INVASION l>OR BULERIAS
.Ao tempo que se fan públicas atrocidades cometidas palas
forzas chinas na invasión do
Vietnam, e os chinos ameazan
con vol ver empezar se compre
outro "castigo", hai voces españo[Js .(as de 'sempre ao respect.o) .que lles veñen facer o ~oro .. As·(
certos diíixentes da nova prósi-

das madrifoño-reaccionarias arre- y del conten ido pac ifista que.
dor das M·unicipais. · E . fala da alienta su poi ítica, ha puesto un
oportunidade de ter feito antes código ~de c'onducta para proh iunhas elecc;ións xerais, pra me- bir de SUS pTÓducciones toda
AS CONTÁS DO PODER
llar acom odo do sistema. " ... Y escena de vi.ciencia que sobrepa En "La Voz de Gal icia" d e aún ' liay más: es mµy probable " se los límites' de la prudencia. Lá
.que una vez dilucidado e l pro_blé- BBC cree que . la .barbarie y la
rila e.s encia l de l país durante un . bruta l.i dad puede n s_s!r as imi ladas
plazo'. ¡:le cuatro años ( !: ), la fáci lmente por gente joven que
resp_i;iesta ciudadana a la oferta · se .·sienta ante :él televisor, no
poi (tic:~ municipal sea mucho como espectador pasiv~, sino
más ~if1.cera,. lúcida y espontánea para reactiva1 sus entii:ni entos
que si. se hubiera ~echo ._del de venganza o a.gr si viciad '. '.
modo· que pretern;:Han ·1as izqúier·
das. Y es que, como ·quedó ·
dicho, hay ·que di·stinguir~ con · claridad entre 1.a demanda cív ica
·eri ' ·las ·. ·áreas ·de ,,. 'la g-~sti-On ·
municip-al y ·regiori'al .(f . ), y .la . ".
decisi·Ón última . de depositar ·
colectivamente la soberanía en
un ámbito ideológico y a todos
'
los efectos públicos".
-

Por socialista, e por tratar mal
a Papá .Sam, castigados. IOué
_tres pés pra un banco! .

· Si, ·xa se sabe que- o caciqueo
nas mu,nicipais é ·máis difícil. que ·
nas xerais. ·E xa saben, señores.
.Ou,éir~mos o que q~eiramo~ ~·os.
galego_s, _quen manda ~ cr"ámbi~
·to ideolÓxico'! madrileño~..
-· ·

A "MORAL" BRITANICA

ma fusión PTE-ORT declaran
non entender as protestas pola'
invasfón. "Si no ha sido más qÚe
, UQa oper~ción de castigo", pro·
testah.

N'as páxinas de "lnternacio" na l'.', "El .Ideal Gallego" de
martes pasado inclúe unha cr.ónica" de Londres referida a unha
ilota da .compaeí ía televis.iva ·
británica B.BC. "La British mércoles ; 14, o ha\J ítu' l' ;'.\ nt 11l iQ: , Broa·d~asti~g : <;:orpc:ration' ~, :-_ ~a- ~
Papell lanza as pri. ~ ei 1:as .a ~dana-. cief!do uso _de su sentido .común

Ur1 paso adia:nte.

IOué "ogra" '' a mocedade!
Nós coi damos que sería mellar
proibirlle ver televisión a moito
militar inglés destacado en Irlanda. Que están dun "agresivo" ...

rDI LIO EN ·BOI RO

'
Recollid
o .en "El ld e_a l Gallego" de martes, · 13 do marzal:
" ... se ha dado en este municipio
es que UCD haya pegado sus
carteles con la cola utilizada para
pegar los del PSOE. Al parecer,
los del partido gubernamental
habían agotado el pegamento, y
como quiera que en aquel
momento llegaran los que iban a
pegar los murales del Partido
Social ista, se la pidieron prestad<l, a lo que estos últimos
acceclic 1 f\ ll,, .
E é que o consenso trai cola.

"'J~~~ Agasalle a un amigo c·unha CO~ECCION

A NOSA TERRA conta hoxe Con ma1s de 4.000 susétipt~res
' "'ENCUADERNADA de A NOSA TERRA
per~ ne. cesitam~s conseg!"b entre tódos 1.~0,0 novas suscripcións. dende o número o
26.
Colabore c.o a prensa galega, fago
pra A . MOSA 'TERRA!

ªº

un suscriptor

O pr~cio é. semente de 1.200 pesetas,
incluidos gastos· de remesa.

.

Estado: Suscripción semestral, 800 Ptas. Suscripcióñ ánual, 1.500 Ptas. - EUROPA: Anual, ·1.900 Ptas.
Semestral, ·1.000 Ptas.- AMERICA: Arxentina, Utuguay, Mé x ico, ete. Anual, 2.600· Ptas. Semestral, 1.325
'Ptas .. - ~.S.A,., Puerto Rico: Anual, 2 : 35~ Ptas. __Se.mestral, 1.200 Ptas_. .. ·

',

Mo~~ r;t~. cÍa cont.a no 'Banco Pastor de S~ntiago: 106.735
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S.o n moitas .aSfamilias q.u e comen
. da pequen a empresa
O seu destino e moi i_ncerto. ,

1

Núcleo de· pequena industria que tenta frenar

o Plan Parcial de UrbaÓismo.

Óurense, mercou .hai uns catro ·anos a "Finca
Sevilla", duns cento cuarenta mil metros
c.uadrados, qu~ se topa.situada entre a v"ella
e a nova carreteira de Madrid. Gracias aos
créditos da Caix a de Aforras, asegún se di,
deu desembolsado os m.oitos millóns que se
precisaban, pro que deix aban o metro eadrado
·a un precio· moi bo. .
-

xeito, qt,l-e todo lles redund~úen beneficios, '
.
mentras que están especulándo ·coas propiedades
dunhas vinteseis familias e dunhas sete pequenas
empresas. .PROGINSA, que tén -de presidente a
Caride Cortizo, que tarrién o é da. Cámara ·da
Propiedade, e Pérez Rutnbao; un dos principais
accionista$ e P.residenté. d_os-Empresarios··de

A Empresa PROG INSA está a punto de faced rnha .
urbanización de luxo, en Óurense, na antigua
"Finca Sevilla", aproveitando as regandizas.
que no testo refundido da le! so'bre réxiine
do chan e ordenación urbana toparon.
·
Parrafeas desta lei son interpretados por
algunhas "personalidades" de Oúrense de tal

.

Esta empresa (Pérez Rumbao)
que lle ·correspondía estar entre os afectados,
arbitrariame'n te verase revalorizada
ªºocupar xusto a entrada a urbanización.

'

ESPECU LACION .CON CA.RA.DE BEN SOCIA-E.
'

~

pagar hasta 700.000 pesetas._·

ANTE A ESPROPIACION
FORZOSA
Esta finca vi use aumentada a
douscentos catorce mil rr¡et ros
c.uadrados-, pois a lexislación
permite a espropiación dun ·cua renta por cen cando xa se tén o
outro sesenta adquirido. Permite
esta espropiac1on cando hai
necesidade de vivencias de carácter social, pro non é o caso en
Ourense, can.do hai perta de
5.000 valeiras e menos aínda
cando a pretendida organización
vai ter un carácter de luxo.
E, eiqui' é onde realmente
comenza o problema. A espropiación afecta a 26 casas e a set.e
pequenas empresas, que lle dan
traballo a máis de 25 obreiros.
Os afectados están cáseque desesperados pola situac ió n que ae
súpeto lles xurde. Teñen a sua
vida asentada, a casa feita con
anos de suor na emig~ación . Hai
obreiros con vinte anos de
antigüedade no seu traballo e
"de súpeto veñen uns tipos
acabarnos co acougo - decíanos
un afectado- e a que comencemos tml:ia nova vida con catro
pesetas que nos queren dar". Os
obreiros percibirán unha indemnización e despois ·pasarán engordar o número de parados. Non
hai que esquence.r que todas as
vivendas son de pequenos propietarios que teñen a sua leira
acarón da casa, e que lle sacan
algo pra ir tirando. E eso non se
paga a mil pesetas metro cadrado
como ,a "Finca Sevilla", din os
afectados cando lles · falan· de
valorarlle igual as terras, "mer,carc;m _regalado ao · d ispoñer de
.cartos pra .a dquirir unh9 grande
11
~antidade de metros cadrados •

'

RECURREN CONTRA
PROGINSA .
Diante de.stas perspectivas,
xurde o recurso dos veciños con
data do 30 ele agosto de· 1978.
"Recurrimos contra das bases de
a'ctuación aa X unta · de Compensaéión do plan parcial, porque
baixo o carácter legal da empresa
PROG INSA, composto ao parecer por un númem limitadísimo
de persbas, conqueriron' o ampa-,
ro dunha lei aprobada en condi-·
cións anormais, como de todos é
sabi.do,
pretendendo
realizar
unha obra, · baixo a capa de
carácter
social, de ca rácter
totalmente esp~culativo".
· Espoñen tamén .no seu recurso
que, dado D caso de cla ra
especi.Jl-ación, a única solución
viable, equitativa e xusta sería
acordar a r~ducció,n
plan

?º

"Moitos anos vivindo neste lugar.
¡..>ra que nos queiran bo~ar fora, esto non ten tra~a" . .
REVALORIZACIONS
PRAOS CAPITALISTAS
Pra bulra, a propiedade que
tén Pérez Rumbao e que debería
entrar na zona afectada, non
aparece nos terreas que a urbanización precisa. A especulación. e
·o ·arbitrarismo quedan .claros ao
\fer que a empresa do s·e ñorº
Rumbao faille de tapón á urbani zación, . quedando o a'c óeso a
mesma ao carón, co que esta
propiedade se revaloriza enormemente.
b señor -Vázquez GLil ías·, que
deixou- a Alcaldía pra se volver

presentar por Coal itión Demoestán a-rredor da "Finca Sevilla'; ,
c ráti ca nistas prósimas munici- semente hai duas áltern-at.ivas; ou
pais, "qu íxoños vender o · gran
-entrar na xunta de compensafavor de e·s ixirlle a PROGINSA
ción ou quedar pendentes da
os do'us tercios pra ter a maiori'a
espropiación . . Entrar na xunta
no co.nsello de administración",
era un suicidio; non terían -forza
espl icábªMs ·o seÁ9r · Losad~.
ningunha ao estar máis do
Supoñería pasar .dun sesenta a
sesenta por cen controlado,
u.n sesenta e seis por centó, polo
-·,~ordenarían e man<:larían a gusque lle respostaron que "se · _ to", -~ ·.por r·iba, como mo itas
deixara de xogos de n~nos, pois · propiedades teñen dimensións
estaba moi claro que_· en ·canto
. mínimas, chegar ían a toca.riles
mercaran unha leira- máis xa
hasfra_ ~h solar pra catro, co
terían a ma ioría". Pro amparamontón de problemas resultante.
dos nunha lei claramente inxusPero non queda a causa neso,
ta, a urbanización vai pra diant.e·.'
po is algúns, pra entrar terían qÚe
Pra todos istes afectados que

parcial
eiqu í ·recurrido, 9s
terreas- propiedade de PROG .INSA, quedando os demais terreas
suxetos no seu día au Plan Xeral
de Urbanización,. pro sempre
libre de;> ·posible espolio de que
esta ameazada esta pequena
comunidade de· propietarios. · A
maior abondameAtO, todo O plan
de edificación, .-· urbanización,
etc., estaría ao libre albedrío do
bo ou mal faci;?r de PROGIN !\
e obsérvando: de vagar este pr~in
parcial, veremos . ao
remate
únicamente unha empresa ac. tuante baixo f1 capa dunha
final id ad e pública, actuando na
consecución dun
discutible ben
social".
Un prcblema que a Xu.nta de

-
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Un deles fo i entregado a
o P.$.P.) · E ademais, en Galicia·
millorámolos resultado~ n!J.s .. caafiliados dun partido esp!lñol - o",_ ·.óutro - · mandad.o.~ trn provincias . .
Dende hoxe co_mpre trabál.lar, .
anónimamente a veciño·s e
e , ar.reo, . ,palas eleic ions municipedáneos .d as parroquias de
pais ei;i Vi·go, que · é a nosa
Sarreaus (Ourense) acompa- ·
responsabilidade como socialisñando fotocos)ias dos resul- - tas. Compre que todos traballetados e · máis .duri artículo
mos a tope nesta car:npaña, xa
du n periódico local · no q u·e
que non haberá . outra hastra
11
se calificaba " de· · sorpren~
dentro .de -catrn ·anos.
dente, increíble, resultados A ca_m paña imol·a a descentraque.-deben, ser :estudiados" ;.. · lizar p·o r . barri.o s 1 e ·incluso · por
· ruas, de ta l xeito que o reparto
o cómputo de votos consedas. papeletas de voto se faga en
guidos po.la coalición nacioman (ou nos buzons como maJ
nalista BN-PG · na provincia
menor) e tamén a venda de
de Ourense. Calqueira cobonos, reparto de propaganda,
mentario - sería reit~rativo.
pegada de carteis, talar ca xente
.Como eles din: lean e
explicando a alternativa socialismediten.
ta nos centros de reunions
Máis de vintecinco casas ameazadas por un Plan especulador.
O ·i nterés· du. ns poµcos contra as casas e a vida de . mo.ito-s,

querí.a decir algo,' o cor:icellal,
señor Ojea preguntou si había
algunha .·reclamación contra do
_plan . A resposta do Alc;;alde foi
unha negativa total. Aprobar un
asunto tan trascendental levou
xustamente , cuarenta· e cinco
segundos, e<d isto "poñenios por .
testigos á prensa de Galicia, que
alí estaba presente", manifestaron ·os ·a fectados. A ·sa ída do
pleno, os afectados manifestaban, berrando, a sua indignación
pola _ cacicada que supoilfa a
mentira do alcalde. ·

nelas, non se pode realizar
ningún tipo· de ampliación,
únicamente se poderán reparar
pra sua cbnservaciÓn. "A,Corporac1on Municipal, igual que
conoce a falla de crisis .no sector
da vivencia, conpce dE: sobras a
crisis . laboral ·que hoxe ternos
plantexada, . e coa aprobación
dis~e plan parcial contra .ás base.s
do cal recurri.mos, en caso de
non modificarse · pechada toda
posibilidade de ampliación das
industrias esistentes, impedindo
a creación de novos postas .de
trabal lo".
~
~

Houbo -reclamacións e cartas á
Administración e a tod9s os
·par tido.s poi ítcos. Pro a resposta
aínda non lles chegou, salvo _no
e.a so do Bloque, que se ofreceu
incondicionalmente.

Os veciños asum iron o problema con, "que constrúan no de.les
e que nos deix.en tranquilos, e si
queren o noso que o paguen ao
s~u xusto precio", decianos por
exemplo, a señora Aurora.
"Que cpnstrúan nas suas terras,
ou que paguen o xusto"
. decian'os a Sra. Aurora.
Co mp e nsación oon anal iza é a
pequena "l ndustria. Aínda que as
ed ificacions esis"t;_entes continúan

APROBALO LEVOU
45 SEGUNDOS
O día que se tiña que aprobar
o p'lan no Axuntamento, cando
o Alca.lde prégunto':l si alg~én

' ')

.'
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Agnra. ·están á espreita da
resposta ao 'c ontencioso que - se
está a levar cÓntra do plán que
virá cfa Coruña. Entramentras a
xente está asustada, as- mulleres
hastra choran nos· camiños, e hai
quen_ tala hastra de recurrir a

SUMINl.TROS PRA
INDUSTRIA G~AFICA
~ Planchas oresens.ibilizadas. positivas e ne.Qativas.
Tintas imJ?rentación Offset
·e Flexoqrafía.
~ Equipos · e productos
foto-mecánica.
~· ·Equipos e' oroductos
Seriqrafía .
~ Produ.ctos e eouioos

*

posic_ións de forza. Niste estado .
de ánimo entran motivos de
caráCter sentimental, ao se_r
, tanto s · anos vividos na mesma
casá e ter qu~ deixala. Por outra
barida; as máis das familias son
po-pular'es, e mo itas de-las cunha
media ·d:e. edade moi alta,. o. que
fai que a sua . sit~ac1on se
agudice, e talen de que poida
darse · o caso 9unha . no'va
movilización .de " niasas coma as
que xa se .deron noutros moitos
puntos. de ·· Galicia contra cacica. das se!11ellantes.
'
PABLO VIZ

:

"Se le mandan copias de los
re.sultados de las elecciones
genéi-ales publicados en la prens.a
del dí¡;i 4 de marzo, que causaron
extrañeza en la provincia en
cuanto a los r'esultados obtenidos por el Bloque en el
Ayuntamiento de _Sarreaus. Léalos con detenimiento, medítelos
y h~gaJos públicos en concejo
entre sus convecinos para que
· sepan que si. quieren ser más
popres aún, sigan votando· al
Partido Comunista Revolucionario Bloque, porque entonces el
gobierno se olvidará del Ayuntamiento de Sarreaus y éste se
hundirá en la pobreza: sus
· pueblos serán los más míseros de
la provincia.
Vean · como el comunista
Bloque no tuvo apenas votos en
los . demás ayuntamientos de la
provincia. iDá pena el ayuntamiento de Sárreaus! iVer como
se hunde! -Parece mentira que -.
haya tanta gente ignorante; es la
r.is a, la burla y el comentario de
todos los demás ayuntamientos.
·Sigue y·o tando Bloque, y algún
día podreis ten~r el comunismo
revolucionario en vuestro pueblo, en vuestras casas. No
tendreis propiedad alguna, todo
será de ellos!
Ni cobrareis
pensiones libremente.
lOué beneficio puede reportaros ese grupo de indeseables, que
apenas es un partido poi ítico?
A los organismos oficiales no
les pidais nada, porque nada se
os dará . . El Hloque no · tiene
entrada a los mismos.
Saved (sic) que el comunista
Bloque no triunfará nunca en
Ga'licia ' que sois una minoría
totalmente despreciable por el
resto de 1.a sociedad".

(bares, mercados ... ).
Deica agora soio atacamos g
U.C.D., e seguirá a ser o punto
fundamental dos nosos ataques,
pro diante dos fortes ataques
qu.e se nos fixeron dende outros
partido-s, compre ter erara e
decirlle a xente, entre outras
causas:
BN-PG.- E un grupo separatista e comun•sta.
U.G.- Coalición composta
por 4n partido comunista (o
P.0.G.), un partido socialista (o
P .S.G .) e un partido de dereitas
(o P.G.) lCómo se pretende
axudar os traballadores indo en
coalicion cun partido de direitas?
·P.C.- Todos coñecedes causas
abando do P.C. Dende a sua fali~
de práctica democrática
(o

millar exemplo- é que Carrillo e a
Pasionaria son dirixentes vitalícios ... } hastra a sua colabouración con Súárez e a U.C.D.
escontra dos intreses dos traballadores (nos pactos da Moncloa,
etc. etc.).
U.C.D.- Aparte do lóxico
prantexamento de erase que no.s
_ diferencia da U.C.D. hai que
decir que García Picher, e a
meirande parte da corporación,
eran de U.C.D. lOueren os
vigueses seguir no meJ mo caos
.de corrupción?
C.D.-. Nos tempos de Portanet foi condenada media corporac1on, incluido o xenro de
Portanet, por corrupción.
Do · noso partido compre
suliñar. que temola millar candidatu.ra en conxunto, e polo
tanto o millar equipo pra
gobernalo Axuntamen~o.
E, por suposto, de.nantes de
encetala campq_ña debedes coñe"CIRCULAR .
cer o programa . municipal pra
IMPORTAl\ITISIMA"
· espricarl lo a toda a xente. Pasad e
polo local a coñecelo.
Compañeiras/os:
Pra
remata'r,
pregamosvos
Pra escqmenzar ternos que
digades na segredaría de orgaizaagradecei: a colabouración, xeneción qué días ·e a ' que horas
rosa .e·r:). é31forzo, de ' alguns
podemos COnt_a r CO· Vqso trabacompañeifos -n-a der.radeirá camllo.. .E, con . tdéla urxentia,
paña. electoral : E lamentar que ... dadenos os .datos r>r.a ~interventoou'tros compañeiros e . compañeires de ·mesa (pra '· isfo · non soio
-· ras · non axudaran como se
serven os afiliados, senon que
percisaba. -~
-· tamén serven O's conxuxe·s, fil los,
Unha vez mais a . T.V.E . . e a · .Parentes e amigos).
prensa están a éonfu.n dir , a .-'
Por távor conipañE~_jros: facede
opinión pública decindo q_u~ ' a :_.. ' un esfjfrzo pol,Ó -'.socialismo ..
no so partido se diu un ."batáca: ·· R.espqstade U RX~l'>JJEME NT,E
·za", cous-a qoe nqn é certo. o
(·a.ina ·a que. sexa ppr t'e 'léfono) o
naso partido sacou vinte senado·noso :requerime·nto. res máis que en xunio · do. 77 e
· ,.;. Saudqs.,socialista·s, ·
dous o.u tres. diputados menos
COMITE DA A.S. DE VIG,O
(inclu indo
·a que había sacado ·
DO P.S. de G.-P~S.0.E.

h

1

"V10Rios oE LA'FL:ciRíÓA;,
.
'

Todos o rua

pro ~on quedar, nO

O . capital cobrou l07 vícÜma.& máis, e .desta vez ·duri
·xeito que esclúe todos os argumentos: os traliabadores· de •
"Vid-rios de la Florida", despois_ de ser sistemáticamente
enganados por unha empresa que ·incumpliu todos -os
acordos, tóparise ahora na rua e adeprenderon«no seu
corpo que, -como dí Agustín Malvido, hóme d.o comité de
empresa- "o capital é o único terrorismo que hoxe ternos
na nación galega".
A historia de "Vidrios de la·
Florida" é unha historia dunha
espoliación · máis do dereito ao
traballo : N.o seu aspecto esterior,
hai que remontarse · a setembro
do 1977, q~e a empresa deixa de
pagar uns atrasos e os obre.iros
pasan dous meses sin cobrar. Foi
nesa data cando fixeron unha
folga dun mes esixindo o seu
salario. Tras algunhas accións, a
empresa firmou un documento
ente o Delegado de Traballo no
que se comprometía a montar
unha empresa nova caso de
vender o terreo onde estaba
ubiada a fábrica. Logo se comprobaría como, fe ita is ta venda
-cincocentos metros e despois
máis de dous mil en 1977--:-, dos
cartas nunca máis se soupo.
Xa a partir de outono do 77, a
empre!sa fixo un intento de
división das naves de fabricación,
·metendo nelas outras seccións,
ito
que se opuxeron os
~raballadores en pleno. Unha
iserie de decisión- aparentemente
illadas empezaban a amosar as
verdadeiras intencións: o peche.
Por exemplo: a dirección nori se
preocupou da conservación dun
temple de acabado, argumentando que se amañaría aproveitando
as vacacions. A volta das vacacions o temple estaba nas mesmas condicións, o que obrigou a
meter o xénero na sección do
temple de fabricación, recargando iste e abrigando a que uns
deixaran de traballar pra que o
fi xeran os outros, ten do qué
recurrir ás horas estraordi narias.
· As condicións de traballo, no
que a seguridade e a hixiene ·se
refi ren eran lamentables: "non
podías chegarte ás paredes
porque recib.ías uns calambres
que quedabas pegado. Os servicios botaban un cheira insoportable .. : Había turnos todas as
horas
do día:
poi a mana
traballabamos nos, polo' serán as
cucarachas, poi a noite os ratos".
A desorganización do traballo e
a impotencia dos medios e'ra tal
que as pezas sa\íah nun porcentaxe ele.vado · defectuosas, . cun
trinta ou un · coarentg por cento
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de' rup1;ura, -mala - cocción ... · A
situación do tell·a do da- .fabrica
-denunciado xa pol0 anterior -comité de empresa- estaba en
tales condicións que a ~ente :ie
mol laba dentro. Non tiña re_de
de viaxantes esta empresa, e
ai nda así, hab'ía pedi d0s abando.
Feítas as denuncias e ~ despois
dunhas visitas de Inspectores de
Traballo, a empresa aceptou e
fi rmou ante a delegación o ·
acordo sobbr da reparación do
temple nun plazo de tre·s mesés .
Pasou o tempo e a empresa,
segu indo a · sua sistemática
poi ítica de bulra aos traballadores, non cumpl íu nada; entramentras o temple de fabricación,
sobrecargado de traballo pela
falla do outro, deteíiorábase
cada vez máis, e nista situación
chegou o temporal - do 1 O de
nadal no que parte do recubre- mento das naves de fabricación
quedou erguido. Como non se
podía traballar polo risco esistente, o . _empre.sario fixo un
escrito pe di ndo dous meses de
suspens1on para facer · obras,
mantendo o fonio en fL.Jncionamento; o novo engano consistiu er) apagar o forno unilaterlamente uns días despois de firmar o
acordo cos traballadores, tamén
na Delegación de Traballo:
Ainda houbo máis manipulac ións da empresa , cando se lle
esixiu 4nha resposta clara ·_pola
ba-n_da do Delegado de -Traballo,
a empresa respostou que a
continuidade era inviable, e que
non se abriría máis. O Delegado
informou entón a er:npresa que
-dado o seu habitual incumplimento de · todos os acordes- o
seguro de . desemprego dos
traballadores pasaría baixo a sua
responsabi lidade legal. O , 12 de
febreiro fíxose así, e dende
aquela os traballadores continúan indo aló. ':Aquelo todo
1
desmantelado¡c ternos que ·quen-tamos facendo lume nos calde·iros".· A empresa, uns días máis'
tarde, pr_e sentou petic)ón de
peche definitivo.
comité cm empresa, íntegra- .
mente da ING, xa que o oitenta

o

A empresa pecha
incuniplindo a leí .e as F.O.P.
fi ren a un traballado'r
dos que se manifestaban
por cento dos . tráballadores
perteñecen a ista central, non
deixou de moverse dende estas
datas, facendo pública a sua
-situ,ación pacíficamente . palas
-ruas. Solkitada · uoha manifestación ao Goberno Civil, deriegouselles "en · _base a peregrinas
razóns, como decir que o noso
era un problema poi ítico e non ·
laboral, ou que o naso com~té
non· estaba. abondo acreditado".
·
Fíxose de todos xeitos o día
nqve de marzal. ista mani festac.ión, tras de tentar fala_r e·n duas
ocasións co Gobernador. " A
·nós, ·por defender o n·oso pasto
de traballo, mandanos as forzas
de orden público, lpor qué non
van· xunto do empresario. pra que
garde
a lei · . e . cumpla o
· pactado? ".
· A empresa leva catro a11os sin
pagar a seguridade social, non _
había stock de mercancía e o
clirector xerente, Manu.el VaJverde Alonso, vendeu os terre.os,
segundo consta no rexistro- da
Propi~dade le os car tos? . A
Inspección de " Trabal lo · mete u
'tod_o isto, 'Por si hai delito, río
Ministerio Fiscal. "EiquJ non sé
pode decir que estamos fóra da
lei, n.in en folga. A autoridade ·
conoce todo iste próc.e so dende
hai . anos e nunca se fixo nada.
Pro o tipo ese, representante da
familia Valverde, non vai marchat: tra·nquilo dei~ándor:ios a
nos n~ rua, e si· har'algún · outro
problema, 0 único responsable é
o · capital", d íxon_o s Agustín .
Mal vi do, da 1N G.
.FERNANDO FRAN·co

~En Gal icia, os grupos poi íti cos que presentan máis
. candidat~r~s prás eleccións municipais son a UCD, CD,
· PSOE ·e_ BN-:PG. O niv.el cuantitati~o definé, nest~ caso,
- que 'te_11 o. poder -e _tjuen con fo.rza organizativa e presencia
social_ e~idente .se _e stá enf!~ntando · co c¡iciquismo e
pofiti_zando aos sectores ·populares nunha línea inequivoc·a meñte galega. Tanto UCD como CD representan a
. continuidade, _baixQ. pretestqs de demoér~tizadon, dos
mesmos· intereses que estiv-erori presentes nos Axuntamentos -nos últimos tempos. O · PSOE-, baixo ~· - lema da
democratización, nop é máj~ que unha careta sin gastar pra
engrosar os solaboraaores do ststema caciquil. As · 1istás e o
programa do Bloque representan un intento de utilizar os
Axuntamentos ' como caixa de resonancia dos conflictos
in-mediatos que v·ive O .nOSQ. pobo, COrTIO ·lugar· de defens.a
dos intereses máis acuciantes das clases traballadoras a nivel
Sé;lnita_rio, educativo e de vivenda e unha -posibilidade máis
de organización popu.lar. Pra · un tipo de -alternativa desta
caste é claro que a tarefa nos Axuntament~s ~on vai ser
nada · doada · e sí inzada de di_fi~altades, diante das que
~aberá que ter un gran te-sói:i e pacie-rici~.

- A importancia dos Axuntamento_s na· vida poi íticá xú al
vai ser evidente. Pénsese que, no caso de Gal icia terán unha·
r_é lación imp-ortante nos _organismos·'autori6mic;s, pqlo que
a composición destes vai estar detérmin.a da pala presencia
das diversas forzas poi íticas que · óbteñan · co hce-llais en
número significativ.o ~ nas MunicipaiS< ·Neste tipo de
eleccións; normalmente adoita ~star' máis- equilibrada a
correlacion entre introduccirí social dunha forza ·poi ítica e
os resultados electorais obtidos. N·e ste .senso, ~s posibilidades da esquer.da, e concretamen.te da ~squerda nacio~alista,
son maiqres hoxe que nas ..eleccións·xerais. Hastra tal punto
os resultados .amenazan con ser un .infcio de debilitamento
./ do aparello caciquil ·do Estado español, que aqs. métodos.
· tradicionais (presións eéonómicas, iñtimiéfacións persa~
nais ... ) empregad·os pra ..lle meter medo ao eleGtorado, -:
estanse suri-rando espulsións puras e simples do traballo,
como no caso de César Pintos, candidato á alca Id ía
coru.ñesa poro BN-PG ou campañas propagandísticas
anon 1mas que xogan coas ameazas máis brutais e os
prexuicios máis irracionais que se poidan concebir. A folla
anónima_enviada áós veciños e pedáneos das _parroquias de _
. Sarreaus, en Ourens·e -que reproducirnos nas páxinas . de
nacional_:_ é toda unha :proba do intento da manipulación
.de pobreza por parte dos mesmos que a- provocan: os.
pob1:es serán aínda máis pobres por votar aos "comuaistas"
(o Bloque) porque o Goberno vai fundir · inda máis a
súbditos qlJe ousan astreverse a non seguilo coma mainas
. ovellas. Non· ºpodían - faltar · tampouco os · alcumes de
, "ignorantes" e as ameazas de que non · van c·obrar as
pensións. - Nembargantes, a folla demostra tamén unha
lnqu_edaoza, un desacougo e. un medo evidemes . aos que .
poden cambear a situación ·-- do país . .lJnha .. "minoría '
totalmente desprec:;iabl·e" non' debía ser obxeto de tanta
seña como amosa a folla en cuestióp.·

.CI aro que este tipq de argumentacións non son sómente'
p rop.ias da der~ita caciquil e gubernamental. Aspir.antes d
sustituila ou· a colaborar no catarro teñen moi clariño qu e a
manejra de . atacar á ,a lternativa popular e peligr.osa é
facend0 -- utilización dd · cocón do separatismo e do
comunismo -níesturados. A circular importantísima enviada
poi o comité v-igués do PSOE a todos os seus afi 1iadÓs
indtaos a combater áo BN-PG deci_n do . que é un grupo .
'·'separatista e comunista", como amasa tamén o testo dá
mesma que reproducimos neste número.

Ante. unha ·certa co.rr'ente :popular que polda pensar na
posibilidade de que esistan· listas de independentes ou son
da de re ita espaífol ista,· na sua maior ía, _pu · ben da esque.rda
espafíol ista, na sua mirior ía. Adema is, compre recordar· que
pra que os Axuntamentos sirvan pra algo necesitan da ·
presenCia daqueles que orientan a sua acción coti á de
defensa dos intereses populares no nome do cambe real e
global do país. Gunhaperspectiva puramente localista,
ningúe·n vai p·oder aniañar siquera .os· problemas máis
aguilloantes do seu propio · Axuntamento,. porque os
problemas dos Axuntamentos galegas son básicamente os
'-Problemas de ,~alicia, _e norrse pode 'facer-poi ítica local sin
~r clara a poi 1t1ca nacional galega. .
·
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SOBRE .UN PROCESO ANTl~CON_STIT. UCIONAL
Manuel Pérez Mahía e Xosé
Constitución en vigor, onde se
Ramón López Moscoso., internos
reconoce o dere'ito .das· pe1·soas a
na Prisión da Coruña dende hai·
obtér a · tutefa . efecú va do.s
.15 días, onde nos,. trasladaron
-xueces e tribuna is n-o exercicio
dende os inhumanos e crudeles
dos seus d-ereito's - e · intereses
réx imes espe·ciais dos celulares ·
lex ítimos, sin que, erí' ningún
de · Puerto de Santa María e
caso, poida producirse indefenBurgos, dese~amos dar ·a conocer
sión, indefensión que se consuao pobo galega en xeral e ás
mou permanentemente no· noso
orga nizacións, abogados e percaso ao ter nos ,d urante es tes 15
soas que en particular se
meses en réxime especial polas
interesaron polo proceso que sé
cá1·ce les do Estado 1 privados ·de
nos segue, a real ida de da
todos os nosos dereit9s, pechasituación na que nos atopamos ·
dos durante 23 horas nunha cela,
... hai 15 meses.
isolados das nosas familias e a ·
Acúsasenos de ter paHicipado
- p~isión de orixe,_- dd_s ábogadQs
na com isió_n dun delito tipifjcaque nun principio se dispuxeran
do pola 'iexislación v1xente como
• a nos d,efender e ·que residen en .
de "atraco - ~ man armada;',
Madrid, .sofrindo as máis .inhuefectuado o 7 de nada! do 1977
mans torturas fís icas, psíquLc:as e
no Barico de Bi lbao da localidamora is e a aplicá'ción ' 9a lei ·
de de Sacia (Coruña).
antiterrorista sobor · de Manuel
· Por este feito, . catre persoas
Pérez Mah ía, chegándo mesmo a
fflOS vimos . detido·s e procesadas
lle interv.ir exemp-léÍ'res· do serna- . =
no sumario 1/78, décretando o
nario galega·
NO.SA TERRA
Xuez Instructor do ·mesmo a
en contra do que se dispón no
prisión de todos en cal idade de
ar.t_ícu lo 20-d do · t~sto constituautores, a pesares de. que tres de
cional,
feítos tamén :d~nuncia:dos
nós est iv emos · insistindo na
no
s.eu
día;
asime$m9!. ce~sura da
inocencia dende o primeiro
correspondencia o,rdeQada pola
momento da detención. N on lle ·
Au_diencia Provincial de Coruña
abondaron ao . poder xudicial,
requerimentos xudiciais que
e proibición de comunica1
facía dende diversas prisións do • 1ibrf' mente.
Estado un dos encausados .r10
2. Que neste proce$O ñon s~
proceso, deci ndo ·da sua autoría,
resp etaron os der.eites· que nos
xa reconocida dende a detencon fire o artículo devandito no
ción, e darldo os nomes de quen ·
seu párrafo ,\egu.ndo, ~e onde. ·se
tiñan cometido o feíto na sua
consigna claramente o . dereito
compaña.
que todos ternos á d~tensa e
Ao mesmo. tempo, nós aportáasistencia de . letrado; a .un .
bamos as probas que podían
proceso público _ sin dilacións
demostrar a nosa inocencia
indebidas e con todas as
diant~ do Xuez de Santoña
ga rant ías, e asimesmo a utlliza;os
(Santander) . e que non eran
medios . pertinentes · prá nosa
defensa. E evide.dfe· que f)on se
admitidas polo Xuez l_nstructor
· respeta o constitu ido ao n'on
de Betanzos nin, ma is tard e,
querer admitir as 'probas de que
polo Ministerio
Fiscal.
·'
N esta situación; e d8spois de 6
dispomos e mesmo . _boicÓtealas,·
mes es de cadea·, unha das catro
como se· está a facer
persoas implicadas, uiihmwller,·
negársenos a .tjefensa· dende r:J
saiu en 1ibertade,- descartada a
momento da · detención, ao
sua part icipación no ·feíto '
decidir a asistencia d letrado.
sob1·eseido · o . . sum_arío que se lle
.. con ·1 O d í9s de ahterioridade á
tiña in~oado, ·f icando ·a A.dminisvista da causa,
ce lebrar 'ésta
tl'ación de· Xusticia tan -tranquila_
15 meses despois da detención
e facerJdo . g~la da_ mesma
sen garantías dé-ningunha caste e
demagoxia· _de sempre. Entracoa segur:idade,· pola nofa b-anda,
i-nentras nos continuabamos rle
de • estar bastante · áfectád9s 1.
cárcel en cárcel: asoballados 1 e
ps(qu ica · e . moralmente e co
torturados polos cel-ulares .dos
sist_ema nervio.so de~feifo _de$p6is
tristemente' · cél_ebr~s El · Dueso,
· ·de . te_r s¿portado -. tqdcis istes'
Constitución sob're · dos 'danos
Burg_bs, .Puerto de Santa María e
. ;· .
1
meses todo tipo. de tqrtúras,. e
Ocaña; xa etiquétados como~
ca1.,.1sados po·r ·erro xudicial . e o
presións encam iñad~s, . rrioi. ci~n
presos conflictivos, perigosos e
dereito que lle - asiste ·a .Únha
·t íficamente por certo, e dirixid~s
líderes .da CORÉL. En diferentes
· inctirmn ización a cawo do. Esta'do
· a ciisminu ir a nosa·capacidaqe de
ocasións 'tomos torturados '_ e
·e . conforme á 1ei,· ao . se re
resistencia e a nosa vontade ~
maliados polas FOP, así .
i'n formada ,(pola sua defensa) de
4. Oue dende a · nosq .vinda .a
ameazados de morte,
que a poden proGesar outra volta
que no seu intre se
no caso de ·facer valer os seus
esta cárcel estamos .cibindo
dereitos.
denunciaron n.o Xulgado _ de
decote 'ameazas agachadas encol
Guardia de · Burgos e outros · ' dun novo secuestro hastr'-él
Ou~ _c;iebido ao long~ que se
organismos oficiais.
fa ría· este escrito, de segu irmos
calqueira das cárceles ·do Estado
incluindo ~todos os dereitos. que
Ma r cou~enos data prá vista da
sin ' .celebración de ·xuicio, no
causa o _27 de .febreito do 79, · e
se nos veñen negando, desistimos
caso de que sigamos na actítu_d e
1O días antes· visitou nos un
de enuméralos, lembrandÓ, por
de fac-er valer os nasas· dereitos.
último, que somos ciudadanos
abogado de oficio pra nos
· 5. Que a cuarta _persona
nun E'.stado social e democrático
comunicar que , nos piden 20
no
sumario,
ao
implicada
de Dereito que propugna como
anos na cadea a cada un e que
sabe;do seu sobreseimenfo e, en
valores superior.es do seu ordenánon nos preocupemos; xurden as
con?ecuencia., derivarse d€so a
m.e nto xurídico a libert~de, - a
- discrepancias ao insistirmos, pola
suinocencia rw tocante a comixusticia, ,. . a igualdade e o
nosa banda, en que non
sión <do deli t o que se lle
plucalismo
poi ítico, e que
admitimos un xu icio-farsa nesas
imputaba, despois de sofrir 6
estamos di-spostos 9 defender o ·
condicións, baseándonos nas
meses de prisión sí ntese coacciocon,Situ ido poi a v,ia legaf co
seguintes consideracións:
,
nada · can do quer . recurrir en
obxeto de desenma,scarar aos
virtu de dos dere itos que· se
1.· Que es1x1mos a xus_ta
que tan subrepticiame'nte queren
reconocen no art(culo 1.21 da
aplicación do artículo 24-1 d¿¡

a deixala a cotio pola inxusticia
social na que se ven sumidos,
aumentada esta a sentida no
propio sangue ao ver como se
decretan indultos pra mirlistros,
se absolve ou nin se xulga aos
verdadeiros estafadores e ladróns
do patrimonio popular e se d9n
tratos de favor a elementos
como Cesarsky ou . libertades
provisionais aos que mataron ao
querido compañeiro 1 Agustín
. Rueda.
U noso sangue e as nosas vidas
siguen quedando nas lúgubres
galerías das prisións e presidios
en demanda de xusticia, iante
da pasividad~ dos que detentan o
poder co maior desprecio cara a
libertade e a vida; de calqueira
xeito, as voces dos presos non
pararan no seu empeño de
reconquistar a 1 ibertade que lles
pertence a esixir a xusta
aplicación das leis que despo is se
violan .i mpunemente.

:A .

a

lXusticia no noso proceso e
detención dos verdadeiros autores, conocidos delatores da
policía!
lAplicacion e interpretación
· xusta dos dereitos que nos
confire a Constitución a todos· os
presos do Estado!
LRespeto ao compromiso de
España, país firmante, coa
declaración Universal dos dereitos Humanos!
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a tóda· COSt~, facer ver nos pre$OS
unha · · perigosidade que non é
· real, -e que persigue somente a
~ustificación, inxustificable, da
repre~ión que as institucións do
Estado e todo o seu apare 11 o
levan ·a cabo·cÓntra o pobo.
Asimesmo, e ao marxe da
situación · na que se desenro'la,""
este proceso 1/78, ·queremos .,·
denunciar . o ) cao.s que se véri
dando . . co resto dos presos do
Estado e as contrádiccións que
se advirten entre o lexislado e .a
sua aplicación práctica.
O anacronismo dun Cód .igo
Pen.al que, a pesares d~ . estar
reconocido como tal, si.gue .
descargando con viruleneia és.
suas ámb igüedades e arbitrarie- ·
dades contra. de quen o infrinxe,
que nunca adoitan ser outras
persoas que aquelas integradas ·
nos . sectores socia"'rs menas favorec·idos,. sectores sociais que
xa deixarbn constar:icia e sig·uen

M. PEREZ MAHIA
E XOSE ·PEREZ MOSCOSO
Na Prisión,
; ll.
A Coruña,
• :'I
7 de' marzal de 1979
N. de R.- A realidade e problemática dos presos sociais sigue a ser un feito· pouco clarexado, -=-:nós me~rnQ poidemos comprobar. que cando na cadea da
. ero.uña _se protagonizaron folgas
de fam~ ·e outras accións, obstáculos de toda índole impedían
informar directamente do asunJtto- e, menos ainda, solventado. ·
Hoxe publicamos as opiniÓns de
· dous presos encol -dá -sua situacióiJ, opinións que se · afa rga~an
sobre 'cµestións que ppr, razóns
· de orden xurídico"pe_nal non es.-- tamos ainda en condicións de
"publicar. De calquer x eito·coidaf
_ mos que é unha testemu ífa dold- ·
,. rida .ge·dua_s personas si gnificatiVéJS do que foi e ·é o mu \li mento
de prisións.

N~db mmha ·áldea.d~ concello de Piñor de· Cea
(Ourense ), de pais que "escomenzaron cun teñed()t
· ~ duas culleres'\ empeza ds 'estudios ("período
· d~ intosicación", di el) _aqs 10 anos en Lalín,
•r
·pasando lógo Ourense (Maxisterio) -e a l\Zfadrid
._,.
~ .(Pedagoxfa). Despois 'de"tanta· agresión ao seu ·
mundo de home popular, non ·éraro que trabe cont.actp
co nacion<;tlismo, xa ha Escala de E.X.E. de Ourense.,
·
· ·a traveso da ÚTEG. Convencido do e-aráct~r
· antipopular do ensino oficial en.Galicia, é de·
.
qu_e a escola debe ser bu'tia (ad~i~a .a
autodidactas como Cast'elao e Bóveda '. e a pedagog0s
· cóino onacionalista
hindu -R,ábirrdranath
Tago;r.e).,
.
.....
.

a

é afervoado partidario_da aplicación
: de t~c~icas axeitadas e a posta en marcha do:·
preescolar'; mémbro fundador do Instituto
Sociopedagóxico Galega, por corn~iderar que "hai
que facer testas, traballar científica e
·cóerentemente". '.
· Pero tamén .home d~reitamente .vencelladÓ a canto
de éine se l~va feito no país,"entrou.rápiqame.nte
en contacto do Cine-Club da Escala Universitaria'
onde traballaba '(o "Padre.Feijoo" de Outense ),
e foi un dos im polsores fundamentais d,e ca.ntas
· ':Xornadas de C_ine de Ül!rense" se levan feito. .
E o presidente da Federación Galega de Cine-Clubs.
1

:. .r

"OSE PAZ

'~í>~_que a Jmaxe é impOrtant~"
Das Xornadas do cine nunca
saíron unhas conclusi~ns prácti,·
cas, quedaron sem¡:re no mero
debate .. •
Eu _coido que as Xornadas· non
conseguiron a sensibilización .en
GaliCÍa, que a xente da cultura
tome conciencia da importancia
que o cine pode ter dentro da
cultura· galega. Pois a nosa cultura pode e debe se espresar tamén
a traveso da imaxe.
· -lOué importancia pensas
que tiveron ·a este respecto os
Cine-Clubs, modalidade irida recén creada no país?
Bueno, teño as miñas opinións. Na época franquista , os
cine-clubs foron u n oleoducto
pra · ver un cine mínimamente
coerente, e tampouco era t an bo
como se pensaba. O cine-club de
Pontevedra foi o decano, · o pri_meiro que empezou, e empezou
moi sériarnente, que hastra conta
cunha biblioteca fenomenal. O
naso foi un de tantos que tirou
porque daquela ir ao cine-club
- " vestia" moito, era moi progre.
Remataron os progrese rematou
o cine-club. Pra min, dende logo,
é moito máis ÍJpportante levar o
cine-club ao medio popular, e
'nese senso , vexo roáis impo rtantes os cine-clubs de vilas, aldeas,
colexios...
¿serviría pra esto ·a actual
estructura do cine-club en Galicia?

sociación s. ¿·últurais, ~duca úv a s :
e tamén h~ü cine-el u hs que con stitúen entidades culturais independeri.tes. Concretamente o de·
eiquí, ·de Ourense, deperideu has- ·. ·
tra hai pouco da Escola Universitaria. Pero a Xunta directorá tiña ·
de ser de xente dela, alumnos e
profesores, e entón ,. dado que
ha·bía moito socio da 'cidade que
non tiña nada que ver, de9idim_os
independizar o ciné-club. E fixémolo.
Pero hai a Federación estatal
de Cine-Clubs. ¿Pensas que tén
senso? ?Non deberían artellarse .
por na~ións?
A Federación estatl non tén .
senso ningún. A historia idesta
cuestión é moi curiosa, e hai ·que
decir antes de nada que estaba
moi co nt rola cla polo PCE. 'e últiman en te amén po]Q PS OE. Hai
dcus anos, cando h oubo _a asan ·
blea estatal de Bil o . o galegas
levamos unha proposta, que tivo
·ampla acollida, de que se desfixera a F eder.a'ción española deCine-clu bs e se crearan Federa:
ciéms por nacións. Os que formabaí1 a X unta' rectora , o único que
leva~on ao cabo -foi un cambeo ·
de nome, Eederación de Cine. clubs do Estado español. Per-6
agora a crisis é real , os cataláns
xa teñen a· Federación Catalana,
e nos ternos. solicitada a legaliza·
ción da galega, totalmente in~e
pendente. E de momen to . fun cio~
namos aut6nomamente.

Eu penso que serv1· ¡::i r ra
coordinar. Concretamente, o ciNo futuro dos cine-clubs póne-club de Ourense ·e stá disposto '
deríase pasar des;;¡ 'primiti.va
a coordinar toda a zona dos
orientación antifascista
cons·~
colexios, as fábricas do Polígocución dun cine-club
.nacionalis.
no, centros e asociacións cultu ta ...
rais que haxa. E sobre todo·, ésta
-alternativa, .que é posible, hai
que le.vala adiante, :pois é a única - . Non somentes se podería, senón q ue se debería. O problema· saida do. cine-club e.n Galicia.
.
.é que hai pouco cine galego .- Eu
lA qué están vencellados, inspénso. que os paso~ inmediatos a ·
titu.c ionalmente, os cine-clubs?
dar a est_e _respecto seríari:, pri-'
Hai de todo. Dependen · de ·
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Eloí Lozano, que montou a obra
de Méndez .Ferr ín '. ' Retorno a
angen Ata", película vilipendiada· d_e roáis, no meu en tender e
s:J "Os Oleiros", ~a . outra cousa,
z ·unha película moi ben feíta; aG
~ _ · cat_alán L9renzo Soler, coa sus
~
incursión pQlP cine galego con
documentais sobre a Autopista,
os montes comunais, o alcóolismo , que son pezas moi válidas ; e
. logo a fenomenal película 1 ' A
tola", -de Miguel Gato, tan boa
que estaba en branca e negro e a
xente decía que era en cor.
¿cales son, pois, as posibilidades dun cine galego hoxe?
. ¿Dende qué pe-rspectivas se debe
abordar? ·
Hoxendía non estamos en
éondicións de facermos un cine
baseado · en feitos reais, sin un ·
cine de argumento . Hai que empezar con documen tais, aspectos
da cultura galega, dibuxos animados, é ·e mais interesante meter cortos ncfs salas comerciais,
en vez ,dos NO-DO . O cine é moi
caro, e pra f?cer unha película a .
partir de " A Esmorga" ; por
ex emplo , farian falla de 10 millóns de pesetás pra · riba. ·E pra
chegar a facer estas cousas compre antes un ~ambeo ,d sociedf. metro.' d montú unha fll Ín ote. g ións, unha .filmoteba .. .
de.
·
ca co n m terial coere-nte su b ti¿E qué .foi daquelo?
¿consideras
que o cine, a imatula o en galego; e logó, co.·n tac-·
Foise apai~o por falla de enxe,
debe
ter
definición
ideolóx.itar con cine-clubs e · entldadés
.t.e ndemento. No choÍo an daba
ca? ¿oebe, r;io seu · nivel, dar
portugue:¡_as,.. a tr~er o cirn{ de ála
xente coma Freixane$, · Pousa ,
tamé~ unha saida á situaci.ó n
· ~ubt-itulado en portugués. E ·a.
Daníel Pino, Losada .. : E tamén
actual do paí~? .
.
partir -deso, empezar a traballar
xent es como Ca.rlos Varela , eu
, Ah , por suposto. A miña pqsi-na producción de elite· galego :_·
mesno... .. Ibase funcionar: a ba se
~ió~ é antiimp..~riálista , e se o
docúmental, cine pedagoxico, -in.· de·créditos, _hipotecas .. ·: ·
cine presenta. a riosa realidac;l.e tal
fantil ; e temas encol da,aultura e.cómo é tén que ser forzosa.r:nen realidade' naci~mais . ·: .
¿Qué pensas :do , qu.e se leva
._ te antiimp.erialfrta. Interesaríame
· · ¿ T én · habido · i~ iciativas · neste·
teito déica ·agora? . ·
facer .certa cáste de cine s!mbóli-:- · senso.~ · .. ·
Leva privado uiiha concepci{:>n
·co, e teño_ varias ideas ao respec, . ,. . Eh Galicia houl?o ·sem-pre un.
· problema tremendo de plantexa~ . " .populista do cine. E. \ln. bal?nGe ·
to'. -c omo unha película so~or Be
crítico tén de . ser, por ,forza,
mén-to, e é que. algún dos qui(
Patdo de Cela, 'e algunha outra.
rÍegatfvo~ Lé.vanse: fe.ito .·unhas
fixo cin·e galego 'pensounb pra· ·
¿.Qué significaron (e , sign·ifidez
pelíquJas, todé!s cortometraestrenar en Madrid . . Pa-rece in-'.
éan) as Xornadas do Cine de
·xes,
~lgunhas delas ·que gastaron
creíble. ·péro é certo.- " O Cé3:dalei.-;
Óürense?
to" deu un gasto dun . milJón e;.· . uns cartos que aQ i'1 eU V~r non
.falamos algo do que f~ron,
xustifib°an ("FéndetestZ1 s", ;,O
medfo, e ' con eses cartas· pqde:; ·
e eu penso que- non teñen· fútuHerdeirn'; , " O Cadaleito") ou,
rían facerse - cu.tras causas máis
ro. Houbo xuntas en Santiago, e
·como ·as duas -últimas, que tratan
~ .interesant~s. sobre todo . cortos.
pretendiase, máis ou menos, que
aspe.e tas culturais abstractos de
. E é qué o cine · gal.e·g~ non pode:
foran rotatorias . por todá a naandar pensando en fases previas ·
. ción, e que o tele-club con máis_
máis: Outro 'fulla· importante. e
de promoción . .
posibilidades coordinara . a -sua
espallado é o formato. O 35 mm : .
encarece todo , e así ,- " O pai de
· ¿cómo foi ·a esperiencia .·
propia zona. Pero non lle vexo
Migueliño" , de . . Miguel Castel o,
"Nós"?
.moitas perspectiv'!-s, e na Coruña
que tén 'unha . sen~ibilicÍade inne·· Fora unha idea _fantástica ..
parece que un pouco a traveso
gable, é un erro tela feíto en 35 .
- Xurdira cando · as Xornadas, e
O.o· Festival de Cine de · Humor
Carlos Piñeiro ("A Illa") e o
tratá base de crear en .todas éidapretenden acaparar as Xornadas.
grupo "Imaxe", . teñen as coµsás
des importantes do país un "du{Por_qué non hai edición este
plex" , · duas salas pequenas de ~ máis claras e empregan e dfenano?
den o 16 mm. O super 8, tamén
200 bu tacas ca'éla unha, adicadas
~ · Porque ·o cine-club de Ourense
empregado, é delicado ,, pois . é .
á esibibón de cine galego. Os
n-on pode mon'tar o tinglado,
moi . difícil sacar copias. E un .
. cartas que se quitaran , amortizanon hai xeito de se facer con
problema moi importante: o· gado·s os gastos, adicaríase á'_procartos pra levar. adiante o proieclega de todas as películas nótase
.ducción de m~is cine galego .
to . E é que o cine é un medio de
afectado, - moi mal fálado. Hai
Com ple_taríase o ciclo profuc:
co·11unicación cato , pero as imaque coidar eso. ·
ción-distribución-esibición, e poxes entra.n, ·entran polos ollos.
Aparte dos vistos , ternos a
derían.se facer concursos de
. M. LEDO
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Emilio Corral,
que estivo acompañado
Xosé Fraguela
.c..

A Band~ "Unióñ de Ouláns", dirixída poto· seu titu_lar.

por

"5 HORAS DE Ml)SICA. CON A NOSt(TERRA'~

PRIMEl·RO CAB.ODAMO
. Deulie vez a "Froito Novo" r;_
crn ·
Gabriel Garceiras, a conxunciún
ano ele vida coas anunciadas " 5 . d a. mellar tradición _d e ~~a it eí (OS
populares coa ·nova e. n.o v ísima
horas de m~sica". Non foi ~saeto
madeila.
Interpretaron catro
de todo o .lema, pois empezamo.s
pezas ·dentro de · est ilo. dos
ás o ito algo pasadas, pra
ga ite iros da montana, pra ' da)"
rematar.mos á 1 menos cuarto· da
paso a B ibiano, representante da
madrugada. Nese tempo, arredor
chamada ·: "música
urbana";
das 2.000 persoas ocuparon o
. acompañado . polo clásico conPabellón· do Obradoiro.
xunto ' rock", trouxo varias
Empezou o Festival · co9-·
petas, xa conocidas dos · seus
Banda de .Guláns saindo do
álbums, ou novas . .E .despois de
fondo do Pabellón pra. ocupar o
B ib iano, a representac i~rn da.
seu lugar frente ao Palco, ao
técn íca de interpretacíó n gaiteril
xeíto de calquer festa popular.
máis depurada, da man de
Rematado o Pasacorredoiras
Emilio Corral, o actual Gaiteiro
inicial, Carlos O íaz "O Xestal",
Maíor· de Galicia, acompañado
atinado mestre de ceremonias
ao redobrante. pór Xosé · Fraguedurante as catro horas e pico, .
la. Botou duas pezas, pechando a
. fixo a presentación desta vel la e
primeira parte .
im portante Bando galega, que
Na segund9, volveu empezar a
int t~ rprefou duas. pezas máis.
'em es, 9 pasado, A NOSA

T E R RA e e1e b ro·u o .seu prim e i1 o

1

.-

Banda de Gul·ans, desta -vol ta·
· dirixlda polo .que · fara o · seu
Director habitual, o gran músico
·galego · Roxelio Groba, director
da · Orque·sta de Cámara da
Cmuñ·a. ' Empezou con . "Ponte- ·
areas", "glorio.so pasodoble", no
.propio _decir ·do "Xe~tal" pr a

- de · quitar a xente ·a danzar na
parte de atrás do Pab ellón. E
despois, o cantante canario Juan
Carlos Senante, coas suas cancións de contidos nacionalistas e
cadencias das illas, que se viu
abrigado, do xeito que moito.s..
todos; a Fausto, cantante portu-·
o utros, a repetir actuación.
• gu és, que, -. a pesai-es da sua
Xa pra remata r, Carlos O faz
.ato.nía, e cu longo viaxe que
"O Xestal" anuncia a interpreta-,
toca1: duas ·p'ezas máis, a petición
tragu ía ás costas, deu boa conta
ción · do Himno pola Banda .'
do públ icd._ Entra lago "Fa íscas ·
de quen era. Entrou desoo ic;
Despo is dos berros "Viva Gal icia·
·do Xiabre"~ gajte.iros da r-il;>eira;
Xo sé uuim as •"". 11 e:fa, o ;-oso
ceibe! ", "Viva A NOSA TEe cecaís dos ,:·epres~nt.antes dá ·
cantante. neotrovadorescu ; que
R RA" ,. "Viva a Banda de
investigación máis seria que
interpretou tres cantigas co
Guláns", a ·interpretación da
arredo r do naso folklore se
. armonioso acompañamento do
estraordinaria versión do Himno,
r'ealiza hoxendía, alome~os no
violoncelo e zanfona. Despois,
acompañada polo' público posto
que · se faí público. Tocaron
Pablo Ouintana, acom'pañado de
"Faíscás" varías pezas habítuaís
en pé. Rematou todo . Fora a
varios membros do grupo "Arra.do seu r-epertori0, p a i{()·vc sut:i:·
conmemoración do noso primei·
baldo", con varia's canc1oris,
ro ano. E A NOSA TERRA, o
ao escen.ario .Emilio Corral, que
.folklóricas ou instrumentais,
d .spois de duas pezas··. mái's,
periódico galega semanal, a
· algunha das cales tivo a_ virtude
prensa galega, sigue.
rer;natou ·"cunha "Alborada de
1

Veiga" na que deixou mostra
cabal do virtuo~ismo e depurada
t écnica qYe marc;an a sua son a.
Despois, os asiduos da · ~música
ur bana" ou "música de hoxe",
qu e din outros, tiveron, e tivemo

NtM :MATEMATICA .MEM MODERNA, SEMOM DELITO
B)_, O OMBLJSDSMAN - C·ULTURA~
ANTON ALONSO NUÑEZ
Licenciado en Matemáticas
Cando neste traballo- se tala de "delito" non se dí
- mágoa nón sexa éste o caso- que hái u nha lei que así
calif[que o proceder dos que üsurpan a denomin,ación de
"matemático-s moderno.s", senón que sé pensa nalgo
se~el lante -gardando as opo,rtunas distancias
proporcións- co que foron declaradus crimes de guerr~ nos
xuicios de l\lur.emberg e Tokio e máis polo Tribunal
Russell contra a actuación de USA no Vietnam.
Vexamos unha pequena sele.c ción dos_ cargos e
comentarios que se poden formular contra do. actual
"stablishment" do ensino matemático (por brevedade,
non tocamos o ensino da lingüística, da psicometría, etc.):
1) Alumnos (e profesioriais do quinto tipo) .xa nen ~
saben o que son nen pra qué valer:i nen cómo o por qué
xurdiron a aritmética, a xeometría, as pelas todas das
matemáticas; son xentes reducidas a memorizadores
magnetofónicos e acríticos.
2) lPor qué se percura enrabexadamente qué un
bacheler non poida talar das quinielas cun traballador, nen
co seu abo, nen cos seus colegas, nen co seu profesor, nen
-e xa é o acugulame·nto do absurdo- consigo mesmo?
lCon qué dereito se lle ·podería c;:iuerer privar a un neno de
nove anos de saber o que é o xirar dunha roda? l ,C on qué
razón se lles fai aos alumnos de sel~ctivo de matemáticas
memorizar (e nen tempo pra máis terían) milleiros de
defin ició ns abstractas que logo non percisan en toda a
carreira (máis a índ,a, que nen a entender chegan mesmo no
fin da licenciatura)? ·
3)" lOuén lle dá a ninguén autoridade pra calificar e.
tratar con abuso de podere coma a incapaces,
incompetentes e conxurados contra 0 orde establecido" .
a todas as xentes que se. queixan da antipedagoxía:
mestres, alumnos de todas as edades e ni.veles, empregadores, país, autores de famosos libros denunciadores do que está a ocurrir? lSon po r ventura tarados todos
os alumnos da maie-ría dun grupo de 23 qu~ a mes e .
med io de se 1icenciar en matemáticas me talaron de case ·
todos os seus profesores en términos que de ser-publicados
eiqu í sí que serían delito no no so ordenamento xur ídi co?
(Outro exemplo: . O daquel villéu qué me falou da sua
desesperación ao ver que os seus f illós saben menos · de
números e de matemáticas cto que é.1,-e que espera que
polo menos os causantes de tantos e tan graves danos hon
escapen sen responder d_as suas culpas, das que a menor é
pra él o abuso de autoridade).
4) E ben. sabido que os que consiguiron impoñer a sua
vontade fixérono dende o punto de- vista legal, pro f"!On
dende o científico: Dadas as su as inflas e autocompl acencia, . so mente de ignominiosa se pode calificar a desfeita
que estes sementadores de danos e incultura están a sofrir
na Alemania, no Xapón, etc.: ahí xa teñen proibido o
prolongaren as suas actividades. (Porén, no·n se penseque
o dano se corrixe en dous días: un profesor xaponés de
Estadística na Universidade de Nagano, · co que eu '
manteño correspondencia, díxome que hastra pasaren
polo menos 12 anos el non entrará en contacto co novo
plan, xa que, pra non facer o dano ainda maior, cada
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alumno termina co planco que tivera encetado. Daí. que
se no noso país tardamos ainda 10 ou 15 anos en tentar
eliminar o mal (que é pouco máis .oü menos o retraso
sistemático que levarryos na .imitaci,ó,n do al leo, única causa
quese sabe - facer) hastra dentro de 25 ou 30 año~ non
te-remos xente pre·p arada polo novo SLstema -e falla saber
si será -.millor do que o actual- e sen qÚe- esto traía consigo
a· compensación dos danos previos). .
.
·
5) Inda que minbría derrotada, non son despreciabl~s
en cantidade nen en cal idade as autoridades que se opoñen
esoterismo docente ; uns ~ acusan . claramente e por
escrito aos seus contrarios de poñer-en opstáculos <;le má fé
esforzo honesto d.os estud.ante-s; outros escriben , 1ibras
facendo estadística e relaci_ó.n do.s danqs causados .(falar:i.
de "fracaso da matemática · moderna", de "por- qu.éXanciño non .sabe sumar"), outros esa minan en tono
amable qué ~exa a matemática coma _tarefa educativa,
tratan e aconsellan de cando e· baixo qué condicións,
poñamos por caso, se pode · jntroduc"ir o enfoqúeaxiomático das custións, etc. (Ne~te grupo atópanse,
naturalmente, os lexisladores que proiben o 'esotéri"smo
poi a presión social e dos empregador'es, que . percisan de
xente capacitada), (O que os esot~ricos · entende_n por
"moderna" é xa cousa máis ou menos clara; podemos
decjr eiqu í que, na prostitución xa citada· da terminolox ía,
hoxendía. "axioma" non sign ifica· xa, "proposición tan
verdadeira, que nen demostración precisa",, senón al.go así -.
coma "proposición arbi-tr.aria". Vése así por . qué é difícil
discutir con eles, con qué fadl idade e autocompl acen·c ia
vos chatan ·de ".ignora·ntes,· in·c apaces'de re~istir as ten-sións
do moderno progreso", etc. Evos O, mesmo caso· histórico
que xa aparez ref~ex~d9 bulronamente nun diálqgo de
Luciano contra dos esotéricos daqueles tempos: Un
mercader pergu ntal le a Pitágoras 'c~uf é o que lle pode
ensinar. -"Pódoche ensÍnár
contar". "Esó xa o ·sei". "A
ver, conta" . "Un, dous, tres: catro, ... ". "'. iPara~ iO que
tés por catro é dez; e-decir,· un triángulo _perfecto; ou sexa,
O í)OSO símbolo ... ! )".· (éomo vemos, nada novo baiX-O do
sol). ·
6) Este asote-rismo magoante vai sempre e naturalmente contra de inferiores e neófitos. ,Coma· lle dixen certa v_e z
en público -a certo profeso~r -que o mérito · e tomárlles o ·
pelo aos iguajs -e a9s superiores, non aos que empezan e
aínda non . saben; que a'os c:iue proc~den de tal xeitq .
delictivo elles- aplicable a sentencia' dun clásico -francés:
"Ao vencer sen perígo, trunfa~e sen honor":
.
7) O "-stablishment" é UR sapo concho ben acc:Jrazado e inaccesible. Eis un resume dos meus contactos con 'el pra
que poidamos xulgar o que del se pode ag.a rdar:
.:....ou.ixen fa lar desto . na Facultade .de Matemáticas, e
resultou que nadq_ millor' podería ~scoller pra confirmar eu
ser un sublicenciado ignorante. Mais aínda, se me deixa~an
talar "viría eu botar aínda . máis leña ab lume da
· inxustiflcada subvers.ióh e descontento" (e xa son ganas. de ~
intercambear causa e efecto). . .
·
·
-Ao XX Congreso Internacional pra o Ensino da
Matemática (Santiago, Agosto 1.978) mandei un peqüeno
informe-denuncia do que entre nós está , a ocurrir (con ;.
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copia a varias autoridades culturais e académica~).
máis ~e soupo: . nen acuse· de recibo,· anql)e polo menos o,
compoñente belga da .mesa prométeume dar un xuicio,
-tivera éste de se r favorable au condenatorio. '
-Na VOZ DE 6ALICIA non me puideron-.publicar un
artícufo semellante a ést.e de A NOSA TERRA, por tere·n _.
xa esceso de orixinais.
-Lido-en LA VOZ DE GALICIA que o Conselleiro da
Xunta de GaÚcia .ía propoñer á Fun_d ación Barrié a edición
seria do 1ibro galega . de matemática "moderna" xa citado
-neste traballo:, e cecais doutros m-áis, e.s cribinlle unha carta
ao conselleiro na que lle citaba bibliografía e lle decía:
a) P 1anear mal o en sino e sempre catastrófico. Máis o
será pra unha comunidade probe e pequena; as inversións ·
en homes, - tempo, diñeíro, trabalto, deben ser ben:
pensadas dacordo coa~ nosas posibilidades e coas ·nosas
final id ad es.
b) .Polo· menos, non podemos .ignorar as c..ríticas que
no mundo, irí_teiro se fan contra .a a0tipedágoxía reinante .•
A decisión final d~tirarmos por un vieira ou outro ha ser
responsabilidade colectiva e non dun "petit comité" (que,
amais, está formado 'polos de sempr.e). Que non vaiamos _
cair en ce~tas trampas ·e lameirqs, e que pra asoballamento
abonda ó que xa ternos .
. :' Tampouco tiveñ acuse de' recibo.
-Nun cursillo p.ra o ensino da Ma.temática, tiv.en d~
·forzar. ao 1nspector _do En sino Medio que nos fal aba a que .
nos probase que o qu·e estaba a nos dec.ir era posible;
'Ouedou 'claro que non era tal, easí o reconoceu el. Pro de
nada valeu: ou colles o que che queren dar, ou quédaste
sen nada.
-T entei tamén taiar destas cousas ~o 1CE. Despo is
dLinha . resposta escrita que ,. deixaba unha remota
posibilidade, chegoume por tel.éfono o defin_[tivo: anque
con términos menos drásticos, "tería eu primeii-o. de ver
de entrar no stablishment; logo, formar ou xyntarme a un
equipo do stablishment que qui~era tratar o tema; lago,
pedir permiso; logo, que nolo deran;· lago, derrotar aos
,, q~e· teñen tanta forza coma sinrazón". iVaiche boa!

......
Cpmprendo que a mina opinión de ser o asoterismo
modernistó idico un delito danoso e crecente lle ,poida
parecer esaxerada a alguén. Pro coido que ninguén negará
-o . esistirén indicios racionais suficientes de que algo vai
mal no ensino actual da - matemática~ da ling.üística, de
psicometr ía, etc.·
,
En tal caso, nQJl prexulgando se ao f(nal procedería
'un Nuremberg cultural ou, pola coritra, bicarmos,o chan
pisado polos que gastan de se chamar "modernos", coido
que é o intré de qUe escollan do seo desa.s entidades unha
persoñalidade pra -actuar de Ombudsman cultural,. que a
sua tar.efa. básica .serí,a a formación dun espedente público
.no ,.que se recollería· de marreir-a honesta e completa toda
. canta queixa ao respecto lle ' presentasen ensinantes,
. a1ürnnos, empresadores, ciudadanos. Ta(docum~nto, así
c_olÍid~, . serla. a · base prá nosa ulterior consideración
' colectiv~ go .problema., ·

X . MARl.N

Entre a Gúarda e Caminha, onde o "'ria" Miño esbara .xa pra o mar a duas band_as,
hai un.acordo de 'ºboa vecindadeu e as ga_tnelas dacó e da!ó andan ao · ·e.a marán
solidariamente como tamén é solidario entre sl o pobo da Guarda, erguf!ndo .
as suas casas fr~nte aos cohs e manifestándose polo peirao adían.te 7 °0 pob~ .
1enteif:o se sinte mariñeiro º-en apoio da pesca artesa.na!, parada meS'-e medw, ·
xusto os meses,que salan faenar a augas portu_g1,1esas volan~eiros ~ trasm_al~e1tos;·
paradal 'porque ao Gaberno rion'fle interesa a 'pesca de·ba1xura, ;~ abofe~1 non · . u
quer que somen.te haxa peixe conxelado que ·xa ~hega a esta( ma1s caro ,que o fresco .

O GOBERNO QUE~ QUERE ·

ACABAR COA .BAIXURA"
'

No ano 1969, e por un pedodo
de vinte, os gobernos -españ ol. e
portugués suscribiran un acordomarco que prevía dalgún xeito a
reducción paulatin.a de pesca entre
as 6 e as 12 m ill as (1ipde dás a u gas
~urisdicc ion ais portuguesas daque,la). Nesta situac ión Portugal va i
ampliar recén as suas augas a 200
millas ~xercendo OS Set;JS' dereifos
~e Estado sobera no, e este feito
obriga a un replantexamento dos
acordos anterio'res xa que unha
parte importante da f lota galega, ·
singularmente dos portas de Marín, Ribeira e A Guarda, adoitaba
tamén pescar na zona que queda
baixo dominio portugués. Pero o ,
Goberno españo 1 non se preocupa
poi a nova situación, e tén que
haber os primei ros 'apreixqmentos
-no mes de agosto do 78- pra
que, alomerios de cara afora, tefia
c¡¡ue cubrirs·e ' a papeleta. P~ro
cúb rese tan mal, tan mal, que vai
dar .que pensar.
"TIVEMOS_CULPA 1'0S':'

·-

A GuarGla é unha vila con
memor ia . común, que atur ou· a"
represion fascista de frente, que.-e
qu.e n ·de xulgar m6i crítcamente .á
alcaldía •tanto por escaquearse· o
día da manifestación como po.r' lle
ter r regalado -sendo o' do pobouriha , plaza. á Admin istración pra
construir a Casa- do Mar ou
faéilitarlle á FENOSA a instalaci6n dün transformador ·mesmo

.

.-

embaixo .do parque· infantil; un
pobq co'n · boas ~ e fideies arelas
. políticas que non des.vencel la dos .
problemas graves que . enfrenta a
que afina ben cando di: "tiyemos
culpa . todos os gal egos que non ,
sacamos· candidatos que loitaran
por hós", ou . cando un a un van
contando como no 1961, 62, 63 ...
·coas embarcacións envel lecid_as e
sin .poder re novalas , foron co'llendo camiño cara a Pescan.ova .

inglesas, todo .ó que qü ixera n .. . " .
. 1

•

DE ASAl,.~RIADOS NO
CONSELO A ARMADORES
ARTESAN-AIS

A seguir·, na . Guarda · foise - N
· recompoñendo unha flota artes anal, que compoñen uns 84 barcos
c unl]a _ media de 10 homes·- po r
embárcaciÓ'n . .Un número ·escaso
que . trabal.la o p alangre faena .en
augas gal e.gas . e o resto son
"Trabal lei con eles ·.tres anos
- di Sant iago Mart ín ez-. Botába-"
volante iros que saen á me r:lU2:a; .ao
mos 6 meses sin mirar un cr ío nin
besugo e ·á palométa ~oxa · po r
unha muller ou 90 h0ras sin ir
Merrocos, agás dos:: meses de
dormir, baixo pastillas, -e u mesxaneiro e febreiro, que pescan .,e n
mo axudei a rascar a droga que iba
caladeiros · portugueses. Óued an
ainda por contabilizar 19 trasma' ·convidannos ao "Ribeiriña" po ~ falar do ~ar,
na comida-, nin os negros no
lleiros que__tr aen renguado , pr_inci :
pero o convite era pra que o votasemos.
tempo de Norteamérica . fraba_lla- ·
palmente, e lango~ta. Usan mallas
Oue ouse vir outra vez ...
_ban tanto como os galegas pra
de 100-110 · milímetros -a - lei
Pescanova . .Andábamós frente a
marca . un ,;, t°nimo de 8.8-;:- e
Sudáfric·a e había -que botarlle ao .
estaban a se mover con 32
mar 1.000· caixas de cariocas· pra
matar' él pesca artesanal -atalla
VICTOR MORO, VJVO
1icencias que Portugal concedera
' xuntar. 100 de peixe, ·todo era un
Xosé Manu el Góm ez- un volan- .
RETRATO DO NEMICJO
desperdicio, todo menos as 5.600
IJO outono sin contar., aJomenos;
teiro leva tanto pe rso nal coma un
pesetas de ; soldada base, unhas
cunha información cabal sobre da
do arrastr.e, por exemplo, pero os
E de súpeto son mo itas as voce
13.000 por plus de4 ton.e laxe.... -, . sua .utilización e val'idez. Pero_hai
créditos so mente van ·prás bakas,
qu e van aportando opinións co in
hastra que fo.mos escapando e o
mes e medio, 2 barcos foron
pra os armadores de terra, non pra
ciden.t es pra facer un entramad
que non·· está . morto -estarnos
localizados outravolta, e Antonio,
os que irnos ao mar, e vese ben nas
perfetísimo que apunta a respo
esgotados, h·omes de '35 ·e 4Q an'ós
o pairón, viu cómo lle decomisa- ·,
primas de desguace, outra saída
sabil idade cara ao Goberno: "di
retirados, .mó .i tos despóis de enfer ban .o peixe e lle metían 60 contos
do Goberno proiectada contra
xeron que vrna o seguro de
medades graves. Era o "Pevisa
de multa despo is que, ·case raiar
, nós, ou nese Víctor Moro, o
desemprego ... p.ero foi pra Teneri·
12"' ,· un dos de · máis producción,
as 6 mill,as, os · apreixaran: "a
,millar apoio· que tén a alta
fe; cancio o da sardiña, pra alí si
. pa~ábamos . o . tope _·t das 4.000
li~encia · tocárame en -sorteo · na
burguesía galega -e sempre a lle
d ero n d ·i ñeiro anque lqué no
toneladas, e ._ spbreesplotábannq~
Cofradía, sdbráralle ao Góm·ez, e
pedir favores pra meter a alguén
solucionan 10.000 pesetas? De·
abrigándonos a e·s tar aló "hastf-'a 14·
inda .que er~n nominai s; coidam0s
en 1Pescanova- e mentras, nós,
bían empregar todo ese fondo en
,m eses . Chegamos ·a ber~ar- "ql..lereque" servíán; pero 'non". "O
unha. na ción que 'te_n urÍ himno,
protexer
postas que xa hai ou en
mos mtillei-es 11, pero tocaba- apan· Goberno
di qlÍe defendeos
pastos
qu·e tiv o un Castelao, non votou
crear novo s", rem acb aba Bernardo
'
f'
•
dar. .. eles non, eles . tragüían ·
de tf:aballo : é unha menti ra , qu~r
pol o noso r1.,¡3cionalisrno".
Vas mentr as alguén r~toma , outra·
1

a

/

Xa eh B!'uselas estes dixeron: non queremos volanta,
~os da CEE - .q ue a utilizan- moi.confor.mes
"un problema menos". Pero nós somos volanteiros
inda que non Ó seña ó armador
terra:
IAsí negocian!

de

pt!1soa do Moro: "convi-

ªº Ribeiriña a decir que
ra falarnos do mar, pero al í
nte falou de que iba ás
ió ns, que veña ·agora outra
e ha ver cómo lle resposta". "Fala, fala tí de cando
allabamos en Mar ou Pescanocando por toda Galicia se
aban recomendació ns, e agor·a
e se r alcalde de Vigo".
' Estiven no "Galicia", o campo
o ncentración ese -tercia BeniLomba- e botei 6 meses
abezando peixe 24 horas,
ra ql.le fun vo!untari.o prás
egas, con 40 graus baixo cero.
dúas da mañá dábannos un
dilto. Aquel día eran as 6 é
xéronnos un al)aco de pan
salchichón -Lesto é pra un
e?, protestei, e cando a
lación nos íamos deitar sinto
t un. altavoz -Benito Lomba,
r,lf éntese na ponte... Vost ede
un follón, así é que outra vez
praia de proa a descabezar ou
doo nun transporte prá casa .
cabo dun mes vén unha carga
xelo dende Pontevedra e
íanse re levos pero eu non,' eu
que ir todos os días . Cando
amos e pasei · poi as oficinas
rar, d íxenlles: os cartas que
dan retorcéndoos botan sa nIVOS DA NONCURANZÁ
ERNAMENTAL

a dende agosto do ano pasado
roblema con Portugal estaba
·e da mesa e no outono, lago
primeiros apreixamentos de
do porto dí:!' Marín, . o

Goberno español a todo o que
. _chegou foi a facer un p roiecto de
acorde de ca ra ao ano 79, mái~
protocolario q'ue efectivo. E así
chega ron xaneiro e febreiro, xusto
os rneses nos que os b·aréos galegas
saen a Portugal. Pero ao Goberno
o sector non lle interesa, e como
persigue o seu esfar~lainénto; a
corto plazo e pala calada, en vez
de ter promovido as negociacións oportunas deixa que vaian dimitindo inclusive mo itos 'persoeiros
da Administrac¡ón pr·a se adicar á
r.ecolla de votos ·nas eleccións
xerais, e somente se lembra de·que
nos portas galegas hai. problemas
ca nd o xa está a flota parada. e xa_
vai a campaña perdida.
De calque r xeito estas mostras
d~ improvisación ·e noncu ran,za
non van . ser únicas, e así, o
Goberno español, despois de non
se ter preocupado nin por inscribir
o réximen pesqueiro no ' réxime
xeral de relacións comerciais con
Portugal, suscri to dende o 77
· cando recibira a visita qo Presidente Eanes, paradóxicamente e inda
. considerando que non era Portugal culpable de nada, os mariñeiros galegas tentaron desenvolver
determinadas aGcións contra a
entrada de pei>:e portugués pra a.
lonxa do B.e rbés pra ver si dalgún
xeito facían estoupar as negociacións dunha vez-, nin por ofrecerlle contrapartidas ao Goberno
de Portugal -con pleno dereito
por outra banda, .no tocante a
reservar os seus recursos e beneficiarse ao másimo d'eles -mesmo
na vixii'an'cia de mallas...,.. mo'itas
,opinións ·ca-inciden en que o~
arrastreiros utilizan redes at1t ire-

gÍamentarias ou mesmo qtJe se ·
teñen usado medios poüco axeitados como a dipamita. E como non
hai ir:it~ r.és obxetivo· en defende r
este sector, o Gobern0 . escolle
unha· postura efectista, presuntuo·
sa, sif" argumentacións peró con
fanfarronería: ámeazar .,Unha pos- [j
tura publ icitaria.
o
z

<l'.

AMEAZAS SIN ESIXENCIAS
ARGUMENTADAS _

z
. a:
w

LL .

b
· " O Director Xe ral de · Pesca, . a:
><
Gonzalo Vázquez, , nqn levab a :::::>
ning unha contraproposta á ' reu- >< '
nión do Porto -di Anxel Pérez, de
Non fomos c~p_aces de votar
CC.MM. - e al í mesmo décidimos
ao nacionalismo e. as_í estamos
reunirnos todos os afecfados - vo lanteiros, cerco ... - p r.a · facer -un
paquete global. Primeiro solicitaras reunións acabarían en desaveramos licencias pra 55 volanteiros
nencia, -restando so mentes o sonae 19 trasmalleiros e eles ofrec ían
do paquete global mínimo _:_64
40 pra os primeiros repartidos de
licencias pra volantas, repartidas
Cabo Roea a San Vicente e outras
40 pr'. a arriba e 24 pra aba ixo, e 19
cantas. de Miño a ·c abo Ro~a. Nos · pra trasmallo - , que parez ser o
brindamoslles, ademais, vir r'eposconcluido na xunt{mZa de martes,
tar aos partos galegos 'e así unhas
día 13 e que. xa de entrada dá pra
cousiñas. Tamén variaban as p¿scavilar sobre a sua validez .
turas no · tocante ás- millas e
referente a algunha zona, porque
MARROCos ·A ESTRIBOR
eles deixábannos · da Figueira da
Foz pra abaixo, que é _ mo.i
, E .é que ri in armadores de
perigoso ".
·baixura -volanteiros ou arrastreiPero ao interlocutor executivo,
ros- · nin mariñeiros volven picar
o Gol~ e1 no, non lle resultaba nada . - desta volta, e-igual que nos' decían
a CO P. e1 c-ia e a única intervención
· na Guarda- que ao fin. o Goberno
d D)Ü> foi dirixida a· ameazar a
está a dar -tempo · ao tempo e
P<vt uga l co d~senrole dos mariñei pendente en .esclusiva dos intere1us portugueses que hax'a . en
ses da pesca 'de altura e conxelo, e
ba1·cos desta banda {! ). Desta
de qtJe .b.aí está a segunda'-cara do
rnaneira, sin xogarse nada nin
problema, as negociacións ·con
Marrocos, onde ·vai esta flota
ofrecer nada pra c~ns~guir unhas
gra,nde parte do ano e d~ onde
conclusións v.e ntaxosas,· as l?rimei-;
1

Entre catro
foise conseguindo ter un barco
saca o 80 por cen do -. peixe 1
collído, ·agora preguntaranse pra
qué . vai se rvir esta concesión ¡...,
chegar _non se chegou a n(ngÚ~
acordo-marco -que si podía garantizar algo- e compre telo moi
- · el a.ro. Estas concesións duran
hastra fins do 79, sí, cando os '
barcos "da Guarda · por exempl.o !
collen camiño de Portugal, e, ;,
precisamente, a primeiros do ano
80, Portugal, como país soberano,
pode si quere, endurecer as
posturas.
Con toda a ironía necesaria aÍguén cor:nentou que os portugue~ 1
ses Pra negociar levaban chaqueta ,
de doble forro, . e que ·nesa
restricción ~ara· o marisco que ven 1
de impoñer -un ·10 p·or cen de
toda . a . cap.tura. como másimo- '
h.astra pode que viñesen incluir ao
pataludo {patelo) que somente se .
utiljza pra abono das leiras.

.,
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AS ·REGLAS DO XOGO'
.

~
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'
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XESUS ·VAZOUEl

A pretendida obsetividade da prensa,· va! amosa.ndo,
día a día, as chagas q!Je agacha tras da sua careta liberal. A
sua defensa do novo orde socia'! e poi ítico vese ameazada
· seguido pqr certas voces periféricas, qt;Je combaten as
tapuxadas, chanchull0s . ·e parches, constituientes qa
' faciana de car't ón-pedra que chega a ser, c0nsolidándose "a
democracia". Esas voces perifé~icas, esa palabrn esterior,
confórmana· hoxendíp os partidos marxistas nacio~alistas.
e os sectores disidentes· radica is dos chamados par.tidos ·
"de orde, que cos seus discursos respectivos roen en dous
dos pilares básicos da taciana "democrática": o da
"Un id ad de España" e o da po si ció n de el ase e estructura
dos partidos "de orde". E é somente destes partidos "de
orde" que irnos falar. Referido aos últimos meses, un
solp>rénd.ese cando, pres.e ntado calisquer estudio crítico en
.calisquer periódico, a redaccion. resposta coa imposibili- ·
dade da sua publicaéión, dado que "se influye de forma
clara en el voto".
Concreta · e .testi.Jalmente, foi ésta r~s·posta ·de "El ·
Diario Montañés", de Santander, resp~cto do inform~
.elaborado por dous ex-militan.tes . do PCE, ex-membros
do secretariado do "comité regional", sobre da estructura
dos partidos poi ítcos. O incorisqienté aproveita calquer
descoido pra asomar as fallas do discurso, e entón,
enterámonos, pra que ·quede claro, que se inflúe
"veladamente" (na 'p rensa) no voto. Pero somente nun
senso: no do discurso poi ítico oficial actual, ou seña,
dentro du n orde. Do Orde.
Asistimos á consolidación dun determinado Orde, que
Q seu basearríento e 1-indes virían dibu'xados pqlo xogo das
opcións poi íticas (partidos) maioritarias. A consolidación
pola forza dun discurso . determinado, fora dó cal
agardarian ou o silencio ou a reclusión.
A co.nsigna é "Non criticarás determinados part idos e
sindicatos': . E ·menos en período electoral. O facelo é
' alcume e pecado, poisque é "influir dun xeito el.a ro no
voto"; ou ben propugnar a abstención. E -ésta xa non
cadra neste t erreo: é Desorde. Vexamos un chisco o xogo.
Pra entendérmelo, compre partiremos dun valeiro,
dun antes dado (ldun caos? ) tan elo como os cartas, e
que é unha· división do t rabal lo, da práctica social; unha
segregación radical: a do Políti~o. O político xógase afora,
fora do corpo social, das clases; nun estadio especial que é
(significa) o sitio da poi ítica, e a pr ime ira vista, poder ía se
confundir coa concreción, a estancia do Poder : Pero
sinxelar:nente é, dende Montesquieu,1 a máq~ina que
fábrica a Lei : Pero a Lei non é abstracta nin xeral, senón·o
Libro ·sagro dunha rel ixión, dun · determinado O rde, de '
mecanismos (o Poder) "anteriores" e "estemos" á Lei. Así
é que, nese estadio, ·ó ,'Parlamento non está no Poi ítco
(primeiro engano), ' Ü poi ítico xógase, por ecemplo, na·
OCDE, no Fondo Monetario Internacional, no Nat io nal
Bureau of Econom.ic Research e en 7 ou 8 -Bancos,
compañías de Seguros, Fábricas de A rmas, Co.mpañ ías -..
petrolíferas e Mir:iisterios da Guerra (ago ré\ "da Defens a ' '
en case todos os países).
·
·
Se o portico é, de raíz, esterior ao Parlamento,
habería que pensar pra qué sirve ' esoller dip~tados e
' senadores. A r-esposta é unha agachada que monta o O rde
burgués : a parte do xqgo que lle corresponde ·ªº
ciudadano. E a cousa non acaba .

'I
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No Parlamento fanse Leis que regulan un Orde, un
xei t o de propiedade, un sistema de circulación de valeres .
Ent ' n, o Parlamento é ·un xogo que, cando esiste, hai que
xog ar. Pero no Parlamento descútense, no nivel do
Sagrado (a Le i) , as distintas opcións de partido, as
distintas ideoloxías, o ·sagrado de. cada partido. Vexamos . .
Sabendo' que o que amqse o seu Secreto Particular, a -sua. Meigu ice, amasa o seu sitio (se o tén) e se pode ver
-- destuido, pref lrese ofrecer .. dénde · cada Partido Secreto.s
Xerais. Non se descobre a meiguice do Poder, eocúpanse
_espacios po 1 íticos dos utros partidos, ou máis ·parvos, ou
má is descoidados.
·
,. Ou seR.a ~ que o Sagrado particular .'se comerva (en
habéndoo), en certos atañes: . a Litúrxra dunha Orde
Relixiosa . (xeito dos pártidos de Orde); pero, traducido ao
·cotián, es.a ldiolox:ía particular, ofréceselle ao ciudadano
_ como Sagrados - $erais: Orde, Paz ciudadana, Xusticia
Social, Solucións an Paro, Atallar a inflacción, etc, etc.
Pero, señores, é.·que non hai Secretos Xerais. Cadaquén
tén os seus: Tras da UCD, PSOE, PCE, podent (simas ardes
relixiosas, hai distintas prácticas sociais, ou, mellor debera
de habelas.
E daí C1Ue na sua campaña electoral somente houbera
Sagrados X erais. Non houbo distinción. Nin ideolox ías,
nin, a traveso delas, discursos específicos perticu lares.
"Pra · fundir nas nébos a conciencia est able do
corfiprador, compre pesar por diante QO obxeto -(o
Ppl ítico, o Poaer, un Orde concreto) un veo de imaxes, de
razóns, de sentidos, elaborar arredor de sí unha sustanc ia
·mediata de orde . aperitivo, en definitiva, crea r unha
argallada· de obxeto real" ,- Se nesta cita de Berthes
cambeamos a palabra comprador pola de votante, irnos te r
unha descripción do. que os partidos de o rde entende n e
practican como campaña elec to ral ou "contacto coas
masas".
lPode este ciudadano opta r po r un vo t o nest as
condicións?. lPode conocer o sustrato ideolóx ico
co.nformador de cada partido ora delegar nel o Poi ítco,
que se descutirá a nivel de Sagrado no Parlamento? . ~u
penso .que non.
. lComo vai estar o ciudadano en cond icións de decidir
o seu' voto? . Ao conocer . discursos poi íticos e non
coñce'pto·s abstractos un1.versais, que agachan o valeiro ,
dependencia, despotismo, pistolei r ismo caciquil. Cando
cqnozca cal Orde, cal sistema de p ropiedade, c irculación
de valres se agachan tras da faciana de cada partido, e cal
estratexia elaboran pra chegar a eles. Semente así vai estar
en posición de crítica.de opción .
E inda non acaba a cousa. Sustitúense as practicas por
símbolos sagros, ou mel lbr, por 1iteratura barat a ao
respecto. .lPógese ir pra alá? . Moito máis, deica o
absurdo, o valeiro total: nesta campai'ía, as palabras
vale iras, os non -proiectos poi ítcos que chamamos
Sagrados Xerais, deron paso a persoas concretas, nomes e
apel idos. Profet as e Eséxetas másimos da Lei e o Orde.
Adolfo e Fel ipe defrontados, como . novos Mesías : pui-o s
Verbos feitos carne. Torpe parodia evanxélica de cínico
f in sanguiñento : crucifícase ao Verbo (palab r·a-acción, a
poi ític a), pois que a carn e (os dous personax es),
camal eónica, adáptase decen t ado ao Silencio, voz do novo
Or de .
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EN.COL: D,O ·P:OSIBIL.iSMO POLITICO
·-

XAN BAR X A DE QUI ROGA
Xa haf algúns ·n ú m ero s, non le mb ro en ca l, unh a
entrevist a co meu · gr an amigo 'Xosé For; es pl an tex a ba
este pro blema. Ao, lera su a op in ió n, ·q u ed ei un p9.uco o
que se di, confundiélo. Po lo. q u e o c onozo, d e certo qu e
o que d ixo non se m e ll aba moi t o o qu e eu co ido que é il
mesmo . Podería falar co n el, pe ro lo go p ense i q u e o '
im portante sería respost ar ll e dende elquí, d ia nt e do s
mesmos lectores .
Dend e lo go , eu non són n ingún .tolo que pense·ti ra r
pra d iant e c and o algunh a co u sa é imposibl e, inda qu e o
desexara ben; pero cada día -e éste é o pr eigo -;- se fal r1
máis do "po_sibi lismo", coma se esta verba l e v ara · cand ~i
ela un mil~gre de precisión ·m~temátic.a, a 9 so lució r
'acaída pra calqueira situación que, ao mel lar, o QU •?
deberiamos,facer sería afrontala sen medo .
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Cecais que o - m e do esf eña ·ho xe "demoda" na
poi lt ica dos .grandes partidos de esq~ erd a, non sei con
qu é -xeito, pero o qw{ é séguro, é que con moi mala
inf ormación, por non pensarmos neutra cousa.
Escó'itase seguido que non se dan as circunstancias;
q u e no n. permite outra cous·a o ánál !sis da situa9ión; P,ero
abo fé q ue o qu.e · eu ind a nu nca con-segu ín~ foi que ,. os .
qu e ta l di n , me esp lica ran t ales circunstancias n in o seu
an a lisis p ol ít ico . O caso é qu e, as í, dem os c hegaclo a
u nha act itude pas iva na acc ión p oi ítca , non po·rque ·
"non seña pos ible", s ~ nó n por non te rmos car rax e ~ a
·facermos o q u e te riam o s que face r, ou ceca is p or o ut ras
razÓns que hai que caiar.
Non digo esto pra o ·meu amigo Xosé Fortes, que
ben se i eu que non é home que se po ida adaptar a ta les
\

.

· e sq uema~ .

Pero dígoo po r el , po r mi n m esmo , e por
to dos os que po idéramos ca ir no ci rco das "v erbas" 'sin
un cont ido concreto. De ago ra e n adiante, todo o q u
crea en algo, deberá p 'e nsalo b en ' de,nantes de acept ar
esp resións abstractas . Encol do · po sibilismo , o que cr ea
qu e se tén que aplicar; debe rá espoñ er o a ná li s is po lít ico
·q üe avala a · su a afirm ación, p.o is se nón, d e co n·sénsd e n
co ns enso , irno s ver como se van " orde nand o las co sas" , _
c'ümo ·d ixe·ro n algúns na .~u a propaganda electora l, se n ··
dúbida agac h ando un pouco o s seu s ve rd a de iro's desexo s,
be n· espresad os con sem ente ll e po r u n h a t il de -ao " n " de
1
"01d,e na r '. D e t odo s xeito s d e ter co idado cos co n sensos
· posibilistas, porque, · por riba de todo , o que a ·nós nos
interesa non son as "causas'', senón 'as persoas e os seus
dereitos.
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MARIA. ALONSO

Sesenta e oito ·mil
cancel lais se van escol ler
o prÓsimo tres de abril. ·
E deles, pouco máis de oito
mil acadarán o posta. de
alcaldes de cancel 1·0. Dacordo
coa leí de eleccións locai.s,
nun primeiro intento os
mais dos concellais
electos porán poñerse
dacdrdo pra designaren
alcalde entre os cabezas
de 1ista. Si o acordo
non se produce alomenos
entre a ·mitade dos
cancel lais, resultará
alcalde o que obtuvera
mais votos. En grandes
capitais do Estado
-Madrid e Barcelona
principalmente- a
colaboración de partidos
de esquerda leyar ía
á Alca Id ía a dous
socialistas, Tierno
Galván e Narc'ís Serra
resrectivame nte.
O procedimento electoral
obri9a á esquerda española a
formal izar coal icións e estes comicios locais van resultar, xa que
lago, especialmente signif icati- vos. Sería suicida repetir a estratex ia da campaña das eleccións
xerais entre os partidos maiorit.arios da ·.oposición parlamentaria,
cando estas grandes formaciórrs
poi íticas tentaron apaBar votos
como fora e formularon duras
acusacións os uns contra dos
outros. Sin moitos problemas de
conciencia. N iste caso, tratase de
colaborar cos resultados xa na
man a prol do candidato millar
colocado; somente ista actuación
redundaríQ a prol da esquerda.
POSIBLE SAL TO
ÑIARTIN VILLA

DE

Unha vez tnáis. cando a inda
non se conocen datos oficiais das
eleccións xerais, o mecanismo do
reconto de voios 11ai ficar nas
mans de Martín Villa. Probablemente seña ista unha das derradeiras actuacións sobranceiras do
Ministro do' ~nterior. En León,
onde acudiu pra recibir a acta de
diputa.do, Rodolfo Martín Vil la
declarou en data recen que non
desexa vicar no novo goberno.
Existe, sei<;a un compromiso co

Monzón: '~téñome proibido ,réspostar á inxuria
coa in~urja entre xentes que se chaman abert.zales".

EUSKAo-1:.

Eusk~Cli _· ant~ · as
'

' .

;'

.

.

"•.:.. ·-

.

.

municipais

MAIA.LDE

· O"Coosejo· General Vasco" acordou lurÍs -12
convocar · pra o 20 "Asamblea· de Parlamentarios
Vascos" en Bilbo, pra 'ratificar o proiecto
de Estatuto -de Autonóm ía mandadó a Madrid na
anterior' lexislatura : · Eñ ·tal sesión, tras tratar
o te.tria dos pres9s ba~cos 'cie Soria, acordou o
"Consejo Gen.eral Vasco" volver.solicitar .unha
..entrevista con Suárez e fatificou o ac.ordo do
pasado 12 de nadal,-emplazando
gobernp a
volver aos pres<?.s bascqs -ás suas -prisións - ,
-d~ orixe en Bil bo, Donosti e Gaste_iz. P.oroutra banda, a UCD de. l\lafarroa declaro.u que
rexeitaba no futüro parlamento ·foral calquer
proposta que polda forrnulars~ prá integrac_ión
_de Naf,arroa en Euskadi. H~rri Bataiuna, por
úrtimo, reafirmou a ·sus i·nte1 .L1ún de -non · re·nunciar
-aos seus dereitos parlamentarios e Cle _non ir ao~:arlam.ento Español_. - . -., ,:. ·

a

ªº

MarÚn Villa: ·
Aturara no Ministeri'o

do Interior ·deica
as municipais. -

presidente Suárez pra atu 1ar o.
posto hastra as munici p is, pra
ch uu a1 despeis da. ca1 Lt!ira do
lnte1.io1 a un alto cargo no pa rti-'
clo , secretario de organización cid
MUN-ICIPAIS- E
·tal; ser,ía tentar trocar a xestión
Unión de Centro probable-m ente.
,. -muñi'cipal sin dar o"másimo p1oESTATUT-0 Pol o tanto, será éste o último
tagonismo poi Ítico aos óXÚntafavor de Martín Villa a Suá1ez
..A- prdsimidade das· eleG.Gióf)s
·me.r:itos.
dende este cargo. Fqvor especial~inicffs
o mesmo tempo, das
Nas candidaturas rep~tense nomente digno de agradecemento,
eleccións, pra·" Juntas Genera.les" ·
mes presentados
nas eleccións
eh ffiz.kaia, -Araba · e Gipuzko~ :e
por canto o mecanismo de rexerais; así, por Herri Batasuna,
p~ a o Parlamento foral en _Nafacontar votos funcionou lento e ,,
Santi Brouard, presidente do ile~
rroa, plantexa' aos diversos-parti mal nas xer.ais ~ previsible que
gal partido. HASI, prá alca Id ía de
aos ílláis problemas 'si c;aibe q~e .
ocurra o mesmo nista. prósima
Bilbo· e Patxi Zabaleta pra alcalas eleccións xe·rais. Adema is das ,
convocatoria de abril. Palas cádía de lr una-. Plantéxase ade·débedas esi-stentes. nos axunta.- . ·
racter ísticas das eleccións locais
mais, o pro.blema das . alianzas
mento1> d~s grandes cidades (cá- maior número de candidatos,
.especialmente en Nafarroa, onde
. seque ·tres mi 1 ·milións. en Bilbo! _ pr~cticamen.te .ningun : grupo aucifras menor~s de votos nas pe~
varios millóns en !ruña e Donisquenas lo~al ida des- a esixencia
tonomista pode .preseAtar so i-o o
de esactitude faise imprescinditi) . está o proiecto de Herri Batamínimo de candidaturas esixidas
ble. Un reducido número de
suna. Her~i Batasuna manifestou
pra o~ 262 concellos en Nafavotos mal co0t,;; dos pode volver
rroa. O . número de· concellos, e
en repetidas ocasións a sua · iqea
· a balanza rn.i ou nol:ltro sens9
. xa que lago, a relación de forza e
de desencadear un proceso co':'lsna maior parte das poboacións.
a ·posfüilidade que ·O; diversos
titu.inte a partir dos resultados
En resume, dous son os aspe_cgrupos vaian por separado camdas eleccións municipais, como
tos a coidar nct real ización dista
bea nas outras provincias, así 96
paso cára o Estatut~ de Autononova consulta: o rigoroso reconconceJl_
os en Guipuzkoa, 80 ·en
mía,
estilo
das
eleccións
m.uto dos ~ votos, antes de nada, e,
e 51 en Araba. A campaa
Bizkaia
rÍicipais
que
posibilitaron
a
Esta·
despois das eléccións, a actuatuto da preguerra.
· ·xa encetou e con ·intensidade
ción dos partidos de esquerda
pol i:i banda do PCE e PSOE,
A poi ítica dos dema is grupos,
pra obter. o res u 1ta do má is favotra1ando de r~cuperar algo do
abertzales ou de esquerda esta rable.
•¡

-:

e,

ªº

xa

.

P\:rd 1do nistas eleccións. O PCE
perdeu arredor de ·1.000 vo os, o
PSOE 80.000 e catro esca.nos.
MONZON EN LIBERTADE

En B izka ia particularmente e
tras dos resultados electo-rais, a
polémica de Euska.dico Eskerra e .
. Herri Batasuna parece se ter desplazado ao ·PNV-Herri Bata.suna,
entre outros factores polos votos
perdidos polo PNV (20.0QO en
tod~ Eus·kadi) a pro! .~ dé Herri
Batasuna, mesmo en vilas como
Arrigorriaga, onde o PNV era
maioritario. A. polémica iniciada
cunhas· declaracións do parlamentario do PN,V Marcos Vizcaya, respostadas por Tx illardegi,
seguiu tras' da liberación de Monzón. Na inauguración do Batzoki
(centr<? do PNV en E ibar), o
ex-xesuita Xa.bier .Arzallus, diputado por Gipuzkoa polo PNV,
com entaba o encadeameni.o lle
Monzón decindo: "Monzón saberit como. sucederon o s' f eítos'
de Gasteiz, pro non ·dt11 xa le - e1·.
estrano que poucos c.J ías despo is
de Que se pida unh él fianza dun.
millón prá a sua libL' ación, se
dec_irla deixalo en 1 ibertade. Todo' cheira a un posible aÍT!año . publ icit;.. .-io entre ambos estremismos" . Monzón, .nunha ent1:e. vista feíta á saida da cadea,
declaraba "téñome pr~.ibid~ respostar á inxuria coa inxuria entre xentes que ·se chaman abert- ,
za les".
Cabe destacar, por último, ista
semá pasada., _a !'norte do presu nto mernbro do coman.do "Xabi
Etxebarrieta", Gregario Fernán-·
dez R iaño, morto en Somorrostros en circunstancias aínda no11
clarexadas. Continuaron, por ou-_
tra b'anda, os peches e manifestacións de protesta contra da situación dos presos bascós na cárcel·
de Soria. Nunha · delas, Eduardo
Paso, de 41 anos, ·resultaba fer ido por un dos disparos ao "ar"
.. realizado pola Guardia Civil na
localidade de Llodio. Noutra,
celebrada domi .ngo ao mediodía
en Donosti, foron golpeados palas FQP, eiltre outros, os diputa- ·
dos de Herri Bata su na Letamend ía e Castells. A denuncia de
Castells no Xulgado de Garda, o
Gobernador Civi 1 de Gipuzkoa,
Sr. OyarZ'ábal, .declaro.u ·que a
manifestación era ilegal e que.:
,.-i.11mu n1ué:ld 11on signif ir.<l irnpunidacl l ".
'
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A crisis /da política
esterior USA
!

J.'J. NAVARRO-LLATZE_R ryJOIX

O fin de semá pasado, o presidente norteameri~ano
Jimmy Carter vaixou a Exipto e Israel pra tentar
a consecución dun acordo de paz pra durar entre
_a mbos· paises, e ao nlesmo tempo, pra apontoar a
sua poi ítca esterior, que os derradeiros .
.
.acoritecementos ·mundiais poñen en entredito.
Podía que Carter GOnsiga a tan arelada firma
do tratado de paz exipcio-israel í; ao fin e
o cabo, trátase de dows paises tan estreitamente
dependentes da axuda norteamericana que a sua ·
capacidade ·d e maniobra está moi matizada. Pro
a índa apuntándose ese ésito, Carter evidenciou .
nl'ste viaxe lóstregó a Oriente Medio que a sua
.poi ítíca esterior é pouco decidida e necesita
de continuos mend_os.
chegada a. Ca.sa Branca a poi ít ;Ca
Nefeuto, os Estados Unidos esteri_o r dos Estados Unidos·
atópanse diante-- dunha grave
presentaba .as características ·
crisis da sua poi ítica exterio r,
. típicas de calquer pol'ítica
que _algúns prefiren anomear
imperial ist~_; tanto . na forma
"crisis de imperio" e qs sectores·
· como no fondó''; as re lacións de
máis reacc ionarios do bloque do
esplotación con todos os pa Í·ses
poder norteamericano apóñenl le ,
da ·sua órb ita, ameaza -con_tinua-.:
este intre de perda de influenc ia
da de i ntervencióll mi li tar ·: en
munc;lial ·á indecisión poi ítica de
zonas quentes, instrumental iza- . ·
J immy Carter. En apoio dos seus
ción 'da política doutros países- Carter: Cabalgando
argume_ntos,
os fa lcóns da
na percu rada paz imperialista_
por medio dos serv icios sec;;ret_o_s
poi íticª norteamerican - teñen
e apo'io ·- rnanifest6 · ás má is
dous bos exemplos; o 1·evés
sanga 1tes dicta,duras do pla ne ta,
estratéxico sofrido en · Irán e a
con a'I que cumpriran o papel
incapacidade da administración
impo rta nte materia prima de que
estratéxico de balua1·tes antito - __- se nu' re o sistema de producción
Carter pra chegar a_ unha
mun istas que o desplegue impe.situación estable no · Oriente
caplt alist , · · senón · tamén o
rial ·americano 1les asignaba.
Medio.
control dunha serie de puntos .
Respecto a. iste derr-adeirn
clav es pra seguir ostentando a .
O CAMBEO DE FORMAS
caso, os crlticos de Carter
hexemoriía militar no mundo.
apuntan que Ó contencioso
~ra
con~egu ir
· estes fi.ns
exipc io -israel í debí a estar so luPm chegou Carter -au_pado
- restaurar a sua capacidade de
cionado dende hai máis dun ano
ao poder por grupos " que
maniobra e~terior, asegurar · q
cando, o presidente. exipc io .
preconizaban unha poi ít~ica _neocon'trol das fontes petroJ íferas e
capita lista e u nha práctica
Anuar-el -Sadat viaxou a Xerusaman ter a hexemon ía . IT!il itar,
imperial máis matizada pra
lém pra iniciar conver~as cos
Carter - preténde-- facer firmar
manter a hexemon í a e o seu
israelíes. En calquer caso -contidunha vez o ·tratado de paz
nua n os detractores do piantexaplantexamenfo inicial d~ simul exipcio,israel r por
riba de
tanear a conservaci~n -da supr~
mento este.rior de Ca11er- no
calquer obstáculo, e. ademais,
cumio de Camp Oavid celebrado
macía f!Or~.ean:iericana cun "lavaimplicar na maniobra a Xordania
do de fa.ciana" dos máis sinistros
.o pasado out9-no, o mandatario
e- Arabia Saudí, ·os outrós doüs
aspectos do imperialismo, par·e~
- no'rtean:iericano d'ebeu impoñer
aliados -no'rteamericanos na zona.
ceu funcionar. Lago, a· dinámica
xa unha solución a ex ipcios · e
dos acontecementos amos ar ía . OUTRAOTAN
israel ÍS. Non foi así~ e Oriente
que o único xeito de rnanter o
Me.dio ainda · é un punto
imperio . _norteamericano _ é . á
candente suxeto a outro súpeto
O. pre.sidente Car-ter ou os seus
·
'estoupido, que paría 'en grave - for.za.
asesores agardan que un .frente
O exénplo iraní e· ni·ste sens_o
pe~igo os intereses nortea·m~ricacomún pro-occidental, formado
_,nqs e do bloque Cppitalista.
por esos catre pa ís_es .á sombra
.co1-lcluinte. Hai duas semás nun
de -Washington-(unha espeéie de
coloquio .eneal da c'ri_sis ·da
A ._DESAPARICION
OTAN do Oriente Medio) ' non
poi ítica esterior norteameric::aoa,
DUN XENDARME .
o· antigo di~ector . da CIA e·
semente cortaría de · : rcrít 9s
PRO-OCCID-ENTAL
per:iódicas gu_erras na- zona,
ex-embaixador nO' Lran, Richárd
Helms, "o . réxime ·do _, Sha
senón que tamén · lle· . daría
.Polo que se · ;ef i r~ ri Irán, os
' sornente- ' se 'podía . soster pola
e-stabilidade. p-o'I ítica ·a todo·s os _
detractores da po! ít!ca :ar.te~
seu.s 'membro~, ·e -suporía ademais
forza, porque a forza era a única .·
t~ñen aínda- máis rc1zóns pra .
fonte do seu pode.r. Aó .. nos . o fi11 do foco_( de tensión -que ·
queixarse. A t)_exe'mon-í-a USA e · · abste~ dé utilizar os sér.vioios · · ~l)póí,l o pobo-- pálesünó, -fácil- ..
do m1..1ndó capitalista_sofri ron un
me.nte controlab.le unha ' vez .
secretos, ao . poseer unha i.nfor-.
gol.p,e _de consec-uen_cias a índa ·
m'ación · deficiente · eneal do· · . ~emate ., -o- apo-io que · nistes
.imprevisibles no Irán, que _era o '" verdadeiro potencial · da oposimomer.itos lle brinda Arab-iapretendido· xendarme pro-occiSaudí~ .
..
ción, e . ao xogar o ~ogo da
dental dunha z.o na tan im.portano
sostéa d·ista complicad ísima
ambigüedade nos infres cruciais,
te -prá superv ivenc ia do capital ispoi Ítica~diplomática
maniobra
entregámoslles virtualmente o
mo como~ ó o Golfo Pérs ico.
viría · dado · polas · propias forzas
cadavre da monarquía i_ran í aos
Niste aspecto, ·non semento
revolucionarios , do Ayatollah
mil ítares norteamericanas, que
son voces no~teamericans as que
Khomeini, que seguramente· non
coa coartada ' de a5egurar a paz
se erguen contra da indecisión de
agard.- _iban un · trl.lnfo tari rápino -Oriente Medio, ' º Golfo'
'Carter. O mesmo canciller ·da
do".
·
P~rsito e o Océ-a no Indico, ·
Répúbl ica Federal Alemana HelDentro diste contesto ~fo
apréstanse xa a ocupar unha:r~-cfe·.
mut Schmidt; criticou públicafraca·so de -. moitos dós seus
de báses aéreas _e nava is na zona.
mente a tafia de apoio norteameplantexamentos _e_n política. esteEstes son, afomenos,· · os
ricano do r·éxime do Sha, ou
rior, e onde -hai que situar o
obxetivos que persigue.n Carter e ·
a_lomenos · a incapacidade dos
vidxe de Carter a Oriente Medio.
Q ,seu ·equipo no viaxe· dá semá
plan ificadores poi íticos de WasAgo ra , coa situación iraní
pasada, destinado fundame.ntal-.
hi 11gto11- pra atoparre n unh ci
deteriorada de máis como pra . mente p compensar alomenos ·a
alt ernativa favorable á despótic él
intentar nada; os Estados Unidos
déficit da sua poi ítica este.rior.-- Si
m.01:1arqu ía iraní.
teñen que apontoar a todos os
tan . ambiciase - plan se · verá
Dentro da sua concepción da
seus aliados na zona. ·
cumplidó · ou flO~, é · unha
ló xica do poder, os · críticos de
Vailles aí non somente o
.cuestión de momento im previsipetróleo, que a índa e a máis
Car ter teñ en razón. Ueicíil _a sua
b!e.
1
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- "Martes dista semá c_umplír~nse· cen anos do nacer:nen1to
de Ei'nstein.-.. O · físico CfUe cos · seus deséubr_i~eritos
· revólucionou a concepción . científi~a ~o universo .e das leis ·
que o regulan.
.
_·
.
.
Niste . século vinte, no que a c·i encia e a tecnoloxía
humana ampliaron as suas lindes . d_~ xei1 insospeitado, a
· figl,lra de Einstein tivo unha trascendencia científica e·
- histórica sperior á de bastantes eventos e persoeiros
políticos .
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· Nado en Ulrn (.Alemania) ·o 14 de marzal- de 1879,
Einstein estudiou e encetou á sua obra como fís ico en
Zu ricl1 (Suiza) e adoptou a nacionalidade dise país en 1902.
O ano clave na sua vida foi 1905, cando sentou as bases da
mior parte- dos ~eus achádegos. A suanotoriedade
escmenzou en 1919, cando se puido comprobar esperimentalmente a sua máis amb1ciosa teoría, a da relatividade
xeral.-A partir daquela, viaxou por todo o mundo, recibiu o
Premio Nobe de Física en 1922 e no decurso do tempo
convertiuse máis be nunha figura mítica que nun cietífico.
En 1933, fuxindo da persecución nazi en Alemania
marchou prá uiliversidade de Pri nceton (Estados Unidos),
onde queda deica a sua marte, o 18 de abril d!=! 1955.
Entre os abraiantes logros científicos de Einstein
figuran ·a "teoría da relati\lidade restrinxida" ( 1905), que
- supuxo o abandono dos conceptos deica entón vixentes -d e
gravedade, tempo e espacio, e asentou o padrón universal da
velocidade da luz. Ese ano, Einstein tamén descubriu as
propiedades "fotoeléctricas" da luz, onde se atopa a base de
moitos instrumentos de uso común nos nosos días.
Dous an~s despois, Einstein· chegou a unha deduccin
insospeitada e abraiante: a materia e a enerx ía non sotnente
son equiva len tes, senón qwe ademais· son intercambeabes.
Demostrou a sua afirmación coa histórica ecuación e igual a
mc2, que lle abriu ao home as portas da era nuclear. Por
último,· o máis abriante achádego de Einstejn foi "teoría da
relatividade xeral" unha síntesis :xenial que ·deslinda as leis e
fenómenos que deron orixen e regulan a esistencia do ."
universo. ·O máis increibl·e é que 'todo -es conxunto de
- conceptos que · a · ciencia do noso tempo comprobou con
grariéle precisión foron ,,.m~inaélos''. por Einsteir:i soio.
Pro a categoría de mitc que acadou Albert Einstein no
. noso sé(;u·10· non deriv2 _linicamente dos _seus achádegos
científicos. E·!nsteiri foi, ademais, o derradeiro humanista,
.. ·rio s·enso que ista 'palabra tivo durante a Renac·encia.
• "Físic0 e mateático, foí ademais ·tin grande violinista e
un n9tahle home público. Toda a sua vida foi r:eacio a
calquer mistici.smo poi í-tico e adema is foi .antifascista a
1:.1lranz_a e antimilitarista nunha ép9ca pragada de guerras.
Somente ·se identificou ' ao fi.oa l dá sua vida co pobo -de
Israel -e -foi un importante promotor- da cracón dise estado.
. Os anos _ s~senta glorificárno tanto polo seus · cabelo
. 1-0ngos e ó sel.I anticonformis.m o como polo seu t~rácter
· desvelador ·d os secretos do c¿smos'. Agora no centenario do
seu nacinÍento o mundo l!e lembra porque gracias aos seus
achádegos os homes saben _q ue nón son a me.pida de to~:las
as causas.
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·Mal·o s resultado.s
· Pasada a xornada de folga,
como presión dentro da .lo ita
polos seu s i·ntereses ·profesio.nais,
os futbolistas volveron ao campo
esta semá. E os bos resul.t ados
ta mén parecen estar en folga pra
os equipps galegos. O domingo
non houbo alegrías máis que en
Vigo. o -Celta, en Balaidos, en
·cada ~ pa rtido decide a sua
pe rmaqe~cia, aparte d_
algún punto que aínda ten que arrincar
fara, e por eso, cada victoria
celébrase moito. Na pasada
xornada, .:contra o Santander os
espectadores disfroítaron dun
gran parti~o, sin moito lucimento técnico¡ pro cheo de forza e
de arelas de trunfo. O resultado
(2-0) deixa o "goal-average"
igualado cara o des~enso, co que
as espadas siguen erguidas pra os
dous equipos. Terán que resólver
resultados dos outros implicados. De momento, o Celta tén o
"goal-average" positivo · co Zaragoza, negativo co Rayo Vallecano, e quédalle recibir ao
· Salamanca (alá perdeu 1-0) e ao
Huelva (máis fácil debido á sua
victoria a domicilio 1-2). De
momento, así están as causas
dentro do grupo de máis
posibilidades · de descenso, e
como as diferencias son relativam~nte pequ-enas, aínda pode dar
a clasificación moitas voltas. O
domingo tén que visitar Mestalla,
onde agarda un millonario
Valencia que tentara pacificar un
pouco á sua afición despois da
mala campaña que deica agorá
leva. Haberá que agardar.
O resto dos partidos di'sputados polos nosos equipos present aron resultados negativos. O
millor, o Ferro!, · que pesie a
empatar na casa co Elch·e,
equipo que aspira a subir, trata
de non facer honor ao posto que
ocupa, correndo de principio a
fjn anque a sua situación seña xa
definitiva. Viaxará a Murcia
dom ingo qu e vén. O Coruña

perdeu · etJ Caste'llón '"(2-0) nuq
.dos seus· peores .'· partidos. O
domingo recibe ao Almería. Ó
Ourense saiu ·poÍa mínima coCa-udal, equipo colista destá
división, e o seu xogo spmente
por .momentos respóstaba a un
equipo que · paree ía, andando a
1iga, que
aspiraba ascenso.
Perdeu unha ' boa oportunidade
de sumár p·ositi.vos, e -tócallé
recibir ao Logroñés,-que cos seus
'dOl:JS pos'itivo.s. vennos.sinalar que
afora é perigoso.- Pontevedra e
Lugo perderon en Logroño e
Zamora por 2-0. O Pontevedra
chegou a dominar certas fases do
part.ido pro sin sacarlle proveito,
mentras que en Zamora, o Lugo
e máis . o equipo da casa
ofreceron unha tarde moi
aburrida. Pra domingo enfrentaranse na casa a dous equipos da
zona media, Zamora e Huesca, e
habían de gañar pra non engadir .
má is negativos aos que xa teñen
a estas alturas da liga. A sua·
situació_n é moi comprometida . ·

ao·

Deciamos ao - cqmenzo ria
cronica que Vigo ·toi _ o único
sitio de alegrías. E ademáis~ por
partida doble. Se ben houbo
alegr ía pola victoria, en Balaidos,
ésta desbordouse na cancha de .
baloncesto, onde o Celta femenino se erguía en ~irtual .cqmpeón
da Liga ao vencer por 56-46 ás
catalanas do Intima. Un cheo
impresionante no Poi ideportivo
Municipal, máis de 5,000 espectadores que apoiaron arreo ao _
Celta, non permitindo que en
· ningún momento aparecera o
desánimo cando o Intima . se
achegaba no marcador. A gran ·
regularidade en todo o que vai·
de Liga permite estas alegrías .
cornadas frente a un equipo da
cal id ad e do 1 ntima, que neste
partido non se topou a sC
mesmo! sobre todo. no ·tiro a
canasta.

,._,.:.

Os animais de c:OmPana
-

~

,,.

,

(1)
.-~oxend-ía, en -to.do '_ o mun.do
hai ·unha ~ra ·n ~ afi.ción á t~ r . ani
rnáis nas casás, de.nC!e .cans·· ou
gatos, que é o m·áis cor.rente,
hastra grandes conbras, pasando
por canarios, foros -e dem·ais. En
ln.glaterrá ha-i m~áis cans e gatos
que nenos pequenos, Esto, a
prime.ira vista, é positivo; pois é
w1ha forma de conocer millor ós
ái1imais, ..de estudiar a sua etol.oxía - (c:;onducta animal), e,.· enfín,
de dars.e canta de que o home
sa iu da natu raeza e e~tá na naturaeza e no.n pode , vivir · 1onxe
dela, anqÍJe se tente demostrar o
contrar.io nas· grandes viras, con
moreas de edifici9s e . sin un
cllrrunchü' con arbres ou paxaros. A. ver si nos damos conta de
que noñ· podemos v[vir de costas
á naturaeza, destruindo bosques,
facerído grandes flliltanzas de
an_i mais, (focas, baleas; etc. etc.)
e contaminando todo de xeito
indiscrimi ado.

-

.
,

-

animais, i únicamente no mes de
Nadal! . O único xeito de acabar
con este mercado é con leis
. se\/eras e eficaces dos Gobernos e
qu e ñinguén merque ningún ani maliño, xa que así non sería
rentable o negocio.
Jean Dorst, en "Antes que la
do come rciw · de animais. Xeralnaturaleza muera" (Ed. Omega),
mente chega ó "con~.umido r"
dí : "En !quitos, centro da Amamenos do 1 O por cento dos
zonia · peruana, 25.000 monos,
capturados, posta que morren ó ·
35.000 loros e 12.000 animais,
coHelos, no camiño, pala comidoutras especies son espartados
da~ o clima ou as enfermedades,
vivos cada ano; estas capturas,
e esta mfoima parte chegan taraxunto cos 300.000 pelexos que
dos, enfermos ou con terribles
circulan pola mesma cidade, esneurosis que acabarán ·con eles
plican a despoboación de aquelas
en poucos días, ou convertirans~ .·
zonas, ... .Idénticos feitos se dan
'nun cativísmo remedo de Natu- ·
en todos os portos tropicais ... De
reza. E un pre~io moi grande o
l 15.000 a 2230.000 primates
que hai que pagar, si pensamos
son importados cada ano polos
que a mai-oría están en vías dee
EE.UU ... En xeral imponse, pois,
estinción. "Esisten no mundo
regular
severamente ·o comercio
máis de quinientos esportá'
de ani.mais". Penso que son dadores · de anima is salvaxes ... Sitos abondo pra amosar a_impormón Daza, de Barranquilla, en
tancia deste trafego inmoral.
Colombia, ofrece 45 especies de ·
Lémbr.ese, póis, que se lle en:
paxaros, 23 mamíferos e 30 repPor "' • r banda ; pode se: r
carga a un parente que anda ·
tís diferentes. E un vendedor de
negativo o ter certo tipo de
mediana importa.ncia; esisten vanavegando que lle traía un loro,
qnimais, connosco. Non me refirias ducias coma .el en Sudaméripode estar contribuindo á desro a cans, canarios · ou animais,
·ca. En Tbailandia únicamente
aparición dunha especie animal.
que abondan e 'que xa se crían
hai uns 50 comerciantes ... · KamEntre nós hai , moitos animais
pra ter nas casas. Falo de animais
. peng ven a ter o 40 ·posto.
protexidos pola lei, e que nunca
que están. ou· poden estar en vías
Veleiqu í o que ofrece ó mercado
poderenios ter na casa. Ner:nbarde· estinción · por este tipo de
en Nadal do 1973. 927 mamífegantes, vense por ar miñatos ou
ros de 36 especies diferentes,
comercio .• Certos tipos-de monos
outras aves de rapiña en cautivi1424 cobras de 36 especies difeé tamén de -aves esqticas est~n
dade, e cáseque sempre en mans
protexidas por acordos interna- . rentes, 4. 160 lagartos de 11 esmalas e ignorantes. Sei dun que
tiña unha familia 9e cárabos (ave
pecies diferentes, 3.460 tortugas
cionais, pero á pesares de todo,
rapaz noiteira) no faiado... e
comerciantes sin escrúpulos . side 19 especies diferentes, 10.358
queríaos pra disecar. Esto hai
'paxaros de 46 -especies -dife~en.
guen .traf ic~mdo con -el.es e poque evitalo e iser civilizados!.
ñendo en peri·go a - sua_super.vi- . tes, f200 escrurrupjóns e . 120
PIÑEIRO
vencía. Esto, a primeira vista,
arás, ou sexa, un t at a 1de 21.649
parece· de pouca importancia,
pero ...
Veño de · ler un libro; "Fui
traficante de -animalés salvajes"
(Ed. Juventud), escrito . 'polo
fr a ncés Jean-Yves Domalain, no
que se con ta o nox~nto ·mundo

I

TI MOTEO.

UNECO SELO OISCOGRAFICO
QUE P.ULA POLA CONSER\'ACIO~
OA NOSA MUSlCA POPULA.R.

Motos .e
·eCC>loxla
dar

Ouer-o
a conocer uns d dtbs
con respeuto aó artículo apareci~
do na folla-de deportes do núm ero cincüehta, titulado Mo t.G ri smb e..que non térÍ firma .
.
Creó"qlie o autor nin con oce a
ecolox ía ' niri o motorismo, pero
tén ·que . darse· conta . de que os
enemigos do medio ~mbien te
non son os motoristas, ·senór:i a
xente que fai un uso indis-cr iminado da moto polo monte; istes
~ ún(oo que fan é desfigura r a
verdadeira imaxe dos motoris tas,
e faguer estragos por onde pa san.
Polo tanto, non deb ér_ía esi sti r
tal enfrentamento, senón loit ar
contra esa xente.
O. mÓto .-cross é unha competi_ci.ón . de velocidade pero en
ci rcui to pechado, ou sé ña, nu n,
1
te rreo esclusivamente p ra eso, .
como poder ía ser pra pa tacas .e
as motos, por sev de competi-

ción, non poden circula·r. pola vía
pública . ..
. ·
: Se quere as .e.spe~ial ida des que
máis . poden er.osionar o terreo é
o t r ia! ou p todo-terreo, pero
non máis do que o pód_e·n face r
un ca ri·o de vacas. ou uri tractor
nu n ca miño.
De t odas fo1:mas, non se pode
c;om pa1"' con que ta n os incen·
di os no ran e de spois as chu .,¡· s.
Eu son tanto ecoloxista coma
motorista, e nos moitos k ilómetros que t PñD fe ito. por monte
nunca . me vin na dúbida de
facerlle mal ao medio .ambiente
por. segui r na moto.· Algún día;
se me vira no dilema, .deixaría a
moto sin pensalo duas veces.
Ca que se -debe acabar é coa
xente incontrolada que colle
Únha mo.t o e se bota no monte·
inconscien t emen t e; a moto en sí
no n fa i estragos no medio ambi ente.
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. ~.:··~~~-· que_ o~~: labreg"o s atoparianse maís animados e
« '- -. pred"\sp@~ ca - invertir nq. coperativa Có' fin de
,. sacar os cúrtos pra ·mercar as vacas? ·
perfecionala e tenificala para conqu_erii así unha
Pois pode ser de varias :ffianeiras: . l. - Que os '
maior especialización ·.na produción co conseguinte
.
labregoR d~ coperativa poñan unh~ cuota por eles .
aumento
da calidade dos productos (carne e leite)
. estipulada pra mer_car as v.acas que necesitan, 2.~
e por suposto unha maior rentabilidade.
Venciendo arboles do monte, 3. - Da comercializaCo· fin de conquerir unha maior esp_ecializa:
ción do gando ovinq ·da coperativa; si e que. xa o
ción ha produc-ción, introducirase a esplotación de
- teñen na mesma e 4.- Mediante un procedimento
iipos intensivo empregada. nos anímale~ destiñados
combinado dos casos ·anteriores.
.
produción de leite. Consiste na estabulación fix a
a
AS vacas adquiddas polo embrión- éopE¿rativista
do gando o cal non abandonará o establo pra sua
.: deben ser de adtitude mist -esto
destiñadás a '
alimentación. O gando empregado pra este tipo de
produción de carne, leite e : ··ab~ llo si fara preci.so. ~
estabulació.n i especializado na prod4Ución de leite
. ·: A raza de gando bovino ou. racurio que teN es_tas-.
son
as vacas de raza Frisona ou tamén éhamadas
atitudes e a · Rubia Galega que aaemaü~. esta
Holandesas.
Este sistema de esplotación e moito
a~atada a ecofox ía do país galeg9 por 'ser ·unha
máis
caro
pois
debe.se contar cun establo con boas
'raza autoctoria de Galicia. -- ·
. .
condicions hixiénicas, silos, _pesebres, bebedeiros,
-. Nun·principio estas reses serfan esplotadas dun ..
·
salas de parto, sistema de muxido etc.
xeito estensivo, esto ·e, metendo · o gando en
Parello
a
este
sistema
de
esplotación
de
gando
· parcelas i .empregando o pastoreo rotacional. O
vacuno
pode
continuar
o
extensivo
cuio
fin
núm.e ro <;le vacas da . esplotación víría en función
primordial ~ a produción de ·carne quedando a
da superficie da pradeira pois'liai que ter en cont~
leite relegada a un segundo plano. Agora ben,
que. cada Ha. de prado podería ·alimentar" a unhas
pódese realizar a transformación da esplotación
3, vacas aproximadamente en réximen estensiv6. A .
estensiva~ en outro tipo chamado Semi-intensiva, .
recomendación deste sistema como inicio da
na cal si ben os animales non estan
establo po
coperativa e debido o seu escaso gas.to
intres · atopariamonos cun tipo de lo día empreganno po la noite pra dormir .
instalacions, pois soio necesitan un cobertizo iJl«l"
que as vacas poidan resgardarse das fortes choivas coperativa gandeira basáda na esplotación do . Durante o día a.t opanse nun recinto cerrado' nas
do inverno, así como · pra - poder muxilas. Os-_ gando ovino e do gando · vacuno moi sinxela e con .i nmediacions do establo donde teñen os comedeiros e _bebedeiros pro seu sustento. Este tipo de
cercados das parcelas· serían os mismos ·que. nula tenifica_~ióñ.- C~rn -_ esto tratáSe de que
ernpregaron 6 gando ovino pro esquimeo da terra. · labrego conqu"i)'.a ·unha · maior- confianza en si esplotación si ben ·e mais bar-ata que a intensiva
En caso .de que no monte hoúbera pradeiras x.a mesn19 e nos demais CQmpañeiros da cooperativa, necesita silos, sala de muxido, sala de partos, etc.
f~s_te tipo de esplotación esta destinada f undamenbasando esta confian~a n.os . resultados e na
feitas, habería que cercalas Iacer as parcelas ºque
esperienc~a: obtida na mqrcha da coperativa,
lo talrnente a produción d.e carne e leite (mista).
roran- convintes facer.
1

A pregunta ·seguinte que xurde 'é.: ¿de ·o:_ide.

e,

no

'ae

o

e

·po

da. terra asoballada ·
A AGRESION

· DOS TRANSPOHTES

Puaucos .

A Asamblea Nacional-Popular
Galega quer dar a coñecer
-_ publicamente os resultados das
últimas xestións feitas diante .da
subdelega(;ió~ de transporte en- col da _campaña que . a .nosa
organización está l'evando pola
millor:a de servicios de transporte
de viaxeiros, concesión da em- ' ·
pres Automoviles de Tuy S.A.
-ATSA-.
Coa é ben sabido a AN-PG
.. teh feíto varias denuncias en
base a unha taboa reivindicativa
elaborada tras asambleas feitas
nas diversas parroquias do Val
Miñoe e na que se reflexan· as
· necesi'dades mais acuciantes na que a transportes se retire.
A resposta fixose esperar
bastante por parte dos o~ganis
mos implicados, os que utilizaron todo tipo de escusas pra ·
retrasar a resposta, en conse- _
cuencia as solucións, esgrimindo·
argumentos tan peregrinos como
"que ,os escritos que lle enviabamos ian en galego", Agora ternos
resposta da subdelegación na que
nos comunican a pronta revisión
'dos vehículos e na que nos
adxurita unha carta da empre·sa
na que se ·trata ·de dar contestación os divers os puntos plantexa, dos.
-

N.

"
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. queremos ··amasar a nosa repulsa
Xa é a terceira vez (a primeira
ante · todo o est.ulJantado dos
nas eleccións do 77, a segunda
seguintes feitos, que veñan ocu- ·
no referendo do 78) Gi!Ue un
rrindo nas · clases de Relixión
considerabel numero de emigranimpartidas por D. Jesús Couto
tes non reciben ou reciben~arat!
. · Anido:
as papeletas pra .votar. Na
1) Que a empresa ten durante
1.- Polo carácter autoritario
maioria dos casos chegan uns
2-3 roras certo núm. de autobu- .
das suas clases -do que tén dado
poucos días .antes da votación, o
ses sjn circular, cando o deix-a si.n
b·o as probas delo, pbis. xa dende
.que pode ou pode non dar
.servicio ·· a ·montons d~ parroo principio do curso nos fixo
tempo ao correo. Noutros (por
·
.
- ' ria~ lmente· ·:qµe xa ~- se enaárgarar-r /~ qu:ias. · ·.:· ·
mrcar ünha serié de libros moi
exemplo, o .meu caso) chegan
2) Os autobusE;?s van sobreearde <;:le.s pedir ·O '~mpleado · que
costosos e ins.ervibles, ademáis
xusto o día da votación, e a inda
gados hasta un núm. l50-160
.correspontja".. Realmente a des.pe 'facernos :rezar: cada día ·a· Ltn
hi quen as recibe días mé-smo
,_éando o p(;?rmitido ·é. 85 viaxeifachatez de. ATSA supera toda las
de nos.
semanas despois. lPor qué? .
ros: lcóm_o. non ' quer o Sr.
· preY:is .ió~s, 'par~ce olvidar que ·
2.- Ante a negativa dun , Estou a falar, por suposto,
civilizado dono :de ATSA que.. 9s
c9n:t~ Y.1.mha - pla11till~' de á,u.tbbualumno a rezar, fux.iu de clase
daqueles que cumpriron todas as
viax~fro~ . haten de .respirar por ·
ses dos cales· b . 60". po~· - 100
sin ar ningún tipo de esplicación
formalidades de encher formulaonde poidan pr:a non morre
supéran os 1O anos de .servicio;
ameazando ca dirección e có
rios, desprazarse ao consulado,
abafado.s?
,
_
M. E.é.
E. R.G.A. solidaríz~se
etc., pois hai ·10.go un número
así como algo tan constatable
· ~ar.eceno~· qüe a ~a~ón · di;?
con este compañeiro,
. tamén importante que non vota
como. son · os accidente~ que se
AT~f' pra .non mante· as fineas
por 'non estar rexistado, o qu.e se
-· Por ·tódo esto~ consideramos
prodducen> continúamente i as
que rn.ai:; .desperfectos ocasi onan
que unha vez máis se · vén
podé deber a desinterés ou . a
fa! las do servicio prodúcidas o
. non· é pLJtra que o ánimo de
demostrar a situación formal que
falta · de informac;:ión, e, nes.t e
quedarse os autobuses tirados .
lucro
pois cando
se trata
nos topamos na que todo se foi a
caso. tamén teñen as. autoridades
. .
/ . •.
. de dar.
palas cunetas con demasiada
serv1c10.. a parrpqu1a$ ~ incomur:i1costa dos alumnos, non respetánparte da culpa.
frecl!encia co eonseguinte tr~s
cadas inda qué .namais seña 1 vez
dose
os
nosos
ni
ínimos
dereitos.
torn _o pros viax.eiros.
o día sempre topa escusas como · · Quremos facer hincap'ié na loita
-Neutro parr:afo da · carta
)\leste caso un pequ.eno ca lcuque Ós veciños no.n lle teñen
por uh eiísioo laico, sdpresión ·c;iá
enviada por ATSA a empresa
ló indica que polo rnenos cat1~ 0
solicitado o serviei9. .·
·
rel
i):(ión,
gplego
~.
e
democrático.
contradicese , coa primeira afir. de cada del galegas rexistados,
ASAMBLEA NACIONAL
Pa~rón, 7 ·de matzal de · 1979~
mación de que ·"los c0ches están
' non · puiderón. votar por receber
.POPULAR GALEGA
bien atendidos",
"que si están
·. tarde as papeletas. Que pe-n san
- DO Al M.l _ÑOR
mal es debido a que todav íá
O VOTO .
facer os · nosos representant~s
parte de los viajeros 'están sin
DA EMIGRACIOl'Jnesas Cortes de. Marid pra
_,
civilizar~'.
remediar
este '. abandono dos '
·
Permitame,
nas
colunas
do
se.
u
_
HAY QUE SEGU1R ·
-Noutro apartado ATSA invíemigrantes, despois de !od°e un ·
periódi'
c
o,
denuociar'
enerxica·_
REZANDb
tanos cortesmente "a viaxar nos
dos nenos i'mportantes dentro do
mente o aba~1dorio éri que nos·
autobuses correspondentes as
E. R.G.A. ( Estudantes revolu- ·
aba.n dono xera l que , sotremos
teñen
as
auto1'
iciades
españolas
saidas dos bailes da Ramal losa e
aquí? .
· ·
ciona1·ios galegos)~ do lnstitut.o
neste . c·as o ' n u "· 1 e feré-nte a vota'. .
Nigran pra que comprnbemos o
de . Padrón, (Camilo José .Cela), .
ción.

- No que ;e refire o mal _
estado dos veh ícu.los ·en cuanto a
· condicióris mecánicas e técncas,
contesta, sorpreridendonos . a
dos "que conta--cunha ·plantilla
de mantenimiento ,c ompósto por
~ pers9nas detallándon0s desde jefe · de taller hasta aprendiz .e ,
que polo tanto tóda deficiencia · ,
observa~a sea . denunciada· notac,_.

to-

compbrtameñto
u ~ j~ . 2 ~' '.
Atendid.a · po.la· nasa parte a
xentil invitación dos .mandamais
de ATSA, topamos de -destacaao
·o ·seguinte:

e

1

e,

POR FELIPE SENEN
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Na costaneira que baixa a'o ·
Miño dende · Ribadavia e aos
· memos pés do gran moucho que
é
Coto de Novelle, como ll e
chamaba Otero Pedraio a ista
enseña do Bibeiro, .está a zona

o

::los e
:n de

un ha
;uinte
leite)
.aliza:
ón de
iados
1 fixa
a sua
'.>O de
. leite
1adas
noito
boas
~iros,

and0

namentras que no ·da . esquerda
est~ son:ientes· o do _burro .e unha
persoa que tam.én acena ·cun
ramallo. E iste un" traballo de
·silyeta no que o fondo aparece ·
.. ,
4~
rebaixado creán.d ose somentes
do1;1s pi.anos, remar.cándose· lenémefüe algúns r·asgos. Tal técnica
ponnos ·en relación con outras
~obras do - .mesmo tempo como
San Xoan de Camba. Amiadoso
ou · hastía con algunhas eirexas
do romanice rural. Compre
reparar nistas semellanzas dadas
na .escultura -en. granito, que be~
poideramos . baixar deica . a
Cultura Ca.str~xa ou tamén
· p1'olongar. deica.. a nosa escultúra
· qu-e· c¡uer n '
gu ir o 0 1;d 1í~ actual. .. o me.d io que é o granito.
· corintio. e que apar-eceh ·tr.aba-l'la- . crea . un mensaxe cultural, un
dos nun mesmo sillar xunto cun · estilo·, unha personalidade artísrele~Ó,· <;Jous en .cada banda· da tica.
por.ta, · nos qúé se repre~enta? a:
Representativa do San Xes de
· "Entrada de . Xesús en XerusaF ranc_~los é a celosía que está á
.len". lste traballo está dentro da _ dereita da porta principal e que
sensibilidades ·escu"lt:orica · galega,
mide de alto 1'46 por 0'91 de ·
.. que vén dada polos -condlciqn~- "'áncho. No seu centro- estáh
mentos do qranito, á que algúns · · furadas duas rosáceas sobreposcríticos dan en clía~nar "escultl!-tas,· moti.va · iste tradicional da
ra irixenua", cecais sin.-pararse a ,. cultura galega, . .q
- ue tanto aparece
afondar noutras connotación's
na orfebrería como na escultura
coas que o · artista - pretende
Preistórica e que a índa hoxe
animar a su9 obra. Pois ·n(stes
pervive dun xeito inconsciente
relevos vemos ,nun-·un per,_soi)axe
na arte do pobo. Derriba distas
dacabalo dun burro . e duas
enseñas- astrais están tres arqui. persoas saLldando con ra·mallos, · ños de ferradura, _c on?<unto que

., -

· Ó .P REROMANICO
GALEGO:
O SAN XES
DE FRANCELOS

do Valparaíso, o no me tal.a por '
sí, nela sobrancea a alde íña de
F rancelos, po is ' a pesa1 es de
aínda hoxe ser aldeiña ten suas
máis fondas raigañas denante s d<i _
parece .
m " mo
século
A
planta
da
e"ir'exa
na
xeito coas basas das columnas,
actu af idades é rectangu 1ar, poico sogueado, elemento d~coratid era que no seu orix~ tiver:a tres -vo moi empregado na cultura
naves separadas pot ·c olumnas
castrexa que se seguirá empredas que se conservan algúns
gando deica be~n entrada· .a Arte
restos. Cara ao solpor, como
Románica.
marcaban as preceptivas 1itú rx icas, ábrese, baixo un sinxelo
Ouedarémonos na porta da
pendello, a porta do grande arco
entrada que é onde abonda a
riqueza de elemento~ representade ferradura con feitura visigótitivos da arquitectura do século
ca e artellado con vinte dovelas
descomunales, pero poster.ior- - IX tal son as semicolumnas
mente sacóusel le a gracia apón- :/. ad~sadas a ambos os lados da
porta e -qu·e no seu V~Hal se
dolle no arco un dintel.
ofrecen decoradas dun xeito
No interior do templo non
elemental, cos temas vexetais.
faltan outros arqu iños do mesmo
Sobre delas están ' os capiteles
estilo e nos que o seu circo

x..

nos fai cavilar nos motivo s.
representados _ nas · estelas galaico-romanas dos sécu los 11-1 V e
que .aludían ás tres portas da
perfección pra chegar a ise ·
Paradiso Astral, sempre sensibil izado poi a ·· rosácea, a Inda que ás
veces fora máis. · concretizado
·coas figúras do so·I e · d9 lua. A
celosía enmare.ase no enxebre '
sogy-.e ad9 é nunha vide trepado.r a
da que pingan o-sacios e nos. que
pican · tres aves ~orno· símbolos ·
~a - vid¡;¡ espiritual.
· A art.e de San Xes de
Fqrncelos ofrece dúbidas no
. intre de ser e·tiquetada pol9s
eruditos, moitos diles non poñen
reparo!\ e incla ilo dentro do
chamado Pre.rrománico Asturiano; outros no Visigodo e outros
no , Mozárabe.. . Proba de que
·:queri reparou na arte de San Xes
de Francelos foron os Historiadores da Arte Española, namentras que O'S colonizados historiadores g-a legos camiñan ·atoutiñando á sombra 'sin se astrever a
falar do PRERROMAf\JICO GALEGO, ermidas estas que · tanto
abondan
no
noso
F isterra,
auténtico prerrománico de canteiros, e espallar e . recibir as
influencias polos camiños · que
dende o que se di o sartego do
. apóstolo levaban a Eur o p a.
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prov (ncia de Zamora e p · ubricou
Ga rcía non podía ser májs

CRONICA
DUNHA RECECION
DA REAL ACADEMIA

1•

1eira
nda
un
ran-
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Qdando aterra

O pasado día tres de marzal,
na compaña dos meus amigos e
~eciñ os Orlando Losada Cártiñas
e o seu curmao Francisco
· Cortiñas Martínez, ambos a dous
estudantes de Electrónica, chegamos deica Santiago de Compostela. O día era fermosísimo. A
primaveira
xa
fixera
unha
presencia activa, sobor de todo
dende _ a baixada do Faro. As
m irnos as estaban en trol. As
brañas do Deza, do T oxa, do
Cervaña eran dun verde intenso,
case rabioso. Dun verde bricio
como decim9s os da Terra Cha.
Un so l tépedo e xa potente
agarimaba o mundo.
Xa en Corripostel a, capital da
nosa nación galega, aliamos un

ente fatasmagórico que é a Real
ünha.
Esta
suma
i:faríanos
Academia · Gallega. Os meus . - penso eu- u-nha idea .roo i clara
mozos amigos nunca tal cousa ·da mental ida.de cole.c tiva da Real
ollaran. E aló . nos fomos. No
Academia, á que nos parece
salón artesonadcr de Fonseca
escesivo~ calificar de "gallega". O
vér dediante de un · a todos
aínda había ben xente. Vellos na
sua grande maiorí a e castrapofaaquel·es señores, servidor fíxose a ·
.seguinte pergunta: lque ·aporta1antes. Apareceron os do televe-xo. Comenzaron a chegar algús
ció's fixeron á nosa cultura a
dos señores académicos. A c_o usa
maior parte destes homes? A
resposta · é moi clariña:· nada
comenzaba a ser d.ivertida.
" destacable.
Algú~· deles
son
escritqre·s bili.g ües, outros .erudiDespois dunhas verbas do
tos - d _e aldea no peor _?enso da
Rector da Universidade comenpalabra, _moitos deles .,nin tan
zou o acto ·a cadém1co. · No
siquer son autores du_n_ 1ibriño.
estrado tomaron · asento un bo
por cativo que sexa~ Eles non
número de académicos, todos
teñeri a culpa. A culpa é de quen
eles .de avanzada edade. Polo que
os nomeou. A sobrestimació n do
semella, sentarse nunha cádeira .
que un .fai e · a vaidade persoal
académica alonga a vida. Persoal.
mente gustaríame saber· a edade ~ cega a moita ~ente.
O académico que leu o seu
de cada un daqueles señores.
discurso de ingreso é un home xa
Sería di\tertido saber cantos
metido en edade. Chámase D.
séculas · darían as edades dos
Casim"iro · Torres,
naceu
na

unha moreá de traballos históri-

cos: encol de Galicia mais en
~spañol.
Non vou · dicutir ·a
calidade do labor d(;J señor
. Torres. Con todo a o t- ~· a do Sr.
Torres, escrita en hesrañol e con
criterios hespañolista s, pró autor
destas 1 iñas compre un ha función moi clara- de colonialismo
cultu ral que a Real Academia,
chamada "Gallega", remata de
. consolidar e ab:enzóar unha ·vez
má is. E que conste ql!e non teño
- ningu"nha - teima persoal c_ontra
do Sr. Tor.res . . ·O discurso do novó ·académ ico
versou encol do Rei O. García de
Ga!icia. - O. tem.a non podría ser
máis apaixoante. Foi o tema o
· que nos levou ·a escoitar o
. discurso. E quedamos fondamen~
te desilusionados. O gale~o do
novo ' académico era de ver.g oña·.'
A interpretación que .f ixo da
figura e da - obra do T.ei Do n

-infan.til nin máis colonizad a.
Per.s oalmente atopei moito máis
int el ixente
e
interesante
a
resposta protocolaria que o
discurso do Sr. Torres deu o
pro esor Filgueira Valverde . .
. Os meus mozos acompañantes, afervoados ·patriotas galegos,
saíron escandalizados do acto.
Dixeron que non querían saber
máis da Academia. Pra mostra,
un botón., como di o refrán . .
. Servidor, cos seus acompail¡y)-. tes, · p ra á.fogar. o noxa, -foi botar
unhas cuneas do Ribeiro o 42 da
Rúa ·· do Franco. Despois paseamos, longa e demoradamente,
poi a
vella . Compostela.
As
· tabernas estaban cheas de xente.
·As ruas ateigadas de xuventude e
vida. Un fondo GÜntraste coa
- tristura, co · anacro .n ismo
e
mesmo co antigaleguismo da
chamada Real Academi a "Gal lega " .

(

oidimrui
MAIS
SOBRE CULTISMOS

"prééeuto" ou "defeuto", pronúncia que alterna coa que
elimina o -c- º(defeto, precet?).
Hoxe irnos continuar este l
Na escritura débese manter o
pequeno percorrido que fixemos
grupo e escribir PROXECTO.
polo tratamento que deben ter
Atención tamén a ese cámbio
no noso idioma os cultismos.
ortográfico que ·se fai. de:español
Tamén hoxe nos irnos valer de
"y" polo "i". Se é válido 'e n
MAIO,
ENvarios exemplos incorr.ectos pra palabrás como
propoñermos. a solueión válida. · SAIO ... non é en p·alabras como
"yugo", ,;proyecto", "coyuntu"Proieuto" é realmente a transra'',
etc., que non son '~ iugo" ...
cripción da realización oral,
senón-, PROXECTG, COXUN popular, do español "proyecto".
TURA. ·
Hai .a tendencia na . rn;>sa 1 íngua a
Do mesmo xeito, escribiremos
desfacer ese grupo culto -et- e
ABSTRACTO, ACTUAR, CAvocalizar ~ o primeiro elemento,
RACTER, TECNICAr etc. E'.1
tendéncia acreditada nas pala- xeral, seguiremos como .norma a
.. bras sém·1cul~as DOUTOS, DOU- conservación · do grupo conso. T_R 1NA e d~rivados, que det ive- nántico na escrita, con indepenron a sua "evolución neste punto. dencia de que na tala teñamos a
T amé!) se o uve mo itas veces tendéncia a relaxar a pronúncia;
.

escribiremos, pois( CONCEPTO, ·
RECEPTOR, CAPSULA, OBSERVAR,· ABSIDE, INMEDIA
TO; x ·IMNASIA, ALUMN-0,
.DIAGNOSTICO·, etc. Xá ternos
comentado varias veces que a
reducción que se aconsella, en
contra desta regra xeral de
conservación, é a do grupo -csque o españól grafía -:x- e i?tO
por razóns de economía e de.
iacilidade
ortográfica; desde
xeito, escr ibiremos ESPLORAR'
ESCAVAR, ESIXIR, ESTRANXEI RO ... , n:!servando o -xpa_ra o son de "Xente", "xa",

etG.

.

.

No segundo exemplo vemos o
sufixo -e ira, que aparece ,aquí
.incorrectamente usado. -:-Eira é
-·:un sufixo presente en moitas
'palabrás da nosa 1 íñgua , frent e

as

1

P.ROj_EU·T Q.

español "carretera". En real idade, a ·palabra auténtica no noso
idio.ma é ESTRADA e é a que

compre
? ecup-erár. · Teñen
' -ero/era
p-alabras como
MERO, SINCERO, . ESFERA e
PRIMAVERA, palabras todas
que xa teñen esta terminación en
latín ou en grago e que non a
SEMAN ·
varían no seu paso ao gálego. ·
O. teréeiro exemplo evidencia
a_ incorrecta transformación do
sufixo -ANA, suf ixo que nas
.
1
• .
palabras patrimoniais· evoluci~na
a- á (irmá, · por exemplo), p~ro
que nos cultismos permanece sen
alteracións, Así PG is, nen "semesmas que en español teñe n
má" nen "semán" senón SEMA-era (verdadeira, ribeir a .. . ). Peró
NA. E taméñ : (J RBANO-U Resta diferencia. se non- dá sem pre .
BANA, HUM~NO-HUMANA,
'"Ca rr eteira", por exemplo , non · .> CATALAN - CATALANA , ITAé máis que · a da ptación do · LIANO-IT.A. LI ANA. etc.

.carrete1ra.

.,

1 ••

'

•
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UN TEATRO
tampo uco fuxiu dos . avatares
AL EGO
· represivos _q ue foro n ~ e son a Inda ·
ESTAS LE G
comúnsa todo intento de crea- ·
A Cooperativa Teatral Galega . ción cultural ao servicio dunhá
"Teatro do Estaribel" presentou , clase, anque non seña a que está
nunha r~da de prensa celebrada
no poder.
, ,
vemes día 9, o seu p-roiecto prá
A~í, calquera medida que fara
creación dun · Teatro Estable doado tormar, cara o desenrolo e ·
Galega que lles permitida ache- normalizació11 diste teatror deg9rse a uns presupostos _e obxeti- berá necesariéjmente pasar pola
vos comúns: dotar ·a Galicia dun consolidación e o robustecementeatro propio, ' percurar unha to do deica agora conquerido,
estética teatral nosa, e facer, en r~sp_etal}do e def_enpendo aquelas
definitiva, _que o . teatro dese 'características
no'n · im·p-ostas .
unha resposta coerente e xenera- palas circunstanc_ias, senón libre
_lizada aos prqblemas e necesida- e conscenteme·nte asum idas, co des· da comunidade na que mo as únicas _dende as que é
xurdía e prá que xurdía. )folo pos ible un teatrn. ideÓló xico
tan.t o, e tendo en. cont~f.:;i.fl~ : indep~ndente, . ~conómicam'en-te
posibles desigualc;lades de crite~ xusto e -artísticamente fecundo.
río, o teatro gal ego púxose a
Por iso, o pro iecto dun Teatro
traballar na consecución pisas Estable Galeg'o que a Cooperaticondicións obxetivas que p~rmi- va Teatral. Galega "Teatro do
tirán a posta en pé da áctividade Estaribel", creada a parti'r- das ·
teatral normalizada á que Gal icia . compañías prof~_sio,nai~ ''Troutiña dereito como Nación.
la" ...e · ''.Antroido~'1 pr9pón, e.
Poi as su as caracte'rísticas xe- tentará .1ev·ar 'ao ,cabo o seu
rais, a alternativa teatral posta en "traballo . téatral dentro ·dista
marcha en Galicia, ao marxe, en linea. Diste xeito, o seu obxetivo
contraposición, coas alternativas principal centrariase no es.t udio
defendidas polo estado., inserí- das .características· e funciona- ·
bíase en gran medida nas coorde.- · mento duri posible -teatro estable
riadas do recén nado teatro galega, ubicado . na Coruña e cun
in.dependente español. Coma el, , ámbito , de furicionamento que:
poñ ía en cuestion os modos de aoranquería xeográficamente a
producción capitalistas, antepo- toda Galicia. Ademais, tén como
ñendo a división xerárquica do ·finalidadg fundamental a de se
traballo a colectivización a nive- constituir nunha contribución
les económicos, creativos e .de efic;az á normalización da cultura
decisión. Asumía a itineranci.á galega nos· eidos do . te9tro,
como único xeito posible de co id ando' qué ~ unha resposta
achegarse a sectores sociais secu- doada dentro das posibilidades ·
larmente marxinados do feíto actuais aos graves problemas que«
t eatral, abrindo novos circuitos a nivel laboral, prtístico e cultuáo marx e dos locais come·rciais. ral t~n plantexados neste intre o
Facía da investigación un pilar noso teatro.
so.ba r do q ue cimentar uns
O proiecto inclue dende a.
t raball os qu e tra nscende ran aos situación Jaboral, artística, a
xurd idos do manido teatro co - organización, distribución, · promef'c ial alimentado e. sostido gramación , ·gastos de- inversión e pol o réxime e tiña unha fonda as probables font es de financia- ·
vo cac ión antifascista, polo .gue ción .

CONCURSOS

MOSTR'AS

XII CONCURSO . "BREOGAN ''.
de conto~ n lingua galega. Orga1 i ' a
do polo "Centro Ga_llego de y¡ ,, '1
y a ", en Baracaldo . Os traballos 110 ·
te1 án un ha estensión inferior aos tJ l:'
fo lios nin .superior os seis. As ob1a
ma1Jdaranse ao . "Cen t ro Ga liego el,.
Vi z ~aya" .en Baracaldo antes .po · 15
de maio ás vinte horas. Ob1·:1s
m eca nografiadas por unha soia ·ca ni d
· · rlo L1r e espacio . De cada unha ma m Í·
ran se cinco copias . O prernio e . .:i
do tado con 50.000 pesetas o prim ~1 10 premi() e mención hon.orífica' an
segundo e t erce_
í ro .

~ "Clt ~il

I\!

gu it arra

a

b . Regal Barros espón ' 11 " 11
Gu o pardo-(pug)", durante todo . o
m e de marzal : A mostra componsr
d e trece cadros e de sete cach an o s
ct: r:í micos feitos co torno ou a m a1 .
Viveiro.

prá Corai. O prog(áma selecci'o- que poseen m9itas outras _cora.is
. nado ,foi a polifonía relixiosa do en grau moito maior- ; é a teima
DE PONTEVEDRA
XVI i.bérico -cunha inclusión de -por cantar cl.inha voz ·mainiña,
NA UNl\'ERSIDADE
catro_-" cantigas dó re·i Alfonso como con medo, esquecendo as
GALEGA- (1)
.X-. A presentación dun · progra- ~aracterísticas natura is do instruma semellante é un xeito de mento e a potencia que posee;
A "Socied <.1d . Coral Polifónica . prob~ inquisitorial _pra calquer cantando coa gorxa pecha é
de Po_ntevedra" ilac.S?u no 1925 e coró;· tí~tase dun capítulo funda- prácticamente imposible a matichegou a gañar un mereeido mental da historia da música e a zación e a espresión, convert ínprestixio polo seu labor de utili~ación esixida ás voces non " dose as Versións en totalmente
difusión musica'i que non sornen- . ademite ningún tipo de artificia- ch'ás e non diferenciando estilos.
te atende ás co mposicróns dos , 1 idade. Botemos c·o nta que moi- Ou izabes o erro proceda .dunha
_nosps p ostrom~nt_ico s, s_enón.
'tos dos compositor.es da , época comp.rensión · discutible da politradición c9ral eur()pea. Nos eran -cantores eclesiáis e que ton·ía relixiosa do - XVI como
cincuenta e catro ª!19 S d_e labo u- escribían pra o coro · no · que algo triste e · aburri'do -baixo a
ra ~-iveron cinco d irector~s: An- partcipaban; que a ~síca viña capa dunha suposta seriedadeton10 · Blanco Por.to - autor do sometida ás modulacións do .pero é tamén motivo unha
"Si va·s a San· Benitiño':-, testo e que ·as melodías son tradición interpretativa baseada
Antonio Iglesias Vilarelle -autor · lineais. Na interpretación, pois, nestes ' presupostos. Xa que a
do sentido ."O . ne no tén so- pode facer se un- ''test" voc,a1:. cfo Coral posee unha seguridade
niño"-, ,Ma·nuel Fernandez ·ca- coro e un análisis dos criterios · envexable e unha adicación me- ·
ye iro, Agustín Bertomeu Salazar estéti~os do directpr .- ·
recente de todos os apo ios,
..:._compositor valenciano 1achegacompre esixirlles ainda que dean
. do ao postdcidecafonismp, autor
un paso a a~ante da man dunha
du.n-qu·inteto ·d e vento · ntodelico
· A · Cor al Polifónica de Ponte· reflesióñ sobre a técnica de
e de obras de resonancia interna- vedra non está nun dos seus
i'flterpretación da música coral
ciGnal como "Museo_del Pr_a do", millares intres vocais, posibleda época de Morales e flttlestrina.
"Pantalán", ... - e o actual direc- mente o deseo de contar cu nha
E unha reflesión arrequecedora
tor, tras da ida de Bertomeu, n:iasa durihas ·cincuenta voces
pra eles e pra Gal icia. Unha
José Antonio Sánchez Rodi-í- 1'.eña abrigado a baixar.a garda na
interpretación pi ausi bel rio seu
auez. Un importan1e doéumento · selección das voces e, por infiniconcerto
307 terá de ser inacep~nora da Coral , é o disco dade de motivos, a oferta non
table no concerto 400, e quen
1
'-Gal ici·a canta" editado no 1971 fara especialmente rica. Calqu er·
millar o sabe son os cantantes da
por EMf-Od_~óri (J 048-21153). coro pon profesional atopa este
Coral ·e o 5eu entusiasta cJ.irector.
tipo de atrancos que teñen
XOAN M. CARRElRA
A Universidade vén amasan- segun:1 solución no ensaio e no
do, ao trav ersa do Departamento tempo. No concerto solprendeude Historia da Música, un intrés nos o traballo artesanal das
- crecente pafa recuper_ación · da partituras, .o esquisito cuidado
( 1) .- "Jueves Musicales ele la
nos~ música e das nasas ·agrupaUnive-rsid~d". 8 de ma rzo do
da afinación e do equilibrio, que
ci6ns. ' O confiar' a Orquesta da amasa un· entusiasmo e unha 1979. Actuación da Co ral Poi ifóCoruña a celebración do Sto . adicación ademirables. O estud io nica de Pontevedra d irixida po r
- Tomás~ o ciclo de ~oncertos po r e a paci_ente el abo ración das José Anton io Sánchei Rod r ívilas galegas no Nadal poden ser -ob ras permitiron asegu rar o guez. Programa: Obras de Alfo nexemplos deste intrés. A presen- aplauso e . o reconocemento do so X, Franc isco Guerrero , J akotación da Coral Polifónica _de públ ico. Porén ; a Coral t én u n bus Handl, Joam IV dyPo rt uga l,
Pontevedra nos HJu'eVes Mu-sica- g1ave problema no aspect clo Ludovlco da Viadana , Cristó bal
les" adequire especial importan - c 1iterio interpretativo -prob le- de _Morales e To má s Luis de
cia -tantq pc¡ra os "Jueves" como ma que non é propio-dela, se nó n Victo ria.

A CORAL ·POtlFONICA .

a:

pala ·orquesta de RTVE. "Conc erto
de Br a1 len burgo nümero J .'. ', d e Bach.
MJsa 11ú m . 6, de Schubert. · Dir ector ·
Alberto Blancafort. Día 17 , ás de t da
11o i t e no Segundo Pro.grama.

Dende o "Palau de la Músi c?
Catalana": co·ncerto _pola "Orquestra
· Ciutat de .B arcelona". "Trip le co11c er' o", de Beet~oven, e Sinfpnía núm.
2, de Sibe.lius. Director Werner
Torkanowsky. Oía 1.8, á_s once 110
Ser¡u ndb Programa

Dende a Sala Réi-cules de - M u nich :
1
Concerto da Radío d·~ Baviera. - ' 0
Mesías" . el e Handel. Coro e Orq uest a
d a Rad io el e. Bav iet a. Director Karl
Richter . D 1a 23, .ás o ito e cincD', no
S •qi.mclo P1ograrna . ·
·

C.l l 'i( '

Antonio E. Mallo.Sábado , día 17 , .i
o ito do serán na sala Carral. Cí1 cu 1(
Ou re ns á n - Vig0~s . Vigo.

Le signe du lion, clirixid <1 ¡ior Eri c
Roh mc r (F ranci a). 1962 . A s oi tp do
ser<'in . Na Casa d a Culh ira . Ourense.
Drot1p -at. d1r ixid a por Tinto Br ass
(U S/'- ' . Dí.1 23 as cl P.1 e medi a na
Ca s
Cu ' i-a. Ourense_.

· DISCO ,
DISCO DA SEMAN
L A BN 180CHE l .- L, Bamboc;:h e ,
CFE-Guimbarda GS-1 ~ 0 r¡3 _
Gr nbación .:._ 8 -=-. ln t r ' ;.-- A lto .
De lic 1_oso disco de mú:;ica· popular

cl o centro de Francia. Zanfoñas,
c abrettes (gaitas de fo 1) , ~cordeó is,
v lo l íns, flautas e percusións son l5
instrumental utilizado por este grL po
de rapaces para interpretar ur1ha
duc.ia de pezas folklóricas. Moi
r .comendable.1

I

* * *

IMPROVI SATIONS .- Rav i- Shan kar, · '(ehud1 . Menuhin, Jean-Pierre
Rampa! .. :
O documento sonoro dun día que
un fei 'x e de amigos .se xúntaron a
i ocer mú~ica ao xeito hinpú . Mérqueo
.i ntes de que o -descataloguen.

EMl-Odeón 065-002 822 PVP .600 Pts . ( disco ,cuadrafónico ). AS
BODAS
Tchaikovsky . -

DE

AURORA .-

CINE
T EATR O

O q1t.¡ 11 • tlt: tea tro Artello, li ·

1 ~J''

cscea a obra "Tarara Chis
Pum", colectiva do grupo . Do111 tll Lll1
día 18, · ás · 12,30 da ·rnañá, n a sala
Carral. Círculo Ourensán- Vigué s. Vi go .

1

Euseb!O Sempere espón na galeria
_Torques d o s~~ is ao vinte de rn au al .
Seri~11 ¡¡ fí as. Santiago. •

o ;' ¡'¡ en

"!.· H \

d .111

RA ü lO
l.1" 11u·

u

T •:Jtro

Re.al : Co nc erto

"La · rP. pentina · , riqueza de los
pobres de· Komb'ach,,., dirixicla por
Voi " c r Schl o 1Hlodf:. Día 23, ás de7 n
t:t1arto. Na Biblioteca Pública. 'ivlarín.
Fat City, dirixida por John, Houston (!JSA). Día · 16, as dez e m edia ,
r'i a Casa cl ,1 Cultura. Ourense.

Or.questa Filarmónica Nacional.
Director.- Leopo l d Stokowski .
·CBS S-76665 .
"As bocJ as de Aurora" é un ha
suite-resume de "A belida durminte"
e o "Cascanoces"'. Interés medio. ,

CARTAS
¿ ilber ¡:a algu nh a diferencia cualitafac nr cavílar ao
tiva si en ' Galicia os consigue a Terra
· ncicionalistas galega s.
En . primeiro lugar unh a
lmaxínanse vostedes, conqu_e- Ch á ou o Salnés? porqu~ inda qlle a
· Con tit ución española o negue
felicitación pola labor g_aleguista rindo parlamentarios propios at. · e!¡presamente, somos Unha nación
e· informativa .
Extl'emadui:a, e Galicia ficando cau sa que, que saibamos, nor:i o é
Extremadura . .E por i.so nos dá al go
Como. lectora do xorna_I qu e sen voz.
vostede d:irixe, soio quixera qu <'
Po is isa sucederá si o B N-PG e máis de traballo acceder ao Parlamento españo l, contar aló cunha vo1 c¡ue,
ate ndera ás. miñas opinión.s sobo 1 _;:¡ . UG volven a outras eleccións . tamén dixemos, foi mágoa non a te r
do electorado e partido-s galegas.
p'or sep·arado.
co nseguido .
Penso que unha · abstención
·Si esto vol ve suceder · u
:sangante reflexa o aburr~imento e p1·egu·n taríame: lquén fai mais . PALABRAS DENDE FORA
· desinterés polÓ futuro de país e daño_ a Gal icia, os caciques 9u o s
Mando a segujnte nota ao seu
que :o pobo deu a· e_spalda ao nacionalistas irreconciliables?
periódico, pra que si 0 ten a ben,
goberno ;> e tamén .ás novas
Señores, o B-LÓÓUE ou a éorrix a os posibles fallos ortográopej.ó ns poi ítca.s. A conc.lus.ión e
ÜNIDADE t)o_n per·deron nada, ,ficos, e a faga pública nun dos
que ·aí ter'emo_s os ~ cté sempre quen ' perdeu foi Galicia, a números do único periódico que
Ct?mO . son Me\_lán c;Jii, R?són, sofrida , Galici_a qu·e tén qu e,._ os ·galegas ternos, e que vostede
Frar.rqueira, e.te .
sopor.t ar os · .caprichitos dun s dir·ixe.
Si. os galeguistas..atacamos á nacionalistas · e outros que ·non
Moitas qracias.
esquerda. españo.li.sta e s~gu irnos dán chegado por · falla de
· "Arrolárono perante mo itas
cada .Partido pala sua ~ancla, "unidad.e'.'. ·
.anos . O seu so no, vén de séculas
soio conqueri1·.emos ~IJmentar a
E cer:to que BN-PG. non fica atrás. Debe ser. por iso, polo que
~onfusióri errtr. · ... 1--· °::>bo .. · Un .· nunha .si.rn-ple teoría, pois aí·está 'inda hoxe, si_gue dormido no
pobo que . 'se_ < :j ea , poi a - a NOSA IE R RA ou a 1 NG e as negro berce que os asoballadores
ignorancia, incultt,..Jra, .. a.nalfabe- CC.LL. lPro ·'non sería millol· un de pobos lle fixeron. O despertismo político, · desi_nterés pala · diputado por UG na Cí·uña, si o ta los, non é tarefa fácil; nembarcult.ur_a e a poi ític.a etc.
.
· Bloqu·e ·aP.o iase a ésta n·a citada gantes, so io o esforzo dos que
A xente di que todo_s van pr.a cidade, . ca ningún?, , l.ou. un tamos fara · do. berce, , pod~ 
com~r e que todos t;on iguales. diputado do B N-PG en Ponteve- conquerilo. iCompañei!P'S". teSe non lles esplicamos cales son · dra si a UG · apois:ise ao Bloque mo·s que facelo, debemos abrirlle
as-·feras que nos van comer toma nesta cidad.e? .
.
os no sos írmáns. De~po is deserteCavilen
caviie n ben porque llaremos o pé ;p1'tsor do naso
sempre e por ri b a lles enchemºo s
a cabeza de siglas, cada vez Galic iá . non · merece esto. Ade-· pobo!
·
ficarán má is · na casa, ou irán ma.is, pens~n qu e si seco ncu rre a
Un--galego de fara do berce.
votar cos papeles que lles outras eleccións por separado, ·
A ESTRADA
·mandou o. cacique de turno ou o paí·te dos votos irían pra o PSOE
partido poder·óso. Po r Isa debe- polo temo~ do voto inútil. Eu .
A UNIFICACION
mos pensar nunha unidade de sería unha. E non é porque non
DO GALEGO
esquerdas en Galici.a -ou con deix-e de' ver o españolismo do
esto u
Xti fai anos qu
out ros part.idos afi ns ao Bloque. PSOE, pro polo. menos a UCD .
En fin, polo menos intentalo . . sería un pouco máis frenada p reoc;u pado pala i::iormalización
'·
. Por riba dos intereses dos neste t-e ~reo feudal que se- chama da nosa 1 ingua.
E dende logo, o primeiro que
partido's están os do pobo _-Ga licia. ·
gal ego, que · é pra -quen ~emos
\
ARACELI ARIAS ternos .que fa<;er e chegar á
que ·traballar. Se non se conqui re·
Avilés unificación do galego, sendo da
isto, os vofos irán para r ó dono
opinión que debemos achegarnos
á ortografía -portuguesa todo o
da TVE por.que 9 dereilc nol'.l tén
de R.- No núm ro 53 de _A que nos sexa posibel, ainda que
e~~ r. ~gulos nin . é puri~9na, e a
NOSA TERRA, · qu e as no séls de túdolos xeitos suprimindo a
consecuencia · de igq,., . ~guirá cor
r·espondentes terán ·liclo xa neste
,
rí ndose dos escravos .galegas.
momento, coidamos fican rPspostas letra e o sonido j, e suprir'nindo
mo itas das suas preocupació ns · no tamén a ñ pra sustitu ila por nh e
Este é o meu consello, o meu
párecer e todos os de esquer.das sen o de cal unidade é xa un feito a _11 escribindo lh, a contracción
- unidade arreciar das or gani zacións ponhendo
e non ó, e
que · andan por a í espal lados sindicais
galegas; arr.edor dun progra1
recomendaríalles o mesmo.
ma e clunha prácli ca poi ítica galeguizando ·O nome da . nosa
Os empresarios xuntáronse e prollada-, e qué viría significar a nación Galiza e non o castelán
deixa n . a Fraga C:áQdo. -:lles sin"e la unidade formal ¿non ser ía un Galicia, fac·endo eso e alguma·
novo'. fra ude pra o pobo gal ega, que p~quena causa máis, fariamos
convén, agora · doinos a cachola non
é nin tan abstencionista nin tan
pensa ndo en que Rosón siga
analfabeto pollticamente? Tamén- que no .mundo portugués nos
senda presidente dos . galegas demos información e probas gráficas entendesen perfectamente e que
.anque · non represente máis que a de cal foi e nemigo pra o PSOE: non o noso meréado literario · fose
to.i a UCD ~do que_se di al_ternativa-_ meirande, .e adema is nos aprovei-·
!:l ns poucos.
',;
senó.ñ o · naciónalsmo a - queri
Os ataques a outros p·a rüdos enrabexadamente deu orde, incluso, · tariamos da longa esperiencia
de esquerda soio ~onduce a des ilenciár · ·. propagandísticamente. · ortografica dos portugueses.
Pala · nosa banda so'mos máis
El) coido _que "A Nasa Terra"
perder votos e que a xente di.ga.:
optimista; é toid~mci's qú'e no.n está ' debía _potencºiar esa normalizaeu non voto pra na!de.
ben xogar -·co espelli.smo de certa ción pra que ao cabo tenhamos
Desexando· c;¡ue s-aquen as
unidade, por riba de . todo; da un idioma que semelhandose ao
conclusións oportunas os nasos
utilic;lade do voto .PSOE - ¿qué foron portugués ' tenha o seu xeito
galeguistas.
pra o pobo -· galega ._ os ,. seus enxebre, sin que eso sexa,
D.V.P.
representantes nas an t~riores Cortes
Pontevedra
Constituintes? · lqu.en d'efondeu, pola depender de Portugal ausoluta..:co0tra, o · posta . de tr¡:¡ballo, os mente ren.
dere.itos . labregos -contra a Cuota
Umá forte aperta.
VOTOS DESENCANTADOS ¡Jor exemplo~ ou do mar .. .?' ou
CARLOS FOIROBAL
mesmo · de :'· que si o rexionalisrna ·
Vigo
es¡:¡a r\ol conseguiu ·a.u non diputados
· Só duas palabras- pra· t entar

ELECCIONS· E UNIDADES
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1. - Nome dun héroe popular g;l~go. Ao rovés,
recipiente de cantería. Demostrativo. 2.- Lugares onde se
malla o pan. Habitante dunha illa. 3.- Preposición latina.
Abondosa. Outra preposición latina. 4.- Iluminado. 5.MastrQ. Metal. 6.- Escoita. Nome de muller. Pronome
personal. 7.- Obstruir. Realizarán. 8.- Danza. Mostra. 9.Esistes. Persoa apreciada. Prefixo que significa "que foi.".
10 - Ao rovés, congruencia. 11.- Tempo préfixadb pra
unha cousa. Napias, fuciños.

VERTICAIS
1.- Ferros entrelazados. Ao rovés, apuro, urxencia. 2.Escoitei. Cartas da baraxa. 3.- Marchar. Ao rovés e fem., en
gran cantidade. Contracción. 4 . . .,. . Ao rovés, esp írito. Ao
rovés facía ruido o vento. 5.- Cociñan de certo xeito. Fío
de m~tal. 6.- Ferro magnético. Nov~nta e nove. 7.- Gali ña.
Ensinen nun costume. 8.- O rectángulo tén catro. Fastidia.
9.- Pronome . Non éste. Marchar~ JO.- Del. Botaba
qargallad as. 11.- Variante de "outro". Certas red~s.
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O LIBRO GALEGO,
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AM·;tlNCIOS"- DE. e·*. LD·~:.;:

ea

)rca.mb 0 sdos de toct.~~ m · ' 'lf" "á sua· dispas·ción, pG, paises e des.exo informacio n .Je. ~ gas! os de viaxe e maritenencol destas coleccións. Xun · za. Poñédevos en contacto
taríame con xente que an:ia e con : Carlos Cristos Cristos
lle gosta a f'!lÚSica de nasa González. Ge'neral Aránda
terra· . de' todas as épocas. 72-quinto E. Vigo.
Xesús · Lubián Nieto. Avda.
Redondeta 75-s~gundo. Vigo. · Estou á . percura de catálogos
Somos un grup.o folklórico das editoriais galegas e cángalego (gaitas_, acordeón e per- cións dos nosos 'cantantes mocusión ). Todas as asociacións derrios; se al.guén pode axuculturais, de veciños ~ demais darme, escribide .a Xosé Má.ría
entidades que queiran contar García. M. ·Gabica, 4-primecon- nosco, xa saben que nos ·ro-Bilbao 3.
trF

.

1a

.

Baixo 0 lema "O libro Galego onte e hoxé", a .Federación de
Libreiros de Galicia convocou un . concu~so de ·ca.rteles ao gue. ,se
presentaron arredor de cuarenta. E. hai qu~ destacar a ~~-esentac1on
de trinta deles feitos por alumnos do colex10 Valle-lnclan de Ferro!. ·
o primeiro premiq e único ·ao cartel orixinal de. Xosé Díaz. Ao
mesmo tempo suxír.ese a utilización, como programa da mostra do
cartel presentado polo grupo COLECTIVO DA IMA.XE, pola sua
calidade ·de deseño.

1

"ASPECTOS DA VIDA
MUNICIPAL
O Movemento Comunista de Gal icia. convoca , un concurso de fotografía en Santiago bai xo o lema indica-·
do. Algunhas das bases son ':
1:.
Terna, referencia critica ou de denuncia de calquer aspecto da vida
municipal. Participación ltbre. Formato 24/30. Nome e lema por tras da
·foto. o plazo remata o 20 de marzal
e · as entregas faranse en R/Hórreo ,.
Viacambre primero-A.Esq. As .obras
presentadas serán espostas o público
escollerá as millares, pra dous premios ; o primeiro consistirá nun lacón ,
chourizos e viña tinto. O segundo : en
duas botellas de caña.
·
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A
SE VER INQ PUZAS

A ba ndei·ra - é o sírnb.olo dun pobo. · Como tal
A di sputa non se centra hoxe -nas variantes símbofo é. algo con vencioha l, que pode cambear ao
. es'tudadas, xa resÓ lta defi njt ivarnente .· a· - fa vor .·da
longo da sua historia. As cores vermellas e amarel.a,·que
incorporación da franxa diagona l. A polémfca está •
simbolizan ac tual mente á nación española,· non foron
situada agora noutro terreo . Genqe -hai poucos anos ven
se mpre as represen t ativas da mesma . . A República .
sendo· habitual, principa lmente en a ctos poi íticos, a
esibición da enseña galega cunha estre'la -vermella "no
trocou unha das suas franxas encarnadas pólo mou-rado
de Castel a. A qu e está en vigor data do reinado de
. centro. Por ser nas . movil izacións convocadas e
Carlos 111.
protagonizadas pola AN -PG onde prirneirarnente ~e
Os debates xurdidos encol da bandeira de ·~alicia
enarbolou esta .bandeira, caise 'no erro de considerala
fixeron ·correr tinta dabondo t empos atrás. Pra uns, a '
como .embrema .privativo da que la organización pol_i'tica.
enseña branca, de uso que arri nea dos ,Re is ·católi co s:
Se ben é certo que a .Asam.blea Naciona l ~ Pop.ular GCJlega
era o emblema representativo da no.sa nación. A orixe
corresponde a creación e difusión da enseña devandita,
desta bandeira está emparentada ·coa tradición xacobe.a.
non o é menos·. que eri ningún int re tencionou facer da
Nemba rgantes, dende fins do s~culo pasado utilizouse , rnesr.na di stiritiv'o partidario, senón o símbolo de todo o
p rioritariamente como distint)vo o lenzo branco cunha.
moverne.nto nacional-p.o pular gal ego. Así vemos corno a
fran xa azul en diagonal. A polémica quedou sentenciabandeira azül e branca de Gal icia, coa estrela vermella
da coa resolución da Rear· Academia Gal fega no ano
incorporada, está ·adoutada actualmente por asocia1930, que - con sagr.ou a segunda variante -branca · e.
cións sindicais, estudant ís e de vecíños·, xurdidas ao
azul- como representat iva:
· '
. · -~; · .
marx·e do ma rco org.<§ niza tivo da AN-PG, coincidentes
~ por asurn iren os prinGipios do ¡;;iacionalismo, popular : Se foi abondosa a tint a verquida na .p.olemica
De igual x·eito que a iku rriña vasca . está consagrada
al'lterior, non foron menos copiosas as interpretacións
que se de~'on da franxa diagonal. Houbo quen viu nela
como enseña' naciona l de Euskadi, pese a se r o PNV o
creador da mesma.
o cam iño de San tia go, ou a roita azul da emigración
transoceán ica, ou o .simbolismo do Miño que percorre
oblicuameí]te a nosa xeografía . Non fa ltaron os que a_
fi xeron derivar da si tuación marít ima de Gal icia, nin ·os
·in te rp retación trabucada é tamén at ribuirile á.
qÜe a interpreta ron como aportación das ·colonias
est re la -ro xa de cinco punta; connotac ións simból icas
galegas de Am érica,· en cuios pai'ses está. xe ralizad'a a
. de carácter comunista o;u de inte rnaciona lismo
cor azul na s ba nde iras res pectivas.
proletario, a lnda que fora asµm ido este d istint iv o pol a
Dun x·ei t o ou de outro, cecais fora Couceiro
.maioría d as oryan ización s· ré,vo lucrunafia s. A éstrel a é
Frei jom il quen aporto u maior contribución á cla rificaun s-írnool o de fonda .e prtjfusa raigaña na t radi ción
ción do debate. Pra este' esc rit or, a bandeíra branca é o heráldica. Un número e l ev~_do de pa íses· uti l ízan a, d istintivo da anti ga Xun t a do Re írl o de Gal ici ..
nalgun ha das múltiples v:ariantes en · escudos e ·
Represe nta, xa q ue loga, unha insti t uci ón xa
ban_deiras. _A verm el la de ci r~o pu~tas sim bo liza, de
desaparecida e non á nación en canto tal. Esta, q ue
maneira xeral, os movernen t bs. de liberaci ón . Est e é 6
uti lizo u adema is tra-dic ionalmente o pendón enca1 nado
senso específico que' inco rpo ra na enseña feit a prop ia
co mo s ímbo lo, t én co rno band eira na actualidacie a
polo nioveménto riacional-popular galega. An teceden enseña azu l e branca:
tes ~este sim_b olox ía _poder ían toparse na t radi ció n
l

~
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<
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gal aguista, c¡ue no seu emblema armonizaba a fo uc e coa
estela .·
Se unha ·bandeira é un símbolo rnáis · ou mr. nos
convencion íl l, cambeante, pra- lle da r espresión ás are las
colectivas dun -pobo no seu decorre r histó ri c, non hay
dúbida que na presente etapa en qu e Galici-a se e nfrenta
.ao problema da sua dependencia poi ítica , económica e
cu ltur.al , na que vai tom ando co rpo a lo ita p ra sai r do
atranco da secula r op ~esión coloni al , a estre la
inco rporad a- á bande ira trad ic ion al significa escoll er o
camiño da nosa liberación. A branca e azu 1, anos atrás
pe rsegu ida por quen tentaron borrar a pers on alid ade de
Ga l icia, non t op a xa incom ene ntes en ser apropi ada e
asumida polos mesmós .q ue pers igu en per pet uar a
dependenc ia nacion al . Dérona - su m ido na asepsia
política, val e irárna de cont ido patriotico' e re iv indicativo, -i nda qu e p·o pul ar mente siga funciona nd o ás veces
como ba ndei ra nac ional de x.eit int u itivo- con vertiron
unha ' ba ndeira e n far r ~ po rexional. A nive l de sím bol os
tra duc e o que a autono mía admi nistrati va quer
re presentar no .pl a·no po líti co. Tanto u nh a coma a
outra opñ ense ao dereito de autodeterminación
naci on al.
A situac ión acual de Gal icia, en lo ita por roper a
de pendencia, o brigan os a escoller unha si mbolox i'a
aco_rde cos imperativos históricos presentes. Se no
pC1sado a. bandeira azu l e branca puido servir de
estandarte dun máis ou menos difuso ~;;ileguismo, o
naci on alismo pgpula r non debe hoxendía co mpartic
t1nna enseñ a usurpada polo caciquismo, a reacción, o
españ olismo, poi-os nemig os do que noutra época
Ghegoti a simbo! izar. A Gal icia q ue arela recuperar-a sua
pers-onal idade e soberanía puxo con acerto unh.a estrela
de ' 1iber<1ción . no az.ul e btdnco que nos · fegou a
tradi c ión . Esta é a bandei'ra que debe acobillar a tocios
os patriotns de Ga l icia, por · máis que non acade
oficialidade ._ mentras non teñan cumprimento os
ob xetivos que pretende representar.

