Les filaos d~ la cousi.ne Tam"; 

,' "Nguyen Van Troi" ou "Este camiño 
' que foi teu" e "A tempestad.e 
érguese". . 

Mención al)af"tlf' merec'é o cinP. do 
F .N .L. que puxo a. andar os "Estú 
dios Giai Phong" (Estúdios Libera
ción) para rodar noticieiros e docu
mentáis nas condicións máis increi· 
beis. H¡ii ·fiJrnes de · todo tipo que 

. exaltan o valor da cultura nac ional 
.vietnamita.· Tamén San~iago Aly~rez 
fixo couséis"s'obre Vietnam int~resan· 
tí sima. O Cine vietnamita é tan · , 
intere'~ante que mereqe ~n- ,artigo ,.t 
apar. te o que prometemos . redactar y 
para '''A . N osa . Terra" ',nun· futuro 
p róximo. . 

Sobre o cine iraní taremos outro 
· 1antó porque o . merece , , Só ,f~~e.r 

me·nción dese grande filme qo~ e . o.s 
r'nongQis" (1973) de Parviz K1m1av1 
verdadéi ro exempío de cine 
Países do -ter.ceiro mundo , 
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curso de línpa 

X.M. PINT0S: A 
PRIMEIRA DENUNCIA 

NO SECULO XIX 
DA EXPLOTACION DE 

GALICIA 

• 1 

OU GALIC/A, Galícia bói de palla 
canta .lástima ten de ti o Gaiteiroí -
O agui//ón que che meten é de· ac~ir~ 

. ·e-'-con el mu ita forza te asobalia. . 
·No lombo teu zorrega, bate e málla · 
fasta o máis monicreque ferrancheiro 
e calesquer podenco foresteiro ' 
te vaia de vergonza sin miga/la! 
Agarima alleeira eses ingratos 
·ou víboras que postas ao teu p'eito 
ca ferrete che rompen mil buratos! 
St o sar./.fjre teu refugas do teu leito . 
malas novas madrasta de insensatos 
dos fil/os teus ao amor non tes direito. 

A semana pasada falabamos 
da importáncia extraordinaria , 
que adqui ria nun país coloni 
zado a sl)a cultura ropular e, .·. 

ANUNCIOS 
DE-BALDE 
Dou clases de EXB, Graduado 
Escolar e GaJe_go; son mestre 
con . título. Mara Beceiro. 
Constantino . Lobo-11-13. 
T. 311486. Ferro!. 

Necesito pegatinas de todas as 
épocas de . todo o MN-PG. 
Manuel Brea. Rua da Torre-
25. Perlio (Fene). 

Ternos biblioteca moi precá
ria e poucas posibilidades de 
completala. Todos os leitores 
que podan ter libros en galega 
dos que non se sirvan, agrade
' ce: ia mos que nolos enviasen. 
1 rmandade Galega na Suíza . . 
Cp. 433/1211. Geneve. (Suí
sse). 

Busco .editor para un · libr iñD 
de electrónica. Seria un "Ma
n1uel teórico-práctico de elec;• 
tricidade e electrónica bási j 

" I ca , en galega, claro-. Se a' 
editG.>rial fose galega (de v.er-1 

dade), Geqq todos os direitos 
de autor. Xosé Ramó,n .Rodrí
guez . Fetnández. Penaxubei-' 
ra-Rub.íán de Cima. INCIO. 

Son basco e estou estudando 
gqle.go ·~ Se a lguén me que re 
manpar _uQha cinta grabada 
para áprender a pronú ncia, 
rr:iatidareille cinta ·e xiro . á 
voltp- tje correo. Oferezo in
tercámb~o con interesados en 

' aprender euskera~ Borjá · Ba-· 
. ra nd iarán. - las · Mercedes . 
19:quinto. Las Arenas. VIZ· . 

· CAVA. - . 

· ~r~gase · a Pfrp-e aari'o, nalgÚ~ 
lugar de ,6arcelónai que cando 
e~creba, mande remite. ·Xosé 
Mar.úel González Pérez. SA~- · 
lJAGO. 

Ve~1do F iat 124 Sport 1600. 
.. Policos kms., boas cor:idicións . 
e a precio moí ec n0mico. 
9onta'cta'r __ directamente OL.i 
por carta con Xosé Leandro 
C~stellano.- G~an Ave.nida, de 
Redondela-207. CHAPELA. 

. , 1 

. n Jrt«.;;r o , Ji; 1t.tur¡:¡. de 
expres·ión oi:al. Mais -tamén é 
'Certo . que a esc1 .. ita· é, pplas 
su as car acteristicas p~_oprias 
de fixación e permanéncia, o 
os íxeno da vida cultural .dun 
pobo. No século ·XIX, cando 
a asimilación co~taba c90 
novas armas (a~ d4n Estadó 
cada vez máis burocratizado e 
·con 'aspira~ióhs "de ·réxime 
caP.italista), os gal:egos recup·e~ 

· . ramos este uso · esorito ao 
. no~.o idio~a e o ·que CGl]leza 

:· s~ñdo un · movimeflto s·enti -' 
rr:ental e contrá"<::iictório . (a 
CQntradición entr~ as posturas 

.. iqe<?lóxicas e a prá~~iéa) habia 
callar xa no século XX nun · 
movimento n·acionalista orga-
nizado~ · 1 

• _ 

Este preces.o de recupera
ción da nos'a identidade é 
.vis íbel xa desde ~s prime iros 
anos do XI-X e xa no segundo· 
térc i o de-ste sécu 1 o te mos 
¡es~ muñas de mo'itos escrito
res con preocupación po1o 
pa í-s e que nos .ínforman c;hs 

seus problemas. · Xus.to na 
metad~-da c~ntúria, · en 1853, 

. Xoán Manuel Pintos pública 
A ·gaita gallega,' prime iro libro 
ga.lego ·do Rexurdime-nto; ''á 

·pedrá 'de alicerc~ da nosa 
renacéncia", en palabras. de 

-Cabanil las. - O · poema EJU e 
reproducimos .é . xa unha 

··denuncía ciar.a d·a opresión. 
qu~ sofre Gal ícia, q·ue Pinfos 

• acerta a ·"ver con endrme 
cJa.rividéncia . e ·a . reflexar 

- configuras . "tremendamente . 
-, .9ráficas (G~I ícia :- "boi d,e 

.pal la", esnaqu izada p"Olo 
"agui-llór) · de aceiro", poJa 
explotación -estranxeira); Pin
tos, 9ános con:ta . tamén . cori 
moita claridade .da conduta 
qae todo·proceso de coloniza
ción imprime · nos pr.ópr,ios . 
color:' izados: o desprécio do · 
seu e él admiración e sumisión 
ao mundo allego; pero - ~upe- ·· 

. rior, do colonizador. E is . o · 
. grande valor . des{~ tes.temü-ño ,: 
literario - .do XIX ~, _q\.Jé r n9s .;., 
col-oca-' en siÚJaeíón d·e ~mpe· '. 
zar. a comp .ende;'mo.s a · hoÚ -

Depois dos dia~ fermosos te~ queixi.dos nácima dos 
do vrán tanto ó ceo ~orno ó arcolitos dandolle a tódo o 

1 cor dos campos var.t collendo. paixaxe un _sucestivo e dorido 
outras tonalidás que . non sementalismo. Non ouvu poe-
deixan de ter o seo encanto. ta · que non -lle cantase con 
A paixaxe cos dias qúe ·trás paixon dor"osa - a o Outono . 
q_utros vanse indo qued_asé p9r se 10- ternpo que' end9za, a e 

como adormentado con ünha i-alma po las- impresi óns . que 
sembranza -triteira de beló· ·garda. lsta -estázém, ·e a porta_ 
sentemento o vere caerlles as do inverno. Muy lindo sO" e ó 
folla·s do arbres moitas de las · vran de San Martiño! no mes 
ar:narelas -áremuiñandose nos de Nove.nb.r.E:?, qui: como di un 
corrunchos. como si quixer vello re.franeir:o ,·,ou e moy 
agarimarse u nhas cas cu.tras 1 óngo ou ma,y· rJequeri iñ o" e o 
da sua despedida anmentras temp~ iste cando -os riosos 
oufra_s ~oan ernpuxadas polo . labregos fan.:a sem~ntei_ r:a do · ·: 
-vento ,a semellanza-do. que se trigo. e ó. ceri-teo, ··e endenais 
vai p·ra . sempre. · En elas · ' cando os- :caseteiros (isto .:fai 

. poidemos faguer un xuicio da . P,ouéos anos) ·flunha longa fila 
· no~a viQé\ . · iO. 0

1
ut.'?nq ·~a · ·de carros ti ~rados por. b-ois ou 

exestencea! ... . Nos dias de . ~~ .. intr'e ·. o_s . chirridos 
-. sol ,.. sentina · espr'ito un .na- levaAyanll.e os pudentes amos ·. 

·mauro dé viv·i·r o comtemprar .. · .. renta 'qo . 'ano en espigás · de 
_as ray-olas dóuradas na seráns . n:li-llo depois - de ·. feita. ·a. 
pqla . ·del~itosa bel.eza , que part'ixa. O ÜL!tono eo niesmo 
encerra . a ". naturaleza. ·as · que . d'enantés, . ta deferencea 
cambe os· dista es tazón non .ca queles paixªs f icaron poros 
deix a ' tamén' de ·ter ·, sua povos na" busca de millor vida 
ledicia . . As escuras nevoás que · ·- namentras outros fonon polo 
baixa·n po las montanas como mundo· adiante. Asi intre 
quere.ndo. afundir os a!US 'do 
ceo, a choivá miudiña que na . 
soedá dos bosques destallados 
SÓI') como bagoas· que 1,ian_ 
caendo, das pouias, depóis o 
vento con .. ·fortes aguacéiros, 
os negros corvos cas · as 
dherJas mo~rando eón doen-

vrari, primavei ra e outono, 
..vamos a pouqueniños levando 
. os d ias da . nosa viaa sén 
darnos conta, p_erp sempr~' ca 
curazon posta na · ilusi·ón, 
porque se non fose asi o vivire · 
seria un verdade.i ro . amargo 1. 

· Antonio Prado Diaz 

história. 
1 monos fixar agora nalgun

has cuestións de tipo gramati 
cal. . .Reparemos primeiro ne-· 
ses tres 1.terbos, "zorrega, bate 
e · malla", de tanta · forza-

. éxpresiva e qlile pertenceri ao, 
·mesmo. campo · semántico. 
OUtros sinónimo~ que pode
ríamos anotar son:· atizar, 
cascar, zoscar, mazar zum-

. :bar,.:. P.oden ter tamén usos 

M. PILAR GARdA Ni.GRO. 
XOSE M. OOBARRO"PAZ 

sinónimo de amp~rar, prote
xer ... ~ , o _ seu significado_. máis . 
exacto, - e . non de cariño 1• 

afecto·, · amor, ... -. do c~m~le: 
mento di·reito de · persoa sen 
preposición· . a própria do 
español "Agarima ... eses 'in
. grat~s". e da palabra "ma
drasta" co r ~ absorbido somo' 

·acontece co_n padrasto, ·rexis- .. 
ta'r, rexi~to,. .. · 

figurad9s como · "Hoxe bate Finalmente ' queremos cha-. 
moito ·o ·sol" .. . · · mar ·a aten.ción . sobre duas·' 

Fasta é: unha forma qué está -causas. P_or un lado "asobálla- · 
documentada tanto no caste- da" ' que se ben nun 'primeiro 

-lán -· como .no galega medie- momento fof, sen· .dúbida, 
va.is . .Probabelm·ente no naso un ha · realización popuiar 'ou , 
idioma sexa .un ·castelanismo diferencial do español avasaX 

:··o -r:rresmo que o "sangre", e~ · --- 1 _1~ •.. hoxe ten unhas conriota- ',· 
_ lugar do · galega sangue eu o cións ·moi concretas, e .po1o 

'.'~malas." , en . vez de mas, a . - . outr.o ''mu.ito", . "direito"'r 
forma auténtica que vemos en que alternan con moito e ': 
to·pónimos como Meiramá . direito, · 'c~mo tamén" fan ~-_ 
M~tamá,. :. , __ que ·ap'arecen mái~ . lt_Útat~oita, escuita/~scoi:ta, ve--~ 
abaÍXO, "'e i.IJCIÚSiV.f! / :vais" en . . - cif.ío/vici no, sin/sen, ... , alter-.. 
sustitu'ciów .ele ·"éJifarríiri mo- . náncia na escrita que acabará -
fa~ : .. ~ : -~.:··: .:~ ... ~< ,.,- . ' cando ci proceso de normali-

·Tam:én. com.Qréi' ,subliñar o .zación do .now idioma 
emprergo d~: :._~garima" como 

CICLO · DE CONFEREN -
CIAS · ?Ofüe a situación ·do 

. mundo do ·mar. e perspectivas en 
Gal-ícia. · - · 

22 DE OUTONO.- ,;A~ciden
tes de tra.ballo no mar'~, por José 
Manuel · Mqntero Yerandi, . Ma
quinista . Naval Xefe da Mariña · 

c0nsume .-

D ir.ector Estatal do Apostolado. 
do Mar: Capelán en H1::1elva desde 
1972. Coñocedor das roteiros da 
flota do' bacallau e dos proble
mas laborais da -pesca. Viveu de 
perta o proceso pe creación dos 
sindicatos do sector. · 

Organiza a Delegación Dioce~ 
sana do Apostolado do Mar. 
Tod_os os actos ·ás ·8-do serán, n9 
Auditório da Caixa de A forros 
Municipal·de VIGO Y . · 

XIVES ,, VERNES, SABAIDO . 

· Mercante, lic~_.r:iciado en Sociolo-
xla po'la .- Universidade Complu
tense {Madrid), colaborador· de 
RN E · e _ autor de diversas 

. pubricación.s. . . 
- !:: DOMINGO, as 10 da noite., . 

23 -OE OUTONO.- _ ~Bases '• 
para - o desenro)o ' pesqueiro de 
Galícia.", por Ferríand0 .Gonzá
!ez Laxe, profesor de Economía 
·no e.U. ·da Coruña e·espec1alista 
e'n fer:ias fl; 'ari ~ei ro's : Súb-~Ú r c_tor · 

- de Pesca da . Xunta de- ·Galícia e 
·a.utor de · vários libros sobre o ·. 
tema. 

24 . . . DE . Q(:.:J.TONo.~ ·-. '~Os 
•traballadores do mar perante O .¡_ 

·pro'ceso democráti'co'\ 
Palácios ' Estebañ. 

~ . . •. . . ~ •. " 

PU l\JTU ALI ZAN.00 
· .~strma~.a.· ami.ga: '- , . ., 

Desconozco si el semanario de 
·ti.! 'tli rección, · tiene la seoCión de 
''Cartas ar Di recto_r'', si asi fuere· 
te . ·agradecéria- .. reprodujeras mi 
carta ·en tu próximo _ número; si ' 
por ~l. ·contrario .no exi-ste esa . 
se'cci6ri,-_te _ruego desmintieras ·en 
.nota aclaratoria, la úhima frase 
de~ art:icu-lo tit~la:do "USO . E 
ABUSO -DAS NORMAS SUBSI-

, OJAR IAS" del extraordinario de 
Porrfño en donde por falta de 
información, deforrnac!ón infor
mativa o como quieras _ ltamarl · ~ 
se me hace· percibidor de un 
r:nil lóns de pesetas .. que por 
supuesto nunca percibi eri todos 
los años que llevo - en el 

·ayuntamiento. · (6~000 Ptas./ men
suales). gualmente ·quiero hacer- · 
te patente mi total disq:mformi
d.ad por el re.corte que se dio -e 
mi entrev;ista, entresacando los 

1 

"Eu Maiakosky", con texfos •8e 
Vladimir Maiakbwsky . . Na ·Sala 
Carral, do Círculo · Ouren

: sán~Vigués, Rua Car.ral-1_8. Vi
yo .. 

CINE 
- , AG-RUPACl·ON · CULTURAL 
AU R 1 éNSE (OLir~nse:....Praza do .ta-1 
rrexidor, t7~baixo). '. 

Ddm inga 21 ·e· iús·22 ás 8 da ta'rde:· 
"OS R'~ISES · OA RISA'' (AntolÓ'xla 
do cine cómico). ' " ' 
· -_ Pró~imas prox_eción·s: "El maqui
nista .- de : la General'', de · Bu-ster 

· Keaton · e ''Sopa 
0

de Ganso" 
'< Gro1:Jcho, C~ i Harpo r0arx. 

p-arratos ··que ". mas os conveni~n y 
·. hacfend~ "juieios críticos · tOíal
- mente . pa~cial_ i_sta·s qu~ .. inditan 

- ~re.a que .:rnuy .poco a favor~de · 
vue.stro·sehtlr democrático. :fi 

l\l!e llam?ste" .. · Rara _hacer ~-n·a 
eritrevi.sta 'y . •'me · brindé "a ello 
encantado. se · me dijo que . 
vendrían fas _periodistas a .las p 'f · 

·media· y pese a tener muche que 
hacer · los espere hasta las 1 y 
medi'a ." Los recrbi en mi casa1 con 
toda · cordialidad (ellos te , lo 

- confir'marán) y luego punlicai; lo 
que os d~ .!a gana. ~ 

· No me parece justo ·pQrque 
e.reo que e_n este momento todos 
tenemos derecho a hablar o._ eso 
éreo es lo que decís. 

Aprnvecho lé: ocasión para 
reíter9rte · un cordial saludo 

· esperando me satisfagas en mi 
justa apre.ciaci6n: l 

MANUE'L NOVAS MOOIN 
O Porri .... 
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· · 1ctos-·cada vez ~~-i.s · agúai~a'dos'.)\! rfpb_de : ~ , rprender que. a·~scw prensa cdf'.).oza·u.n gra.nde·· '. 
. · · . : · . ._ · · ·· ·iricremerito;:pol'oj:ne ·5. · ·. · ornais se public·aron nestes 6 anos. · , · _._ · . .... ' 
:lOüen, ,,ou qiie ·fixo J?9~í~~I. o · de~~Qvob.~i _r:n~ntó .~d~-s~a.pr:ens~? : .~ ~~o~ta~de i :~: prer?·araFi_0~_c,ª, co_ncj~-?cia 

.. de clase ~faqvel~s- mll1tar:i,t~s_, Jfo~d.? l:ogo,· p~r9 ~ab$na. a·lgo. ma1s-: -a e~c~se_z . de v1as .t:le C:>!l)u~1·cac1on, ; · 
· a auséncia c~se t.ofü I· de roéi.óS ·de CófñQ·niéaé1-on -pe masa, o despr,ec.10 da _prensa bl:frguesa polos ·. 

__ problemas· ~breifos', ~~ .d'U~~si'm~·~ con_diG)éiris _de~ vJd~ :~ ·.a Jn~ultura. na que se_ lles inantiña, -fa~ia . · 
précisa unha pr~nsa .que ~?prei:id~ra, i.nfo~rmar.a~ e fas~ _uf!. bo:n ap;a'.ello par~ p lo1ta por -~n~a so_c1edad~ . 

h.ova. ·E q desapaddón da1gunha. destas -ci rrnnsta(lcias ·pode a)\u~Jarnos a expl 1cqr.o porque da catt~ez ~clual . 
. · Antes--de comezar¡ srnalc;i{tjue a · tót~ilidáde -dos xor,nais :se escrebian en .castelán coas ú_nicas excepc1ons 

· de" Amañecer" (.USG ),. "~ü.l~daiiqa<;J" _ .(PSQ _EL _eJ'E~ Sovie(' {PCE), os ~ous ú lt.imos bil íng~1es. 

ou:i z-~i s .0 ·. xo'rnal c.on rn~ 1$ seguimento .e difusión, Largo Caballero, · chám.ame~tos . 'práéticos án Frente, 
fose "Solidar·idad Obrera",· órgano- -da Confederación · tJni«~Ó Óbreiro.," .a · "aceptación ·~ da ; revolución · con:ia 
Régjona.1. Galaica· (CNT), as suas pá?<ina~ _ que cobriron iminente e a necésid~de dadita0üra do proletariado, son 
fielmente a' crónica do movimento obrei r.o coruñ'és, . unha consfante. Aff seÚ· coriti~do: . . 

seu· ·direGtor durante anos·. Era o p0rtavoz do ·PSOE 
vigués e en 1913 tiraba 2 .000 exemplares. 

Nón é .posíbel deixar de citar, ainda que sexa de 
pa-sada, · o semanádo cenetista vigués" iDespertad ! ·,, que 
se qe ~ desaparece ~o. verán do ;30, o seu papel xogado na 
borrascosa actividade intérna da CNT durante a Ditadura 
de Primo de Rivera, xustifica a sua referéncia. 

durante a ··~nos 1 amosarori un bon estilo IÍterário en todó · :. , Os . sucesos -~de Astur,ia.s tiv-éron fpñdá repercusión no 
tipo d~ ·· tema~, relati~os ao. ob~eiri.sr110 '· €-: a . cultu:rsi·, '. >'.-_f:grtoL·.· G-Qri - .fó.lgs . xer9_I izada e ci_esordes nas ruas, · 
colaborando nel . urt bon núma.ro < d_é .dir~~ent:es »: _ ... roorren.do me~mo·· UR; dos _ reda~tore~ - de "El Q."; Angel 
confedera is. Saiu na Coruña ·no ano.-23.; ~tra'slad'ánd·os~ a .. ~· :N!~tQ. Susperidiab· e- vo_lto :a· pub _licar en Abril do 3'5; a 
Santiago .' a pri~eiros ·· do 25 ,·pár mqtivQ~: rep r~s ivós .- ~ .'.pegada - que~ a: Re\i. de .. Asturias de.ixou _nos s?cialistas Nace en Marzo de 1928 dirixido por José Villaverde. 
Durante· a sua 'etapa ~antiaguésa, .ap[.ovéitar)do '. ci·~ f~m).lános': re:f.léx·~se_ .r:ia_s suas _,páx1na~._ Re~er1ndose a Guras11te dous anos "iDespertad! ", igual que ~1 
ex.isténcia legal ·da ·CNT · gal·e~a na Dit~dú(a·, défe.rde -a .. < A~,g~J Mato. din: ':No. -~.lyiqa~os, no olv1d~r~mes ~unca, de~aparecida "Solidaridad Obrera", será algo má_is ca o 
postura -.de Pestaña ·e :Pei·ró favorábeLá reaparición . legal ·.;, flO ' percfonam.os ·no perdonare~os \nunc:;_a e definen o portavoz oficios<:> da CRG, xa que recollerá con materiais 
da CNT · en· todo 0 e·stado, até .a sua .suspen's.i:ón· · p.oJa~<. N(J'.rte .. da ~ua , áctitu~e · : · .. :El ide.al ·del . P.S.0. es .. . la de primeira man ·a devandita poléroica sobre a 
censura en 1927. A pesar dá sua .difíeil supe;fvi.véncia .;." at:)ol{ciqn de. todas la·s clases -sociales y su conversión. en legalización- ou non da Confederación no resto do 
'entón sómente entre os sind'icatós·· dis'tribuf.an~~ "3.200 ~ .. · una ·sol9 de ,·ha.bajáaorés~- -· labbrárem.Qs incansablemente · Estado. " i Despertad! " tomará mo itos dos seus orix ina is 
exem~lares; chegando a .todo 0 Estado -~ . at~ ~."Hab-a-n:~. ::'. i:fará<; ~ lear - afa realidíJd n.u~stro . Progra_r:na -a~udiendo al do ·sindicalismo Gatalán, e as firmas de Pestaña, Peiró, 

. ·... . · · · . - . ' ; · -... - ' úhi~Q '.nié'dio~~·posJble · pa~a · consegui.rl_e: Ja Dicta.dura del Jua·n López, Progreso Alfarache e . mesmo relevantes 
\ Reaparece na Coruña, .en Santos. od 30·, eoincidindo~. · i>roléta(i.adb" ... ~ ' ·: . - · . fais...tas c"oi'ncidiron ne1 dentro dun clima de amp'la 
c6·a reor.ganización da CNT local ; sen.d:o dirixidoj)o( José·· ._..' T-amén . is J.JSS · fe,r-ró·lanas tiñán o · seu v0,c,ei r9, 1 iber.dade de expresión de todas as tendéncias, o que non 

. Vil Íaverde at·é .febrei ro do 33,. ano ~n - que . a . i:,a dical.izac .i~~i1 >. ':'.A.le ·ra~.' ·,_ que. ·sai. ~ri .. Setembro:'ao 35 barxo a di rec-Ción · impedía un ha postura firme por parte de " i Despertad! " 
das posturas na CRG produce a s~a saídq, sustitu-índolJ~e . < ' de···M. rei·jeir:'o 'WiMiman, "a lwchar en VJ3ngt1a rdia de las ' favorábel á• reorganización legal da CNT. 
o noiés Claro José Sendón vinculado á FAI. E . filas revóluc-ionar'ias"-. - · · .. · _ .• Xa na República, a C~T yiguesa somelite publicara 
nova mente suspendido en OütÓno .do 34. reeditándose no · ~antia90: - apenas-~ ten int~r_ese en canto · a prensa un xornal "Redención Marítima" voceiro do potente 
verán do 35 baíxo a dirección de José . Prego, (de obreira; .o ~SDE edita en· A_gpsto do "31 .º sema_nár jd '-'Sindiqto de tndustria Pes.quera", o máis imporfante da 
ideoloxía perta de Pestaña) 'co nome de l'Solidáridad"; · ··"Trabajo", v'ocelro -da ''.Fe9eraci6n tje e_ntidades . __ qrganizaéiófl rocal. · · 
recobrando? sua vella denominac,ión no ano 36. " .. 1 • social.istas, agra'rias ,y obreras de la cor:naíca tje San'ti9go' '. ; · · · Posibelmente a segunda localidade en importánc ia do 

Ademais· de ''S.O." tirábanse na Coruña outras duas senda o seu redactor xe.fe Xoan Xesú·s Ganzález, que ·coa socialismo pontevedrés fose Ponteareas; ali saia un 
publicadóns libertárias, "Mar y l'íerrá", . voceiro .dd sua marcha do partido néste m·i-smo mes, .marcou a co1·ta interesante quincenárid, "Renovación", que se mant ivo 

'sindicato de l.ndustria Pe~quera . (CNT) -e ."Bra2p_ Y v.idá , desta gub-licacibn. M.á.is t~-rde., en 1933, o mes·mo · ate o 18 de Xulio do 36. Voceiro da "Casa del Pueblo", 
Cerebro", quincenário anarquista ·de propaganda cultural X.X. González dirixe· o liQceiro da U.S.G "Amañ-ecé", editábanse mil exempiares; a sua constante referéncia ás 
e social. . . -· - . . .. desaparecido' a .com'ezos do ano 19.34. · . actividades do partido, convérteo nu nha boa fonte de 
, Coa aparición na Coruña do Partidb .Sind,icrnl·ista, Pal-a -remata~ .coa província da Coruñ.a, - anotar a . - información, na que chama a atención a abondosa 

publíc'ase o quir1'Cenário 'Trabajo" _no VE;!ráb de · 1934, · pre·sehc-iª· dl:ln efímero X:ornal mensual de tendéncia · colabo.rác1ón femer.iina, destacando Margarita Nelk en , 
senda os seus animadores ·Manuel Fe·r~ández e ·Síhi'io .. -c'oinunista, - "-La~ Tribuna-'~, voceiro .da Sociedade de - Matilde de la Torre (diputada por Astúrias), et c. 
Santiago, col.aborando' nel os militantes máis destacaflos ', Oficios Varios _de Teo-Arnes, 'dirixida polos Liste, qúe Pontevedra, era escenário da loita entre socialistas e 
do P.S. coruñés,. .· .. sáiu por pjimeira vez ·o pr_imeiró de Maio-Oo 34. comunistas polo control do obreirismo local, situación 
. Manúel Fernández volta a apqr.e"cer no 36 '-detrás '-.· ·_· D'<,>us p~rió'dicos socialistas se publicaron nestes anos da qµe se fan .eco . as suas respectivas publicacións: 
'Cfoutro xornal obreirista coruñés,. ',' La Callé" _119 que.'non _ - e~ Lt:t9Q, "El -solet(n· Socialista;, da A~rupac·ión _'.'Revolución" da · "Federación Local Obrera" de 
consta referéncia partidáría; partici'panpo n~I -xente :de1 ·sociá}ista ele JVJondoñedu~ e '.'El·· l\forrlento" de V ive-iro, · influéncia comunista, e "La Hora" socialista. 

· diversas ter:idé·ncias .. Segúndo M. ·Fernández, tratáE>a~e . oQde · ~ -·. UG( t,ina a. máxima afili.ación ' p-rovincial. De O primeiro é nado en Outono do 31 como voceiro da · 
con ambos · de presiona'r · a dirección «~erietista (c0r'i' . cm~rc.ada · nfluencia' efo s~cral.ismo ferrolano ·r10'. seu "Sociedad Obrera de Cultura~ ', incluia ampla informa-
maioría ·FAI) pra moderar as •-süas [>ostu~as·: ·· ·, ... · contido _é os ·seus co.lab¿radores; '.'El Momento'.', como ·a ción sindical, obre ira e labrega, de Pontevedra e bisbarra; 
•~ .. Os socialistas coruñeses· ·public~ban "Acción Soda-1.is- ·. · ~xerreralLdade dos xornais obreitos éle pequenas vilas.; tiña prestándolle atención aos grandes conflitos obre iros do 

ta", "Trabajo" e. ''.'Joven S.ociaJista'~ . 0 - p_,_rimeiro,: órgaó no' tema .anticlericá l unhq constante, coa nove.dade .. de noso, ·pa 'ís (por exemplo as folgas ourensanas do 
da Agrupaci<?n spcial.ist~ ·¿o'ruñesa, era o -máis imp_ortan- · · atopár neJ ún presbítero .en tal empeno. · f~rroc.arril). E interesante destacar artigas nos que se 
te. ·Foi ·fundado en ·setembro do 31 e dir .i.xido por José ·.A pesar da axitada históri~ obreira é labre·ga incluian pontos concretos da táctica do PCE c;los 

: G.a rcfa ·J gles{as-.: De escaso. contioo sindical,_ dedi'caba ,as ·. ourensana neste.:tempo, somente 11em0s notíc-iá . de tres" prirpeiros . an0.s da . República ·: documen.tos da 111 
s.1.:1as · páxlnas '.-ao : anáfise político de carácter ·xeral, xoi:n9_is na' Rróvínda; na éap.ifah~ditáronsé "La Lucha!'. e · 'lnt'ernqcional, _ fr~nte '. .Unrco, Congre·so galega de 
reflexá_ndóse ·· nel -- de cotio as críti~as á 9~tit1.;.1de .dos . ·"Esq.1ela·.-. del · Trabajo'!_ b .primei.fo, da -. Federación · Unidaae "Sino·ical, cr(tica á República burguesa e aos 
republicanos, · .fe·ito que produce ·a -saida éfo PSOE da · Agra~ia Prov:iñcia·I e . da Agrupacióñ Soc-ialista, dependía socialistás que· a defenden etc .. Sostido palas aportácións 

W
.n.xunció'n '.·n? yoder, no verán do 33. ~ol~b_mar.on _ h?I · .. '.~? . "C. asa ·él~I · Pueblo" . e : ~i _r-ixia9 .. José Mar.cos N-a.,val, .doS"' sindrcatos -ponte ved reses, loitou poi a integración 

, 1l1tantes coruneses e .ferrolanos: ·A. ·Per.nandez Tudq, consol · de Guatemala · en " Orense; . o · s~gi,rndo,. de.. destes na CGTU (sindicato comunista). Con.tau coa 
omin"go Ouiroga, Pepin .,,o -~a texía", .M. ' Margado, ;· ·frecuenda mensual _ era · voéeiro · da ''Asoci·atión de partic.ipé;Jcié>n dos . principais <;füixentes do PCE lo'ca l 

Edmundo Lor~nzo .. . Desapare.ceu en duton·o de. 1934. ;Tr.abajaqores ·d,i . Enseñanzé(' da" FETE-ÚGJ.. Np como Manuel García Filgueira, Domingo Costa.s, 1V1anuel 
De ".Trabajo'.', voceiro da UG=r, ·somente res·eñar que. :-_ comi~ió n. que: o diri?<ia ' atopáhase luis ·· Sofo, tamén Gama da "Federación Comarcal Campesina", et-e. 

o dirixi~ _o ·iider dos bancários e quizais o , hom~ de 'máis animador -xunto éon Gó.mez ·-qel v ·alle · do seníanári.o· · · . E~ canto a ·1'L'a ·Hora", ·:nado en Ma~o .do; 31, está 
prestixio da UGT_local, Francisco_Maz~rie~os. ' . .. . . CO"!'~r;iista . "El ·Sóviet" tirado ~én , o ·onsión, pert-ó .. 'de ., · adieado 'épse integramente a po ,lemizar . cos 'comunistas, 

~n . Ferro_I , . ~·d.a .de de · veJla. mflu~_ncaa .soc1ahst~,. a . ·. La! ín., Sl;ISP._endid9 ' polo Go~.eíno G'ivil _cándci ley aba" exp-oí)endo•a pÓI ítica- xeral do seu' partido. Ao' longo do 
presencia period 1st1ca ·da CNT, re.duc1ase ao ,_ semanario 'sacados trece números. i • • . . , . 1 • • ano de - 1932; ...,..defraudado polo fracaso da UGT, 
."Cu ltu~a Proletar_ia" di r}xido . por .Mári~. Rico: _moi · . _ IF~i Pontevedra a proví-n<?i.a g~l'!ga: cunh.a UGT ;~áis· ,"·. al:> andona a inform~cÍó.n ob.íeira da cápltal, cer;itránd_oa 
escmectdo polo veterano orgao da Agrupac1on soc1al1sta,_. ·numérosa, · ainda · QÚe a presénc1a ce·ne:t:ísta e do ·f?CE · en Ma·rín é .outras -localidades ·. lembrándose sor:neríte do 
"El Obrero", n~do. xa e,n 191.0,: F?i .·~irix ido ~té x_an~ir_o medrarían pr'oqresivárnente ad lopgo·-~ a . República.- --E~ta .. ~ovimento obreiro . pont~vecÍrés para · ataca~ b , Centro 
do 3,3 ~or Ma:.c1al Fe~nand.ez, sust1tµ1nd_oo at~ .o final_ .~9 '- hexem'oni.a r~flexábase tamén_ ria prensa, · asi . en Vigo,- Obreiro. ·O enfrent53mento das: duas te,ndéncias e tan 
_ Republ 1ca. Xaime 0~1ntandla. ft:. .sua le1~.u.ra ~ necesaria.-~- .,.onde , a·r UGT era amplame~te "niaioritár.ia,· e'ditába~nsé e~ grave· · que . ''. .La ·Nora" ---. .P¡:de-.. en ' O utono·,. do 32 7 ,a 
·para º· e~_t,udo do PSOE galega pola r~q~eza d¡;¡s. s~_as .·193z ca~rn xqrnais ·S-OC·ialistas; :. . ./ 'La ·Voz ~el Trab_a·jo~:. . . erv'en.ción do Gobernador para ataUár os ' bpic~ts e 
?·ºl.ab.orac1c:>ns ~ ? reflexo .. nas ,s.u~s pax_1.oa_s ?ª lp1,t~ ·~· ~·eolí~ic_9"·,_.':S . .0:$ ,'·'. .. e· .. "Soli . :' ~. · " -' " . . . · . - " . ·~s ,~e qµe, · se:gund'~ él, eran opxeto ·OS' afiliados á · 
int~~r -~a no pa~t!d? durante-?, ~ep~.bl1ca. As1 .a_ fr~· - ~ . n ... ,. . · , ·. ~ .. - epe'n . ·ieñ~s ~ :ide '-._i_ , · fá'lloz até 0 ·34 aa fracclón~moderada d.o PSpE·, 
soc;:1al1sta ,deb19a a sua par. t1c1p~m~o-~ e -post~rt? ·. . . , . : ~~~ó11_1e;rc_ io", . d;_!_ . . P.t1epl.ó4t 1 ¡cun·1~ra~ · · · ongreso ~e 19.32 ácontinuidad~ _ do p~,rtido 
poder, ~lasmase n~ p~J? ~a~ pos1.~1cws part~~s. ur:i. a- . !1rada .ae: 1 ·a , tito cos republicanos. Porén, despo·1s ·dun 

. ~lternat1~a . r~vol_uc1onaria . a s~t-~~c1on." ·· · ..... , . · -: .· - ú · spensión gub·ernativa en Ou1:ono· do 3_4, 
• 1 · ,o ~ car:nbrn ?e· talante ~e-, : . ~I Oq?e'j pa'.·~ s1 ( .i'ña .radical defe.nGJidq./ como .. xa dixemos, 

· ·veran de 1933 e claro: .preferencia poi 1a .er.ya.nc10. e·:. ,; , · · 
- ............... _ ...,__ ' ,.~ ;~ ...... ,.,; ~.~.J;._\- ;: 
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