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.Historia dun ·faver 

XANTAR EN SECRETO 
COA 
AUTOPISTA 

Si nun xantar se deciden causas ligadas aos 
intereses de amplios sectores dun país, a conversa 
privada debe valorarse como 
asunto público e con 
dereito a informar sobre del, e neste xantar 
interviñan voceiros moi significados, 
exemplo vivo de como os grupos económicos 
buscan aliados nesta democracia. Un xantar que 
simboliza apoios mutuos quizaves, 
poderfase calificar de familiar, e no que se 
talaron muitas máis causas ... A NOSA TERRA 
consideróu 
de interés, aquí e agora, dar á opinión 
pública cartas mludezas deste xantar entre 
o relacióris públicas e máis un executivo de 
«Autopis!as del _Atlántico» cun senador da 
Cand•datura Democrática· Galega 
e un fidalgo coruñés 
de dereitas. Un xantar c.on hon proveito. 

Mentras, a nivel popular, a oposición e os 
enfrentamentos coa concesionaria da Autopista 
mantéñense día a día. O tramo Guísamo-A Barcala é 
nestes intres o punto máis conflltivo. 

Póxinas 3 e 4 

Manicomio de . Castro. 

Os tolos ~on esquencen· 
nada 

Moitas familias, imposibili
tadas de acceder aos servicios 
de siquiatras particulares, vr
ronse no camiño dos manico
mios por non poder atender 
económicamente as neceslda-

des que un dos seus membros 
reclamaba. Os tolos galegas, 
traballadores nun sistema so.
cial que soio mide en benefi
cios económicos, non esquen
cen nada, nada. 
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Euskadi: 

~avarra e o 
Preauton6mi
co 

A legalización de EIA, 
novos datos sobre da desa
parición de Pertur e a pro
blemática da integración 
de Navarra en Euskadi, na 
crónica política daquel 
paf s. 

Póxlna 13 

Portugal: 

O outoho do. 
25 ·de abril 
. . Soares .encontróu un ca

.. miño no esterior. A alianza 
. coa democracia cristiana 
responde. aos proiectos do 
capitalismo internacional, 
de Washington e Bruselas. 

P6xina 14 
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Nace un periódico galego 
A NOSA TERRA nacéu corno 

un periódico bilingüe no ano 
1907, na cidade da Coruña, pro
movido por Florencio Vaarnonde, 
Murgufa, Aodrfgo Sanz, Evaristo 
Martelo e Manuel lugrfs. pra levar 
a cabo unha polftica agrarista e de 
contido romántico e literario. 

A partir de 1917, despóis da 
creación das «lrrnandades da Fa
la» e do seu espallarnento por to
da Galicia, o periódico pasará a 
reflexar o seu Ideario e a ser o pri
meiro escrito totalmente en gale
ga e de línea nacionalista e agra
rista. destacando pola súa denun
cia do caciquismo . 

A NOSA TERAA mantfñase 
mediante suscrlpcións e publlci
dade, sendo importante sinalar 
que chegaba a toda Galicia e cu
bría tamén a emigración. No ano 
1932 créase o Partido Galeguista 
e A NOSA TER AA pasa a ser o 
seu órgano oficial, editándose en 
eontevedra e recollendo a lolta 
que se está a dar naque! intre polo 
gaJegulsmo, centrado na polftica 
realista e progresiva que tanta le
var a cabo o Partido, delxando de 
sair no número 504 do 1 O de xu
lio do 36. Na derradeira etapa co-

l_aboraron Otero Pedrayo, Bóveda, 
Fernández del Riego, lugrfs Frai
re, Castelao, Casal, Suárez Picaflo. 
Carballo Calero e Víctor Casas. 

A NOSA TEAAA, na nova eta
pa que se dispón a encetar, non 
vai ser un voceiro de oplrifón co
mo nas etapas anteriores. senón 
que fará fundamentalmente un 
xornallsrno de bformación. 

A NOSA TERAA nace. xa que 
logo. concebida como prensa pe
riódica de todos os galegas e pra 
todos os galegas. Unha duela de 
nacionalistas. de variadas tenden
cias ldeolóxicas, xuntárnonos Ini
cialmente pra fundar a editora 
que puxera diante da opinión P,Ú
bllca este periódico galego sema
nal de línea nacionalista. 

Tentamos que tanto a editora 
como o periódico estañan abertas 
a todos, polo que facemos un es
pecial chamamento pra compro
meter, dende xa. posibles accio
nistas na ampliación de capital 
que se vai facer, suscriptores e 
colaboradores, xunguidos todos 
no ideerlo oomún . da defensa dos 
Intereses do pobo galego. Certos 
estamos de que asf será. 
A COMISION DI! FUNDADORES 



en 
SECRETOS, CATALANS, 
MANIO REIRISMO .•• 

O xomal santiagués ~El Co
"eo Gallego» Insertaba unha pá
xlna entelra dedicada é Autopis
ta do Atlántico, o pasado dra 14, 
na que entre outras cousas se 
podfa ler: 

~El confllcto del tramo 
Gulsamo-Bsrcala pone de re/le
ve la tarea de entorpecimiento 
que quieren Imponer s Is auto
plst a los piquetes formados por 
unos supuestos afectados ( ... )». 

Máis adlante lemos: "º'ª 
pasados lnf ormabs un diario re
gional de que un catal/m forma
ba parte de la Coordinadora Na
cional de Afectados por la Auto
pista, ente tiste de cuya compo
sición y representatlvldad se Ig
nora todo, porque siempre han 
cuidado de mantener en el má
ximo secreto el número de afec
tados que f'8úne. Sin embargo, 
se sabe que ah/ andan arquitec
tos que pretenden el/minar el 
transporte privado, pe/lculeros 
catalanes., Ingenieros catalanes. 
abogados conocidos por ~us 

maniobras s Is clase obrera, etc. 
( .. J». 

Con tantos ln1ultot e temo
res, a cousa non parece Ir so-
bre rodas pra algún-... · 

A PAZ DO MUNDO 
Alfonso Alvarez de Miranda e 

José Solls fan as segulntes de
ciaracións sobor da descolonf za-

cfón do Sahara, que recofle o 
vespertino medrflef\o ~Diario 
16» do dra 14 último: 

Alvarez de Miranda afirmaba: 
~El dla en que se pueda decir 
qui/In vendió el Sshara va s ha
ber sorpresas14 e engadf u tamén 
que ~no fue So/Is qul(Jn vendió 
el Sahare occidental; lo tengo 
todo escrito en unas llbretas que 
están en una ceje de caudales y 
que se publ/carfJn el dla en que 
se pueda decir». ( ... ). 

Pola súa banda, o ex-ministro 
sef\or J. SoHs xustlflca a súa 
xestlón do segulnte xelto: wN&
gocl(J. Consegul qutJ detuvieran 
la continuación de la ~Marcha 
Verde» de los marroqules. Pres
ttJ un gran S9rvlclo s mi patria y 
a la paz del mundo. EvltfJ un 
conflicto armado mundllJ/JA. ( ... ). 

Ao millor, o que gorda a 
caixa forte son as facturas e 
letras de cambio ... vencida1. 

SA «GOMA» 
OBSESIVA 

Nunha crónica polftlce aobre 
e última xuntanza do Pleno das 
Cortes, de Angel Antonio Fer
Mndez, da axencla logos, publi
cada polo xomal ~El Ideal Galle
go» do dra 12, recóllense unhaa 
declareclóns do Ministro do In
terior, Set'lor Martf n Vtlle, nas 
que, referf hdose ao enfrenta
mento habido en Pampfona en-

tre as forzas de orden público e 
ETA. dí o segulnte: «El balance. 
hasta el moment~ es de dos e 
uno e favor nuestro• ( .. J. 

Méls adlante, na mesma cró
nica, o Mlnfstro da Fecenda, 
Señor Feméndez Ordot'lez, es-
presa o seu temor poh:ts poooas 
medidas de aegurldade que 
esisten nas Cortes, nos seguln
tes términos: ~qui puede entrsr 
cualquiera, y no me extrafulrla 
que se Intentara poner la 
«goma-2~ debajo de nuestros 
asientos y hacer volar 11 Is Iz
quierda y a Is d8r9cha14 e enga
df u ~Es Intolerable que en las 
Cortes existan tan pocas medidas 
de seguridad. Le aseguro QU6 yo 
cada vez que tengo que sentar
me en el hemlclclo siento mie
do».( ... ). 

Macabra quiniela, 1eftor 
ministro. 

ESPIAR 
CIVIUZADAMENTE 

No úttlmo número da revista 
mensual «Prlsmss14 n. 0 2, lnclúl
se un traballo titulado wLa escu
cha telefónica sri Espsl'ta» firma
do por O. Pastor Petlt. Entre ou
tras cousas podemos leer: 

«En efecto, en nuestros dlas 
las empresas fabrlcsntetS de '1'
denadores electrónlcos poseen 
un modelo que venden a los Go-

blemos de todo el mundo y que 
responde a las exigencias de io 
requerido para una escucha au
tomática y a nlV81 regional o na
c lonal. Estos ordenadores 
electrónicos tienen progmms
dss una colecclfJn de voces, co
mo por ejemplo las que se refie
ren el lenguaje de la subversión, 
los ultras, los partidos, ciertas fi
guras de relieve, consignas, fe
chas, etc. Ante cuslqulers de es
tas voces, el ordenador empieza 
a grabar toda la conversación de 
los que se telefonean ... JA. 

Máls adlante comenta: «Des
gs"arse las vestiduras por las 
eswchas telefónicas en España 
es necesario, digno y sano. Pero 
Ingenuo. Y est(Jrll. Porque esa 
Investigación Impúdica .e lllcits 
constituye el juego diario de to
dos los paises «clvlllzsdos» del 
mundo». 

Xo o saben., cando falen 
por teléfono recorden que es
tamos nunha t<democrada oc
ddental». 

NACIONS DE PilMEIRA 
E DE SEGUNDA 

O xomal «Ei Ideal Gallego» 
recone unha lnformac;:ión de Lo-

. gos na que se Informa dunha 
xuntanza de varios catedráticos 
de Deretto Polf tlco na que coln
cidlron .co punto de vista do 
PSOE de que o término de «nB
clonB/ldades» que se recolle na 
Constttucl6rÍ non pode ser con-
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fundido con u·n presunto derelto 
de secesión por parte ,de las re
giones ( ... ) espaftolas. 

O sef\or Peces Barba d1: 
«Nuestro partido propon/a ha
blar de la nación espMols y de 
otras naciones de ssgundo nivel 
( ... ), como Is vasca. Is catalana. 
etc:». O profesor Juan· A. Carrillo 
dlxo: ~Desde 9/ ámbito d.el Dere.
cho Institucional, el riesgo del 
reconocimiento del principio de 
sutodetermlnaclón de los diver
sos pueblos que Integran una 
nación, es el reconocimiento del 
derecho de secesión para los 
mlsmou Pota súa ·banda, 9 Pro- · 
fesor O. Modesto 688f8 repllcóu 
ao set'\or Carrillo que «El princi
pio de eutodetermlna~lón .en el 
Derecho Internacional actual 
sl>lo tiene valor respecto a las 
colonias». A crónica sigue decln
do. «Despues de que el profesor 
Peces Barba se/arara que su 
partido manten/a el ttJrmino na
clonalldades. ·porque cuando se 
alude s España lo consideran 
como sinónimo · de nación, el 
señor Guerra dijo que la posi
ción del PSOE es Is de que nun
ca se puede confundir el proc"e
so autonómico como un dere
cho fl la secesión de las reglo
nes ( ... 1. En elgún momento, di
jo, hBbFfJ que poner freno a ese 
proceso centrifugador o .plano 
Inclinado en el que nos enco~ 
tramos». 

Desp61s de ser cotonizodas, -
algunha ventaxa tiftan que 
ter estas nacións, seftor Seora. 

República de EJ Salvador, 25. entrechén. Apartado 1031. SANTIAGO .. Tlf.: 691821 

E necesario que ha><a un periódico galega 
semanal. Precisamos 1.000 eccfonlstas, 10.000 
suscriptores e moltos colaboradores. Encha os 
cupóns e reméseos a A NOSA TERRA. 

As tarlfl's dos envfos a Europa e América ln
ckJien os costea de correo e son es eegulntee: 

por 6 meses por 1 ano 

Europa . . . . . . . . . . . . 850 pesetas 1 .600 pesetas 
Arxentina . . . . .. . . . . 1.176 pesetas 2 .300 pesetas 

USA. Canadá, Afrk::1 
Sudaméric1 . . . . . . . . 1 .050 pesetas 2 .060 pesetas 
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AUTOPISTA: os favores do senador 
Andando o mes de santos cara ao fin, o senador da Candidatura Demo

crática Galega (CDG), Sr. Iglesias Corral, de profesión abogado, Interpelaba ao mi
nistro de Obras Públicas, Garrigues Walker, esixindo o seu pronunciamento sobre 
a situación, curso ou interrupción da que chamóu «Autopista de Galicia», Interpela
ción que se estendfa en termos de «un conflito ·grave, moi grave, sin fratamento 
conocido dabondo, que é causa de perxuicios, desarranxos, complicacións que sal
tan e proliferan no orden público ... » pra pasar a falar de valeiro de goberno e esixir 
as causas da interrupción das obras e «si o Ministerio dispuxo a súa suspensión ... e 
quén adoptou a medida». 

Outras moitas interpelacións 
públicas anque ben diferentes no 
espíritu e na letra, tamén se referi
ron á ·Autopista; en concreto, 
5.000 veciños do Morrazo e co-
marca de Pontevedra fixeron un 
chamamento pala paralización 
das obras e o remate das coac
cións sobre os afectados, e dife
rentes or'garrizacións políticas e 
asociacións pop.u lares esixirf an 
outra solución · menqs gravosa por 
considerar que a Autopista corta 
as vías de comunicación asisten
tes, desfai a rede de augas, des
trúe máis de 30.000.000 m.2 das 

burguesía comercial de ubicación 
c'oruñesa, e máis un representan
te do stáff da «ADACESA», un 
home-empresa 'cor:i cargo de con

' fianza na devandita concesiona
ria. 

A comida antecede~ia en soio 
uns días á interpelación do sena
dor da CDG, así como ao viaxe 
que homes ligados aos medios de 
comunicación fixeron por Europa, 
convidados pala Autopista. 

O Sr. Iglesias Corral, Caparrós, 
Puga e máis ó executlvo de 
«ADACESA» entraron por separa
do no local 'do xantar e mantive

mellores terras e esfarela os me- ron a conversa da que A NOSA 
dios de vida de 300.000 galegas. TERRA' informa a seguir. 
Por outra banda, corisideráse ur- Opinouse · sobre presidencia
xente abrir .a Ponte de Rancie sin bles prá X.Unta de Galicia, ou so
necesidade de continuar a Auto- bre Vitoria · España e. os Aeropor
pista, unha obra mesmó máis tos, pero o miolo do asunto che
~proveitqble por Únha car~eteira , ·gaba a bon termo cando o sena- · 

- xa que tén semente dúas pistas, e - dor da Candidatura Democrática 
o feito de permanecer pechada é apuntaba na súa axenda falar co 
todo un luxo (¿ ou coacción?), · Ministro en defensa, como vocei
nunha zona de grandes necesida- ro cualificado, da Autopista. 

- d~s de trasporte. Caparrós empezaría comparan-

COMIDA DE AMIST ADE 

Entre as qúas va riantes de in
terpelaciqns hai, dende lago, unha 
orixen distinta. A orixén da do se
nador da Candidatura- Democráti-
ca. Iglesias Corral, foi unha comi
da de amistada, en mesa reserva-. 
da polo encargado de Relacións 
Públicas de FENOSA e da «Auto-
pista del Atléntiéo, Concesionaria 
Española. S. A.». sr. Caparrós, e 
na que os convidados foron o pro
pio Iglesias Corr~I . Luciano Puga, 
home do Pazo de Anzobre, fidalgo 
de amistade franquista -a mes
ma Carmen Polo visitaba o Pazo 
no día de San Roque, ano tras 
ano - e ligado por casamento á 

CADRO BRANCO 

No Axuntamento do Carba
lliño celebr6 use un concello 
aberto cq participación, con de
rei,to a voz, dos veciños, pra tra
tar sobordo Pla n de Ordenación 
Urbano. Podéndose presentar 
alegacións hastra o prósimo dfa 
15 . 

do ao Sr. Iglesias Corral con «Ma
nolete» nos seus tempos e vatici
nóulle a Presidencia que éste, hu
mildemente, · traspasóu a un home 
pouco conocido. .. mentras Puga 
preguntábase por Valentfn pra o 
mesmo cargo e o· Sr. Caparrós 
aclaróu que non lle ofrecla seguri
dade- coa acotación de Iglesias 
Corral (<Ü outro dfa véume decir 
que había que apuntarse á mino
ria socialista-progresista». O Rala-

cións Públicas continuóu: «Xa sei 
a túa opinión, pero cambeando de 

. tema ·¿qué opinas da Autopista 7 
levamos 6 meses parados». False 
referencia á actitude do Goberno 
e a Calvo Sote lo - ministro de . 
Obras Públicas - que decidira a 
suspensión das obras do tramo -
Pontevedra-Randa -porque as 
eleccións andaban prósimas, din 
os veciños-, e Iglesia~ Corral, da 
CDG, afirma non estar enterado, 
xa que na última reunión todos -
apoarían á Autopista, PC inclufdo. 

lri tervén entón o executlvo de 
Autopistas en tono dramático pra 
decir que é urxente o desmonte 
das saídas de Randa e . que ese -
tramo podada facer posible a Au
topista. O contrario sería un fraca-
so e ún despilfarro. Ese tramo ser
viría pra convencer millor -dada 
a grande necesidade nesa zona -
e pra que os presupostos non si- · 
gan fallando. 

Luciano Puga dirfxese a Mano
lo (o senador) afirmando que si os 
parlamentarios apoiasen, o Go
berno aceptada, e que precisa
mente é o que. está agardando, ao 
que ~.glesias Corral responde que 
non promocionará o asunto pero 
que o apoiará, pra, seguidamente 
pasar a confirmar: falarel co Mi
nistro, sacarél o tema a relucir, 
apoiaréino. «E si o Ministro se 
sentise incapaz -dice o Sr. Pu
ga- Sí)tón direille: déixame ·a 
mín sentarme no teu sitio». 

O executivo sigue a repetir 

Na Barca/a, entretanto, o enfrentamen.to é diario 
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Iglesias Corral, entre dúas augas. 

Randa, Randa, Randa, os tres res
tantes falan uns instantes da posi
bilidade do Aeiroporto da Cruña. 
Iglesias Corral informa de que 
preguntóu o precio de construc
ción dun novo e- que serfan so-

mente 2.000.000.000 ( 1). e pása
se a opinar de cómo será posible 
.que en San Sebastián haxa 4 ce
lulosas e· aquí se empeñen en im
pedir unha en Ponteceso.. . Pra 
terminar, Luciano Puga afirma 
que o 90 por cento de Galicia 
quera a Autopista, Celulosas e to
do o que seña, menos esas mino
rías ... axitadoras, matiza o Sr. Ca
parrós, que teñen redactores pra 
engordar as noticias... e todos 
acabaron con queixas e outras 
moitas causas. 

CADRO NEGRO 

«D. Ricardo Grasa Zubeldía, 
secretario del Excmo. Ayunta
miento de Lugo, 

Certifica: Que en sesión cele
brada por el Excmo. Ayunta
miento, entre otros se adoptó el 
siguiente acuerdo: 

No solicitar la oficializaci6n 
del idioma gallego, debido a los 
trastornos que ello supondrfa 
para los habitantes de la región 
gaflega.» 

Os dibuxos son de: Xulio Maside. Xaquín Marín, Alfonso Sucasas . 
Distribuien: 
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Gufsamo - Barcala 

Resistir pra • negociar 
Os camii\01 estón desfeltos, as terra11 antes de regadlo, hoxe 

estón a ermo, as m6l1 des casas estón sulcadas por fendeduras e 
olgunhas corren serlo peligro de derrumbamento, os pozos qu-'tan· 
se sin ouga. Este panorama é o que val delxondo a autopista ao 
seu paso por Gallcla e o que agora sofren os veclftos de Gulsamo, 
Orto, Seixurra, Cecebre, Pravlo e Barcala. 

Os veclños tañen esgotados 
todos os trámites legáis pré de
fensa dos seus intereses, agora 
falta que a empresa queira nego
ciar a reposición da rede viaria e 
de augas así como os daños a 
propiedades non ocupadas. Pre 
conquerllo, non queda máls que a 
resistencia dos propios afectados 
mediante a ocupación das obras 
no momento en que os obrelros 
se poñan a traballar presionados 
polo paro, ameazados co despido 
(son reclutados e despedidos ma
sivamente con moita frecuencia), 
e sin que determinadas Centrales 
sindicales adoptaran postura al
gunha, agás CC.00., que derra
delramente se pronunclóu polo 
apoio decidláo á construclón da 
autopista, si ben CSUT e ING che
garan a adoptar a postura de ne
garse a trabatlar en presencia da 
forza pública. 

OOUS ANOS 
DE HISTORIA 

A situación tén o seu ortxen 
cando hai dous anos chegaron as 
prlmelras notlflcaclóns de espro
pl clón, In que e xente afectada 
soupese a ciencia certa pra que 
eran; méls tarde vlt\eron es valo
ración dos terreos afectsdos, &1n 
e máls mlnlma lndlceclón sobre o 

lcance real das devsndltas e 
propi clón , xa que afecta, aparte 
dos d fto , é lnfr tructura da 

zona e a unha franxa de 50 me 
tros a cada banda na que non se 
pode construir nin reformar nada, 
nin mesmo plantar árbor13s ou 
vli\edos, e pola que a Autopista 
non paga absolutamente nada. 

As ameazas e ..coaccións foron 
os medios empregados pra obter 
as firmas dos labregos sen que tl
vesen a plena concienc ia do que 
aquelo significaba pra eles. Che
góusetles a decir que si non que
nan firmar se lles esproplarfa lguld 
e os cartos pasarfan á Facenda. 
Prometéuselles o emai'lo das ca
sas afectadas e das augas. Ao 
pouco tempo, chegóu a desespe
ración á vista das afecclóns raéis 
que deixaban a moitas famHlaa na 
ruina total, ao non podaren seguir 
cultivando es sóas mellores terrea 
e sin a poslbllidade de poder ade
querlr outres polo babeo precio pa
gado en relación cos costes reéls. 

Fol o momento en que a com~ 
slón de afectados empezóu e fun 
cionar como tal unindo á )(ente 
cun programa mlnlmo diente 
da empresa; ésta non dubldóu 
en tentar a oompra dos prlnci
cipáls promotores afectados e en 
Guísemo, dfuse o caso de doos 
comerciantes, ún de ferreterf a e 
outro de bloques de cemento, que 
cederon ante a empresa, revlrén
dolle as costas sos veclf\oa, pofo 
que foron espulsedos da com~ 
Ión. Cando nós chegamos a Gul-

sarno, tomos dar precisamente, no 
primeiro Intento de contactar 
cos afectados, cun deles, que nos 
dixo que él 1<a resolvera o súa pro
blemática e que o -resto dos ve
cH'los podfa de Igual modo resol
ver a súa, «o que pasa é que os 
deméis son molto plores que os 
propios da autopista». 

VISITA 
AO GOBERNADOR 

A asambiea de afectados ele
)(fu a dous representantes que fo
ron a xunto do Gobernador Sr. Pof 
Gonzélez; éste •. según os vectf\os, 
k"lslstru en que a Autopista Iría pra 
adiante, que si era preciso milita
rizaría e zona e si esto non chega
ba, que mandaba unha bandeira 
da Lexlón. 

A lolta contra e Autoptsta pasa 
agora por ún dos momentos de 
melor confllctlvldade, cuns ve
ci~os ef ectados · dlspostos a todo; 
con 1-66 multas de vlnteclnco mil 

pesetas cáda unha, con e_nfrenta
mentos diarios ces forzas de or
den público que custodian a zona, 
e_.cos propios obreiros, que ~e re
sisten a parar dlante dun conflito 
do que· etas non son cutpables. 

As escenas revlstlron caracte
res dramáticos nos últimos días: 
Unha mutlerlña &dian~aba o seu 
paraugas contra os escudos . dos 
pof Idas declndo: «a min non me 
veñan con esas testas de potas». 
Os paus non tardaron en cafr. Dfa 
tras día, vecl-ños e poflcia danse 
cita diente dos pilares da autopista , 
conquerindo que nalgunha é>ca
alón .paren os obreiros, anque ca
da vez é maior o número de poH
cfas que o Gobernador manda pra 
protexer ás obras e tratar de des
moralizar e unhos paisanos que 
loitao polos seus dereltos. Saben 
que soio asr podarán segulf vlvln
do na súa terra como hastra de 
agora. 
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_ULTIMOS ACONTÉCEMENTOS 

Ademéis da destruclón dun pi
lar recén construido, na Barcala, 
na pasada semana foron Incen
diadas as ln.stalacións que a em
presa construtora «Entrecanates» 
tén en Cecebre. De momento, o 
ineldente non foi relylndicado por 
nin_guén. 

·O dia 23 a Guardia CivU dativo 
a Ricardo Martfnez, pouco tempo 
despóis de que un representante 
de «Autopistas del Atlántico» o 
chamara pre negociar sin condi
cións de ningún tipo. No momen
to de pechaf estas páxinas, día 
24, produdronse catro novas de
tencións de veciños que, xunto co 
anterior, despóis de declarar en 
Betanzos, foron levados á Coruña. 

Nestes momentos os afecta
dos ~gansa a negociar mentras 
haxa detldos ou sancionados. e 'en 
sol.idarldade con eles. 

1 
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RACIONAL 
O Pacto da Moncloa eomo fondo 

18 DIAS DE CONRITO . NA 
CONSTRUCCION 

Nunha asamblea convocada en 
Vigo o pasado df a 1 9, os traballa
dores da construci6n acordaron 
por amplia maiorf a sc?meterse ao 
' taudo e voltar ªº tr~ballo. o 20 en 
Pontevedra, chégase ao mesmo 
resultado e o lúns 23, vóltase ao 
trabalto. Asl remata un conflito 
que, evidentemente, pode· ser re
plante~adi::> nun próslmo fUturo. 
Conffito no que nlngunha · das 
dúas pacte~ aéa.dóu · plenamente 
·'os seus obxetlvos, pro que. non 
deixó~ aos tráballadores roas 
rnans valeiras. Dazaoi~ dlas de 

. urildade obreira cara a consecu
ción dun convenio xusto a do que 
poderán tirar maltas esperencias 

. ~ra prósimos conflitos. 

AS REIVINDICACl~~S " 

A táboa reivindicativa· fol pr~ 
sentada P91as centrales sindica
les, e aprobada polos traballado
res, nunha asamblea celebrada en 
Vigo a comenzos de Nada!, e neia 
recollíanse reivindicacións econó- . 
mic¡;¡s e sociáis tales como: Sela:
rlo minimo ·de 25.000, 28.000 e 
30.000 pts. pra o eprendiz, peón 
e oficial r.espectlvamente; 40 h. 
de traballo á semana; 30 dfas de 
vacacións ao ano; IRTP e Seguri
dade Social a cargo da empresa; 
4 pagas estra ao ano; Supresión 
de horas estras; xubllación aos 60 
anos co 100% do salario real e 
1 00% en . caso de accidente ou 
enfermedáde. Amnistfa ~boral. 

A postura da parte empresarial 
de enmarcar os aumentos sala
riáis nos lfmltes do Pacto da Mon
cloa e aplicalos sobre da masa sa
larial bruta, era rexeitado pola ·re
presentación obrelra, pois os au
mentos ofrecidos pola patronal 
estaban xa superados polos sala
rios reáis e, por outra banda, que 
nun sector de actividade tan dis
persa, con abundancia de even
tuáis e un volumen de obra moi 
v·ariable, facfase imposible o co
nocemento esacto da masa sala- · 
rial bruta. 

Ante a falla dunha prciposta 
aceptable por parte da patronal, 
os sindicatos convocan a un paro 
de 48 h. pra os dSas 20 e 21 que é 
refrendado masivamente polos 
trabaHadores. 

CONTINUAR A FOLGA 

O dla 1-5 do nadm, celébrase 
unha xuntanza entre as represeri
tacións obreira e empresarial, na 
que ésta conqulre o aplazament_o 
das negociacións hastra · o 3 de 
xanelro, data na que se abrida u·n 
novo período coa posibilidade de 
firmar un conven'io a r1ivel provin-
cial: . 

Os df as 3 e 4, o paro fol total 
en toda a provincia, e a resp<?sta 
empresarial . consideróuse no'n 
8ceptable, poto _ que o ineSmo dta . 
4 se celebróu u"nha as"amblea de 
más de 1 .'óoo · trabalÍadores na 
que se discutf u a continÚaci6n ~u 
non do paro, xúrdlndo_ dáa~ postu
ras ao respecto. Por unha banda 
CSUT, SOG (ING) e CNT coirid
dían en continuar a folga; mentras 

-que ·cc.oo. defendfa ·que se ·vo~ 
tara a traballar hastra o día 1 O en 
que se replantexarf a o paro pra 
presionar as negociaclóns que ese 
día se .Iban celebrar en Madrid. A 
asamblea decidlu continuar opa
ro, que foi total en Vigo, namen
tras que en Vilagarcía e Ponteve

. dra voitaron ao traballo. 

Perante o proceso de folga, 
contlnuáronse as asambleas pra 
informar aos traballadores da evo
lución do confllto, asambleas 
que tiñan lugar a cotfo nos cam
pos de fútbol (Pasarón, Balafdos, 
Cola ... ) e remataban ás veces en 
manifestacións. As{, o dfa 9, cele
bróuse en Vigo unha concentra
ción de máis de mil persoas que · 
rematóu nunha marcha por diver 
sas rúas. 

A xuntanza · entre o Director 
Xeral do Traballo e a c9misión pa
ritaria integrada por 8 membros, 
catre por cada parte, tivo lugar en 
Madrid o dla 1 O. Dous eran os te- · 
mas fundamentáis que levaba en 
carteira a · devandita comisión. En 
primeiro termo, homologar o sala
rio m"áis alto dos esistentes na 
provincia e apllcarlle as subas, 
pois no caso de apllcalas sobordo 
máis baixo (503 ' pts.) rnóitos tra- · 
bailadores ficarían igual que esta
ban. En · segundo termo, negociar 
o rachamento dós topes salariáis 
derivados do Pacto da Moncloa. 

RACt'tAA O «PACTO» . 
Pra facer presión diante das 

negociacións o mesmo dla ·10, en 
que a folga ' era completa en toda 
a provincia, as centrales CSUT, 
ING, CNT · e CC.00. convocaron 
aos traballadores da construcción 

· de Vigo no campo de fútbol de 
Coia pra serei1 informados da 

· marcha do conflicto, de onde· sar
ron én man.ifestaclón hastra á De

. lega~ón · da __ Tra~éffl~. onde ~n~a 
· comisión subéu a entrevistarse co 

Delegado, mentra!) os traballadó- . 
res concentrados na rúa berraban 
é<¡ Non ao Pacto da Moncloa I», 
«i Traballo. s(, palabras non I». · As 

· novas de Mad(.ld af nda ·non che
garan. · A folga segura 

· - Ao pai:ecer, éñ Madrid non pu:... 
xe·ron ·trábás . ªº racham~nt'o . dos 
topes salariáis do· «Pacto da Mon
cloa». O rachamento dos topes 
salariáis non suporf an perxuiclo 
prás empresas na~ cuestlóns fis
cal, crediticia, etc. Pero de levarse 
a efecto, cada empresa en parti
cular poderfa recurrir, nun plazo 
de dez dlas, e axust.arse a un con
venio particular dentro do marco 
dos topes salariáis do repetido 
Pacto. En opintón dos represen
tantes dos· traballadores, esto re
presentaba un Intento- de división 
da clase traballadora, e serfa 
aproveitado pra establecer conve
nios particulares rnáis ventaxosos 
prá patronal, sabor de todo nas vi
las nas que tlveran menos forza as 
centrales, voltando de novo á desÚ
niform idade salarial na proyincia. 

F•N DUNHA FOLGA 
Chegados a este punto. cunha 

postura por parte da patronal que 
non · satisfacía as relvindlcacións 
espresadas polos traballadores na 
táboa reivindicativa unltária, ~ran 
positifes dúas safdas: Ir· á firma 
dun convenio, que non recollía a 
maioria das reivindicacións, acep·
tando as propostas da patronal. 
ou ir _ ao laudo. A primeira delas 
comprometía aos ~raballadores a 
cumprir o firmado durante o tem
po do convenio. A segunda non os 
c9mprometía, e permltf alles ence
tar de novo o conflito . cando v._ 
sen millores condicións, é fui esta últi
ma a postura pota que se decidiron os 
traballadores. 
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crónica politica 
En recente entrevista de repreMntante1 mlnl1terl6l1 

cunha delegac16n do S.tndlcato «Coml1161 Labrega1», o 
- Goberno da UCD neg6balle1 o pan e o tal ao1 labregot 

galego1, negaba o aplazamento do cobro da cuota, Inda 
que a nova lel vala estimar -1canta denunclal ¡canta 
movUlzacl6nl ¡canto tempo fol neceaarlol- que mcil1 do . 
Mtenta '°' cento non deberdn pagar a1 «tornadas te6rl
cas», negaban .. capacldade de negoclacl6n directa pra 
01 precios de productos. agrarios, preferlndo que 01 labre-
901 de Gallcla pre1entaten a 1ltuacl6n ao · trari1 de al-

. gunha coordinadora .. tatal, e desentendfase de dar 1af
da ao escedente de pataca na Llmfa e, metmo, a facill
tarlle aos .propietario• .pequeno1 e medio• o acceso Ct pa
taca· .de · Mmente. 

A «CARTEllA» D& AGRICULTURA 

A pesares de todas as negaclóns, a UCD non quera des
vencellarse d,e executar e decidir os a~untos do' agro galego e 
asr, améis de controlar os ffos do proceso preautonómico e 
de ser maloritarla na prevista Xunta de Ga.ll~la -en propor
cións práctiCamente dictatoriáis, por certo- resérva~e neste 
organismo xestor a «carta.ira» de Agricultura. 

No noso pafs, o agro non representa somanta os dous ter
cios da poboación e un dos sectores económicos fundamen
táis e potencialmente Importante de poñerse en práctica un
ha reforma agraria axeitada, senón que é, multas veces, «Chivo 
espiatorio» de proiectos que lle son tan costosos socialmente 
-a emigración é unha das moedas- como as celulosas, a 
nuclear Ol! a Autopista, proiectos dos que o Goberno español 
entande, faclllta e nunca nega, de por si. 

INDEPENDENTES NA XUNTA 

Na Xunta de Galicla, lnstituída polo Decreto de Preauto
nomfa como órg~mo de goberno do Goberno en Gatlcla, 
a máis de 8 representantes da UCD, entrarán 1 de AP, partido 
que se verá reforzado por algún dos 4 membros que repre
senten ás actuáis Dlputaclóns - funcionalmente o Decreto 
moderniza e aglutina ás mesmas ao través dun organismo in
tegrador como a Xunta-, 1 do PSOE, numero dous do Pacto 
da Moncloa e 1 pola Candidatura Democrática e senadores 
de designación real, sector denominado c<independente». De 
calqueira xelto, a Independencia é sempre mol relativa pra os 
que a nivel formal se presentan como tales - os seus ·com
promisos burocráticos ou amistosos lles fan preocuparse ha
bitualmente pola sorte do capital financleiro como, por exem
pio, dos. problemas que tén a concesionaria do Atlántico- e 
neste sanso, a entrada Inclusive de máis dun lndependente 
na Xunta non parece que veñ_a ser contradictoria coa polltica 
ca que o partido malorltario decida, tanto é asr que as xun
tanzas en Raxol dos Parlamentarios dan sempre os acordes 
por unanimidade . . 

UN TESTO.PARADIGMATICO 

Ao marxen da preautonomra e adiantándose ao que veña 
impoñer a Constitución españo~a, cuio borrador empeza a 
discutirse na semana que entra, membros da Academia Ga
lega de Xurisprudencia redactaron un anteproiecto de Esta
tuto que presenta puntos conflltivos respecto daquela como 
o é a derogación da pena de morte na nosa nación, aspecto 
que o Parlamento español, en cambio, rexeltóu. SI as cousas 
son asf referente a medidas progresistas xenéricas, bases co
mo a undécima, «o poder galega asume o compromiso de eli
niar as causas económicas, polftlcas ou análogas determi
nantes da emigración» parecen querer pofler unha cortina de 
fume no 'que España está dlsposta a entender ou ceder. Asf, 
ao talar das comp-etencias escluslvas de Galicia, estas lrf an 
dende o réxime de agriCt1hura, pesca, gandeirf a, montes, or
denación do territorio, defensa dos recursos naturáls, etc. 
hastra institucións ·Ideáis como unha Banca Oficial Galega, 
competencias ifl!poslbles sin soberanfa efectiva e baixo o 
partido gubernamental. E clarificador, nemabrgantes, o reco
n~cemento de que son muitos os asuntos dos que o pobo.ga
lego d~bería ocuparse e das necesidades da nosa nación. 

OPOSICION 

Mentras continuan as prediccións, conversas e negocla
clóns pra ver quen. designado polos actuáis parlamentarios, 
será presidente da Xunta, as medidas económicas do Gober
no son -contestadas. Na recente folga da construción non se 
respetaron os acordos da Moncloa por parte dos traballado
res, e os sindicatos nacionalistas espresan con mltins, con
centracións, paros a asambleas as ra~óns da súa oposición. 
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resumes Os vecinos tinan razón 

e «0 PANTEON 
DA FAROLA» 

A Asociación do Vecli'los de 
Redondela a· a totalldade das for
zas polftlcas daquela vlla. opól'\en
se a que o Axuntamento siga a 
gastar os cartos na construclón 
dunha obra conocida popularmen
te por «O Panteón da Farola», e na 
que o Concello 1 va invertidos uns 
tres mlllóns de pesetas. Se
gún parece, a Diputación de Pon
tevedra ooncedéu unha subven
ción dun millón, que a alcaldfa 
adloóu ao «panteón», e cando os 
veci"os manifestaron que non a 
co slderaban funcional, obtlveron 
como resposta «a mí me gusta». 
No último pleno, a Corporación 
impedlu que un membro da Aso
ciación de vecli'\os tomase notas 
sobre os asuntos alf tratados. 

e RECUPERAR 
O MONTE 

A parroquia de Frulme está for
zando a recuperoclón dos seus 
montes veclMls dende o ano 
1975. O Xurado Provfnclal da Co
ruria ><a os declaróu «mancomuna
dos», pero os problemas non re
matarfan ahí por mór dun cacique 
nolés que quera levar todo o mon
te, tanta pechalo e non delxa Ir 
aos veoh'los nin por let'la. No oeso 
cto monte Aldarf , falta que o Xu
rac1o tome o acordo de claslflca

ón, inda que o pr blema está no 
dominio do f ud 1 Varela Radio : 

dend o 1 664, no 

e DESM TIR 
DO MINIST RIO 

A lnform clón do ex nolos n 
que s d el qu o lscal Xeneral 
do Reino estimara lllclta á Asam
blea Na lon<1l-Popular GtHega, 
causóu sorpresa e Indignación na 
citada org nb:aclón. Asegún lnfor
móu a aúa Dirección Nacional, es
té lntefl)osto un con noloso ad
ministrativo contra o dictamen do 
Ministerio do Interior, do que é ti
tular o Sr. Martín VIiia. do 24 de 
setembro do 1977, no cal se con
sideraba que a AN-PG carecia de 
carácter polltico. Como dlto con
tencioso está pendente de resolu
ción e non se presentaron novos 
estatu os, a Asamblea espere e 
conciuslón dos Tribunales e re>1:el
ta a lnform olón facHltada polo 
Ministerio do Interior como falla -
de rigor >1:urldlco, por canto atente 
oontra os actos propios. Mentraa, 
e campaña pola legalización -da 
AN-PG sigue edlante oon carteles 
e recolllda de firmas, inda que non 
gusta a· todos. As!, ur. posto pra 
firmas sofriu un ataque de mHltan
tes Incontrolados de Felernce Au
téntica, na facultada de Oerelto da 
Complutense de Madrid. Que. e 
resultas deste falto, permanecéu 
pechada en slnal de protesta. 

e OS POSTES 
DA BARQUIAA 

Os postes da linea eutométloa 
dos teléfonos deberían ser coklce
dos á velra da carretelra e non no 
medio das leiras, feito que causa 
perxuiclo aos ve~r'los de A Bar
qulña, na parroquia de Logrosa. 
Neste sanso, tiveron lugar conver
sas entre a Compar7lla Telefónica e 
a Comisión Labrega de Logroso 
(Negrelra), quedando a empresa 
emplazada a dar unha resposta 
antes do próslmo 13 de febrelro. 
Os postes da linea de teléfonos 
que foran colocados entre as let
ras apareceron cortados varias ve
ces. 

A lrresponsabllldade que se 
deriva de ter ubicados 01 dep6-
1itos da CAMPSA no medio da 
cldade da Corvfta hal tempo 
que vlfta sendo denunciada po
los veclftos do barrio de A Oal
teira e 01 Castros, que aolldtan 
no seu lugar unha zona verde. 
Que as lnstalacl6n1 non ton co· 
menentes, ' un felto reconocido 
polo propio Gobernador Clvll 
durante a visita que reallz6u 6 
factorfa 61 pouca1 hora• de ea
toupar «algo» no Interior da ca· 
nallzacl6n do rfo de Monelo!, o 
pasado dfa 9 de xanelro. 

Ao dfa seguinte, o delegado 
da CAMPSA en Oalkla declara· 
baque a factorfa Iba ser tra1la· 
dada a Vfo, perto do Polfgono 
de Pocomaco, e, ao parecer, xa 
te tlftari Iniciado hal tempo 1ee1-
tl6ns neste senfe), xe1tl6n1 que 
non re1ponderon 6 urxencla ne
cesaria, como · demostr6u o 16-
peto accidente que referimos. 

OU TERREMOTO 
OU ATENTADO 

Unha acumulación de gas me
tano, orlxlnada .pota descomposi
ción de materias orgénicas no In
terior da canalización do rfo de 
Monelos, fol, a$egún as óltlmas 
lnformaclóns, a razón prlnclpal 
dunho esploslón que nas prlmel
r a horas do serén facra tremar ao 
b rrlo de A Galtelra, que dé cobl
llo embalxo da Ponte sos depósi
to de Campsa, mesmo ao pé de 
Catro Camll'\os. 

Af nde non deran as tres. e mol
t . s vecH'los andaban a rematar de 

ABOSAtMRBA 
ACCIONISTAS 
E SUSCRIPTORES 
SIN ENDEREZO 

Agradecerfamot que os 1u1-
crlpto,.1 e acclonl1ta1 compren
dido• na aegulnte ll1ta envlen -6 
nosa redaccl6n o enderezo com· 
pi.to, coa malor urxencla poil
ble. 
ABALO COSTA, Mariano 
BAflBEITO LOUSA, Marra 
CAMPOS HUCHA. femando 
CARRANZA JtMENEZ. Xosé M. • 
CORBEITO SOUSA, Marfa 
CORVALAN, Sebastlán 
OABAACA SOTO, Alta 
fEANANDEZ OOMONTE, Fer
nando A. 
FERNANDEZ MENOEZ, Mlguet 
fl.OR~S GARClA, Femando 
GARClA GONZALEZ, Xesús 
GARRIDO GONZALEZ, Roselfa 
LAMAS ALONSO, Luis 
LOPEZ, Susana 
LORENZO ASTILLEROS Antonio 
LOSADA, Xosé 
MAYO MARTINEZ, Xan Manoel 
NUf'IEZ MUOOZ. PauHno 
PASARIN FERNANDEZ, Lucleno 
PEREZ CASAS, Femando 
PEREZ MARTIN, Francisco Xavler 
AEIMONDEZ REI, Xosé Lols 
RODRIGUEZ MENDEZ, Miguel A. 
RODRIGUEZ GARC1A, Dolores 
ROMERO PEREI AA Manoel 
T ABARES, Antonio 
VAZOUEZ ARIAS, M.• Teresa 
VIDAL SOTELO, Edelmlro 
VIUARES PAZ. Ram6n 

· xantar, cando sentlron acanearse 
todo ao seu redor: os platos de ri
ba da mesa, os cristáls das ven
tás, as paredes ... Os máls non du
bidaron de que aquelo era un te
rremoto e fuxiron prá rúa. A prosi
mldade do cuartel da Policía Ar
mada deu pé ao rumor dun posi
ble. atentado contra a Forza ·Públi
ca. Houbo algúns esmalos e o 
medo chegóu, tamén, aos enfer
mos dunha clínica privada da zo
na. 

LOUSAS DE 
TRES TONELADAS 
RACHADAS 

A potencia da esplosión e os 
efectos da súa onda espanslva fi
xeron saltar as lousas de hor
migón armado, con tres e estro 
toneladas de peso, que forman a 
canalización do rfo de Monelos. 
Varias cha~as de xltanos foron 
alcanzadas pola onda espa11siva e 
unha muiler que estaba a cociñar 
nunha delas resuhóu ferida nun 
brazo. Ao rachar a lousa sobre da 
que estaba aparcado, un furgón 
da Policfa Armada fol parar ao rfo, 
e averlánronse afgúns coches do 
mesmo parque móvil. 

Oespóis da esploslón, un fume 
de cór azul estivo saf ndo por entre 
es loases fendldas. Nun principio, 
sei'lalóuse como causa do estou
pido a eslstenola dunha Importan
te acumulaclón de masas gaseo
sas, producidas pofa sublda da 
marea e a posible filtración de 
combustible dende os depósitos 
da Campsa, )(a que os veciños 
vlflan cheirando gasolina dende 
habla algún tempo. A compresión 

dos gases e a consegulnte subida 
da temperatura dos mesmos, 
apúntase como detonante da .es
ploslón que moverfa es clmenta
clóns de casas xuntQ cun susto de 
morte pre todos os veciños. 

POSIBLES 
FILTRACIONS 

Diente dos feitos, os técnicos 
da Campsa empezaron a facer un
ha chea de lnvestigacións pre 
comprobar a posible asistencia-de 
grietas nos tanques, e sospeitéba
se que puidera haber fugas no nú
méro doce, un dos méis próslmos 
é canalización, cunha capacidade . 
de catro mmóns e medio de litros· 
e cheo de gasoHna de 96 octanos 
dende había poucos dfas, despóis 
de levar valelro dous anos e de ter 
estado edlcado e gardar fuel-oll 

·C9" anterloddade, . carburante 
molto máis denso e, polo mesmo, 
menos flltrabfe. Manchas de ga-

soflna e doutros productos petro
líferos apareceron na superficie 
das augas nos dfas a seguir, fun
damentando as sospeitas. 

O responsable da Ouf mica 
Analítica da Unlversidade de San
tiago, consultado pola factorfa, di
.rá que no colector se produciron 
reaocl6ns quf micas orixinadas por 
verquidos diferentes á· gasolina e, 
ao ·parecer, a canalización do río 
non está en disposic!ón de recibir 
verquidos. 

Por outra banda, un grupo de 
homes-rá que Inspeccionaron a 
canalización, descubrlron catro fi
suras no colector, fii¡uras que qei
xaben pasar a gasollna. Este car
burante, méis os gases produci
dos pola putrefacción dós restos 
orgánicos depositados ou )(enera
dos no interior do propio colector, 
suf.fñense como ceusa da esplo
slón. As responsabilidades xa an
dan a repartirse. 

i 

WXA RURAL PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 
o dii'teiro do cmnpo pra o caa1tp0 
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«0 Sr. Vare/a xunt6u so Canse/lo do Departamento, cuis 
esistencis eu desconocfa, e descutluse o problema», 

traballo ... -obrlgarfan a que o «mal .entendido» se 
clarificase. No ámbito da saúde, as necesidades do noso 
país son alarmantes e o pouco diñeiro que hai avisóu el mesmo ·á televisión do ~feliz desenlace» e o profesor 

Vilanova voltóu ser ha.bilitado pre impartir utilfzase en luxos, en. maquinaria sofisticada e inútil, 
as súas clases. Todo .fora, según o Decano, un 
<<mal entendido». Presións de diferentes sectores e organizacións · 
sociáis - estudantes, prensa, sindicatos, compañeiros de 

e.n prolectos utópicos pra ser amosados no escaparate, e 
abandónense as técnicas asistenciáis básicas. 

. XAN VILANOVA, mediciña cara ao pais 
Eu estaba nos Estados Unidos 

dende hai máis de dez anos. Mar
chéi pra prepararme millar e re
matéi senda profesor na universl
dade de ·Alabania; estlven alf 
aproslmadamente cinco anos ... 
cinco anos esactamente. Na prl
maveira pasada·, Juan V!dal, xefe 
de ~ervlcio da sección de Radlolo
xia de elquf, que estlvera tamén 
aló na unlversidade de PhlladelP-:. 
hia. conquerf ume . unha plaza e 
animoume a vir. Eu en América 
estaba mol tranquilo ... o vlrme fol 
unha reacción totafrnente emo
cional. Ao prlmeiro qulxen entrar 
no Hospital. pero o posto que se 
me ofrecéu permltfame facer mol 
pouco de cara a cambear as es
tructuras e decldfn adicarme á do
cencia. Ademltlronme a tesis doc-

. toral, requisito elquf. indispensabJe 
pra ser agregado, ·en setembro. 
Fol aceptada polo Claustro, según 
me comunicáron por teléfono, pe
ro afnda nona leron e maxfno que 
pode estar bloqueada polo Deca
no (Ramón Varela). Empezo a en
sinar e fágolte unha serie. de suxe
rendas a don Ramón hamén x~ 
do departamento de Anatomfe 
PatcM»dca.) pre tentar mtHorar a 

· docencia e establecer un verda
deiro dtálogo na cH!ss ... Por certo. 
que establecer este tipo de rela
cións oos akJmnos a min cóstóu
me bastante... pro as clases em
pezaron a ser tota~mente dtteren
tes~ ooa proiecctón de dlaposltl .. 
vas, co diák>go. .. Alf entereime 
dullha sede da cousas increfbffls. 
como o caso dun rapaz que non 
reconoce unha foto en color dun 
pulmón despóis de estudar dous ·· 
anos Anatomla. ou dun aiumno de 
tercetro que nunca vira un útero, 
despóts d~ estudar dous anos 
Anatomia ... é decir, unha serie de 
circunstancias que demostraban 
que o nivel do enslno era . real- . 

mente pésimo... E de boas 1;1 prl
meiras., despóls do nada!, o deca
no comunicóume que me susti
tuían na clase, porque toda ado
cenda tiña que rotar ... Como po
des comprender, é. rldfcuk> decir 
esto, pois hal catro protesores, un 
deles inutillado non solo polas 
súas pernas, senón que ten un 
pasto ademlnlstratlvo que é o De
canato e ao mesmo tempo tén 
consul:ta privada na súa casa, 
aparte de outras cousas que qui
táis eu non salpa... Ou sei'\a, eu, 
q-ue non teño nada que facer elquf 
dende que me levanto pola 
mañán hastra que me detto pola 
nolte ~ que ao único ao que quero 
adlcarme · é ao enslno. .. eu. tei'\o 
que rotar e mándanme prá mli'\a 
casa. 

O· entino que reciben 01 

alumnoa,. nl1te caso de ~1-
cifta, ¿levaot a converffrae en 
bur6crata1, en e1pendedore1 de 
recetas? 

Mira, eu. vivfn os perfodos fran
quistas e estlven dous anos en 
Santiago antes de marchar pra · Ma
drid a rematar a ca!T'81ra.. e era µnha 
situación totalmente dictatorial e 
non se nos ocurrfa nrn polo máis 
mfnimo discutir ou presemar unha 
situación. Endexamáls. Pro éra
mos coarenta ou cincuenta. Natu
ralmente, •sto cambea a situación 
completamente. Eu estóu seguro 
de que a educación hai v~nte 
anos, a pesar de ser· totalmente 
ditatorial era moito milk>r Que á 
actual. que sigue senda Igual de 
ditatorial. pero onde habfa coa
renta ou cincuenta, agora son oi
toéentos, mil •. mil quinientos ou 
dos mil alumnos, que eslxen unha 
docencia tota~mente especial, dt-
ferente, planificada, onde real
mente se decida o que se val en
señar. céles son as prk>ridades, en 
fin, que é o que miHor se pode fa
c,er nas circunstancias actuáis. O 
que é absolutamente ridk:uk> é 
que non haxa unha planlflcaclón 
de estudos, que non se polda fa
lar, que non se poidan cambear as 
cousas un pouquii'\o. 

E PARTICULARIZANDOO 
AO TEU DEPARTAMENTO ... 

Un departamento de Anatomfa 
Patolóxica, como calquer outro 
departamento en xeral, e en 
particu~ar na facultada de medl
cli'\a, tén tres funclóns: docencia, 
asistencia e lnvestlgacl.ón. Actual
mente, as máis importantes serán 
a asistencial e a docente, quedan
do pra un segundo plazo, polos 
problemas que asisten, a de ln
vestig~clón. Bueno, pols ese de
partamento fundona con cetro 
profesores, inclufndo ao sei'\or Va
reta, que tén dúas · cátedras. Hai 
que enseñar a oltocentos alum
nos, hai que atender ao servicio 
de Anatomía Patolóxica do Hospi
tal e ao mesmo tempo hai que 
realizar unha función Investigado-· 
ra, 0 na realldade, somos tres per
soas e media pra· cumpllr todas 
estas funclóns. Como podes com
prender, o resultado é menos que 
regular. Por exemplo, .a autopsia é 
unha das actividades que real-

«Esta unlversldade 11 tan mlña coma do Sr. Vare/a, coma tóa, coma de todos». 

cos alumnos dunha manelra mol 
autoritaria. 

mente pertenecen á docencia, e 
atopámonos coa situación pa
radóxlca de que- no hospltaf uni
versitario, no que se establece a O SECTOR DOS MEDICC)S 1 SO. 
docencia, onde asiste unha cáte- OALMENTE MOi IMPORT ANTI! 
dra de Anatomía Patolóxica con EN SANTIAGO. ¿COMO S! 
esa función específica, tacemos MOSTRA O SEU AUTORIT ARIS
olto ou nove autopsias ao mes, e MO NO HOSPITAL? 
nas Residencias da s.s.., que an- Dacordo, en xeral dacordo. 
que tañen certa función docente, Pero asiste hoxe ño Hospital e na 
non tañen olta:centos estudantes, · facultade de medlcli'\a xente 
chegan 8 facer en ocasión 9 en -'son mlnorfa pero asiste- dis
pleno nada! hastr tres autopsias posta e enslnar, eu pfdolle ás xe
dlarias. . neraclóns conservadoras que nos 

FAS MOITO FINCAPE NA 
NECESIDADE DE DIALOGO ... 

E que todo o que se fa! no de·
parta meñto determfnao o sei'\or 
Varela, absolutamente todo. O Sr. 
Varela dfxome no seu despacho 
que él é o que determina o cándo, 
o cómo; dfxome que de el depen
de escluslvamente esaminar aos 
estudante~. darlles as notas, es
collar os esames, decidir absolu
tamente todo no departamento. 
Cando se me separóu das clases, 
non nie deu outro razonamerito . 
máls que que había que rotar. Eu 
sel realmente cales son os razo
nament9s. Maxlno que no · Sr. 
Varela debe haber unha carta anl
mosldade contra min, cecáls ba
seapa no· felto de que eu oompór
tome con el dun xeito totalmente 
normal; eu non creo que o sei'\or 
Varela sei'\a unha persoa especial, 
trétoo como se fora un igual, por
que penso que dende o punto de 
vista académico e docente, é 
realmente unha persoa coma os 
máls e iso é unha cousa que a él 
lle debe molestar e compórtase 

deixen facer a nós un pouco ... 
Creo que hal molta xente que, por 
unha· serl& de circunstancias, es
tán dentro do sistema, tei'\en unha 
serle de lnt.ereses creados. O pro
blema que ternos elquf é molto 

· máls grave, e non creo que de
penda das persoas. As persoas, 
sobre todo na época fascista, es
taban totalmente condicionadas. 
A vida era molto máls dura. non 
se · podfa safr adiante de ningún 
outro xetto e a xente remataba 
vendéndose e despóls de 3, 4 ou 
5 anos do sistema, ún estaba to
talmente Incorporado. SI eu non 
tivera marchadi:>, non poderfa · nes
te momento estar declndo as cou
sas que digo, nin poderfa falar do 
xelto que falo, porque eu agora, 
probablemente, serfa un. pesetero 
e un lambecüs 1otalmente asimi
lado polo sistema. 

TI QUE TRABALLACHE ALO E 
MAIS, EIQUI, ¿ TIN QUE VII O 
ENSINO DA MIDICIAA IN GA· 
LICIA CO DOS ESTADOS UNI· 
DOS OU TiN QUE SIR DIF!REN· 
TE? 

Totalmente diferente porque é 
outra socledade. Elquf o que te
rnos é que preocuparnos por en
sei'\ar medlclña orientada esclusi
vamente és necesidades da socle
dade na que vivimos. Cando tet'la
mos cu bertas esas mf ni mas nece
sidades, antón poderémonos adl
car a facer «pinitos», pro de mo
mento non nos podemos permitir 
o luxo .n~n de facer «plnltOS», nin 
de mercar máquinas sofisticadas 
por enrlba das nosas necesidades 
presentes. Gustarfame ter datos 
de moitas · cousas, por exemplo 
¿qué niveles de Inmunización asis
ten? O outro dla enterelme que o 
meu irmán, que é un señor cate
drático do Instituto· de Vigo. nin 
slquera sabe que asiste unha va
cuna contra o sarampelo e o que 
él non sabe tampouco é que asis
ten certos casos nos que se morra 
-do sarampelo ou se colla unha en-
cefalitis de sarampelo. Natural
mente ternos o sarampelo, a tos
ferina, a meninxltls! .. pra qué no
mear. Ternos unha serle de enfer
medades básicas ás que nos ta
mos que adlcar e tem.os que edl
car o enslno e o esforzo dun xelto 
conxunto pra modificar lso. Cando 
consigamos certo grado de be
nestar sanitario-social que alcan
ce á totalldade dos Individuos, 
antón si, poderémonos adlcar e 
facer «pinitos» académicos. Pro, 
de momento, o enslno ten que ser 
moi básico, directo e destinado a 
moitos alumnos, dunha manetra 
totalmente práctica ... en fln, e ou
tra cousa. 

ANTON L. GALOCHA 
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res ames Concentración en Esteiro 

e AS CONTRATAS 
EMIGRAN 

Continúa a oposici6n á Nuclear 
Nos arredores do Ferrol. o paro 

é unha pantasma que gravita so
bar de máis ou menos todas as 
cabezas. A Construción Naval 
atravesa unha fonda crisis e asl o 
demostra que, ao parecer, unha 
das empresas ausillares despedi
das de Astano decidira trasladarse 
á Arxentina tembrando as rutas da 
primelra emigración galega. E ta
mén que trlnta homes da comarca 
decldlmn emlgr r a Venezuela. re
petlndose asl o c1olo migratorio 
cara e América. Pro agora son 
pastos de troballo e mála man de 
obra. todo ><unto. 

e PONTEDEUME 
Dende agora, Pontedeume xa 

será Pontedeume e non «Puente
deume>i, según acordo tomado 
non hal molto pola Cotporaclón e ' 
ratificado polo Goberno en Ma
drid. Agora, din os e u meses, solo 
falta que tamén cambeen os no
mas das rúas que tanto fan lem
brar a etapa política anterior. Pe
ro, ou1ra vez, será unha decisión a 
ratificar en Madrid. 

e CONSTITUIDO 
O SEMINARIO 
DE ESTUDOS 
SOCIALISTAS 

Na primeira reunión pré consti
tución do seminario, celebrada no 
Hotel Atlántico. participaron 
membros do PS de G. (PSOE), 
PSG e PSPG, anque a titulo Indivi
dual, sabéndose que esto ocaslo
nóu algúns problemas nas execu
tivas distes partidos. 

Pra ista mesma samán, está 
prevista a elaboractón do manifes
to do devandito seminario. 

e A CORPORACION 
OURENSAN 
NON ENTENDE 
O GALEGO 

O Axuntamento de Ourense 
negóuse a tramitar unha instancia 
remesada pota Unión do Pobo Ga
lego na que se solicitaba que nas 
><untanzas da Corporación munici
pal se tratara o tema da legallza
clón do devandlto partido. 

A razón que lles foi comunica
da aos solicitantes, por parte do 
Axuntamento, referfase, según a 
UPG, a que non se podla tramitar 
xa que a Instancia iba escrita en 
gat~o, e a corporación «no en
tiende el gallego». 

Nembargantes, no mes de abril 
do ano pasado a Corporación Mu
nicipal pronuncióuse e favor da 
cooficialldade do gatego; no mes
mo mes acordóu pedir ao Gober
no un ré><imen especial pra Gali
cla, e no mes de xulio pedlu a au
tonomfa. Por outra banda o 1 de 
nadat lzóu a bandelra galega. 

No ano de 1974,empezóu a in
quedanza entre os t:iabltantes de 
Xove pola noticia difundida pola 
prensa de que alí se Iba instalar 
unha Central Nuclear de cetro 
reactores de mil megawatlos cada 
ún; ésta estaba considerada coma 
unha Industria altamente perlgro
sa e contaminante, ><a que a ra-

dioactlvidade é un elemento que 
se almacena no corpo humén, que 
non ten capacldade de destrufla 
provocando a morte. ' 

Xa dende aquela unha serle de 
grupos políticos e movementos 
socláis escomenzaron a movilizar
se, debéndose a primeira Iniciati
va á agrupación cultural «Semen-

VI Xornadas do Cine 
Ourente. JAUCARO. 

Cunha asamblea, á que esta
ban convocadas organlzaclóns 
populares, sindicáis e partidarias, 
conclufron as c<Xornadas do Cine 
das Naclonalldades e Rexións», 
celebradas en Ourense do 7 ao 
14 deste mes de Xanelro. Na de
vandlta asamblea, despóis de su
liñar o que foran estas seis «Xor
nadas» dende a súa creación, to
móuse o acordo de que a próslma 
edición selia organizada por unha 
nova comisión. Integrada por re
presentantes de organizacións 
populares, sindicáis e pofüloas, 
Patronato do Cine Galego, e Fe
d ración de Cine-Clubs de Gallcla. 

Representantes das naclonali
da e Euskadi, Paises Catelens 
{Catalunya e Valencia) e Galicla, 
xunto con representantes das re
xlóns andaluza, aragonesa e astu
rl na, participaron nesta sesta 
edición d a <<><ornadas». Celebré
ronso ptoecclóns dende as dez da 
m M delca as doce da nolte, dls
trlbul as deete xelto: 

CIN S NACIONAIS: Desta
c ndo as pelf cu las «Estado de ex
cepción>>, do vasco lf\aki Núf'lez 
(co tema dos fusllamentos do 75), 
«Som une nació» do catalán Martf 
(a «Diada» do 77), «A Autopista 
do Atlántico, unha nevallada á no
sa terra», de Lorenzo Soler; «A Se
mente», de Xavler Vllaverde. 

CINES REXIONAIS: «Camela
mos naquerar», cine andaluz de 
Miguel Alcobendas; «Canto a la li
bertad», do aragonés Alberto Sán
chez, e dous filmes valencianos 
con temática pedagóxlca. 

Dentro do cine mllitante-parti
dario, compre reseñar as películas 
«Contra da cuota empresarial», 
das CC.LL., encol da concentra
ción de 1 5.000 labregos en lugo 
e a salda dos tractores á carretei
ra, e tamén «Hasta siempre en la 
libertad», do colectivo de cine do 
PC de Madrid, encol da matanza 
de Atocha. 

CINE DE INTERVENCION, con 
pellculas de diferentes paises lati
noamericanos, suliñando «Actas 
de Marusla», de littfn; «La última 
cena», de Gutlérrez Alea; «Playa 
Girórn> e «la quinta frontera», asf 
como «Angola, victoria de la espe
ranza». 

Hal que sulif'lar aquí peHculas 
que af nda non se estrenaron no Es
tado, tales como «El fondo del aire 
es rojo», de Chris Marker, que en 
catro horas de celuloide dá a súa 
visión encol dos acontecementos 
que protagonizaron a historia con
temporénea do mundo, dende o 
malo francés ao plnochetazo en 
Chile, pasando polo 25 de Abril 
portugués e a Revolución cubana. 
Tamén, «25», peUcula de Celso 
Lucas e José Celso Correa, os 
dous brasllelros alnda esiliados en 
Parfs; a pelfcula é unha testlmul'\a 
da esploslón humana que causóu 

a independencia de Mozambique: 
Afnda que nun plano argumental, 
seguindo o escrito no libro auto
biográfico .editado en Francia, a 
pelfcula «la cuestión», do francés 
Laurent Hlenneman, é un arre
piente produto, elaborado con du
reza e realismo poético á vez, da 
resistencia e posteriores torturas 
sofridas polo director dun periódi
co nacionalista cando a actuación 
dos célebres paracaidistas france
ses en Ancel. Outras películas de 
Interés: «0 parto», encol do 2 6 de 
Abril en Po.rtugai, montado con 
lmaxes dunha filmación dun par
to, como ·sfmbolo do que estaba 
nacendo; «votad, votad, maldi
tos», na que Lorenzo Soler nos 
mostra a súa. visión crítica do 
montaxe gubernamental que fo
ron as elecclóns do 1 5 de Xunlo; 
«Expediente», de Manuel Corona
do, adlcada aos fusilados no 76, 
falta sobre pinturas do equipo 
((Crónica», de Valencia; <<Á festa 
popular da montaf'la», de Asorey, 
sobre a celebración da festa que 
fixeron os afectados polo embalse 
de Portodemouros; <<Impugnación 
de asesinato para un estudiante», 
de Bolognlnl, película que se es
trena por prlmeira vez no Estado, 
e que ofrece unha Interesante lec
tura sobre a actuación do flllo do 
xefe de policla, que terá que en
frentarse coa realidade de que o 
seu tillo fora o que nunha mani
festación lle causara feridas 'mor
táis a un pollera; «Entre la espe
ranza y el fraude», do colectivo de 
cine alternativo catalén sobre a 
Guerra civil e os enfrer.itamentos 
habidos entre as forzas políticas 
que loitaban ao lado da república. 

Importancia singular tivo a «de
surbanización» das «Xornadas», af 
pasarse películas no Carballli"lo, 
Ribadavla, Celanova, Allariz, Ma
cada, Parada do Outelro, . Chanta
da e Monforte. Programóuse, en 
colaboración con diferentes aso
cla'cións culturáis, unha serie de 
pelrculas, tanto de nacionalida
des, e mol en concreto as galegas 
<<llla», «0 herdelro», «A ponte da 
verea vella», «A autopista do At
lántico», etc., com9 longometra
><es con argumentos propios da 
problemática labrega. 

Aparte dunha mesa redonda 
sobre <(f>resupuestos sociopolfticos 
e culturáis pra unha Información 
democrática pola imaxen nas na
cionalidades e rexlóns do Estado 
espaf'loh>, na que lntervlf'leron rea
lizadores, intelectuéis, poffticos e 
crfticos, os representantes dos di
ferentes cines naclonáis que asls
tiron és «XornadaS», traballaron 
durante tres dras en reunións pra 
concretaren unha alternativa e ssr 
impof\er a necesidades destes ci
nes. Froito destas conversas, foi o 
compromiso de coordlnaclón a 
partir de agora. 

teira» de Vivelro. En abril do ano 
pasado, reatizarlase un ha · marcha 
dende Vivelro a Xove á que aslsti
ron máis de cinco · mll persoas. 
Posteriormente, crearlase un Co
mité Antinuclear, autor dun Mani
festo e dun boletín e aglutlnador 
de biólogos, técnicos, economis
tas e afectados. Ultimamente, tivo 
lugar en lugo unha roda de pren
sa con.vocada polo devandlto co
mité e a posterior concentración 
do dla 22 perto da prala de Estei
ro. 

No acto, cuia convocatoria ta
mén apadrii"larlan as Comlsións 
Labregas de Xove, dirlxlríanse ao 
público ....:_ unhas seiscentas per
soas, na gran maiorfa procedentes 
de puntos achegados a Xove
un membro do Comité Antinu
clear, un memrbo do Secretariado 
das CCLL e un membro das Comi
sións Labregas de Xuances (Xo
ve). 

Despóis de anunciar o sanso 
«antlcolonial e antipreautonóml
co» da campaña actual, o membro 
do Comité Antlnuclear aflrm6u 
que as Centrales Nucleares son 
caracterf stlcas das nació ns colo
nlzadas, propoñendo máls ediante 
que os mil mlllóns que en total se 
van Invertir na Central, sef'lan des
tlñados é creación de postos de 
traballo na zona. 

. -

EmHio. López Pérez, do secreta
riado das . Comislóns Labregas, 
aseguróu que . «hoxe estámonos 
><ogando o ser ou non sern, «dándO-. 
se esta situación porque Interesa 
a unha clase social determinada; 
si se fixeran Industrias derivadas 
do campo, non terfamos que emi
grar, e hai xente é que lle Interesa 
que emigremos». Remataría talan
do o membro das CCLL de Xuan
ces, que agradecería a presencia 
dos asistentes, afirmando poste
riormente que non retrocederían 
nunca. «Pra instalar eiquf a central 
terén· que matarnos». Tamén iem
bróu que se andiveran tódolos re:. 
cursos legáis, mesmo se faiara 
ces parlamentarios. «Atopamos 
soio boas palabras». E a pantasma 
da central s'igue a pendurar sobor 
das súas cabezas. 

Estabiecin1entos Nl ; ÑEZ-

CASA FONDADA EN 1909 

Aeroquip. Xincke. Racores e tuberías pra alta presión 

Sección Acc. Automóvil: AVDA. DE Ü CORUÑA, 82 

Sección Industria: HERMAIOS CARRO, 3 

Teléfonos: 21 11 09 
21 40 13' 
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Siquiatrfa galega, siquª tria pra os galégOs 
«Coldo que gran parte do que .. chama pr6ctlca 

1lqulátrlca 6 anthlqulatrkl». 
Dr. Aonald. O. Lalng 

A Siqulatrfa xurdfu, te6ricamente, como unha .... 
peclalldade ~lea móls, co eometklo .,,.cfflco de 11· 
berar ao1 tolos dos sofremento• que vfftan padeciendo 
e convertfuse, na prédica, nun Hito sofisticado de 
tortura e marxlnaclón, avalado pola cencia. A1 cadeas 
de ferro que Pinel romp6v slmb6Ucamente foron 1en
do sustltufdcu polen celcla1 de lffamento -algur,ftat 
acolchadas-, polm tapias que Impiden a salda fora 

. do recinto manicomlal, polo electrochoqve -corren
tes-, polo emprego abu1tvo de 11cofármaco1 -pa1t~ 
lleo-, pola marxlnod6n aoclat ·que conleva a etiqueta 
diagn6stlca, etc. · . 

FaclaH preciso reprimir, co sambenito da tolemla, 
todo tipo de contestacl6n. Convlfia pechar aoa «tolos» 
pra que as criticas duns prmclpios, · que, presentádos 
como naturól1 e univers6h, tiftan en reahdade por ob
xeto manter un determinado 1l1tema de organizacl6n 
social, non contaxian aos «cordos». 

Durante os dous séculos e pico de súe eslstencla, a 
Slqulatne a·ndfvo a fa<:er an'tfsiqulatr1a, slnxelamente por
que negóu os dereltos humanos . dos tolos e porque en 
ningún intre se pfantexóu o liberek>s. Pota contra. cando 
hal ·relativamente potJcos anos xurde en-diferentes p&fses 
do mundo, con matfces tamén diversos, un níovemento 
crftico e revol-udonarfo que val collendo púlo e que tanta 
facer unha auténtica siquiatrhi, dende as instancias do 
Poder e dos siquiatras ao servtclo do mesmo. trátese de 
despr-estixN!los, etiquetando sos seus seguidores de Anti
siquiatras, termo que, por outra banda, deberf.amos des
terrar pra evitar este Interesado confusionlsfT'IO e referfr
monós á siquiatrfa como liberadora ou opresora, asegún e 
préctica asistencial. 

A partir de aqut, e xa que nlnguén se atreve hoxenclfa 
a negar a lnnuencla dos factores socláis na xénesis da 
maiorfa das chamadas doenzas mentáis -o que variaré é 
o g·rado de importancia que se lle condeda aos mes
mos-, co·mpre escomenzar a fa lar da siqulatrf a liberado
ra non soio. dos homes senón tamén dos póbos; faise ur
xente preguntar, antón, si asiste unha siqulatrfa galega. 

Neste senso, e radlcallz.ando adrede a situación, · soio 
t'lai duas posibilidades: ou ben esiste unha siqulatffa gale
ga, é decir, unha siquiatrfa que tenta liberar dos seus pa
decementos aos tolos galegas, ou ben padecemos un ar
tellamento siquiátrico ao servicie da colonización ~siquia
trfa pra os galegas) como un factor máis deste proceso. 

E claro que non poderá levarse a termo unha verda
deira siquiatrla galega mentras non dispoñamos de sobe
ranla. Nembargantes, tamén pode pasar que conquira
mos aquela e faga falla afnda niolto tempo pra artell.ar
mos a asistencia slquiátrlca, que non se improvisa da nol
te pra a maná. A necesidade de xermolos organlz.ados de 
siquiatrfa gaktga que, dende o seu eido, contrlbufsen ta
mén ao proc~so de concenclaelón nadonal, é evidente. 

Facendo un pouco de historia, fmonos referfr a dlfe
·rentes xermolos que non chegaron a cristalizar: 

Antes . do 36,- en teorfa déronse condtolóns polftlcas 
mfnimas pré organización da slqulatrfa, e os datos dls
poñlbles dlrmoa que non repercutfu én Gallcla qulzaves 
porque a- penetración de siqukrtrfa no noso para se fh«> 
con molto retraso respecto doutros. Oa sucesivos confU
toe de Conxo, entre o 30-36, elgúns de m'alor envergadu
ra codo 75, non'"'ª" nmg(Jn tinte gaktgulsta, nin tan st
quer no llngoaxe das retvlndlcadóns. 

historias de esmagados 

Entre 1960-63 creóuse NEPSIMEGA (Asoclaclón de 
NeuroloxJa, Psiquiatrfa e Medicina Psicosométlca de Gali
cle>. P1antexada coma unha sociedad& cientfflca. celebróu 
varias reunlós ·ou Congresos conxuntamente con psiquia
tras portuguesas do norte alblseándose neste fei1D un fu
turo prometedor. Tlvo unha certe vida namentras as xun
tanzas foron «científicas e asépticas», cumplfndo un papel 
de relación social entre os socios e permttlndo que algun
has persoas tlvesen un cargo máls. Flnón o dfa que se ca
lebróu unha xuntanza pre analizar a situación asistencial 
de Conxo (1973). 

Entre o 66 e o 70, en Toén (Ourense), treballa un gru
po de siquiatras dlrbddos por Cabalelro e en estrelta cola
boración cos Cátedra de Siqulatrfa. Realizan abundant-es 

· lnvestlgaclóns farmaCÓlóxlcas, seminarios, etc., mtere
sándose polos problemas sfqulcos dos nasos emigrantes. 
Todo pared a indicar que estaba xurdlndo unha Auténtica 
Escoia de Siqulatrfe en Galicla, cando dende Madrid (Ló
pez lbOf) cortóusene o camir\o da Cátedra a Cabalelro, es
borrallándose todo. Nos anos 72-74 un grupo de siquia
tras novos de Toén, poñen e andar un plan de slqulatrfa 
sectorf aL Cando comenzaba a dar froitos e cando máis 
preocupados estaban por estudar e realldade do home 
galego, vfronse obrlgados a suspender todo por unhe sutil 
represión conxunte entre os clásicos de T oén, a Diputa
ción e Madrid. 

No 7 2 encetarfase o proceso de Reforma de Conxo. 
N<>s dous anos seguintes, este proceso toma - en secto
res Importantes dos traballadores- matices daramente 
nacionaHstas, esnaquizando todo a brutal represión de 
xuño do 75. 

Seña un ano despóls., no 76, cando aparecfa o Centro 
CMco-Soclal do Ferrol E unha esperlenc'8 netamente es
trahospltalarla xestk>nada e controlada popula~nte, co
nectada ao comenzo con esperlenclas similares de Cata
kmya e algunha Italiana. Practfcase unha siquiatría de ba
rrio que atoparfa o seu problema fundamental no allla
mento. 

Hoxe, a nivel de centros, Conxo está nunha clarlslma 
regresión asistencia, e o tan cacarexado programe estre
hospltalarfo llmttóuse a crear uns consultorios tanto ou 
máls masificados que os da Segundada Social. 

T amén af nda non se recuperóu da súa longa crisis 
xurdide no 74. Nestes últimos meses atópase con novas 
dlficuttades: dende as oficinas da capltal do Estado e den
de os dirixentes do Sanatorio, póñense cada vez máls 
atrancos aos plans estrehospitalarlos e ao funclonamento 
das salas de mulleres. 

O manlcomk> de Castro de Rel (Lugo) sigue sendo 
unha Ignominia pré asistencia slqulátrlca de Gallcla. A 
situación do tolo lugués é sin dúblda a máis calamitosa 
de todas. 

No Rebollón Nigo) siguen a traballar silenciosamen
te e do xelto menos transparente posible. Amosan un In
terés estraordinario en contratar persoal non galego e 
non crftico. En ningún lntre da súa corta historia manifes
taron a máls mfrnma preocupadón galegulsta. E unha 
verdadelra Incógnita. · 

No referente á Segurldade Social, sf9uense e facer 
declaracións enea~ da incorporación da slqulatrfa ao réxl
men xenera! (asr o afirman, polo menos no «Pacto da 
Moncloa»). do que non se vfu afnda nada en concreto. 

· Pala contra, algo curioso e Importante está oc:urrlndo 
no último ano: A PENETRACION DO SICOANALISIS EN 
GALICIA. De principio xa terfamos que falar de desfase. 
As repercustóns da obra de Freud e dos seus seguidores 
(ortodosos i heterodosos) estaba penetrando en todo o 
Estado Español cando foi córtada pola Guerra Civil. Des
póis do ano 50 penetrarfan teorfa e práctica (esta última 
reducidfsima) en diferentes nacións do Estado, sin que 
che.gara nada a Galicle. 

O último cambeo de réxlmen en Arxentlna provocóu 
a salda de moltos sicoanallstas, espallándose gran núme
ro deles por todo o Estado Español. Que penetre a corren
te en si, é algo moi positivo sempre e cando se produza 
un amplio debate eneal da mesma. O peligroso é que, co
mo ocurriu noutros paises, neutralice o Interés polos mo
vementos de siqulatrfa popular ao atraguer cara este tipo 
de prasis a moitos siquiatras novas. 

Galicia (o pobo galega) precisa neste lntre unha pra
sis popular, e o sicoanálisis endexamáis podaré salo. Esté 
claro que os futuros clientes dos slcoanalistas galegas 
pertecerán precisamente a aqueta clase social que esté 
en condicións de asistir durante meses e meses, unha ou 
dúas veces por semán, a tumbarse nün diván e pagar 
dúas mil pesetas por sestón. Endexamáis vimos a ningún 
sicoanalista que traballase a domicilio, potas parroquias, 
barrios e aldeas, e a prados populares. 

Xa é sumamente clarificador que os focos do sicoa
néllsls señan vtgo e A Crui!la, precisamente os núcleos 
que vai unir a Autopista. O papel de amortiguador que fa
ré nos prósimos anos este xermolo de prasls slcoanallt~ 
cara a unha auténtica siqulatrfe pof)(Jlar galega. cofdo vef 
a ser importantfslmo. En fin. hal determinadas pra5"s que 
non encaixan con certas Jdeolo.1das. 

EMIUO GONIAl.EZ LOPIZ 

Por X. MARIN 



NACIONAL 
Xa nos tempos franquistas, o Siquiétrico de 
Castro, no Axuntamento de Castro de Rei-Lugo, 
fol obxeto de denuncias contra o réxlme de vida 
a que eran sometidos os internados da 
beneficencia. Nunha ocasión, o sanatorio mercóu 
madeira a un particular e mandóu un grupo de 
enfermos a cortala sin que probasen bocado en 
todo o d{a. Parece claro que a práctica 
siquiátrica se corresponde con determinadas 
concepcións dos dereitos saciáis e, polo tanto, 
con opcións ideolóxicas. Durante anos e anos, 
recluiuse aos enfermos en grandes asilos 
carce larios, sin atención rigurosa nin 
preocupación pola súa reinserción social, sin 
estudo e anállisis das causas reéls dos 
desequilibrios sicolóxicos. As familias 
populares, imposibilitadas de acceder aos 
servicios de siquiatras particulares, víronse 
no camiño do manicomio por non poder atender 
económicamente as necesidades que ún dos seus 
membros reclamaba. Os tolos galegas, conocedores 
da i1nsolidaridade, imaxe paradigmática do seu 
propio pa(s, traballadores nun sistema social 
que somente mide en beneficios económicos, non 
esquencen nada, nada. Nós talamos con persoas 
recluidas en Castro, con persoas que estiveron 
algún tempo alf, e, ao traveso dun narrador, 
tomos sintetizando os aspectos 
comúns en todas as declaracións. 

1 O / ANOSA TEll1lA 

Neste edificio, concentrados, 400 trabal/adores sin salario van á leña, aos toxos, fan a sega e a semente, ce
ban porcos ... 

CASTRO, ILLAMENTO E ESPLPT ACION 
M LI nome ó Manuel Bouza 

lglesio ; nocf n no lug r do Seco, 
dunho p rroqule lugu e, quinto 
filio dunh f mlll d labradores 
qu ondlvo 16 polos H ben e du
ront o Dictadura d M chado. 

Hol 1 6 uno qu m trow< ron 
ru Ctl ro, cou as do n rvlo . 

do p rd no ltur , c rtllla da 
mine o rvlclo oo r l. O quela 
hitbf o 1 O on s qu o obrlro o ma
nicomio. Don antón, e lnda ho
>< • e tóu sin saber o quo me pesa. 
Na cesa tompouco o saben. Inda 
quo todos nós, e somos méls de 
troscentos, estamos na mesma si
tuación: crónicos, dln, pero nin 
sospelt mos en que se funda tal 
afirmación; estamos, o que se di, 
sin diagnosticar: claro que tén que 
ser as!, e as únicas diagnosticadas 
deben ser as monxjl'las, porque o 
médico somanta fala .con alas, a 
nós, opHcannos as correntes, o 
augarrés, as mallelras ... Dende hai 
cousa dun ano, xa non irnos os 
miércoles recibir as eléctricas nos 
cadris, agora hai camisas de forza 

qu!mlca, es pastillas, que case nos 
retiran hastra a fele. 

En total, heberé en Castro 400 
poch dos; a unhas cantes duelas 
dénnos do alta Os veoes, pro pare

. c quo sin recuperar: son os ·Bgu
do , c o todos tributarlos. A 

ronc1 malorla seguimos aqul 
d nd o prlmelro dfa. Os médicos 
v ñ n de p ad dúas ou tres ve-

s por emana; o que méls vén é 
o Director, sobre todo desque 
morréu o Pepe da Panela e nalde 
puldo facer o certificado de defun
ción hastra 12 horas despóis: non 
veñen por cuestlóns de treballa 
fora, na consulta particular. e aqul 
non parece que tañan moito que 
facer. 

Manuel Bauza Iglesias, traba
lléi, coma todos nós, en amañar 
carreteiras da Diputación, Indo 
aos toxos e sacando esterco, la
brando 160 fanegas que tén a 
granxa, cebando os parcos e eten
dendo ás vacas. Se hal que contar 
verdá, sacamos pra manter o ma
nicomio con fartura e Inda hal be-

neficios. Polo traballo na granxa 
gratificannos cun paquete de ta
baco. 

Ao primeiro, arrepoñlame, por.
que as cbrrentes, despóis dos pri 
melros momentos, delxábanme 
desacougado pero, entre as ma
lleiras dos coidadores e mirar co 
mo quedaban algúns coa carne 
podre das lnleccións de augarrás, 
conve'ncrnme de que a trenqulll 
dada era metlor compañía, non 
como a Luisa, que xa saf u, e, se 
gún me dlxeron, preflre morrer an.:. 
tes que voltar, eso que ela era de 
primeira clase ... os méis sómoslle 
cousa diferente ... tiña unha habi
tación pre dúas, cunha cortina e 
todo. Falando de mulleres, estén 
no outro pabellón, e non ternos 
entrada nel; algunhas pasan o dfa 
na costura, e moitas arremuiña
das nunha haoitaclón, a laiar. A 
eles non !les dan tabaco polo tra:. 
bailo, claro; eso si', inda me lem
bro cando conseguir un anaco de 
pan era como facer a América, 
coa recomendación do señor 

Porta aberta aos 1icofármaco1 
- ¿Qué? Xa vos convencéu de 

que ésto é un paralso ¿ ou? 
- Vides ver a encerrona, ¿eh? 
Percorrlamos Castro co Dr. 

Usero. seu Director dende o ano 
1953. no que se inauguróu. Un 
edificio dunha planta, con patios 
in eriores, portas e ventés -de 
moltos vldros en cadradlños pe
quenos- brancas e baldosln en
carnado, dependente da Diputa
ción Provincia! de Lugo. 

·c<Un régimen de puertas abier
as» dinos o Dr. mentras abría con 

chave portas e portas e voltábaas 
pecha. 

Nove monxas, cinco ausmares 
de clfnlca, uns vrnte coldadores 
e ningún enfermelro. No informe 
dunha comisión que Inda hai pou
co vlsltóu o Sanatorio, mendada 
pola Diputación a instancias dun 
comité interpartldarlo, accédese a 
considerar necesario o servicio de 

5 ATS. Na plantilla teórica do Si
Quiátrico hai dous médicos de 
medlciña xeral e cinco siquiatras. 

«Si todos fueran agudos, cinco 
siquiatras seriamos insuficientes, 
pero como agudos sólo son cien, 
de acuerdo con el momento asis
tencial, hay una asistencia nor
mal. Se ha suprimido la sala ·de 
enfermos agitados. No hay enfer
mos agitados porque hoy, con los 
medios de que disponemos, si en
tra un agitado, a la media hora ya 
no está agitado». 

Debe ser en gracia aos sicofár
macos. A clave é o Haloperidol, o 
que os usuarios denominan «ca
misa de forza química». 

Prá xente de fora é millor mo- · 
rrer que acabar en Castro, pra os 
internados en Castro parece que 
semente lles quede morrer all. Así 
de sinxelo. 

obispo, porque tén moita influen
cia coas monxiñás, era doado: da·
quela -debíamos andar media
dos os 60_..:_, polo treballa da 
granxa non habla tabaco, e a re
compensa, o mesmo qÚe por fa-· 
cer cernas, era a· merenda; polo 
que non daban reoompensa era 
por asistir a misa. xa que esteba
rnos obrigados. Ao primeiro, Delio 
recibf a 5 pesos por lernos a hom._ 
lía, pero seique xa lle retiraron o 
premio. 

falando de premios·, o pior de 
todo era a wlda, sin colchón e 
cun burato prés necesidades, so
bre todo cando meteron ao Sabi-

. no, que non terla máis de 14 
anos, ou o cine, que duas veces 
que anunciaron pétícula levamos 
a sorpresa de que trataba do noso 
manicomio.. alí, saía Torremoll
nos, que é un pasillo grande onde 
ternos prohlbido sentármonos, 
eso que os sofás son bós... ou 
aquela outra vez que véu un mi
sioneiro con fotos que se vlan na 
pantalla pra recoller cartos e sal-

var almiñas (neso estivemos tan 
dacordo, que naide déu nin dous 
reás .. J -Ao cuarto dos libros tarn- . 
pouco nos entusiasma ir se non é 
pra xogar é baraxa: tén vidas de 
santos, · historias · do Oeste e de 
Corfn Tallado, non hai naide en
cargado deste ~uarto e neste 
cuarto nunca hai naide. 

Grande parte dos .que veñen 
pre Castro ou son vellos, ou fica
ron soios ou, · ta.mén, góstalles o 
viña·. Normalmente tréinos o cura 
cos familiares. Moitos van mo
rrendo, naturafmente ou non, pero 
eso tanto tén. ' 

Penso en saír, claro qua penso 
ªº fin, mentras poño o lomb() na 
granxa, nalgún lado hai que pasar 
o tempo... Inda que o que face
mos tamén o podaríamos facer 
na casa, e botabamos unha man, 
inda que fosen os médicos que
nes tivesen que ir és parroquias 
en vez de v1rmos nós pre acó, ·eso, · 
¿por qué non. veñen os médicos 
canda nós? 



RACIORAL 

CRISIS MUNICPAL NEGOCIADA 
Cando hal máls de tres ·anos, O. Joaqufn Garcfa 

PiCher accedfa é Presidencia . da ·corporación 
Municipal de Vigo,· topóuse cunha cidade m·oi 
dañada pola xestión dos seus predecesores, tanto 
a nivel económico coma no conxunto da sua 
planificación urbanística e infraestructura 
de servicios. Mais, aproveitando o seu 
contorno, ·poderfase afnda convertir nunha ci<;iade 
especialmente agradable; ou, cando menos, que fora 
medrando ordenadamente, -tendo en conta as 
necesidades do cada vez máis numeroso vecindario, 
e garantizando un habitat urbano racional e 
planificado axeitadamente. Terfa que convertir 
ao Axuntamento en algo ryiáis, ou máis ben, en 
todo o contrario a unha ventafña onde .se espallaran 
indiscriminadamente «cartas bláncas» a · 
constructores e especuladores, e tamén terfa 
que r:-eprimirse pra non utll_lzar o seu cªrgo coma 
plataforma de lucimento perso.al (tfpica debilidade 
dos que xa pasaran pola sillón de mando) e poñelo 
ao se.rvicio do vecindario que, teóricamente, 
debfa ver nel e na Corporación aos seus 
prime-iros defensores. 

O Rl;INADO PICHEi 

O caso é que realmente, pasa
dos estes poucos anos, se algo 
distinguí u a xestión da actual Cor
poración, foi o valor demostrado · 
pra esestarlle é cidade os méis es
pectaculares golpes, misturados 
de cando en· vez, con declaracións 
altamente «democréticas» e alta
mente «galegulstas», e, como pa
no de fondo, a continuación dun
ha xestión dictatorial, unhe admi
nistración nunca ·clarexada e unha 
planificación absurda e Irracional. 

E, con pior serte que os seus 
antecesores, topóuse tamén cun
ha cont.estación popular que res-

. pondía, cada vez con máls forza, 
ante as consecuencias derivadas 
da ·desfeita· que periódicamente 

·era bendita e acrecentada polos 
acordes da Corporación. Asr, cada 
atropello mortal por falla de lluml
nación e señalización, a carencia 

·de sérvicios elementáis a cons
trución do increfble escalestric, 
etc., deron lugar a frecuentes e, 
nalgúns casos, singulares mostras 
de protesta, que · ás ve.ces cutmi
naban en manifestacións nas que 
preferentemente se pedía a dimi
sión da cabeza visible, ou, se se 
quere, de turco. 

AFAISCA 

O anuncio dunhas elecdóns 
Municipáis, a celebrar en Novem
bro, calm.aron, en grande medida 
os inmediatos anceios do vecin
dario de ver xente na Casa Muni
cipal que soupera variar drástica
mente a polftica seguida, mais, 
conforme pasaron os meses sin 
que a promesa fora realidade, vol-

. véu medrar o descontento, cada 
vez máis canalizado potas Asocia
cións de Veciños, e o proceso se
guido dende a rúa contra a.Corpo
ración retomóu forzas. 

Así as cousas, cun vecindario 
atento e desconfiado, chegóu o 
Pleno do 3 1 de outono, ao que 
asistían centos de veciños convo
cados pola Asociación «Vigo Oes
te» que querían amosar a sua pro
testa pota venda a un constructor 

do derradeiro solar Municipal da 
rúa Torrecedeira, venda que dei
xar{a .sin un soio parque ou xardln 
a unha lmporta~e zona habitada; 

. o Alcalde, que os dei)(ÓU de portas 
afora, tivo que escoltar durante 
:tJqras numerosos berros. de 1 Dimi-· 
. si6n 1 ¡ Dimtsi6n 1 e t Gaclques fora 1 
O pleno quedóu interrumpido, e 
pola media noite, o Alcalde dimi
tí a, razonando dous dlas despóis, 
e por escrito, as suas rezóns, «da
das tas ckcunstancias produci
das ... lo que presupone quizás, un 
posible · estado de opf nlón -ciuda
dana que conviene decantar y cla
rificar ... ». 

A Corporación, esta vez presi
dida polo A1calde ·accidental, ten
t6u continuar_ o Pleno o 7 de no
vembro, mantendo a conflltiva 
aprobación da-venda do solar no 
orde do d{a. Nova interrupción, 
esta vez con policf a armada pre
sente, e, a pleno pechado, crisis 
aberta. As reacclóns Inmediatas 
delimitaron as posibles saldas á 
crisis: por unha banda, a Coordi
nadora de Asoclacións d~ Ve
ciños, á vez que agradecla a deci
sión do alcalde, invitaba ao resto 
da Corporación a seguir o exem
plo, dando coma alternativa a 
creación dunha Xunta Xestora 
que, provisoriamente, resolverla 
os asuntos de trámite, á vez que 
Informarla da- situación real da te
soureirla. Despó!s· conocéuse a 
outra salda, patrocinada polos do
ce partidos que, daquela, artella
ban a Manifestación pota Autor:io
mla, que consideraban «non cues
tionar a permanencia dos actuáis 
membros da Corporación nin ava
lar a sua actuación>>, á vez que -se 
mostraban dispostos a constituir 
unha comisión de control con ~tri
bucións e dererto e rexeitar as de
cistóns que hipotecaran á futura 
Corporación democrática. 

AS NEGOCIACIONS 

.As duas posturas, dimisión da 
Corporació.n, sustltuída por unha 
Xur¡ta Xestora e Corporación ac
tual con Comisión de Control, re
ciblro.n diferentes spoios, e clara
mente non se ·sabia éal lrfa adian
te. Se por unfia ·banda a Corpora
ción pqd¡a chegar a ún· acordo cos 
doce partidos, pola outra e Cordi
nadora de AA·de W, apelada polo 
BN-PG e mais a LCR, solicitaba· 
unha Manifestación pra reforzar a 

sua postura. No caso de que resul
tara masiva, o acordo da Corpora
ción, 1 O contra 6, do 16 de novem
bro non admitir a dimisión do Al
calde, quedaría públicamente re
xeitado, profundizándose a crisis 
ao arrastrar a todos os Concelláis, 
anque algúns foran logo · posible
mente repescados prá Xestora. 

O arbitraxe do Gobernador Ci
vil. deixóu o camlño aberto á solu-

- clón pactada no Bahía, xa que, 
despóis de manter dúas xuntan
zas ca Corporación e outra cos 
12 Partidos, decidf u prohibir a 
Manifestación, razonando «Cons
tarle existfan organizaciones que 
públicamente se manifestaron en 
contra de los motivos por los que 
se convocaba, temiendo enfrenta
mientos callejeros». 

De nada lle servíu á Cordinado
ra solicitar unha nova Ma.nifesta
ción, apoiada agora potas firmas 
do BN-PG, LCR,PSG, MCG, PTE, 
PSOE, pra pedir Eleccións Munlci
páis xa, e a formación dunha co
misión de Control con capacidade 
de veto, de · información e ca pre
misión de Control con capapldade 

· de veto, de Información dunha co
misión de Control con capacidade 
de veto, de Información e ca pre
sencia das·AA. de Vv. e na que se 
poderla pedir asimesmo a Dimi
sión da Corporación. A nova pro
hibición foi neste caso porque a 
citada Comisión de Control era 
Anticonstitucional. non estando 
prevista nas leises vixentes, e por
que entre os firmantes había par
tidos ilegáis .. 

.PECHANDO O CICLO 

. Evidentemente, había moitos 
intereses pre que se pechara o ci-
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clo da crisis, qua a Corporación se 
estabilizara novamente e chegara 
a un acordo, cando menos, con al
gúns partidos. Nese sanso, repetf
ronse as xuntanzas do Alcalde pri
meiro, e a Corporación dempóis, 
cos Partidos do acordo do Bahía. 
lstas negociacións estaban cen
tradas nun principio na denomi
nación e atributos da Comisión a 
formar, e nas que os partidos In
sistían no derelto de veto e Infor
mación. lstas premisas foron 
aceptadas en principio pota Cor
poración o ·día 1 O de xaneiro si ben 
coa salvedade de que o veto terf a 
que ser acordado por unanlmida
de entre os partidos da Comisión. 

O problema fundamental neste 
intre vén séndo · a composición e o 
peso que cada partido teda nas 
decisións; A proposta de AP máis 
UCO de que os resultados do 16 
de Xunio foran trasladados pro
porcionalmente é constitución da 
Comisión provocóu a división e 
novos aplazamentos e *untanzas, 
xa que tal proposta, de ser levada 
a cabo. deixaría nunha situación 
de meros comparsas aos restan ... 
tes partidos. 

Novas xuntanzas e discusións 
en busca da unidade de criterios, 
van facendo esmorecer o proble
ma, provocando a retirada dal
gúns partidos. 

Todo parece Indicar que o lon
go proceso. de taita seguido hastra 
hoxe, poderla rematar nun «pacto 
entre caballeros» no que o partido 
no poder «controlarla» precisa
mente aos seus mllltántes, que 
hoxe mantén no Concello pola 
non celebración aínda das Elec
cións municipáis; outra sarda é 
que o alongamento do problema 
faga decalr o Interés, esmorecen
do de tal xeito que todo quede 
igual que si non pasara nada. 
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SI DICATOS E ELECCIONS 
A póxina doce de A NOSA YERRA 6 unha 

póxina que quere recoller directamente a opi
nión Individual ou de grupos sobí-e eido1 e a1-
pectos que a nivel do pensamento, criterio polfti
co ou interpretaci6n culturat e1t6n presentes na 
nosa noción,. opinión avalada e da responsablU
dade dos seu1 firmante• sin que a lfnea editorial 
nacionalista do peri6dico se comprometa na 
coincidenda ou dlstanclamento. A póxina doce 
é, pois, unha póxlna aberta ó opinión. 

Pra este nómero contactamos cinco sindica
tos de cara a que espuxeran a 1úa posici6n dlan
te das Elecci6ns, e temos recibido, hastra o mo
mento, 01 presentes artigo• remesados pola UGT 
e móis a ING. 

UNION GENERAL DE TRABAJADORES 

As elecclóns sindicáis a pesares dos intentos gu
bernarnentáis de restartles importancia llmitándoas a un
ha consulta no estreito marco da empresa, supoñen un 
acontecemento de estraordinarla transcendencia prá cla
se traballadore dos distintos pobos do Estado Español. O 
feíto de que por vez primelra en moitos anos poidamos 
elexir libremente aos compañeiros que desexamos que 
nos representen. é xa un gran avance pra o conxunto do 
movemento obrelro. Mais rion é isto o máis importante ; o 
concurrir ás eleccións as central-es sindicales legalizadas. 
fai que, ao dar o neso voto a lstes ou aqueles compañe~ 
ros, esteñamos pronunciándonos sobor de qué opción 
sindical coidamos que é méis beneficiosa pra o conxunto 
dos 1r batladores. Trátase de que os protagonistas das 

leccións non serian protagonistas aillados, que as candi
datura non s ñan unha suma de nomas; cada lista. cada 
noma, espresa unha lternativa e un modelo de organiza
ción obrelra. 

As eleccións ter"len que contribuir clarexar o pano
ram sindlc l. e isto non supoñ rá un aumento da divi
sión o en frent mento entre Centréis, como pretenden 
r mi rcar ol unh corrent s. senón que faré que a unida-
d s pi nt x obor d base mál sólld s e realist s. 

Hox n di . a probl mética de el se traballadora non 
pocl r du Ir om nt á negoci c lón un bon convenio 

mpr a. Vlmo rl fr unh dit dmo e, si ben é cer-
t qu nlv 1 p lltic 1 mos con eg licio av nces slgni fi
ca tivos. no pi no económico alnda quedan moitos res
tos o réxlmen anterior, bast con ollar a lexislación la
boral spañol e compar la coa d calquer pafs democrá
ti co. Por outra banda, a catastrófica po lít ica económica 
rles tes últimos anos concrétase pra os traballadores no 
paro de méis dun millón de compañeiros, o constante au
mento dos precios, o seguro de desemprego que non 
abarca a todos os parados e con grandes irregularidades 
na súa distribución, unha seguridade social con servicios 
deficitarios e que non se atopa controlada polos traballa
dores. 

Pra resolver todos istes problemas, non chegan as 
solucións indíviooales ou espontanelstas. é necesaria un
ha organización estable, fOrte, democrétlca e representa
tiva da clase trabaltadora, e isto somentes o pode ofrectlr 
un sindicato. Un comité de empres&é forte si está respal
dado por un sindicato forte; á hore da negociación coa 
patronal, é necesario dispoñer de aseSOfes técnicos do 
sindicato e do respaldo de milteirog de trabaHadores Ofga
r:iizados solidariamente. 

A U.G.T. acude ás e~cclóns slnc:ffcakts organizando 
claramente os seus Ot.J)(etlvoa: 

1) Dese)(&mos un gran sindicato organizado e res-

ponsable, que seña un instrumento eficaz da dese traba
lladora prá resolución dos seus problemas. 

2) Desexamos un sindicato democrático, coa partici
pación de todos os traballadores.. funcionando en base a 
representantes elexklos democráticamente. Non desexa-. 
mos a demagoxia ntn a manipulación pouco representati
vas. Xa pasóu a hora de qu~ istas decidan polos traballa
dores. 

3) Desexamos un sindicato estable, porque frente á 
crecente cohes~n da patronal solo é efectiva a coheren
cia da nosa unión de clase. 

4) Desexamos que os sindicatos señan un medio pra 
que a riqueza dos oosos pobos non se quede nas mans 
dos de sempre e se avance cara a estructuras saciáis 
m~is xustas. 

E por todo isto que acudimos ás Eleccións Sindicáis 
plantexando a nosa opción socialista. democrática e in
ternaciona lista; aportando a esperiencia que nos dan os 
nosos noventa anos de esistencia co respaldo de máis de 
dous millóns de afiliados, co apoio parlamentario de máis 
de cen diputados socialistas . . coa nosa relación cos ::;a 
millóns de traballadores europeos er-iglobados na Confe
deración Europea de Sindicatos. 
WALDO FERNANDEZ fUNION GENERAL DE TRABAJA
DORES) 

INTERSINDICAL 
NACIONAL 
GALEGA 

A lnterstndicat Nacional Galega HNG) é ma~ conscen
te de que accede a unhas el.eocións sindicáis con unha ~ 
dente inferioridackt de medios técnicos, con ausencia ter 
tal de apoio por parte da prensa e medios de comunica
dón, con poucas posibilidades económicas (50.000.
pesetag pre toda a campar"la~ ademáis de que non ignor& 
que o decreta de regulación das ektccións sindicáis seña 

claramente ventaxoso pra CC.00. e U.G.T. principalmen
te. De todas maneiras a 1.N.G. sabe positivamente que o 
maior favor que se Ita podía facer ao Gobemo e as cen
trales sindicales españotistas é absterse de participar nas 
eleccións, porque deste xeito deixarf amos de presentar e 
loitar pola nosa attematlva antiéapttalista e anticmon-ial. E 
pOf ésto que a. l.N.G. vai ás eleccións oo claro propósito 
de conseguir Que unha parte importante .da clase obreira 
galega non se deixe engaiolar fácilmente por altemattvas 
qlre son contrarias aos 5eus intereses de clase. Esta parte 
importante da clase obreira que hoxe se move dentro do 
noso campo de acción sindical, e que cada dfa vai en au
mento, reforzará as súas posicións anticapitalistas e anti
coloniéis na medida en que se vexa representada tamén a 
nivel sindical por uns compañeiros que sirvan de voceiros 
de espresión das súas arelas e reivindicacións. E asf como 
as alternativas da l.N.G. serán, dunha maneira máis efi
caz. modelo e espe~lo desenmascarador das postcións re
formistas qua coa axuda do Goberno tentan maniatar e 
confundir a toda a clase obrefra do Estado Español e, 
dunha maneira especial, á clase obreira dun pais coloni
zado como o noso. 

E un feíto evidente que o decreto da regulación das 
eleccións conocémno CC.00. e U.G.T. moito antes de 
súa publicación, feito que as puxo nunha situación clara
mente vantaxosa con respecto és deméis centrales. e mol 
especialmente respecto á l.N.G., hastra o estremo de que 
nós non vimos por ningún lado o· decreto QlH:I o Goberno 
prornetera entregar ás centrales antes da súa publicación. 

Esta táctica de ignorar e i»ar á kN.G., porqu·e supón 
unha alternativa que ataca na súa raíz o poder da burgue .. 
sía imperialista española. é normal no Goberno español. 
tnda por riba, o tal decreto está pensado en función dos 
intereses das centrales de ámbito estatal, feito que se 
concreta nas seguintes caracterfsticas:· 

Estremos ambiguos sobl'e as· eleccións en determina
dos sectores (Banca. ensino, mar ... ). sobre as caracterfsti
cas do proceso electoral (pape•etas. listas. decisión de ce
~bración, etc.). 

Os criterios pr-0porcionáis pra empresas de 50 a 2 50 
traballadores e as Mstas pechadas prás de máis de 2 50, e 
a división en dous colexios electoráis (técni.cos e adminis
trativos por un lado e obreiros polo outro), beneficia . ao 
reformismo e aos sectores máis predispostos a defender 
os intereses da patronal. · 

As empresas actuarán de xueces o dfa das e•eccións. 
podendo anular mesmo as decisións dos traballadores. 

Sin desarticular o sindicato fascista. o decreto tent~ 
negar a posibilidade de negociación colectiva por rama 
de actividade. xa que nas empresas de menos de seis tra-· 
bailadores non hal eleccións sindicáis, e nas de 6 a 11 . 
tén de ser a maiorla quen o solidte, non contemplándose 
a elección por rama de actividade nin siquera nas empre
sas de menos de seis. Desta maneira, unha parte impor
tante dos traballadores _galegos vai deixar nas mans da 
patronal. e dos antigos xurados o seu futuro si non se en
frentan con este probtema. A LN.G. tén prevista unha 
campaña pra desfacer esta manK>bra. 

· Todos os nosos afiliados, conocedores da importan-
. cia 11 significado destas eieccións sindicáis. pra que non 
poidan calar, t13rxiversar ou anular máls doadamente a no
sa voz, están a traballar todo o que é predso pra afortalar 
a nosa postción e daf uo novo paso adiante no camioo de 
aumentar a incidenci8 da alternatfva antlcapitatista e an
tico~onial no seo da clase obreira. Poto tanto, pra nós aa 
eleccións sindicáis. contando con que kitencións están 
artelladas. son un arma máis pre non deixamos iHar, pra 
comb.a;ter mesmo coas armas que empragan nosoe.nemi
gos. 
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Mentras 01. parlamentarios 
debaten, a U.C.D. fai polftlca 

..; , Da última reunión do Comité 
Polftico do partido no poder, des
.préndase que a UCD xa confecio-

,, nóu o calendario polftico qüe máis 
favorece aos seus intereses. · 
. Primeiro as eleccións sindicáis, 
nas que o Goberno quere apare
cer como simple espectador, · si 
ben non descarta pra · un futuro 
prósimo unha intervención méjs 
-directa. A seguir, o debate consti- . 
tuclonal, e máis o referendum. 
Oespóis virán as elecci~ns muni
cipáis, que podarían retrasarse 
aínda méis, si cabe, en favor dun
has novas elecci~ns xeráis corres
pondentes é aprobación da Cons
titucióc. A pesares das· promesas 
quE) Suárez formulóu a Felipe 
González -o próceso estará con
cluido pra o 15 de xunlo- · nin-

. guén cree xa que_ os plazos se 
cumpran. -
, O interés polftico céntrase ho
xe no riláis inmediato:· o debate 
constitucional. A petición dos gru
pos do Congreso, ausentes da po
nencia que redactóu o prolecto, 
-grupo misto e Partido Naciona
lista Vasco- os· partidos poden 
presentar ~nmendas hastra o 31 
de xaneiro. · 

Non é ningún secreto que entre 
os temas que máis enfrentadas 
opinións despertan se atopa o ca
pftulo octavo: «De las autono
mlas>>. Vexa~os unha por unha as 
posicións dos partidos con repre
sentación parlamentaria. 

Alianza Popular considera re
xeitable todo o capítulo,· así como 
calquer alusión ás nacionalidades. 

O término «nacionalidad» tam
pouco lle gusta á Unión de Centro 
Democrático, que pretenderé ao 
parecer rebaixar algúns «escasos 
autonomlstas»contldos no prolec
to. A UCD non presentóu votos 
particulares paro, según se des
prende de recentes acordos do 
seu Comité Político, tentará Intro
ducir algunhas variaclóns no tes
to. 

Pra o Partido Socialista Obreiro 
Español · tampouco a espreslón 
«territorios autónomos» é absolu
tamente axeitada. Pero o seu por
tavoz na ponencia <::onfesóu a ln
capacidade dista pra atopar outro 
mlllor. O máis significativo da pro
posta socialista é a coidadfslma 
relación de competencias distri- · 
buídas en tres apartados: compe
tencias da Administración central 
íForzas Armadas, aduanas, repre
sentación diplomática, entre ou
tras); competencias compartidas 

entre órganos centráis e. territo
rios autónomos e, finalmente, 
competencias esclusivas dos te
rritorios autónomos (policía terri
torial, presupostos de territorio, 
cultura e transportes, entre ou
tras). 

O P·artido Comunista de Es
paña formula unha serie de en
mendas de detalle. Oastaca, nem
bargantes, a súa proposta de· su
presión do artigo 143, que faculta 
ao Goberno pra exercitar control e 
vet'o sobor dos testas aprobados 
pola Asamblea dun Territorio 
autónomo. 

Idéntica proposta de supresión 
é formulada polo grupo da mino
ría catalana, que propón igual
mente. que desapareza o artigo 
148 según o cal son competen
cias do Goberno as fórmulas de 
colaboura financleira de dous ou 
máis territorios autó'!omos. Este 
mesmo grupo propón unha nova 
redacción no artigo que fai refe
renc_ia é elaboración dos· estatu
tos. 

En canto ao Partido Naciona
lista Vasco, conócense somentes 
as líneas xeráis das sóas enmen
das: unha delas será é totalidade 
do artigo 8. 0 que fal referencia 
aos territorios autónomos. O PNV 
propón o reconocemento esplfcito 
dos réximes foráis e unha po
tenciación da autonomía adminis
trativa e fiscal dos territorios. 
Ademéis, o Partido Nacionalista 
Vasco entende que na administra
ción de xusticia debe esistlr un es
calón Intermedio con car.écter de 
Instancia suprema nos conflitos 
de foralidade, e eslxe ademéis a 
creación de policfas territoriáis 
controladas polos entres autonó- . 
micos. 

Finalmente, fixéronse públicos 
algúns aspectos das enmendas . 
QUe sobre o tema das autonomías 
propuxera o representante no . 
Congreso da coalición vasca ·Eus
kadiko Ezkerra, Francisco leta
mendía, que defenderá a Inclusión · 
do reconocemento do dereito á 
autodeterminación dos pobos. 

Como pode apreciarse, o aba
nico de opcións non pode ser 
máis amplio, dende que pro
poñen reconocer ·o dereito á auto· 
determinación dos pobos aos que, 
como Alianza Popular, _consideran 

·peligroso ·o término «nacionalida-
des>>. A tarefa da Comisión Cons
titucional, que se propón chegar 
ao malar grado de «9onsenso» po
sible, augúrase longa e difícil. 
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Euskadi 

Navarra e o Preauton6mico 

San Sebastián, vran do- 76: <rPERTUR, PERTUR, !LIBERTADE! 

A legalizad6n de EIA, a volta 
6 actualidade do caso Pertur • o 
compás de upera ao que 1e 

atopa 1ometido o proceso 
preauton6.mico vasco, aon 01 te
mas que definiron a-actualida- . 

.de polftica da aemana en Eus
kadi. 

LEGALIZACION DE EIA 

O luns día 16, representantes 
de Euskal lraultzarako Alderdla 
(EIA), presentaban en Madrid a 
nova redacción dos seus estatu
tos, que vintecatro horas máis tar
de farfa realidade a legalización 
do partido acollido á VII Asam
ble~ da Rama PolftlcoMilitar de 
ET A. Días antes, eSta organización . 
fixera público un comunicado no 
que afirmaba que se decldira pola 
legalización e modificación dos 
seus estatutos, porque permane
cer nasa situación «podfa afectar 
ás súas relacións cas masas» e 
porque ademáis unha redacción 
máis ambigua dos mesmo, «non 
rebaixaba ningún -dos presupostos 
ídeolóxicos do partido». Tratábase 
-afirmaron no comunicado- de 
aproveitar as posibilidades que 
permite a «democracia burguesa». 

-Os outros dous partidos da es
querda «abertzale», HASI e LAIA, 
·actuáis compoñentes do KAS, 
anunciaron pala súa banda en 
sendos comunicados que os seus 
partidos per~anecerían llegáis 
hastra que o Gobemo Suárez ~c
ceda a súa legalización sin necesi
dade de fórmulas ambiguas e sin 
variar dos seus estatutos nin mi-
gaÍla. · 

PEITUR·DE 
ACTUAUDADE 

A desaparición e presumible
mente -morte de Eduardo Moreno 
Bergaretxe «Pertur», hai agora 

máis de ano e medio, voltóu á ac
tualidade tras a roda de prensa en 
esclusiva que familiares seus con
ce.deron a diversos medios Infor
mativos vascos. Na mesma, a nai, 
tía e irmán do dirixente desapare
cido, Informaron da denuncia pre
sentada no xuzgado de Baiona 
contra varios dos seus antigos 
compañeiros organizativos. Se
gún a familia. os seus últimos 
acompañantes serian os .. autores 
do ,secuestro e presumible morte. 
Algúns dos datos feitos públicos 
polos familiares, fan referencia a 
un anterior secuestro por parte 
das mesmas persoas e a unha 
carta escrita por 11 once días antes 
da súa desaparición. Naqueles 
momentos, vran do 76, no seo da 
Rama Polltlco-Mllitar de ET A 
abrírase un lnten~o debate sobre 
o futuro organizativo e sobor da 
necesidade de crear un novo par
tido polltico que actuara . nas no
vas condicións. As posturas pola
rizáronse entre os partidarios de 
que ETA, sin abandonar a loita ar
mada, potenciara, tamén, a crea
ción dun pqrtido dentro da legali
dade, unha de cuias cabezas visi
bles era Pertur, e os que se agru
paran arredor dos «Berezlak>>, co
mandos especiáis encargados das 
operacións armadas. Este sector, 
entre os qu!3 se atopaban os pre
suntos responsables do secues
tro, tiveran grandes enfrentamen:
tos co resto da organización, ·es
pecialmente a raíz dos secuestros 
de Arrasate e Berazadi. 

Neste contesto, prodúcese o 
primeiro secuestro de Moreno 
Bergaretxe co fin de que aclarase 
-afirmaban no seu dfa os auto
res- algunhas actividades polfti
cas que realizara. E este o am
biente que Pertur reflexa na carta 
que escribíu poucqs días antes da 
súa desaparición, a escasos dfas 
da VII Asamblea de ETA que de
cidira a creación do que posterior-

mente virfa a convertirse en EIA. 
Gran parte dos «bereziak» aban
donaron a organización polltlco
mllitar pouco antes das elecclóns 
do 1 5 de Xunlo e, tras retirar o 
seu· apoio a EIA. uníronse á rama 
militar de ETA. 

O PREAUTONOMICO 
ATÁSCADO 

O réxime preautonómico -pra 
Euskadi atópase. nestes momen
tos pendente de que os represen
tantes do PNV, UCD e PSOE che
guen a un acordo sobre a forma 
de Incorporación de Navarra á co
munidade vasca. O problema ra
dica en que o borrador· da futura 
constitución marca que a Incorpo
ración de calquer territorio a un 
ente autonómico seré por medio 
dun referendum aprobado por un
ha maioría de dous tercios. 

Neste senso, os tres partidos 
citados tomaron o acordo de pre
sentar unha enmenda á Constitu
ción pra que fose por malaria sim
ple. Pero esiste outro punto no 
acordo dos tres partidos que está 
obrigando a retrasar todo o proce
so preautonómico, o da maiorf a 
cualificada no organismo que de
ba decidir si vai haber incorpora
ción ou non. A postura de UCD é 
de que efectivamente o refer!3n
dum debe ser por maioría simple, 
pero que a maioría cualificada rixa 
no Consello Foral, organismo que 
no caso navarro é o que toma a 
decisión. Esta postura non é 
aceptada polos parlamentarios do 
PNV nin PSOE, e todas as reu
nións celebradas resultaron In
fructuosas: O prc>blema agudfzase 
porque todos os partidos e coali
cións políticas de Euskadi -es
cepto o PC e UCO- consideran 
que a aclaración diste estremo é 
condición Indispensable pra acep
tar o réximen preautonómico. 



OMURDO 

A • • cr1s1s 
ANTONIO PEREIRA DASILVA 

A crisis portuguesa relativa 6 
creación do 11 Goberno Constitu
cional por- parte do socialista 
Mario Soares pro rexer 01 desti
nos da nad6n lrmó, pode ser 
ollado dende varlas perspectl
vas, tanto a nivel portugués co-
mo o nivel Internacional ¿Qu6 
operad6n mont6u Mario Soore1 
pro conservar o poder e 6 vei 
ofrecerUe gorantfa1 ao capital 
extramcelro? 

Portugal, qué duda cabe, es
tó incurso no órea de Influencio 
do bloque capitalista, e polo 
tanto, a súa polftico Interna vol 
estor condicionada polo capital 
concrettzado neste caso no Fon
do Monetario Internacional 
(FMI) e mesmo no socialdemo
cracia alemana. 

De certo. o «asunto Edmundo 
Pedro>>. contrabando de armas e 
electrodomésticos por parte dun 
dos dirlxentes do PS de Mario 
Soares o, ademáis, administrador 
da · RTP (Radio Televlsión Portu
gesa). non véu agrnvar máis que a 
nivel de escándalo a posición dos 
soclallstas. Alnda hoxe non está 
clarexado como o alto cargo da 
1 ~ vi ión e do PS podla dlspor de 
3 5 fu 1 ., G3 d s Fon:as Armada 
Portugu s , cinco pistolas da 
m re , n n utlllz s por e tas 
f rz , , o 1 ctrodomé tlcos, que 
f ron det ctado pola Garda Fis
c l. Os propios mlllt re Inda 
non el ron, n noto publlo d . ele 
ru pll clón do f nómeno. 

INGLATERHA 

portuguesa 
MANIOBRA SOARES 

O que os partidos polftlcos non 
perdonan a Soares, apretado no 
esterior polo capttal (F~I) e no in
terior acorralado polo Partido So
ci al Demócrata e o Partido Comu
nista, é o coaligarse co Centro 
Demócrata Social, balxo o pretes
to de dar entrada no 11 Congreso 
Constltucional a «persoalldades 
1ndependentes>), fórmula que xa 
fora empregad3 no anterior Ge>
bemo con evidente fracaso. O 
certo é que neste caso as persoa
lidades do CDS. co secretario xe
ral Freitas do Amaral á cabeza, 
entran como grupo pol~lco, e 
cretamente con arelas de trocar 
o sistema económico cara aoque 
poderla .camiñar Portugal segun df 
a propia Constitución: o socialis
mo. 

O PSD de Sá Carneiro e Sousa 
Franco tiña interés en entrar no . 
poder pola porta grande, e por Isa · 
demandaban a intervención do 
Presidente da República Eanes, 
que non entróu no xogo. O Parti
do Comunista Portugués, con for
te presencia ~a lntersindical e no 
mundo do traballo, discrepóu co 
PS en cinco puntos de importan
cia relativa, mals que ~e permlt!an 
permanecer fara do xogo nunha 
polftlca diffcH no aspecto finan
cielro e económico. Mentras, o PS 
negocleba co CDS dende habla 
t mpo - cuarenta dlas de nego
ciación sinalan algúns- e ficaba 
libre do PCP pra ofrecer unha a~ 
ternatlva vélida ao capital Interna
cional !CEE e FMI), que non tole-
r ria a presencia no poder dun co
munismo nada «eurocomunista» e 
mol combativo. e que estarf a moi 

{}U to coa tendencia polltlca de
m crl ti n do Centro Democrétl
c Socl l. 

O partidos opoi'lentes a Soa
e ao CDS non delxen de crld-

car a posición dos representantes 
parlamentarios deste último parti
do, tanto na redacción da Consti
tución -únicos que votaron ºen 
contra-, como na Intervención 
nos debates da Asambk3a Nacio
nal -onde lnsistlron no troque da 
Constitución-. Acusan de tra._ 
ción ldeo~óxlca ao PS, que se ven
de -din- a unha dereita peli
grosa e manifestamente anticons
titucional. 

En realldade, compre pregun
tarse se a posición de Soaras non 
ficóu favorecida poto bloqueo do 
PSD e do PCP e se, ao final, en 
definitiva, trunfóu o que Soares 
buscaba, unha alianza con quen 
non inspira recelos a Europa e ao 
capital . internacional. 

Eanes aceptóu o .goberno PS
COS, e agora o que fal falta é ob
servar como val virar a economla 
na nación hmá nos proiecto5 xa 
asistentes de establ tízación e re
cuperación económtca,. baseados 
en empréstitos do FMt sobm os 
750 millóns de dólares ofrecidos 
e no apoio que a nova ima>ee do 
Gobemo Soares taña de man das 
dúas méis importantes «familias». 
polfticas ocidentéis, a lntemacie>
nal Socialista e a Unión Europea 
das Democracias Oistianas, e de 
Washington e de Bruselas. 

Esta polltica que enceta Soares 
val ter, nembargantes, dificulta
des, abando, ainda que, a axita
ción social que poida promocionar 
o PCP, con cada vez méis forza no 
campo sindical, onde os partidos 
gubernamentéis non tañen ape
nas presencia, non val combater o 
prog~ama de man dura e austeri
dade que preconizan o PS e o 
CDS. Soares podaré agarrarse ao 
dereltlsmo do CDS pra xustificar 
cartas medidas e continuar no pe>-· 
der. A prlmaveira das frotes axiña 
lle chega o seu outono. 

Balance conservador 
LONDRES. CARLOS DURAN 

Inglaterra entr6u no 1978 un 
pouco cansa, cunha economfa 
pre~a1l1a -véxate o enorme pe
dido de bar~os pro Polonia, gra
cias ao col pode haber trabalto 
durante anos nos astelelros in
gleses- mais coa bonanza dos 
hidrocarburos do Mar do Norte; 
con catfvas esportaci6ns «visi
bles», pero cun próspero sector 
«Invisible» de banca e ffnanz.m 
internoclonóis, corretaxes,, 1e
guros e servidos varios nos que 
este pofs afnda goza dun gran
de presttxl~ cada vei: con me
nos importancia polftica -mes
mo no problema de Rhodetla 
délxanUe a inldotfvo aos ameri
canos-, pero afnda bufando 
forte no OTAN --con tropos en 
Alemania- e na CEE, que s~ es
tó ameazada con Inglaterra 
dentro, móis o ibo estar con elo 
foro. 

Como todos os anos, sal a «lis
ta honorifica de Anlnovo», na que 
a Coroa e máis a aristocracia 
compartillan honores cos «com
moners»: comediantes, dlrixentes 
sindicáis, o médico que axudóu a 
traguer ao mundo o nano da prin
cesa Ana ... , pasando a seren 
Lords, Strs, Cabaleiros, comenda
dores do Imperio Británico, com
pañeiros da Ralña. 

Prá Raíña. o ano 1977 fol o do 
«xubileo de Prata», ou vinteclnoo 
cabodano da súa subida ao trono. 
Xulgando polo que os ingleses dl
xeron e fixeron en público, a rexa 

institución tén rexa saúde, pois 
poucas e apagadas son as voces 
republicanas que se deixan ouvir, 
e non precisamente na clase tra
balladora, que afnda identifica os 
«bÓS>> tempos do imperio coa mo
narqüfa, e alnda acubilla unha in
definida xenofobía, unha superlo
ridade incoofesada respecto aos 
outros trabaMadores que, coma os 
galegas, veñen de alén do Canal 
traballer por soldos miserentos, 
que, por selo, ameazan a situa-

. ción laboral dos ingleses. 

NACIONALISMO 
Dos ingleses, que non escoce

ses, galeses e irlandeses, que 
máis ben teñen queixas dos ingle
ses e buscan solucións no nacio
nalismo. Por exemplo, a inmensa 
mak>rla dos laboristas escoceses 
son nacionalistas, e moltos deles 
estén dlspostos a chegar a gober
narse, mesmo á independencia. 
Pero o movemento «devoluclonls
ta» semella empantoado. O «de
bate nacional» que desexaba Mr. 
Wilson ficóu mudo ao arreciarse 
éste do poder, e Mr. Callaghan é, 
nesta cuestión -e non somente 
nesta-, tan conservador como 
os torles que ten á rala no Parla
mento gracias ao pacto cos libe
ráis -'-un ha especie de «Pacto da 
Moncloa» que Inmoviliza aos libe
réis facéndolles creer que partici
pan no Gobemo do pafs-. 

Ademáis, as dificultades 
-«the troubles»- da Irlanda do 
Norte, non dan respiro a ningún 
polftioo e emborrallan a cuestión 

das auto -méis ou menos- ne>
mlas no daltre do votante medio. 
que sin siquera está seguro de 
que o pals fixera unha boa causa 
entrando no Mercado Común Eu
ropeo. 

TRABA LLAR 
PRA O INGLES 

O Centro do panorama Íaboral ·. 
do país sigue a ser o enfrenta
mento entre patróns e asalaria
dos, en forma de folgas duradei
ras coma a de Grunwick ~que ,le
va máis dun. ano- e a dos bom
beiros -que leva dous meses-, 
e moitas outras, «Oficiéis» ou non, 
qua non chegan aos tltulares dos 
xomáls. A Inmensa maioría das 
folgas son por reiv1ndicactóns sa
lariéis, pro non todas: a de Grun
wick é por unha cuestión d~ · prin
cipio:· o dereito - inasistente nes
te barca do liberaHs.mo- ao reoo
nocemento dun sindicato por par
te do empresario. Noutras verbas: 
en Inglaterra a lel non obriga ao 

patrón a recol')Ocer a un sindicato 
determinado por mol legallzado 
qu~ estaña. E, neste caso. o tal 
sindicato non tén derelto a poñer 
piquetes dlante da fábrica pra im
pedir que outros non sindicados 
entren a traballar. E asr, o Estado 
-con cartos do contribufnte
manda todos os dfas centos de 
polleras aos portóns da fébrica de 
Grunwlxk, de x~lto que non se
mente se cumpra a lel, senón que 
se vexa que se esté a cumprir: 
grande máslma do dereito inglés. 
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VIETNAM, 
pola hexemonfa 
en Indochina 

XOSE A. GACIÑO 
Nas loitas polo sua llberaci6n, os distintos. pobos da 

penfnsula Indochino vlron difuminada• as sóas fronteJ
ra1, as sóas culturas e calesqueira outrat caracterfstlcas 
naclon61s, e1farelada1 polo lmperlall1mo franc6t, prlmei
ro, e pt'lo. Invasor norteamericano, desp6i1. No caso con
creto de Vietnam e Camboia (agora chamada Kampu
chea Democr6tlca, dende a calda do "'xime dictatorial de 
Lon Nol, en 1975), as necesidades de suministro dende o 
Vietnam do Norte aos guerrilleiro1 do Sur, bulrando a vi
xila.ncla lankl, flxeron necesario utillzar o territorio cam
boiano -asl como o territorio laoslano- pra completar a 
mltico «ruta Ho-Chi-Minh». Os combatentes anti-impe
rialistas forori conscentes, xq en plena guerra, da confu
sión que poderla derivarse pra o futuro desta 1ituacl6n. 
Nos anos sesenta, camboianos, norvietnamitas e mem
bros do Vietcong mantiveron negociaci6n1 pra modificar 
as fronteiras herdadas do colonialismo francés. No 1967, 
chegaron a un acorde provisiona~ condicionado a unha · 
revisión a rea!b:ar despóis da liberación. 

Agora, cando pasaron dous anos daquela Hberación. 
Cambol-a e Vietnam tañen enfrentamentos por un problema 
de frontetras semellantes aos que se manter"len entre a China 
e a URSS, que, dalgunha manelra, estén tamén detrés deste. 
conftlto camboiano-vietnamlta. Os conftltos vér"lense suce
dendo dende outono do 1977, pero. co comenzo do ano 
· 1978 komenzo de ano pra ·os occidentáis, porque os orien
táis tañen outro calendar!~). pasóuse a unha guerra abarte, 
entre dous exérchos deslguéis: 80.000 soldados eambola
nos, frente a 615.000 soldados vietnamitas (por contar se
mente as forzas humanas. Decidir cél foi o primetro en esco
menzar é puramente anecdótico. O lmportante, e paradóxlco, 
é que dúas nadóns de réxtme soclaMsta estén enfrentadas 
pala integridsde dos seua respectivos territorios. 

A ideia . dunha federación indochiM está· na orix~ da lolta 
revolucionaria vietnamita. No 1930, Ho Chl Mlnh fundóu o 
Partido. Comun~sta Indochino, pensando nun frente popular 
indochino contra o coloniaHsmo fr:ancés. A loita oontra Nor
teamérica e o apoio soviético, convertkon a Vietnam ria pe
quena potencia desa área do Sudeste asiático. Cambola. pota 
contra, ~ un pals pequeno, aiHado entre o Vietnam do Sur (xa 
reunificado co Norte, nun procesa de·· clara absorción polo 
predominante Hanoi) e Laos, (tamén na órbita vietnamita). 
Camboia cor-ita, nembargantes, co apoio chino, xa dende os 
tempos en que Sihanuk trataba de manter un equilibrio neu
traHsta frente a Norteamérica e a URSS. Calquer plante-xa
mento federalista pasa agora po.IO predominio do Vietnam, e 
mol concretamente do Vietnam do Norte. E lóxico, pols, que . 
os países pequenos opoñan unha certa resistencia a dilurrse 
nunha federación, na que non entrarlan en pé· de igualdade. 
Por· outra parte, .as distintas rnaneires de enfocar a orienta
ción socialista das súas respectivas nacións fan o resto, sen 
olvidar as conseguintes intrigas das dúas potencias s6ciaHs
tes, a URSS e a China, a primeira percurando establecer un 
enclave pre>-soviétlco ao sur de Chine -aproveltando qulzéls 
o secular recelo dos indochinos contra quen, nos· tempos dos 
emperadores e mandarfns, fol un sistemático invasor-, e a 
segunda interesada en contar con aliados revolucionarios 
que lle permitan facerse valer a Rlvel internacional, ao menos 
ca forza que hoxe ten a URSS. · 

Dende fora, Norteamérica contempla o enfrentamento 
ca satisfacción de ver divididas as forzas do que podaría ser 
. un ha nova j:>otencla soclallsta. 

As consecuencias deste conflito son diffciles de prever, 
neste momento. Vietnam non parece ter intencións de inva
dir totalmente Camboia (cousa que, dada a sóa potencia mili
tar, poderta ter felto xa, a menos que tema a resp0sta china), 
senón únicamente de facer unha demostración de forza, pra 
delxar ben claro quén val impoñer a polftfoa no Sudeste asiá
tico. Por outra parte, escomenzóu espadáis contactos diplo
máticos con Thailandla -enclave occidental na zona, fron
telrlzo precisamente de Camboia-, qulzáls pra tranquilizar a 
quen non comparte o mesmo réxlme político e llmttar a súa 
espansión somentes ás naclóns socialistas. 
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BALANCE DUNHA 
CAMPAÑA INEXETICA 

Rematóu a temporada legal de 
caza menor en toda Galicla con 
máls pena que groria. Vexamos 
antes de nada as limitacións de 
datas e especies cazables prás ca
tro provincias. 

A Cruña: O perfodo hábil de ca
za maior m e n:ienor termlnóu o 6 
de xaneiro; as acuáticas pódense 
cazar hastra 9 .terceiro domingo 
de febreiro nos sitios que se indi
can. Non se pode cazar a lebre (xa 
fai varios anos). A mitade de tem
porada védase a perdiz roxa. 

Lugo: O período hábil de todo 
tipo de caza xa comenza méis tar
de: o 3 . .o domingo de outono. A 
menor e as acuétlcas acaba 'O 6 
de xaneiro (de quitado en Foz, 
prás acuáticas). A caza mai-Or aca
ba o 3.0 domingo de Febreiro. 
Dánse varios concellos' onde se 
prohíbe totafmente e caza m~ior, 
así como a prohibición de cazar 
nas marismas do Eo. A mitade de 
temporada, yédase a perdiz roxa e 
a labre. 

Ourense: O período hébll rema
ta o 1.0 domingo de xanelro pra 
todas as especies. Non se pode 
cazar a perdiz charra nin a lebre. 
De caza maior, somentes se pode 
cazar o porco bravo e o lobo. A 
mitade de temporada védase ta
mén a perdiz ro)(a. 

Pontevedra: O período hébll de 
caza menor remata o 6 de xanei
ro. Pero as acuáticas, lncl\Jída a 
arcea, poderénse cazar hastra o 
3. 0 domingo de febrelro, e antón 
xa se pode- cazar t6dolos días. · 

A vista destes datos, e ón ocú
rrenselle moitas cousas. Sendo as 
cetro provincias limítrofes e non 
habendo diferencias notables no 
dima, en )(eral., e tampouco gran
des distancias entre os lugares 
méis alonxados, ¿por qué esa di
ferencia de criterios na apertura e 
peche da veda, e sobor das espe-

DEPORTE ESOUENCIOO 

A BILLARDA 
Un dos deportes que máls lm

·plantación tH'\a no meio rural gafe-
go, era o da billarda. · 

· Sí. tiña, )(8 QOO hoxe está casi 
desaparecido, malia a súa slnxete
za, que permite J:?r&cticalo en caf
queira lado: nos camlños, cando 
se anda co gando nas eiras. nos 
prados, onde ee escolas, etc. 

Con estar dous, facer un pau 
de 2 5 centrmetros de longo (bi
llarda) afiado un chisquir\o nas 
puntas. e outro duns 76 (p!ttén), 
><a se poderá escomenzar, despóls 
de facer a <<ff nea da billarda»; rala 
virada .pra un lado oo gallo de que 
ao atravesar sobor Clel, a billarda 
quede levantada dunha das ·pun
tas. Feito o sorteo e chantada a 
billarda, o ·xogador que lle cafu en 
sorte palear primeiro pegarálle co 
palén é billarda na súa punta máis 
levantada e faráa subir ao ar pra 
logo asegundartle outro pau e 
mandala o méis lonxe posible. 

O lanzamento seré válido sem
pre que sobrepase a «línea de me
ta». rala paralela situada a metro e 
medio da <<ifnea da billarda». Se o 
lanzamento queda méis corto, re
pítese. 

Ao cafr a billarda, o «paleadon> 
calculará a cantos paléns de dis-

cies cazables? ¿Por qué se veda a 
caza de· acuáticas na provincia de 
Lugo, e nembargantes sé pode 
seguir cazando nun único conce
llo, o de Foz? ¿Qué terá de parti
cular ese concello pra facer ese 
distingo? Será por equelo que dí 
un refrán galego: A ave de paso, 
fur\gueirazo. O Estado españof 
participóu nuns convenios lnter
nacionáis· sobor da protección de 
aves migratorias, e ¿ pra qué 7 
¿Por qué na provincia de Ponteve-

. dra se pode seguir cazando a ar
cea cas acuáticas, cando sabe
mos que nona hai nas lagoas, em
balses, rras e costas, e no~ terrees 
pantanosos prácticamente tam
pouco 7 Nesta provincia, hastra o 
6 de xanelro sementes se podh:¡ 
cazar xoves, domingos e festivos, 
e dende esa data poderanse caz~r · 
as acuáticas todos os df as. ¿ H~i 
que acabar con todo bicho. vivfr1te 
canto· antes?, ou ¿é que as aves 
acuáticas non precisan protec
ción? 

Ao comenzo da temporada vi
mos con desagrado que as perdi
ces roxas criaran mal e os bandos 
eran mol pequenos. A pesares 
desto, fóise acabando cas poucas 
que habfa, hastra chegóu a sus 
veda ca11do xa se levaban moltos 
días de caza. 

Vedar sementes a perdiz a me
diados da temporada non é unha 
decisión axeltada: deberf ase ter 
·feito veda total; esto mesmo é a 
opinión da maiorla dos cazadores, 
que estén t;ansos de ir a o m~te 
e non ver nada, e si· pra manter 
un~ niveles mínimos de caza é ne
cesario vedar todo un . ano · ou 
dous, non queda méis remedio 
que admitilo. 

Por desgracia, os Intereses 
económicos estaban no media, os 
cartos das Hcencias, e lmpediron a 
veda total. Vedar a perdiz e a le-

. bre, e poder.cazar o.resto, non es-

tancta a mandóu, e pidlrálle tan
tos tantos como paléns de distan
cia coida .Que hai dende e tfnea de 
billarda a donde. ésta caf u. 

Se eo l<Ogador contrario lle pa-
. rece que pedfu. de menos, acepta
rá a proposta, se non, medirán e 
apuntarénselle tantos tantos co
mo p~ns hexa. 

Antes ·de medir, os xog~dores 
poden pedir: .«nin altos nin bai
~o5», ou ben, «altos e. balxos 
meus», medíndose dacordo co 
Q\Je pedfu prlmelro. Se son «B4tos 
e baixos», medirése tamén cel
quer montón; rego,, vtttado, etc., 
que se atope na trálectoria da bi
llarda. Se son «nin altos nin bai
xos». faráse todo recto. 
· Acabado de medir, poñe~se 
ao palén na raia de billarda e Q 

lanzador, dende o sitio que ésta 
cafra, tirando .coa man tentará 
darlle ao palén. 

Faráse o cambio de lanzador a 
paleador cando o que estaba pa
ieand0 pedfu méis tantos dos que 
en realidade habla ao medir, ou se 
o lanzador lle pega coa bJllarda ao 
palén. 

A partida ganaréa o que antes 
chegue ao número de tantos fixa
dos. 

·tá ben; xa que moitos escopete.1...: · 
ros, que non son cazadores, non 
respetan nada e tfranlle ·a tod~ o 
que lles sal di ante. Pero, ¿por qué 
non lle han tirar si non hal .nin
guén que lles diga nada e van 
quedar sin sanción niñgunha? 
l Onde esté a groriosa guardería? 

A lebre sigue sin .repoñerse e 
af nda drsminúe. As causas princl
páls son: falla de sitios axeltados 
(pola repoboaclón forestal), dismi
nución de cultivos, caza polas pis
tas, e non respetar a sóa veda. E 
triste ver cómo lle tiran Igual e ou- . 
vir eri' reunlóns de cazadores que 
fulan·o matóu a lebre. Asf acabare-

mos· axlña con todo e non tere
mo& a qÜé tiradle. 

Nos derradelros dfas, somentes 
se podfan cazar coellos, pombos, 
arceas, acuáticas e o raposo, pen
so que n~a méis. As acuáticas 
sofrlron este ano unha presión ci
nexétlca maior que outros anos e 
cáseque esceslva, ao quedar moi 
dlsminufdas as posibilidades da 
'OUtra caza. Hastra o momento, a 
temporada non foi boa. )(8 que en
traron poucas debido ás condl
clóns meteorolóxlcas deste Inver
no. Xa veremos cómo se presenta 
a pasada de ·retomo cara aos par
ses n(>rdicos nos próslmos df as. 

A SEMAN NO FUTBOL 
Mol · med~aneire fol a xomada 

futbolfstica pra os Oubs Galegos. 
Entramentras o Deportivo da Co
ruña arrlncaba un punto contra o 
Alavés, os deméls equipos gale
gos non tlveron eló moita sorte 
nas súas confrontaclóns. • 

O Celtlña, que parecra non ter 
acougo na loita pÓr chegar eos 
pr:lmeiros postos e voltar deste 
)(01to é prlmelra dlvfslón, non tlvo 
méls remedio que oMar coma vos-

- ba un punto do seu propio campo, 
traendo coma· consecuencia o 
alonxam&nto d~s desexados pri
melros postos. 

Oende logo, que -nlnguén se po
de quelxar da boa campat'\8 que 
está a facer o Celtlf'la, e méls se 
ternos en conta que se esté tevan
do -a cabo unha reorganización 
da plantllla, -metendo e xogar ra
paces coma Carlos e Gómez, que 
eo parecer estén a acoplar:se mol 

«SELECCION 
'GALEGA» 

Nnte recuadro, tratamos 
de recoller unha 1uposta 
«SELECCION GALEGA» que 
1emanalmente Irán lnte-

. arando aquel•• xogador•• 
que consideramot están nun 
millor ·momento de xogo. 

Buyo (Deportivo). 
S. Santom• (Celta). Balles

ta (Deportivo), Samos (Ouren
se), Canosa (Celta). 
· Garcfa (Deportivo), Nando 

(Ferro!), Cheli1 (Pontevedra). 
Cario• (Celta·), Traba 

(Compostel~, A. Castro (De-
portivo}. . 

SUPLENTES: Mlllán (Fe
rr~). Pardo {Deportivo), So
bral (Arosa). Jo9' luis (Fabril 
Deportivo), Pousada (Deporti
vo). 

·ben és directrices técnicas do 
equipo. 

O que fai falla é que lsta reor
ganización sexa méis compJeta e 
amodiño, con moita calma, se 
consiga unha base totatmente xo
·ven, pra atontar así empresas 
maiores cunha medlaneira poslbi
.fldade de-éslto nesa prlmeira divi
sión do Fútbol do estado español. 
Porque o que non negamos é a 
nosa fe no Celtlña, e a certeza de 
.que -chegará a oon~eguir un dos 
pastos de ascenso. 

e·n canto ao Deportivo da Co:
rufla, o outro representante gttte
.go na ~gunda división, non aca
ba de axeitar deflntlvamente a &áa 
forma de xogo. Nestes derradel- · 
ros partidos )(Ogados en Rlazor, as 
suss ectuacl6ns non polderon ser 
molto máis matas. Certemente 
que o -caso do prlmelro Oub co
rui'lés é do méls paradóxlco. Tén 
un equipo mol curioslflo, con kO

.gadores que, lndlvldualmente, de
mostraron o mol arriba que poden 
chegar na sua profesión, pero ano 
tras ano esborrécense e pra en
contrar o. nome do Oub hal que 
escomenzar sempre e ollar polos 
últlmos postos da claslficacfón. 
Persoaimente, penso que nin os 
)(Ogadores tei'len toda e culpa, n~n 
lsta é escluslvamente do.entrena-

. dor. Penso que a nal do año esté 
nas esferas dirlxentes. Pero coma 

- agora mesmo non é o lntre exalta
do para facer criticas desta clase, 
o mlllor é recibir con ledicla o 
punth'io conseguido con tantos 
esforzos en terras de Euskadi, e 
desexar que non se rompa lste 
bon camif\o. 

En canto sos equipos galegos 
da Segunda división B. non se po
de decir que este"ª" correspon
dendo, precisamente, ao que de
les se esperaba, pero tampouco 
nos estén defraudando. 

O Ferrol empezóu moi ben a 

O coello fol este ano o plato 
forte e estivo moi solicitado. A 
terrl~ mltomatosis sigue facen
do estragos en todos os sitios, e 
este prolífico animal sigue disml
nuíndo alarmantemente. A pesa
res desto, hai montes onde non lle 
afectóu (ou pouco) e flxéronse 
boas perchas, enque menos que 
outros anos. 

Enfin, esto non pode estar 
piar. Precisa a colaboración efec
tiva de todos os cazadores e que 
os organismos clnexétlcos fagan 
algo de verdade en pro da caza en 
Galicia. 
A. PIÑEIRO 

temporada, xurdlndo coma un dos 
aspirantes ao ascenso, rousa que 
nlnguén esperaba. Ao pareper, os 
últimos resultados non tle son aló 
moi favorbales, pero o Importante 
e .que sigue mantendo un bon ni
vel de ><ogo, e pesares dese 3-1 en 
contra frente ao T orre}ón. 

En cento so Ourense, dempóis 
da desfelta da pesada temporada, 
na que vendeu céeeque e mttade 
da planttlla .a un equ~o castelén 
(Burgos), non é capaz de f8)(Urdlr 
e de dar satisfacción aos seus 
socios cunha clasificación máis 

· axeltada co seu historial Nembar
gantes, manténsa nunha zona 
medla da ciaslfi~clón con tres 
.positivos que t}e dan unha tran
quUldode plena. 

O f>ontevedra daquel <q Hel que 
roelo I» xa _pasóu a mffior vida e 

. ·tioxe é un eq~po méls no concer
to galego. Tén mol bos )(Ogadores, 
i)ero o seu caso e mol perecido eo 
do Corui'le, parece que h&i xente 
Que defende de méls os seus Inte
reses particulares e non os· dos 
socios; que son os que pagan. 
Nembargantes, afnda tén catro 
positivos, e polo tanto es .aspira
cións de escenso non poden que
dar en utopía barata. 
Paréce~ que un pequeno 

apartado de louvanza merece o 
Compostela de hoxe. Dempóls 
dos desacougos sofrldos coa re
><encia de Albarrán, o Compostela 
esté rexlH"dindo e ofrecendo unha 
lolta constante pra non perder a 
categoría. A plantilla de xogado
res é mol pequena, pero loltan e 
deixan o pelexo no campo partido 
tras partido. Por outra banda, cá
seque estóu por decir que a )(88-

tión de Mayén tén molto que ver 
neste rexurdlmento. Dende logo, 
e se de afgo val, pódese decir que 
este é o camiño exaltado que de
be seguir o ciub. 

MONCHO VIAA 



o dereito e a razón 16 I ANOSA TEIUlA 

«TEÑA FILLOS, CANDO QUEIRA» 
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

A lel do 1941, que metéu no Código Penal tal arti
go, respo~caba ao mfluxo da polftlca demográfica. dunha 
chea de países que recurriran á mesma, dlante das amea
zas da segunda guerra mundial que lies obligaba a pro
mover o aumento do número de ciudadanos. pra afortalar 
os respectivos exércitos 1 asegurar a supervivencia do 
pafs tras as balxas que supostamente traería a guerra. 
Con todo, no Estado español a situación non era a mes
ma; estébase nun lntre no que o aumento da natalldade 
ocasionaba unha chea de problemas e a carencia tanto 
de alimentos (que facla promover aquelas Inefables cam
pañas de «muller,. darlle o pelta ao teu filio, é un servicio á 
patria»), como de medicamentos e mínimas oondlclóns 
de vida, favorecfan a mortandade Infantil. Agora ben, de 
todos os xeltos o precepto fot ben acollido, nunha Espaf\a 
estrictamente ca·tóllca -qulxera ou noo- e máls papista 
que el Papa (xa daquela Plo )(11 falaba do método Ogino), 
e posteriormente maotívose, alnda que a moral social era 
ben diferente. 

. Escomenza a lenta plngueira da devolucl6n dos 
dereitos. H0.xe temo• que talar da chamada «legall
zaci6n do1 anticonceptivos», pola que tanto lo~aron 
sobor de todo as organlzacl6na feministas. 1 declmot 
a chamada «legallzacl6n» porque non era Ilegal o uso 
e a pr6ctlca dot' procedlmentos anticonceptivos. O que 
o artigo 416 do C6dlgo Penal castigaba era o recetar, 
vender, suministrar, divulgar, anundar •facer propa
ganda aobor de calquar medicamento, su1tancia, ob
xeto, aparato, medio ou procedemento capaz efe evi· 
tara procreacl6n (como poden ver,• C6dlgo, posto1 a . 
1er minucioso1, non a1quanca nada). 

No fondo tratdbase da vlolac16n do derelto a nr 
instruidos e axudadot pra levar ' pr6ctlca unha plani
ffcacl6n da natalldada, asag&>n as proplat convlcl6nt 
persocil1. Atop6monoa outra ·vu, co sistema eta· 

da abstención nos períodos ·fecundos (lícito según a 'Eire
xa que ao propagalo tamén infrjnxía o Códig0 Penal), ao 
espoñer as ventaxas da «píldora» ou ao defender a .pater
nidade responsable, podarían ser castigados en base ao 
art. 416: acusación que nos· c~sos ao que se deu (algúns 
directores dos periódicos que publicaban tales artigas, ou 
naque! famoSü caso dé> xinecólogo madrileño ao que· a 
Seguridade Social prohtbiúlle recetar «pildoras»}, causa 
méis sorpresa e escándalo na xente o feito de que esteña 
prohibida tal cousa que beneficio algún. 

Estábase a castigar ~ tal xeito unha condücta que a 
sociedade non consideraba reprensible, qµe a xente alpo
rizábase cando un médico no!} . reoet.aba un .anti.concepti- . 

«manter na ignorancla»1 vosteae pode utilizar cal
qileira m6tod0 anticonceptivo, pro nl"flu6n lle val a 
decir cal ov como, nin llo van propordonar1 CH po1llaili-

, vo, ou 9 farrpacéµtlcó non o ven_dfa, !?in comprender (~s- . 
ceptuando os . c~sos do esceslvo ·celo . moral) que estes 
se arriscaban. ~ ser castigados h~sfr~ ·con. sels meses .de 
cadea e multa de hastra 200.000 pts. · 

A picaresca ' neste caso coma en outros·estaba ao or
den- do df a. A anti concepción dábase dun xeito ou de ou-Por unha banda, un dos problemas da socledade é a 

esplosiqn demográfica, que ameaza con convertir en 
nulos todoo 09 posibles avances técnicos e saciáis, que 
non abondan pr:a satisfacer a masa humana que se prevé, 
si tal1 pofüloa continuara no mundo. Non solo a falla de ar
tlgos de consumo e a fama, senón a tensión entre pobos, 
e as guamas de estermln!o como )(elto de supervivencia · 
eran a sola salda é polftica lr1responsable que non soupera 
encauzar a capacldade ~eproductora. 

dacle1 eran nula1. ' 

Por outra banda os problemas, mesmo Hmites e an
guriantes que se vlñan dando: mu!'lerea que morrfan dun 
parto ao que nunca deberon chegar polas súas problemá
ticas de saúde; familias cheas de fillos, e sin presuposto 
pra mantelos; nenos abandoados; nenos non desexados, 
e. xa que logo. con problemas sicolóxlcos de rechazo, etc. 

Todo lsto. xa que non o respeto lndivldual ao derelto 
do toda mullera ter filloa si quera e cando quera, e das fa
mlllas a planttlcarse raciona lmente, fol convenoendo a 
molronde p rto dos países da neoesidade de tirar tal pre
c pto dos s us C6dlgos Penales. Agora tócanos a nós. 

Hal anos que os xurlstas vif'lan falando da necesidade 
el tal r visión óo Código (recordo ¡><a en 19661 un sim
pa lum on tal s nso on Santiago). Porque si a Lel ten 
qu r postm ao entlr da socledade, é ben certo que den
d h 1 t mpo no orden moral os termos «paternidade res
pon bl », «pi niflc alón f m ill n> e «contro l da natalida
d », r n do u o corrent · , m smo que os trabaHos, arti
go o llt r tur obor do problem • discutidos aberta
m nt nos us t rmos o soluclóns - mesmo os modios 
pr o control In que ninguén so escandalizara, nin na 
m Ir nt p rt dos ca os p ns ra en botar man do 41 6 
pr vitar quo· se f lara. nslnara ou divulgara o uso dos 
m dio procedimientos capaces de evitar a procrea
ción. 

Nestas condlclóns, o precepto era letra morta, que 
contrastaba co ambient social e os propios flscais lían 
impasibles os artigas que por fa lar do método Ogino ou 

da terra asoballada 
Dar a palabra pra decir cato 

a caso o asobaHo, embauque, 
in1olldaridade ou amena1a1 
que caen sobre os 9atego1 e et.
pecialmente naquel1a1 1itua· 
dóns de Ullaclon._mo ff1lco ou 
social, 6 o entldo dHta seccf6n 
pra q,ue cada Cln po,ida informar 
e 1c·omunkair11e1 con 'tod1os n69' 
Unha 1ecd6n nt nd.ida como 
apelo ªº' d1er•lto de e1

1
pre1ór

mono1 pen.01almente nun me
dio de comunfcac16n. 

DETENCtON 
IUCITA 

Con motivo da mlña detención 
pola Guardia Clvil cando recoma 
firmas no lnclo pré legalizaclón da 
A.N.P.G., presente! denuncia no 
Xuzgado de instrucción contra o 
autor materlat do feito, nos se
guintes términos: 

« ... O prlmeiro dla de xane~ro 
atopábame no «Bar Rafael» da k>
calldade do lncio, sentado xunto a 
outras persoas. Neste lntre 
-eran as 20,30 horas- presen
touse a Guardia Civil don Antonio 
Arias Seijas. que fai de coman
dante actual de Posto daquela lo
calidade e que iba vestido de pa¡_ 
sano. quen, ao ver sobor da mesa 

algúns papeles meus, e prevendo 
qµe eran da miña pertenencia, dl
rixiuse a mi dun xelto airado de
cindo: «¿qué tés ahí?», arrepiñan
d'o os papeles sin máis. 

«0 dito señor, despóis de oHa
los de pasada (tratábase dunha 
carta aos parlamentarios de Gall
cia en petición da legalización da 
A.N.P.G.) volvéu a dirixirse a min 
airadamente espresando: «ti sa
bes que esto que estás facendo é 
ilegal» e eu resposteille que talar 
coa xente e recoller firmas non 
era ilegal. 

«logo ordenoume ir con él ao 
o~artel da Guard_ia Clvil onde leu 
con méis detenimento os tales 
documentos e dfxome: <<Vou ver 
se hoxe consigo meterte na cár
cel>> e, anque máis tarde deixóu
me en libertada quedouse cos pa
peles. 

« ... Os feítos son constitutivos 
de delitos que poden encardlnarse 
en varios preceutos do Código Pe
nal unha vez que se parte da base 
de que a espreslón ou petición ás 
autoridades, e recollida de firmas 
a tal fin, non soio tion está vedado 
senon que é unha lel Fundamen
tal con rango Constitucional, un 
dereito ciudadán culo impedimen
to fal incurrir ao autor no delito 
señalado no art. 194, como tamén 

H 

pode tipificarse como delito de 
coacción previsto no art. 496, ao 
prohibirse facer un acto que as 
leises non soio non impiden, se
non que autorizan; e ··incluso no 
artigo 500 (ou 535), por apode
rarse, ou apropiarse, de documen
tos da miña pertenencia de xeito 
intimidatorio e con violencla mo
ral..>> 

Nos párrafos que recollo da 
miña denuncia pódese observar 
cál é a actuación deste funciona
rio, xa conoddo polos impedl
ment.os que sempre puxó pra que 
o pobo logré unha verdadeira con
cenclaclón e empece a enfrentar:
se ·coas raíces dos seus 'proble
mas. 

XOSE VALCARcEL 
SANCH!Z. SARRIA 

DEREITO A INFORMAR, .. 
DEBER DE INFORMAR 

Manolo Rivas, un xomallsta de 
Galicia mol novo, fo1 procesado 
en nadal último pola autorida
de militar. Motivo, unha crónica 
pra «la 'Región», de Ourense, na
rrando unha roda de prensa da 
U OS, Unión Democrática de Sot-

. tro, .legal ou ilegal. Dende a venda pública de preservati
vos, balxo a escusa da evitación de contaxlos· de enferme
dades venére~s. e a recéta de _«píldoras», c,amo medio pra 
as irregularidades da menstruación ou outros problemas 
xlnecolóxieos; deica 'a ligazón de trompas máis ou menos . 
aberta ou a cOlocación clandestina de aparatos máis mo
·dernos e qufzáves menos péllgrosos por ser ffslcos e non 
químicos. E sempre ··a Elrexa recomendando o método 
Ogino, tan pouco lnfallble, ao paracer pra ela o único ver
dadeiramente moral, pero método anticonceptivo ao fin e 
ao cabo. · 

Con todo, quedébase reducido a aquefa parte da so
ciedade que· por ter un meirande acceso a u.riha serie de 
publicacióris, contacto co estranxeiro ou un médico máis 
moderno ou menos. temeroso, podfa enterarse e conque
rir tales métodos. Pra o resto, pra os que non sabían, pra 
todos aqueles que solo consumen os medicamentos que 
proporciona a Segurldade Social (que non estaba dlspos
ta a colaborar na planificación da natalidade, fora soio 
porque estaba prohibido, fora porque, como pasaba en 
certos casos, quedan impoñer os seus criterios sobor da 
moralidade ou non de tahnedida), toda esta xe11te, repeti
mos. víase obligada a procrear qulxera ou non levada pola 
ignorancia na que a mantlñan. Esperemos (e esixamos), 
que isto remate; de nada vale~ que veña a «legallzaclón 
dos antlconceptlvoS>>, si nos siguen a manter na ignoran
cia, si os criterios de moral particular dos médicos e far
macéuticos se poden impoñer por enrlba dise dereito á _ 
instrucción e axuda · na búsqueda do contror da· nataHdade. 
Esperemos tamén que os medios de comunicación (pren
sa, ramo, T.V.) oontinuen esa laboura de Información so

·bor dos métodos anticonceptivos, que algúns escomen-
. zaran hai tempo. Xa o saben; teñan tillos si queren e can
. do queiran. Soio confiamos que a propaganda seña seria 
e formativa; que non nos «vendan os anticonceptivos co
mo as neveiras: con Pl:'ntos e r~gaios sorpresas». 

dados, que non foi informada por 
ningunha outra publicación. As 
acusacións parece que se centra..: . 
rán arredor de cargos como «inci
ta~ión á rebelión» ou «sedición», , 
podende chegar a pena até seis 
anos: .. 

Non parece cuestión de facer 
propaganda, de xustific·ar á UDS 
ou _mesmo de per~untarse se de
b!3 ter cabida na legalidad~ vixen
te, supostamente dem_ocrética e 
permisiva. Non é o intre de anali
zar se a Unión Democrática de 
Soldados e orgánizacións aff ns, 
máis ou .menos partidarias, deben 
ter uri posto de 'viridi.cación prós 
qu~ c9mpren o seu servicio militar
ou se, pola contra, supo·rá un serio 
atentado á seguridade defensiva 
do estado, contra da coherencia 
do aparello militar esp~t\ol, contra 
da suposta estabilldade da socle
dade. Non é o lntre de con\iencer 
6 lector de que' tal é bó e tal rufn, 
de crear aseada de valores niri
gunha . . Non é as{, poio m~nos, o 
rol do xornalista. 

Moito ~enantes, molto mals 
primariamente que eso _todo, o 
periodista tén unha función -ou 
SE! se prefire o termo, un deber...:... 
que comprir, a función de tnfpr
mar, e informar parece que deba 
vir .denantes que opinar. O feito 
de que o corresponsal Alvas infor-

mase da existencia da U OS a tra
verso dunha roda de p·rensa non 
quer decir outra causa que que a 
U OS existe, e como existente a 
sociedad'e debe saber da súa exis
tencia, cousa ben distinta de 
acep~ala ou rexeitala. Dlffcll resµl
ta escribir perogrulladas deste 
~eito, mais fatla fará, penso eu. 
decllas en canto que ningún dos 
><ornáis da Coruña adicou unha 
soia liña a meditar o problema, 
anque bastante mais atención 
emprestarían ás detencións pola 
autoridade castrense de mem.bro~ 
do grupo catalán «Els Joglars», 
con acusa946ns non moitq _máis 
grav.es das que pesan sobor do 
xornallsta galego. 

Se a ÜDS existe ou exlstiu, a 
abriga do xornallsta é detectar a 
sú~ presenc_la e faceta sr,1ber, e. na . 
imparcial medida do posfbel,expll
car o que é e mallo que pretende. 
Opi_nar sobor da súa calidade, da 
súa . n~cesldade, das razóns. do 
seu existir e da súa eficaci~, ~Et_ a 
información fol imparcial e suft
ciente, fica pró lector, que su-
portemos maduro. e, 

Por es.o lamentamos que se 
poda )(Ulgar a unha persoa polo 
mero felto de informar, . de infor
·mar sen xlquer opinar; é decir, por 
comprir co seu deber. 

X.I. TAIBO 
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ATRO SECULOS 
AIXO DAS tOUSAS 
A ESCALIN~ TA 

As obras· de restauración que 
se r.13alizaron estas dias na esca
linata do Obq:idoiro da Catedral 
de Santiago, foron a causa dun 
achádego de interés: pezas es
ultóricas que ficaran baixo das 

lousas cáseque catre séculas. 

Antes de nos referir a estas 
achádegos, tmos reseñar a obra 
á que, sen dúblda, pertecen: o . 
coro pétreo da Catedral, do 
Mestre Mateo. Este coro man
dóuno construir, no ario 1 168, o 

andando aterra 
O PINTORESCO 
«GRUPO POETICO 
AMANECER» 

Poios anos cincuenta deste 
século no que estamos, había, 
na Cruña, un grupo de .poetas 
que formaran unha especie de 
cofrad1a, bautizada co nome de 
((Grupo Poético Amanecer». Da-
rás destes pee-tas, andaba a or

gaización falanxlsta do· Frente 
de Juventudes .. Os recttales 
poéticos, ou o que foran, pro
mocionados por es~e grupo, ce
kmránse no «Club lmp6rio», si
tuado no ((Relleno». Escusado é 
decir que todos aqueles verslfl
cadore-s escribían no castrapo 
máis colonizado e cok>nizante. 

Este grupo de versificadores, 
que non sei si estaba ou non ITT
tegrado en algún sindicato verti
cai, ademáis· dos seus recitales, 
da súa révistiña e das súas xun
tanzas, a veces na taberna <rEn
rique», que astaha nunha das 
rúas que, se non me lembro maf, 
dá 6 Cantón Pesqueno, ti"a te
mén o seu hino. O hino cantába
se, en ocasiós moi solenes e si
naladas, polo coro dos versifica
dores que pertenecían ó <rGrupo 
Poético Amanecer». Unha das 
persoas máis calificadas e &tñlfi
catlvas do grupo era ·o «maes
tro Rel». Sospeito que era ta
mén o autor do hino, affida que 
oon estóu seguro. 

Arcebispo Don Pedro Gundes
teiz, pra sustituir ao primitivo do 
Arcebispo Xelmirez, de cuia 
destrucción nos dá conta a Cró
nica Compostelana, cando en 
1117 os sublevados de Com
postela asaltaron a Catedral 
perseguindo a Xelmiréz que en
tr:-ara, buscando refuxio, na Ca
pela Malar. 

¿ Pertesce ao Mestre Mateo a 
obra feita nos tempos de Gun
desteiz? Semente diremos que 
era o Mestre Mateo quen nasa 
época dirixfa as obras da Cate
dral, como demostran os tres di-: 
plomas firmados polo rei Fefipe 
11 de León no 1 168 en que o pri
meiro fai donaciqn ao Mestre de 
cen «morabetinos de oro» ~o 
ano pra que as obras cont~ser:i 

· con máis recursos, senda · evl- -

O «maestro Rel» era un ho
me moi groso, de abundantlsi
mo bandullo, loiro, coa pel a . 
pencas, e usaba unha grande 
cachaba e unha sortella grandf
sima, que non sel si era de outo 
ou non. A profesión do «maes
tro Rei» era a de cafüsta. Per
soalmente, non oonodn nunca a 
un poeta que ademáis de facer . 
versos. que non é pequeno nin 
dÜadO traballo, fora tamén ca
Hista. Con esto solo quero decir 
que ~a un gana a vida como 
pode oo como tle deixan, e non 
romo quera. Moitas veces é a 
-profesión a que ettxe a ún, e non 
ún á profesión, que é comQ tiña 
que ser. Por outra banda, e ben 
miradas as cousas, non é_ o hé-

. bito o que fai 6 monxe: E rron 
quera nin tan siquer insinuar 
qu~ a profesión de catlista non 
sexa poética. Aínda que, ben ca
viladas as cousas, non hai profe
siós poéticas e profesiós non 
poét)cas. Todo está, 6 meu ho
mllde xuicio e salvo o elevado 
entender das vosas señorf as, no 
xeito de cómo ún exerce a súa 
profesión. Nunca uséi os servi
cios profesiona~es de caHista do 
«maestro Rel». Polo tanto, non 
podo testificar encof destes par
ticulares co m~nimo coñece
mento de causa. O que podo de
cir é que, cando coñodn 6 
«maestro Rei», semellóume un 
home de setenta e moltos anos. 

dente, tamén, a semellanza esti
lfstica entre os restos descuber
tos e gr¡mde parte dos elemen
tos escultóricos e ornamentáis 
do Pórtico da Groria. 

· Non sei si · af nda vive ou non. No 
caso de que viva, deséxolle moi
tos anos de vida, tantos como 
pra mfn mesmo. 

O ((Grupo Pt;>ético Amanecer» 
-nótese a casualidade de que 
o hino de Falanxe, o crCsra al 
sol», remata tamén coa pa4abra 
ttamanecer»- non facfa mngun-

ha discriminación no tocante é 
edede dos seus membros. Así, 
xunto 6 «maestro Rel», había 
rapacli1os · mol novos algunhos 
de pantalós cortos lncruso, que 

Das nove pazas escultóricas, 
olto tañen decoración arqui
tectónica ~seis están case entei
ras, outra en dous cachos e é o4-
tava fáltalle a mltade Inferior). A 
novena é diferente na temética 
e na técnica e, se cadra, tamén 
no emplazamento. 

As oito pazas que citamos ao 
comenzo -todas de noventa 
centímetros de alto- aparécen 
esculpidas cunha grande ñqueza, . 
representando a mesma decora
ción arquitectónica a base de 
pequenas torres, de máis corpo 
pola base e caladas no!? pisos de 
arriba: e_encadradas por unhas 
columniñas mol finas, onde se 
apea un arco. Non se tén claro 
qué ·función desempeñarfan es
tas p~zas, proba~emente esta
rf an distribu(das formando un 
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friso ou dosel e podia que non 
señan obra do Mateo senón de 
operarlos babeo a súa dirección. 

A outra peza presenta unha 
decoración diferente: Son duas 
figuras anxélicas de medio cor
por e inda ben releve, ás que lles 
falta case toda a cabeza. No pei
to, unha leva o sol e a outra a 
lúa. collidos os dous coas mans. 
Unha decoración de palmetas 
marcadamente naturalista per
corre a parte inferior. Estas es
culturas poderían ser perfecta
mente unha dovela ou clave dun 
arco. 

Feitas no fin do XII ou inicios 
do XIII, estas pezas usáronse no 
~culo XVII como simples lou
sas, cando Ginés Martinez 
Construiu a escalinata do Obra
doiro. 

Por M. HORT AS VIL.ANOVA 

. se podían considera~ coii:io se
mente ou alevrs de poetas. De 
todo aquelo, hoxe non queda 
moito. Todo .o méis, a sombra 
dunha 1embranza. Unha anécdo- ~ 
ta pequenii1a e amablemente 
pintoresca. 

Sinto na a4ma non lembrar o 
runo do «Grupo Poético Amane
cer». Unicamente lembro algun- · 
hos versos soltos que decían al
go a-sf: 

_.cruzaremos el cénlt Infinito 
de la mano el& estrelas cogidos. •. 
pu algo pok> estilo. O hino fala
-ba tamén de «amarnos por el 
verso», espreslón que o lnxenlo 
Coruñés tle sac6u a súa punta, 
convertindo o «verso» en ttrever
so». 

O <fGrupo PoMicoAmanecer» 
facia unha especie de. procesiós 
clvicas. Naquetes anos, a Dete
gación de Cultura Popular, ante
cedente do Mrnisterlo de Infor
mación e Turismo, programaba, 
dende Madrid, unha «Fiesta de 
la Poesía» -con .censura esta
tal - que se c:Ettebraba unha vez 
6 ano, o día vlnteún de marzo, 
día oficlat de entrada da prlma
velra. -O ((Grupo Poético Amane
cer» recibfa é Primavefra segiJn 
mandaban as teises oficiaies de 
Madrid, cunha das súas prooe
slós civlcas, sin dúbida a máis 
kJcida de todo o ano. 

Polo que semella, todo o gru
po, co «maestro Rel» 6 -frente 

ou á cabeza, formaba, ás oito da 
mañá, no fondo dos Cantós pra 
comenzar a celebración da 
«fiesta de la Poesía». O che
gar ó frente do domicilio do 
poeta oficial da c1dade, que ><a 
daqueta andaba a escribir prá 
etemidade, sin romperse nin 
mancharse no asfalto das rúas 
ou ria lama das eorredoiras e 
Qlffi naq~es anos Inda non era 
bilingüe, senón monoHticamf}n
te monolingüe, o «maestro 
Rei» 1 os seus «muchachos» pa
raban a procesión e por'lianse a 
cantar o hino do grupo. O Hrlco 
poeta 1 a súa musa, detrás dos 
vidros da fiestra do seu doce e 
poético domicilio, afnda en «pi
jama de dormir», saudaban sau
dosamente 6 «maestro Rel» 1 
os seus poetas. O ((Grupo Poéti
co Amanecer» seguía o seu ca
mlí'lo cara 6 cementerio da cida
de, onde depositaban. froles nas 
tumbas dos coruñeses ilustres. 
Pra que logo sa diga que a xu
ventude non respeta nada. Polo 
camlño cara 6 cementerio can
taban o hino unha e outra vez, e 
outra máis alnda. Entre hino e 
hino, o «maestro Rei» paraba 
6s seus vates 1 aprendices e re
citábaOes poemas como éste: 
Cuando voy 
dirigiendo nuestra grey 
y entonando el himno nuestro: 
¡-llamadme ef amigo Rey 
y suprimid el maestro 1 
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NON SE USA 
O APOSTROFO 

·O apóstrofo é un signo orto
gréflco que se eniprega abun
dantemente nalgunhas llnguas; 
por exempk>, en fr-anoés e en 
italiano. tndica o Jugar onde fol 
e1idida unha kttra. " 

T anién os escritores gategos 
do sé·oufo pasado empregaban o 
apóstrofo en numerosos casos. 

asf, para ottar só dous e>eem
pk>s, kwaban apóstrofos os tftu

los de duas coftecidas obrae: Ai
res cf' a mifta terrea. de Curros. e 

· Cateciamo el' o labreio, de -la
mas Carvajal. Ainda hoKO é po&J
bef encontrar algunhas reedl
ctóna de obras daquet ·tempo 

que conservan esa graffa. 

Pero xa desde -hai bastantes 
~ a Of'.togrefta galega decldf u, 
con ~idas razóns, prescindir-do 

apóstrofo, segulndo o e)(empfo 

doS portugueses. 
A e11sl6n de letras é un feno

meno bastante oomún na fafa 
popu4ar de diversos Idiomas. 
Non hal maior problema· en que 
e )(ente pronuncie dese fnodo na 
oonversa habituat Mas diversas 
razóns aconsetlan que na nosa 
.ffngua ·esas eUslóns nQh se re
presenten na escrita. Escribire

mos, -poi&, canta o galo (e non 

-cant'o~, de ':to•• (ft non d'· 
ho .... 

Cando e effsfón afecta a com
binación• me)¡ frecuentes de pa
labras, .pareceu máls préctlco 
escribiias >euntas. ntallzando a 
efisión pero sen apóitrofo, como 
se -f~sen un únkx> vc>C.tbufo." A8', 
eseribtremos do; da ·(e -non d'°*
cta). 

Fatendo de apóstrofos, con
vén chamar a atención, unha 

vez méls, sobre un erro que se 
advlrte repetidamente, e <¡ue 
por aer púbftco, reviste certa 
gravedade. Vense con frecuen
cia rótulos OY. anuncios con no-
mes de estabeteclmentos que 
~evan un ap6Strofo despófs do 
artigo determinado. Por exem
pk>: O'Gato, O'Pote, O'Noso, 
O'Cruceiro, A'Noguelra. Ofre
cemos algunha mostra tomada 

de xoméls recentes. 
Se o apóstrofo esté destemt

do da nosa ortogreffa, oon mafor 
razón se debe _evttar neste tipo 
de casos. nos que non existe o 
menor motivo para ef (pois non 

hai ningunha eUslón). Eses no
mes estén escritos lncqrrecta
mente, e todos deberfamos fa
cer o poalbef para que se corri
kan. Dében~ escribir sen após· 
trofo: O Galo, O Pote, O noso, 
O Crucelro, A Noguelra. 

Por XOSE-MARTlf;aO MONTERO SANTALLA 

1 AURAMlE 
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LIBROS 
O ESPERTAR 
TAMEN E NOSO 

Xosé Vézquez Pintor nacéu 
no ano 1 946, na Golada, no seo 
dunha familia labrega, e, na ac
tualidade, é mestre de EXB en 
Cangas de Morrazo. Trátase, po
lo tanto, dun home que nacéu 
na Gallcia Interior e que vive na 
Galicla da veiramar. Dun poeta 
que ollóu a luz na Gallcla labre
ga e que está instalado no con
testo da Galicia marlf'leira. Estas 
feltos déronlle unha visión total 
da nosa patr ia, que se refrexa na 
sua obra , composta, delca o de 
hoxo, por tres Hbros de versos e 
un breve volume de narreclós. 

Dende o primelro libro, 06n
dara1, pubricado no ano 1971, 
delca O deapertar tam6n 6 no-
10, o poeta percorréu un longo 
camif'lo, no que a sua poesfa se 
foi lulndo e a sua obra fol ga
nando fondura e naturldade. O 
tema da poesfa de Vézquez Pin
tor é Gallcla e, malormente, a 
Galicla labrega. Neste sanso, a 
sua poesla pode ter unhos ante
cedentes In mediatos en Iglesia 
Alvarlño, asl como o seu fervor 
patriótico pode lembrar a Caba
nllfas. Un exempro exaltado po
dla ser o poema adlcado a Mon
cho Rebolras: 
Fuxlas da nolte agallope. 
Morcogos do vento espantaron 
no aire 
o trisco duro de cen anos. 

Cuero sulli'lar, dun xelto es
P el 1, que Vézquez Pintor é un 
poet fldel é sua xente e é sus 
patrl . Nestes lntres, a «progn~
sf a poótlca» do pele anda a falar 
do qu on Gallcle compr unha 
po • lo clud dón. P'ode ser oorto. 
O qu non 6 corto é que Gellcla 
tef'I cldadee como New-York, 
Lon r , Peri e Tokio, pok> que 
non v xo, entre n6 , a necesida
d d s poesla. A vida das clda
des galegas, pese 69 <(progres», 
af nda esté mol rurallzada. Este 
comentarista opina que a nosa 
poesla tén que ser boa poesla e 
galega, lndependentemente da 
sua temática, que sempre é se
cundarla, e non unha Imitación 

.ARTE . 
·~ .- . . 

Antonio Saura: óleos e obra gráfi
ca. Galerfa TORQUES, Santiago 
(Clausura 4 de febrelro). 

Wllly: óleos. Galerla GIANNINI, A 
Coruña (Clausura o 28 de xanei
ro). 

«Gallcla eatudia formas»: catro 
dibuxantes. Galerla CEIBE, A Co
ruria (Clausura o 31 de xanel ro). 

Kieef1: escultura. Galerla GIANNl
NI , A Coruña (Inauguración, 31 de 
xaneiro). 

Magena: collages, pinturas ... Gafa
rla LUME. A Coruña (clausura, 5 
de febrelro). 

Luis Trabazo: óleos e carbonclños. 
Galerla ARCO DA VELLA, Lugo 
(Clausura o 31) 

Tamafto Natural de Luis Berf anga, 
con M. Piccoll, Amparo Soler Leal. 
Salón Teatro. Sala especial. SAN
TIAGO. Producida en Francia 
(«Grander Natura») por lmposlbHl
dades censoriéis, fa! cinco anos. 

ou plaxlo das canclós de Bob 
Dylan, que xa son «demodées». 

Voltando ao libro de Vázquez 
Pintor, compre decir -neste 
xornal non podemos facer unha 
crítica especlallzada- que se 
trata dun libro de boa poesía, 
auténticamente galega. Dun li
bro novo, anque non sexa un li
bro novedoso. 
( 1) O .. penar tam•n ' noso, Xosé 
Vázquez Pintor. Edlcións do Ruelro, 
1977. 

MUSICA 
O FOLKLORISMO 
SOFISTICADO 
DE «REY DE VIANA» 

LOIS RODRIGUIZ ANDRADE 
As veces, un refrán, unha 

cantiga poden espresar molto 
mlllor unha situación que mol
tas verbas. Este parece ser o ca
so do «Ballet Gallego Rey de 
Viana»: moito fume e pouco lu
me. 

A historia do ballet galego 
Rey de Viena, Inda que é longa, 
non é mol dlffcll de esplicar. Ao 
remate da guerra civil, os que 
rodeaban a ese home balxlf\o 
que qulxo solucionar as telmas 
da cultura reestrenahdo unha 
zarzuela, decldlron escomenzar 
a falar de cultura. E claro, na
queles anos nos que por decreto 
e méls violencia tentaban unlf~ 
car aos pobos do Estado es
pa"ol, non cabfa o fetto de dar 
manee ée culturas nack>néls. ' A 
represión que cafu sobre dos 
homes da cultura, da música e 
do folklore, delxóu valelra Gall
ola dos únicos que podfan facer 
un b6 trebaHo sobor do noso fol
klore. Moltos deles, céseque to
dos -Bal, Talbo. .. - toman o 
caml"o de América, e a secular 
emigración trócase en estilo. 
Oeste xelto, namentras a culture 
galega ocupaba o aeu catlvo re
cuncho na América, o frenqu¡s
mo Inventaba, coa bendición de 

ºº"ª Pilar Primo de Rivera, o 
«folklore>> oomo forma de cultura 
non polf tlca. Asf naceron e tlve
ron ~carta blanca» todos eses 

LIBROS . 

Memorias dun neno labrego de 
Xosé Nelra Vllas. Edlclóns do Cas
tro, Sada. Séptima edición. 180 
ptas. 

Obra galega completa de Resalla 
de Castro. Akal editor, Madrid, 
300 ptas. 

Ba1e1 pró unlficacl6n das normas 
llngOl1tlca1 do .salego. Unlversl
dade de Santiago de Compostela. 
Ediciones Anaya. De balde. 

Normas ortogr6fica1 e morfol6xl· 
ca1 do idioma galego. Real Aca
demia Gallega. 2.1 edición. 

Luis Seoane, tu obra po•tlca y su 
Importancia en la literatura ga
llega actual de Franclne Sucarrat. 
Ediciones del Castro, Sada, 275 
ptas. 

Antlfona de Redenc16n (poesfa) de 
Xavler Rodrfguez Barrio. Edttorlal 
Alvarellos, Lugo. 100 ptas 

DISCOS 

Panxollftat, de Maria Manuela e 
Xoan Rubia. ABRENTE-NOVOlA. 

Manlfetto, de O Carro. XEIRA-NO
VOLA. 

A roda, de A Roda. XEIRA-NOVO
LA. 

GUIEIRO 
ballets que, protexldos polos es
tamentos oficiáis, empezaron a 
encher a programación dos 
«Festivales de Espa"a», que fo
ron o resultado tóxico dos plan
texamentos elltistas de Madrid: 
ballets prás grandes cldades; vi
tas e aldeas, nada. 

Hoxendf~ as .cousas non 
cambearon molto. Cáseque toda 
a culturé:? popular da nosa nación 
anda de porta en porta, namen
tras que o «Rey de Vlana» tén 
unhas subvenclóns de varios 
mlllóns pra un ballet que se au
totltula galego. Pero, ¿ é galega 
Rey de Viena 7 A diputación co._ 
da que sf; eu entendo que non, e 
selca houbo alguén que -na 
radio- dlxo que nin ballet, nin 
galego, nin farrapo de gaita. 
Ofrecer unha altematlva ao ba
llet Rey de Viena é, polo de ago-

ra, Imposible. Cecéls sexa Cuba 
o único vletro no que podamos 
pousar os olios. Nefeuto, na Cu
ba os móslcos e escritores lnte
.Qi"ados na U.N.E.A.C. (Unión 
Nacional de Escritores e Artis
tas) armonizan a afirmación na
cional dedlante do Imperialismo 
coa llbertade de creación e e fJ
delldade ao pobo. 

En todo caso, é nun proceso 
de recuperación des danzas e 
das cantigas populares no que 
taré senso falar de baHet galego. 
O «Ballet Nacional de Cuba» tén 
a calldade e os plantexamentos 
que lle fallan a Rey de VJan&; e 
tef'\o pra mfn que a parda de 
moitas das coreograffás popula-

Nova Gallcla, de Marfa Uriz, Enrie 
Serra, Julio Catanla, Coral Polifó
nica «El Eco». Orquesta da Coruña. 
Director, Roxello Groba. COLUM
BIA. 

Mósica Orquestal Galega, da Or
questa da Coruña. Director, Roxe
lio Groba. COLUMBIA 

PUBLICACIO~S . 
,, . ' - -

Brafla. Boletfn da Sociedade Gale
ga de Historia Natural. n.0 1-2-
1977. Nas 207 páxinas que an
che, introduce interesantes estu
dos de zooloxfa, arqueoloxfa, ornl
toloxla, bloloxfa, etc. Mol intere
sante pra enterados e Incluso pra 
aficionados, 260 ptas. 

Encruclllada. No seu número 5 
(novembro-nadal 77) aparecen, 
entre outros, os seguintes traba
llos: «Materléls para a ltteratura do 
galega» e crónicas «No centenario 
de Basilio Alvarez» e «No centena
rio do cura de Frulme», 125 ptas. 

O T...Wn. Vocelro da Monta"ª· N.0 

O. Decrérase rural, galega, antlca
clqull e lndependente. Mol no esti
lo dos periódicos locáis de primei
ros de século. Editase en Mellde. 
3 pesos 

ACTOS 

Conferencia, de Anselmo López 
Carrera ~obre «A Alta Edade Me-

res e recolleita doutras sin unha 
fidelidade ao esprlto do noso 
pobo é un falto histórico. 

En ff n, o importante é que a 
veda do ballet galego «Rey de 
Vlana» está _a se abrir, e por prl
meira vez crfticas razonadas es
po"en a súa opinión sobre do 
tema. Que o Ballet Gaftego e a 
Escuela de Danza sexan as úni
cas formas de cultura galega 
que a administración subvencio
ne parécenqs unha tolería. Pero 
a realldade é que non podemos 
esperar moito deses administra
dores. No proceso de asoballa
mento de Gallcla, a cultura po
pular e o folklore non son, por 
desgracia, unha escepclón. 

CINE 
DELICIAS TURCAS 

Hai un cine atrevido, aparen-. 
temente aprexulcioso, que pare
ce romper coas pautas da moral 
burguesa, pero cula actltu
de dianta da realldade non pa
sa de ser slnxela vlravolta com
pensatoria, máis conformista e 
oportunista do que os elemen
tos alllados da pelfcula polderan 
dar a entender. A grande falacia 
deste cine, e «DeHclas Turcas» 

· non escapa ao esquema, é a súa 
coincidente afirmación de que a 
llbertade é unha opción Indivi
dual, posible na socledade capl
tallsta, inda que non sei'\a. fre
cuente. Ademéis, o que escolle 
o camino. desta Ubertade non 
tén nin slquera problemas de 
subsistencia (léase económl:. 
cos), nin val ser anulado, stnón 
tolerado. pese a que a BGCieda
de burguesa, sempre represen- . 
tada pofaa clases medias, amo
se oertas suspicacias e recek>s. 
A nal da protagonista do fltm ~ a 
representación desta clase me
dia propietaria, hipócrita e-prag
mática. O protagonista, artista 
«underground», desempei'\a a 
función de héroe, gracioso, unha 
mlgaflli'\a sádico (sadismo que 
no seu estremo vengatrvo-vlo
lento libera nos sof'\os, pra ser · 
méls completo e realizado). Vive 

dla»: A chegada dos «bárbaros», o 
reino suevo, os árabes, a monár
qufa galega». Dentro do ciclo so
bre Historia de Gallcia. Club Cul
tural «Valle lnclám> de Lugo. Ver
nes, 27 ás 8 da tarde no local so
cial (Ruiz de Alda, 25). 

'Festa de esaltaci6n da blsbarra e 
Felra do Cocido de Lalfn, organi
zada polo Gremio de Hostelerfa. 
Haberé · venda de chourlzos, 
lacóns... hastra esposición de 
qando. Pregón a cargo de Celso 
Emilio Ferreiro. Domingo, 29 en 
Lalfn 

Vernes, 27: A Salladora, Pino, Vlllo
zás e Sobrado na CORU!\JA, Oui
roga e Sarria en LUGO, a Peroxa 
en OURENSE e Cospedri"a en 
PONTEVEDRA. 

Mbado, 28: Fene, Bolmorto, lrixoa, 
Neda, Ponteceso, Sta. Comba e 
Cerceda n.a CORU~A. Lourenzá, 
Oulndós, Parga, Trlacastela, Sóber 
e Castro en LUGO, Banda, Monte
derramo e Vlana do Bolo en OU
RENSE e Rodelro, Lavadores e 
Ponteareas en PONTEVEORA. 

Domln90, - 29: Mera, Carballo, A 
Ba"ª· Mellde, Pontedeume, Or
des, Carral, Nós e San Saturnino 
na CORU~A. Castro. Navla de 
Suama en LUGO. Celanova e Sea-

únicamente prá percura do pla. 
cer, pero, cando atopa un amor 
de verdade, é fidel de1ca á mor. 
te, porque o seu problema é que 
tén o millor corazón, un coraz6n 
como unha frolli'la de inverna. 
qeiro. A pesares das aparien. 
cias, é o único ser b6, como se 
demostra no feito ,je atl!rar os 
caprichos ' da ' súa mu.llar, cando 
volta abandonada . .- e doonte 
(tumor cérebral), pra aliviar os 
derr·adeiros días, lnfantís,· da súa 
agonfa. Sempre se canta cun 
amigo profesional e éualificado 
(o doctor, neste caso) que bota 
unha man nos lntres oportunos: 
a venda dun cedro, o intérna
mento da ex-esposa doente no 
sanatorio. 

A base deste mundo vital 11-
bre está nas esperlenclas se
suáis da parella, da que se nos 
presenta un repertorio útil prá 
tnspiraclón creativa de españó
les e galegos, nesto tan pouco 
dispostos e afeitos á proba de 
novas métodos, por pautas cul
turéis represoras-p.rocreativas. 
De todas manelras, esta varle
dade sesual e naturalista está 
inmersa nunha alternativa cíni
camente burguesa, indlvuallsta, 
acrf tlca co contorno social (soio 
levlanmente coa hipocresía), co 
que o espectador medio queda 
coa sensación de ser rufn, catlvo 
nas súas esperienci.as pola súa 
propia culpa, cando é unha evi
dencia que non é nin tan forte, 
nin tan alto, nin tan loiro nin, 
menos, tan sesuatmente apro
blemétlco e potente como o 
mozo en cuestión. Non pode fu. 
xir, alnda enribá, da carga 
moral e morbosa, con e5e ·final 

· melodramático e fofletlnesco de 
«hal . que ver que sofrlmentos 
nos manda o Sei\on>, pero a vida 
sigue Igual. Quen- tén proble
mas., traumas e complexos, é 
porque quere. Moito morallsmo 
hlpplesco e seudoHbertario no 
fondo. Os espectadores admf
rallse, rln chocarrelramente 
ou surrfn dlstancladamente. 
Non dá méie de ·sf o plantexa
mento. 

CARLOS SERANTES 

rlz en OURENSE e Bandeira e 
Mondariz en PONTEVEDRA. 

Lúnt, 30: A Baña e Outes na Co
rufta, Monforte e Nadela en LU
GO, e Lobeira e Córgomo en OU
RENSE. 

Martes, 31 : A Capela na CORUf\JA, 
en LUGO na cidade, Carballlño en 
OURENSE e A Estrada en PON
TEVEDRA. 

M6rcolet, 1 : As Pontes, Camota, 
Cotón e Betanzos na CORUÑA, 
Monterroso, Baralla, Folgoso, Fe
rreira, Viveiro, a Do Monte, Rlba
deo e Guitiriz en LUGO, Allariz, 
Entrimo e Póboa de Trives en OU
RENSE e Foxo e Porriño en PON
TEVEDRA. 

Xove1, 2: Cambre, Aranga e Seran
tes na CORUÑA, Rébade, Laxe, 
Póboa de Láncara, Póboa de 
Brollón e Mondoñedo en LUGO, 
1-rixo en OURENSE e Caldas de 
Reis, Lalln e Moaña en PONTE
VEDRA. 

Pregamos 61 Atoclacl6n1 cuhu
r6ft, asodacl6n1 de vecfftos, clm1· 
l0t cultur61t, etc. not comuniquen 
a programacl6n de actos cultur61• 
e de todo tfpo con quince dfat de 
anteloc16n, co ou .. to de poder · 
dar cumprfda lnformacl6n. Molta1 
9racicn. 
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A MOSA TE~RA 
t lt ~··· Y\O~o!, 

O fin e 6 cabo chegamos a 
ter n'a nosa terra un bon perió
dico com'a este qua erga á Ga~i
ta das súas pasadas tristuras e 

angurios dos nosos antepasa
dos. «A Nosa T erra» será dende 
agora en adiante o defensor 
)(Usto e lea~ d' os longos anos en 

.. '. 1 - - ... : • -~ • ' : ~ • • - • -.. - • ,· .. 

.·ANUNCIOS DE ·aALDE 
Abrimos a sección de 

ANUNCIOS DE BALDE, como 
un servicio gratuito pro todos 

· aqueles q"fe quelran poftene 
·· en contacto pra mercar ou ln

tercambear 11bros, sellos, re
vistas, ouxetos raros, ·organi
rar viaxes, e todo tipo de cou
sas que se aparten .da publici
dade. común. Os anuncios de
ber6n remesarse ao Apartado 
de Correos 1031 de Santiago, 
Ref. A.B. (C). (un móslmo de 
25 palabras). 

Susco corda de retó «Longi
nes», modeto de fai uns 35 
anos. Referencia A. B. 105. 
Apdo. 1 .031. Santiago. 

~usco iraballo. Teflo dez 
anos de esperiencia en conta
bitidade mecánica. Tamén tra-. 
bal~ de vlaxante de oomer
cio. Ref. A. 8. 1-06. Apdo. 
1 .OJ 1 . Santiago. 

Cambeo magnetofón~as
sette en moi bon uso P04' c-á
mara fot<>SJráfica, a ser pos~ 
«pocket». Ref. A- B. 101. Ap
do. 1 .031 . Santiago. 

Estudiante.s ga~gos en Ma
drid of récense a dar clases de 
galego unha hora á semán. 
Ref. 109. Apdo. 1.031. San
tiago: 

Busco «Flash e4ectr6nico» 
en perfecto estado. A ser posi
ble tipo antorcha. Ref. A. -S. 
11 O. Apdo. 1 .03 1 . Santiago. 

Emigrante gatego en Barce
lona busca traballo como perito 
electrónico en Galicia pre poder 
-vottar so pais. Ref. A.B. OO{ 
Apartado 1031, Santiago. 

lnteresariame recibir as re
glas de ><ogo dos bolos. Alfonso 
Eyr{I, Laxe, Chantada, Lugo. 

Oaría ciases de dibuxo en 
Santiago. Miguel Oocampo. 
Aef. A. B. 00-2. Ap. 1031. Sall
tiago . 

lnterésanme números sottos 
da revista ccGraphiu. P. Barro. 
Ref. A.8. 003. Apdo. 1-03 t. 

Eneruelllada· 
Revista galega de pensamento cristián 

GUIEIRO 

que vlveo asoballada pola pouca 
estima que sempre se tlvo dela. 
T erra é a nosa egarlmosa e do
ce, de verbas mlmosiflas c'as 
súas canzós que namouran é J
alma levadás ~los poetas con 
férvente dozura de malencolf a 
d' a súa lira sentemental. ¿Qué 
millor t>Etteza haberá no mundo 
que nosas campf as, e a paisaxe 
de névoas e de sol con esos a~ 
res que moven· as poulas d'os 
arbres e' o cantar dos paxariño·s 
n'as probei.ras horas dª sérán; as 
fontes, as chousas, os vellos 
carballos, cos rumorosos .e alti
vos piños que pasan · as horas 
zoando -earón do mar ou n' e ci
ma da~ montañas onde os cor
vos teñen súa mourada? lmpo
sfbele serfa faguer ·un anaco de
talle de tanta fermosura como 
t~a esta bendita ten:a garda, 
refréxada ·como corazón -do au-

- sen.te neses beA faltos crucelros 
que afrixidos se .e·rguen nas en
tra~as dos. adrós, ou nos ca
miños e corredoir~s. 

«A Nosa Terra», este é o .no
so, porque yalse ver en tódolos 
xeftos a verdadelra realld~de do 
noso gran pobo . galego. ·Poto 
mesmo todos debemos ledos e 
aatisfelto5 exúdar a subilo pra 
poder chegar a _ter sempre .pra 
rn5s e nosos flllos un dos millo
res tesouros como son, ó coño
cemento de ~sta terra onde tl
vem' ola dita de haber nascido. 

Antonio Prado Dfai 
(Dibuxo d' mesmo) 
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CRUCIGRAMA 
1 2 s 4 s ' 1 a ' w n 

1 
2 
J • 
4 ...... .-..... ~ .... -s .__.. ...... 
6 ..... _.. ..... 
7 , ..... ..-. .......... 
9 

10 
·u 

HORIZONTALES: 1.- Sesta letra do alfabeto gale
go. 2. - Ao revés, barco de pesca. 3. - Cuberta das ca
.sas. 4. - Bruto. Oá voltas sobOr de sf. 5. - Outorgar. Ar.
ticuk>-. Perder o equfübrlo. 6.- Terminación verbal. De 
Ar~bia. Ao revés, preposición. 7.- Satélite da Terra. Vo-

. cales de «ferradO?t. Acción de k'. 8. - Ouédome, permane
zo. Arnmal salvaxe. 9. - Cousa de mala calldade, princi
palmente o vlño. 1 O. - Materia, supuración. 11. - Vocal. 

VERTICALES: 1.- Contracción. 2.- Ao revés, rabia, 
ira. 3. - Posesivo. Ao revés, recipiente. 4. - Pi anta trepa
dora. Onde o lombo perde o seu b6 noma. 6. - ¿Onde es
tá ~?.A¡) revés, {>icar, comer. ·6.- Parts da gaita. Vocal 
.repetida. Vía pú~lca das vllas. 7. - T abema. Botar os. ..• 
perder o folgo. 8. - Sabor do zucre. Prooome. 9. - Ataño 
de barrq. Cólera, carraxe. 1 O. - Adverbio de tempo. 
1 1 . ~ Rlngleka, ff a. . 
SOWCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO O: 

HORIZONTALES: 1.- Rabos. 2.- Minarfa. 3.
·Foucellas." 4. - Rbi. Ata. AAA 6. - V\u . Arada. Res. 6. -
A~ora. Osmar. ~.-tia. M. Aec. 8.- -Areeira. 9.=-- Ailor. 

• - • ... • • • - • •• • " - ... .. '.. - • - • • • • ' • 1. • 

AtlNGOA 

Sempre fun un pou_co nemigo 
dos formalismos, esr que vou 
escomenzar cun . inxel ¡_l;lon df a1 
a todos vós. 

A carta va1 coa única Inten
ción .de puntualizar algo que eu 
considero unha . cativa deficien
cia Idiomática, consistente no 
emprego do «U» como fonema 
de «suavización» rn do fonema 
«G» (0A), que non compre de tal 
por ser, de seu, «Suave». 

Polo tanto, non comprendo o 
por qué de, por exemplo: Galeg
u-lsmo, ou seg-u-fr, etc. 

Sendo no castE»án «G» (JE), 
sf é tóxico este uso; pro non &8' 
no noso 1dioma. 

Gu~tariame fose publicada 
esta carta no semanario. E, dou
tra banda, poi-a v<>&a maior In
fluencia. fixérades chegar esta 
proposta a quen corresponda, 
agora que andamos coa norma
tivización da ~rngoa. 

Non s6n .un espéc1e1tsta ao 
tenia tingüfsttoo, aenón un home 
do pobo galego-panante e, co
mo tal, coido que se debe ter en 
consideración esta, mk'a, de
vandlta proposta. 

Nada máis Por esta' vegada. 
Oeica k>guh'lo -e unh~ forte apef

ta deste galego en terra altea. 

fflix Cal 
. (~vetea) 

CAR·TAS 
OS CAZADORES 

Ouixera darlle unha resposta 
ao ~ñor Patiño pofo traballo 
«ACABASE A PERDIZ». A{nda 
que n'on són cazador (estóu en 
centra deles, por certo) nin bió
logo, teño algúns conocementos 
pra decirlle: Estana dacordo coa 
súa postura de realizar unha ve- . 
da ABSOLUTA DE TODA A CA
ZA, si tamén se ftxera un prote
cionlsmo total dos nosos mon
tes e tamén de zonas con Inte
rés cinexético. Antes de recono
cer que a nosa fauna se vai ao 
traste, hai que decir que as no-
sas zonas verdes se van ao tras
te. De nada vale protexer ao lo-
bo da . caza 6' non se tén en con
ta o factor do ecosistema, alte
f'adóns ·numanas, densidade de 

.poboadón, profitasis de enfer
fT1edades, etc. Eu non falarf a de 
política Irracional ou errada da 
caza, &anón de que eiqur IRYOA, 
ICONA e éompafüa 'fan o que 
ffes peta e -cuns tntereses que 

dabondo son conocidos por to-
, dos. S4 tacemos un análisis 
cuantitativo e cuaHtatlv.o d~ fau
na galega en ><eral, taremos nes
te campo unha situación privile
xl.ada. tso sí que esté desapare
cendo e vai desaparecer si noo 
se tornan unhas medidas rápi
damente. Temos que partir an
tes 'de nada dun estudo das es
pec~s a tratar, e togo aprlcalas 
no seu caso. Podemos racionali
zar a caza do coello, pro non pa
rata, xa que temos un factor que 
lle esixe unha resposta (mitoma
tosls), e o mesmo pasa co rapo
so e outras especies. E alarman
te, por exemplo, o estado no 
que se atopa a nosa hepertofau-

• i'18, na que se atopan reliquias 
(Ch~ossa lusltanica~: con lso 
quera decir que non somentes 
debemos lanzar as criticas con
tra as especies de klterés cine
JCético, sen6n que tamos que 
.c:Onciendamos e concienciar do 
que algnlflca o medio .ecotóxlco, 
e fauna, en resumen, o mundo 
animal. Como _dlxo G. Beehe. 
cando o derradelro exemplar 
dunha especie de seres vtvlntes 
delur6u· o seu atento derradeiro, 
·outro oeo e outra terra deberán · 
pasar antes de que un ser seme
tlante polda vottar a eslstir». lso 
ntn ICONA, rnn IRYOA (o Go
bemo en )(eral) e vostedes, os 
cazadorea. oomprenden. 

Oetca outra. 

Xaime Corral iklrrelro, 1u .. 
criptor n.0 0754 



A . 
COPEL: O 

' 
O SAL, A PALABRA 

¿Por qué nacéu a COPEL? ¿Calé a súa moti
vación, a súa incidencia na NOSA PATRIA? 

FERNANDO ROMAY, ex-preso 

DOCUMENTOS 

RESUME DA PLATAFORMA 
REIVINDICATIVA 
DA COPEL 

- Reforma do actual . Código Penal. 
-Abolición das xürisdicións especiáis, .lei 

de Pelig.rosidade so.ciat. do reglamento de pri~ 
sións .e demáls institu~ións franqu'istas. 
. · - Legalización da_p asoclacións de presos e_ 

. libertades democráticas en todas as cadeas. 
-Depuración de xueces, .maxistrados, fis

' \cáis, polidas e funcionarios. frai:iquistas e crea-
~ ción de comlsións populares que fiscalicen 

-:,..~ as cadeas. 

A loita nas cadeas aféctanos porque unha 
parte do noso pobo está sofrindo as consecuen
cias dun réxlmen de «fnstituciones Penitencia
rias» de tendencia ideolóxlca unitarista, que re
flexa a Imposición dun sistema de recuperación 
social, basado nas ideas fascistas, moralistas e 
indlvldualistas sobre da persoalldade do home. 
Sempre nas épocas máls convulsivas polftica
mente, delxóuse notar unha certa influencia hu
manista no Código penal e nas normas de actua
ción dos chamados corpos represivos. Nembar
gantes, no terreo penal, a Xusticla, máis que 
«dar a cada un o seu», fol «un conxunto de nor
mas pra usalas encontra do próximo, que, acte
máis, son necesarias pra protexer uns intereses 
de clase». Este poder penalóxico domina ao po
der xudicial que, no caso galego, non ten ningún 
vinculo de unión e de axuste ás necesidades do _-- º~H:~-- _ . - Peche das celdas de castigo ~ millora nas 
noso pobo. -..,,_ 

No intre actual, é a <dnstltuclóns penitencia- -:--. . . / 
rias» (Madrid), no Ministerio de Xustlcia, á quen·~· · - . 
hai que facer responsable directo das actuació_ns ~---~- _:~ . ~-~ · 
dos seus funcionarios, na frfa e privada interpre- ~- ,~ ~ 
taclón do Reglamento de Servicios Penitencia- ~.-:-> { : - .., -

rios, que convirtf u as cadeas pouco menos que · ~- · 
nun feudo medieval, onde se impón o terror á 
vontade e as lntlmldaclóns na ma·nelra en que o 
director quelra. Elsf, en moltas das cadeas que 
asisten no Estado español prodúcense feitos co-
mo: os do Penal de Ocaña, no que se deron au
tomutllaclóns pra escapar do terror do 1l1tema 
do oma. Esprf come, empézase a restrlnxlr a li
bertada pouoo a pouco, co obxeto de producir 
nos presos un estado de tensión. logo valse aflo
xando de vagarlño, pra que a xente se relaxe. Lo
go escoménzase de novo a apretar a gor><a dun-
ha manelra síquica a todos os presos. Esta tácti
ca evldencióuse en 1975, ano no que aparecéu a 
noticia na prensa que decfa: «Los reclusos se 
apoderaron de una pistola calibre 6, 35 mm. e 
hirieron a dos de sus compañeros». Mais resulta 
que aos ferldos se lles estraen prolectiles de cali
bre 9 mm. ¿Cómo é posible disparar un prolectil 
de 9 mm. por un cañón de paso 6, 35 mm. ¿Por 
qué non din a verdade do que pasóu en Ocaña? 
¿Por qué non fan públicas as declaracións do su
mario do plante? Entón verf ase o trato que reci
ben os procesados, «delincuentes, ladróns, pre
sos comúns», cuio único delito é o de seren un 
producto máis dunha sociedade que condena a 
algúns homes, mulleres e nenos a non resistlren 
as circunstancias nas que tañen que se mover. 
Hastra o noma dun barrio influiu na condena de 
moitos (por exemplo o Papagaio na Cruña). 

Estas presos sociáis vlmse dando conta de 
que tañen uns dereltos, unha dignidade e unha 
persoalidade humana. Tamén o contacto cos pre
sos políticos de carácter nacionalista, kminista e 
anarquista, fal que slntan a necesldade dunha 
loita pra esixiren á sociedade o que en xustlcla 
lles corresponde, é decir, un réxlmen penlten· 
ciario xusto, e non un réximen penitenciario 
legal que permite 'que asistan cousas tales co
mo: a utilización dos presos como trabafladores 
nos talleres nas cadeas nun;réxlmen de esplota
clón abusivo (salarlos de menos de vlnte pesos e 
oito horas de dedicación). Traballo que non pre
para ao detido pré súa relnserción social. pols 
está concebido balxo o criterio de que «al traba
jar, el interno no piensa». O preso que pensa é 
un preso peligroso. Pensar é malo porque un se 
decata da realldade. Por outra banda, os traba
llos autónomos, con destinos na prisión equiva
len a traballar de balde ou casi de balde pra a ca
dea e pra os funcionarios. No mellor dos casos, 
esta caste de destinos o que fan é fomentar a 
esistencia de xente que sirve en corpo e alma ás 
institucións penitenciarias. Esta caste actúa se-

guindo as normas dun libriño, que se cita moito 
nas gaiolas, «LA CARTILLA DEL RECLUSO», é 
decir, o reglamento resumido, pra que o , pr.eso 
saiba que ser preso é ser un home que non tén 
dereito nin á súa intimidada nin a se relacionar 
con xente que lle podaría axudar no difícil ca
miño da súa reinserción socral: as cartas aos 
s~us mesmos parentes so~lle . cen.suradas, . co
rrendo o risco, se se val do bolfgr~fo, de dar cos 
seus osos nas celdas de castigo. 

Vfvese nun entorno de humillación constan-
te, sometido ao criterio de serxuzgado mil veces 
ao día por uns «Chevaliers de la ·table ronde», -re
clutados con cr.iterios nada axeita:dos pra cum- · 
pliren unha función positiva, in.da que' sr pra se
ren impasibles ou sádkos. 

Por todo esto é polo que nacéu a COPEL. 
Pra mellorar a situación dos presos na propia so
ciedade, pra que ésta acepte "que, ~on homes e 
teñen derelto a vivir como tales, a que se lle res
peten os dereitos da sua condición humana. A 
soc1edade tén que entender que ela mesmo os 
produce, polos que . lles debe · unha segunda 
oportunidade. Tocante aos nosos presos, os pre
sos galegos, abonda co dlto por Camoes e máis 
Rosalfa: «As verbas cheas de ternura que lembra 
ao desterrado», «E todo canto vexo me di estran
xelra». E sabido que os nosos i:máns son xuzga
dos nunha Ungoa estranxelra, que no mellor dos 
casos chapurrean e noutros non entanden, que 
os mandan a cumplir as súas condenas a outros 
barrios (na nosa Terra . non hai penéis), onde lles 
falarán en estranxeiro. En GaHcia non soio se 
emigra polo ~nstituto de Emigración, senón ta
mén pola «Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias», por non haber eiquí Centros de 
Cumplimento, o galego que queira ver un paisa
no na cadea ou un amigo ou parente, terá que 
salr fora do noso pafs, se xa está condenad<;>. En 
fin, pra veres ao teu a~lgo .na galoía, galego, 
val a España. · · 

condlcións de vida, hlxiene. alimentación, comu
nicación, etc. Volta dos trasladados· a outras pri
si6fts e abolición da esplotación nos talleres. 
· -Concesión· dunha amr}istía total que su
poña a igualdaoe de oportunidades pra partici
par na constitución dun sistema social máis xus
to. 

CARTA .DE PEDRO FUENTES 
CARRERA¡ UÑ DOS FUNDADORES -
DEST A- ASOCIACION 

. ((Son un dos fundadores. Cla Asociación de 
reclusos C.O.P.E.L. Nunca fun sancionado po; 
feitos ·violentos ou. insubordinación. · Considéra
seme elemerto pellgroso porque uso a· plu¡;,.,a e 
a leí nas reMndicacións. 

En febreiro trasladÓuseme a Barcelona pra 
. ser xuzgado, incomuniclmdosemé mesmo ao 

chegar e o dla a seguir ao xuicio ft.in t;asladado a 
Cartaxena, a cadea máis dura e especia/. 

Son preso preventivo. De Cartáxena trasla
dáronme a Carabanchel por orden xudlcial. Aos 
dous dlas, conseguln a llbertade provisoria ba/xo 
fianza de 100.000 pesetas ... Soio teño penden
te a responsabilídade de Barcelona. Nada máis 
firmar a libertade en Madrid, a Dirección volta a 
mandarme pra Cartaxena. ¿Por qué? O Canse/lo 
de Ministros anulóu as sancións. Non teño san
ción a/gunha pero din que son pe// groso. ¿Por 
qué? Porque manteño unidos aos compañeiros. 
Impido/les facer accións violentas. Manteño a 
loita coa mente e dacordo cos dereitos que a /el 
n_os concede e esto 1§ excesivo prá Dlreccións de 
Prisións. · _ 

Nunca cornetín un acto violento, pero hoxe 
v6uno Intentar. · 

Córtome as venas, estómago e outros mem
bors, declarándome en folga de fame total. 

¿E necesario que os presos socl/Jis morrsn 
pra evitar tanta inxusticla, tanta impunidade? A 
Direcc/6n de Prisións actúa de maneira arbitra
ria, ilegal e impune. A v_erdad(l destes feítos de
be chegar á opinión pública. Asob!Jllasenos, ha/ 
ameazas e golpes e o castigo chega hastra as 
nasas famillas. 

Desexo tan s6 que tanto sangue dos presos 
socl/Jls conmova, ao fin, ao pobo. SI ésto fj o unl
co que nos resta, adiante, hoxe tócame a ·mln e 
f/Jgoo contento, porque sel que 6 necesario, por
que non ¡ioldo defraudar a tantos compañeiros 
que sofren e non se rinden e lo/ten en Ma.drld, 
Puerto de Santa Maria, Ocaña, Burgos, Zamora, 
Cartaxena, Córdoba, etc ... · 

Aos meus fillos, á miña famllia: Son. cons
cente do que fago e coldo que debo facelo, si al
go me pasase xa sabedes que o teu flllo, o teu 
home, o voso pal sempre, e agora m/Jls do que 
nunca, tenvos presentes e nesta cframática dis
tancia o meu pensamento_ está convosco». 
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