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i»ERIODICO -o~LEGO · ·sEMAN~L 
N.o 90 * DO 18 AO 24 D.E XANEIRO DE 1980 * 40 Pesetas 

' 1 • : 

1 ' 
'-~--

C~RGESA: 
- , 

QUER GAN~R ·o XUBllE.O 'DA x·uN~A? ·~ : 
·;, 

SUAREZ NUNEZ, 
RECTOR DE UNIVERSIDADE 

OURENSE: ARREDOR DA_ CAl!X.A· 

GRUPO Al V AREZ: 
O INI DA CABO DOUT-RO 
SECTOR INDUSTRIAL 

·E: 
CARTA ENTREABERTA 
Cl~E 
MUSICA 

-DEPORTES ... 
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. en po1eirc.» alleo 
A LA CARGA! 

"No necesitamos, gracias a 
Dios, que los comunistas nos 
perdonen. Cuando se logre lo 
mismo con la ET A, con los 
separatistas, con los huelguistas, 
con los atracadores v con los 
perturbadores profesionales de 
t:ualquier lana las perspectivas 
habrán <;;omehzado a aclararse". 

Non, non se trata do enardeci
do e trasnoitado discurso impe
rial de Bias Pi ñar . . E a "glori'osa 
últim_a páxina de don Áugusto 
no seu diario, esta vez .cheo de 
bons consellos morais. f'.'La Voz 
de Gálicie" martes 15 de xanei
ro). 

MILAGRO! 
MITA ·GALEf10-MITA 
ESPAl'!OL 

. "El presidente Suárez es un 
cincuent¡:i · por .ciento gallego y 
ti.ene un especial fsimo amor . a 
Galicia". 

• . . ,Pois podia dirixir car.a outro 
. la~o os ,seus .amores... anque 
pensando de quen ven ·a frase 
has~ra se pod~~ non creer .. Ven do · 

. se·u delegacfo na · Xunta, señoc 
'. pµiro'ga, 'e' s.oltouna no transcur~ ' 

so doutra comida a 'xórnalista'S 
desaS: ' q·ue tanto pródiga r1o;-. 
derráCfeiros -tempos. · -

\ 

\ ' 

. 1 

. 0 -VEND.AVAL 
.• - _-ouE POM ~"EOO 

- O artjculista de - turno do 
semanario español "Cambio 16" 

- escribía non hai muito tjue si os 
_ demais obtiveran o que a C::alicia, 

seg(a n el; se lle negou ... 

"El ·- sindic~Li~mo: agraÚ6 ·n~ ~.~. -
tiene excesiv~ 'arraigo'. en Gal'i- · ·· :· 

~'V~remos crecer como la 
, - -espuma e l_ descontento de los 

.-·. ga~legos · y desencadenarse un 
~cía" dixo!les ' aos . ,.;la'btegos"· ·. ~. ·-,: -- -
~lema ns' q·Ú~ - lle- - yi~erc;m · dar_~~ ·J _ -~< . ~ ,._ __ 
anhas can_tas re.comen~acións ·~e· _ _ _ - · -~ -

_cara ao -·que n_ós~ ;han -com.:.er ~n_o,):. · ·- -
.Mercado.- Común o - coflseH~iro- = --

~ ~r'í ~ol~ ~chi 
1

XúÍ'lta. '"iCreera~t :-~-~-/ -
• : . • . ~ 'J ... 

_ -. ,- , ve·hda-val _ naéionalista... en u na 
-·-~: __ .''-.. zona· ~ie España _donEle· et nacio- · 

· - -~afl~mp ha sido hasta ahora un 
- . , -- fenomeno minoritari'o" .. 

- - -T·a~nta ~ pr-eo~upac.ión ~á para 
d~confiar ... 

.Renove a sua sus·cripción tan pronto chegue o reembolso así evitararws novos gastos de envio. 

. \ 

.. -o .novo precio sera de 40 pesetas, a suscripcion anual de 2.000 e a se'mestral a 1.000 pesetas, 
· · precio que por agora non afectará abs cobros pendentes. . . 

A NOSA TE1UlA 
Ruada Troia, -10.:Primeiro - Teléfono 981-58~613 

Apartado 1.031 - SANTIAGO . 
, -O Núm: da nosa écmta~no Banco Pastor de Sántiago: 106.735 

-A NOSA TElUlA . 2 

UNA, UNA, UNA! 

, "Mucha gente se está olvidan
do de una palabra tan importan
te como España; a este pai's 
debemos volver a llamarlo Espa
ña Y a que la unidad es necesa
ria ... ". 

Agora o repetitivo é Felipe 
~onzález. Vaia consigna! "Es
paña lo único importante". ("El 
Ideal Gallego", martes 15 de 
xaneiro). 

-

XOSE LOIS G. 
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Faéendo algo de mem_ória, 
1dende o primeiro taller ás cinco 

-

1

fábri d:is que o grúpó t?n hoxe en 
día na bisbarra vjguesa, Porriño ·e 
Arcada, a explotación máís desca
rada -soldas m'iserentos de sem- · 
pre, altos porce.ntaxes de silico- · 
se ... - -conxugouse co "honroso 
paternal ismo" q~1e ía ·construi11-· 
do v,ivendas para operários e ope
rárias, e máis coa exempalridade 
de don . Mois$, premiado p9 lo 
Goberno .pouco'- antes de morrer; 
e as suc;is boas relacións, rel aCÍóns 
que lle permít ian ter diñeiro in
vertido da muller de ·Franco. 
Non lle foí dificil, poís, a este 
promotor consegu ir · tradic ión 
exportadora para a suá louza e 
mesmo o necesafic;» prestíx'íc) de 
firma, amaparndo vendas e pres- . 
tixio na situación de pr-iv.ilex(o · 
herdado do período autárq_uíc9 e.
conseguintes dif icu)tades:á ~ñtra~ 
da no mércado estatal de prodúc-· 
tos foráneos. · ~ -

A-si, arredor ae-3.500 traba- · 
l ladores son hoxe a· man de· obr·a 
das fábricas de plantos-, -das de:ví- · 

¡ dro autom~tico e da de calcoiná
nías para decoración. E" tamén, · 
durante muitos· anos, os trabarla~ 
dores de Alvarez foron acumulan- -

1 do, polá sua banda, tradición rei
vindi cativa que móí bóns serví
cios pode facerlles hoxe, á piques 
de perder 1.000 postas de traba-
l lo .. · 

AS CONTAS CLARAS 
(PARA A EMPRESA) 

Se entramqs no plantexa
mento empresarial' do problema, 
a 'pretensión é frar ·para avant'e 
cunha regulación definitiva de 

,800 persa.nas, de cara a facer via- ' 
. ·oe'I -arg~mentan- o grupq dende 

un punto de vista excl-usivarne.n-

.... . 

Aa_d.~cuaci6n- empresqrial a Europa e ·ao mér~ado .. inteni'aciona_l ten 
_ - dende X,ª'. no noso país-, un. prééio sinxelo ·e maldito, ' 

_·. _ · ._ :·· .. o p,reg~o ,da df!saparitiÓ.n de industriCT:s e postos · 
~e -traballo s.e'I": n,m_gun recáto n_en:alter"!ativas di creación de enzprego. 
, _ ·, ._ Un P!eczo gu~ ·na cozn~z~encia de nzuitas opintóns, " · 

- ' e o rejl~xo da politzca do.,:gobenio español 
, _ para sentarse á mesa co Mer,cado Común. 

Neste momen.to os plan gubername'ntais tocaron~le dé . vez ds 
· -', ·., . · empresas do grupo Alvar.ez; . · · : , 

-- · : , · ,ahsorviáas polo INI bai un par de anos . -
-:--apos a morte de Moisés A1varez, cubano ·de nacemento.-

. _e dende -aqi:ufla ~ '_'Instituto. Nácional de Industríá" '"' 
, , .' · _colocoV_ao frente un ·aofseus -~écn'ócratas,' ::.· , 

.· - · _o actua! Director lbañez,- ·: · · :~ 
q1wprevé cumpW lisafnénté º· encam'endado -e do ~que ;imo.s ·dar . 

' · ;.- -comprida informaciO.n-. · - · .. 

,' 

. te económico; amais d.e contar a 
prazo coa desaparición de óutr s 
duascentas de' xeíto natural.(mor
tes, xubilacións, ceses. :.) e ma.n
'ter a qOtua l. prnductivídade grac 
cías_,_ a 'uhha . a9aida, mqde.rniza, 
ción teconolóx ica quei evite a 
seroprE) · 'íno lesta ·man -', de· 'obra .. ·. 
Razonan, asEi'made, que par,a 
competir coas . IO.U'Z8S' ¡ ¡:ng ·l e sa~, 

b~lx arse dun.cnouto a i~-cíCJé'rie:i a '1oisa'mer:ite- nestes b~ns · ,-louié e · 
salq ( ial._ ri.Q précio do' -produe.to., : · · ~ai xe las- porque a--- bo1e1 rería , dá" 
Ai os tempos' en •qué A lvar~z do- ·-_. '. t?enefici_0s ·" e .. ven de, sé ,:arhpii.'ar _'_· 

· e~tarría · ~,!spo~to .:-a· gasta·r 5 .'ooo 
rri.íl lóns é'n inaef.rinizacións e. no- , ' 

· V a~ .in~eúións pero Guriha ·cdndí= 
. c16n : cons~nso para a fórmLJl'a de 
• reglllac.íón"qJJe, selañamos: :Xubi- · 
'· ' lar a11ti 6i.padamente. a meio cen'francesas,' ital_ianas qué vai ; frae r · ' 

~ entr~a na Europa ten qu_e ~e-

minaba O 65 p¡or een dO mer'cadG . cper.o ·:sen crear 'nov.os e.mpregC>S- < 

españo l de 'louza e mais do· 3o".do -" e tamén.o d~n as cal coman ias: .. -
.. _de vaíx elas ... : Oespois fa lan de . .. . . . " - " . 

mil 1 1íllóns· de pli!rd~? a:iua _~s pre.,-" 

1 .4,¡.ó l . 

cé>~Ísión de Fúndacior~'s: "· .Redaé.tbr~s '. 
' ~cost~ ;Beiras, Xóaciu:íi:-i. · · ~ ColabQradores:.: Xos~ Ramóp Pousa,, 

. ¡ ·- fontenla Rodríguez, X-es~ ~u:is ~ · , An'tón ~ L, Galocha-;·tois-Celeir.o, :¡ -!-ópez .Góme·z, Felipe Senén. -.- · ~ P~blo Viz; Paco Arrizado, .. 
- .:~ <?rales Quintana·, Xosé for:ique. "¡::~rnan.d.o Frar:ico, fgn~cio Briset, 
. 1 r~~ela . García•; Cé~~r.: . , s·Üs.o .Pi~~iro, Gü'illermo Pérez., . 

-- · -' " F. Cusí; Xos,efina L Corral, 
Ui~ector,.: M~rgarita .- tedo Ar]dión: 

. - . , . , . 7 . Emil:io_ Veig·a (~,aisés;~f;ata.lans), 

·.tO~ . despido de douscentos enfer-

- ·'\ 

mos protesionais que na actual -1-
. daéle ocupan traballos auxiliares 
l porteria>ordenar.izás ... ); despido 

·de douscerrtós: cincu_enta trabal.la-. 
dores con--grán número de baixas 
intermitentes e tam.én doutros 

·trescen~ó~ que escol lerian entre 

bs que 11·e p~rop.or~ionen .menos 
os que lle prop0rci onen menos 
re_nderyieoto á empresa'.-. 

~A L.OtJZA .PARA MEX ICO 

Compre o consenso ·e com
. pre -· pt>rque non lle Interesa, si
qu~r, re~u.lar pÓla viá riormal da 
Oel~gacj ón de Trabal 1·0 xa que 
non'" lle garantiza o despiclo qos 
trabal ladmes que, considera "me
nos renta beis" . Compre un ama-

.- ~o e despois, quizabes, ínvert i
,rian nalgu.n ramo de man de obra 
cLJµli f icada, non .en louza. A lou
za ·xa ten agora unha fábrí ca en 
México, ·co obxectívÜ. de espor-~ 
tar aos Estados Unidos e·convér
sas éon · Arxentina é maís ~on 
Marruecos de cara. a' c:onstruir _' 

_ ai í nun futuro .. IVlais 'na.da; Nen 
sombra dalgun. · ccimpromiso -d.e · 

. post os de- traba 11 o ~fl ternátivos. 
Soniente. que hoxe, ílo' -seu. dicer, 
a ·empresa non é rentabel porque _ 
os benefiéios · tirabanse -dos bai~ 
xos salarios 8' a suba des.tes " 'da
lles perdas" -As( de.simples e. as·{ · ' 
de claro fala o INI do que vai fa-

. cer' COA f 000 postas de trabarlo 
no noso pa í.s.: · ... 
·.. No.n fala da :\ntencionada i:r)á ,,. 
x'eréncía, da pr:pduciqn desfasads 

,_ e exclusiva de vaixelas en troques 
· de ·bens · de uso ' diversificados e 
fotiaianos máis axeitados _á· de-
manda actual : · 

Xa non, 'lle$ · s~rvi'mos pam· 
•l producir platos e esfarelan· o sec

tor in'dustr:ial da louza en Gal ícia 
para Ir. cara México -parellas· feí
tos-·pasaron recén ' nouros · secto- . 
res como o-naval Óu o siderurx i-t . .. • 
co- e sobre to'dó. para adaptarse a ·· 
Eu~opa."• E para nós· qLJedari. ·L,Jn
has cuantas i nd,em n i·zacións e n í n
'gún · compromiso· por . part~ ao 
. Es,tado español ·en' potencíar RQ

-'vos p0st~s de trabal lo: Un. ex:~-m ~ 
piar saneamento na millor tr-di-

.·-.,:- ión · do capital isll}o de Estado 
St1))re µr:-i territór~o r;tominado. · 
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Coa posición dos· comunita
raios no -tema das .licencias e, por · 
outra· oanda, as . da ·. Administra
c·ión española (amais da subid·a · 
do combustibel) semella que ·a . 
vida da Pesca galega ·. toca ao SE!U 

fin ou, polo menos, continua o 
seo deterioro. 

A.s negociacións entre a CEE, 
e os reprnsentantes gubernamen
tais ven por mal cam iño, sen que 
se albisque so lución . No mamen-

•. to ' de escreber estas 1 iñas,. a Co
mun idade anuncia que "haberá 
unha sensibel reduc_ión de licen- · . 
cias e cupos de capturas para os 
pescadores españo les" e as con
versas · coa delegación españo la 
rematan de se romper. Os paises 
da CE E manteñen as: suas condi
cións para ·ª pesca de .bai xüra e 
parei::;en d.ec id idos a ~eduoi r as l i
cencias de altura a 153, con un-
ha reduc ión proporcional .s0bor 
do cupo de captura da ·merluza. 
Anque a Comisión Negociadora 
das li cencias exérza o dere ito for
ma l do pataleo,, é ev idente que 

-f:iceptará a redución, feito que 
supón ·un forte golpe para a pes- , 
ca , xa moi maleada pa las ·autras 
c ircu nsta'n'cias. 

Unha vez que sexan· autor- " 
gadas as 1 icencias para faenar den
tro das 200 mil las, o Goberno 
comun icará a cada Cin dos portos -
as que lle corresponden, asegún 

venta , en relaéión co por9entaxe . 
dé i11 1portáncia que ten respe 1to. 
aos restantes portas ~fo altura , 

-entre os ·que sbbrancean, no ho
so· pai's,'Vi·go e Mar'i'n. · • - ~ . . .. ·_ .. : ~ 

OS ARMADORES DEMANDAN 
DO. GOBERNO MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS 

Ante a ev.idente p.osibil idade 
de unha i,mp9rtante re~ució~ pa
ra pescas nas QU-é3SCentaS m il las, 
os. armadores teñen pro~ectado" 
-xa de antemán- ·fas:er unha xun
tanza das asociacións dos sete 
partos afectados, co fin de tomar 
unha postura fre'.1te ª· Adminis
trac ión . 

En declaracións do Xerente 
da Asoi;:ia(::ión Coruñesa ae Arma
dores, "non haberá máis remedio 
queaceptar. Aó marxen es ix irnos 
ao ·gober,no unhas medida·s cóm
plementarias co fin de facer a si-. 
tuaci~rn n enos gravosa par.a o 
sector pesqueiro". 

Concretando as med idas que 
-no entender dos armadores- po~ 
den facilitar o acceso de todos os 
barcos á pesca ; o señor Zapata 
respondeu: "Nos · sempre dixe
mos que o que debe fa ~ei- o .Go-
berno é levar a eabo unha autén
ti ca poi Í-ticq pesqueir:3. Neste ca
so, e para paliar 6 problema das 
1 icenci.as, deóerán presentar un 

o potenc.ial de barcos qué teña.n. 
Neste senso, a Coruña, cunha flo
ta de 109 barco$ de arrastre (o 
total do Estado son 41 ~ ), réceb i". 
ria un procentaxe de 1 icenciás 
considerabel dentro do marco es
tata l, pero de todo pu nto insufi 
ci.ente.1 Dada a súa importáncia, 

·paquete· de medidas complemen
tarias : favorecer o ''"proceso de . ·. 

-. r co ncentración de .empresas;. ma-

o porto coruñés verase verdadei-
ramente afectado. . 

o proceso que segue a con
cesión ao· Goberno español, -por 
parte da CE E,. de li cenc-ias para a 
pesca nas augas comunitarias:es
comenza · nestes días · en B.ruselas, 

·sen do .comunicado despois a ca
. da por.to . o porcentax·e q-ue lle 
· asignan. Após, os armaqores ela-
bo'ran un plan .de p~sca. rotativo 
-tendo de :conta os caba las de ca- " 

- da barco- en. fu-nc.ión das I icern;:ias 

' ter un desguace actual izado; su b-
. vencionar as paral izacións dos 

barce:is; facilitar o contacto c;on 
paises que teñ'an posibil i,dades de 
pesca (como poden ser os da cos
ta de A frica), etc." · 

Na opinión ·deste . . ar::madór; 
as grandes empresas do' s,ector ve

-ránse;-;mü¡ afectac:las· póla crise, . · 
' nament ras que os pe.quenas arma-

~ : dores poderan. sobr~viri máis t m-. -
po, pero é só L:Jnhq.._agonía máis 
longa .. · 

os SINDICATOS DENUNCIAN
. ·A FA:LLA DUNHA i>ouncA 

. -·; , . ~PESQUEl,RA : _ 

qu'e teñan .. Dq_ que se. trata "co . 
pla~\ é que todas as em_barcadóns 
poidan ir ao mar en turnos rota- .. 
t1v'os, : hun inferior:es a d'ous me-· >t. 

· Mentras, o conven io de arras-: 
fre íros a pu nto de neg0ciarse)oi 
retrasado por pro blemas de re1::ire
$entativ.idade na -.comis~ón migo
ciadora,' demor-a .:que ·to¡ .P'.ól6n
mida COS Últimos feitOS'tlO sector . . ses, que é o mínimo fixado·pola 

Comt.mi·dade. : · · - · : ,.. : , -
Cando esté feí t o _o plan·, este ' 

mandase ao ·Goberno par'a que 
xestione a documentadón preai' . 
sa ·coa- CEE, q·ue dará u'ílhas licen- · 

· cias de .pesca nominaüvas (co .;tí
i:u lo do barco) . e referidas as ·da-
t as que se soli citan . . 
· ·o a·no· pasado·, a negociaci,ón 
de 1 icencias 1'con carácter transitó- , 

:rio, ~9r.redor de · duas.centas err'to- ' 
tal. Den.tro déste total ,' deronse-

" lle ~ao Óorto da Coruña ce.r~to n'o, .. · 
•, ' ' ¡ . . . -. _' 

· A P.l.a.taforrna . reivindiqatTva 
qp conveni.o, q~e .Jerá carácter Jo~ 
ca·1 qa Gor;uña~ t oi presentada no · 
mes de X umi.o e.lo 1979, á patro-: 

· nal polo Comi'té do Porto_ oe ·ca
ra ao ,que sigt-'li fica rá ".a'. reduciÓn 
'das licencias, sin'dical istas cbru- r 

ñeses voltan a se queixar áa falla 
dunha pollfica ··pe~queíra .coere~
te 1 -e~ada á' práctica pala ~rln~ i ~ 
nistracíq',n. " Com0re. ,pensar qt1e · , · , 
Gal 1 c;j.a .yé r.rioi afec~ada polo 9()11-
fl icto :,' xa . qu.e a· noi¡;¡ e.~ohon;t 1 

... A N.0$A DBi.A 4 

taci ,· ri da · nasa p laté1forrna pes
qun'ira salyaria -da ruina aos pe
c.¡u t)nos armado-res que son, xrme
rail 1 nente, ~atr,onos dos se~IS bar
cos" , dicen os si·ndicalistas pre-

. cor'li zando a defensa da pesca de 
hC1i x ura . 

O Sindicato Galega dos Trn
i)t.i lladores do Mar, secc ión da 
1 N<;J, que mantén unha denuncia 

depende en bo9.mec;l ida da pesca, un fia actuacÍón clec i ivíl a favo r 
do sector. Unha posihi l idacle 
apuntada por CC .MM . ser id o coí
dad.o e vix ilancia das ,nosas rias, 
que están dotadas dunha gra11 ri· 
queza clesaproveitélcla . "A cxpl )- · 

·- contra a representatividade do 
Comité do Porto, esi,xe tamé11-
unha reestructuración do sector. 
Xan Carballo-; Asesor do sindica~ 
to, acusa ao Goberno esµañol de 
aceptar as condicións da CEE 
sen negociar, na defensa dos seus 
intereses de cara a entrada 110 

seu seo. Tamén re-calca o mesmo 
punto : "O Goberno e~pañol de, 
berá facer unha promoción da 
nosa µesca do litoral no carniño 
clunha reforma' pesquéira .. 

sen que a Conselleria de Pescél"' - · 
pre-autonómi'ca fixera ren neste 
senso .. 

Fontes de Comisións Mari
f.íeiras, . demandan .do goberno · MAGIS IGLESIAS 

\ 

¿Q.uen quer fC.cer 
·· unh·o cGSá tradicional 

J 

, . 

po(2. millóns, ~n s. meses, 
- ,en· calquer . parte de Galicia? 

í 

'. Vivencias non prefabricada$, de feitura 
't~adicional. 

· ·xuntando os ·procedernentos de cÓnstru é·íón dE: 
: ser:npre · ~ os nóvos rnétod.0s de instalacións e 

iso l'omerito , ofreéérnoslles -vivencias· "tradicio
. na i~'' ,que poden !lastra ser de pedra . . · - . ' 

ttá~tidad~'.,-de. modelós,: 'variantes ~e ~úper-
fic>ies. · . ·. · ·~ - · ' : · ~ . . 

· Oispofiemos_ de 20 ~ode l os · · d1 fe re nt~ s'. · cu1í 
total dé 1130 posibil 1dades, pqra. vostede ter 

,moito onde esco ller. Superficies de 75 a 350 
m.2 . . . . .1 . 

Pre~jo Hxo. ~Í>:razo de remate -fixo : .. 
Os ' nasos . précíos son fíxbs e ~ inalter~beís , por 
moito-s .-subás ,qúe -haxa ·no. decurso d.a execwci9n' 
da obr;, , · · · ~ • · ,,. '. 
C:omprom'et!• rnÜ'n0s , at le,rnúis, a lle (:!. 1~ t rr· ga 1 .. ~ 1 
sua, vivenda eéi~ 5 - meses, e non 'h.a pasat uri d 1'a 

. máis. - ,. 

c",::.¡,,-c-
oEf" .. ttr~ , 

iMoi 'importante! 
- - ~- ~ f' >4 .. ,)..... ..-:::. 

'Todo o " ' 1[1P. leo ·molesto" - li c011cins, proxec
tos~ ¡JPr.rr 1>0S , et r . • vai 'da nas a canta, sen 
reca~go ningún da su<i . Todo esto vai incluido · 
en . contrato . , · 

Garantías , ·' 
· Arnai s .de calidade. deseño es'egur.ida~e, garn11ti 

mos1 por: 1 o arios . a responsabi\j( laClé ªº con1r4i-' 
tistu, e un servido de reparac ións de balde por '1 
anos nas avería s. que haxa e. que ríon sf)ñan por 
cúlpa do mal uso '. · · 

· Todos- est~s compromisos v¡:ir1 tamén reflexados 
no contrato. 

Constmrmos én c·alis.quer_ part~ de G~licia. 
Pórque cont.artjd,s coa expe1 ie ri'c ia e presti-xio de . 
.MAGDALENA R. CONSTR UCCIONES S. , ., 
l ;,11 1»~n osll e a sua vivc:nd'a no ·corrunctio .. de 
Galrcia .que voste?e. escólla. 

-===================-=::::----'/ . v-'-.- -=\::::::::::::::=~========:::::::::::::========::::::'.:: 
\ . 0}~!~~~~~0 ~~~~~~~~~" ' Y,. ~~rez Coristar\ti 16 1ª C. Santiago. Telfs. 59L8 97 - 59 3~ 99. 

:;, Amo~ ~er lán ~2 . 1ª. L,ugo. T~lfs: 2139~6-217-574 . 
.... .. . ~ - ' . . l'. <,_ 
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CAR CESA: 

QUER· G_ANl(R 
O XUBl.LEO :DA X.U.N.T~?. 

F R 1 GSA fica de actualidade. 
O pasado 20 de Nadal·, os miJlei-· 
ros de persoas. que se manifesta
ron baixo da neve, eran te.stimu
ña de que o problema non enfria-
ra. Pediase unha FRIGSA "gale
ga" e con garantías, e solprenden
tenmente, todos parecen cadrar 
conformes· coa solución. E lóxi
co que o esteña a Comisión de 
partidos e centrais, pero non tan
to CARCESA, que, á sua manei
ra, parece aceptar a fórmula. 
lOué carta esconderán abaixo da 
"mesa-camilla". 

COINCID ENC IA DE VIA XES 

O i 11, a Corni ,i .Jn Mix ta 
ia a Madrid, e o presi ler :; de 
CARCESA viña a Santiago. A Co-
m1s1on Mi xta (PSÓE, PCG, • . 
AN -PG, UPG, USO e 3 membros 
do Comité de E in presa; non f o-
ron CC.00 nen UGT e xust ifi
couse a ING ) ia talar co Direc
tor Xeral de Urbanismo, que es
tivo asistido por un dos membros 
do seu Departamento, e a teima 
do sr. Martínez de Genique, pre
sidente de CARC ESA, era de ta
lar co conselleiro Pa rdo Monte
ro; seica os términos do que o 
pre:;;i dente do · rñ onopól io tra ia a 
Santiago era o de que "Ou se axi-
1 izan os trámites da recal ificación 
ou ... " . Polo que parece, o aquel 
da· cuestión f ica hoxe precisamen
te neso, na reca l ificación. 

DO QUE SE FALOU EN 
MADRID 

O Di rector Xera l de Urban is
mo fí xo lle á Comisión Mixta a 
historia que xa conocían : de có
mo chegara ao seu deµartamento 
o expediente FRIGSA, de cón:io 
volvera ao axuntarnento de Lugo, 
"Jefatura Provincial ele Carrete
ras" e Xunta ·de Gali i, ... E resul 
ta que, un pouco t íinicionascou
sas que non lle tocaban directo 
("Veo muy ra·Lonab le l¡:¡s pos~u
ras de la comisión •11 aspectos 
sociales, laborales ... " )._estiv_o do 
.máis rotundo no que a el l~e to{ -
caba : "El proyecto es un au1én
tico bodrio, es ináceptal le .. . Nu · 
podíamos inyoluc1 anos, nrn nchar
nos ·en unha operación, córna és
ta , de unos vi sos especulat ,ivos 

nada ocultos" . O caso é·que o· cuno e cerda?. E todo_ g ~a . i asá 
Director Xeral cadraba conforme entrada no Mer"cado Com 'in . 
coas pexas da Comisión: volume -Volven-do · ~s visitas: os da 

. de eciificación_ moi elevado, ubi- · · ·comisión foron tamén a entre-
cación nunha zona xa moi con- vistar.se con Carcesa e ese día o 
xestionada ... Todo inditat'ivo· do seu presidente andaba de xubi-
carácter da manobra. E é ·que leo na ·xunta de . _Galici a. ·Ainda 
¿para qué quer Lugo neste rrio- · as·í, representando ·á ¡;impresa ha-
mento vivencias para 5.000 per- bia catro personas e unha delas 
soas, cando as e,'>.< pectativas non presentouse como conselleiro do 
son precisamente dun gran me- 1N1: "lo fundamental es agilizar 
dre a corto prazo? la rncalificación .. . nos permite-fi-

A Comisión Mixta reiterou nanciar la nueva factoria". ,Nada, 
as esi xencias mi'n imas, e o Direc- ·pois, do que insinuará o Di'rec~o·r 
tor Xeral, tamén "soltou" outra". Xeral de Urbanismo referente a 
cousa interesante:· seic,:;a, aparte outras ·fontes de financiación. 
os cartas conseguidos coa venda ,;Esta.mas preparando un nuevo 
dos terreas, hai quen estaria in- proyecto qué se dará a conocer 
teresado mesmo a aterecer car- 8n bréve", e rete.ríanse, claro: ao 
tos a fondo perdido para a finan- proxecto de recal ificaciós dos te- · 
ciac ión da nova factoría; inda di'- .rre.os posque o de agora. ninguén 
xo má is o Director Xéral, concre- - o traga, e engadian "tenemos pro~ 
ta mente a c-ousa en GAE 1 G e o yectado una restricción de _ hora~ 
1 N U R. O lério de CAR CESA de rio que aunque lo podríamos ha-
que . só coa recalifiQ_ación : "sen cer caí} las _ ley~s _vigent~s se ~os. 
máis ·demora~' dÓ~ terreas se ·ga·- hace ·irnpr'encindible contar con . 
rantiza o· futuro de FR 1 GSA, · la éolaboraci6n de los tr:abajado-
queda coma o que é: unha chan- res y del Comi~é de Empresa, ya 
taxe e un fral.!d~_ n:iáis. que se trata de disminui-r el horá

XOGAMOS .. . PERO COMO 
EU DIGA_ 

Polo que razonas os da Co
misión Mixta apés desta visita a 
Madrid, Carcesa estaria _dispostá , 
a disgregar FR~GSA dó seu Pa
trimónio de xeito que a nova so
ciedade a integrase maioritaria
mente o 1N1 con representación 
de "capital galega" (grupos eco
nómicos, din, ·gandf!iros ... }, e a 
ún venselle a memória que uns 
cantos quere~repartir-Gali'cia en · 
parcelas, correspondendo o asen
tamento dos ·seus tronos coas ac
tuais provincias, e lembramos 
que Frigsa ten no viciño mun icí
pio de Cargo unha granxa de co- · 
chas, das chamadas de ''.circujto 
pecho'.' xa que o que produz- vai 
en exclusiva para a Frigsa . Resu·I- . 
taria,· pois, que Carcesa quer con~ 
vertir a factoría nun rnatadeiro 
no que · so mente esteñan integra
dos certo número de <Jr<l n. 1eiros 
coa sua própia cade<1 de 'produ
ción . ¿Qué pasará cos labr ' gos _ 
que teñan un numero cativo de 
vacas ou parcos?. ¿Quererán fa- . 
cer da Frigsa un~a espécie de. 
Club selecto de cr iador s de va-

rio y mantener la producción" , 
~esto si' que non deron rodeos. 

· ¿POR ONQE SÁJRAN 
OS TIROS? 

~ A · pesares do nevo ·proxecto 
urbanístico e mesmo do da nova 
facto ria ne memória fica o docu
mento firmado co Sr. · Sanchis, 
hai 2 anos, papel mo.l lado que 
serviu para que Carcesa dese O$ 

pasos que tifía previstos, e ~e ben 
non parece desboiado que ence- . 
te - algun tipo -de negodació·n 
¿quen se tia.?. Ao millar os .tiros· 

· ·van por qu'erer negociar somente 
unha parte dos terreas e que fose 
o Cancel lo que botara man das . 
duas terceiras partes que no seü 
dia, cando· se · creou Frigs@, sub: 
vencionar:a.. Ao fin, mentres U-ns 

-'"estaban en Madrid .o d.e Carcesa 
estaba coa X unta~ ·feíto · demo~
trativo de ·que o '.'q·uid" están~ 
recalificación, que de aprobarse 
permitiralle seguir adiante a un:s 
proxectos de sobra negativos pa
ra o pobo de Lugo e de todá Gá-
1 lcia . 

l?..ARRiZADO 

.· , ·crcjn~a, política 
Unh~ vez r;náis· xur_de .-9 pr.o_blema da. no~a economia .pes

queira. Nesta ocasión, non son os mariñeiros os que protestan, · · 
son os armadores que ven, sobor de todo os pequenos, como a 
rentabilidade daas suas empresas recua alarmantemente até fa. 
celas inviábeis, despois da suba do précio do gasóleo. Aos pré-

. cios do gasóleo ·para estes mesteres, vanse engadir novas reduc
. cróns de capturas·nas augas.do Grande Sol, esixéncia do Merca-
. do Común Europeo para aceptar a integración do Estado Espa- · 
ñot Ante o panorama que amosa o sector está claro que debe
rian ser arinonizábeis, hoxe por. hoxe, os intereses dos media
nos e pequenos armadores cos dos mariñeiros, pois ambos os 
dous están condenados á desaparición de continuarse a políti
ca de desmantelamento da nosa economía pesqueira e entrega 
aos · interes~s ·das multinacionais. Nen que decir ten que este 
frente comun teria de ser' político, esto é, unirse na defensa 
dunha alternativa que conlev~ unha reforma pesqueira en base 
aos nasos intereses. · Entre os noso intereses están a defensa e 
explotación racional da nosa plataforma marítima, e unhas ne
gociacións, dende outras posturas totalmente opostas, coa CEE 
e con Estados do Mundo que teñen importantes caladeiros nas 
suas augas xurisdiccionais. · 

* 
A SITUACION LABORAL 

Pero a amenaza ou realidade dos expedientes de regula
cións non afec:ta soamente ao mar; estánse producindo en em
presas das que se tr·ata de tirar máis benefícios, facelas máis ren
tábeis dende o ponto de vista do gran capital , esto é, apandan
do os traballadores con todas as consecuéncias. No caso do gru
po Alv.arez de Vigo-Arcade, a regulación seria un primeiro paso 
dunha privatización da empresa, cando reuna condicións alta
mente rentábeis. Esta operación entra, pois, no proceso de des
mantefamento do ·IN 1. No · caso de Censa, do Porriño, esta ria 
destinada· a favorecer a (w ncentración monopolista, por médio 
dun trato abertamente colonial. O ca~o Regajo de Redondela 
é altamente exemplar. e s·ignificativo, dende outro ponto de vis
ta. Os trabqlladores vense abocados a unha regulación de plan
tilla, despois · de teren aceptado un ha grande parte deles a for
mación dunha S'ociedade Anónima Laboral, manobra envolyen
te-- da patronal e do 'Gobemo para facelos cómplices dunha re
conversión e reduccion da plantilla ,da empresa. E wnha parte 
do próp-io Comité de E m!=)resa o encargadq de aceptaF a regula
ción dos compañeiros afectados pala desaparición de certas na
ves. Son os representantes dos non afectados os qL,Je se encar
gan de propicia la. Cúmplense, pois, as premonicións_ feítas polo 
sindicalismo nacionalista que se opouxo, dende·o comer'lzo, a 
ésta .engañifa auto-xestionária, na que colaborou o sindicalismo 
español .. que agora se laia e .opón. · 

A LEI DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA 

Anúncianse movili¡acións a partir do 28 en cor:itra da Lei 
de Autonom ia Un iversitáña. Os proxectos educativos do Go
berno , parece que provocan contestación poi ítica a berta pero, 

-tamén é certo, pouco homologada. A oposición vai dende acu
sar os proxectos de a.pti-democráticos deica denunciar o seu ca
rácter privatizador e ~e enfeudamento do sistema educativ.o á 
ideoloxia e ás necesidades dos monopóli'Os e do imperialismo. 
Todas as oposicións saben, non obstante, que do asentamento 
e· duración dos proxe_ctos "democráticos" dó Goberno depen
de, en grande parte tamén, o asentamento e duración dun réxi
me democrático-burgués á europea. Por eso, hai álguns que se 
opoñen tacticamente e demagox icamente -esto é, dunha mane i
ra oportunista- e outros que o tan coscientes da gravedade da 
situación para viabil izar UA ensino laico, igual, entendido como 
serví cio pútil ic'o por canta do Estado. O curioso está en que a 
oposición vai contra duns proxectos-lei que son perfectamente 

. constitucionais, .o ·qu~ proba a irresponsabilidade -amé¡;) do op 
oportunismo sinalado- dos que, dunha maneira fachendosa e 
agresiva, defenderon o S.( tan alegremente no referéndo· consti
tucional. En Gal ícia, é moi importante darlle a esta oposicióri 
1in carácter definido contra a represión lingüística,-contra o de
terioro do ensino estatal, contra o enfeudamento relixioso, 
moral e .poi ítico dos trabal !adores do sector, ou o que ven ser o 
mesmo, en defensa da galeguización do ensino, do ensino esta
tal, da laic!dade. 
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resumes 
CAMPAÑA POLO NON AO .ES
TATUTO.- A meirande parte das 
organizacións poi íti cas e si n di ~ais 
que optaron polo NON ao Esta
tuto de Autonom ía para Gal íci a 
optaron por facer unha campaña 
con xunta con ese obxectivo, ade-

. rnA.is de opoñerse a Leí de Refe
. réndü m que vén de· aprobar .o 

Parlamento español. O PSOE e 
má_is a UGT non forman parte , 
parece, dista 'campaña, seica pa
rece ser que a causa do voto afir
mativo do PSOE á Lei do Refe
réndum citada; nembargantes, 
agárdase que se unan a mesma 

· dalgunha mane ira no futuro. 
As forzas integrantes do 

BN -PG , UPG e AN-PG, as í como 
a Central nacionalista 1 NG, xa en 
prindpio se negaron a participar 
en . ningún tipo de campaña éon
x unta, en base á disparidade de 
fondo cos obxectivos: Mentras 
todo o conxunto de forzas se 
opoñen ·a este Estatuto, reiv ind i
cando outro "m il lar". As fo rzas 
e centra l naci onalistas apáñense 
a calquer caste de Autonomia 
por considerar que non resolverá, 
en todo nen en parte, os proble
mas de, dependéncia que arras-

. tra Ga/·(cia. 

D. AL'FONSO ZULUETA DE 
HAZ, AMIGO DE SA CARNEl
R0.-0 Sr. Zulueta, Notário do 
Ferro ! e persoa vence/lada ao Par
tido Ga!eguista, apareceu estes 
d(as na prensa_ gé;J /ega como Íl)ti
lrl'o amigo do novo primeiro mi
nistro ·portugués Sr. Carheiro .. 
que o é como principal figura da 
coali ción direitista Alianc;a De
mocrática. O cur ioso é que a 
prensa sobranceaba que dista ma
nei ra continuábase o lusismo de 
Castelao. Causas veredes, porque 
Castelao coidamos que n.on tivo 
relación ningunha (e dende logo 
non amistosa) con Carmona e Sa
lazar, Presidente e primeiro mi
nistro nos anos trinta de Portu
gal. Nembargantes, o PG vaina 

' ter cos seus herdeiros directos . . 
Alguns co idaban que o PG iba a· 
ser de direitas, pero non tanto ... 

ISTE. NON.- O POG escomenzou 
a campaña contra o Estatuto de 1 

Autonomia pegando carteis que , 
decian no encabezado: ISTE 
NON. Lago "OUTRO SI" . 

BLANCO AMOR "HIJO PRE
DILECTO" DE OURENSE.-A 
Corporación de Ourense, quita
do os concelláis do Bloque,, vo
taron a favor do nomeamentb de 
Blanco Amor como "hijo predi
lecto" da cidade. O concel /al na
cionalista Tabarés Feixóo dixo 
que a sua coalición se opoñia a 
iste élase de honores, tan frecuen
tes por outra banda durante o 
franquismo, e que o mi llor home
naxe que se lle pod ia render a 
Blanco Amo f· era uriha e·dición 
das suas obras qúe se distribuira 
g ~atu ita mente a esca las e b ibl io
tecas. O Alcalde, Sr. Iglesias 
(UCD), dixo que os conéellais do 
Bloque se contradecían e que.ac
tuaban de " cara a la galería" . E 
mentras, a poñerl le placas, e o 
escritor sigue descoñecido para 
moita xente. 

N.'90 / 1'8-24 XANEIRO I 1'9sb 
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SIGUE A CAMPAÑkCONTRÁ ' .-~ A A.soc iaciórr5óci0~Pedagó-
O DECRETO,OE BILING.OISMO xica Galega (AS-PG), en Asam

blea Xeral Ordinária, acordou 
· por unanimida.de ·facer '·pÓbl ica a 

seg"uinte moción de denúncia 
contra a aplicación do Decreto 
de Bilingüismo, concretada en vá
rl6s casos de mestres da nasa na
ción, e que se resume nos segu in· 
t es pontos: . · 

As Centr:ales Sindicales 
CC.00., CTG., SGTE., UGT. e· 
UTEG.-ING., teñen convocado a 
todos os ensinantes galegos a 
unha Asamblea, que· a nivel Na
cional, se celebrará en Santiag9, 
este sábado; día- 19 de xaneiro, 
no lnstit4to Xelmírez. ' 

Esta Asamblea é continua
ción da Campaña que se . está ·a 
levar en contra od Qecreto de Bi
lingüismo e a súa celebración foi 
acordada na Mesa Retlonda, que 
para tratar sobre o mesmo Decre
to, se celebrou en Santiago o 19 
de Nadal último. Os temas a tra
tar son o própio Deéreto e o Es
tatuto de Centros, 

En relación co Decreto e <;:i 

represión 1 ingü lstica sobre os en
S'inantes do noso país, v(rnos re
·cibindo numerosos pronuncia
mentos, dende o de AS-PG á Aso
ciac ión de Veciños de Corme, 
pronunciamentos que reprdduci-

. ""' ~ mos: 

1. A AS-PG, desde o seu riaci
mento, marcouse como un 
dos seus obxectivos o poten
ci ar todo aqu í/o que contri
bua a. normal izar a nosa 1 (n

gCJa e a nosa cultura . Fiel a 
este cibxectivo, a AS-PG ten 
organizado, ao longQ destes 
dous últimos anos, cursos de 
Ungua e Literatura Galega 
nas priílcipais l_ocai"ida.des de 
Gal f cia, con asisténcia de nu-

. merosos grupos de mestres e 
outros profésionais. Neles, 

pretendeuse dotar aos alum-
. nos non· só dos coñeci men
tas técnicos necesários, se
nón, sobr:e tddo, explicar a . 
história da nbsa 1 íngua e su-

.. 1 iñar · a ímportáncia dunha 
práct ica galega no campo dq 

"· .• ens.i-n.o , terreo especialmente 
abonado para a ideoloxiza
c ión española e, por isto, es
pecialmente importante pa
ra recuperar o naso idioma e 
as nosas expresións cultura is. 

2. Conforme estes princípios, a 
AS-PG fixo pública no seu 
dja unha denúncia do Decre
to de Bilingüismo, desenmas
carando o carácter anti-gale
g~ do mesmo e aclarando 
como, no fondo, non respon
día máis que a un "cámbio 
de fachada" da política' es
pañola ao respeito, .introdu
cindo a nasa 1 íngua nacional 
como asignatura, para así 
frear precisamente o proce
so de galeguización crecente 
do ensino e para, en definiti
va, reprimir o uso do naso 
idioma, que é un l irei to que 
n inguén nos pode regular. 

3. A AS-PG vese obrigada de 
novo a denunciar a poi íti
ca represiva do Goberno Es
[)añol- sobre o uso do~noso 

. idioma, dadas as oenúncias 
_recentes a vários mestres por 
ciaren as clases na ñosa ·lín--' 

Carta entreaberta 
O cedro da casa de Hortas 

Querida D irectora : 
Quera desde aqu i cumprir 

· t1nha abriga de amigo e de 
ecolox ista pra co Manuel Hor- . 

. tas Vi lanova, colega meu nes
tas páxinas. Estoutro día ia 
con el pra Fene, e vi n desde a 
estrada o cedrn que.engalana 
a sua casa petrucial, e que. 
aproveitando a sua ausencia, 
seus irmáns queren tronzar. 

Seica din que o famoso 
cedro pode calquera día de ci
clón caer :enriba dun alpenqre, 
pero eso éche un dicir. Ciclóns 
houbo moitos e o cedro sigue 
di re ito. Eu desde aquí chamo 

> ó Xo.sé e ó Antón de Hartas a 
que reconsideren a sua grave. 
decisión e se absteñan de caw-. 
sarl le dor ó Manuel de Hartas 
e dano ninguil ó cedro. 

Ben sei en que, se nos po
ñemos puristas, o cedro non é 
árbore moi gal.ega e que paga
ba máis a pena preoucparse 
polo carbal lo do Vinca/'o ou 
polos ca"stiñeiros ao' adro de 
Roás. Mais cos anos que levq 
e co · ben que se aclimatou, 
penso que xa.está nacionaliza:: 
do galego, igual ca o negro de 
Castelao que viñera de Cu ba e 
bai laba a mu iñeira . · 

Se todos foran coma o ce
lrn, outra causa fara. Porque 

,,, rtré1s árbores modernas e ci-

v i li zádas -como dixo un dipu
tado .polo distrito de Padróri
bastante mal están facendo. 
Por exemplo, os eucaliptos 
-que rañan a terra. Eu non· te
ñd simpatía ningunha por el.es, 
agás por uns que hai perto de 

• Viveiro, e que por seren _ós 
·rnáis grandes de Europa, habe
ra que conserva/os coma rño
nu mentos, anque sef'lan ·uns 
monumentos algo bárbaro~ 

Mais o cedro non se mete 
con ninguén, e astra tén algo 
·de poético e maravilloso. A 
min, o cedro astra me erotiza 
un chisco, secadra por aqueles 
das Ubanoraos que se debe fa~ 

·1ar no "Cántigo dos cántigos" . . 

Que tamén che tén fi'gados 
que ese 1 ibro de Salomón seña 
sagro e litúrxico pra un tipo 
tan fúnebre coma Xan Paulo 11 . 
Son os contrasentidos da vida. 
Tamén Marx ten alnda algo 
coma sacra! prós do pesoe e 
téñoo visto retratado nas of i
ci nas' da UGT, que non ous
tante acaba de f irmar a v·enoa 
da·clase obreira ó grande capi
tal. Venda, por outra - parte, 
que lle amita algo á que fixo 
aqueloutro que l les· vendeu a 
catedral de Santiago a un tu
r~sta iank i. Pero causas raras 
coma esta pasan neses partidos 
tan vello,s. A barca de San Pe
dro, anque era de pedra, mo
víac'ha o vento . . 

Eu, pala miña parte, da
·reime por conforme se o An
tón E! o X osé -coa aqu iescen
cia ·da .señüra Pastora sua nai
dec:íden · respetar o cedro da 
·casa de Hartas. 

Esto~u mesmo disposto a · 
· razonar .con eles a conven ien
c.ia de que siga en pé, e se fi xe
ra far/a, poderíase convoca r 
unha manifestación de carba
llos e castiñeiros. Que, ó fin e 
ó remate, galega é quen vive 
en Gal icia e noh a· aldraxa, e 
non coma os eucal itos. 

. DAR 10 XOHAN CABANA 
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gua. A AS-PG entencle que 
est0s medidas represivas non 
son máis que a aplicaci ón 
na práct i1.;a do Decreto de Bi 
lingüismo, que de novo de-
nunciamos. · 

4 . A AS-PG so lidarf¿ase co11 
estes compañeiros do ensi 110 
denunciados por dar a.5 C'!a
ses en galega e chama a to
dos os ens inantes de Gal lc1a 
a man ifestárense en contra 
de tales dern'.mcias e a pres- . 
taren o seu apoio a cantas 
acc ións de protesta se con
voqu en a tal fin, co obxec
to de inviub ilizar, na prácti 
ca, o ta l Decreto de Bil in
güismo. 

5. A AS-PG, finalmente, suscre
be a convocatória da Asam
blea Nacional de Ensinantes 
de Gal ícia : a ce lebrar en San
tiago o día 19mdeste mes, 
fe ita pala UTEG-1 NG e 
apoiada por outros sindica
tos e colectivos, e na que se 
concretarán outras accións 
de denúncia e protesta con
tra o Decreto de Bili ngüis
mo e a sua aplicación no no
so par's . 

CORME: SOLIDARIDADE 
COAS MESTRAS 

En asamblea ext1,Kirc .i· ,1r10 
celPbrada recientarnente, a 1'\so
c iac ión de Vec:iños ele Cor111e, 
deh.iti'u os c;¡:¡sos das denunc 1as 
pr ,Pntadas a rnestras ele este 
pcil ' ., po lo feíto de dar as ' IC1scs 
· .n ~¡.1lego . 

Esta Aso .1ación de V t crííos, 
c1 ue se cons idera plenamente re
presentativa cl o sentir do pobo. 
latnenta que sea Corrn p1 e isa
mente. o que teña que es t r r1 ca
beza dunhas acci6ns ta n Elfll19ale
gas e anticientíf icas, e L¡uc non 
son ma is que o fruto dunhas le1s 
ambigüas e retrógradas. 

Esta Asociaci ón de Veciñ os, 
sol idar (zase plenamente coas 
mestras denunciadas, e le,vará a . 
cabo en próximas fechas, unha 
mesa redonda sobre o tema. 

'1 

ute 
Xesús Abad F.;iriz ·- -~ 
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lPensa que a situación da medi
ciña no país é a axeitada as nece
sidades?. ¿Hai un bó equipamen-
to sanitario? · 

Ben, hai que falar non soio a ni
vel de "rexión", senón tamén do 
resto de España. Pódese dicer 
que o equipamento_na Segurida
de Social e no Hospital Provincial 
é normal. Sabor de todo, o Hos
pital Xeral ten unha chea de apa
re! los que van máis alá do que 
poden ter outros moitos hospi
tais. Pero eü faria un pouco máis 
de fincapé na situación da med i
ciña rural porque, debido ao pro
blema que supón que a xente es
teña moi desperd igada en núcleos 
ae poboación, necesitariase dun-. 
ha planificación de t ipo local, 
comarcal para pasar- a outra de ti
po provincial, pero mal a comar
cal e ·a local. Urxe a creación -de 
hospitais de cuidados rápidos 

~ con dez, quince ou vinte camas 
que esteñan nas cabeceiras de co
marcas e despois centros, onde a 
poboación está ciscada dun sitio 
a outro, para recoller as urxéncias 
que quedan- moi alonxadas dos 
centros provinc iais, ou dos cen
tros ci dadáns grandes. Falando· 
de espedial idades, a diferencia 
radi ca en que a especial idade 
non reclama a mesma urxéncia 
que a mediciña xeral. 

¿Cal é a situación do ensino da 
m~diciña en canto a sua calida
de, medios ... ? 

E certo que o nivel da calidade 
'do ensino baixou porque a tal 
-cántidade de alumnos non selles 
·pode dar as prácticas axeitadas. 
Hai unha gran desproporción en
tre o que nós podemos ofertar e 
o que necesita. Quizabes a medi

~da que haxa selectividade poida 
·axeitarse .a calidade co número 
de estudant€s. Dende logo, hai 
que correxir esta desproporción 
tan grande. 
Vostede saiu elexido Rector da 
Universidade mediante un méto
do democrático, pero cun 90' po~ 
cen de abstención entre o alum
nado, la qué pensa que se pod~ 
deber? 

Pois non sei . Debe ser por varia
. dos motivos. Un, porql:le a 1~ oi -
tos alumnos non ll es interesaba 
entrar na mecáncia de elex ir Rec
tor e nen x iquera a do seu Deca
no. Viven ao marxe deses proble
mas. Por outra banda, houbo un
ha propaganda de certo;; partidos . 
po i l t icos en contra da votacion 
do Rector por pensar que os dous 
candidatos que eramos xente ca
lificacfcl .... non sei como deci lG .. . , 

, ' ¡.C?L1 séña 'qué- rfo0 _eramos xente 

RACIONAL_' 
r~ ~ •, ' • • ) : ' •- -' - .,J • > L • r 

Suarez Núñez, catedrático de Anato11n'a, é o actual Rector da Universidade 
de Santiago. Diante dos problemas xurdidos no primeiro trimestre, 

a raiz do da ·vivenda, adoptou como m.edida, entre oiitras, 
o peche de varias facultades. 

. Hoxe en dia 'topase COfl oposición da maioria do 
profesorado e do alumnado, o.Decreto-Leí de Autonvmia Universitaria, 

que non defende, pero· que, ·ao fin, non lle parece mal proque, 
. . por enriba ·de todo, · · 

·"ten que existir algo "qite vjpcie' que controle" ... 
Xustifica a selectividade basándose_ na calidade e na f alfa 

de postos .de traba/lo, e noutras cuestións, 
-co1?w·a do idiom~, "nunca rf!.e fixei" .. .. 

--_ su_AREz -:MUNEZ 
Rec.to.r de Universidade 

de esquerdas, ainda. que el:l teñ¡:i 
un caracter social-demócrata. E.u 
non sei' si esto influiria ou non. 
Nós, que ternos un estudo dabon
do ben feito ga xente que vai as 
asambleas, frecuéncia destas, de
catámonos de que a gran maio
ria ten un ha gran abÚI ia de cara 
a estes problemas. • · 

< 

No primeiro trimestre saltou un 
conflicto en base ó :problema da 
vivenda, lcómo a viu vostede? · 

• 
Ben. O Rectorado, penso.· eu, 
non pode entrar na problemáti
ca dos pisos. Con respeito ao alo
xament o dos estudantes; está o 
Bµrgo. .. · - -

Pero o ·Burgo costa "tres mil pese
tas e o ·comedor adxudicóuselle 
en subasta a un ·j>artiéUlar. Os es- . 
tudantes enmarcaban as suas rei" 
vindicacións en base a unha polí-· 
tica·estatal de servi~ios, da que a 
Universidade se responsabilizara. 
O actual status dó Burgo e Come-· 
dÓr ,lnon vén ser un· paso de ca
ra á privatización, neste. caso da 
vivenda e servicios? 

Non, non o vexo asl, porque a 
comida 90 pesetas, deberla cos
tar arredor das 140 ou 150. O 
mesmo pasa no Burgo, onde te
rnos que facer constantes inver
sións de millóns de pesetas. O 
preusposto global da -Universida
de non ten un capitulo para isto; 
non obstante facendo un es.forza 
lograse que a Universidade poña 
en marcha os comedores, tal 
como antes se preveía. 

Neste momento, a -nivel estatal, e 
por suposto en Galícia, no seu 
distrito, se respira un ambiente 
de oposición ao Decreto-lei de · 
Autonomía Universitaria. O se
gundo trime.stre parece que vai 
vir marcado pola conflictivicJade 
nese senso. _Diante desta oposi
ción dos diversos estamentos aca
démicos, ma~o'rmente profesora
do e alumando, lqué defensa fa
ria vostede do que xa se lle cha
ma o "Estatuto Universitario"?. 

Hai unhas Gousas que me gustan 
e outras que non. Creo que hai 
parcelas que están conseguidas, 
outras que deben conseguirse. E 
preciso que. haxa . unha leí, xa 
que non podemos estar anos e 
anos cu nha leí anticuada que ' 
non sirve ... 

O Estado · vaisubvencionar entes 
privados que, polas suas tasas e 
costes en xeral, non están ao al
cance de todos, como é o C.U. 
de Vigo, da Caix~ de AfC!rros. 
lNon supón esto unha contradi
ción co presuposto "ben social" . 
que se pretende?. 

F. BELLAS 

Todo o contrário. Os Cplexios 
.que había en Gal lcia eran priva
dos. Soio quedou · ,fora da inte
gración o de Vigo. A própia Caí
. xa de A forros dixo, fai ano e 
meio, que non quería a integr.a
ción do C.U . de Vigo na Univer
sidade. Pero, como estes organis
mos parece ser que teñan agora 
dificultades económiq:is, solici
tan· dalgún xeito a integración 
na ·universidade. E xa que .isto 
xurde a nivel de todo~ ó EstJdo ;' 
o problema está en que agora a 
intE¡gración supón unha cifra dun
hos cinco mil mil lóns de pesetas. 
E dadas as dificultades que ten 
hoxe en ·dia Facenda .. .. · 

Na Lei prevese aue·. un dos órga
nos de control será o "Consello 
Soc.ial", no que teñen represen
tación, entre outros, a Xunta de 
Galicia, organizacións empresa
riais. lQué senso tén esto?.lNOn 
supón que a Universidade .via ter 
moita dependéncia das organiza· 
cións empresariais_?. . . ''.•· 

Eu personal mente non esto u a 
favor do Consello . Pero sí vería 
be'n un consello de vixlancia de . 
cómo funciona a Universi clacle, 
de traer os problemas sociais a 

Universidade, de control da Un í
versidade.·o Consello Social non 
entra dentro do que me gusta a 
mln da L.ei de Autonomía Uní
versitaria. 

O aumento da selectividade é ta·
mén problema xeralmente senti
do. As probas de acceso, globais 
primeiro e logo por facultades, 
os··· numerus clausus·, asignaturas · 
chave, limitación de convocáto
rias ... , todo eñmarcado nun con
texto de. caréncia de medios, po 
ponse moito en ,cuestión ... 

O ideal seria que o ensino fora 
gratuito. Pero non é. asl. Agora 
ten que pagar o mesmo unha 
persoa con poucos recursus eco
nómicos que o fil lo dun ,;1i fl ó11a * 

río. O qUe dí · a Leí, ainda que 
ben ... pa~ece .que non está ben 
redactada, é que . os _que teñan 
abundantes· medios económicos 
paguen, pero Lpagar para qué?, 
p,ara que os que non teñan me
dios económicos faigan a-carre i-
ra gratis. Por outra banda, penso 
que a selectividade é, n.algún sen-
so, necesária porque non hai pos
·tos de ·tra.baHo. Entón tamén o . ' 
Estado, dalgún ·xeito, ten que ~e-
lar para que a · xente . que saia, 
saia máis ou menos..coloct¡da. En · 
rpincipio non hai ··nirigunha· selec
tividade xusta, porq1.:ie xogan , 
vinte mi 1 factores diferentes. Eu 
admitiría a seleórvidade dos ca- · 
pacitados e dos que queren tra
ba l lar . Non .debe 'haber -sr;;leétivi
dade· económica. · Pero . soiÓ de
ben ir á Universidaqe, os que 
vaian trabal lar ,e formarse' dentro 
da Un iversidade .- ·E, en canto a 
selectividade jr,iterna, penso qtie 
para un.alumno nor:mal é fácil ·qe 
superar, porque se lle .dan has tra 
seis convocátorias para aprobar 
unha asi·gnatu'ra.· 

· Respecto da língua, a Constitu
ción "garantizaba" o uso de dal
q_ueira dos."idiomas españoles" e 
a Lei concreta en.· que "nadie po
drá ser discriminado por utilizar 
el idioma oficial del Estado". 

Esto ven significar que · se un 
alumno de cen quer ensino en es
pañol, anque os outros 99 o quei 
ran en gal ego, hai que dar l lo en 
español . LE axeitado isto?. 

Esto ven significar que se un 
alumno de cen quer ensino en es
pañol, anque os óutros 99 o quei
ran en galega, hai que. darllo en 
español. ¿E axeitado isto?. 

No problema do idioma 111.1 nCél 
me fi xei . Cando hai que f- 1,1 r i"1·1 
castelán fálase . Son dous irl iu nas 
oficiais: o galega e o castelán. En
tón non pode haber unha corta-
1pisa para poder utili zar cal queira 
deles E lóx ico que se alguén nop 
entencle un idioma que. se 11 . fal e 
no que entende. 

¿Qué pensa vostede das sancións 
que, fora da sua xurisdición, se 
lle están a impoñer a profesores 
de EXB e BUP por impartir as 
clases en galego?. 

Non sei nada. Lein algo, pero 
non sei dabondo GJo tema e ta m
pouco lle dín naior importancia. 
Tamén supoño que as sanci · ns 
serian por algunhas outras rnoti-

·vac ións. 

XOSEFINA L. CORR,AL 
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QUEN NON QUER AO SR. CONDE? 
' O pasado dia 15 de Santos, xuntouse en .Pontevedra o Xura~~ 
Provincial de "M-ontes Vecinales en Mano Común" co gallo de clas1f1-
caren os montes veciñais dos concellos de Cangas do Morrazo e Mon- ~ 
dariz, contando coa pre_séncia de m~mbros da Cám~ra ~g.rária d~ Can-

· gas, e máis do Sindicato das Comisiós Labreg,~s. S1~d!?ato e Camara 
tiñan expresado xa a sua postura nun amplo dossier elaborado ao 
respecto, e agora, diante· d~ nova negativa. a aceptar.as _pr~postas do 
organismo provincial, éste, el) base -á legahdade, decide adiar o acor-
do resolutório nun prazo de trinta dias. · 

De todos é coñecido o réxi7 
me de explotación comu nal que 
de sempre se ap l icou nos nasos 
montes. Moitos tamén acordarán 
canoa, nos anos 40 .deste século, 
a Administración, por méd io <dos 
axuntamentos, empeza a expro
piación, como paso destinado a 
lles abr ir camiño aos monopól im 
dá madeira, que van pasar a ser, 
co ICONA, novas (e gratuitos) 

. benef iciários. 

1 

penal; . log.0, e - segundo _ alguns -
maliciosamente, marre ó conde .. 
de Canalejas; o alcalde de Cangas 
vese dimitido e sustituido . por 
don Eduardo López·, e o sr. 1 glé
sias Corral, após ter elaborado . 
'un vai'ioso dictame, _desaconsell a 
ao axuntamento e .. convi'dé!O a 

Concrntamente no conce llo 
de Cangas,en .19430 axuntamen
to consó rc ia os montes dos veci·.· 
ñ'os .ao "Patrimonio Forestal del 
Estado" -(hoxe ICONA) para 
"aprovechar los recursos foresta
les"; consecuéntia: un número · 
de veciños quedou sen os vell-os 
rec,::ursos d,e pastos para o gando, 
esquilme, leña, etc. No ano 1953, 
seguindo o proceso, o tal "Patri
monio Forestal del Estado" em
peza a repoboación. 

"Ir traball.ar ·para o Torre" din por Aidán, que asemade quer~ ~icer 
-"INRUMAR, S.A.", de ·quen foi abogado defensor o ex-m11:ustro 

E é daquela que aparece un
ha denúncia · contra o "Patrimo: 
nio", formulada por un ha "Sacie- · 
dade familiar" da Banca "Hijos 
de Olimpio Pérez S.R.<;::.", e na 
que se aduce a propiedade de vá
rios montes comu nais das parró
qu ias de Darbo e Aldán, propie
dade que, segundo eles, se autor
gara en escritura diante do notá
rio madrileño don Pedro Castiñei
ras Teijeiro, 'un 14 de santos de 
1949. Por dbn Jul ián Pérez Este
so conde de Canalejas, e don · 
M~rcel ino Blanco de la Peña, cu
ñados, banqueiros e sócios de 
INRUMAR, S.A. quen presentan 
a demanda. 

Nun dictame no ano 59, a 
cargo do letrado, hoxe senador 
da UCD, Manuel Iglesias Corral, 
a tal escritura era merecente des
ta contundente afirmación : "la 
simulación es delito cuando per
judica a un tercero . Al mismo 
tiempo constituye fa lsedad, cuan
do se vacía en documento públi
co y se hacen constar en él cosas; 
que no. son" . 

CON XUICIOS OU SEN ELES 

Celébrase o xuicio contra do 
"Patrimonio Forestal" por supos
ta repoboación ilegal nos ter reos 
que· INRUMAR coidaba seus, e a 
senténcia desestima a demanda 
presentada. Entón, o Conde calle 
o asunto "da sua man", e pón 
gardas xurado para" defenderen" . 
a sua suposta tenéncia. Segundo 
puido saber A NOSA TERRA, 

- chegaron a sacrificar ovellas dos 

opus-deista Leopoldo López Rodó. · 

veciñps que, alleas ás redamá
cións do Conde, pacían ríos si
tios en que de toda a vida os seu.? 
devendeiros e elas mesmas pace
ran. O daquela alcalde de ~angas, 
dori Manuel So lla, empeza un 
contencioso INRUMAR, no que_ 
se ian producir feitos be_n curio
sos, 

O proceso dura oito an_os, e _ 
o ~oncello perde na Audiéncia 
de Pontevedra e máis na Territo
rial, esta última sospeitosamen~e . 
No 59, vqnse. producir unha ava
'1ancha de sucesGs: primeiro , a 

· parte demandante contrata a lg l·é- · 
~iap, Cor:r:_~~ _que aconsel la aó 
Axuntamento levar a causa polo 

: ,_ 1 • 

"Non deixaremos que nos atrope· 
llen outra vez" repite Manoel 
Soutelo, Presidente da Cámara 
de Cangas. 

abandonar o proceso. E o Tribu
nal Supremo, con secuentemente 
coa intomparecéncia, t al.la a fa
vor de INRUMAR S.A., ou seña, 
do_ Có_nde d_e Canalejas: 

CH EGOU O TEMPO ... 

Hai que decir que nás her- -
danzas testamentárias do c;;c:inda
do; endexamáis apareceron no
meadas as propiedades dos~mo'n
tes veciñais en conf 1 icfo, a saber, 
QS chamados Borrall ido, Liborei- .., 
ro, Magdalena, Varalon.ga e out 
outros, cunhas 81 O Has. · perte
cente.s ás parróquias de Darbo e 
Aldán . Asuperflcie usurpada pér
tecente aos veCiño"s de Aldán é 
de arredor das 395 Has., das que 
'un cento delas, · que ao conde 
non lle parecen interesar, son as 
que o Xun,:ido Provincial de Mon
tes Ve'ciñais propón conceder aos 
veciños_ 

Con todo esto, a tensión na 
comarca é grande. Amáis da Cá
mara Agrária de Cangas e máis 'as 
CC.LL., téñense manifestado a 
pral dos veciñcis o Patrón Maior 
da Cofradía de Aldán, Sociedade 
de Cazadores e a Corporación 
mun icipal, coa absteÍición (pén
sase que deliberada e moi cuca) 
do grupo da UCD. Tamén se es-

- tán a recDller firmas e a agardar 
o prónunciamento favorábel das 
Asociacións de Veciños. , 

• ..1 Da sua banda, o actual cbn
de, veflóellado coma o pai ao 
mundo da banca, volve lanzar os 
nos cosque móntará a sua própia 
rede a ver o que pesca. Ai'nda 
lembran os veciños o pronuncia
mento tavorábel ao Conde que 
fixeran os cregos da 2ona, agás o 
de Bel uso. 

Ter~ de ser o tempo, este 
• tempo revolto" que vivimos inda 

hoxe, o que dirá se é dia; ou se é 
solpo'r segue a campar sobar da$ 
augas e das terras, coma calquer 
poderoso. E na memória de cada-

, quén faise viva aquela. frase ,de 
"ir traballar para Aldán' '. que din 
por todo o concellsi, como. proba 
dun pasado máis que miserento e . 
irrepeÜbel. 

V.P. 

V en se de celebrar en Sarria 
unha reunión, eneal das normas 
subsidiarias, entre a carpo.ración 
municipal . e .os . técnicos Mario 
Iglesias, · inxenieiro redactor do 
proxecto actual, Cesáreo Sánchez 

· Iglesias, inspector 9e Urbanismo 
da Conselleria de Ordenación do 
Territorio na delegación do · 
MOPU da Coruña, p·roposto polo 
BN-PG, e-Víctor Pérez López de 
Gomarra, encargado de visado de 

. proxectqs no Col ex io de Arqui
tectos de Lugo, proposto pola 
UCD. 

· - -Dac:fo. o inter~s que entre ·os· 
· viciños de·Sarria despertara o te
ma, · moítos. 'deles personaronse 
no axuntamento par¡;¡ asistir aos • 
debates. A sua entrada foille ne
gat::la . polb -alQalde. Debido á re
pulsa· ·xeral Rola actitude "tan 
democrática' : · do sr. Lence Ló
pez, éste pr9meteu ter informa
do ao pobo de todo o que no in
terior se tratase. E de salientar 
tamén que o sr. alcalde, nun prin
cipio, negaballe tamén a entrada 
ao técnico proposto polo BN-PG, 
tendo que admitilo posteriormen
te pola presión dos viciños e dos 
cancel lais desta coalición . 

Na reunión, e tomando co
mo base de discusión por parte 
dos técnicos e concellais o docu
mento de alegacións e alternati
vas as normas subsidiarias presen-

tadas pola AN"PG ·en abril. do 79 ,' 
a éorporación quedou compro
metida a tomar os seguintes acor
dos nunha prOxima sesión plena
ria : reforma sustancial do actual 1 

proxecto, que consistiría, en sin
teses na delimitación urxente do 
chan

1 

urbano, restrinxido ªº chan 
consolidado, creación de chan 
urbanizabel que, cos correspon- J 
entes plar1s parciais, serla cons-{ 
truibel a meio prazo, xa que.esto 
implicaria o reparto de ca~gas e 
benefícios; nova exposición pú
blica durante un r.nes, conforme 
marca a lei, para que ' os afecta
dos poidan presentar alegacións. 
Oeste xeito conseguiriase a inme
diata revitalización da construc
ción no casco urbán e que para 
urbanizar zonas non consolida
das se teñan en canta aos propie
tários dos t~rreos e os intereses · 
xerais (Plans Parcia is). 1 

Compre destacar que duran-__ 
te dous anos tiverase atrancado o 
desenrolo de Sarria, no aspédo 
da construción, pola obcecación 
dos seus rexidores en defender.i 
causas indefendibeis, vistas as 
aberracións urbanísticas que esto 
representaba. Vaia como exem-
plo a famosa circunvalación ho-
xe totalmente desbotada do pro-, 
xecto. 

CORRESPONSAL4 

''A Caixa'' 
en colaboura co s'anco de Crédito Agrícola, 1.C.O., · 

Axéncia do Desenrolo Gadeiro, e o Servicio de 
\Exténsión ~grária. · 

OUTORGA CREDITOS 
con condicións moi especiais, a 

AGRICULTORES E GADEIROS 
1 

•Poro odquisión de moquinório 
e godo. 

•Poro viven do e instolucións. 
•Poro gastos de compoño. 
A curto, meio e longo prazo e con 
baixos tipos de interés. · 

. 'n . . ·nf ormoc10 . s · p1egue 1 • t1os nos• 
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OURENSÉ ARREDOR DA CAIXA 
I . 

l. PONLA 
Ou rense está superponoada de pequenos comérc~os; peque~ -
nas, moi. pequenas indústria~, poucas J,empresas que cheguen 
aos 50 traballadores · e non son máis de cinco as que sobre
pasan os 100 empregados. 

píos. Con ben menos t1namos o problema resalto, pero é 
que nen siquera os fondos de libre disposición se invierten 
eiqui. · 
Moitas veces escoitamos de boca de certos direetivos da Cai
xa, e tamén de banca, frases coma ésta: "Se a nós un c·llente 
nos ~ntrega dez mil peseta~, ternos a abriga de administrar- · 
llas de forma que cando veña por elas as leve cun benefl'cio . 
Se irwertimos esa cantidade nunha empresa que non nos 
ofrece garantias, malamente estaremos administrando ben 
os cartas do noso cliente"- Tutua, tutua, asinten as compar
sas. 

Pequenos propietarios defendendo, nalguns casos, dende as · 
ringleiras da CEOE os intereses dos seus propios nemigos, os 
monopólios, multinacinais e gran banca. Acó o mesmo se 
afília á gran patronal un fontaneiro que o seu único capital 
é a sua ferramenta de traballo como vemo~ ao dono dunha 
tenda de zapatos cun ou dous empregados guindar a sua voz 

. contándonos a,s delicias da devandita gran patronal. 
Peró se vostede non coñece Ourense, non se alarme; polo de 
agora ainda son minoría os pequenos propietarios ·qué sen 
saber ben por qué están na CEOE. Decianos un empresário 
-"Oue leites de CEOE se onde tiñam"Os que estar todos- .era 
afiliados a unha central sindical". Vostede, se coñecera as 
suas empresas, os seus sistemas de producción, as suas rela- . 
cións coas suas forzas de traballo, non deixari_a de pnear o 
mesmo .. 
Ó. certo é que uns e outros, os máis deles. tiveron algunha 
vez que recurrir C!OS créditos da banca e sabor de todo da 
Caixa de A forros. Eso impide que alguns, ·vendo como se · 
funden as suas empresas e temendo posi'beis represalias por 
mor dos seus normais descubertos, non se animen a se unir 
pra esix ir responsabilidades a quen>as ten, agardando asi un-. 
ha posible inxección, que non solución, ou o saudo do gran 
señor no que lles pareceu ver que mañá pode pasar polo seu 
despacho volvelo tentar. 
Devolucións, descubertos, papel pelota, son o pan de cada 
dia, un pan que non por mortal deixa de ser digno dada a si
tuación a que foron conducidos baixo o lema de "pola de
fensa da pequena empresa" desa empresa que está a poten
ciar a CEOE e que polo que se ven, non é de Ourense nen 
de Galfcia. 
Asi, atopámonos no Poi fgono de San Ciprián das Viñas e fo
ra_del tamén, con determinadas empresas que terán que pe-· 
char. E ainda que a sua situación se manteña por algún tem
po, debemos denunciar igualmente as inxeccións que, ben 
por medo, falsa dignidade ou sinxelamente ignoráncia, se · 
1 les poidan dar. · · 
Antes de segu.ir adiante, é prnciso darexar que as posibles 
solucións que apuntemos son do mais puro estilo capitalista, 
que non marxista. Decímolo así, por unha banda comoavi
so aos navegantes e pola outra, tentando abrir un pouco os ' 
ollas a quen, u·tilizados coma comparasas, van presenciar 
nesta década -como desaparecen -ou se empob.recen dia a dia 
·mentras as multinacionais, a banca, os monopór..i-~ s B taméri 
as empresas que de fara se instalen en OURENSE, van me-
9rar á sua conta, utilizándoos pra defensa deses máis que 
éraros intereses e coa concomitáncia de quen dunha ou dou
tr9 forma se .están a vender desvergoñadamente ao colonia-
1 ismo. . 
Vixiar a boa utilización das técnicas e leis de protección a 
fin de que éstas non sexan utilizadas polos pillos de sempre, 
é cousa que o capital sabe facer ben cando quer. Co resto, 
coa cu ltura, acontece outro tanto. Trátase de desenrolar un 
pafs ou unha zona ainda que sexa pra beneficio propio, e 
utili zándose os médios axeitados. Sempre, como decimos, 
que se trate de desenrolar, pois se o que se quer é esquilmar, 
a causa xa cambea e hastra se deixan queimar os montes se 
compre. Porque se de millorar as causas se tratara, non se 

· don augusto 

; . 

A nosa prirñeira.pregunta vai para eles -lüfrécenlle mais ga
rantías certas empresas de fora de Gal f cia para as que se es
tán enviando fondos desde Ourense?-
Se algun dia se presentara 9 situación da Caixa, non estaria 
de májs dar o nome desas empresas, incluindo algunhas dei
qul, ainda_ que as cantidades ·non teñan comparanza. Canti
dades que será mellar non se fale delas polo perígoso que 
poidera resultar. 

i Asi é coma a un pobo,;: único propietário da Caixa, non se 
lle informa da sua xestión. Cecais cunha recolleita de firmas 
poidamos .coñecer dat:lo's, coma por exemplo onde foron pa
rar os 3.000 millóns de pesetas que hai pouco anunciaban 
para · repartir entre os empresários e compradores de_ viven
cias óurensáris, e a baixo fnterés. 
Pero deixemos para outra vez preguntas ainda máis intere
santes, e nas que tampouco se nos escapará fa lar ele interban
cários, prazos dos mesmos e daños para Ourense, ainda que 
se colocara un papel que non había por onde collelo. 

C.LAMAR NUN DESERTO 

Pra defender a nasa pequ·ena indústria (en Ourense práctica
mente t0do é pequena indústria ou comercio), compre tro
q:ir certas estructuras na nosa Caixa. Mentras a nosa primei
ra e_ritidade de creto esteña dirix ida dende Madrid sabemos 

, que é inútil apuntar certas solucións, ainda que vaia vostede 
saber se alguh dia teñen a resposta que mercen; exemplos 
non faltan noutras cidades, ainda que eiqui dá risa somente 
de pensalo; pero sabendo que con mensa dos tres mil mi
llóns de pesetas de marras se poden resolver grandes proble
mas na província, é posfbel que algun dia se decida a facer 
algo pala sua terra. 

comprende· tanta ignor-ancia, tanta incompeténcia, tanta in
capacidade O.U tanta mala uva. Causas haberá que contar al
gCin uia do por qué Ourense qtiedou parado cando as candi-· 
ció ns obxetivas para o seu · desenrolo eran favorábeis. Con 1 

pelos, nomes e seña is porque as xeneracións vindeiras teñen 
direito a coñeee lo, aborrecelo, e coidar por elo que a histó
ria non se repita. 

A 0:aixa ten a urxente abriga de crear uns servicios técnicos 
especializados en tema de Dirección, Administración, Pro
ducción, Valoración de Activos e sobar de todo Comercial i
zación que sepan ver a verdadeira viabil idade dunha empre
sa para que as garantías pasen a ser máis reais e menos infan-

A CAIXA, AO SERVICIO DO COLONIALISMO 
tfs, na sua forma, ca as ~sixidas actualmente_. 

' Pero non esqueiamos qói estes servf cios deben poñerse de 
determinadas 'cl~ses. se·rá preciso intervir certas empresas 

· Deixemos para outro dia as venturas e desventuras que leva- ·hastra que a sua normalización seña un feíto ou ser~i pr:écifo 
ron á nosa- Caixa "á actual situación, ·por máis ·que se nos aconsel lar a máis dun empresário que se vaia pare casa ou 
queira facer ver que os resultados xa son óptimos, causa , que asista a un- curdo de formación básica empresrial, se é 
que discutiremos chegado o momento. que quer colabourar neste desenrólo. Pero ·todo esd-non se 
Centrémonos e.n como actua unha entidade dirixida desde escapa do que hoxe ten de ser normal liña de actuación 
M.adrid co consenso das nosas autoridades da UCD e.máis ,dunha entidade e de certas personas que están ai', pra algo 
dun partido que se chaman de esquerda-s,· qué lonxe qJedan máis do que agora están a facer. 1 

os peches, as sentadas, as protestas e manifestacións ante si- Can.do se vexan os resultados, é posfbel daquela abórdar por 
-utacións inxustas. Pensar que hoxe son mais de CEN millóns própio convencemento outras fórmulas que hoxe nÓn apon-
de_ pes~ta_s .os que .todos os dias nos levan de CJalícia, dá arre- tamos porque de certo que parecen utopía. · 

XAOUIN MA'RIN 
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Nestas semanas pasadas o p 
porto da Coruña en conflicto, 
sé que niste caso a situación aca
dou u nhas formas pecu 1 iares. De 
princip io, os armadores impedí~ 
¡ron que os barcos· sairan a pesca 
para protestar a decisión guber-. 
namental pala que lle tiñan que· 

:- pagar á CAMPSA eles mesmos a 
subvención concedida no carbu
rante, e máis tarde serialles devol
ta. Per~ e.ste problema pasou a 

. segundo término coa nova suba 
do Gas-oi l e agora din que se non 
se buscan solucións, moitos dos 
barcos terán de fi.car amarr.ados 
def iñ itivamente no porto. 
· Porén, os problemas máis 

graves ocurriron no fin do mes 
de Nada!, durante a folga convo
cadá en todo o Estado pa la OTP 
(Organizac ión de Traballadores 
Portuarios), porque a situación 
do porto _coruñés foi especial. Ve
xamos. 

As causas non estuver'on era
ras desde un comenzo; 

0

dunha 
banda, deciase que O· porto da 

·- --- ·-coruña non andaba en folga e, 
por outra, os ¡frmadores sacaban 
notas nas .que acusaban aos esti
badores de estar derrmándosel'les 
o pescado. Co gallo de clarexar 
estes feítos (e outros non máis 

A 
.· cla ros)., chegamos.o .dia 7¿ éoru~-- · 

ña pará que saira a información" 
corresponden-te no· nómer:o ante-
rior. Fof impGsíbel·. ·· · ' 

Negativas a talar ·por parte 
de est ihadoces qu~ nos mandaban 
.xunto do Delega·do de Trabal lo. 
Toda caste de . atrancos .po.r par
te deste señor e mesmo négativa 
a recebemos . . A ·causa escomen
zaba a cheirar mal. Logo viñeron 
ameazas coma aquel a de ,que "se 
seg u ia metendo as narices ia le~ 
var duas hóstias" ·e, amáis, que
dar sen elas, que no porto nada 
se perde, etc. O reportaxe, pois, 
non puido sair a sem·ana pasada 
en vista dos atrancos pero, final-· 
mente, pode ver a luz grácias aos 
representantes da OTP do Porto 
da Coruña que se aviñeron a ta
lar connosco. · 

Os estibadores estaban enfa
dadqs coa prensa diária pola in
formaci ón parcial. de ·que fixo ga-

· la, silenciando mo itas ~eces as 
·sua~ ·notas, .pero incluicjas a gran-
des 'espácios as dos armadores. 
Houbo, polo mesmo; impedimen-

. tos para que os periodistas entra
ran ao -recinto portuário e ¡3calo
ramen to con algún deles porque 
as infonnacións confundiron á 
ópinión pública .. Con!T)igo, non 

1 • ! 

··obsta.Fité, unha vez identificad0 a 
' coorc~inadorá só tivo aten ió;1s. · 
Poi~ demáis, estiven p.re·sente 
can\Jo_ pasaron 1 ista no Porto Pes
quei ro e poido· decir que al í non 
se encontraba ningun dos amea
zantes; asegún ~les, e as averigua
cióris. feitas despois, deberon de 

,,. ·ser Rersoas das ·que real izar] as 
fae0as .contratadas polos pªtróns 
e debido á sua posición, xa se re
x istra ran incidentes nos días da 
folga. Moitos. son "chabolistas" e 
teñen _ci::ion1ada unha pequena 
máfia derredor do porto con axu
da dos armadores. 

. NON A PRIVATIZACION 
DOS PORTOS 

A folga convocouse con.máis 
·de quince· dias de antelaciém, pa
la OTP xa que os seus represen
tantes-levan en Madrid perta dun 
ano á espre.ita de negociar cos ar
madores e os a1~madores non se 
presen taron nunca. O primeiro 
día de paro legal foi o 21 de Na
da!, e o seu lema de "Non á pri
vatización clos. po'rtos" . 

Os armadores e o Goberno· 
queren que desaparezan os estíb& 
dores portuários, enG-omendán
doll·e este servicio a-un ha .e_mpre-

/ 1 

/ 

sa privada, as! como d iferenciar 
entre esti badores do porto ~o
mercial e estibadores do porto 
pesqueiro, co que conseguiri an 

· que. cando .non h ~bera tr iballo 

nun porto n squeiro non µode
rian ir AO c0 1er,... ial nen él n ingún 
outro porto europeo. 

Os traballadores, pola sua 
banda, esixen a reforma das orde
nanzas laborais, c.¡u e desaparezan 
as tres autoridades do porto (De
l ~gado de Traballo, lnxen ie iro, 
Comandante de Mariña), crear 
t,J nha OTP ·verdadeiramente de
mocrática, e unha das solucións 
posíbeis é convertila nunha em
presa estatal. No único no que to
dos están dacordo é en que a 
OTP é unha organización vertica
l ista, baixo o respeitivo Delegado 
Provincial de Traballo e que ·tén 
de ,camb?ar, pero o que armado
res: e Goberno pretenden é facela 
desaparecer, contratando cada 
barco aos seus própios estibado
res, co que se aumen ta ria a explo
tación do traballador . 

-. AS CONO'ICIONS DO 
TRABAL LO 

·.E taméñ andan. a decir os ar-
mador.es de que a soldada é moi 

_grande, que se chegou a correr a 
voz de que cobraban nuhha noi
te máis de cinco mil pesetas .. . 
· · Pola contra, ó salário real vén 
ser d.unha média de daas mil du 
duasceQtas por noite de traballo 
e ·en plena tempada veñen traba
llandq non máis de; vinte dias ao 
m'es, x'a que van rotantlo. O tra
bal lo é _domáis penoso que pode · 
~xístir, -pyid.érr)qlo .f:Ómprobar-, 
estar metido caüo ou éinco horas 
de no ite e-·nunha cámara de con- ( 
xelar ión, ou enchen do -pescado 
xeac10 ao ventimpério' da 

e 

botando todo o tempo dobladJ, 
ademá is de verse na obriga de td ces ql 
que coll er pesos de máis de o iten· noso 
ta kilos. Aos cuarente anos, mu· 
lleres e homes, están, reumáti co, que 
cró ni cos e doentes totalmente da folga 
columna, e se non t raballan, no lles r 
cobran . Polo demáis, o traballo viran 
hai que facelo rápido , ás tres, á1 tado, 
catro da mañá; o barco quer sair man 1 

ca nto antes, e ademái s, o estiba· da. 
dor quer descansar un pouco pa· . -
ra ""e nganchar na desca rgo do bci· •• sabia 
callao cando o hai e poclu. · empe 

O PAPEL DO DELEGADO , 
UN EMBARQUE 

A situación é moi parecida 
en todo o Estado, pero na Coru· 
ña foi onde a folga revestiu ca rac· 
terísticas especiais. O Delegado 
de Traballo, xefe e representante 
dos estibadores, dende o pri mei· 
ro momento estuvo do 1 ado dos 
a'rmadores, trastocándol les os da· 
t9s ao decirlles que ningún porto 
estaba parado, cando os própi os 
traballadores estaban recibindo 
telegramas doutros puntos don· 
de ! les decían que o paro era to· 
tal. 11 e o secretário foron os quet 
pedi1'on a intervención da po li cia; 
vi nteb i~o e vintenove foron dias 
tensos no porto por culpa da sua 
intervención apoiando os intere· 
ses do capital , neste caso aos ar 
madores. Patrullaban arreo polo 
médio dos traballadores, metra· 
lleta en ristre, insultándoos con 1 

. frase_s d,e todas · as clélS?S, corno 
. "fillos de puta, ídelas pagar to· 
das, non vos vai quedar gana de 
facer outra folga .. ,'' e outras pa· 
recidas, segundo . nos contaron. 
Representantes do, comité de ern· 
presa vianse ¿brigaoos a abanclo· 
nar o porto polo tenente da poli· 

. ·< ia co n ameazas. 
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Estudantes, e xentes vida de 
ora descé.lrgc IJ¿111 os béJrcos rote
idas poi a poi icia. 

O ENFRENTAMENTO COA 
POLICIA 

O pu~to álx ido chegou po i a 
oite, cando os estibadores qui
eren para! izar a descarga que 
ntraviña a folga legal. Armado-

s, sicários pagos por istes e po
i ias, a instáncias do delegado 

traballo, enfrentáronse aos es
ibacJores, producíndose uns dez 
ericlos por entrambas as duas 
artes_ 

"Se non ternos un pouco de 
ordura, a causa puido ser moí 

grnve", dec1anos un esti bador ' 
"están afeitas a xoga·r con r a pa~ 
ces c¡ uP escapan ao velos, pero c9 
naso par,i non van xogar iles". 

'.>i ten· 
Arrestaron a un traballador 

que non tiña nada que ver coa 
fol ga , xa que aos outros co lléron

, no lles medo, anque, eso sí, cando 
ibal lo vi ran a un só, ia visitar ao arres
es, ás tado, á comisaria, botár6nlle a 
ir sair man e pasarono tamén para a ce l-

stiba· da. 
:o pa· -Mira, había case un ano que 

0 ba· ·· sab ian cando ia ser a folga . Nos 
· empezando en Madrid para nego-

10, 
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cra r, e eles nada, ¿o e qué se quei
xan? Ademáis, se en dous · dias 
p rderon noventa millóns como 
din, cando non gañan se todo an
da ben; ¿para qué choran?. Por
que ademáis, sabes, descargaron 
bastante pescado dos barcos , Ja
ba gusto mesrnamente ver a cin
co armadores paleando pescado 
dun barco que non era deles; is-
1e pescado, como era en vísporas 
de festas si·ñaladas, vendérono a 
~oi bo precio, lago vencieron o 
resto . Eso de que se !les estropea-. 
ba eran cantos. Se está no barco 
quince ou vinte dias, ¿non pode 
aguantar dous rnáis nas cámaras 
dos barcos? a P.ior -é qué os pe
riód·icos din o que querer) e a opi
nion pública failles caso. Eu creo 
que hastra ! les pudo ser rentábel 
a folga", falounos un traballador. 

DOCE HDRAS AO SERVICIO 
DO ARMAE:lOR 

Segundo estas mesmas fon
tes, o c.otarro todo moveun~ o 
Sr. Zapata, axudado por Tobio e 
Etxebers. Agora tentan piasar os 
barcos ao pincho, coque os esti
badores non poderán descargalos, 
farano .os seus própios emprega
dos. O Sr. Delegado de Traballo 
ditoL1 unha orden sen consu ltar 
os traballnrlores. no que dl rue 

só poden traba l lar catro na des
carga de cada barco, tendo que·· 
estar doce horas ao servici o do 
armadór por IT\Í 1 setecentas pese
tas. Esta é a xogada que teñen 
agora na man os armadores 
aµoiados po lo Delegado de Tra~ 
bailo, que é, paradóxicamente, o 
representante dos traballadores. 

Ha i que facer constar o pa
pel que xogaron centra is sindica is 
coma CC.00 ., que se soli darizou 
coa ta iga e tentou sacarlle parti
do cando xa todo estaba en mar
cha, pero, sobar de todo a UGT. 
A xente da central socialista non 
foi á folga. O porto comercial da 
Coruña, cáseque o ún ico porto 
onde tén preséncia esta central, 
non se sumou á folga, e o mesmo 
tixo algunha xente no de Vigo. 
Os traballadores da Coruña afir
máronlles aos seus compaeiros 
da OTP her~ulina que consulta
ran a Madrid e qúe !les dixeran 
que nada de folga, que iles que 
traballaran, "y nosotros tenemos 

-que hacer lo que dice Nicolás Re
dondo", seica fo ron as suas pa
labras. 
, A UGT sacaria máis tarde, 
cando se enterou _do paro de to
dos os partos estatais, así como 
da solidaridade dos· estibadores 
de toda Europa a non descargar 
ningún barco con bandeira espa
ñola, un comunicado no que de
cía apoiar a folga . 

Hai que. facer constar, por u 
último, que a OTP tén afiliados a 
do.ce mil dos trece mil estibadores · 
rex istrados nos partos do EstadÓ; 
estando, ademáis, federada a ni
vel· europeo con outras centrais 
da misma índole. 

ALFONSO EYRE 

·.A NOSA Tlll.BA_ 10111 

A ORDENACION DO SECTOR PESQtJ EIRO 
E A. EXCEPCION DE . GA.Ll-CIA 

Parece ser que no sector 
pesqueiro deron o pistoletazp 
de saída de cara á sua ordena
ci.ón. Así ·parece confirmarse 
a partir da firma das disposi
cións que sinalou dias atrás o -
ministro- Sánchez · Terán. Nes
tas circunstáncias establecé- . 
ronse unhas· pautas de com- . 
portamento que enmarcan e 
deslindan o, contido dunhas li- . 
ñas que manteñan a activida-
de pesqueira a partir· da actual 
coxuntura. -

Noustante, e _a pesares 
dos incidentes que engloban o 

.conxunto da problemática sec
~ torial caberia d.ecir que tenta

se solucionar tímidamente a 
falla dun reglamento e orde
nación da pesquería, pois nos· 
in_tentos ate ¡;igor;:i pastos en 

'.prác::ticá após as reunións da 
t0mi~ión de Peséa-do Medite-

o seu secretário (Paulina San 
E meterio) '. 'non. se fixo ren", 
e hastra pouco máis cá ·afi rc,. 
maria __ que era improcedente 
manter durante os seus anos 
de vida (naceu en 1973) a de
vandita .Comisión. E decir, tra-
tábase de imprimir un novo 
ca.rácter dinámico e restructu
rador, pero sen. coñecer os da-

. tos b~sicos e. imprencindr'beis. 
Ágora .. e a pesares de que 

Gal í cia representa o 52 pqr 
· cento da pesca dé gran altura, 

o 25 por cen da do litoral, o 
94 por cen da produccjón de 
parques de cultivo, o ,100 'por • 
cen das baleas, e o 18 por cen 
das algas en can_to á produc
ción, téntase repetir a mesma 
operación .na nosa Galícia 
nunha reunión vind@ira· a cele
brar ... nos primeiros meses des
te ano. _Ante es~a inminente 
convocatória, xurde ~nha pre- 
gunta clara e concreta, _¿qué. 

-Ternos sinalado os efec
tos de recuperáción dos 
n iveis de sobre pesca ... 

-Ternos observacións dos 
ni.veis de rentabilidade 
económica e empresarial 

- Sabemos se a lexis lación 
pesquei ra resposta aos 
niveis actuais de funcio
namento do sector. 

- Sabemos se o degrau de 
cumprimento dos acor
des va¡ ser respetado po
los estamentos pesquei-

.l> ros. 
~ Estas e máis preguntas 
~ xurden coma agullas punzan
~ tes contra da Administración, 
en po is sen datos, convo les aná
?5 1 ises e cuantificacións, de pou
~ co servirá reunirse "de novo 
.~ os de sempre", para facer u~ 

sinfln de bós propósitos, con
cienciar ao sector e brindar 
polos "augur.osos" 'tempos 
que chégaran na década dos 
80_ 
. Volvo repetir que na Ga-
lr'cia actual ainda existe, -pos
ta qwe non se revoco u-, a Co
misión Permanente de Pesca 
de G.alr'cia, ou chamado dou
tro xeito o "Plan Pesquero de 
Galicia" (O.M. 11 Nadal 1971) 
sen que poidamos afirmar, co
ma no caso do Cantábrico 
que fixera gran causa pola or~ 
denación da actiyidade pes- . 
queira. Ou seña, que o exem
plo de Santander nos dá pé a 
pensar con certo pesimismo 
do futuro da pesca costeira en 
mans da Administración, da 

-que o .obxetivo rapica en "or
denar" a pesca de xeito "re
xionalizado", idea que, eoma 
outras,. non xurdiu /precisa
.mente da Própia Administra
ción. : rráneo e. do Cantábrico, so

mente rn,mha delas, na primei
ra, se contaba . 60[1 da-tos dos 
stocks, esforzo pesqueire e an 

- ~- vai pásar?. 

En definitiv,a, avisamos 
do que pode ser o futuro da 
ordenación pesqueira en Gal í
cia, contando cos pr~supostos 
básicos do xeito dos que ago
ra x·ogan en primeiro plano . 

. anáfise descritiva da realidade 
productiva. _ · · 

NQ segundo ·· caso, o Can
tábrico, foi mais ben un novo 
encontro da AdministraciOn 
cunha .parte dos administra'
dos, a'lineados pala Comisión 

- l?ermanente de Pesca do Can" 
tábrico, que segundo asegurou 
no mes"·de novembro pública
mente nas Xornadas de Pesca 
do "Crédito Social Pesquero", 

· A resposta, para ser efica-
ces · no tratamento e ordena
ción das pesquerías, seria esta
blecer un plan de pesca galega, 
pero as pexa.~ son várias: . 

- Ternos datos · dabondo 
dos nasos recursos e 
stock.s. 

- Ternos contabilizadas as -
un ida des productivas. · 

- Ternos establecidos os 
niveis de-esforzo segun
do artes e áreas. 

· ou seo a, que construir un 
mundo idr'lico require contar
coas bases racionais e coñeci
das, e estudadas as implica-
cións e repercusi óns no caso 
dunha util ÍiaL-ión rn t P. rminos 

· .cuant ificados. 

FERNANDO GONZALEZ 
LAXE. 

• 1 

I .; 
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CARLOS CASARES 
- .. . ... 

EO RECHAZ_o • DO GALEGO 
O profes0r Carlos Cas.ares nuh, artigo publ.icado en'·,, L~:· 

Voz de Galicia" o día 30 de nadal de 1.979, co título (;je . · 
"Rechazo do gal ego", ana.liza qs perxuicios que ·existen ,en 
contra do mesmo debidos, segundo:el, ademais de ás causás 
tantas vBces citadas, a ignoránciá e a "non articulación do 
galeguismo reformista nun partido poi ítico operativo e mo
derno, que deixou a bandeira das reivindicacións galegas rias 
mans dos nacionalista$ revolucionáriós",. 

Acusa aos que identifican a defensa do gal ego coa dema
góx ia e o simplismo, reclamando inrresponsábelmente a im

. posición decantado do ensino galega, "despreciando como 
antipatriófica e traidora toda consideración que non coinci-
da cos seus desex os" · 
. Declárase '-'do· parecer de que a recuperación do galega 

· carece de sentido se non nos fixamos como meta a longo 
_plazo o unilingüismo sociolóxico de Galícia e o bilingüismo 
-de todos os galegas: que todos volvamos ao gal~go como a 
nasa primeira llngoa e que ao mesmo tempo teñamos a abri
ga legal de saber o castelán. Consecuente con esta idea, hai 
anos, desde antes que chegara a democracia, que dou os 

• meus cursos de bachillerato en galega" . 
Sal ao paso de quen, con iluminismo máis místico que 

poi íticio, xeran e poden xerar a inda rnais no futuro un rexei
tamento do galega por parte de quen non debía rexeita lo, 
por pretender implantalo aplicando un tratamento de cho
que brutal e ¡::¡ola forza. Coida que é parcialmente poslbel 
estudiar en galega as matemátiGas, a bioloxic;l, a filosofia ou 
a história, pero pregúntase "lCómo, en qué circunstáncias, 
con qué profesorado, baixo qué condició"ns, con que plans?" 

Para afrontar o problema propón debates abertos, estu
dos serios e a colaboración das autoridades competentes, 
que son as responsábeis de que a espranza que agora ~e abre 
non se frustre unha vez máis. "As manipulacións dos prexui
cios e a orquestación solapada en contra do profdsorado; 
deben evitarse, pois non farian senón dar a razón aos d~ma~ 
gagos que para sobrevivir necesitan demostrar ·que somentes 
on eles se está na razón". 

Sobre este artigo ternos que decir: 
1) Que se retire, non ao ensino do galega como ásigna

tura, sobre o ca l non hai maior problema, senón ao ensino 
en galega, é decir, utilizando esta lingua como ve(culo de 
Comunicación para explicar outras matérias. 
' 2) E certo que moitas veces a oposición ao emprego do 
galego é debida a ignoráncia, perp esquence de decir o Sr.Ca
sares que o máis grave non é a ignorancia, da que se pode sair 
c;oas debidas clarificac.ións e debates, senón que ·o mais gra
ve é o manexo de'sta ignoráncia e do complezo de inferiori
dade dos galegas sobre a sua própia lingoa por parte de indi;; 
víduos dé ideoloxias ben definidas e que, polo menos na teo
ria, non deberian tela. Claro que poderiamos sempre decir 
que, en última instáncia, obran por ·ignoráncia do mesmo 
xeito que tamén o fan os partidos estafais, que non defen

.. den os intereses de Galíc;::ia e que só por eso tantan aplicar
' nos o seu prcig_rama· poi ítico. Pero así non hai mane ira de 

entendernos. · 
3) Acha en falta a existéncia ~n Galícia dun parti do po-

RAMELGA 
mo.,CasárBs,co están facen o. Non se reclam~· nen moito me
nos qtJe: Wdos os .en si nantes empreguén· o gal ego agora mes
mo. se· ben coidamos ~ue a solución dci problema 1 ingü lsti
co en Gúl ícia pasa poi a galegu ización progresiva e serr dis-
continu idade a todos os niveis. -. · 

f) o ( que é. posíbel estudiar parcialmente certas asigna
turas en galega, esquencendose tamén de decir que non hai 
problema ningún de tipo pedagóxico que·se opoña a·un en
sino. totalmente en galega nas mesmas. Non creo que o Sr. 
Casares se vexa cbrigadó a dar unha parte da matéria en ga
l.ego e outra en castelán ou a uns cursos nunha 1 íngua e a 
c:iutros noutra, polo menos nas asignaturas que cita . 

_g) Di que o que se poida impartir as clases en galega de
pende de lcómo, .eñ qué circunstáncias, con qué profesora
do, baixo qué condicións, con qué plans? Ao parecer, o Sr. 
Casares fai agora unha salvedade consigo mesmo, xa que se 
considera compete.nte para impartir as clases en galega ( lso
meteuse a exemes prévios?), pero ao mesmo tempo consti
tuese en Xuez, xa que con respecto aos demais, para conce
der/les autorización, hai que deixar ben sentado en qué con
di.cións o van a facer e se son competentes. Noutras palabras, 
cecais que .os da Comisión Mixta se quedasen cortos en po
ñer atrancos. 

h) Propón debates abertos, estudos serios e colabora
ción das autoridades. Esquence ou ignora o Sr. Casares que 
debates abertos xa os houbo con anterioridade a que el escri
bira a carta~ que G¡uen non os quere é a autoridade campe-· 
tente xa que a 1 nspección e a Comisión Mix ta negárorise a 
participar neles odia 19 de nada/, en que se celebrou unha 
mesa redonda arredor do Decreto de Bilingüismo e a proble
mática orixinada neste curso verbo da lingua, pesie a estaren 
convidados. 

En canto á colaboración das autoridades competentes 
lcoida o Sr. Casares que o Ministerio de Educación e a Co
misión Mixta están colaborando para implantar o galega 
dun modo racional? lConsidera que é lóxico que, se real
mente estivera tentando solucionar o problema, viñese ago
ra a .publicar un decreto no que deixa fora da lei precisamen
te aos qu.e viñan impartindo as clases en galega nos cursos 
anteriores, como lle pasa a el mesmo? lCoida o Sr. Casares 
que os organismos citados están lexislando para que entre-

: mos na legalidade, e non máis ben para que choquemos con
tra ela e non poidamos continuar na nosa laboura?. Para en-

: sinar hoxendia en galega, segundo a normativa recén, hai 
que pedir o parecer do Claustro de Profesores, da Asociación 
de País, adxuntar os títulos que habilitan para esa tarefa e, 
por último, se un neno se opón a que se ensine en galega, 
hai que facelo en castelán inda que todos os outros alumnos 
prefiran o galega. 

Coi do que aflorou outra vez a inxenuidade poi ítica do 
Sr. Casares que, ademais da desinformación na que se-atopa, 
constitue un handicap podía ca insuperábel para entender as 
1) Non aforra calificativos no seu artigo, o que demos
tra que quer pechar ben o ano. De novo parece volver a re
ferir'?e aos que reclaman a imposición decantado do galega 
e cal if(caos de bárbaros e demaqoqos. 

'mostra . de outonó 
-~ ,, ' ' 

Abelenda· 
X.M.Acuña 
Alexandro 
Rafael Alonso · 
Abreu Bastos 
Baltar 
Blanco Casal 
Elvira Blanco 
Buciños 
M .. Busto 
Caballero 
Camaño Xestido 
M. Jesús P. Carballo 
Victor Casas 
Jorge Castillo 
Castro Co uso 
Xosé Cid 
Colmeiro 
Comesaña Cobelo 
Ramón Conde 

ARTISTAS GALEGÓS PARnCIPAÍ\ITES 

Victor Corral 
Alfonso Costa 
Felipe Criado 
A. Datas 

· Úiaz Fuentes 
· Deside R. 
Diaz Pardo 
Eiravella' 

· Perfecto Estévez 
Suso Ferriández 
Elena Gago 
Xurxo Fernández 
Alfonso Gallego 
Garcia Rivas 
Armando Guerra 
Amando González 
Gonz~lez Pascual 
Huete 
Anselmo Lamela 
Laxeiro 

. Lodeiro 
Lugrís Vadillo 
Bias Lourés 
·Mantecón 
Ana Martinez Pasar ín 

·xaquin l\/larín 
Xu1io Maside 
M; R. Moldes 
Xusto Moreda 

~B·. -Moreiras 
Monroy 
1\/lorquecho 
Xoan Oliveira 
Enrique Ortiz 
Pacios 
Antón Patiño 
Reimundo Patiño 
Xosé Luis Penado 
Airichu Pcreira 
Pesqueira 

Xoan Piñeiro 
C. Poi 
Prego 
Antonio Quesada 
Silverio Rivas 
Rivas Briones 
Manolo Ruibal 
Miguel · Saco 
Felipe Senén 
AntG>n· Sobral 
X: Sobreira 
C. Sobreira 
Alfonso Sucásas 
Manuel Torres 
Vidal Souto 
Vilanova 
Fiz Valcárcel 
Xesús V ázq uez 
Xuxo Vá7,qUe7,· 
Vázq uPz Di0QLiP7 
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Do 22 de Nada! 
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A VIAXE 
DO· PRESIDENTE. 

S.UAREZ 

Xosé Luis G. Labandeir:a 

En médio da tensión interna· 
.cional pro~ocada polo desenrolo 
dos acontecementos no O riente 
Próximo, tensión que tén xerado 
unha forte · camp~a de prensa 
atacando a actuación da URSS 
no Afganist~n, e unha non menos. 
grande ofensiva que vai dende o 
terreo diplomático e económico 
:encabezado polo Goberno do~ 
IJSA e secundada polos de todos 
os paises occidentais máis -China 
resulta que o Presidente do Go: 

/berno dun dos poucos paises do 
Occídente europeo que ainda non 
está na OTAN, o español, realiza 
amha sorpresiva viaxe a Washing
ton. 

Verbo do feito rex istrouse a 
fall8 da máis e coerente informa
ción oficial, unha chea de rumo
res e' 1 Aaccións, que van dende a 
acusJc ión de Felipe González, 
a¡;oñéndolle ao Goberno o reali -
1are ' 'un ha · poi ítica escurantis
ta", au comentário cabreado ou 
irón1cu ou o siléncio de certos 
SP.cto1 P.s perta da· UCD, que, pe-

. rante a evidéncia de feitos do sig
nificado deste, non dan máis que 
.ca lado ao principio, e lago citar 
"fo11it~s ben informadas" para 
asentJ1<ji1·: 1 t ¡t 1e Suárez non foi pa
ra llt ~ u1l"1t;cer a Carteras bases 
rnil1t a1t"S americanas para as uti
.l11a1 i1lJ 1..1.')o dun conflicto béli
co. A~i l ~ ludo, é moi doado ma
~ina( ih~ qué talaron o Presiden
té P. 111 ,~1 :.; 1) seu ministro Oreja 
con Ca1 l t~ 1 e os seus asesores, 
nun i1i11l~ tº11 que unha crise mi'li
tár. 11u11 !Jl:l11,1;e lonxana no _tem
po, x u -~.ll) 11u Extremo Oriente 
do 1V1l,dll l'11811Ao. Un comunica
do oi il ldl. ( l 1(;0 coma sempre de 
luria1 u::; 1 .cJ 11 1úns, non di moito, 
ag~1s r.é:H1du se retire a que " .. . O 
rrnsídP-nt. t ~ (~ Q primeiro ministro 
fü.11vero11 rJacordo na necesidade 
dt~ u~forz ar a segur:idade occiden-
1<1 I !:'!_, df~ expresa la en medidas 
c1ii"1<i"dílS ,. ". Se.cadra talaron de 
rt,r· ~: nH i tn111n sobre o que publica 
1111 :11 liq1! ¡J "INternacional Def
f. =. rdr"~ 1 k v ieyv", firmado por un 

. 1•·1 ni:1111 ~ _ c~ronel do Exército do 

Ar espanol, no que se atirma que 
"España debe l!ltilizar a sua situa
ción xeoestratéxica, e que non 
debe seguir a adoptar unha acti 
t!Jde pasiva". 

DEPOSITADA A FIANZA 
PARA SEGUIR A QUERELLA 

SOBRE HERRERA D-E LA 
MANCHA 

O pasado d ia J 4 , -depositou
se a fianza -de tres millóns de pe
setas que o xuez esixia para que 
36 abogados puideran participar 
na querella presentada por maos 
tratos dos funcionários da cárcel 
de Herrera de la Mancha aos pre-

, sos al í internados. Os cartas re
colléronse medi"8nte emprésta
mos, donativos e celebración de 
festivais adicados a este fin, e os 
abogados querel !antes agardan 
agora que a acción xudicial seña 
máis doada, xa que mesmo se t én 
dado o caso dalgún preso que bai
xo su postas coaccións ch ego u · a 
retirar a sua denúncia. 

-~USKADI 

A ASCE~SION CARA AO 
PARlAM.ENTO B"ASCO 

A confirmación da data do 
9 do marzal para as eleccións aó 
Parlamento Basco foi a nota po
lítica do panorama de Euskadi, 
ao mesmo tempo que ó tema da 
poi icia autoñoma basca chouta
. ba aos médios de comunicación 
do Estado a raiz da marte do co
mandañte Velasco pala pala mili-
tar de ETA. . 

O PNV, como part·ido maio
ritári0, v~n de impoñer o seu cri-· 
tério de levar ao cabo unhas elec
cións ao Parlamento Basco o an-

- tes que se poida, a pesares da~ re
ticéncias do PSE e UCD. E será 
con motivo destes com i'cios can
do se albisquen as · ver8adeiras 
consecuéncias do. enfreñtamento 
entre os dous sectores. do PNV, a 

-pol_c¡ "progresista" capitaneada 
por Arzallus e os "sabinianos" 
de Antón Ormaza. Só despois ga ~ 
asamblea nacional do par';tido, 
prevista para o día 26, na que se 
configurarán as 1 istas de cándida
tos, vaise saber o peso real de ca
da un -dos .dous sectores. Polo · 
que respecta aos demáis partidos 
políticos, o panorama é m'áis Lú
cido, no senso· de que tod-os os 
rumores en col das futuras 1 istas . 
apontan a no mes total mente pre
vistos de antemán . 

H .B., SEN PREVISIONS 

Nembargantes, é na coa li ción 
Herri Batasuna onde están as 
maiores incógnitas. A pesares das 
negativas of iciais arreo por parte 
dos portavoces do organismo os 
comentários arreciar dunha mar
xinación dos partidos ESB e 
LAIA cobran cada vez máis for
za. ~on previsíbeis, tamén por 
fin, as disensióJlS no seo desta 
coal-ición á hora do nomeamento 
de candidatos ao Parlamento. E. 
no fondo da cuestión radica qui
za bes a pretensión de ESB de 
afastarse da dinámica que HASI, 
co vissto bo da rama militar de 
ET A, impoñeria na coalición. 

De calqueira maneira, todo 
parece indicar que o panorama 
que se 1 le presenta a Herri Bata
suna non é tan esperanzador co- · 
·mo se puidera pensar despbis dos 
éx itas nas pasadas eleccións mu
n icipa is. De ·todo isw, asegún 
certos observadores, poderia be
neficiarse Euskádi ko Eskérra 

: coa·I i~ión que non· coñeceu no~ 
últimos meses . ningún tipo de . 
conf1 icto interno e que electoral
mente compite polos votos afins 
a Herri Batasuna. Euskádiko Es-

foto-el~ 

Santo Domingo, 9 
Tfnos.: 2°25461-224458 · 

kérra canta, nembargantes, nes
tes momentos, to "handicap" de . -
que unha das suas cabezas visí~ 
beis, Mario Onaindia, debe com
parecer a xu i'cio di ante da auto
ridade militar, baixo a acusación 
de inxúrias ás Forzas Armadas; 
o proceso é consecuéncia dunha 
esquela publicada nun periódico 
basco na que, asegún a acusación, 
calificabase .de asesinato o ame
trallamento de dous militantes 
da pola politico-militar; hai dous · 
anos en ltxaso . 

O ATENTADO DE ARABA 

No que lle toca á marte do 
c:omandante Velasco, hai que de
cir que serviu para poñer en en
tredito, po lÓ PSE e UCD, a· pos
tura de condena do' PNV , califi
cada por éstes de timida, ªº tem
P9 que perante os·anúncios arreo 
de que este atentado -viña supo
ñer o primeiro ataque contra da 
policía autonoma basca, os "mi
l rs" téñense apurado a contestar 
que a sua acción non ia destina
da a tal f in, senón a "!impar de 
element0s fas\:istas" o que vai 

. se_r ~futura policía basca. 

MAIALDE 

LUGO-



·CORCEGA 

O ESTOUPIDO DOUTR_O 
HÁCIONALISMO. EUROPEO 

J~J. NAVARRO 
LLATZER MOIX 

Nestas semanas últimas, a te-
. sión q'ue. latexa entre o Estado 

frar.icés e as corr'entes autonomis-
. tas· e indepe~dentistas da· illa de "· 
. Córcega marxou un novo e· dra-
. mático fito, -con · -dous · dias de 

· conflictos que se saldaron cun ba
lance de. dous cidadáns é un poli'
cia mortos, o secuestro de daza
seis hóspedes _. duri hotel.e sérios 
enfrentamentós na rua. 

As tensións empezaron cose
cuestro de dous militantes da or
ganización dereitista e pro-fran
cesa FRANCIA por parte de 
membros do Frente Nacional pa
ra - a · Liberación ·de Cárcega 
(F.L.N.C.), de tendéncia indepen
dentista e decrarado fora da lei 

· polo Goberno francés. 

O grupo F'RANC IA é de apa
ri ción recén en. Córcega, e inda 
que non · é· lega l , a m~ i rande par
te dos p·oboador-es da il la ( ¡ue 

·segundo encuesta .recén do moi 
co nservador · diário parisino 
"France-Soir", desexa a "autono7 
mía" r:iun 60 'pqr cen), considéra- . 
no tácitamente fomentado palas 
autoridades de Pari's. 

MOVI LI ZACIONS-POPU LARE 
PAR ELLAS . 

Ao día seguinte deste secues
t-ro, outro comando do FLNC 
presentouse nun hotel de Ajac
cio·, capi tal da i lla e pasou a gar-

dar en cal idade _de reén's aos da
'zaseis hóspedes que había no 8S

tablecemento. En troques da sua 
1 iberación, desexaban _que sai'r an 

. en 1 ibertade v~rios dos seus com
. p~J1eiros presc_Js en cárcele_s fr.an

eesas _após un x\)icio celebrado .o 
vran pá,sado, no -que se lles con
denou a durísimas penas_ de ~n
tre oito e quince anos .-de pri
sión . 

Ab tempo., producianse na. 

rua mani festacións autonomistas 
e indeper¡dentistas de gr~nde par,
ticipacióri, durísimamente repri
midas polas forzas especiais de 
Poli cía que o Goberno francés 
tén destaéadas en Córcega', e que 
sé vi ron notábel mente reforzadas 
por. novas efectos t(aidos p~r vía 
aérea -dende N iza. 

- Nas manifestacións,' ·uñ mo
zo' .non ·identif icadó d isparou (:'.on~ 
tra ·du ndos axentes, a policía dis
parou duas veces, e sen prévib 
aviso, contra de sen! los automó
viles'. Consec;;uéncia destó, morreu · 
o c.onductdr dun deles e unha ra: 
paza que viax?ba no 'outro _ 

- ü secuestro QOS hó-spedes (lo 
hotel· finou paclficamente., ao te
ren os rriembros do comando do 
FLNC ceibado 'aos seus reéns _e 
marchado cunha bandeira corsá 
desplegada hastra a "Préfecturé • 
de Police" de Ajaccio, na que se 
entregaron. Un dos dous militan
tes do FRANCIA tamén saiu cei
be, pero non· o outro, Pierre Ber
tolini, considerado o principal l.í-

, der do grupo pro-francés. 

NA MORTE DE LENIN 

DE FON DO, PROBLEMA 
PO L IT ICO 

Este novo estoupido de vio
lenéia en Córcega non é_ mái _que 
un novc:i asal·to da longa loi tc · que 
sosteñ.en os .'gr_upos .corsO.s .cont ra 
do poder francés_. 

O rexurdir oo naci.ónalis'fno 
en Córcega, un · dos · territór ios 
máis subdesenrolados e abando
nados do Estado francés, empe
zou hai coma dez anos, -e hox en
dJa os seus portaestandartes agrú
panse arredor de dous grupos; o 
devandito Frente Nacional p9ra 
a Li beración de Córcega, ilegal e 
partidário da independéncia abso
luta, · e a Unión do Pobo Corso 
(U .P.C.), legalizada polo Gober
no francés e qwe se define auto
nomista. 

Entrambos grupos slntense 
identificados con outros move
mentos e partidos nacionaljstas 
eur·opeos, coma os de Gales, Es
cócia, Bretaña, _ <;Jal leía, · Euskádi 
e os Países Cataláns. - · 

Pára o Goberno de París, o 
probl·ema de Córcéga, deica ago
ra, non leva tido máis que un tra-
1amento represivo e poi ici_al, pe-
ro' é evidente que a corrente auto
nomista na illa éacadavol:ta máis 
forte, e qeie daºquí en _diante vai
lles ser · imposlbeJ ás autoridade_s 
francesas 9 simultanear o abando
no socio-económico en que fica 
a illa co perpétuo aprazamento -
do seu problema poi íticó. 

' 

O dia 21 de xélneiro do 1924 morria na URSS o máis 
significado di rixente e ideólogo cia Revolución 'de Octubro, 
Vladimir llich Lenin quen definira ao imperialismo como fase 
última do capitalismo ou a concepéión do Estado socialis~a, entre 
innumeras aportacións ao campo do marxismo. 
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CUBA, AOS 21 ·ANOS 
XOSE M. BLANCO 

"Se trata, antes que nadq_, de eliminar la~ r~la
ciones de desigualdad entre el mundo capitalista 
desarrollad~ y el mundo subd~sarrollado, que 
no sólo son injustas, sinó que son ya insoporta
bles" · 

(FIDEL CAST-RO, na reunión ministerial 
doJirupo dos 77 paraª. 111 -0NUDI). 

. . O 21 cabodé;lno do trunfo da Revolución Cubana inda está 
reéén· . . Alén ·as , secu lares relacións Gal íc ia-Cuba (pensemos en 
-ernigrar-ites.- coma. Curro.s oL,J na mesma orixe familiar de Fidel), 
. lén o carácter ·xa clásirn de· Cuba de '.lespiña'cravada no cora
•'Ón do imper.ial ismo norteamericano", o camiño que ficou 
,1herto para qs países colonizados e dependentes ben xust i f i a 
"l ha referéncia devagarada da que foi a primeira victoriosa loi
'J de 1 iberación nacional na América Latina contemporánea. 

E para comprendermos a evolución que levou a tal, forza é 
) s un referir, a forma de sintese á evolución histórica da co

, 1u11idade cubana. 

Dende o desembarco de Cristóbal Colón (27 de outono de 
1492) á fundación das primeiras cidades, pasan 18 anos. Di go 
VelázqLJez, ao tempo que real iiaba a ocupación da illa, funda
ba Santiago de Cuba, Bayamo, La Habana e outras, e ao tempo, 
reducía aos indios a trabal los forzados, por mor de explotaren 
a gran· riqueza mineral de "La Española". E así como poi a mi 
tade do século XV 1 p poboación autóctona desaparece como 
raza, e chegan os primeiros escravos africanos, compoñente ra- . 
cial fundamental na futura comunidade cubana. 

E as(, nos séculas XV 1 e XV 11, vaise desenrolando a diná
mica de enfrentamentos: internos, en.tre explotadores e explo
tados, e· externos, entre metrópoli e colónia. A mestura de razas 
e o desenrolo social é causa da aparición do grupo que será pro
tagon is1a da loita pola independéncia : os creoulos. A políti ca 
mercantil española, canalizada a traveso da Real Compañia de 
Comércio, impón précios moi baixos para as matérias primas 
(zucre, tabaco, pelexos._ .. ) que venden os productores creoulos, 
e pala contra, véndetles os artículos de primeira necesidade a 
précio de our.o. Após a ocupación de La Habana polos ingleses 
(1762), na que o "crioliaje" pón a proba a sua combativi::lade, 
e aparecen os seus primeiros dirixentes (José Antonio Gómez) , 
os españóis van axeitar os esquemas da explotación colonial aos 
so Despo1ismo l lustrado:· trátase de obter o cámbio económi co 
5en a revolta popular con que se acompañou noutros lugares. E 
así , chega o século X 1 X e o madu rece mento da conciénc ia na
c ional. E a contradicción colónia-metrópoli, agudízase. 

. E o que tiña de pasar, pasa. O 1 O de Outono de 1868, o 
abogado Carlos Manuel de Céspedes fai a primeira decraración 
da independéncia. Após dez anos de guerra, o Pacto de Zanjón 
trai unha trégola .. . decia 1895, que José Martí 1 que xa creara o 
Partido Revolucionário Cubano (Índependentista) volve empe
zar a guerra, morrendo en combate. E xa as tropas mambisas, é.1 

mando de Antonio Maceo e Máximo Gómez, teñen case gaña
da a guerra, cando outra poténcia imperial ista vén ocupar o sí 
t io de España: USA ocupa a illa, e non é deica 1902quese pro
clama a República Cubana, unha Repúbli ca hipotecada por un
ha cláusula constitucional, a "Enmienda Platt", que recoñ ece 
para USA o "dereito" de intervir no país cando lle parecera. 
Como fixo en 1906. 

A partir desa, o neocolonialismo americano, fidelmente 
servido por L:nha ol igarquia local e~tregada os intereses do po-

eroso "amo", é quen controla política e económicamente a 
vida de Cuba. Os diversos gobernos son instrumentos "yankees", 
sobranceando o dictador xeneral Machado, qu~ goberna dende 
1925 a 1933, en que caí derrocado pola presión popular. E ao 
tempo que a d9minación imper ia lista se axe ita aos novas tem
pos, a organización da clase obreira e as clases populares, ta
mén: en 1925 nace a Confederación Nacional Obera, e no mes-. 
mo ano o líder estudaritil anti-imperialista Ju.lío A Mella funda 
o primeiro partido marxista-leninista. · . 

·Todo vai de cara o enfrentamento final. Após a Pentarqu_'ª \ 
( 1934), os americanos e o exército, encabezado por Fulgenc10 
Batista, dan un golpe de Estado. Despois da 11 Guerra Mundia!, 
coa- nova faciana do mundo capitalista, téntase instaurar un re, 
xi me democrático-burgués. Pero, após vários gobernos, Batista 
vol ve dar outro gol pe de Estado. 

O desenlace vén ás carreiras. O 26 de xul io do 53, coman
dos-ao mando do abogado Fidel Castro Ruz asaltan os cuarteis 
Moneada e Bayamo'. E cando Castro, preso de Batista asume a 

·própia defensa en xuício e le o sonado "La Historia me absol
verá". E chega o desembarco do "Gramma", a lo ita de Sierra 
Maestra, -secundada polos movementos de masas e estudantís 
nas cidades, as campañas de Santa Clara, Las Villas; etc., de Ca-

· milo Cienfuegos e Ernesto "Ché" Guevara, e a t~ma do poder. 
o 1 de xaneiro de 1959. Dous anos ·despois, nas vísporas dá 'des
feita da invasión mercenária de Playa G irón, o 17 de abril. de 

. 1961, proclámase en La Habana o carácter soc ialista ~a Revo
lución . Cuba, por fín, conseguía o obxeto de case un seculo d~ 
loitas: ser dona compelta de sí. ' · 
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ATALLEMOS· O 
BE NO 

A· CAZA 
A caza, preocupac1on de 

rnoita xente no noso país, non o 
é, porén, dos poderes públicos, 
que a sumiron nun verdadeiro 
desgoberno; quizabes por isto, a 
alguns ocúrresennos maneiras de 
a'tallalo, Jl1aneiras posíbeis, na 
nosa opinión, para rexer a caza, 
e que irnos expoñer. 

O primeiro aspecto seria a 
· necesidade dun organismo autó

nomo, unha federación de caza
dores galegas que teria a sua ba
se na parróquia: 

1. Na parróquia funcionaria 
un comité formado polos caza
dores do lugar. 

2. Cada parróqu ia te ria o 
seu representante no Axuntamen-
1to, elexido entre todos os mem
bros. 

3. Cada Axuntamento teria 
o seu na Federación, elexido en
tre os representantes parroquiais. 

A misión do comité seria in
formar ao seu representante mu
nicipal para que faga chegar á fe
deracióJl_ as necesidades cinexéti
cas do lugar, zonas de posíbel re-

··· poboación, carestía ou non .das 
· pezas, refúx ios, etc. 

·• En canto a Garderias, en ca
da' axuntamento haberia un gar
da para mirar de que se respetara 
a lei cinexética emanada da Fe
deración, que teria que traballar, 
man con man' cos comités parro
qu iais, veladores da caza e com
pañei ros no esforzo en lev.ar 
adiante o asunto. 

Por outra banda, a Federa
ción, con xurisd icción real no es
pácio cinexético, reservaría e po
tenciaría as necesárias zonas aco-
1tadas para cria de pezas con des
tino á repoboación. Algunha zo
na destas xa existen (Os Anea
res) e poderianse amp 1 iar, percu
rando sempre os pontos máis 
axeitados tanto para o cazador 
como para os labregos; e neste 
senso, coidamos que as zonas de 
montaña serian as millares. 

En relación con aves e ani- ' 
mais dañinos, os comités parro
qu ia'is serian os encargados de fa
cer chegar ao organismo federati -:~ 
vo, palas canles devanditas, as 
necesidades de control, sempre 
dacordo co máximo ·respeto ás 
nosas espécies. N ingunha perdiz; 
lebre ou coello debe·ser máis im-

portante q·ue un minato ou L)n 
raposo, son pare! los e debemos 
tentar de que sigan entre nós cun
has 1 i nrles a:--eiter1as. 

IMPOSTOS E FINANCIACION . 

Chegados a- iste ·punto -qui
zabes máis polémico- pensamos 
que ~á caza cómprelle un imposto 
de luxo, sen que queiramos dicer 
que o sufrague o própiÓ cazador,. 
senón os que negócian coa caza, 
o "restaurante" que a serve ou 
ben o feirante que a revende no 
posta da plaza ou da tenda. 

Xa no aspecto de ' como fi
nanciarse a Federación, teria-Ue 
ser a traveso das cuotas dos seus 
asociados, os cazadores .galegos, 
e en contrapartida, expediría as .· 
licéncias e fixaria as indemniza
cións aos labregos, dacordo cos 
seus organismos representativos, 
e abofé que non coidamos qÜe 
fosen estes os primeiros en po
ñer dificultades. No tocante á 
garde~ia, poderia ser financiada a 
partes iguais pola Federación e 
máis polo Estado poisque cum
pri ria un"ha laboura doble: vixi.ar 
a caz:a e mirar polo monte. Con
tabiljzariase, ainda, no .qpartado 
de financiación, as cuotas pGlo 
imposto de luxo. 

Para rematar, e ten do presen
te o dita, o monte non poderia 
coutarse privadamente. Na miria 
opinión, non estou dacordo con 
.quen .afirme que a caza ten que 
ser dos labregos, moito menos 
cos que pensan que as ruas só 
son dos da cidade. A ca.za · é de 
todos os cazadores, ainda máis, 
de todos os que nesta Terra so
mos e estamos, cazadores ou non. 
E un benefício público do q~e 
todos debemos ter o direito de 
participar. 

Coido, coa man no corazón 
que ternos diante nasa, cazado~ 
res galegas, unha tarefa sinxela 
pero firme, de coñecernento e de
escomenzar a labourar todos a 
eito. Sei que estas verbas recoll en 
.moitas imperfeccións, · pero co
~ dixen ao priridpio, tento 
que seña unha porta· aberta na 
que caiba a vontade dos cazado
res galgos desexosos de- amañar 
este desgoberno. · 

. Francisco Salvado Bóo 

DIPOll!IS 
l . ,.... -

O ATLETISMO ·FEMENINO EN GAL.ICIA: 

SEMELlA QUE 
NOMAN 

~acer deporte en Galícia é v·iuu 'Sa, no estcíc'io ele Balt.i ldos. ¿Coidas entón que na E.X.B., no 
sempre -unha loita do individuo ¿que coµsas se botaban de me- B.U.P. e nas distintas escolas de 
cara centos de· atrancos que pri- nos no atleti.smo galego de en- ensi110 meio é onde ben estar a 
van a afición e fan m_gdrar a indi- tón? chave dun mellor aprovietamen· 
feréncia. iémolo contrastado Tocio, botábase - todo ele to? 
nestas mesmas páxinas deporti- n1cnos. Non tiñamos rnatE; riéJI Sen dl.1bi cl~1 nluunho, cqrto 
vas do noso -periódico con xente .. mm espácios é:l ' eitados pcira .o- -¿Cómo se . portaba con vós a fe-
que deu chegado, apesar de .todo," _ rr1;. r. Tan só a urande axL1da clos deración galega daquel tempo? 

- ··'-¡:Yr ,porJclores; no meu caso cié- Só podo clecirche que polo 
á meta para deixar ven alto o no- . bolles 111oito a MóndeL (rwe qlle tJ min f ixeron nen mat ' ri ·1I 
me de Gal í cia nas conipeticións , . ' ' ai1:icla hox e gaña en compcti cións . _ncri c.ir'té.ls nen scc¡ucr unhas l'"-
do i estado español e ainda ínter- para vetcrcmos a nivel do estJc.Jo); co111pe11sas 111ínimas c ... , 0 c¡iic' E~ 
nacionais. e · ele Mário, bon preparador pim, ele promoción, nada ele 11éJ -

Flor Guzmán, hoxe nai 'de · tamén. , da . 
dous fill.os, profesora de E.X.B., - ¿cómºo é d.e onde xurdí~n · as mu- . · lOué rastro deixa o atletismo 
foi alá polo ano 66-67 unha ra.pa- lleres aficionadas a este deporte? ' nunha muller que xa é nai? 
za de dazasei"s -dazasefe anos Moito por casua l idacl. A n1i11 Lembron¿as, 111oi boas len1· 

que competia, pésia todo tamén, -
nas xuntanzas atléticas- que da
quela fací anse ainda con máis es
forzo e menos interés que hoxen
dia. "Dediquéime dous anos , a 
correr e fixen o record galego 
dos cen metros 1 isos, a só catro 
décimas do reccird español; tamén 
fu n re cor~ nos dou scentos metros 
foi mágoa que por incompatibili
dades de família tivese que'"" dei
xar algo para o que, coic:to eu, es
taba · ben dotada e máis que espe
ranzada cando aos dazaoito an·os 
dixen abur a todo isto" -
iCómo e cando faciades depor
te? 

No campo de San Pedro .-en 
Marin, nunhas conclic ións be_n 
pouco fav ráis e sen nenSJunha 
axuda; entrenabamos ti" s dias 
pa la semana, de vo lta das cJa ses . 
en Ponteveclro. Tiñamos c¡ue su
b ir dous Kms·., ch uva e vento 
non priva.ban. Daquela, alyunha 
xente ele Marin deu e11 falar ta
bernariCJmente de que co mo non 
había duchas para todos, as rnu-
1 leres e rnóis os homes duchabá- · 
monos_xun tos; e d i'goche isto pa
ra que vcx as un dos cxemplos 
das mentes reviradas daquel t en1-
po escuro . 

lDe qué xeito 'se organizaban as 
competicións? 

Fé;ici'anse por trofeos: as ca
sas cornercic:iis daban os pré1 11 ios 
e cr:¡_rri on cao promoc ión das 
µrol)é'lS. Tamén se corriJ en Viqo, 
todos os domingos, para s1qx1rcir 
as 11iarcas ou batr r als¡un rccc)rcl, 
isto xa o .. ,,}é\cia a t°ederaci 1') 11 

invitóume u11ha amiga a coñecer brl.ln1Ds dos co111pañciros; e nen-
todo ac¡uilo; fun competir nunha gun r¡Jstro de deíom 1iciacles, co· 
proba egaí'í ei; entón xa co llin afi- mn. 1m l intecionadarnentc se ten 
ción e fun µara adiLJntc. Canelo _...d ifo; e na 1mÍll1;r casácl~1 1111ho 

.cleix )i o 0t lctis1110 , o club fo i es-· Wé.Jllcll~ ax ucla na horn fr •li / lo 
moreccnclo até desaµarecer e a 111értQm idade. 
xenerac ión seyuinte non chegou ¿'Qué sabes da mocedade galega 
a ca l l<.lr nas suas metas, non se que fai nesta hora atletismo?. 
sabe por fal t a de xente ou se por Sci o pouco c¡11 e din tlelcs os 
fa lta de esforzo. meios ele co f11un iciación. sempre 
lCal é a tua crítica sóbor da par- CJtivos á hora de l0t1bur e por 
ticipación ou o desinterés das axu . lr.:is a prol ele co11seguir unha 
rapazas ·galegas no deporte? niaior Jf ición e cstímu lo. 

· Hoxeenclla non estou moi Dinos alguns nomes dest3cados 
atenta á" marcha co.rnpetitiva. o . do atletismo femenino galego de 
ljt1e . si' podo tlíc"e r é que nos co- entón. 
léxios de E.G.B., que coido é on- Do meu equipo: Tere Villa· 
de ten do focerse o ,mellor provDi- nueva , en ·peso; e en vol 12s , Ro-
to no aµrendi1axe, non se fé.ii na- sa Mario Rodríuuez . Xa doutros 
da. E rnóis, tóclos os meus inten- equipos, a velocisto Anxeles Man-
tos de facer algo fi ca ron valciros dado; a fond ista Marisa Gdrda 
por non C.Jtopar endexarnáis axu- Pena, campeona de España 

. da -e- ser tornado a cachondeo , O dito, semella que o tempo 
_-empeza0clo xa p·ol9s clases ele non anda. 

x inásiíl . 
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direito· ao · noso corpo 
~ .. . ~- - -

µesulta importante ter moi eu co'llta, · 
o. non tratar de lles impoñer .cedo de máis aos nen os 

.o que en:. medicina· cha'fl'!a11JOS con~rol de esfin-. 
. teres; control-que esixe-dos cativos un-ha -

· madureza afectiva e fisiolóxica · 

_. 

progresiva .e determinada, nen moito menos impQ.--: 
· . llo .b.aixo a f O'Kma de aprémio 'moral; . 
facéndolles·;·sentirvérgoña, repre·ndéndoos 

- · ou castigándoos. 

SEXUALIDADE · 1~FAMYIL:- (111) 
Os outros estádios do desenrolo sexual_ do nena. 
Cando ten un ano máis ou menos, o nena acada un maior 

desenrolo neuromuscular, e sen deixar de lado o pracer percu
rado pola " zona bucal" (o estád io oral do que xa falamos), en
cetará sensíbelmente a prestarlle máis atención a "zona anal" . 
E a fase que os psicioanal istas dan en chamar fase "anal-sádica", e 
que constituie o primeiro signo do erotismo anal, traducido 
nun goce sexual que acompaña a defecación. Nesta fase o nena 
empézal le a dar a outra persoa os productos do. seu carpo que 
pra el consti t ue.n partes do seu carpo, tal como nos di . Karl 
Abraham na sua obra Desenrolo da libido: formación do carác
ter. Estes productos están embebidos dunha sobrestimación 
narcis ista. Resulta relativamente doado de comprobar como o 
n.eno que pasa de colo en colo entre os membros da família, 
molla sempre a unha determinada persoa, despois de facer Unha 
escolla misteriosa. Segundo unha expresión popular, o nena 
que mexa na saiá da sua ama de leite pagarilla así o ·leite dela 
recibido. o que pasa normalmente é que Ós país non se_íTlpre se 
decatán de que este regalo, quizabés pouco presentábel, é uriha 
manifestadón de amo r~ do seu fil lo. · 

O nena síntese moi orgulloso da sua obra; ten a sensación 
de que creou algo que estima como unha pa~te importante do 
seu "Eu" . Por iso non é de extrañar cando vemos .aos pequenos 
xogar a cur iosos concursos, como p. ex. "a ver quen fai a caca - · 
máis grande" ou "quen ten a mexada máis longa' ~ . · ·· ~'.;· : _ · 

Destes feítos resulta importante ter moi en canta, o 'non -. ,. .. · 
tratar de lles impoñer cedo de mái.s aos nenas o que en medici
na chamamos contro l de esfínteres, control que esixe dos.cati
vos unha madureza afectiva e fisiolóx ica progresiva e determi- . . 
nada, nen mnito menos impoñerll-o baixo a for.ma de ap.rémio • .·. . • 
moral; facéndol les sentir vergoña, reprendé"ndoos ou castigán- - ·. · . 
cJoos. Estes medios repres ivos arriscan transformar unha proba · 
que debe ser un exerclc io de realización e de tenrur:a nunha ex
periéncia de fracaso. E necesario : pois, agardar que o nena es
teña preparado afectivamente para lago inicialo no aprendi7a-

-U terra asobaDada 
. 4 

A TEC!VICA DE VOTAR, 
SE SE VOTA 

Estimada directora do ?emana:. 
.; rio A ['JOSA TER RA: diríxome 

a vostede para yer de ptib! [car is- · 
.. ·te artigo na sección '.'a Terra Aso- . 
~-. bailada" ou onde. vexan mellar; 
> pra así chegar á opinión pública 
;_ o que aquí tenciono contarlle. 

-Eu. xa. sei que tanto vostede 
co.ma iJ pobo ·galega coñecen de 
sobraa- aos caciques e tamén aos 
se.us . métodos de funcionamento 
para _manter ·ista terra asoballsda. 
De todos os xeitos, non está de 
máis o· contarlles como é a "téc
nica de votar, se se vota", técnic 
ca ista utilizada a cotio polos acó
litos de u.e.o.· do axuritamento 
do Carballiño, co "placet" e apo
ió íncondicional · qos de CD, 
PSOE e UG. A custión é moi sin-

~ xela: non se debate nada, non se . 
. analiza nada, ningún dele~ dan ra- · 
zóns do ' que expoñen, o único 
importante é boicotear, desfacer 
e tentar por todos os xeitos po~í
beis que se algo razonábel sal no 
pleno, quede borrado do mapa, e 
con eso tentar borrar aos dous 
nacionalistas ( compañei ros e ami
gos meus) que representan al í ,.'e 
ningún o pode negar pala . sua 
pr~ctica, os verdadeiros intreses·. 
do pobo. ·Para isto o que fan é vo
tar seryipre sen o mínimo debate 
nen razón por meio, pro mo itas 
veces xa nen se vota o presenta
do, senqt~ que se vota. se hai que 
vat~r~· · 

i:t~. 9(,?fM~~~-~A'.N~iRÓ~ ·l9ao 

O caso .rnáis "gracioso" que fi
xo posíbel o divertimento e in
dignación dos vec iños al í asisten~ 
tes foi no último pleno, cando 
ante dué;l~ ITlGcións dos concellais 
nacionalistas, presentadas, razo
nad.as e explic;:ad~s amplamente, 
unha vez rematadas ninguén abriu 
a boca para nada; os veciños iª-.:.. 
mos camiño ge-cree·r que por pri- · 
meira vez na historia ia saír adían-

. te unha . proposta do Bloqwe, vis
to que ninguén obxetara . nada. 
Con tal fi'xemos · max inación 
do que di · "quen cala, -outorga"; 
p9is ·non,: todos -outorgaron, pró 
lago .ao votar, votaron en co(ltra 
da moción. · -

.os concellais nacionalistqs'tei
mabañ a "barbárie" de que a Cor
poración se pronunciase a contra 
da central nuclear de Xove; os da 
Unión de Caciques Disfrazados . 
dixeron que non se tiña capacida- · 
de para saber se _as centrais nu
'c1eares ~ran boas ou mal·as, qüe 
haber_ia que· consultar con lnxe
nieros, técnicos .. . ehténdidos na -
matería, o PSOE apoiou, cómo 
non, como sociolístos que son, á 
Unión .. .- ,,, 

O meu compañeiro e arT}igo 
Rob~rto, un dos concellais nacio
nalistas, tén con Xan Alfonso, o 
outro compañeiro, unha teoría; 
a min dixéronma cando saimos 
do derradeiro pleno : .istes· non 
son caciques, non ves que non ra
zonan nada; o único que fané er
guer e baixar ; erguer e baixar ... 
son "Muñecos mecánicm(. 

Eu resposteilles que, ben pen
sado, era certo, pr.o máis certo é 
que na medida qu_e.lle apreten as 
torcas, un di.a pasaránseltes de 
rosca ; · é dáquela · os monigotés 
mecánicos serán un marea desfei-

·ta· de -ferriños e arandelas. 

Xulio Al;arez Crespo; 
·o CARBALLll\IO 

INTELSA: PROSIGUE A 
ESCALADA DE EMPRESA 

A xa abondosa problemática 
de INTELSA (lndústria de Tele
comunicacións da Coruña), espe
cialmente en 1 nstalacións, vese 

· agorá . arrequecida co plan de 
"Rexi.onalización"' proposto pa
la Empresa dun xeifo individual, 

· ou señ.a, presc·indind,o da repre
sentación legal dos trabal lad0res. 
Es.ta" Rexionalización", que. non ~ 
abrangue á total idade da planti-
1 la, será selectiva (a Empresa, da
das unha série· de condicións 
"técnicas", pode escol ler entre o 
personal solicit~nte) e implica a 
aceptación, por parte dos sol ici- · 
tan tes, como condición . impren
cind íbel, da implantación dun sis
tema de Tempos mínimos ou Tá
boa de Rende.mento. 

Estamos asistindo en 1 NTE L
SA a un proceso de Regulación 
de Emprego, que se está a facer 
de xeito raposeiro & aproveitan
do todas as posibilidades qüe . 
·ofrece a actual fexislaeión l.abo-

xe do aseo. O neno pode reaccionar normalmente, preg.ándose 
ás e·sixéncias da naí para contentala, ou ben opoñéndose por 
meio de d_eposicións repetidas ou dun estreñimento obstinado, 
se as relacións entran abertamente en conflicto con ela-. 

~ Freud, nos "Tres ensaios sobre teoría se)'(uaJ" di "que os 
nenas que utilizan a excitabilidade eróxena da zona ana l evi
déncianse ·porque reteñen as suas matérias fecais hastra que as 
mesmas, ao sé amorearen, producen contradiccións musculare~ 
violentas e logo, ao pasar po lo esfínter ana l, provocan unha vi
va excitación sobre a mucosa". 

'Asl as causas, e en palabra
1

s da Doctora Frarn;;oise DOL TO, 
"ao neno corrrprenlle os anomeados sustitutos: eses obxetos 
extraños que nesas edades leva sempre con el e que nin~uén 
poderá tocar· sen provocar a sua rábia, os seus capri chos; somen
tes el ten o dereito de vida ou marte sobre deles, ou seña, de 
aferralos entre os seus brazos ou de rompelos ou tíralos (nunha 
palabra, -de darlles ou non ex isténcia : como os seus excremen
tos). l 

Non nos debe, pois, solprender o pracer que os nenas ex 
perimentan cando xogan xo barro. E un gozo efímero qu~ 
compensa o que se procuraban cos seus movimentos intestinaisl 
T,ampouco nos debe inquedar o que algúns nenas. cando se 
deixan so ios enchan as suas mans do contido do seu pénico, 
embebéndose concienzudamente. A certa edade todos os pe
quenos xogan en maior ou menor degrau coas suas deposicións. 
Este pracer é normal. Un pouco máis tarde. evoluc ionará e con
vertirase no de xogar coa terra, coa auga ou facer flans na area. 
Non hai dúbida de que esto será máis prsentábe~, per'o fisioló
xicamente tera a mesma significación. 

O'ue o pequeno xogue coas suas feces o-u con terra non é 
ningunha anomal ia. Somente a persisténcia deste pracer, no ne
na máis grande, deberá sjpor que unha etapa da evolución ain~ 

da non foi normalmente superada. 

ral ·(despido técnico) : através da 
degradación das condicións de 
traballo -sabor de todo en ·I nsta
lacións-, e através da compra da 
rescisión do contrato de traba
l lo (500.000 pts., máis a liquida
ción correspondente) . Recén a 
Empresa vén de propoñer aos tra
balladores da subfactoria de Sa
bón a reali zación dunha série de 
cursos de Graduado Escolar, pa
ra o personal que voluntáriamen
te se apuntara. e que se imparti
rían fara do centro -de traballo, 
feíto que denunciou a sección 
sindical da l .N.G., á vez que aler
tou aos trabal !adores do perigro 
que para o seu pasto de traballo 
supón o afan "culturalizador" da 
_Empresa. 

Así pois, do é:levandito, des-
préndase que a Regulación de 
·E mprego. en 1 NTE LSA toma d is
'tinta forma según en que depar
tamento se prodLJza: en 1 nstala
ción será a "Rexionalizacíón" o 
cabato de batalla, e en factoría 
'os cursos de Gr.aduado Escolar. 

ASecciónSinaical da 1.N .. G., 
que funciona preferentemente 
en' 1 nstalacións, levará adiante 'ª . 
sua lo ita en varios .frentes: 

_ Polo recoñecemento da pró-
:p,ia Sección Sindical. hoxe veta
da por- unha cláusula do Conve
nio na que se excluen dos direi
tos sind icais ás centrais que non 
señan de ámbito estatal (a. ÍJnic¡:¡ 

' central de ámbito non estatal é a 
nosa). Esta co~dición .propúxoa· 
polgi ' f;:mpresa, para ·a :;ua acepta-

Cipriano Luis Jimenez Casas. 

ción, do texto proposto polo Co
mité de Empresa, formado por 
CC.00 .• USO. CSUT, e UGT. 

Contra a persecución sinste
mática dos membros da Sección 
Sindical, en especial daqueles 
compañeiros máis combativos e 
preparados. Así, ternos que se fa
lamos de traballadores galegas 
desterrados palas suas creéncias 
e ideoloxia, non éstamos máis ca 
constatando unha realidade. • -

Contra a poi ítica sindical 
ambígua, en moitos casos, cando 
non colaboracionista e sempre 
claudicante, do sindicalismo es
pañol. Abonda dicer, neste senso, 
que CC.00. pasou a t odos os seus 
afiliados a consigna de que había 
que firmar a "Rex ional ización" 
da Empresa. En Sabón (factoría), 
ainda que non se definiron cla
ramente, nen a nivel de Comité , 

· nen de Sección Sindical, xa es~ 
tán buscando Académias, 'Esca
las, etc. 

Ainda que a situación é gra-
. ve, estamos seguros de que coa 
nasa forz~ de clase e coa xusteza 
das nasas posturas, conquerire
.mos avanzar, e demostrarémosl les 
aos compañeiros quen defende a 
cadaquén, e, por conseguinte, 
quén defende mais consecuente-

. mente os intereses obxectivos· 
dos traba lladores, e moi especial
me'.lte dos traba lladores galega~. 

Sección Sindical de INTELSA da 
l.ntersindical N_acional Galega 
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·.da arte··. e ·dos xeitos: POR FELIPE-SE'.\'E.\ . 

OS SAJVTJNOS.ALDEANS 

A e/ .ac:; ió~ do pobo esmér , 1 

se no intre de facer e de adorn r 
as ' imaxes dos santiños da sua p8~ 
rroqu ia, e ainda de calisquer er 

• mida da· devoción dos-rorneiros : 
San Roquiños. Madal.erias. San 
'Bieitos, Santiagos ... T odas en r:na
deira ou en granito ben tral l la
do. Pero sen fuxir do éxtase du 
da rex idez de estaaea xa tan en
xebre nas obras da arte do pobo, 

' a sua ver herdeÍra da escultura e~ 
pedra dos castrc:is ou da sensibil i
dade Románica, sempre conclic io
nada polo traballo da pecJra dura 
de Gal ícia. 

O realismo que non se con- · 
quire coas formas1 percúrase co 
color .ca policromiaa manscheas: 
Meixelas bermellas de mazán 
outon iza , de fartura e de ledícia 
labrega, túnicas azuis ou verdes 
segundo cadesua simbolox ia 1 itúr
xica, animaliños compañeiros ao 
pé dos santos milagreiros repre-

tmdandoakrra 

NOTICIA DALGUNHOS 
SEDENTOS 

Ainda h¡:¡i pouco que me en-· 
terei da morte do Antonio . Apa
receu, como un paxariño, nun 
portal dó monfortino Campo da 
Compañía. Morre~ xusto cando· 

·se · 11e· rematou o paro obreiro. 
Era murc~dano de nación .. Según 
él mesmo me conf idenciou seu 
pai era portugués e súa nai era 
de Muros. O Antonio era cantei
ro de profesión au pedreiro, co
mo dicen os portugueses, con 
máis propiedade. Aparecera por 
esta cidade de Monforte de Le~ 
mas cando se comenzaron, hai 
ano¿ as obras de reforma do Cam-
po da Compañía que ainda non 
se remataron . O Antonio logo se 
fixo popular en tódalas tabernas 

árredor de nós 

AS AMEIXAS :' UN DOS 
NOSOS RECUR~OS 

MAREIROS 

Dentrn das espécies de jnte-.. 
rés ·comercial .que hai nas ri.as, as 
ameiX.é\S ocupan Url lug.ar· impor
tante; 'son ,várias as' espécies que• 
hai 'nas rlOSaS au_9as, Se be(l ·irnCJS• 
talar somentes ·de dúas, que com- · 

-pre diferenciar. - . 
A ameixa fina (tamén .' chá~ 

:mada sana ou .. macho) Venerupis 
decussata ten a1cuncha ~om~strias 
radiais fí·nas, e 'oütras concéntri
cas; present a cor variábel,,, predo
mínando as 

1
cores grises ou mais 

ou menos marelo·, con mánchas 
máis escuras, e vrve na par.te máis . 
alta do nivel intermareal, quedan
do ao ·dese.Liberto na baix.~ma r 

·------111111-----... . JX5rql!iño ... e moitos f!1á i~ así. Na rnubacios . ulos nos almacéns. nas clos das grantles catedrais. Com-
·. co r viva e ri caz es·tá á forza da ex- feiras dos anticuár ios ou nos sa- poste la vo l vi,; estar de moda na 

sentados; San Roque o can. San 
Bieito o Corvo, San Antón o seu 

. p'resion dos._milleiros de .sari tiños :... lóns d'os coleccioni~tas que reali- arte sacra: Pliegues retortas; .co
galegos. Ímaxes gastada.s polo .fíe- zan o seu orgullo atesourizando lores. rechamántes, pingas e f ia
gar 'dos '• panos aos seus devotos, imaxes roubadas ªº pobo que as das de estofado .en .ourd que.mes
afumados '13olas lumiéiras das\le·- creou. Roubos que cada xorhada mamente lle dan aos santiñcis un·" 
las e.das m·ariposásdos ofrecidos, fican en silencio , e se algunhavez aquelo ,de nobleza e de ·divinida
xordos polo arrular dos padr·e- sabemos• deles é porqué xa non de. Máis o que sempre será unha 

. nuestriños·e dos cánticos de·mot- -tiiibia niáis 'remédio ... ;a xentiña . permanente· na arte popular, co-
~ tos ~ séculos de Pfoc.esl.óns ¿Pero . pudo e as ringleiras SélÍ'.ron un dia mo na arte infantil será a macro

onde ·están eses santiños que én- na prensa dando a.notícia dad\:!- · cefs;¡ lia, esas grandes testas como 
cl"1ian de arte ~ máis de luz .a s saparición do· padroeiro da eire- bol.ás do mundo, cen tros de cavi-
~i~.e~~3 ·ga.le~as ? . xa. Nün foi un miiagre, foi un lcicións. Santiños cabezudos e far- 7 

-· ·· roubo, mal érue pese. Pecados así tos, de guedellas rizas e queixa-
:· ·os santiños de pedra. e de :, cométense tóclbs OS clfaS nas no- das .a'estoupar que se axudan das 

p¡;.¡u emigráron t;imén., fixero nos 
sas parróc.¡u ias. mans para dar mel lor sen so de 

fu~ir as mans dos negocié'.in tes ·de exµresión: Direitas,_co libro. ace-
ant igu(ledades. Moitos párrocos 

· • Estas imaxes populares son nando, abertas ao ceo .. .'os ·santi-
despiadados deixaron marchar ·, n-os · fal ·an coa testa e. co"as mans. · cla apar1 ~nc i a da Arte Román ica. 
malvendidas grandes obras da ar- A t , .d f . 1 .f. E Is un ha fonte de inspiración na 
te popula·r. Coa teima d~ que - su·a esa· rex1 ez _a1nas c as1 1- . 
'. 'habia que actualizarse" renega-· car erroneameñte así, ainda qw1e ·arte de hoxendia esa arte galega 

as máis d~las pódense datar· eri que fai Whiversal o pin.tor de La~. ron das) maxés amigas e t.rouxe- · 
ron.outras fe itas en série. qL~ hás- · diferentes épocas. Ceca is o maior 1 ín laxeiro ou o escultor Saltar 

número . seña do século XVl.I 'e por decir tan só dous dos xenios 
tra .ll e. sacan a p iedade ao .íl)áis XV III, temp_os do Barroco, can- que -saben falarnos cos seus me-
beato. · .; 'do as parróquias enéargan aqs ta- di s de que existe unha ar..te xe-

E vela!' os nosos santiños . lli st~s carp,inteiro.s modelos t ira" n~1inamehte ga lega .. \ 

' .. 

M. iiORTAS VILA NOVA 

.,-

da cidade. A súa sede era inmen- pitó ; ern~~un .. forofo de rosa'.ri'os e . . Cáseque dibs nasos días er . ·aíncla cob~aban ° vaso de viña 0 

sa. E os seus monólogos 'non re- novertas. -Nos rezo.? -comu_~·11a ri os o Varela,-que vivía rias Casas Ba- · peseta ; chegou o Varela ó "Bar 
mataban nunca. Era un hom_é de · · á súa· voz erguiase sabor d.¡;\. dos ratas e bebla otíde .. houbera algo Soto" e pediu un vaso. O Soto 
mediano altor, moi loirc e cos "fieles" : que. mallara. Non pogo inforniar · d~'xó ll e: _ 
oli os estraordinariamente aztdés. - P_adré nostré ·qué estás ~ei::i los.· en que traballaba porque nunca -Ce ibaª peseta. 
Agora, dende a súa falta, .as ta- cielós : .·~,., . r ~ . o oll ei ocupado r:-ieso que a xente O V arela : 

-~ E asi' se'mpre. chama causa de proveito. Sempre -Pon o vaso bernas· desta tribu na que~habito - E ,, 
· .: -. To· d·a est~ventª· x·q~n ten •sa1'.- and_aba palas rúas e cando non:, · 0 coloquio seguiu as1: semellan ·máis silandei p:is e máis · U'.1'/' "" • e ·1 

valeiras. do, nalgunhas ocasi_6s·. en letra palas tabernas. Onde alternaba - e1 Ja· a peseta 
- - · moito era no "Bar Soto" que an- -Pon o vaso 

O Antonio segu ía a- tradi- form.ada:: Cadé:l · 0w.destes persoa- · 
- x· es dari:a u~·n.ha.-b-· o.a no' vela·. _ tes da .gverra. to. ra café cantante . -Cr•iba a peseta 

ción dos moinantes monfortinos . · 
e que vivían, non se sabe como. _ - ~ -Mais recente é o Flecho, sem- ~P 11 0 vaso 

- pre sed_e.nto d- e ª' ·g.arde· nt~.-_ .. ,.q· u.e, 'l)l éste café car.itante xuntábase · ~Ce iba a peseta nin de qué, no monte de San Vi- u 11 
"C 11· d pa·sou as de Cai'n e.que apare.ceu toda a vagancia .exercente da pre- ~ O V arela xa Gahs'o pi ou. c;ara a:_ cente;• maiormente na a e a · · ··- · · • ·r· -

Cruz" que, en tempos antergos, ' morto nun portal. Os rapaces, guerra. ,xa se sal~e que os .e:;tado · póTta d.o .. bar e·berrou mo1 a. pori~ 
se chamé!ba ,, R·ua faladoira" . Da ·-cando o o liaban bébedo, que era , nacional-ca1:ó lico-fascista barreu zado: . . 
lembranza das xentes xa se van sempre, fqcianlle as do Cierno. Era esas inmo(alidades. Da guerra · Neste po.vo, aínda que_ún queira, · 
'esvaíndo os nemes do Xovito, fabulosa_ a s'úa capacidade pra em- pra eiqü í o "Bar Soto" é Uíl' es- r:lOn hai xeito de empeñars'e .. 
do Gafo, do Cabezallo, do Go- buchar augardente. ·o 'Recitió.se- · tablecemento ·sano e moi ·rno1ral .. E saíu .~tqdo che,9· ~fo-rnzón . 
rrión, do Brubú oú do don Pepi- - mellab'a unHa ·dorna en óÚtamar Nél sírvense· caféses, copa$ de Agora a xente via se.ndo dou-
tó pois, ó ben ~·isto, tiña a te.ima "en día de 'trébón, non sei -'cómo ·augardente ·e os va~éls.laeyiño do tro -"xeito. Os .tipos . pifll:Or~scos 

·l ·~e"· a·m·. an~.aba' . O.· c"a·' s·a· .é· qu· e, :P· or país, q·ue son. d,- é vidro g· roso, póis son ' mái.s . ~ristes, má.1$. gregarios E>. · .de facer agudas tóc:lalas pá abras, 
·cualidade esta qüe cabreaba. as rrroho~qüe escorara;i'n.inci=i naufrá- eiquí non · se usañ· as ~untas, :· :D coi_élo qlie t qm.én.rnais al1tomaf), i-· 

b P 1 . . . . d p .gab·a· ·.·.· .' . •, ·¡· '~., (;:asO.foi -~ue:, l'rai xa:anos, ,dndo nadqs ... 9 .. mundo e_stá' .cambian'dó~ eatas. · o o que cantan o_n e- , _, , : ~ ... . ,:_ : ... , .. 

, rhomboides, de cor r.narela, · ca_s
·' taño óü rosa; que está a málspro
furididade polo · que ,a sua 'pesca 
máis camón é co can. : . · 

(péscase a ·pe) ; ten a cuncha rela
tivamente ·forte pra se defenéler' 
dos mqvementos do mar, 8.sopor-. 
tan mellGJr os cárilbios. de salihi
dade o mes~o que os . procesos"" 
de depuración, polo que. é mais ,Teñen as· duas valvas articu
."dura"' apreciándos~ mais por is- . l.adás·:· por unha camela dorsa ~ e 
to cara "á sua com.er.cial ización ; . .dispoñe!l dun pe' musculoso para 
pódendo botar. ao· melldr ·catros ,. se enterraren, pois forman parte 
dias tora da auga .sen se abri r. .do · b~ntos .inf.aunal. Por iso dis
Frénte disto, ·a ameixa babosa OLJ " pofíen de dous sifóris por med io 
fémia Venerupis pullastra; ten a dos q.üe· áo intercambear a auga 
cuncha coas estrías mais finas, .·' levan .. a .. tabo a ~espirac ió!l: que é 
cor m'áis . mauro; e viven máis branquial, e mais o alimentación, . 
abaixo no nivel de.:marea (pésca- como tí.picos filtrado.res· micrófa-
se · máis ben dende embarca'éións), gos. ~ 
presente umt}a talla m'e<;i.ia menor, . .: Son unisexuais, chegando. á 
e é mais abundante; t'~ente ' ªº madurez a babosaªº ano de vi da, 
·que dixemos da' fina,· a babosa send0 a posta de marzal a 'ma'io 
· .·~0fa ,s.omente un p'áJ ~e di.as to -' ·' ·(no outono. pódese daf Ünha se-.. 
ra da' auga $en sé abrir.' gunda posta· se as cond+cións am~ . 
.. Estas duas espécies non. as bientá~s son axeí!adas); . a· fina 
pode~os confuridlr por exemplo . presenta a pr imeira posta aos 
· ameixa rúbia;,- Venerupis 'dous anos de v'ida, nos ·meses· de 

-~ . -

xullo a agosto'.' A fecundaciói:-i d.á
s.e 1 ibremente na auga, nacer¡ do 

dos ovos unhas laíVas ele l\/id~ pe: 
láx ica (Aadan · entre augas); · rles-

. póis deste periodo devidá peláx i
ca (no laboratorio dura de vinte 
a trinta dias, o.u algo ··máis na ti
na), rematan i8do ·para o f9ndo 

. pasanG:io a levar xa un ha vida ben-
t6Í!.i.ca. ' · · · 

· O .crecemeríto non se da por 
igual nas duas espécies; na amei -' 
xa fina hai duas etapas, ·na prirna
vera, vrán"' e mefade do outono é 
o crecemento propíamente dita, 
e na ·segunda metade de outonq 
e no inverno é repouso, polo que 
·cáseque non/medra. En .contras a 
ameixa babosa medra axiñ';a de 
abril a xullo, e de agosto "ª mar-

' zal o crecemento é lento. . 
Hoxendía debido á sobrepes

ca e''outros factores, é·un recurso 
máis que está en regresióh, tren-. 
te rlo que urxe unha planífica-

·ción na súa explotacióA. ~ 

- 'l. 



As notas de Franck Granvi- ' consécuéncia ·da.'fall~ de = s~l~~~i.
. ·- 11~ Barker,· escr:it~s dende a devo- ' dade· no s~u ; tr.aballo ~a fábri,ca. ~ 

ción por Victoria son de interés. _ Nullo asesina ao patron _da fabr1-
,· A grabación é moi correcta '. e · o - ca. · . · '.,. · . RECORDATQRIPER 

· A VICTORIA (1) 
prensado excel·ente: · . . · . Se ben en ocas~ons po<;ie pa-

" ResGJmindo· un· fermosísimo recer que a trama argumental re
disco absolutam

1

ente recomendá- sulta 'forzada para enlazar con es-~ 
bel · p~~a escoi'ta.[Ó unha e . outra te final ~elictivo, o ~,ue inter~sa A tradición bel.cantista que 

·invade o. século XX a traveso do 
verismo vai perxudicar de moitos 
xeitos a· ·música vocal que non. 
qued~ engadid·a- nesa _tradición: i 

Un ha odas cQnsecuéncias da aper
_tura · de posibilidades da · músi_ca 

vez sin cansarse. Unha xoia. . , destacar e a plasm?c1on das d1fe-
, rentes contradicións económicas '· 

Xo·an M.:Carreira , e socioculurais que enfreritan ad 
"' proletariado do N. 

1
co proletaria-

de vang.arda é or.ientar a atención 

(1) Recital ' de Victoria dels . A~gels d.o 'emigrante do Súr. Os traballa
.-. nQ Royal Festival. Hall (J964) - dores sicilianos emigrados apar'e-

acompañada por Gerald Moore. ce~ · com. 0 un todo segregado e 
, car.a outros ·aspeqos da :voz,; istó 
x'unto co desénrolb da mus'icolb-

· - 2°1 ·Lieds de Monteverdi; Haen-
dél, Schubert, Brahms, Vaughar- desarraigado ·co'rr respecto, ao.s. 

x ia e da etrioloxia vai reva'lc>rizar 
os ·recitais dé canto acompañado 

" Williams, Rod,rigo, Nir:i. Montsal- seus compañeiros do Norte. O.fa
vatge, Falla, Valv.erde eCancións natismo relixioso -reflexo dunha 
populares anglosaxonas. arídalu- diferente situación sociocultural~ 

. zas e sef.ard is. 
EMl-ODEüN '·c 063-003458 e a miseria en. que sobrevive a fa-
lnte~p\etación.-10 Sonioo.-8 milia- siciliana contrasta co _apa-

•-1 i.ed- que até hai ben pouco .eran ... 
-:· menospreciados · cO'mo · xénern . 

mentir. · Catro artist(:ls dotado? de 
excepcionais·facultades .e serisibi:-

1 nterés.Altísimo. rente progrésismo dos do Norte 

CINE. 
"DELITO DE AMOR" 

.1 idzde . erivexábel van pÓsibi 1 itar 
ria · decáda dós ' sesentá o. "lanza- .. 
mento" internacional do ."I ied" • . 
R·efíróme "ás. sopranos EJ isabeth 
Schwárz kOpf e Victoria des An
gel;s, . ao barítono D-ietrich Fis
cher-Dieskau ·e ao.pianista Gerala 
Moore. üs catro atoparon·_ rio se-
l e-Emi o eco necesario e amasa- Neste film que o seu director 
ron ao público díscoad·ictoas in- define como "ecolóxLco-políti-

. merisas posibilidades e~_presi"'.as co", Lujgi Comencini cántanos 
da canción conseguirido crear · unha história simple, anque chea 
unha técnica específica e distinta .: operistas· yenécié?ins, os Íiederistas a forza da "Jota" de Falla, ·o li- de múltiples ingredientes: unha 
da esixida na escea. · románticos, a·s·car:itigas·deAlfon- risrno do tradi cional "B:low the obreira de orixe siciliano, Cárme-

A catalana Victoria des An- so .X, os .· nac!ónali~tas, os fol~- · wind soutMerli'" ,. a .iritransceil- la -Santoro, namórase dun obrei-
gels e unha desas car:itantes abso~ songs ... · Lembro a s1:1a última ac- ·_ déncia transrigurada do ' 1Cl.aveli- ro do N. ': Nullo Bronzi, que tra-
lutamente excepcionais que cori~ · tuadón -coruñesar" no templo ~de . tos", $Ün festimuña·s da .éxtraorc balla na súa mesma fábrica, en 
xuntan un instrumen.to ideal p'o- . San xu·rxo, xa no · declive· vocal . dinária versatili_ciade musical dun- Milán. ¡\fo seu peculiar "noviaz-
la cor._ e amplitude cunh.a téC'.nica 2ando foi cap.a'z ae poñernos eo ha das mais grandes cantantes da . "go ... pl.antéxanse unha serie de en-

pé no mais grañc]é d~.s en tu si as~ . era fonográfo;::a.·· Outro p'arámeúo· . fre,ntamentos entre os protagon i's
impecábel en emisión, 'art}cula~ mos logo" dunna . portentosa ir'l~' ..... aderñicabel é a . ,pr:"onunciaéi6n tas palas súas distintas conceu-
ción, "pase", afinación, vo~ali- · terpre.tación da ·~Nana." de Falla. p'erfectámente n.ítidá' en . ca.lql)er < ciós socia is e mesmo rel ix iosas: 
zación, ... e cunha sensibilidade e · _.. Nesta gravación tomada duo- i'.diom.a e a utili'zación .'da fonéJí- Nu[lo é un mozo obreiro, · que 

. intelixéncia ,únicas. Asistir a .uri .. ha actuación 'no 1964 no Royal Fa .. de caoa ' !ingua .. o ; acomp9ña- · ·p?rte!3e<?OP(l,q.mhasconvicións 
redtal de Victoria era tinha ~~PEl- Festiv·al Hall ; afllOSa unha Vkto- . mentó .de Gerald · Moqre é,:~omp ._ un · pouéo-· ·ácratas respecto aos 
riéhcia inolv ~dábe l polo emocio~ ria p·letórica de--facul~ades ·. ~un . sempre .o foi, o diqr}eq p9r~«tªga - · pre)Suidós · socini s e 'relixiosos 
nante, cada canción adequjria . · rec;ital de ·21 . canci.óns que · son ~ ~ parlifü~a- surriandQ ª 91eA_dóf! c1ii- . que á_rrastra CaFmela, pois ésta 
unha sonoridade e unha c6nfigu~ .unha axeitada selección do ·seu ;. dad9da á '(OZ. . s~[l r~enú'ncj~ -~ ·p_r9- .·· pertete a unha f.amília emigran- · 
ración absolutamente própria;. a. repertório. ·$.e algvén· dudase da · pía qeación·. Rem.a.t_a <? · ~.i~c;:_o. cun~;..: te. ~ f.orzada a-desplazarse a·Milán 
cotnunioación t:o . aüdito~ achegá- sua musical'idade, bastalle con es- -hé;l nota -twrlosa -do pianista in.ter- oPOla falla de'inoostria e de traba-
b;:¡se 'a· plenitude e a mais · intr<¡is- ~ coitar ·a. car.iéión sefa'rd i "Una_n:ia- pretand9 o · ".~diÓs .. -_G -~anada"' llo na ;Úa terra, e sobre .de todo 
cendente das pezas 'parecía unha tica de r'ucfa!' para convertirse nun . con r~sg.ueados d~r;itr.o da caixa moi celosa en gardar as suas pe-
'>rn ia. o ·seú · repertório, ampl(si- . fans Clera, o IJúrrl:órisrno do '~'V.er- · d9 piano nunha .i'rni.tación da ·gui- . cuHares tradiCió'ns e costumes. 
mo; . ~ngadia _'M.ontevetdi .e ~ 0s ·. ·_geblichesStaijacheFl:: " Pe Brahrr_i~.· tarra.. Ao remat~. Carmela marre como 

~·Xe~te mé~tur~él~" G. Lamprecht" 
Ex1 resion.i~mo a!emán.1926.Dia . 

. 22 ., ' . 
· LAlibi. P. Cher1ar. Ciclo Frente . 

P'o1)úlar Franc;:~s. 1938 .. Dia ,23.' 
As du9s· ro. Cine-club. ' '. Padr;~ fei-. 

·Antonio F.ern~ndez Reboiro. Car-. Luos,. 2·1 de xaneiro.' 7,30 ho~as. so Jr.,:i o ta lento do compusitor 
tei ·:;~ le cine.: Deica o 30 de xanei~ Conf.eré.ncia de Fausto f1 o'Ga so- capa ; de transformar en obras 
r,o.l~~alerí:a Sargadel.o~ . ~\:alle Zur- bré '"La° música y la ensefijanLa :'. importé'lntes as ceremoniais-, o 
bano-46 . . Madrid: · · · · del famas.o ·com1 osi tor Zolta1'1 que xa .ra ce rto m1 etaµa P'.e in-
CucQ Rei: · Escultu'ras, . Sáa de K'odaly'.'. eón il L.1strác ións musí- glesa ·como amqsa este . disco . 
Mostrad da Diputación: Lugo. : cais e (:liaposítivas ., No .Salón,.de · Producción d: gran éltracflvo. 
~ , · ~., · · ~' . ~ ~. .. . ~ Actos . déi Caixa de,. Aforros. O 
Manuel .f\l!~ntero. P~ntor ª\Jto cl ~ - . mesmo iuns, proxec,:clón de c9r- * * * 
da9ta . .. ~clitor~ ·~ac!0fl'<?L.Madnd. · ~tomehaxes: "Tatá, .tesoros de Fránz Schubert. - ROSAMUNDA 
Qo 20 de x9neiro ap. l de febrei- una"·pequeñ'a ciudad'.', "B'aile de Jleana Cotrubas, soprano. Staats-

. ·~lf.on.so· · Sucasas. P..i'ntura-s'.· Qeica ,· los húsares.y 'gitahós", "150 años kapelle Dresdeñ . & L 'Ípzing Ra-
?0 31. de xaÍ;ieir.o. Ga'ler;la Sargade- "Qe la fábrita .de .porc~lana de He- i dio Chorus Dtor -Will1 Boskovs-

·'. jóo." . tasa da Cultura. : Hua do · 
'. Conc~ l 1.o- l3. Ourense. 8 da tarde. 

•• • • •• • 1 .. ;¡¡ •. .., . • rend,e". e · "Bal.atón":~· .No .. !?~l·ón "" kv.. Erni-.Oc:ieón G''OB5:092 994. 
· l~s, Barcelona . ...:...... .- ... ,.~ "' , ...... de .Act?.s da.Ca1xa de Afo.r~ os. · O sello· inglés· parece ter Lm.ha 
Capán, L.i!a e C,atamalca. ·Acua re~ . ' · '· simpafía· espec)al polo primeiro 
las e dibuxos. Deica o8 fie 'f.ebrej - · TEATRO -viol'ín da Orql.'.Jesta Vienesa enes-

. ,: ro . "O , Paradiso Perdido" . S¡;i n. . · -· · . t ;/' ' ' , 'ta , ocásión.: esta ' $irnpat'ía parece 
· .O conto dos cinco c'ámiñan.t~s: .' tér for-tes rázons musicais. A ver-

Paio de Ar<lte'altares. Santiago. ~· D i;:i.s n ; 18, 19 e 21., ás 8 .e_ .. me.1.a , .st'o' ·n d"·a música .Íncidenta.1 de 
Garáizabal. Pinturas. Dei ca o 19 · 

na Aul9 po Teatro c;la Deleg~.c 1 011 Schubert é un acert6, Cotnibas 
ele· xaneir.:o. Galería :.Ci.tánia. San- .d~ Cu ltura , na P.raza 'c;le. Po_~.~~v~- _. ·. cantq m,agnificar:nente: O que· se 

. · 1iago. dr¡:¡; ~.rUPC? . Tesp1s , A Cc;>rur;ia . . · ·. c,ha.ma .unha producción xei.tosa. 

DISC.Ó pA ,SEMAN . .. 
,.· 

· · -Georg Friedrich Haendel.- · ÓDA 
.. ·1 Xorn~das de . Cultura Húngara · PARA O CABOQANO DA R-AI~ · 

~~~;:r,,;¡;;...-..:;~~~;;.:...¡:;.,¡;;,;¡;; · na , -Co.ruña. · . - ~ · .· · .. ~ Ñ A ANA TRES H 1 M NOS PA-
V E RN ES' · 1'8 DE' XÁNEI- RA A €üR~ONACION . ' DE 

· · . · · Gf,:'O~G E 11 .- Solist'as .do Dell·er . 
Cortom'.etraxes húngaros: .... · C nsor,t. Coro e:_ Orq11~sta de 

·"Castelo qe: ~suda", "Pastoreo . Conce('tos de Orinna,-81rect< 1:· · 
húngaro", · "C-ara ao .bordado",,: ~lf~ed D~ll ,er.- Vang.~ard-f;¡lís¡)a-. 
"G~lería Naciona'I Húngará". No vte?~P-- _st . ~?- 31 98-- 1,,Stoni.do.-08 . 1 ~- · 
· , . . · . · r re ac1on.- ." n eres.- uto. · 

Salan d~_Caixa de~t~rr?s. ou ·na · ,O xeni~ de Deller presenta nes-
Delegac1on do M1n1st.erio .-de té'! ocasión duas· pezas "de. ofi: 

'Cultura. eiq'" le .Hil8ndel: Coñeo.i·de é· de:' 

~ * * '.·\ 
Jo harin Sebastian :Bach " .'- Carita- . 
t i:r .A,ctus Tragicus· . BWV • 106. 
Geo rg P1hilipp Teleman.- C nta.~a 
Fú'riebre. Elly :· Ameling, Múren 
l:ab.erne., . ~Kurtz Equiluz; ' Barcy 
MacDaniel. CorQ da Ca:téclrEl'I ·í.:1c · 
Aqu.isgrán. Collegium . Aureurn. 
D irector.-Rudolf ,Pohl. Harmo11ia 
MundíC 065::ó9.9.7q11, 1 :·: . : • 

Volve ao _oatálogo hisp$nico. uñ · 
dos discos mais ferrhosos el.o pe
ríod o 68-70 de Harm<ffnia Muhdi 
xerma. 1 ~ .. , EllY,' Amel·in~r2an'tR,'co-

e o séu, relativamente, maior ni 
vel de· vida. 

, Progresismo que se ve con
testado cando o protagonista . 
Nullo (personaxe co que mellar 
se identifica o espect_?)dor). acusa 
aos membros da sua própia famí-
1 ia de "racistas" ·cos seus compa
ñeiros do Sur .. 

Outro aspecto a destacar se
ria a dimensión "ecolóxica" do 
füm: a denúncia dun "medio am
bienta" degradado e contamina
do, o homicídio legal da Fábri ca 
(e do seu suxeto, o .Poder). 

En conxunto, Comencini · 
recolle e utiliza as diversas co
rrentes xa tradicionais, no cine 
italiano: o cine político ou drama 
social, o melodrama, a comédia 
costumbrista, e fai unha persoal 
fusión das mesmas cuns resulta
dos populares . e personalmente 
penso q'ue tamén eficaces. 

LOVAL 
6 - 1 - 80 

FICHA TECNICA-ARTISTICA : 
Director: Luirii Comencini. 
<Sciiól"I : Ugo Pirro, l1Jiqi Comencin. 
Fotoyrafiu : Luig i K t M illel . 
Música: Curio Rusticheli. 
Interpretación : Stefania Sandr·!lli, 
Giuliano Gemma, etc ... 
Italia, 1.974. 

mo nu ncR Sumamente rr;comen-
dabel. · 

'• 

Prim~.ira Móstra de Instrumentos 
Artes'1nales Galegos. Organi tada 
en colaboura · pó,la 'Unive,rsjdade 
de San'tiagb e máis o. Ministéri o 
ele Cultur'a. Deíca o 31 de xanei 
ro. ná Sáa de Mostras d"o M ini s
tér io de Cultura 1 Santiago. 
Artesania popular galega" ( l'ence
r í a ·1e Camáriñas, Bar r:o . .. J Dei
ca o 6 de febreir:o. Galería "'C2r
t ro". Tab'ern'as-4~ baixo .. '.A Coru-.; .. 

¡ 
1 

• 1 

• , 



1 , 

.curso 
OBSERVACIONS SO

BRE O GALEGO 

En relazón co que Maria 
.Mercé Mar~al di '~Sobre Ó nva
lenCiá" na última A NOSA TE
RRA (núm.84, p.13), penso 
que as semellanzas de situa
zóns condicionantes do gale- · 
go-portugués na Caliza e do 
catalán no Paz's V.alenciiÍ. so11 
quase evidentes. E lástima 
que na Caliza non existan xen
tes sábias epa mesma clarida
de mental e limpeza de inte
reses como no Paz's Valenciá. 
Sobre o tema deve-se obser
var o seguinte: 

1. O "valenciá" é varie
dade do catalán.... como o gale
ga é v,ariedade do galega-por
tugués e, iatenzón!, como o 
andaluz é variedade do espa-

. ñol (non quera sai'r da penz'n
sula). 

2. Pode-se afirmar a prio
ri que os critérios que se em
pregan para dicer que o anda
luz é variedade do es-p_añol ser
ven para confirmar a unidade 
linguútica de "valenciá" e ca
talán e de galega e portugués. 
UtiUcen-se e comprobará-se. 

3. De igual xeito, os cri
térios que algúns empregan 
para dicer que o · "valenciá" é 
lingua diferente do catalán e, 
asemade (son da mesmá niña
da), que o galega é ft'ngua di
ferente dopurtugués, poden-se 
utilizar para defende.r que o 
andaluz é Hngua diferente do 
español (sen sair da penirzsu
la). 

4. 1i questión de saber dis
cernir. E se se ten capacidade · 
e leves coñecimentos, distin
guirá-se entre o (cultural) lin
guz'stico (sistemático ou ex
trasistemático, segundo di E, 
C oseriu) e o non linguistica 
(polz'tica e intereses económi
cos, sobretodo); entre a comu
nicazón jalada (diferenciada 
ainda nas Hnguas máis unifor
mes). 

5. Polo que atinxe ao ga
lega, penso que urxe, xa sabe
mos que é necesário, actuar 1 

no sentido que se implica no 
comentário de A. Veiga (ve
xa-se "O curruncho do leitor" 
destamesmaA NOSA TERRA 
p.18): "Pala identidade lin
guútica (e cultural) de galega 
e portugués, moitos dos pro
blemas referentes. a estes cam
pos teñen ''solucións comúns", · 
"que para nada afectan é pe
w liar idiosincrásia do . naso 
idioma nacional" (son varie-

dades idiomáticas de fala mais 
que de escrita)". 

6. ¿Poderia A NOSA TE
RRA recordar aos leitores ali
ña de pensame¡,_to e aczón. 
que sen dúvida t.en neste res
peito?. 

A. GIL HERNANDIJZ 

O IDIOMA EN 
. A NOSA TERRA 

A carta que· ·envía a- A N OSA 
TER HA -A. Gil Hernández e que 
encabeza este tomentário vainas 
servir de pretexto para facer unha 
peq'uena · recapitu.lación dos arti

. gos -ou de parte- deles- que sobre 
os temas que aponta o comunican
te houbo nestes dous anos de vi-
da de A NÓSA TERRA. . 

Xa no núm. O (2 Nadal 77), 
o profesor Carbal'lo Calero indica
ba nunha entrevi sta que '1a no r:,,ma.
ti.vi zación; contra' do que·Gre moi
ta xente. está fundamentalménte 
conseg'uida, xa que as diferéncias 
prácticas de tipo. ortográfico ou 
morfolóxico que se dan entre _os 
escritores son hoxe mínimas e 
nun futuro próximo poden conver
terse en inex istentes". "Por outra 
parte -engade Carbal lo- eu tampou
co son partidário dun dogmatismo 

1 legal en matéria id iomáticá que 
nos impu xera a d ictadura de cal
quera institución ou persoa" 6 
profesor Carballo suliña tamén 
que " en fin de cantas ha de ser o 
mesmo uso o que determ ine a ni
velación defin itiva" 

No núm. 11 (7-13 abril 78), 
a profesora Pilar Vázquez. Cuesta 
puntualiza que " ... non tendemos 
á unidade; senón a diferenciar nor
mas 1 i ngü ísticas paralelas e que 
realmente permitan que non haxa 
unha separac ión social en cont~as
te coa unidade xeográfica" . " .. . en 
toda - a Edade Média -continua
houbo unha literafu ra importante 
sen unificación de 1 ínguas e orto
grafias. po rque, ao rémate: o pobo 
escolle un has formas deterinínadas 
e non habendo problemas dé com
prensión, como non hai no caso 
do galega, non hai que forzar a 
unidade". Precisa tamén como a 
cooficialidade conduce a legalizar 
o asobal lamento da 1 íngua en des
ventaxa, á que se '11e deizan uns 
poucos dereitos no seu país e nen
gun dereito fara, en tanto que a 
1 íngua forte ten todos os sJE!reitos 
no seu território prop rio e moitos 
dereitos no outro 'teritó rio. A coo
ficial idade vai co ntra o gal ego'' 

No núm . 17 (19-25Maio78). 
Manuel Miragaia, en "Carta aberta 
a Rodrigues Lapa", expresa o seu 
temor de que o galega chegue a 
ser un "dialecto do castelán" e in
voca a ax uda de Portuga l para que 
Galícia valva por si e recupere to
da a sua personal idade". 1 nsiste na 
necesidade dun incremento de re
lacións culturais entre as duas na
cións que "non só" vai permitir b 
salvamento da (cultura) galega, se
nón tamén vai facer posíbel unha 
meirande conex ión entre os nasos 
dous pobos" . Postula 1,.1nha norma
tivización do galega "baseándose 
~o que é o portugués" como pri--

~GUIEIRO 

meiro pa~o para esta relación, so-
bre tod9 "para que haxa un maior Este pequeno percorrido por 

diféreñtes· opin ións sobre o tema contacto na cultura impresa" _ 
. No núm. 22 (23-29 X uño 78), ~ da normativización do naso idio-

Dario Xoán Cabana, ·en artigo ti- ma que acabamo's ·de facer é de-
tulado "O" lúsitanismo" : enfer- mostrativo do interés e da acolli-

-medade inf,arit (l ,do nacionalismo". da que ·di.s¡::>ensou A. NOSA TE -
. critica o plantex·amento do profe-. 8 RA a can tas· apertacións se fi -

sor Rodrigues Lapa, no ~sefi:tido de xeron de~cle .distintas ópticas. Non 
considerar : o". portu'gués actual co- cre(nps .,que A ·NDSA TER-RA, co-

,.mo 'o : galego liter-ário", -fre.nte á mo semanár.io de információn xe-
" Língu~ :vÚJgar". que seria º· gale- ral que é -polo tanto. nc;m esp_ecia-
·go popuiar de -Galícia. Para 0 es- !izado "n:unha temáti.ca-"e~ .concre-

,-.critor O.X .. <::abana "esta t eima.lu- to . senón preocvpaao por infor-
si.tanist~ -'5 yrde cia ioc;apaoidade de mar "coñ rigor. ,simpatía e posi-
cornprenger 0 félto .. nc.ic icfnal ... (e- cións críticas élos feLfo? que. se re-
ducindo. a cust'ión a ·un probi ema lacionan e.o ·noso ¡:iobo", t:orno se 
estreH:arnen±e>-· .. culttnalista" _ ~ afirmaba no núm. o tefia que se 
Caba·na reí.n_aJa· afirrnarda ·· que-r. def;nir ne_cesariarñen.te sóbrl3 estes 

_! 'Portugal ~ óufra_ naci0n, coa· que aspectos . . A NOSA TER RA si_ ten, 
t.efnos adelT)ai~ uh P,as.ado cu ltural _ en cámbio, u~ha ,liñadep7nsaD-ien-
comun, e con todas as ñacións do . ~ to e acc_ióo el-a ra (Gamo pede o co-
muñdo temcts_ ,que relacionarnos municarite) ·sobre o que represen-

_ ta o idioma no presente e r:i'o fütu-
:. en-pé de igúaldade pró cal cómpre- ., ro da .r:iosa naciór:i e as su as páx i-

nos acele'rar o proceso. que .vai· le-,· _,-·. , nas ·teñen· acollido tamén en nu-
. var á autodeterm iÍÍqcfo'n. e 'i co.ns-./ . ~· ' -.: . 
titución d\mh·a Gá·I tcia'-éeibe e Po- · rñerosas· ocásións· colaboración 
pular'' ,. ·-' sobre a_s ameazas réais qúe padece 

_ Nc;i núm,, 24 (?-'13 Xullo 78) , _.· a nasa língua, o seu-tra19mento na 
Xosé-Maria Monterroso. Deve'sa re- ~- -, Co·nstittJc ión española, o Decreto 
pli a a Dario Xoán Cabana e rei: . dé Bil :n,gl! ismo, a normalización 

_v_i1ídica p¡;ira si 0 .títu-lo de :lusista, do naso id ioma no ensino ,. etc. A 
e-- - eles remit imos a calque(a leitor in

pertencente áos que · "sóio arela-_ ~-·, teresado ( 1). 
. mos .que non desa'parez.an- os de-
rradei ros fios. q~e . maiormenté nos O comunicante-~ita_a polémi-
vencella·n con certos portugueses"_ ca do qrtalán/"valenciá" para ilus-
" Loitamos -c·ontiilua Monterroso .trar o ·que acorre na nosa nación 
Devesa- non pa·r unha invención GO 'tema . galega/portugués. Nós 

·arti f ic iosa e elitista desde arriba, pensamos efectivamente que o 
alentada por un suposto " gran pa- "valenciá" está senda ut ilizado 
tr i arca ", senón por ünha simple precisamente polos nemigos do 
normati vización ortográfica" . 0 catalán e polos empeñados na rup-
articulista confia en que "co inmi- tura da unidade esenc ial da li'ngua 
nente ensirío ofic ial da nosa 1 ín- catolana. Trátase do típico despr.a-
gua nacional. as cond icións obxeti- za mento da contradición p;,i r ¡:¡ dis-
Vas serári d·iametralmente apostas", tr r a atención do confl ict o ver-

dadeiro : trátase de enfrentar cata-
e aposta por "un ha confedéración . lán versus valenciano en lug· ar do 
de nacións-estados ceibes no seo 
du oha península", fórmula que ·conflicto real catalán versus espa-
_garanti za rla a independéncia das ñol, como xa apontaba M ercé Mar-
"nacións territorialmente cativas"_ cal na sua crónica dos Países Ca

talanes. Neste sentido vai tamén a No núm. 27 (31 Agost o- 7 
Setembro 78). 0 profesor e ensais- . denúncia do Decreto de Bilingüis-
ta . portugué~ Manuel Rodrigues La- mo imposto a Valéncia, que des-
pa, que xa ten demo.strado desde membra a 1 íngua catalana e que a 

- -hai moitos anos 0 seu cariño e ·reduce. como no naso caso. a un-
preqcupación polas-cousas da no- ha mera asignat ura optativa na 

.sa nación -especialmente pola no- programación do, ensino. Do que 
sa língua- insiste en "Resposta se trata, en defini t iva, é de montar 
aberta a M. Miragaia" nas.suas co- éantas operacións sexan . precisas 
ñeoidas teses-sobre<), naso idioma: para atentar contra a un id ad e na-
o profesor portugués coloca a sal- cional dos Paises Catalanes. 
vación do galégo na máxima-apro- Nu que disentimos co comu-
ximación ªº -13orttlgu·és - nterário- - :;- - n_ic-afi t~ -é- no que di sobre as "xen ~ 
actual, que seria segun.do o profe- tes sábias" que existen no "País 
'sor, a forma que· teria ci galega "se Valencia" e é "lástima" que non 
o nao tivesen desviado do caminho ex is~an nq naso. ,ryloi polo contrá-
próprio" . As-i se debe forxar "pro~ rio, cremós que na nasa nación hai 

. _gressiva mas aceleradamente a 1 ín- mentes moi claras gue teñan ana 
gua de cultura· indispensável á Ga- !izado e interpretado lúcida e cer-
liza" Oeste -seito, ingresaríamos teiramenté o problema da língua, 
nunha comunidade de falantes · e tamén -o q'ue é milis importante 
que, dentrb de. 50 ano, seria de ainda~ que hai unha práctica popu-
400 millóns-de falantes, o ,que ase- lar, coerente e firme (unilíngüe, 
guraria a pervivéncia e a 't.miversa- por tanto) do naso idioma en moi-
lidade donoso idioma. tos frentes diferentes. Descoñece-

No núm. 28 (2-15 Setembro mas os avances reais que se teñan 
78), X osé R'amón Pena resume a dado en Valéncia a pral da norma-
xénese do galega-portugués na lización do catalán, pero nos os 
Edade Média e pensa q'ue "non se que se deron e se dan en Gal ícia e, 
trata (hoxe) de inventar nada; se- insistimos, nen pola teoría nen po-
nón de recoll er e dar categoriza- la práctica, ternos envexa de nen-
ción á. unicón .. . da história e da gun tipo ... O que compre é _avan-
realidade de Galiza" . Conclui que zarmos polo camiño X11 iniciado. 
-"Normalización e· normati'V-ización Vaiamos agora coa riosa opi-

. non son duas cau sas contrapostas. nión sobre a cuestión do galega e 
Nen se pode normativizar sen- nor- o portugués, que, ainda que cons-
malizar'nen normalizar sen norma- cientes de que merecería un trata-
tivi:Zar". . mento máis longo, resumimos nos 

PASA TEMPOS. ANUNCIOS DE BALDE -· 
C1J mu na baixo o nome de "Coopera-

CARALLO 

tiv Agrícola · Ganadera' "_ Terr-flos · 
mercados. A forramos para casa, ani
ma is. infraestructura e autoforñece
mento. Fáltanos algo e alguén. 
500.000 pts. de aportación. Mandaré
mosche os proxectos por 150 pts. de 
gasto,s de fotocópias e remesa. Non 
vis itas. Pilar, lgnasi, Javier. C/Valén
c ia-619-7,-3. Barcelona-26. ... ___ 

Resposta a Fernando Almui ña : o na
so semanário non está para publicar 
escritos ca lumniosos nen libelos. Es
criba a " La Voz de Galicia", que é o 
seu sitio. A NOSA TERRA. 

Estar ía interesado en mercar caixa, 
timbal, bombo con pedal e CHASON 
tamén con pedal. Todo se non pasa 
das 50.000 pts. Remi x io Avendaño 
Novrí s_ San P;-i iL' . Ros<i l Frci lirl o-4 6. t . 
)79568 - 227970. Vigo 
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seguíntes pontos: 
1. Xeneti camente, ga lega e portu
gués son a rnesma 1 íngua. Desde a 
formación do primit ivo romance 
galega-portugués e ao longo de to- · 
da a Edade Média, a 1 íngua fa lada 
"aquem e alem do Minho" .era a 
mesma. Xustamente hai bifurca
ción li_ngü.ística c;ando a nosa na
ción comeza a ser víctima da po- :; 
1 ítica colonial española, que ·em- -~ 

-peza a ·surtir os .seus efectos lenta -<' 
pero eficazmente, mentras Portu- -._ 
gal, anque con altibajxos, co!'Hinu a _ 
a ser reino indep.endente e; canse- '.~.

cuer\tamente, a sua 1 íngua normal. º, 
2. Hoxendia, e tendo en co[lta º~
anter ior, o portugués actual é unha ~ 
moi valiosa ax uda ·á hora de dotar , 
ao naso idioma do vocabulário.téc- -
riico e científico que pala sua his-·,i 
tória ·non desenvolveu e, mesmo,.·' 
á hora de percurar solucións orto- _ 
grliticas e morfolóxicas_ 
3. Agora ben, · poñer no.portugués 
a táboa de salv~ón do galega é 
falso ._ porque . supón · esquencer , 
que -o galega, como tal idioma de 
Gal ícia, va-i seguir a mesm_a i:raxec..:" 
tória desta. Crear un ha :' I íngua : 
cultural" homologada coas outras 
línguas .europeas oficiais, se non 
se consegue facer o naso idioma -
necesário en todos os contextos 
sociais de Gal íc ia, pode ter moito 
de boas intencións, mais non solu
cionaría os problemas presentes 
que ten a 1 íngua nen asegurari(1 a 
sua existéncia futura. A mesma 
noción en se de " I íngua de cultu- · 
ra" é falsa, pois como recoñece o 
mesmo Rodrigues Lapa : "Há m ais 
de .cem anos que se escreve galega -
na Galiza, e isto lhe basta para 
acreditar que ele serve para todos 
os empregos duma 1 íngua de civi 
lizacao" (2). Se isto é asi, se xa es
tá demostrada dabondo a "aptitu 
de" do noso idioma para tarefas · 
científicas e literárias, compre se
guir camiñando po lo mesmo viei
ra, isto é, normal iza lo en todos os 
ámbitos, darlle carta de naturali 
dade ao uso do naso idioma en to
d~s as situacións e en todas as fun
cións. 
4. Non esqu encemos a importáncia 
que t anto · hoxe como no futuro 
teñen as· relacións cu l' turais entre . 
as du as nacifo1s, que, desde .fogo, 
deben incrementarse. pr .c isamen
te por todo ese pasado histórico 
compartido· e ainda polos lazos 
comuns que hoxe nos unen, mais 
sempre na perspectiva de conside
rar a cultura c;:omo algo vivo e ope
rante socialmente e como expre
sión dos avances logrados no cam i-

. ño da nssa liberación_ Se.non é así. 
caemos en enfoques culturalistas, 
que nada remédian _ 
5. ·; Finalmente, ·queremos poñer ó 
acento "m~is unha vez no que ere
mos que é alternativa real á situa
ción actual do naso idioma: a sua 
normalización total, no camiño da 
·sua ofic ialización , que ha conseguir 

. un Goberno Galega Popular. !=is a 
·. meta e eis o proceso. 

('1) No núm. 88, pódese ver o ín
dice de traballos publicados sobre 
o idioma.e m · is sot;>re o ensino ao · 
longo destes dau.s ú l t imos anos. 
(2) Ou n· aniqo pu 1 icado en 1975 
e recollido no li bro Estudos Gale
go-Por-tugueses. co l. l\loroeste de 
Sá da Costa editora, Lisboa, 1979_ 



-CONSELLOS PRA CAMBIAR 

Algunhas corporacións municipás da nosa Terra xa 
aprobaron ou están pra aprobar os cambeos de nome das 
ruas. Outras moitas, desgraciadamente ~aioria, non teñen 
ningunha intención de facelo. Depende da correlación de 
fo rzas, da. presenci,a institucional do naciona li.smq ,pop,u-
lar, e tamén quizaves doutro factor importante: ·q-degrnu 
do desexo de lavar a cara dalguns repr:esentantes -de parti
dos que, nun principio, teñen moito máis en común cos 
vellos titula res ca cos novas. 

Entendo que o direitq de ter nomes galegas, nómes 
de nós, nas ruase prazas, é igual de importante ca restau
ra r os topónimos qárbaramente deturpados, dos que a re
cuperación vai tan lenta. Ouero t racexar aqui, a grandes 
rasgos, como penso que se .de.be entender na práctica esta 
gal egu ización, nunha cidade, p8ñamos por caso a de Lu
qo. 

En primeiro lugar, na cidade vell a esisten uns no1nes 
histór icos, t rad icionás, moi t os dos ca les sobreviven .no di
cir da xente. Algunhas dest as ruas, con millar intención 
ca tino, foron rebauti zadas mesmo con nomes ilustres, 
ben merecentes doútra rL_Ja que non tivera antes. nome, . 
f:n Lugo ternos por exempl.o a tradi cional R ua dos Bati
tales · co nome ofi cia l do doutor Xan Francisco de Cas
tro, ilustrado lugués propulsor da "Sociedade de Amigos 
do País". · 

Entendo que nun 9aos coma est.e, cómpre restaurar 
sen dó o nome histórico, trasladando o homenaxe é dou
tor Castro a outra de máis nova apertura. Mais neste caso 
ternos aírida unha complicación: moitos lugueses chá
ma.nJle a esta rua ".das Du lcerías", polas varias que .hai ac
tualmente. Cun criterio superpopulista, poderiamos caer 
en oficial i.zarl le este no me, rachando asi un ha historia se
cular. 

Oeste xeito deberemos facer coas demais: unha "Pla
. za de España" que pasará a Praza Maior, un ha "Cal le de 
José .Antonio" que se convirte en Rua do Progreso. E 

· sempre sen esquencer a rotulación axeitada, que ése ca
cl ra o máis fundamental: que seña en ga.lego. Non é o 
mesmo "Plaza del Campó" e Praza do Campo, nén o es
pantoso híb ri do "Ruanueva" equival a Rua Nova. 

·era sust itu ir nomes fasci stas1 españolizadores ou sim-

'oMES DE RUAS-

plémente rid(culos -a "calle de las -Herm.anitas'" non é un 
envento m-eu- cómpre acud i·r ~ nasa historia, á histor ia de 
Galicia e tamen á pequena historia da local idade. No mes 
coma os .1 rmandiños, Castelao, Bóveda, Rosal la, Ponda l, 
os márt ires de. Carral, Pascual \Jeiga, deben ser honrados 
en todas as .. cidades e vilas. E ta-mén deben homenaxe<Jrse · 
os fillos · ilustres -de cada únha, anque carez as dunha trns
cendencia galega. Nomes coma o de Xan Francisco de 
Castro que antes dixen, serán dub idosamente coñec idos 
.fóra de Lugo, pero forman parte da vida luguesa e teñen 
un significado pra unha comun idade. E en plan de case 
revancha e xusto castigo por corenta anos co " 18 de J.u -
1 io" astra nas pagas estras -sacra! ización do asesinato, do 
" paseo" , da reacci ón, do españolismo máis f eroz e impe
rial- cadra ben o 25 de xuJio, dia hoxe da esperanza da 
Patri.a Galega. 

Polo que coñezo, onde a loita é máis dificil é na 
cuestión das "Plazas de España" e nas ruas ded i cad~s ó 
dictador. De direitas e de esquerdas coinciden no "pat r io
t ismo"· .f'.spañol alienado e insultante, e cei ban prec iosos 
argumentos sobre " varias nacionalidades : ou rex ións- e 
uhha riación". Ou seña, o cántigo eterno da unidade sa
cra da rica diversidade. 

Asemade, e esto a cargo máis ben só do españoli smo 
de direitas, arguméntase que Francisco Franco forma par
te da Historia que non se pode borrar , etc. E certo e nin
guén o nega, e máis non oustante a ninguén se lle· ocurre 
defender nomes de ruas pra persoax es t"cin históricos co
ma Hit ler, Atila,-Don Oppas, Pepe Botella ou Jack o Des
tripador. 

Moitos argumentos hai, porén, ben contrarios a cal
. quera cambio. Cámaras de Comercio OL:J Sind icatos patro

nás argumentan o alto costo do novo papel timbrado -co
ma se o encargaran en remesas pra vinte anos-. 

O certo é qúe os seus representantes nos axuntamen
tos traiciónanos, ás veces, en nome da ·demagoxia e do 
vot o. Tamén é ben chocante as veées á drvisión de p·apés 
dos partidos da direita tradicional, uns .a favor e outrns 
en contra do cambio, pra recolleren entre ambos o elec
torado que pode ter as duas opinións. E. m c:i itas veces ern
prégase ci argumento do costo das, Q.lacas. como se a dign i-

dade dun pobo se puidese tasar, ou poténciase un ni i li 
mo de "se se deixaran de cara lladas e arranxaran os bal i
cates" . 

A esquerda españo l ista , mentras tanto, non deixé'l ie 
arri mar o lombo: ora propoñerá unha plaza prá Const i '. 1-
ci ón españo la ou pra autonom ia, ou mesmo a sust ítut it' 1 

de Franéo pol o Barbón, mucha cerimonia de " camhi 
pero dentro du n arde" de democracia española. E pt ,, 
de ixar constancia da sua condi ción civilizada, pretendc'rc. 
o nome de Avenida 'da Cultura pra unha que milla r ll l 
cadrart'a o nome dos 1 rmandiños ou outro que fose unhd 
ba nde ira de ga legu idade , de orgul lo nacional. 

Nos dias de hoxe, dá noxo andar por unha cida\!e 
ga lega m irando pr:ós ró tu los das ruas : un pode 1 ensíl r 
que está en Guada lajara ou en Sevi l la . Tocio o máis, u 
ma un pequen o toque de pintoresquismo, med ia cluc it1 
de nomes de poetas rot ulados en español. Poi eso , n li,1 
que as ruase prazas que habitamos e andamos se cha111 .n 
Praia Maior Avenida dos l rmandiños, Ru ados Batit,iles . 
Calexón do 

1

Rei Garcla de Gali cia, afi rrnarémonos .011111 
galegas, coma xentes de nós con nomes prop ios. E él to 
do aquel que veña de fó ra, a rotul ac ión da cidade estarc1-
lle dicindo: "non todo o que chaman España é Españc. 
Nun recaAto do Noroeste da Península 1.bér ica, os mí'l pas 
de Europa teñen a mesma cor, pero hai unha nacTón r¡, 
seu, cun idioma diferente, cunha historia distin ta~ un l 11 

nación que se chama Gal icia" ." Paga, pois, a pena. 

E pra rematar, fa ria duas observacións uti 1izables . .F. 11 
p.ri111 eiro lugar, todo o mundo sabe a tremenda campañ a 
que se armo u ca,ntra un axunta_mento basca que qu itou 
dunha rua O nome de Cervantes. Os ga legas, que tamén 
ternos algo contra .este neto desleigado que tarou mal dos 
abós, o que ¡:¡ociemos facer é dilul lo dándolle importantes 
ruas -e non calles, eso si- a Camoes, a Shakespeare,-o Dan
te e a Dostoieuski. De estranxeiro a estranxeiro, o seu 

·contido imperial quedarla diluído. · 
E a ·segunda : se a di re ita español i~ta , terquea en on

servar o nome- do Dictador, xa verán canto tarda o pobo 
en empezar a chmarl le a "rua do merdán'", ou outro se-
mellante. St' n.too po los que nela viv<;¡ n. · 

-L 

• 

, 
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