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CADEA DE CORRUPCIOM NA · RECAUDACION~'-
USA VOL VE PERDER _
-NO IRAM

11

Laboratorios Beca apes~ado polo i~irus das multinacio_
n ais

SEN Pí

CIO

UN ~ovo ACADEMICO

O sr. Ogando Vázquez ent rou
na Real Académia . Ao t empo ,
"La Región " facial le unha entrevista a este home que ost enta o
cargo nada menos que de "consell eiro de Bellas Artes e vocal
do Patrimonio Artlsti co e cul t ural" de Ourense. E velei q t,JI algunhas das q ue di xo :
(Pregunta o entrevistador "se
a disglósia se pode rá considerar
como un ha escusa ou un ha d ificultade no proceso Gult~ral de
Gallcia") : " : .... de ningún xeito
a disglósia em pece ou difi cu lta
o proceso cultural gal eg a . ·o caso
dos Cantó ns sui zp s é, un exe mplo
.moi . era ro pra contestar .:;i pre. QUnta ".

BOL:ETIN ~f~ OFICIAL
úA. ' XUNTA DE G~UCI,A
s.c:r.t.rt.

x..act. xum.

FRANQUEO CONCERT
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Non com pre nd o por q ué
' Qan de x urd ir probl emas nu,~ha
· pob9aci ón escolar .biHngüe". ~,.

.

..

Non comprende ·moito, non.
E eso qeu b problema, r.náls ca
de :ca letre, é de , vista.

"'*do " Gtli&. MnoMi".
C/ CUrros Enrtqum, 1 - Tellifono E9~6 •
Depós ito l.eoll
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AC!<'

P11l!!llclo de Re xol . Teléf. se 3208

.Non lemos 'máis. Se ti~:era

mos cartos, regalabá~oslle "
Ogando un libró. Como noi'i' os
¡A ·r.: · ternos, dámoslle biblfografia ba. reta: sobre o concepto da diglósia: vid. "Idioma y poder social",
de Rafael L L. 'Nlnyoles, q~-e·. s~
atópa en. calisquer librería. Sobre
o .caso ·'suizo, vaia' á oficina· ·de
Turismo, que o informarán. ,·.-: · ·

OBRAOOIRO'

EDfOON E ADMINISTRACK>N:
SANTIAGO OE COMPOSTELA
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·0·1GAUCIA DI ·GlllCIA·
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PARTE DE GUERRA

AUIONOMIA · AUIONOMIA
~

Por primera ve z, no" "Pol eiro "
. apa rece e.n pé de foto . Pero é
q we vaia ...vaia. Domingo 20 , "El
.Pr greso " , portada : o ti't ulo
" L_a ~u eva Li béria·", · ou alg~
asi' ; o· t ex to : ' Estas dos imágenes , ~ b ti en en prec io . Sobra, segu ram ent e, todo com ent ario . A
la izqu ierda, el nuevo p resi de nte
sargento Sa mu er K. Doe, coi~
una sonrisa casi a punto de sal (se le, d u ran te el di sc urso pron uncia do a la po blac ió n , m ientras
enarbola una p istola . A la derela estampa escalofriant e
. cha
del anterior p resi den t e, Tol bert,
y otros h om bres arrojados en
una fosa .c o m~ n , ant e 1 a espect ac ió n (sic') do i°o's cur iosos. Nada
hay q ue añadi('.
Si. Que de engadir algo, teria
de ser aqueta do outro anterior '
presidente de Libéria, lacordan ?. "Eu dirixo este p~ís coma
a miña empresa privada". E maxinen á "Citroen" cun millón e
pico de empregados ....

<

...

·

Anque non o crean, esta ·portada
vai ~n _bll,i,n_g~e.
-,·

'
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A CGusa pasou no bárrio bil baino de Basurto. Un home de
34 anos, labrego dos arredor cs
apareceu pocunha rua coa ..amisa toda manchada de san9ue
e unha ferida recén -de escop8ta
no peito. Pasaban por al 1 vários
coches do 091, e ·as poLicias li¡3i.xaron · de cara el. ¿E saben cal
fo i a reacción do ferido l. Pri
meiro, insultounos; e lago, bo t.
toulles unha pedra.
Xa hai que ter m'oit a ma la
uva. Ou -combativ idade , calq uera
o def ine:
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·Na longa história de 9tropellos dás rlereitos l.uí1.nano.s fica~oli atrris as diversas·sociedades
,
nas ·que a pers.oa non tiña mais dereitos dos qflé ao poder de turno lle con.viiia.' ·
4y,ora, no noso te.":rif?o, aso.lagados f?or máximas que ·nos tornan pasivos¡ pregoan-.as virtudes dás democrácias ·
. .formazs efa-rtos fJor ~on.centos como , "lib.er,dades" e dereitos humanos o cidadán ~,
· ·
q_uizais teifa mais: de~eiws e ma. i~ P,~si~ilidad~s ~e exercelo~, pero o p_ode! s:gue a ser o 'poder
·
.'
~- -1Jolt ttco, economico, profesJ,onal··
_
e contra del estrelanse
frn,1Jotentes,
en
m.oitas
ocasió1ts,
arv,umáttós
como
razón-e'
xust{Cia.
- .
.
.
"
- - :
--..,,,:(

Esa é a lmpoténcia .que debe
sentir Ramon Rodrigu ez Raposo,
, po_~tevedrés de cincuenta e seis
·,_ anos, que ingresou como funcionário da Facenda hai mais de
.. trinta e que tras d,iversos desti-. rios, se lle axudicou a praza de
recaudador na vila de Ordes·. Un
·posta, que somente durou oito
meses, suspendido e despois ce-sado porque non aceptou o que
xa era costume nesta zona recau datória : "Explotar a inseguridade, o medo, (l debilidade ou ig!'oráncia de· moitos contribuintes
·-neste caso da S eguridade Social Agrária- cobrándolles por arriba
do legal, dup-!icando e triplicando recibos por un mesmo concepto é á mesma persona, etc. Un
exemplo:. recargos do 20 por cen- •
to por contribucións diversas aumentaban astra un oitenta por
. ' cento". Este tipo de cobros indebidos, segundo di el, era-o· método que utilizaba o persoal des-.
ta oficina para obter os ingresos
que non lles chegaban por con duto legal, xa que a Diputación
:~..non facia frente, como é·a sua
obligación, a estes gastos'.
o feíto é que o recaudador
solicitou a anulación dos recibos
que consideraba ilegals e negouse
a xestionar o seu cob-~. Pero a
Diputación non mand~ba cartas
para facer frente aos gastos da
oficina recaudatória, polo que
non puido pagarlle aos auxiliares
. da mesma e foi denunciado por
éstes á Maxistratura número 1 da
Coruña que desestimou a deriúncia. Presentada outra vez pero tamén contra a Diputación, o maxistrado co ndenou á Diputación,
que acudiu ao Tribunal Central
~fo Trabatl9 para que revocara a
senténcia . "En agosto de 1974
os ·maxistrados dese Tribunal
.Central pro~unciaron unha senténcia contra min que eu considero inxusta, anulando á da Córuña.... e dcspois o maxistrado des.fa . cidade pronunciou outra na
'
.que se me con'denaba a min a pa-

Edita: PrnmociÓns Culturais :Ga- '
.. "
legas S.A. · · , ·
'Co.mi$iói;i de F~ndáclores: Acós.: ta Beiras, Xoaqu·in; Fontenla -Rodrfg.uez,.· Xosé Luis; López Góme~, Felipe Senén; Morales
quintana •. Xos~ Enrique; Varela
Garcia, Cesar.
... ~.i~e9tora: Margar:.it~ Ledo' And1on .
·..
_ .
· ·. Re~actoren Cqlaboradore.s: Xo. sefina ~· Corral, Alfonso -E·y~é,'

• '~ .: r:. it~

°¡J,:0 ,~·~· ,.7a~o~;;,~jr1x -_.#:_~~~ ~~4~~~

(Jlh. (/ar?So 'r;IÚ~. ·17, ~
1
·
C=mdo voltou de Fránda escomenzou un long9 pelegrina e
por despachos de abogados n
busca de defensa xuridica. Pa blo
Castellanos, do PSOE, Ruiz Jimenez, Cristina Almeida ·do PC , en ·
Madrid todos, amasaron boa disposición para o seu caso pero o
certo é que non o asumiron . Rafael Barez, na Coruña non aceptou de princípio. O abogado de_
ofício -po r pobre- que 11·e reco mendou ·Rui z Jimenez que buscara na Coruña non lle serviu
máis que para engadilo á ·sua. I is ta .
de denunciados "xa que este abogado; Spiegelber e_ndexriina_is present-011 as querellas criminais p.or ,
miu formuladas ~on_ira ' seis. p~r- .

#-4° . -~- tqn : : .. - . ·- ·_; ,....

.

·. sonás, a pesares de dcept'ar a d e"
· sie:náción para o facer e drs.de
1975 non soupen nada- ma,is~· da
· · .evolució1i de'stes tramites. ~ '. ;:·
.. As sei.s pers<::Ías contr·a as· <i' ue
ter:itpu"qÜe_rel l ar~e cri'm i nal me·rf:w'
sen,. . co_nseg~uilo, cuxo.s ~argos~... o.rrespondel} á'epoca en que R©-©.ri1
. gue~ _Raposo s0fritJ jis sand~ns.
_soo ·estas: o delégagq .de . F a~enda
da Coruña-Fernáridez ~eijoo; Fer. nar1]do G~arda : Agudin, abogado
~ do Estado; Benito Freijido, Jesoureiro da Facet1-da; \tidal V'i'i.la,
xefe da sección~ de recáudación e
inspector; Rodríguez· Más, secretário xeral da Dir:iutación da Co- ruñ9; O íaz Sánchez xefe do ser... vício de recaudaéión. A eles eñ.~a
diu e..ábogado que_lle tocou -Por
. turne de ofício e, alnda mais ~·;lJ n 
xuez e'.un fiséal da-coruña_ ..
Xa qu~ a 'visita a abog¡:¡dos,.
supostamente vencel lados aos i n·tereses _das. clases. menos favci'rec;:idas nori · ·1e' S6;(viu de nada, esCGr-T)enzou -a. aC{\JaC po:lq sua CQfl:
ta. Erivi.oti extensos te.legrar.nas
· ao Supr~mo explicando de.tarla-dai:nE)n_te ~P. seu. aso, desde-que o
sep'áraroñ--= do' seu 'fraball'o' . astra
8
;_

~r~P~~ffui~i~=d~:~eª-u~f¡¡;~r assev~~~

-~ xudi.ci~Ís. ' N"ón -.tlv.o fespo~t~" a
·
n.on · ser unha cédula de"-citació'n
$.-¡;4-t /?-., ~a#.~ _· ¡Qb~~ .· '
·
da Audi.encia -P.r:ovincial d€ Pon-.
~ ~<Z- ~~! -1/v,: (J;úM}- 0 ,~ti(¿µ.:;<- o./,tc,.,iz,ÍL
tev-edr~. para .que se_ratificara-ao
tf'U' . /tP~ t:iW4~ ~ ../~ ~cau~~~
~-,C. :J.",~
~;;~rito ~o supr~mc:i. . . . .. .
_ ~
ú;/,ievtth~ 5é? ~ -~ ~· ~dio ?f'Y,,,f~
·, ~Cantps millezros de,- mill~ns -dt' ·
t1.1-J~ tP(;... c.~~i:l'- -e..-..... .,4/1. .. _C.v.<::z-,;v tr.L. · '[::(..~~
el- des.de .o ano 1948 puideron
• f!;!~co . CPÍJ. ' f¡..;. ~~~ ~~ ,,;{~- . ?,~':~
.
Jf:f/!t!M.--o
ser - roubados '. por piputaciáns·
/-Ft-1/l't<. ~ · ~" ~ :.~F t~q. JZ--g'\~~~~ó i · ''-. · P1:?v-inpiai~ e oficinas de ·r ecau·dav.f/f/to7-' · ~ ~Rt-- . ;fodo> ~ ~~g ~'! ~~-1/J~0_
cton de tributos do_Estado, se se "j.- ~- l ·H....~q~ ) _ ~ ~- C:~6..,_ CYÍ"C: ~¡"+- ·~ segue ·O me~m~ sistema que ou~ . CAA.~ '-;·_l.f;[;:;, lJ2·1-'l('!) ~ ~ .~~. ~p.· f?v<- q~~-- e~ "denuncio en prdes? E r;
~ c,cY{,..,,p../1,,.:,. ¿,.,;.,,.~-:r¡;;t ~f).o) _ ~· t?Ú-- ~ -·, .,; .:.• , , .... ~ · toao ·e.aso o que eu pretendo e
. ~ (..,;4-tMW ·' · ~i¿;,· ~ ~ --~./·
-' ' · ,-_ ""·_~· . . '.- =," ~· . ~ -"' ~· ~ s~inp_?efn~p, te, -ter a via xudicial
.~
. _ -"~ f;¡j/I~ ,_ :.. :~,
· ',-~ "· a_b?r:ta :pa.fa· que se potj.a demos7
\ _
:~. -. _ :: • - C>~~
·trr¿r- -s1 ~·é cérto ou non o que de ~:·
r-: . fen-do~ -re s~· as persoas que cito en
. . -: ,. +.-w<r (l ,-1 :t il\ . :? ;-! z¡;~:v..- ..
. . ,
~ ~ . : . ·querf:!kq · -~riminal teñ en respon_c'lo.
-~·.:-- - •
•
sabilicftidé ou eu · estou_ trabuca-

., ._,. -':"' º"· . .C 6 )"

ciºen~~ci!ia":rriJl', p~s~~as de-..~ál{nalgin cobró. por

.. H Ol:JbO quen
·.via·executili'a: ...
· '- . - .. ... .
.

... · · -
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Fotogiaffa: Bra is, Cacball

a, ~ er: Jmpr~n~t.·. : La .Región', S.~."

nand-0 Bellas, Xurxo• ,Ferriández :·· ~· Offset. C.:.Ou1roga 1_1_-15. O~rer:i-Albán.
· .·'. ·· f· ~ ·
se. Dep. Legal: C-9.63,-1977,
' Qi·buxos:"·X .. Ma~(n, .X ..' Ma-sid'e, -~ ,.Oistr1bucióh: A Coruña Librería
A. Sucasas, Fíz \/alcá.rcel, P.- A> Colón, · Telf . .;222206. Santiago,
· P.EFUÓDICO GALEGO SEMANAL
Estevez, A Lamela, Alexandro,
Prensa Nacignal, Telf. 58.3456. · :
l!o~üis, ·C. c9rredoira, ~.,X.exar,
Pontevedra, Li_brería · Cao~ Telf.
-_, ·
: - . ·
· 855374. Vi'go; Distribl'.lidora 'Vi- .. ·
X. M. Gon~~lez, -X. Ramón.Pau- rraguirre, Ma-iald~· (Eusk~d.i), Xo- _.' ~o.
•. ,
, _. ~
. ,
g_ué~a, Telf. ·414570. Ferrol,_Dissa, Lois Celeiro_,·Pablo Viz, Paco sé Luis G. Labatideira (España) ,' ·~
tribu-idora Velo,- Telf. : 357707..
Arrizado · ( Lugo), F'ernando Car-los Durán (Londres), A. p: · PubJ1c1dade: Anto.n 1no Torron
Das_
ilv:a -_(Porto), .- J. · :.1.,.r~Hwarro, Fernández. Telf. 5~2913·..
L:ugo, Souto, ·relf .' .213425 ....
Franco. (V·igo), Suso Piñ-eiro (feOurense, Vda. de Lisardo, Telf.
. rrol), X. A. Suárez (O Condado), ·Uatzer M0ix, PJñeiro •.P9tmo. " .. Redacción e Admini.stración: .
230218 . ~ Bilbao, · Distribuidora '·
Váz.quez Pintor. (Mprrazo), lgná-Troia, 10··1 .º - Santiago _. :
Vasca, .Telf. · 4231933. ', Barcelo- ·
Brisset, . F. Cusí,. M. Men;é · Disen
.':'o· e Confección: · Xu_rx·o . Red
.,
T l 'f.
582681
Fernández
·
a_
c
c1on:
e
e
ono
.
:
na, F. Rafál~'.s . Artal, Telf .
Marc;al (Paises Cata~ans), P~ lpa- .
Administr~ción: Telf. 58261-3.
243365S .. ·
·

cio ·
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. t:UG.O CON · LABORA
TORIOS - BECA-·
·-·
,.

,

'

:APESTADO POLO VIRUS
,~- DAS

.M.ULTIN.ACIONAIS

rt
En Lugo, desde os· anos 40, viñan traballando os Laboratórios BECA adicados' á. elaboración da vacuna antiaftosa. Contaba
cUnha plantilla qe 24 pe.rsoas . .Oelás. 6 eran mulleres.
·Hoxe-é ltistória: Estánse a subastar todos.os seus bens. Tal ·e
• corrrn estan as cousas esta sociedade ten responsabilidácLl'iiti'itad'a
pósto que era unha empresa, com.o se di, de "carácter - familfar!~.
Enfin, o~tra- tnorte ~ais no mundo agónico ·que- ._ coñecen ps lectores.
LUG°O: ~.IHJ\IEIRO . ,
.

..

OS BENS

DE

BECA

.

Aparte do Laborátori'Ó a· em- .
Alá po!os _ahos 46" no Bápresa tiña, como xa dixemos, un .~·
rrio de·.. Casás de Lugo·, montouse
mataqoiro pró_)Jio con reses que ·~
"Laboratorios BECA", S. L: · ·
'serviah para facer as experiénO nome deu·110 · o crono, Don
cias. E. no ·ano 77 cando a ·em- e
ca'rlos Beca, un abogado anda· presa se .. desfai desta secci·ón .·
luz . Este .laborátório _- contaba
vendéndoa . a
unha · nova
con . ·m'atadoito pr.opio . no que
_ empresa (co ~ nome de FR 1-M ISA) - .-·
h~bía · por términos. medio, 30
e coa condición de que acol\lesen_· •
vacas. Esta empresa especial izou aas empregados que -xa pertene'se na fabricación da vacuna an. cian a· BECA na seción· de ·mata.:
·tiaftbsa. Foi, moitos anos, o únidoiro.
cd,qu'e traball'ab~ nes10 en todo o__
Tamen o propietario -funda~ .
território e.statal. Chegou ·mesmo
a exportar: a Dinamarca un país
dor , D . Carlos _Beca, mor:itara ¡..
qu e parece ·estaban cerÍ tra l_
i zad as
. gandeiro e que conta cun grande · _ . unha rede d~ comer'ci'11i~ación :;.,
- O RAS~RO DOS RESTOS
2 subasta. Trátase de despachar
F R1LUSA, que non entr-ou -niste . .
as cantas.
.
e ben montado laboratório ofiterreos ,, ed ificacións e os restos
proceso
de
liq-uidadón
que
agora
·
Precisamente·
foron
os
de
Secial. En BECAveuse traballando,
Na m'añá do 28 de marzo
das instalacións.
se está a vivir é que, no seu mo - - villa os primeiros en .lavantar a
moitos
anos,
coa ' técnica
prócede_
use , tal e como se anunXa dixemos que, segundo as
mento
produciu
moitos
bénefi~
.
lebre
e
,
segUACfÓ
as
normas,
se"Waldman" que consiste en ter,
ciara,' á subasta ·-·dos bens de _..normas, haberá "rebaixa" para
. cios ao seu dono airida que, co · 'rán os primeiros en cobrar. Forianimais e in xerirlles, ·en viv.o, o
BECA.
os licitadores. Por iso que, coas
mo xa "ben s~ndo vicio, no-n se
tes achegad.as á empresa ainosa- .
virus
na 1lngua. Nos últimos
_ • A. subasta estaba dividida en
cantas da leiteira que nos axufaga constar a·nte o fisco os beron o seu ·contento xa _que, se
anos xa traballaban coa técnica
28 lotes para os terreas e para os
dou a botar unha persoa , 'podeneficios reais das com.pras-venben ·é C:erto que o sr,. Maxistra~
francesa "F ren kel ''.. Co'nsiste en
instalacións non . houbo ningún
mos decir que os· 37 millóns dos
das
dos
negóciós.
Segundo
ou·
_
cfo.
-farcioú-moi'
T
Cr
en'-sacar:-a
suutili2a r linguas de animais ; mor- .
licitador. Asistjron licitaqores de
terreos_e· instalacións poden sair.-.
. vimos comentar - na cidade de
·basta .os -. bens de 8 ECA tamén
tos
e conseguir a vacuna en
Lugo, Sant iago, León e Madrid ..
. enfin! xa· se verá. O que sí xa
lle concedeu aos afectados - a·
"cultivador.es".
Aparte
disto • . Lugo o sr'. Beca só d~cla rou 2 ·
Dos 5 lotes subastados sacouse l
se sabe é que, polo pronto, támillórl's pola venda fe - Frimisa , inderriniza.c jón de 2 meses por
BECA tamén exper imentaba ~n
millón 382 mil 798 pesetas. Ensanse en 28 millóns e que, se.· que, .naturalme1'ite, lle rep°ort_ou.
ano a. pes¡:¡res de ser unha empreanin:iais no iaboratório tal como
. tre as 40 persoas asistentes estagundo as reglas a subasta nunca1
coellos, ratas, cobaias . .
moitos ~ma is. · Hoxe por· tanto .
sa _de menos de 25 traballadores.:·
ban cr maior parte dos traballaempeza ·no valor total das"_couCon todo os traballador.es ncin as
BECA consta dun solar duns. T3.
dores. L)na muller decía: "Están
sas.~ ·senón nas suas 2 terceiras
CHEGAl\I AS
mii' metros cuadrados no que _
t~ñe o .todas consigo xa que neste
xogando con nós". En cámbior
partes. Por. tanto que o "choio"
MUL TINACl.ONAIS .,
hai dous ediHcios.
· , · . rries fai 2 anos que _están· en 1íos
pódese quedar nos 18 millons de
No momento de facer . ' a .su- ~ ·. coa empresa. Despois do cerrE¡J da
dores. Unha muller decía: "Están
pesetas ·a que suporia unhas
:, Fir:ial'izar:ido· os . anos 50 co-:
basta. a Maxistratl.Jra · núril.e ro 1 . enipresá estiveron 8 _meses astra
x·ógando con nós". Eri ' cámbio
1.000 pesetas por- metro cuadramenzan os Labcratórios Zeltia
pe . LugP. " fixo dt.¿as pár:tidas: ~ .. conseguir o seguro de desempreun
dos . licitadores
d íxodo . Unha ganga nunha zona de
(n.Ó Porriñ.o)· a fa~er a vacuna én
Unha co'mposta dq terreOe edi < , '. go. Seguro que caduca ·.neste mes
nos:· "N¿n ve vostede que para
Lugo
·
c.olaboráción coa casa inglesa
fi{;aéión. Outr:a das instalaciónsr ."'. preciso. Se non chegasen os qens
-entrar en·subásta xa hai que deen expanS'ión! Ciar.o que tamén
b ora-propiamer:ite ditás .
.
da · empresa para .os · débedas·
positar 3 miilóns de pesetas e · aí a par'ltasma da hipoteca!
Cooper. ó própio fi.xo la_
tótios .c' 'Sobrino'~ en Olof -.(CaTo.das· estas propiedades foterian d~reito a·'4 nieses · fnais.
intereses e .. . iso- manca! Eu le-·
Na mesma mañá do día 28
. tal-i.mya) coa
·marca francesa.
rnn valoradas nun total de 4g- mi- .,_ · Polo que parece, .sobre de todo
vei un ha forgonetiña en .100.200
subastárase tamén diversos mat~
' ~ Roger Bellon". E, a maiores,
llóns 699 mil 926 pesetas.
·
· os máis novos, ·an'dan a preéura
pesetas, ·pero a maquinária e
rial, por valor de 44 mil pese '
~tamén _trabal lou en Catalunya
·
, A inda ·que uri n~:m é afectado
- de . nova .vida. Para tres, que xa
todo iso non-hai quen veña : Non
tas, para indemnizar aos trabaa .• · multinacional
alemana
nesta · subasta -da mágoa ver os · - rebasarán os .60, andan mirando
ve que hai al unha ·hipoteca do
lladores de Lugo . . Esta subasta
\'Bayer". Todo esto axudou a lle
B(;)letín·s Oficiais da Província de ... de ácollelos a xubilatión anticidémo e.. quén se mete a iso!
non se !ixo por falla de licitado-~lilitar; · a primacía aos labor.atóLu.go dos días.25 e 28 de febrei~
padá.
Efectivamente
fálase
en
res.
·ríos BECA de Lugo .
ro case é1teriños ·adicádos a eLugo dunha hipoteca _ qu~ pesa
· " .Ur::i .•profeS"i~·a1 disto -.díxonos
·1\umerar os oen(de BECA que s.e
sobre de BECA por motivo~ dun
AGÁRDANDO O MAL MENOR :
. qu~ tantos laboratórios adicadqs ·
·subas.tan.' E de destacar que 0
XEST.10NS i:>ARA SALVAR
creta da Caixa .de Aforras de
a 'isto non podían vivir. U~ica· materia l era -de primelra cali.dade · . ,
· ·"BECA"
Gal ícia por rnais de 1O mjllóns
Xa quedoü dj,to que os traba- j ,
n;tente·cando \{en a peste e.se pro- - (aceiro inoxidábel) para.a técnica .
..
de P¡)s~:fas'.
···
. b
lladores o que querían era que a.
'duce unha ·situaéi.ón -1ímite ten
francesa do proce.so.
:
A edade media dos trabal lan ª partida da ~u asta
fábrica seguise. Os de Sevilla que '
:safda toda a produ'ción da vacu:
_' .. dores ·era de 47- anos. Todos es- - fórmana os terreas e a edÍficaestaban perto das cantas, pois ana: Compre ter . de ·con ta que a
/' · ~aban· inter~sados natyralmente·
·'éión. Outra as i nstalacións intelá se centralizaban, foron 'bS
. O POR QUE DA SUBASTA
~.. en. que· a su9 empresa seguiréf
riores. Xa sabén vbstedes que,
. ·v:acuna é. perecedeira.. Por is.o qué
primeiros (en abril· do 78) en
·a·s -multinacionais facendo o cer-.
" · · adiante. Temo's entendido que
nesto das subastas, hai unhas dis· pedir cantas. ·Os de ~ugo fixéro-.
... - -:co ·só p:oderia subsístir ·' un.ha ~m.xa-. deixamos "diki ' que éoa ' .. ' mesm'o' \e' Ji"xeron .; ri'égociaClóns ·, . ' posicións éo fin--.deº·que n'ón actJ~ no en Setembro do 78. As mul- .
~ P resa coma de Lugo . ( con 24
chegaqa, poucp e- p:outo, doutros
<· con. SGbl GA pera. nq.n .G:oritesta- · da a elas a puxar ' «JUE:Jn non ten _
tinadonais abrasaron o .• campo '
.. traba lladores e 3, 4, 5 o·u 6 .rrie-.
_japoratórios facéndolle a compe- -'.· ron .· ü'utí6 tanto "pasou : éoa ne- ·
cartas '. ·Antes de- acudir compre ·
de ~traballo no das vacunas e non
. · . ·· :s.e i de, prnduci·ón r~al) : trabal.l~n .,- . . . téncia- a BECA. este perdeu o sel::! ·
gociac-i6n· ··do,~ Axuntarn~r1to" de · •' ···deriositaveJ· 1O~por oerr do :valor
apareé!; de moménto qüen que~-;
do; como- , la_b orntório á cargo ao . · papel-_,Q.1.:Jvimos:comentários que ,· · Lugo. A vista de que na -cidade
.da causa pola que se vai puxar
fa .s~guir wn esta fábrica . que1
·.·Est-ado.1 \ . : ~.
' ~ ~· . -.:•·:.:, tameh _por, m!31.a 'administración. ----~·· nqn ternos Ur) matadoiro .par:a os
As(foj>que; neste 28 de m!]rzo
paraece que esta montada '_~q,n
·· ·
·'. . Pora. o quefo'ra ,' no r.nai.o d0' .~:~_1tempos de' hm,<e :tra):aoase
q_u~.
·n _o~ ho~~~"~l~.R~·n 'lic~ta. ~or. para· . "tod-as -as da fo¡': fl'~r eso'q ue tóqps .
. 78~
saláríos, at,.Jmentaró.n nu.n .. :~ pe animase'n á cornpr"a aas ir;ista.os termos e 1nstala<hóns. Tamdan po~ conformes .))e poden
. 25 P.o~ .qm tratándo-de · igualar :.~< l~ci6ns de BECA," ¡iero tampou- .
pouco para · a ."fnáior
pa(á't e dos
1
. cobar ~~ . g_u~,.ll~s _de_~~r-r\AQa:r~e~;
.. .- o /c:osté da vid:á, que daqu.elas, _. • ~~- cose deron por ertteFadós .• H'o'xe , .. lot~s -. P<?f·Cert9 'cí ue' ún licitador
mos a med 1aaos-deste _a; v.er p-ue
· ,..... ·~a~iaAe estar polo_22 ~- pqr cen. · · · toda ·as p~rsoas: q:t..J~' por - ~.In o.u.. ·
ao .ser o .únic·q, ná 'puxa de vários
·pasa , Xa lles-bontáref0?5i >";-:.; '~· , '
· · Hoxe',: - xa. ·.coa fábrica total~ · ·-: outro motivo, andan . no ,proble· l~tes: ~tér á dé,ipositado _xa os,3 , '.,,~:: .,.. 4
~,
~),' .,·,,;"¡~\,;,,.;
tT.)ente. precintada trátase de ,sa- . ::· m~ amosáronse .
cautas ~ pÓr .· mil lóns . .. esetas p-révi'os e ver
'.1Ü.9ü' · gus·tarí.anos..- po- .·
' carlle '. pro·veito
venda de tod_o ~:_~-~, co-nta .de ~ que nc;>"rí . quer~n · ~SCO: ',
se f~VOri!Cido
-~ 'quita -'.'_ (re- . de;H.é~ , cÓnt~-r algo pc;>si~ivo, pe-º·,
·para face r frente a 4 m111óns de· · rreritar ub poslbel ~omprador; de
bai)(a) do 25 por ce
róxi'm·a
ro pensamos q4e est¡;¡· empresa
p~setas ge re9laniacións ·de salátodo .. Hoxe · por hoxe a tábriea
slibast¡;¡,' pois renun.c iou a guf~
COOlO outrás -m6has quixerár:ros
· : ribs e 15 .nii lións p9r ·despido. '.
xa non esta para parse en (llar. sición dos lotes.
~
hós· que · cont_arltes lo~o real ¡da' dos 'traballadores de Lugo. A- ·
cha de novo. Ná primeira subasta
d es positivas_ .. Polo de. hoxe -~
(28 de- Mario) xa -se vencieron 5
· ·mais .de 12,millóns 600 mil que
OS SALDOS.
pa_norama _iridustri.al galega es~a ·'
1
• ·redarñan os · 6 trabal·le,c;fores· que
lotes que, polo que parece, son
negro! ·
tiña a mesma enpresa en Sevilla
fundamentaiS." Son a base dél fa· · No Bpletin · da" Província dó ,
(Anda[ucía) que era o lugar no
bricaciÓ.n.
28, sa-iu · p segundo anün_cio da
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PESE ATOPO, A FOkGA SECUNDOUSE
O Convenio ~ Nacional da Construcción

é Posibel

'

,

Coa firma por UGT dos convénios das províncias da
Cormia e Pontevedra e a sua poster!or. bo·mologgción, a posibilidade de que a xogada se repetira na de Lugo, e o antagonismo total de posturas na de Ou.~ense, a sa.ída do Conv'énio Gale$,o·do Sector da Construccwn aparecia, anqueen
base a díferentes razóns, como a única posíbel para CTG
iNG e cc.oq, centrais maioritárias e que pasaban e.n tre ~las ben por riba do 50 por cen dos delegados sindicais. Neste ambiente realt'zanse o 9 de Abril_a I Asamblea Nacional
de Delegados, convocada polas tres centrais, e ne/a acórdase a denúncia dun Convénio da Construcción "a nivel das
· catro provt'ncias ", posibilidade legal real para quen axunte máis do 50 por cen dos Delegados n~se ámbito.
Tamén se acorda a realización dun paro do 23 ao 25
para apoiar as x_e~tións perante a 1dminz~tración. O paro,
co trabal/o de~zd1do duns e o f!Pºw parcial dos outros, sal
adiante na mawr parte do P,ats, e o 24 as centrais convocantes acordan a reitegrac1ón ao trabal/o "en base a terse
,conseguido os naso obxétivos" Nefeuto, o Director Xeral
de Trabal/o prometera a sua mediación perante a Patronal
'
e o primeiro Convénio de Sector para toda Galt'cia
("a primeira concreción do Marco Galega de Relació11s Laborais ", diría a ING), queda at', p erfectamente viábel.
A REPRESION
SE LECCIONOU
As províncias da Coruña e
Pontevedra, aparte de xu ntaren
máis do 80 por cen do tatal de
traballadores (máis de 45.000),
tiñan o seu correspondente convénio xa firmado por Patro·
nal e UGT e perfectamente
homologado polo Ministerio de
Traballo . Xa que lago, a movilización destas duas provlnci.as
teria sido maiormente significativa . e así o debeu entender todo
o mundo, pois que foi moi
forte a represión policial. Oito
arrestados en Santiago o primeiro dia ( que por certo
salron ceibes ao final da xorna fa
de traballo), dous na Coruña o
primeiro día e outros dous no
seuundo, e dous no Ferrol, é o
balance da província septentrional , na que inda asl se
acadaron porcentaxes de paro
por ri ba do 50 por cen nas tres

cidades; sobranceou o paro no
Polígono coru ñéc:;
Elviña,
unha das grandes obras da cidade , e o feito de q ue a "centrata
das 600 vivenda.s" , a outra obrg_
importante, estivera totalmente
acordonada poi a po i icia, senda
imposíbel o acceso a ela.
En Vigo tentouse o paro en
várias obras importantes, pero
a indecisión da CT G naJgúns casos, e a postura abertamente
anti-paro de CC .00 . (que non
mantivo unha .postura coerente ·
en todo o pals) noutros, fixo
que non - fora
ad iante. De
calquera meneira, parece que
babia importantes dispositivos
ílluntJdos de ca ra a imped ir o
éxito da convocatórid.

''º

NO ANTERIOR, PARO
CASE TOTAL
As províncias de Lugo e Ourense están sometidas na nego ciación dos correspondentes con-

·
· vénios p,rovi·nciais , menténdo s1
un doble~ enfrentarn el}.!o entr«' 'J.J
sindicatos (maior 11 1ente ING e
. ·L:TG) e· a Patrona l tocante
á suba salarial e ás Táboas de
Rendeménto, ·concept~ .que ·as
ce nt~ais están d isposta s a· non aceptar de ningunha maneira.
En O ur~ nsé, o paro foi prác~ ticamente total na c idade e na
maio r parte do ócc id.ente da
provlnda, cu nha -manifestación ·
o 23 en Ourense que se constituí
a maíor movil izac ión de masas
na rua en tod o o
país . Os
porcenta xes da . zona. de Va!d eo ~ ·
ras, ·con . importahtes exp lotacións de lousa, non foron tan e- ·.
levados pala deserc ión de·CC.0 0
o sindicato, de mé]ior implantación na zona, pero así e todo, o
paro foi tamén importa nte aqu l.
Por certo que a CC.00 ., central
de moi pouca importáncia no · 1
resto da província, negóusell e CJ
·preséncia no Comité de Fo! ga
eñ base á sua actuación nestas
comarcas ori entais .
En Lugo xa houbera cando a
negociación do ano pasado un
importante co nfli cto , con grades
movilizacións. O paro do 23 e 24
foi case tota l n·a capital e na
importante - zona da Costa,
mai ormente Viveiro, alto, en \Lillalba e Chantada e menor en Sárria e Monforte . Por ce rto que o
25 , cand o a reincorporación ao
trabal 1o , a patronal 1ugues·a decretara un peche, pasándol les a
firmar aos traballadores unha so- l·icitude para abriren luns 28 . A.,
peücióo das centra is, Delegado
de Traballo declaroú ilegal o
peche patronal e ordenou a ·apertura dos cen tros de traballo, actitude valorada m oi positiva mente poi a 1 NG. A patronal pu blicaría máis tarde unha . not~
segundo ...a cal pecharan o 25
porque para ese día estaba convocad a fo lga, e "cÓstanos moitos
cartas manter abertas as obras ·en
que se trabal le".. .
·

¿PARA PROTEXER AS BALE.AS-?

J'

O pasado domingo, día 27,
ao mediodía, no muelle comercial
d~ Marin, dous buques baleeiros,
pr~piedade · da empresa Massó,
est1~eron a pu_nto de fundirse pola explosión de duas minas magnéti~as adosadas aos seus cascos.
A explosión provocou a fuga das
150 toneladas de fuel-oil que port~ba ~ "lbsa Uno.'~ e as outras.30
tor.ieta~~s r;to mesmo combustiber que 1.evaba o "lbsa Dos"
j~ "'Nun ilrime¡'~O' ' momeñtb os ·
medios oficiais especularon 'coa
PO$ihil~dacte . de que o atentado
fora levado a cabo polo grupo de
ecol?xistas "Green Peace"' porque este grupo está activamente
contra/da pesca das baleas.
1

•

;

.

;a
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. Pala s~a banda, · aos poucos
, d~a~, a Soc1edade Gal·ega de- Hlsto~'ª. ,Natural facia púbiica a sua
opinton sobre os feitos,· sinaland?, entre ~utras causas: ~ 'parece

ser que ~!1 ignora que España per- .
/enece ªl. ~.C. (Comisión Baleei"
r.a lnternaqtonal) desde o pasado

ano, e ¿quén é a C.B.I.? a sua
única misión éprolollgaf un po uco máis o negócio dos que irracionalmente se lucran especulando cun recurso que é património
de toda a humanidade. tal. orga·
nismo está totalmente desprestr
xiado e é totalmente ineficaz dad-o que os acordos ton:ados son. ·
infrinxidos repet'idamente polos ~
mesmos membros ano tras ano: ·
N_a actu.(llidade_ pretendese que. ·
sexan as JYacións ·unidas queñ se .
encarguen do cqntrol real dos .
efectivos de baleas". Doutra ban- ..
da, .salieritan guje "a postura dos
que defenden de acabar dunha
v~z con esta caza, non é tóxica,
senón realista, a única que pode
tomarse hoxendia... esta sociedade está a solicitar que, o mesmo
que Australia e outros pat'ses,
aqui se deixen de practicar estas
cacerías''. Out ro dos dados aos
1

que fai referéncía éJ Sociedade é
que non se respetan os cupos
que se lle ·asignan, -ao Estado español - pois mentras que o ·ano

e

públicos (o diñeiro depositado en Bancos america11os
polo· Sba que estes teiien conxelado e néganse a entregar ao ·novo Réxime, etc ... ) .... Ante tante.s e couthmas violacións do dereito internacional deixando
.rparte o papel USA no mantemento da dz~tadura im perial durante longos· e tristes anos, contra os qut
1lÍ11gun Estado Occidental ergueu a sua voz, a Europti
"democrátic~ ': no:i apm:e~e máis que ~o.mo fiel seguidora da polztica imperialista e dun ct7uco hunzanitarismo que se condole .sóio da perd_a de vidas ./nmiá11 .\
·dos agresores, sen ter unba sóia palabra ·de xustific.r. ción e condoléncia para os op_rimidos. )

o

EXPLOSIONS EN MARIN
~ I

Hai ocasións nas que algunbas situacións da polz'internacional deben ser obxeto -de conientário por parte ·d ímba crónica que, como a rtasa obedece
fímdamentalmente a dar zmba versión crítica de aco11.teci11reutos ou problernas nacionais sistematicame11t1
terxiversados, oscurecidos ·o u silenciados. NinguéJ1
dubida de que bai unba sítuación tensa, crt'tica, no
panorama mundial con que tod.os os Cabernos da Ez1 ropa ·Occidental defenden a política agresiva dos
USA, en concret.o ante Irán, A solidaridade explicita
da CEE, ·ademais. de · Espaiia e Portugal, con USA,
despois dos fallidos intentos de rescatar os rehenes
americanas por médio dunba operación irresponsábel
. e arrogante, pretextando- que se tratou de dar resposta a unha "grave violación do- dereito internacional",
non deixa de ser preocupante .. Xustift'case a invasió11 ,
militar dun. pais s.oberano, o que, ao parecer, non é a
violación dun dereito internacional, violación que ve11
engadirse á in~ eréncia e intrigas contra o pobo iralli
(os retidos na Embaixada americána en Téberán so11
todos eles colaboracionistas co Sba, pertenecentes
á ~_1!1), ªº ·saque-o ro.ubo descan~¡;.fo dos seits fondo s
1irn

pasado cstes cupos limitaban 1s
capturas a cento cuarenta e tri
animais, as cifras reais superar
os catrocentos exemplares, nor
respetando, asemade, medi d a~
mínimas, nen tan siquera as esp E .
c ies mais amenazadas e protexi
das desde hai anos, o que indi ;:_
uriha vez máis a inoperáncia.-ci..:

C.B. 1.

-

..

.

-

. DoLJ.tra · b~nda,' ho x éndía ·es
te pequeno- se,ctor" tópase en· cri
se, xa que namentras os' Est ad os
Unidos queren ·reducir as captu
-ras das baleas, outrns, como
u'RSS e Xapón, ·tentan -de exten·
der o _control da pesca a todos os
· cetáceos.
-Asemade, outras hipotes ·
salientan .o fei t o de que as expl
sións veñense a .Producir no m o
mento en que se ' escomenzaba
as negociacións do convénio, .qu e
afecta a 160 traballadores , send a
o abogado da empresa o sern:icior
Iglesias Corral, recén el ex ido pre
si dente · do "Comi té Rexional ·
da UCD en Gaí.lcia .... .·...

VII

Pero o_·m áis grave non é que os Gobernos ma12tei1an estas posicións. O alarmante é que actua1Í, do
illesmo xeito, a m_qioria dos partidos políticos da Europa Occidental, (vexanse, como betón de mostra· as
f eclaracións dos socialistás franceses) a ·case to ta!Ídacf c dos médios de comunicación, evidenciando asz' a
quen serven e amasando unba perfecta lección do
que é a libertade, en nome da que se cacarexan ta11t,1,maravillas fr.ente ao mundo socialist:a.
l

Os mais neutrais están creando im.ba .atmósferti _
,/e holocausto, de guerra 1nundial da que ,por supos·
o, seria. responsábel, nultimo termo, o fanatisnw ira:1i.. Este é o i1ieiro de sin razóns,· de prexuicios, de
· JJ~ut~ras palas qui! intentan encam'iñar á opiniÓll pú/1hca dos 11osos paises;
·
·

.
A verdade é que as poténcias inmerialis~as asinii lmz 11ial que un pobo ate boxe colonizado, explotado
,. oprimido, n.on sóio seiia capaz de escomepzar.a su .'(
. 1 úera.~iiM~-,t~en/m -únnén poiier en ridículo. asfanfarru -·
. 1 1L1da~ e arro_ganc.ias do Goliat empeiiado en man.ter u
statu que do que do mundo, contra a rnarcba 11atural
dd ·história._ Os oito solda~os y{l]?.ee~, mqrto.~ na op__c- _
,.,,czon; ~os que, por certo, o propi_o·bnpfrio -dixo qn <' ·
--= Mn Jde orixe irani, para que se: vis~ .qutt 1tdfurforria 1
z-<;
711/ericanos de lei, foron vt'timas d<f sei( 'meilñ.o exc r-. .
1.·ito, n:.unha escea 'de auto-1.estrución. de <011flagaCió)_~ 11umdzal non s~ poden mazs que cargar na_. c01ttq ·de
¡11en se. lanza a aventuras tan irresponsábeis, arroga11:rcs e despreciativas co be1replác#o dun cbaniado
mundo libre que, ao que se ve,·está cada vez_máis disr,wte dun mínimo de racionalidade., e de compre11 ,ián equitativa e xusta da problemática mundial. -_·

\---!

.llACIONAL
NESPEREIRA
Paraelle os p.és. ao caciqu~smo
Situarfa. a vinte Kms. f:fe Vigo e a seis r.le Rerlondela, Nespereira é
a segunda parróquia en núme~o de habitantes do concello de Pazos
de Borbén. Presenta o aspecto típico do rural cercano ás cidades e
núcleos industriais.
.
.
Mais tamén, dada a sua privilexiarla localización, a~ pé do Galleiro e cunha fermosa paisaxe, están sendo elexir!a por alguns vigueses
de abondosos poderes económicos como segunda reskféncia.
·
Polo demais, non é altea a outro fenómeno sobradamente coñecirto no noso agro: o caciquismo, contra cuxos· as.oballamentós éig ~
se_o vecindário.
·
·
..-.- ~
UN TRABALLO ' ~ ESPECIAL"
DE ICONA
Perta do cúr.n io do monte, Q
bárr io de Gall ei r , que hai trinta
anos era o mais rico da Parró quia
pala sua gandeiria, e que causa
da rep oboac ión veu reducido o
num ero de veciños a menos da
cuarta parte, aconteceu a pasada
semana que a maq uina de- reo ~
NA que andaba arran xar a pista ,
fi x o un trabal lo "especial" arrasando unha ampla extens.ión de
monte, qu e x unto aos outros da
Parróqu ia f oi devo lto aos vec iños
polo Xurado Clasificador o· pasado 22 de Xa neiro . O trabal lo , se~
gundo ex p li cou o pa lista aos veciños que su biron a parar a máquina, era por canta dun ·abogado de Vigo chamado Manuel Taboada, e consistía en árrasar máis
de du as Has . que segundo ll e comentara tiña arrendadas po lo alcalde por 50 anos.
Este abogado, que merco u
duas casas nas inm ed iac ións ten
·arrenda da desde hai sete anos a
casa -esca la, que an que n on chegou a func i ona~r demostra a im portán cia que tivo non ha i IT]Oito
este bárr io e a sua sú peta despoboac ión . A má qu in a marchou se n
.face r máis traball o , ag·ardanclo
agora os veci ños 1u.inh a expl icac ion
do alca lde xa q ue senda o monte
dos vec iños, non ll e ven m o ita
x ust ifi cación a que un'ha má qu_i
na dun organismo ofi cial , a peti ción dun indivíduo priv~:ido, se
meta onde nin guen o autori zou .

a

0 ALCALDE: SE HOUBERA
MAIS PREPARACION ...
Co mo· com p ria ~. A NOSA ·
T ERRA fo i falar co alcald e respecto da autori zación do "Chan
do Areeiro". ·

palas oportunas cantes legais. ~ O ·
arre¡¡damento é por 6. 000 pts.
anuais ".
Rematot.:J

dec Indo nos

'

pequena história
dun problema· grande

que

"O que realmente pasa, nb i1 p or
estas .causas qu ~ me pregunta, se_-..
nón por oÚtras moitas, é qu e hai'
.moi pouca preparación .. . a xe ilte
ere( que sabe e despois resulta
~que nonsabe nada .. , por eso pasa. oqu e pasa". r

EC.HF; O CONTO .DE Sí=MP8E,
1 '

.

A referéncia ás escolas, _dice
o sr . Tomé, concellal do ·BN-PG,
'.'e cfe bida a que no Pleno de Xa-

nª'

·:o

tera po r onde pasa o autobus.
Cando o autobus apareceu , os·
· veci 1íos puxéronse diante del e
cando xa levaban parados perto_
de hora e média, cun mutis total por parte do empresário , que 1
era que n con ducía o omnibus, e
a pesa res das repetidas invitacións ao diálogo por parte dos
' veciños, presentouse a Forza Pública que tentaron deixar expe. d ita a via. Di ante da negativa dos
veciños de abandonar a carretera, a Guard ia Civi l tomoul les declarac ión aos dirixentes da Asociació n de V ec i ños e mesmo ao
empresário. A afirmación dun
dos Guardias Civil es de que "es·
tes feítos serán pastos en coñecimento do · Gobernador Civi l"
os vec iños respost áronll e . que
"iso é o que nós queremos, xa
que desde o seis de marzo estamos facendo unha denúncia diá- ,
ria ao Su bde legado de Transportes po r facer somentes un viaxe
en vez dos ci neo que obligación,
e a ín da non tivemos co ntestación ".
Unha vez que pudo rea nu da r
a ma rcha , o empresário solicitou1
e consigu íu que o acompañase
unh a parella da Guard ia Civil no
resto do recorrido .

-----,-~-~ ·---~---------..,.....----__;.---------------

---

carta ·. entreaberta
Os dentes de ribo das vacas
Querida Directora :
A Inda me dura a garga l lada polo .sucedo do vend edor
de m anises e xefe da xerdarm er la do mundo, o il ustre e
sorrid ente Carter que . sa i ás
veces polo televex o coma
anun cio - de todos os dentlfri cos do mundo . Este home é
gafe. Primeiro f lxose con esta
historia de av-ións que ch.ocan
e botan abai x o un ben arm9do plan de violación de ter ritorio. Se a lera nunha novela,
non a crerla.. A pouco máis e
vanme fa cer crer naq uelo de
r¡ ue o im perialismo é un ti gre
de pa p el ~ como moi trunfal ist a af irmaba o camarada M ao .
Ou se o anosamos un pouco,
u n antroido de pa-pel _ -

O ...a lcald e, de UCD, t én t~
mén mais ca usas qu e explicarll es
aos veciños , asemade no que ll e
t oca aos montes, neste caso o
"Chan do Areeiro" situad o a outra ban da da Parróq ia que foi
ocupado nun ha ex t ensi ó n de
. 3. 000 m. cuadrados por dous veciñ os ao parece r ca autori zación
ve rba l do·sr . Real . Corrían daq uela. os t emp os da campaña electoral.
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n ~ iro e un ta_
n to por sorpresa,
''En absolu·to din autorizaaprobaron a venta das escalas p q~
ción nen verbal nen, por escrito
. rroqjliais, feitas na sua meirande
para que ninguén ocupara o m 911parte polos veciñ os, para financiar
te. Como o monte. non é m eu,
Os veciños agardan polo único autobus que presta os servicios
· rnoitas e grandes obras que, . deno11 son quen para autorizar ou
na zona.
cían, querian realizar. No Pleno
proibir. A instáncia efectivamenLampai é unha das doce paDesde. ha i m oito t empo , os
seguinte acµ.diron moitisim_os ve. te · foi entregada no Axuntamenciños ·que incluso estaban colgarróquias do município de Teo,
vecinos t entan de conquerir
to · q inmediqtamente. cursada q
dos das fiestras. Daqu-ela suspen· situada entre Santiago e Padrón.
u nl1a li ña de au t o buses a Sa nt ia!CONA que teño entendido rea_deu o Pleno . impedindo que se
Dada a sua localización entre
go xa q ue a maio r ia desenro la 0
liz_uu algunha xestión · ao respectrgtaran duas mocións que pre- ¡ - montañas é unha das que, astra
se u
traball o,
o s seus es to. Polo demais se os veciños en- .
t uuos, et c ... nesta cidade. E as(
sentáramos os do BLOQUE p e-/
fai pouco tempo, tiña peores
traron no monte, . parecetne que
o pro b lema agudi zouse cando'
dindo a anulación da venta e que
comunicacións. Hoxendia ten caes tan no seu completo. dereito xa ·
s·e abriran/novamente para .imparrreteiras, nembergantes carece de
desp oi s de p rol o ngadas negocia'.
. que é deles'.'. "A máquina de
'tir clases de preescolar. No Pleno
servícios. Non hai nengunha liña
cións , o concesionari o da li ña
!CONA tiña que arranxar a pista
de autobusE!S a Santiago; a máis
con Pad rón se negou por sistee nada mais. O contrato de arren- . segziinte xa·as aprobaro·n ". -próxima está a uns sete kilomem a a que nengunha empresa
damento que aisfroita ese ·sr.
re,spe_c to de. que non estros. Doutra banda, o únicp .serse fi xera cargo do se rvício con
que é .Inspector de Traba/lo en
tal/l-os- prepprados xa sabemos
vício que teñen é a Padrón cuSant ia go , así como t ampouco
Vi,r¡o, é por 15 anos e inclue a caque
el
o
está
moito
,
p
ero
que
berto
pola empresa "Gar~ia",
qu ixo prolo nga r el a liña astra .
sa-escala e 460 m. cuadrados ao
non pense que nos somos tontos.
que somentes fai 0 traxecto
Luou para afcanzar coa empre ~
redor, como xa leva ? anos quéPolo demais... éche o contiJ -de
un ha- vez a mañá e outra a noite
sa que t ransportaba os viaxe irosdanlle 8 en, vigor. Pode que agora,
sefnpre"
de luns a venres, o sábado so~
astra Santiago.
o sl'r o 111 ante dos veciñ os, haxa
mentes a mañá sen voltas e -o
un problem á xzm'dico, p ero en
Diante dest a situación os
dom1ngo fai dous viaxes.
to f 1 c.1so /J aber,7 qu e resolvelo
XAVIER B. MARTIÑO
veci i1os concentrá ro nse na carre-

MAIS INVASIONS

"Ese m onte fo i.aco i dado p'a la Parróqu ia no ano 78 e ante notário, que quedaria a pastoreo,
asimesm o tem as os papeis de p ro, piedade, ¿por que motivo entón
o Alcalde non actua, e tem as
que ser os vec iños quen devolvam os q_s causas o seu si'tio? ¿Pensa qu e vam os qu edar na.casa vendo como se apropian do qu e é de
todos? ·
"Na convocatória de subastas dos pinos queimados n os
montes da Parróquia, non aparece para nada o monte "Buxel"
pero marcárono igual, . e tanto ·
· verdes como ·queimados. O Alcalde dice que a· arder o monte, to·dos os' pinos, anque pareia que
están V(frdes, lago secan, e que
máis vale . sacar algo que -nada.
Moi ben, pero se despois de todo
ó inverno e por non afectar/le o
lume un pino está verde, pois
non se pode ven der como queinz ado fou non? "

LAMPAI

De todas as maneiras,
non é causa de tomar de coña
o animo que .debe ter agora o
ám eri cano medio míster Smith..
M ira ·que l les meteron moito
na' cabeza o mes ianismo fascista de cintinelas do oucidente ,
e todo o envento c;l,si g.uerra
fria debeulles meter na cabe·- .
'(
cina ideas tan espantosas coma a da _reservg esp ir itua l dos'
españoles. - Estas causas son
moi perigrosas, e non se podedici r que morto o can remate
~ rabia. Eu paréceme q ue nes1
tes momentos ó mil l ar pe1
chan ri ngl ei ras ó redor do seu
vendedor de cacauetes e pó_ "1ense farrucos nun fascismo

;
I

tes. d r iba náce nlles· t eó ri car:nente ós 65 anos. O m al o é
q ue co m o aín da está p or d i lu cid ar -co m o di o naso amigo
D ía z- cá ntos dentes e cómo
esta n disp ostos e de qué cor.

asol ador at'nda non ven ci do
no Vi et-Nam. A ver se agora
q ue lanquilandia leva ostias
por t odos os lados a Inda se !l es
soben máis á cabeza os fumes
e em pezan a facer bargaridades .
Mais. todq o cbnto .de ri-·
ba tén pouco ·que ver c'o 'títu lo que a esta carta lle pux-en,
6 cal se relaciona máis de perta con algo doméstico quepasou nesta miña bimi lenaria cidade, ondB dous amigos meus
non deron averiguado a cencia certa cando !les nadan os
dentes de riba ás vacas. Ti que
·de vacas at'nda vas sabendo -a córdaseme unha que estive-:
·che a punto de matar cun- co-:
che no camiño do ·castro de
Viladonga - saberá·s }an. ben
coma min q ue ás va cas os den-

Estes meu s . am igos que
tan po uca abelenc ia t eñen pra
c uestió ns bovinas, t éñena non
oLrstan t e m oi grande pra rncortar mo ni gotes e ap regarl 1 os no
lombo á xente co ma m in ·-xa
con al gunhas cañas na barba- '
p ra qu e os pasee p al a ci dade
ad iante,, anq ue non seña antroido . Eu fran cam ente quera
d ei xar constanéia de que ·non
me ofendo por tan pou ca cousa. Pi or ca levar u n monigote
no lombo é levalo na cara, o
cal enláza non forzadamente
co caso do señor ministr(i) Ot e-·
ro. Nomás'. que desde hai algún
_.t empo non dá faterna ningunha.
·
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Qué pasará co señor mi n is-'l
tro? Eu pola miña parte xa ia
afeito ás suas paridas mentás,
e láiome de non poder delei- .
tarme coas suas barbaridades
pala mañá cando leo a prensa .
Adema is ; poi lticamente interesaba moito que non calara.
Se seguira ó mesmo ri.Úno de
hai uns meses, é posible que
astra conseguise facerlle per-'
· der as eleccións á UCD.

DAR 10 X O HAN CABANA
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H.ACIORAL
" Podefa/ar de cada dia ·da história recén do seu pobo _desde a
'Declaración· de :Éalfou/', cando G/an Bretaña-decide meter unha ·
ºnación xudea en Pleno corazón de Palestina.
Poder.fa/ar de como mec;Jran co_nciéncia e constancia astra conseguir as
r~solúcions 194 e 242 da ONU ou a posicion, inc.ia antonte
do Canse/lo de ·Europa. · ·
Pode-falarse Ja xogada Jun .'dos da casa facendo Ji/peón de Jimmy Ca_rter
cara os ácordos de Camp Davis que tentan solyentar .a situacion
cada :hora mais difícil; cunha Autonomía que :a OLP non a_éepta
11

.¡

-

J

-. •

'l" ~

.- AHMED'-SOBEH
Palestina, .Parte d-a :gran . f.a milía que _. se· opón .·a o im·p.e·rialisg1'o·
m ism a moeda , fas cista 'e i 1 · 1 1 ieria1ista ao mes mo teri\p o . O s,ior:ií sm o ·é unha idea· poi í'fica racista,
exp ans ion ista , que co nsagra ao
p róp io esta do de Israel apoi adu
p9 l-o impe r. ial ismo mu ndial inco ndicio na lmente , es pec ia l m ent ~ o
america no, e de tal fo rma que
non só van en co ntra do pobo .
palestino , se.nón tamén da paz
mund ial . A s Nar ió ns Unid.as CO í).- ·
dená ro no comJ racista-: Nós com batimos ao sion ismo non só como opresor do Pobo Palesti o.
senón tam én como raci st as para
cos mesm os ·x udios.

A sua estáncia en Galícia vén dada pola celebración do "Dia da
Terra Palesti na". ¿Qué significado ten esta celebración?

o
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Dia . da Terra Palestina é normalmente o trinta de marzo.
Conmemoramos así o levanta
mento popular do pobo palesti
no baixo a ocupación sion ista de
Israel que tivo lugar o trinta de
marzo de mil novecentos setenta
e seis, polo tanto nestes momentos estamos conmemorando o IV
aniversár~o diste Diada Terra. E,
ante todo, un dia de afirmación
nacional· do pobo palestino ·para
coa sua própi a terra . Foi unha
resposta das nasas masas a poi ítica de confiscación de terras, de
detencións arbitrárias , da falla de
liberdade, en definitiva, a que está sometida a xente nosa que está dentro do Estado de Israel . A
partir do trinta de marzo do setenta e seis este dia empezou a
ter un significado global para todo o pobo palestino, tanto 'ora
como baixo a ocupación . s ·gnifi
ca: ante todo, insisto , unha afirmación nacion.al do Pobo Palest ino .para xungui rse a Inda rnáis á
sua própia terra.
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lCómo celebran este dia os palestinos? _
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obr o Pobo, e están ocupando
os nasos territorios, rfou s anos e
médio non son sufi ci .m tes pan
que obteña n dez ou qui nce ·1 ) m es.

Fora da ocupación ...

O cuarto an iversário foi ce lebra do dentro dos t erri tórios ocupa-

dos cu nha folga xeral tota l . Fara
houbo unha fo lga xe ral en todos

os centros urbá ns on de hai pa les-

e

¿cómo se inserta a loita de libe"ración palestina dentro do frente
antiimperialista mundial?

tinos. Internacion al meñ t e ce le. brouse proxect ando pel íc ul as,
dando conferénci as, fa cendo exposi cións, pero sempre t endo en
conta este caráct er poi íti co de
afirmación nacional.

Os Tratados de Camp David e os
a~~rdos Sadat-Begui~, ¿qué· signtf1caron para o pobo palestino?,
foal é a situación actual?
;A _nosa situación pódese dividir
en duas partes : unha .dentro dos
.territórios ocupados e outra fora
¡d~les .
.
_

¡Pentro da ocupación pódese decir ,que dous anos e médio despois
des,t~s acordos; . nos que ·estaba
prevista un ha autonom ia para todo 0 , Pobo Palestino, os que firmaron os acordos están intentando, en van, encontrar uns cantos
~alestinos para completar unhas
lis~~~ de candidatos. Dous anos e
~e 18 despois nen siquera encont. aron nomes para un has ca.ndi daturas de Post'bel autonomía. Isto mostra o rexeitamento do na·
·
so Pob 0 '
d
. a autonomía. A pesares
e que eles teñen a opresión total

Podémolo d ividir , á sua vez, noutros aspectos.
Pr imeiro no Li ba no , por exempl o, onde está n as forzas armadas da revolució n pal estina, resistin do a u nha poi ít ica de agresio n
cotidiana por parte das forzas si onistas no sul do Líbano , para def ender o cará ct er árabe, o caráct er unitário e progresista deste
país. Pqr outro lado xa se coñecen as victór ias poi íticas e diplomáticas da O. L.P., que son na
real ida de fiel refl exo das duas
anteriores : da postura firme da
nosa xente dentro dos territórios
rn:~upados e da nasa resisténcia
militar no sul do Líbano. Estes
dous aspectos, dentro e fora da
ocupacion, reflexan unhas vitórias poi ít icas e diplomáticas da
O. L.P. no ámbito internacional .
, Tanto nas Nacións Unidas, como
a fraverso das vitórias que irnos
conqueri ndo concretadas no recoñecemento dos países do mundo verbo da O. L .P., e os dereitos
do Pobo Palestino. Aqui está a
orixe das visitas do Presidente da
Organización para a Liberación
do Pobo Palestino, Arafat, a moitos países e aqui está o recoñ ecem ento de moitos países a O. L.P .
e ao resto do Pobo Palestino .

Vostede afirmou que o Pobo Pae máis concretamente a

) e~ti no,

organizacton O.L.P., · non acept an a autonomia como paso prévio para conque-r~r a autodeterminación. lCais son as causas. para
este rechazo da autonomia?

foga r . e ao estabelecement b :lo
seu Éstado i ndependente.

. lPodianos relatar brevemente _o
proceso de loita que levou o po- bo palestino durante estes anos?

Fni 11n ano e méd io hou bo en Cu ba o co ngreso mund ial das xuventudes. Hai a . norma, nestes congresos, de entregar a bandeíra do
frente anti imperia lista ao movennto de 1 ibera ción r.i@cional
r.n¿¡ is importante, recordamos
co n moita emoción como o representante Vietna m it a parou
diante das autori dades, no desfi le, ent regando a ban deira da loit a. antiimperialista a A rafat. lsto
·quere decir que nestes moment os a cuestión palestina é un ha 1 iña quente, un punto de loita directa e.ntre as forzas pregresis tás
e as f CÍ.rzas imperia listas , Forma- mas parte integ rante da gran fam {I ia mun dial dos pobos q ue están loit.and o contra do imperialismo, aos que nos aderirn o$ du nha forma in<;:ondicional.

A autonomia non discute nunca
as fronteiras dun estado . Cando
se ll e pretend e dar autonomía ao
Si. Nós escomenzamos un trabaPo bo Pal estino o que se es.t á prello de ·organización , de toma dé
tendencia e obri galo
acéptar a
conciéncia nacional en todos os
ocupación do seu territó rio , e
campamentos de refu xiados e
quen o ocupa na sua total ida de é
nos países pnde hai palestinos.
lOue ll·e pareceron os actos que
Israel. Se nós aceptamos unha
Esto foi antes da revolución pa·
organ
izou o BN-PG? ¿cómo inautonomía dentro deste estado
lestina propiamente dita . Cando
sertaria
a sua problemática denquereria decir que non discwtiriaésta fase reorganizatiVa tomou
tro da loita antiimperialista munmos a forma ilegal desta ocupa~
~ carpo, decidimos darlle paso á
dial?
ción, por iso recha zamos. a autoloita ar,rhada, que empezo_u o prinomía dentro deste estado quemeiro dia do ano mil novecentos
reria decir que non.discutiríamos
Semµ re man t ivemos · co Bl oq ue
sesenta e cinco. Despois, coa loia forma ilegal desta ocupación,_Nacio nál Popular Galega relata : veu a consolidación da toma
por . isa rechazamos a.autonomía, .
ció ns de amistade , pero é a pri:
- de·- conciéncia nacional atraverso
por moito contido que tivese, xa. .'
meira vez que ceJ·ebr:amos un.acdas estruturas orgánicas, a través
que quereria decir que estaba- "
to deste tipo en Gal ícia.· Con re-s- ·
duns plantexamentos p_ol ít icos
mos consagrando · a ocupación . ·
pecto a outra pregunta é' eviaen- '
concretos, na O. l.P . Xusto a par- ilegal donoso território .
te que á O LP n,on .está eri conditir deste momento .de consolidaO Pobo Palestino non é unha micións de plantear problemas q ue
ción, a ' O. L .P. ~ empeza a t omar .
noría · caracterizáda dentro do
o Estado · Españoi c'Onsidera de
carpo como se fora un Estado"
seu mesmo pobo, e a un pobo,
competéncia interna, cal quera
comq se fara o seu marco de uniopinión posi·tiva ou negativa comestabelecido dentro do seu pródade. As formas de loita do Poprometería a Organización para a
pio território, ó que se lle dá non
oo Palestino son militares e estas
Liberación de Palestina co Esta- é a áutonomia. senón a autodereflex an
contido das dimenterminación.
do Español. Nós, sen dúbida al- .
. sións poi ít icas desta loita arma gunha, respetamos a todas as asoda.
Nos recházamos a autonomia cociacións de todos os pobos· do
mo forma de resolver o p roblemundo, sen entrarmos en cuesm 8 , pero se isto fara pou co. a
ti óns de competencia interna de
O Pobo Palestino está sufrindo a
aufolil omia que nos queren impar
calquera Estado .
opresión
do
Sipnismo
..
e
do
~mpeten tan pouco contido que é irO que si quera é agra decerlle a
rialismo. ¿cais son as relacións
capaz de enganar a ninguén .
sua h ospital idade ao ,BN-PG e
entre éstes?
ciarlle un gran sa Qdo fraternal a
f\los afirmámonos, polo tanto,
todo o Po bo Galega e á sua xennás resolucións da ONU B nas do
lsto pa r-ece o ovo ea pita, ¿quen
noso própio parlaménto, que deite.
for mou a quen? O imperialismo
xan claro o dereito que ternos á
e o sionismo so-n duas caras da
ALFONSO EYRE
autodeterminación, á volta ao

a

o

A

1_.;

.,.,:

•

-

....·'

•

~ .....

(

.;~,_..,, ·---~

• ·-

-

~ .

_:-:~_

"'

....

_.....

,,

•

- ....

;fo~:·~·

'-~'.~~

'-,-.

-.

_• .,.._

o 27, OUTRAVOL"fA ce. "LL-.

Polo rexime espe~ial par.ci ·: Gal~~.i~

da Seguridade Social

· ,.

·· ·

'oi-ad or ·il ü ' Pa.be.llórl., ·no nome rl é1s
Domingo 27 era xornarla de Íoitá para a~ Cómisi.ós labregas. Nas
·
d uas organi zac ións· c9rrí¡j oñ &:n , s
du.as semanas anteriores, a campaña .de axit~ción centrárase en nume- ·
do Bloqu GJ N'a cional-Popular .G· rosas asambleas parroquiais en tóda a província de' Lugo, e vários miIE}go . . ~uaces. ~eaf.i rmaria . 6 ap· 10
tins importantes na
Ourense. En terras rle ·Monterrei e O ·Ribeiro;
. . " f irme e fi xo" .d9 _Bloque á ~clc:ise ·
a concreción ria política agrária ·r10 'Goberno centráhase en toda a prolabrega, o . mesm o que aCJ résto
blemática da prorlucción e comercializacjóti- do .v iño, e celebrábase.
cas
clas-es . p€lpulares . de Gal 1'c ia .-.
.
un importaf!.t~ acto nun Ci_ne de Verín. l\las comarcas da prnvíQ,Gi,i.'.,'
Blóg~e r.\u~ca· ~ngan.-ajá. ~ cla de Lugg_, era . maiorment.e o tema da Cüota'-Empresarial· da Segurida-··
se labr.ega, porque xurde ·do próde ~acial _A grária o pri.nc.i oal cahalo de .bataUá,.acarón .dos proMemas ..
res'potando ' aos "ni ais .
da pro~_ucción de gaqo .rte carne, come.rcialización··rlo leite, política. · . .·, ·. p io'. se·o,
fondos
"in
tereses
dest'a
das de-' . :
de montes, etc. ,f'. . ~anioaña acacfou o se.u cum·e domingo, cun mitin
1
.. m~ls" c'la'ses ~pop ulares" '.
que as CC.LL, cel ebrahan na Feira do-Vi·ño de Ribadávia, a irrupción
. tário Xei:a l da UPG refeririase-ta-.
dunha restra «1e tractores na feira rle Carhallo.con ·pancártas firmadas
mén aos . p roxectos Cdionia'is ,. .
oolo sinrlicato e alusivas-a Política Agrária rl.o ·Go'herno, e a Asamblea.
"cdncretados no campo en, de
no Pahellón rtos Depórtes ·e· o.osterior manifestación .de inda ben máis .
se iscentas e 'p.ico mil explotacións
rte tres milleiros rle iabreqos poi as ruas. ~a éa!?ital l~~llesa. .
.
q ue hai hoxe , reduc·ilas a rion
rnáls · d.e cuarenta mil", e a -sua
· concreción · n'a manobra· autünóm ica; refeririase tamén ás Bases
Consti tu ciona is corno alternativa
dé ·solu c ión dos problemas do
agro
dos demáis secfores de
producción e- problemática das
_ clases .populares. ·
. _ O fin _ da Asamblea martoun.o a adopción de acordos- por
parte
asistentes.· .A p.roposta
da rnesa ; é coa man erguida, volvería ·haber u'nao j ryi idade contra ,
9 Cuota Empresarial, contra os ·
Os labregos siguen adiante . Na a'samqlea. do ·Pabellón i'ntervén
~xpeden tes de ap rémio, .e contra
a Poi ític.a ·Agráriá do Gober:río, e
o Sr.cr F>t;irio Xeral das CC.LL.
tamén a haberia a' prol dun Réx iOS ACTOS DE .LUGO
. re;iiataria su l i1~ando a alt (Jr ·1a:·._.
1'ne. l mpositivo Especial para Gal í. 'á is µerto das 12 ca' das 12
nas CC.LL. á CESSA, e o p ro; ó
ci a·- e- de cara ~.a chamar· a todos-: .
dio ,- falsificación debida funda(' ' 1 )d iri Ja _
maí1á , ncP. tábuSC ".; n
si to do sindicato de encetar ne90 - . - . par idos po i ÍlÍ COS a SOii ",_ ri .·
Os rlias 30 r:le abril e 1, 2, 3,
mentalmente a duas causas : UnL'11 1J . Asa mb lea labrega, t111e
r ia1.:ións ao.respecto ,coa Adminisco's · p.lantexalli éntos al i au rob
· 4 de· maio celehrase en Ribadavia
ha lexislac ión , de responsabilida·
1~n c h i a' tis duas tri bunas pri nci'P ais
t rn ción . Bernardo Fernandez Redos. '.
.'
.
a xa famosa festa ·do viño do Ride do Goberno español , que 1Jer-·
do P'abell ón dos Deportes e ir¡'da . qu·,ix o : Se~~et~rio Xeral, f~ria
.A i\~Al\MFESTACION
. heiro, ·concebida · co ouxetivo ele
m ite a 1ib re circulación de viifos
ocupaba unha parte da p ista-_ Pa ~
unh a demorada exposición do
'Jespoi's empezari a a man1fes potenciar o viña do Ribeiro, inde mistu ra e un organismo guberco Arri zado , co laborador do sinsignificadp real ,e global d~ Poi í- - . ta ci n . .Pala estrada de.Santiago ,
da que ven riemostrando ao lond icato, abría o Vabo e pasaba ll e a . 'tica Agrár'ia do Gob~e mo espa ñol iWP.:flo rta Be Sanltaf:}o Rua.dos. Cré- namental -o dito Consejo Reg u
go da sua existéricia que para-o
lador- ineficaz.
· ·'palab.ra a 'XesÚs · Méndez, mem -·
·verbo do agro galega. A cai'cla ·
··gas, a march a la-brega ·p.i aba cia ría
que sirve maiormente · é para po~
bro do Sec retariado · de .Zona :
do p~reció, da ' carne, o Estatu tG . ·"llc Pr:'ai a Ma ior, entre berros de "Nós
E poisque denantes falamos
tenciar os nomes comerciais de
que fa ria de presentador. LD.,90 · do Li{ife, a. Leí de Montes, serian
· n·Ó·n ,somos empres"áriOs, far.a a
da petición dun Consello demomarcas de viños de mistura nas
outra .vez ·ab xeto de estudo '. c;:r '(=·
··· t;:oqtá :. ~ E,mp.resa,riál", , "Précios
decorrerian os oradores, e Xesús
cratizado e eleccións para o mes-mans de almacenistas e matuteiTrigo, membro do Secretariado
t ica e refugamento total dende á ' . x ustos . prós ·nasos ·productos" ,
mo , convén lembrar o resultado
ros co visto bó do "Consejo Redunha xunta habida na DelegaNacional , lerilbri:frl r a anterior.
óptica. naciona l ista do si ndicato,
"Non ao Mercado Común", "Cogulador de Denominación Origen
ción do Ministério de agricultuAsamblea Nac icina ~·''ao arfü · 77 , '_~-' ~ br "antilabregos" e "antigale. -. m.isips_ Labr~gas en todas as alRiheiro". Non falla, non podía
ra, xunta na que participaron,
eando o ·comenzo ' da campaña
gos". Bernardo F·~r!Já_cis:Jez ex_pli- .
de.as''. , -"GaUcia Ceibe, poder pofallar·, empolar persoeiros poi ítiama is de representantes do miniscontra a Cuota, e a situación acc¡:iria o · ob x etivo ~· ai'"tiimo destas
p_
u lar'.', etc : No palco da música,
cos, amén doutras actividades
tério español, o presidente da
medidas·: un cambeo total de es. E-r:n ilio López -:Pirez., secr~tário
. · tual da mesma .car:npaña. Despo.is
alleas por completo aos labregos
Cooperativa do Ribeiro que acude se-referi.r aos frustrados inten ~ . " t~uturas . de : cara , a entrada no
de· zona, "i'embr'~ria a situación
do Ribeiro, aos viñateiros, e coa
día tamén no nome da asociación
tos de embargó ou "ano ta cións
Mercado .Co~ún, "que seria· o
~ttual do conflicto- da Cu~ta, no
sua nula participación.
Agricultores de Ourense, AGO, e
preventivas"·, chamaría .a manter-·
cabo da desfé ita", e á que, polo
mei·o dunha. semblanza da lo ita
os sindicatos Comisiós Lab regas,
se firmes na unidade de non patanto,- as Comisiós Labregas se
. da clase labrega ao longo da HisCC. LL , e Sociedades Agrárias.
A festa é da responsabilidagar, ·e "aos que .pagaron engaña'opoñen radic9lmente_.
toria de Galí~ia . Con vivas ás CC.
Foi o Sindicato Labrego Galega
de da Corporación munici pal, o ndos· ou por medo ", a sumárense
PPci ro Luaces. Secretário XeLL. e o. canto dC'l Himno ·Galego
das CC.LL. quen produxo que se
rp1·1 ataria o act o .
de están rep resentados CD, UCD ,
r! 0 rjr.> " ris ri 1ci ras a r rotest8·
r" 1 da U PG . . seria · o derraciei ro
gara nti zara a presidéncia e a
PSOE-histórico e PCE .
maioria dos postas no Consel lo
En declaracións recollidas
para os viñateiros e que tamén
polo R i.beiro apúntase que tanto
contasen con representación a
. CD como UCD, maioria n o axunCooperativa e· mais os alma ce nistamento, representan respec t iva tas. Pala contra, a fórmul 9 que
mente, uns aos falsificadores do
resultou, e que é a proposta gu·
verd.adeiro viña Ribeiro e os ou ción de. Veciños do Cerei x o , sadespo'is ·de iniciado o expedente,
O pasado rlomirigo, dia 27,
bernamental, dalle cinco pastos
tros a sua monopolización a traun inxeriiciro galef!,O ditou Ú11ha
l ientou que "namentras C~rbz1..
as'12 r.la mañá e convocada pola
á
Cooperativa, un aos vi ñateiros
versa
da
Cooperativa.
R
esolu
cion,
castigando
dun
xeiros
Metálicos
recibe
a
meirande
AN -PG, celehrouse en Cee unha
e catro aos almacenistas con poNon deixa de ser curioso
parte. da enerxia do j allas, · o po- . to .severo a E lectra del] alfas. O
manifestaCión de máis dun milleisi bi 1idades de qúe un destes seña
·que toda a Corporación Munici ]altas recurriu á Dirección Genebo anda a tropezóns.. -. ".
ro de persoas, dende as caSélS l;laviñateiro . Dous xeitos de demopal xu nta apoiara a manifestación
_ral t. ~e Energia. quen faflou ao
O alcalde de Corcubión peratas .ao élXUntamento, como mecratización abofé ben diferentes.
das Sociedades Agrarias od ia 20
· seu favor. De: seguido, eu apelei
entidades e
dirla de ~rotesta contra os:...abu- -- diu a dimisión
Como novedades somente
de xa neiro en Ribadavia esixindo
ao, Tribunal Supremo que co.nfir-·
oíganismqs que dun xeito direc, sos cometidos, ao ·longo destes
enga,dir que no ·fin da pasad~ se- ·
unha democratización do Conse. mou todos os pun.t os da resoluto favorecen os atropellos contra
anos, pola empresa suministradojo Regulador, xa prevista con anmana dimiten vários compo nención ,ditada, polo inxenieiro gale9 pobo. Por último o sr. li3aluja
ra ria enerxia para a zona "Elec- ·
t~rio'ridad polo Goberno espa. tes do "Consejo" · secur:ida~do
_go, o 25 de xane·iro do 1.966.
diri xi use aos manifestantes sinatra rlel Jallas, S.A.". A caheza,
ñol..
oportunamente a democratizaNemb.argantes, a solución está
lando: ''.fai quince ano~ que em- ·
alcaldes e concellais da zona norción que o Goberno argallou do
sen executar porque asi o queren .
pecei a loitar contra os deplorá. taban unha pancarta -co lema
MAIS ACODA "-FEIRA"
oertos elementos Aa Delegación
xeito devandito.
beis servidos eléctricos do Jallas,
Jallas -no ano ~.000: o candil".
Na real idade, o Ribeiro que ·
de Industria ... ". Mesmo destacou
ser'!Ji'cios que supuxeron a ruz'na
Mais acá da feira do Viña,
·producen os viñateiros segue
a importáncia de que "os alca/de todos os confins destas terras
'Ao rematar a.manifestación,
o ~ ibeiro é unha bisbarra de m~
ser o viñÓ q~e queda .nas ~asas
aes e as corporacións municipais _
falou en_primeiro lugar Cesar Pine consecuentemente a de todos
nocultivo, onde 4.000 familias
sen. vender mentres ha1 anecdotos, Diputado provincia l , referínos cidadáns... ". Asimesmo sai'ien- ' se unan frente a un enemigo cotas para tcidos os gustos como
traballan
unha
produción
de
trinmún ... ". Por úlúmo, pidit,1 a des9ose á necesidad-e de seguir loitou que o principal cu lpábel desta millóns de li~ros . ao ano. Esta , · esa dun membro cualificado de
t itu c ión do delegado provin cial e
tando cont ra dos abusos dp impe ~ ·
ta situación é a Delegación- Pro· CD 'Partido ao que pertElñecen
é a cifra, hoxe por hoxe, de oriria! ismo e da poi ítica que está a
o in xen ieiro xefe d a t erccira secvincial de lndústr ia q ue "cunha
presidente da Fei ra , que gas~o~ o
. ;x: e R ibei.ro. No que resta até os .
levar p Goberno espaO,ol que non
desconsideración co pobo, soción de electricidade.
ano ,p9sado máis dos 500 millons
cen oiJ cento dez rnillóns de liten .en canta as necesidades dos
mentes está ao ·se.rvz'cio dos catade pesetas en ''.vino de la Mantro5" que se comerciali zan por
pobos . Po.la sua banda . Xa n Agusláns de "Carburos Me tálicos". O
Co m o rem .até ~ cantous e o
cha".
.
ano- anda aj alsificación polo mé.Himno ga_lego..
.
tín Garc-ia, secretaria da Ac;nria25 de xaneiro de 1.966, un ano
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Os xeografos e. a planificació·n·
,,

OS CASOS DE SALVA TERRA E VIGO

1

Compre ·decir xa desde un pr~cÍp' io que se entende p~r
Planificación e que tipos de planificación se estiveron a facer nos derradeiros tempos.
Tal como se sinalaba nas 11 Xornadas de Estudiantes de
Xeografia (1 ), irnos entender a ·planificación como "unha
reflexión dirixida a acción sobre dos .esforzos que o home
emprende deliberada e colecgivamente co gallo de' modificar
as condicións espaciais da existéncia da vida dunha comuni.dade". Pois ben, ás veces, ou millor case sempre, esta planificación faise a cóstas da colectividade e mesmarriente a planificación non ven dada por unhas normas aceptadas ou
. aprobadas pola maioria da poboación, senón que a planificación constitue a plasmación material do proceso socio-económico no que está inserto a sociedade. Ou sea que os des,quil íbrios que podemos ver no naso País, (por exemplo dos
312 municípios que hai na Gal ícia só hai 7 que teñan mais
de trescentas empresas industriais e entre Vigo e Coruña xa
su'man máis industrias que nos restantes cinco municipios
· q_ue .lle acompañan neste primeiro intervalo) non se deben
tanto a- unha planificación es~tal (os polos del Desenrolo
. unicamente viñeron reforzar a tendencia de concentración)
como á própia dinámica do proceso de organización· socio, económico. Non obstante o que está claro é que a Planifica. ción sí que pudo frenar- a tendéncia e non agravar o proceso
. como fixo, a mesma razón de que fixera isto último témolo
Lque entender como que a Planificación serve· a UNS INTERESES concretos.
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do xeoc¡ ráfico é o camb io de escacia-, cada escada descubre do 1965-70 só haL unha perdida de 123 habitantes e no pe11nha rea l ida de dif~rente, como ad o ita .decir lves Lacoste (3), r1 cicló 1970-75 . x a é positiva a variación.. E a causa deste P•' ro é esa mesma díficuldade a que ll e vai permitir un- ~s t ü ::- ca rn bio no ¡Jroceso demográfico témo lo de pÚ en -re lación
do mais ri guroso cara a un p laneamentb espacial. Tentare- i nse ~• ión de Salvater_ra dentro do área de influéncia de Vigo,
rnos demostralo con dous exemp los onde un membro do onde van ·¡¡- traba ll a·r os seus homes á indústria mecánica,
eq ui po XEGA está a colaborar nos estudos prévios á Planif i- conserveira ou ·na construc ión, ademais do fe nómeno de pecación do rural de Vigo e do municip io de ·Salvatefra do M i- che de tronteiras á emigración a Europa . E'.agora _
n o intre de
110.
,,,.
·
·
estudar o p laneamento das Normas Subsi d1árias do munidproblema principal do munic1'pio de Vigo, no chama- pío 1emos de volver combinar as es~ada:s, pois non p odemos
do chan rústi co agropecuário, é que hai un gran crece mento 'anal iz ar."Q problema dos homes de Salvaterra como algo ailla/
cl~~ rnográfico que non vai acom pa i'í-ado- da . creación de in- do . senón ·en re lación non somentes cóa rexión Urbá de Vifraestruturas hixiénicas e de accesibilida.de mlnimas. O gra n go ·(nótase a cr ise da ·construcióA en Vigo na demanda de
crece mento démográfico CGrQp l (case · ca.a di fic ul.dade de postos .de trabal lo ·que atin xi a, como viñemos de decir, aos ..
constru lren no cha n cal ificado de agrnpecuário no P-lan X e- homes :ele Salvaterra} ·s_e nón tamén coa mesm·a dinámica da
ra l ele Ordenación, aprabgido no .ano 1:97·1 (.0,2 m : cúbi cos evolución da soeiedade capitalista- de Europa occidental', lu por metro cuad ra do e parcela mlniqia), ro.do is-to-deu Luga r gar ·de emigración dos homes ·do -Con.dado e de onde hoxe
a unhas singu_lares edtfjca<:::ió ns (o;; c_harl] ados palafitos o fJ' CJ· .. éstán.a vo l.tar _
·
.- ·
,
·
·gl.1 e11as) que apro.vei:tango o desnivel do terreo erguian· a-vi- · :·
_, • , _ .
.
venda sobre duns pi lares. qwe daba lugar ao. cbr,irna.do @ai~-0 .. ..-: .. ·., ::·~·." ..;t .- . ._ .O PAPEL O.O XEOG RAFO
lóbrego qu_e co ten¡po s~ria~ unra ~eg_LJ.fJ.da . vj v~nda, o cal veo -, _.· ,'· _·3' -.~
agravar a situacion ::;anitéria.
, ... , .. .
•
. ·Xa .que .logo; pensamBs que para faceren hoxe unha pla- .
. Pois ben, todos estes p ro_b l@masqve .tefjen .de ser anali ; , n_ificac·i ón que t.efJa en conta a~ neces,idades 1.eais da colecti - zados nunha escada 1 / 1.000 ou 1/!;i ..00,0 -9u s.ea , o caso con- . v1dade 4no.'. caB0 --de.. Salvaterira e. un mesm9 est uG)o .de produ - creta da casa en relación a Péfloquia QLL b¿r,r.io-_teñen a sua · tos,_agr:ári.os.no mercago_-urb.ano) tense.de recurrir a-uR equiorixe nunha prnblematica que se debe·anal ,i.z ar .a unha escac -..,_p o , int~reiscipJ.inar -onde o .xeógrafo -ten bastante quedec.i r,
da 1/20.000 astra 1/_200.000. Expl i'.c0me, 70s rurnblemas (..le so b r,e- 1:Qdo- :.s~ sabe,· emprE)§ar- ·adecuadament e, as d ife rentes
Vigo nacen como consecuéncia do modelo .de industriali 1ao-. _.esc @das. Gf.Ue r:ms1van. permitir descubrir os signos e factores
c ión concentrado .que da lug_ar a unha aglomera6ón 'da man , dos p ·rob ~em a.s da sociedade e·do espácio,que ·$e aspira trans- ·
de obra, que lewi apai:ell ada a concentrac~ón de servicios fo~mar . .,E -mais , se admitimos como lóx iéo o proceso de .
nun determinado lugar (O chamad.e C.8-. D. polos yanq uis), . transformáción do noso r.u.ral.,'un-.estudo xeográfico campa- .
Estes problemas ha i que anali zalos tanto a nivel munici¡ al · ra t ivo permiti rannos coñecer a evo lución . nm.1tros países e ..
(escada 1/20.000) e a esca_da r:exional (referl~onos a Re- .-mesmamente coñécer os érros que estes cometÚon. · ·
xi ón Urbá de Vigo, ou sea .a sua área de ·influencia). E pen· No noso. prime.i ra. artig o definíamos a Xeografia como
Samas que hoxe O xeóg rafo débese es.pecial i_zar no ~estudo unha' c.ié.n~.(a. so cial e ao xeógrafo C0í90 ;inve~t i ga-dor niixtu~
desa espq.¡;;ialidade di t ere_ncj al, oese u.::;o ,_aas. diferentes;,esca- Jado-.ca mesma rea l idade social., a··partir da cal ten de facer
_das que oos descubren e .pla_ntexañ O$ p,joblemas que decote . 1J.nha tectu.r:.a .éient.ífka :partindo ,_dunhas h i.póteses teóricas.
estamos a villi ~.
_
.
~
.. · :· ~ Poi·s ben, .~ste~·rne-r g ~ ll:3rse na realidade social é unha condi·.o__casci dE?..?Je rr;iunic_ípio.é a da t.( pica árE)a-espacía.L inmi- -cl ón ividi-s pemátel . se<qúer\3mos facer unh21 8ver<;iadeira xeogratoria,.. dnde .q conxunto do· muni c !pi.o m.ultipl ica p_or .5. a grafia activa .e práctica, poi.s de nada valerán as reunións e os-..
sua poboabón desde 190Q a .1g,75 .e inclusa a1gunhas d¡:is estll dos de ._gab-inete s_e· non van acompañados dunha praxe
SUC1$ pa rróquias _por. mais: de 6. Medre da poboació.n cau.sado - social·, :::onde.. v ·E RDAD E 1RAM EN TE T EN LUGAR A PLAp ola transformación industr i.ai con base na, pesca, pala irn~- N IFI CACióN DO T ERRITO R IO.
portáncia do co mércio e p_o r tanto da sua at f acción e 'po lt
.
.: .;~.
~
boom da construción.
.".. . .
XEQGRAFOS GÁL_EGOS

o

Outras vecds a 01anif icación quérese mostrar com o algo
asept1 r.o . técnico. Tal como se ·se poidera tra nsformar · realidade espac ial sen transformar a real idade social. Son os
mesmos que entenden a p lanificación como elemento rc-1 :anali zado r do p roceso antedito, dando lugar a Fenomenos de
sectorialización do chan (e mesmo segrega_ci ón, contábam os
no naso primeiro artigo -ver A NOSA TER RA, núm. 98"UNHA XEOGRA F IA GALEGA " debe e ten que decir algo cara a unha verdadeira planificación colectiva.
. Dice J.N.JACKSON referente a Inglaterra (2} "son n_u·merosos os graduados en xeografia qÚe entraron na profesión do planeamento; 17,1 por cen do personal técni co dos
consellos de planeamento territorial en 1961 tii1an graduación universitária , e de éstos 9 ,4 por ce n eran xeógrafos".
lndudabelmente o xeógrafo ten unha base fundamental p ra
analizar os problemas de planificación espacial, como son a
analise das relacions establecidas entre a colect1vidade socj al
Todo este proceso ·c'ontrastaria enormemente cci caso e o espáci o que está a mod1 ficar e transformar . Obviam ente do municipio de Salvaterra, onde a poboac_ión de 1975 ' in el só non pode p lanificar, entre outras causas porque a p la - , ferior a de 1900. Pero o proceso ligaa un caso, \:O outro. so:
nificación é cousa da co lectividade ta l co mo dixemos. pe ro br de todo a partí r dos anos sesenta. A índa qu·e das dazase- ·
. nun est udo prévi o si que t en moito qu.e decir un xeóg;.if
te parróquias d ~ Salyaterra só .Gi nco SLJ.per_en e.n ,P_o bo.ación ·
no ano 1975 a 1900, a infle xión demográfica dáse en case
DOUS EXEMPLOS TIPICOS
todas a partir do periodo 1965:70;- e~fectivamente se ri ó 1J.eriodo 1960-65 ternos unha perda poboacionai ne1a de i :ó4\ .
Precisamente unha das dificuldades principais do cstu - nab itantes para o total do município, resu lta que no perio-

>.':

.

·· ·

,.

XOSE MANUEL SOUTO GONZALEZ
NOT~: .

(1 ) " La Planificac ión". Comuni cación prese'n tada nas 11 Xornadas de
Est 1d iantes de ;><eogr,a fia .de .Sala.manca , elabora~a por rner:nbros da
ant ~cJ ita faculdade.
(2) JACKOl>l, .:l.N. "La. informac ión Y.la planificación territorial y. urba na"'. BarcelorÍ¡;¡, édit, LABOR, i.973. '
. ·
·.
(3) -1.:ACOST~; Yves~"la g-eografia ; ún arma para la guerra". Barcelon a. Edt. ANAGRAMA , 1977.
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X A.QUIN MA~IN ,

Coa chegada do tempq seco enipézase a ver fztme 11
este "é un feíto; detrás 1-mha re.alidade os za·bº
. d,e especulai:ións
'
e mi·¡¡ezros
cer
.
. . , .
d}uen queima
. Este ano os t'f!cendzos apareceron cedo e Galiria
. . . .. .
, .
, as su.a~ masas. forestais, ¿que
_ T],zse que o.s monopolios estan detras, qzte queren os mon
..
Tamén que as celulosas e QS intermedidrio
.así como os grupos capitalistas que tJretenden
.Outros din que é a direita con se1iardade, a ~nesma que
ser o que organizaba a queima. 4 m
() x.uez ditaminou que o RJV-Pf; non tilia nada que v~
moito a dereita esvafíola, como mostraba Mar.ia·
o xuez que levou ? casp pasara not(ficación ao
· Un dos tniplicarfos no caso de '\!.ilnsa
'.'TJixen que era o Bloqu~ twrq_ue me obligaron, pe
T)etras de todas estas qÍtei
que certamen te ten cul!Ja. 4.s suas le
o non p-ór os médios para a Drevenc

. "/ st e era o h
rn u, longo''
o rn e f o ri'e
.
.
, rnu, o ut

,

.

-

o con barba
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"Dime a qu en benefi cia e di dun ·.m onópó.li.o int ernacional.
reiche· quen está det rás " , pode
du nha OPEP da madeira, q ue es
se r unh a senténcia válida para
ta be.lece, ademais doutras medi em pezar calqu era investigació n. . das, os volum es de ventas e os
2
Das 850 .000 Has. de su per- Apreci os , a~i com o.as red es comei:-fi'c ie arb0 lada con q ue ·c on t~ba
cials ·e·_o .-fo rtalecemento das inGa l~lc.ia, máis da metade foron Yl.~ Qúst rias derivadas. Co inciden t aarrasadas _polos incénd ios nestes
mén esfas datas co intento de ampliac ión de imp la ntación das éeúl timos anos .
Aparte das perdas económilulosas en Galíc;: ia e a sua firme .
cas di rectas : com pre ter en conta
opo sición popul ar; pouco despois
outros ef eC:tos indirectos , com o
empezar.ia a ola de incéndi os.
é a erosión -do chan e a perda de
UTILIZACION DOS
·rni llóns.. de toneládas de terra férl\~ONTE S OUEIMADOS .
ü l. ' A erosión nos nósos montes ,
co n PO \J CO fondo xa de por sí,
Coa que im a do monte e a
ó llase a sirnp.le vista .
·
.
·conseg uinte desfeita pola erosi ón,
A crise mundia l que atravesa
este qu ed a arru inado e o seu vao sector madeireiro dáll e
prolor bai xa.en gran med ida.
blem a trn ha nova dim ensió ri ao
· A fall a de esÜmu los aos p roco nvertirse a mad ei ra nun produ dutores: a caréncia de re ntabi li -.
to estratéx ico de primei ra orde,
dade das exp lotacións e a necesisendo ur¡h a casual idade que empezasen os incéndios na nosa na- ~ dade dunha forte inversión para
pó r en exp lotación estes montes,
9ión co agravamerÍto da crise macontan do, tamén , con que moi t os
·de ireira ~
del es .están pasándo as rnans dos
·A oferta dos .m ~rcag os está veciños ; .,se;,g,~u a recup eradón fo se endurecendo , mo,itos dos paíse con toda 0 á masa forestal te rian
ses .que ~mtes eran -grqndes ex portad ores . agóra están . i mpo.rtan.do - · un capital -:de ,posibel µtilización
nun axeitado ap·roveitamento ..
utili zan made i ras •qu~ anles ·re:~
Neles .pu xeron os :seus óllos
xe itaban, · como é o caso de Suéo' cap ital i r:it ernacional -tentandÓ
-. "Fi-xéronme de.cir que eran os do · 'ci a...· Tam~~ se estan dantlb~ os·· ~;i - .
convert
il. ds ~o
exp lotacións
gán- ,.,
~Bloque quen queimaban o monte''; .. me1c.os pasos na co.nst1 t uc10.n "'
.
' .
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deiras, be.n comprándollos aos
vec iños ou arrenrlánrl ollos, .pero
dunha maneira ou doutra non
· voltarian aos seus donos, xa que
as inversi óns qu~ o cap ital fai nestas expJotacións, serian incapaces de satisfacer polos veciños ao
rematar o contrato de arrenda. mento . ·Ao capital, que tan dif ícil lle é de entrar no campo galega, polo esnaqui l amento da prop iedade e pola necesidade da terra que t eñ en os . labregos, teria
as ! u nha fórm ula de penetración
cun coste moi baixo, que é o que
bu scan sempre.
Outra das utilizacións que se
lle está dando a estes montes é
unha re¡;:>oboación natural de eucaliptos. O monte queimado, ao
paso dun ano , na meirande parte
da nosa nación, escoménzase a
encher , de euca liptos, espécie de
rápido crecemento e que pode
moi ben ser aproveitado polo nacente monopólio da madeira .

CAUSAS DA OUE1MA DOS
MQNTES
Claro, todos sabemos que
quen queima o monteé o lume .
Pero isto é non .decir nada, xa que o lume non se inícia por si
só , al go ou alguén tivo que ser o
axente produto r. A s estad ísticas
din que case. un ci ncuenta por
cen dos incénd ios son provocados, pero r ¿q uéri quei ma o' mo n·
te ? '
Hai iriterpretacións ' mo i va r iadas· e non se lle pode a trib ~ ir
tamp ouco a unha soi a causa .
· Á especu lacÍó n do t erreo pode ser. unha das rr;iáis gr_avés .e co-

mo xa qur. da rlito o capital internacion al pode esta r detrás, como
tamén poden estar detrás os rnadei rei ros ou as empres~s do sector .
A madeira queimada sofre
unha merma real de valor dun 20
por cento, meMras o précio pagado chega a reducirse 'máis do
50. A madeira págase xeralmente
polo peso e en función da humedade, de xeito que se a madeira é
vendida totalmente seca triplica
no précio á que se vende verde.
A madeira queimada e a que menos humedade ten, contrariamente ao que o seu préci9 parece indicar. O mercado da ·madeíra é
un "ol igopólio" de demanda,
controlado por un número reducido de compradores, as empre- .
sas néganse a comprarlles directamente aos propietários, que actuan de inter.mediários e t eñen
intereses nas indústrias transformadoras . . . . . . .. ... ... . . . .
Por outra banda, e eri menor
medida, pode estar a repobaición
conflitiva dos montes veciña is
usurpados e repoboados irracionalmente tan que as cabanas gan· ,
deiras quedaron moi perxudica·
das, pero anque esta causa hai uns
anos que podía ter moitos visos
de rea lidade, hoxe cae polo seu
própio peso, xa que agora os incendios estánse dando case na
s·ua tota l id ad e en montes privados.
Algu ns atrib uen tamén esta
"p'laga" a loi ta contra da frondosi dade que encubre as alimañas,
princi pal mente aos lobos. Outros
di n por outra ba nda qüe ao non .. u
permi t ir a leí fa ce r queimas co n- ' po

partes:
os qxtt

nunha
e?

'rasí pa
sbenefi
explot1
eiros tl
v camp
ao Bfo,
uedou
r¡¡ue po:
'nos sez

partes: os nosos montes e~tán_ ardendo,
os que pagan as consecuencias,
nunba pregunta:
?

.

'

~:así parece c"ondenada a quedar sen
sbeneficiados?
·
explota~os

eles como fan nos outros pat'ses.
eiros tenen bastante que ver,
·
v campo co menor costo post'bel.
_
ao Bloque o ano pasado en Vilasantar de
uedou ao descuberto.
~ue por out~a parte 'f}On lle_ debeu gustar
nos seus artigos e que móttvou que
0 DOr se babia matéria de delito.
sÚ1dnte~e;a, decianos:
fixen as declaracións, só as firrr.wi".
'o Goberno,
oboación desax/eitada,
tinción, asi o amosan.
ran, o labrego vei se

t celas furtivamen t e, ,
so de que moitas vepe lume ao monte
ue lle arda o seu.
que podian xu stifi os incéndios, pero
idade dos que se esr.
n afi rma tamé n que
esponde a unha pobi lizadora levada a
nostá l xicos do antecomo aconteceu en
ois do 25 de Abril .
ume.nto para decir
deproduce o ban dalnai que volver a man

da a c omarca. Comarca na que o
cap italismo puido pen etrar timidamente por médio .das explota ci óns de Rumasa, Corzo, Anta- .
nio Alvarez ou Fernáñdez Ar mes- to "A ugusto Assia", e na q'ue so:
bra·ncéan en frentamentos- repetidos co Bloque, ben coa queima
do coche a Leopoldo, abogado
~ dr;:? CC . LL, ou da rectoral de San
Miguel de Trabe:¡, casa do responsabel da zo na da AN-PG.

lOUEN MONTQU O TfNGLA. DO DE Vll,.ÁSANTAR?

Os feítos escomenzaron o
dia 13 de xul lo do ano pasado
coa detención de Antonio Garcia
Manteiga, que non a fixo a Guaré:iia Civil senón Xosé A. Pintor e
Manoel Varela, segundo este ú lti ,
mo "entregouse el porque tiña
dentro -Jo naso contesto agrário
medo, nos só fixemos levalo ao
para o an rnvPita nento Jos ·n ancuartel". Segundo Manteiga "co- .
tes e on de se contemp len os mélléronme e pegáronme, ameazánd ios necesários para a prevención
dome para qu·e dixera que quen
e ex tinción dos lumes.
queimaba o monte· eran os do
Al guns dos puntos podían
Bloque, eu nen xiquera fixen as
ser : Efectiva devolución dos
tleclaracións, senón . que fixeronmontes en man comun aos veci mas firmar ali no cuartel" . Xesús
ños; plan ificación da produción
Gonzalez deél ara como lle viu peforestal axeitándoa a real idade;
gar unha bofetada e unha patada,
plan de 1impeza dos boques ," poxa que se encontraban xuntos na i ítica de précios que devolva a
hora en que chegaron Pintor e
rentabi ri dade a produción fores\;/ arela , para máis "inri", da hora
tal ; dot:ición de mécl ios de vixique dan como detención á hora
lán~ia , comunicación , transporte
que chegaron. ao cuartel de Cure estinción , asi como unha-lexistís pasou máis de hora e média,
lación onde se regule o uso descando o traxecto non leva máis
tes montes.
de vinte minutos, comprobado
repetidas vec.es. ¿Que fi xero n ne:
BOTAR LLE A CULPA AO
se tempo? Manteiga afirma que
NACIONALISMO
ma llaron .
Compre tamén sinalar que
O enfrentamento polos monlogo o deixaran ceibe na festa de
tes entre os veciños e a adminisTeixeiro e que -seg ún declaratración leva desde que esta lle
cións
recoll ida·s- o xefe da briga-::usurpou a propiedade comunal .
dilla manifestara a sua intencion
Os veciños , asumindo a suá
de deter a cincue nta máis para
causa o nacionali smo, levan loi darl le máis bombo. Pero non se
tando desde aqueles pala recupepode levar a termo o plan xa que
ración integral dos monLes e po-.
Anxo Ansedes, sobre quen recaían
la sua axeitada explotación, couas declaracións ·de ser o· instigasa que están .a conquerir despois
dor dos incéndios por parte de
de non poucos esforzos.
Manteiga, -segu ndo el coaccionaPero xa desde un princípio
do'non se encontraba non se.en se enco ntraron con atrancos e le-.
contraba n9 festa. Logo deterian
varan a culpa de "incendiários"',
a outros cinco militantes-da ANfacéndose a campaña tanto máis
PG, que pronto· serian postos en
forte canto máis tentaba o capitaliberdade. Só qúedarian Ansede ·
lismo por entrar na zona. O caso
e Merelos , para sair o ·18 e 1.6 res- ,
máis sonado foi o de Vilasantar,
pectivamente.
onde as forzas reacionárias e caDías depois o xuez dictamiciquis tentaron culpar ao naciona a inocéncia absoluta dos incul nalismo , representado no Bloque ,
pados, excepto Manteiga, -, que
dos incéndios que tiñan lugar por
aqueles días do pasado ano en to- · · aínda segue pendente· de xu íci0,

o

)(e dos presuntos pi factor esenci al é a
ounha poi ít ica foresetual, que fome nta o
(i)lo bosque. Os bai agados po la madei unha falla de rentaprodución fo restal o
ixa de ser unha c~n 
a actual crise de ma; o que con leva á nula de.1impeza que fa paga ción do lume e
aextinción.
K:a foresta l que está
~oberno Españo l é
oincid e cos intereses
ios, que tentan co ni.~ ns admin istrativas
ion dos montes.
mecesita un plan de
elamado xa no 77
s Labregas, un plan

~.a q~ese declafou CJJlpábel. Ago. ra- d1 que el non tivo nada que
ver e que todo foi preparad o contra do BN-PG.

,

AS .COUSAS NON E.STAN
CRARAS

O Bloqu e : é a única forza
con preséncia na zóna, dominada
polas direitas que ademais de ca-·
ciquealo todo mostran un grari
interés por esta · térra probe en
aparénc,:ia. Maria Victoria· foi tres
veces a Vilasantár para montar a
candidatura nas rn_unicipais. Cando o x uez dita a inocéncia dos
militantes nacionalistas avantase
· contra-.~ del en oous artigas polo
que o maxistrado dá cor.itaªº supremo por se houbera delito se
"Os do Bloque ..son o pior de
gundo fontes ben informada~ es.te sobrese.íu o casq, co que Aucada casa, non sei se os xuntaa o
se se ><untan'~
gusto Assia volve remachar vela
damente contra do xuez. Xa "La
Voz de Galicia" : sacaba cando· a
o impediu o seu filio Gárlos, cor-detención uns gr¡mdes titulares
. tándol le -a conversa connosco
c_o. no~e do BN -:PG, cousa que
con "non teFl nad~ que decJar.ar,
·.nunca fixera antes n.a portada .
quen fixen a denúncia-so-n eu" .
Pero segundo · a ~ente, hai
E coñecido tamén na zona o
máis. Os autores materiais da defuncionamento _dé somatens artención de Mánteiga son coñeci - _.mados.
dos militantes da ~ ~iréita españo
l
.
la. Varela presentóúse por CD ·as
. VOLVEN"OS INCENQIOS
municipais e afirma "que n.o Bloque estan a x ente de menos caPero hai . tarhén outras cou beza e o ·piar de· cada casa, non
· sas que a índa nón están.._crarás seise se .escollen ou os escGllen ..
como que a· Manteiga o',;culpe~
xa antes ·de darse o caso toda a
de incendios produc:idos en dias
xen~·e decia que .era · o Blogue o
~ horas n¡:ls que se enGontraba no
que queimaba os .montes", rematraballo, segu11do os ficheiros da
ta detindo.
empresa,
.
En cánto a P i nto~, p~i eco.Asi e todo 0s inééndi0s señecido falanxista: · a sua teima
. gu_-en:__ ·No mes· de a b'ti ~ xa se tecontra . do nacionalismo e oen
ñen produddo- máis de-cúarenta
sabic;Ja, chegando·~ a afirm~r ·di anen toda a nación, con duas detente de bastante xerite nun cole-xio
~ións, pero nunca se. llepu(ieron
.,.elei:toral que "sé o Bloque saca- .
buscar implicacións ·aos detidós.
: ba algun concellal n,ábia que cor- .
loda que dalgún falase que anda
tarlle a cabez_ª pá.ra que . non se _ en grupos da _dereita ·española.
present¡:ira - nirig.u n· -máis" .. Non -,;
puido facer- c;i~cfaracións · xa que
ALFO~NsO EYRE
--
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LEMBRANZA DUM SINDICALISTA: JOSE Y_
ILL.AVERDE
.

.
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Ma ri 11cl · lyl es ias Co rral , so lp reFrd'ido , an irnouno a que fi xera .
estuclos de Dereito. Máis tarde Igl esias Corral defe11cler lao
en mais iunha ocasión .
·

DIONISIO PEREIRA

Moitas veces non nos é posíbel, por 'diversas razóns,
acercanos a história do obreirismo galego .de comenzos· de·
século, senón é po.r referéncias á vida das persoas q.u_e a fi?<~~
ron.
_i l
Aó falar da CNT en -Galícia, duas figuras foron quizais as máis coñecidas e apreciadas, non só polos seus correlixionários senón por amplas capas da poboación: Ricardo
Mella é Jos~ Villaverde. Lembrar a vida deste último, pódenos servireñ adeníais para coñecer un pouco millor o desenrolo do sindicalismo non anos vfnte e trinta.

A~

ne ce
sinx1
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CAIDA DA DITADURA

Coa calda cl0 ditaclor en xane iro de 1930, ábrese. ui:i
pcr 1ocio mais favorábel para o desenvolvemen t o da C.N T
1 rnducíndose de feito a legali zac ión. A CRG, l án z aseago r~ ·
unha actividade sen para xe; unl1a campaña pro-amnistia - 1.1
encamiñada a ce ibar os derradeiros presos confederais., d~ .
s nró lase por todá Gal lcia coa preséncia de persoei·ros re, pub l icáns como Casares Ou iroga, Perez Hervada e Ant6R-ViOS PRIMEIROS PASOS ·
llm Ponte, Pestaña, Fandiño , Villaverde e outros participes ,
Nado en Santiago en 1894, el, ateo militante duran pola banda dos cer:iet ist as. Pestaí1a fala en Ferro !, Pon tevete toda a sua vida, (pero provinte dunha fam 11.ia mo·i reli x iodra, Vigo , Jui e Coruña no médio dunha grande expecta-.
sa) traballou de rapaz coma tallista de ima xes ·co n 'vários
ci · n. A sua están cía é aprovei.tada adema is poi a C RG , para a.
artesáns santiagueses. A Inda que se tras.lada a Vigó a'ós 18
ca ptación de novos sin d icatos e con solida r o_ equipo de dianas, nas suas estáncias en Santiago parti_
cipa aét'iva·men te
rección . Para iso convócase un pleno da organi zac ió n galega
.~"- na vida das soci-edades obreiras da c idade, ·conid o· proba
na Coruña, no que decidiuse voltar a publicar "Solidario ·feito de presidir a sociedade de Carpirit~·ir~~-, - Mi ·liada a·
dad Obrera" (voceiro da CRG, que acudira ao pleno reprefNT. cando tiña 23 anos.
.
. '·. -- '·.-~ :' .'.
sentando o "Sindicato de Boteros" de Vigo . Tamén a discusión da ponéncia "La CRG ante el momento actual" dei x·aAs suas cualidades de orgai z§dor , orádor, ;e ·\o.rfialris -·~·
ta, mostraranse na stta etapa viguesa que d_úr'.o.t{f¡str? 1930: ,~ .
ba clara a simpatia cenetista ante o cámbio de réx ime e a
~n 1918 contribue á creación do Ateneo ·Siñdié:-állsta·, pre-.-·.
sua oposición a todo pacto da CNT galega cos republi C~flS e
socialistas.
tendendo relanzar a acti'7idade·dós 1-ibertáriós ,; m·d i atenuada ,.
pala hexemon,ia socia lista no movemento \ c:ibr::eirca ·:vigués-'. · ·
Agora ben. as boas relacións da CN.T galega cos repuFiroito da laboura educadora e critica · do Ateneo-, :a CNT, .. ·
blicáns non eran ningun segredo : os múltiplies mitins con- ·
logra abrír unha brecha no dominio socia lista , co·a-fun da- "
xuntos, a participación de V illaverdc {agora res idente na
ción dun periódico, chamado "So li daridad Oorera! "; ·é a ._ ·.
C?ruñ'a), Fandiño etc. nos homen~xes a Casar~s Qui raga. e
{'formación do "Sindicato do Transporte'';- xerme ·da p'o'te'nte:.. labouracrares·- do ' púiódi co·) arr'lósanse-1.1as suas páx inas, e in- Cesar ,A.lva!,Elr·, e .1 n.cluso a~ reunions clandestinas cornuns .
'organización da flota ·pesqueira vig_uesa, o mais imporÚrnte· "' clusivé dnan-T ópe-z• ( ·o·'"s'egu"ndo"· de 'Pestaña} fau nesta é-· - (das que t~no noticia . ~or M€J nuel Vazquez Sampay~) '.amo, ~
sindicato' cenet istá da ¡:idade. no que vai ser peza: funClante·n·-'"' poca váribs vra-xes ·a-Vigo anté a-desconfianza'de ·moitos m i- san a afinidad e_ dos d 1rixentes ce.netist~s con ,;epu~ l 1can;;, .a..•
ta l Villaverde durante os anos vinte.
· :· -· .... · lltantes«::-eneti stas,·menos ·a.fins-á"ideo'loxfa de ·Pestaña .
pesares. das. _criticas dos ~na:quistas puros hacia .º que ·
En agosto· de · l923 participa representando · a · · -' ' ',Ai'.nda ·que- o terna da· crise· interna da CNT na Dita- enten clia n. ~omo_ colabo_racio~ismo. con elementos,pol 1t1 c~s:
organización de V.igo na constitución da Confederación Re~· .dura -xa ·o toquei " ndutro artigo, nori está demais decir en ·
. , A y~sita de ~estana €St~~o rodeada por. u~h_a fort.e _ax1·giona1 · Ga laica, e un mes despois o pronunciamento de dúas pa'lahras a·13 osi ciór:i q ue ·adoutaba Villaverde : El partía taci? ~ social, debida a reaccio~ eopula'. con.traria v1: 1ta a
Primo de Rivera colle a Villáverde en Gijón., onde p_rec isa-- da ' negacj ó·n·· d9 CNJ'"corno srndicaro .anarq.uista, e córíside- Gal icia ~de , Q¡lvo Sotelo e Jase Anton~o Primo de ~1ver~,
·mente repr.,esentaba a CRG nuñ mitin na Casa do Pobo ,- m i'- · rábao co1'11Q de toclos- os 'traballád_o1~es ao rnarxe da SU? ideo- P.roduc1ndose gra~es desordes na ~oruna , Ourense, R1ba~.a - .
t in que 'se traca nunha violenta protesta en cCJntra do novo -· lo-xfa> mantenclo i:J _.anarquísméJ ( r tlef ini'ase ·anarquista} : via, · F~rrol. etc . e folga x~ral polo mesmo e~ Lugo e Sant1a- _
Rexime. ' '
. unha ·sorte de tutela aspiritual, pero non orgánica. Rexeita- g~ o~de morreu un obretr? ~resulta~ dos disparos da forz.a
·Contrario desde sempre á violéncia ·i.ndividua1-, ente-.... bá pÓ'is ca~quera·· in xeréncra de g·rupos por moi anarquistas- publica. A ~ CN~. q_ue _~a r-ti c~pou activamente n~stes. c.o_nfl ~- "
blará' unha lor;iga amistad~ cos imais tarde llcieres·do Trein- qúe fosen"- (corn·o por -e·xemp lo a FAI) . Tamén, de cara o -tos, apr~)Ve1tQL,1 a occ¡s 1on para recupera_r~e ~? e1do s1nd 1c@I:
tismo confedera !, Juan Peiró e Angel Pestaña, có-incid:incfo· "é:ár'noi o 'de réxirne; d-áballe moira-mais im portáncia á organ i·- e~ popcos m~ses :ecupera a _me~ma af-1l 1ac1on q_ue antes d_
a.
con os dous ' na 'n!=lcesida'de é:le permánencia da CNT na lega..:· · ·iació n· d_os·trnballa·dores·p-ara d·efenaer os seu·s intereses eco- - ~itadu/a ~ - m_ais- 9~ ~3,-000 sinc:J.ic9do.s. ....~. Goru~~· onde ti1idade no curso da Ditadura. ( 1)
·
.. nómi·cos :é 'sóciais ·que ·ás revoltas armadas que tanto propi- _na 6.500 af~l_1ados-, e o campo de exper1mentac1on; a folga ..
·. A partires de 1926 a ·aci:ividade d'e V ill av.erde ·empeza · ciaba'\y
fai_stás : Tode is.to : rnmo xa vere·mos, configurará d~ C~~struc10-n d~ vran d~ 1930, condena a mort.~ a Or~~,
a facerse notar r:io desenro lci ·da·· cRG: a sua participaeió-n .é.· ur.iháef·rnlaci6ns difJ'cis durante a· Repúbli ca cos anarquisi as n.~ za~ 1on Corporativa na.c1dade, o nega:se os obre1.ros, dmdecisiva ria organi zación da "Federación Regional Marít.im a" ·~- máis rad icais. ·
x1dos_ pala · C.NT, a que estes organismos mediasen no
con sede en Vigo, . e a edición do efi'mero seman ário
. .A sua -vida en Vigo non foi nada doada; traballou de confl ito .
"El Despertar Marítimo", do que foi director. Pero-o 1 i ai s carpinteiro-. de .ribeira, vivindo ·en condicións moi precár:i as.
_destacado da sua etapa vig uesa é a fundación e direcci61 1do A lo ita ·sínd icial' ¡;evoulle :a sec -detido e xuzgado, pasando cer- ( 1) : Para un resumen das posicións mantidas entón no interior da
CN T ,' ver ANT numero 86, "Confede ración Regi onal Gala ica e crise .
semananQ
"D.espertad !" voc_
e iro da cita.da Fe9eracióri, . .to , temp o ,nas cadeas de Vigo e Pontevedra. No franscurso da CNT"
ano 1928. (2)
. , -.
dun ._destes ._xu{~ios, Vi lraverde quixo defen·derse el mes mo, (2) EnL:o l da im1 .• rtáncia de este sem anário, ver ANT nú m1~ro 78,
· ¡
As su as re lacións con Peft9ña e. Peiró (frecuentes co· fac éndoo _d.u n xeito tan- bri !ante, que o _abogado coru íi és "A prnnsa obre ira en Ga l ícia 1930-36"
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·O·;PAP. E.L"-~·DAS ~ ASOC·IACIOMS DE PAIS
.Se lle ciamos á Educació!' O. valor que realmente' te11, . ffxiste algunha declaración respecto da distribución que fai
como éixo fundamental para calquer sistema· político, non é o Ministerio destes . presupostos?, ¿pronuhciaronse as
raro que apareza xa ha sua filosofía, nos seus princípios.
AAPPAA, HO menos as do ensino estatal en contra das subNo-casodoest~do español-é planificada por o parlamen- _vencjons.·, ao privaq9, ?non e casua lidade que se preocupen
to ·e o gobenro, e executada' e controlada por este último ~ - áe: _
qúe ·se -éumplán os horários, pero non do reeiclaxe do
Se isto se acepta como premisa, a problemática que ~ existe prof esoradG · que é tamén competéncia do goberno?, para
no sector non ten outro responsábel final. lOuen selecciona que seguir. .. _
·
·
o profesorado?, lquehordenaadmiilistra"tivamenteósector?, · · Og6oérn'oéos ..que con el pactarÉm o artigo 27 da Coris-servícios, inspección, contidos, plans, ldonde veñen?.
titución , tiñan claras tres causas fundamentalmente:
·
Polo t~nto é evident~ que. se ',queremos incidfr ,aí, .. non , - Interesaba · dar particip'aci.ón a un sector potencialmente
queda outro rerrié~i·o que loit~r no campo poHtico, para confl itivo ·de ser proxectado poi íticamente.
opornos na medida que nos pQr-mi.ta a correlación de forzas -.. . ,. Dividir máis e atomizar a masa soóal .
.
de modificacións-estruturais. ·Na nosa terra -isto, significa en - Apuntalar exército de reserva, dadfil a sua composición
primeiro lugar, acadar soberania, é a partir de aqu~ non des- · como vimos, 'para ·a cometer todos os fraudes posíbeis.
maiar na loita ate conquerir unha sociedade xusta onde os
Pois' beñ-, ri.este entr:amado as AAPPAA van . a ser unha
servícios públicos funcionen, ·e funcionen .de acordo cos in- espécie de~ policia paralela da _inspección cuxo papel tamén
tereses da máioria~
se ven perfilando últimamente. A inspección pasüu de currJ.-

un

..

cos , ·ideario. supremo , e nos privados, por ideário do empresário e os seus adláteres . En definitiva uhha persecución cla.ra do profesorado, pero democráticamente, e decir cando a
masa social, representada por o · caciquismo de--:-novo tipo o
pida. Exemplos non faltan, Fo:Xo. Lalín, Instituto das Lagoas de Ourense, etc.
·
A través das direccións fiscalizaránse aspectos meramente formais como horários, dias lectivos, permisos do profe·
sorado, programacións... Con isto o caos que se está dando nos centros públicos
non vai parar, é mais, aumentará. N·esta anarqu·ia burguesa,
o gobefno como sempre, gobernará na oposición desde o
poder, e qecir, culpando os sectores progresistas da politiza- ción das au las, das barbaridades de imposición do idioma
como qUténticos fascistas, trangresión do direito público {3
da lei. lsto terá duas implicacións claras:
Eotenciadón .clara do ensi~o privado ma,is aqudiz1a~~· 'JI'
astra 1ímites ílUe facerán peligrar como xa se está vendo_ en
algun caso, a estabilidade do profesorad.o estatal. -Seralle
moi fáci 1 demostrar que, a privada, grácias a autoridade, o
bon critério, e a auséncia de politica sobre todo ... está onde
ten -que estar., con pr-estíxio, seriedade e competénc!~· Esconderán as posibil id,ades coas que conta e a protecc1on de
q~e dispón, intencionadamente.
Por outra banda poderáse persegu ir con razóns de peso ,
os sectores mais concienzados da docéncia, capaces de reflexionar e afondar sobre a r'ealidade na que se desenvolven .
Concluíndo, aveciñase un ensino cada vez mais priva~o
en cantidade e er:i calidade, os centros públicos tamén sera~
privados na xestión, e onde actuará o caciquismo "democrati cam ente" a todos os niveis.

'
plir un -papel represivo, a meros recadeiros dun goberno que ·
O poder poi ítico pala dereita e a esquerda sabe moi reparte xogo e retírase do envite. En aras da "democrácia"
ben qüe os que loitan baixo esta óptica non van entrar nas .sei:upr:.e, dirannos que os problemas de cada centro arreglaAsociacións de Pais . ({AAPPAA}, non van aceptar o pape'! ránse en cada centro en particular, xunto ·cos demais estaprivilexiado que- 11.es reserva o Ministério por a sua candi- mentos que terán compromiso no proceso, fundamentalción-de progenitores. Pero, lquen van entr:ar nas AAPPAA?, mente os pais, a través dos distintos organismos nos que van
por un lado os caciques que terán a misión de levar adiante aparecer: "consello asesor", "xunta económica", "própias
no campo educativo o proxecto "poi ítico" e "democrático" asciciaGións·", etc. ,
do goberno, por out ro, reformistas de ·todas as calañas con
Aparecerá un d'i rector que a partir da entrada en vigor
ánsias.de protagonismo . e finalmente, desinformados e com- do Reglamento de Centros, tamén terá unha misión fiscal iprometidos que ·de boa fé irán por este vieirn coidando axu- zadora, por algo se reserva o nembr:amentó a UCD. Algunha
dar: e botar man do que o goberno está deixando Gair o mais delegación. de educación, xa mandou fae~r os directores unbaixo posíbel, por intereses .obvios.
ha ficha de_cada profesor do centro ; ficha que será sen dúbiVexamos o seu comportamento obxectivo: ¿Qüe "da un expedente poi ítico. Quedará a . inspección como un
AAPPAA se pronunciaron ou se van pronunciar respecto corpo técnico-administrativo-poi í-tico que velará sá por del idos presupostos que· dedica o estado o capítulo educativo?. tos contra a : "moralidade consthucionaJ" dos centros públ·i- "
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GO~ERNO MOYO,

A esco(la do P'residenta da Generalitat do Principat non .
· ·tou chegar á terc(:lira convocátoria, na que seria <! maioria
neces1
,. . necesario
, . .para f acerse cargo do pos t o . .D~
.
·único · requ1s1to
1

·.· "TENTADO Novo·

0

si~xe ~ra vez Jordi Pujol non obtivo máis que os 43 votos dos ~eus

ANTON OLEA

liJtaE en tanto· no Principat ª. actualid~?e política ·pas~ba pol_~s ins..t ·1ons autonómicas, no Pa1s Vatencia era unha mamfestac1on de
.
1·
., d
.t1 uc ado carácter nac1ona
1sta a que a rriarca b a: A conmerac1ona
~;~~la de Alniahs~, d_at,~ ~istórica que supuxo a i~corporación _d~ _ve~
llo ·"Regné ele Valen~1a a Coroa castellan~<!" ou sena; o pase defm1t1vo
do Pa ís a·pod·er espanoh
·
·.

A nóvá do atentado ·cométido por un grupo armado-dentro dun
autebus de liña -nos arredores de Donosti contra de · dous membros
. das FOP, volveclincli'nar o inestábel equilíbri_o jastitudóns bascás".ác~ 
< .
tivicfade ,armaáa, mitra volt.ad.este· último ládo da ·balanza. Ésta acci-ón
-~ .'· · desú~a.!Jª>t~ri · solprendido ·t0da a poboaC'ión ·basca poto especial da
-~.;..sua · reali.z.ación -dentro du·n v-e-íéülo, cómo xa sé dixó- e ·ten desptaza-·
da .formacióñ tto· goberno peneuvista.
.do :á no·vedade
. .
.
.

act o. no quE) Jordi
Pujol sa1\1 el.ex i 0~ Prcsiclc~tP _da
· · Gen era litat, p revio o ¡.r nme1ro
·· "escarceo", deixou c laras várias
cuest ións que xa se sabian. De
. pri meiro, a vontade da UCD de
' . apoiar a "Convergéncia i Unió",
8 ·a de PSC-PSOE e má is PSUC
de rea li zar unha poi l t ica máis ou
menos de oposición, así como os
dous diputados do PSA . Doutra .
0 carácter da Esquerra Republicana, que, a pesares do seu nome, aparece como moito máis
perto do Goberno ·que da
oposi ción , e da dereita ca da
esquerda. De ca lquera maneira,
Jordi Pujo! saíu elexido, e a futura correlación de forzas no
Pa1 1 1mento parece ir Je¡ ·~nder
do~ casos e temas.
Este ano, a conmemorac i6~
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do 2E» de Abril, elata na que t.rn a~o do século XVI 11 se cse nro ·
lou a batalla de Almansa , que 1a
significar a perda definitiva e
astra ho xe da soberania do País
Valenciá, celebrouse · na c idad e
de A l icant, precisamente unha
das máis españo li zadas do pai's.
E t rinta mil persoas acugulaban
de mañá a Pl a~a - do Bous, nun
"Aplec" no que Raimon e
Lluis Llach, éste como rep resentan te do Pr in cipat irmán, dabanlles cor o un ücto clurnrncntr .naciona l 1sta no que os berros de
"lllflependéncia" e máis :'r!laulets, maulets !" , (te rmo hostó ri co
hoxe adoptado po la " esquerra
d · alliberament nacional") eran·
1,.s ·1 áis unánimente corea(IOS.
Po l,1 t¡ 1rcle, e coa participación
Je tod; 1 ,1 esquerda 1 "Pa1l 1•' · ~n

ESPAÑA Villalar de los Comuneros.

l·

a

ROMERIA E CONFUSION

~-

1:
~
I·

Moita é a orquestación que rodea de uns anos para acá a celebración en Villalar, aldea da províncii" de ValJadolid que non supera os
cincocentos habitantes, a conmemoración da derrota 'do pobo Caste·
llano erguido en armas contra do monarca imperialista estranxeiro
que herdara o trono de mans dos exercitos que a gran nobleza caste·
llana puxera ao servicio do citado monarca.
Aquilo sucedia o vintetrés de abril de 1521, e alí mesmo eran
executados os lexendários xefes Comuneros. Padilla, Gravo e
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A partires do ano setenta.e
a co nmeración deste f eito
quc supuxo a ruína de Caslillae
. o seu emba rcamento nunha po lí tica de desgastamento e guNras
imperialistas, qulxose convertir
Po r parte sabor de todo da
esquerda españo la nun acto rei vincativo da autonom ía p<.ira o
ente denominado Castilla·Lt·ón.
A ROMERIA DO
"VILLAl..AR 1980"
O pasado vinte , t;G t , voust.
de ce leb rar a edic ión uo 1 rcsentc
· ano a que se Cé.llcu la <1s1.,1ir(•
arredor das cin cuenta -rnil persoas, cá lculo dabondo optimista
e ~ue a í_nda así non representa
ma 1s que a cuarta parte dos asistentes de fai dous anos e a metade dos cen mil 'd os que se co ngre ~~ ro n _en 1979 , parece ser que
de Cast1l l a - L~ón " do mi nada polas cac icadas da . UCD (que acaba
de ~ egar a in corporación de Segovia_esta rexión) e a falla de al ternat ivas coerentes da oposición.
em~arcada de . arroutadas oportunistas convence menos aínda.
Pero .Villa lar é ·unha boa dis~
~u lp~ para facer unha excursión,
asi, a parte dos esforzos da lgun
que outro grupo por darl le un co ntido PO I ítico, que pode ir
desde ' O autonomista astra 0 an. rep resivo,. pasando polo eco ló x ico. ou o . republicán, a meirande
Parte dos atí presentes foron de
rom eria, porque 'e un bon s íti ~
Para plantar unha. tenda e pasar
sPl 1

w··-

·a

~'

~-

,

pnmei
' pero na segun da, co apo10
· da Esquedrra R ~pu.
· bl"1cbana
parlamentários,
d~ Catalunya e máis a UCD, xa pasou amp 1amente a maiona a so-

o

a·

..

un fin ele semana fara da cicJade.
Unha r.o rn Ni8 f0i o aue resultol.1
o "Dia de Vil lalar 1980", COI ,
tómbolas, t enderetes e pastos cJe
venda das causas máis d iversas,
anque houbera unha manifestac ión de catro ou cinco ce ntos de
persoas que berraron co ntra da
UCD e a esquerda parlamentaria
e a favor da autonom ia, e que ao
r emate do d ia a Guardia Civil
. e a policía, q ue tam én foron de
romeria, se desafogaron contra
du n grupo de republ icáns que ti ra ron un coct el molotof contra
do co11sistú 1iu.

NA PERCURA DUN ·
SIGNIFICADO

\.

ºe IJu 11 non se µodu 1 1 J .. 11 ;1
de¡Jr\ ·si \' n tanto '.Peo nóm ica co
1no dou :1 us ordes a q ue está so mP.t ida a rex ión que , foi ~grupa
d o polos autonomistas oficiais
_ba ixo o nome de Castilla-León,
tampouco pode esquecer o opor.tunismo e o inten to de confusión que rodea as .celebracións
1
deste tipo de farsa ad icadas a
província daqu i e á comu nidade
de aculá, como intentos de clespr 'Stlxio e co tus1bn de cara as
ce lebraéións semellantes que to
1)e n 1ugar nas nació ns asóbal lacias
e.l o Estado Español Neste senso
non se pode esquencer a preser-i
cia este ano en Villalar de par lamentários de - UCD e do PSOE e
o interés que nesta ce lebración
poril toda a esquerdc¡ espanola
así como
bombo que por par-

o

· ~· An q~ié-.á. hora de escri'b i-r es-

basco ·11 e- contesta a ET A -non se
m enc iona cal · das dC1as µolas- negándose a aportar ·o imposto reafír.m ar qué o c'omando pert cn- · voludonário e facendo pública a
tári é\ 11i....I .1· e) u¡) Cran tL: '-~ P[1Ís ·
ciaa ETA. F'.or outro lado, a mo(- _- sua p ostura nos medios de comuVa lcn t.. Íá, <1 .j f 1·a •rlob lwi ¿1se,· áh te - d0 n :dos · m~mbros do co1 11a n:
n·i_cac ión. O asunto resulta máis
que non inuéfara alá r ,(úto o,>·. ' dp ' r:esP.ostou·se na sua lócali dad e
qu-e solprendente ·desde · o m oca rá ctur da r'na nifestacron .éf .f' · : ~.;: llq(faj con diversas man ifestq Ció ns
mento en que se tra1a dun i ndus"Ap lec", dado que ·acado u ~otas· · H; d_e µr?testa. A cirt unstáncia de .
trial non vencellaao directamende radicalismo de ningwnh·a_.ma·,., - . ,qLJ ; ~ste - presunto efarra tivera
·te nen co PNV nen coa UCD, seneira asum íbei-s polos · · PSOE e .·· -- 36 anos é éstj'vera .bai x o a protec- . nón que se tén mantido sempre
PCE, participantes nel. E duran ... ción da amnisfi.a desde o ah o 76
aínda ben afastado dos dous, a
te todo o día, o principal protavolve traer á actualidade a rea l·i- · oesares de se tratar dun dos ' pagonista seria a "senyera sense
r!0r 10 de que moitos "históri cos " _tronos máis prQ.speros .de ,G:ipuzb lau" (sen azu l), símbolo nacio:
et ar· ás, despo·is de saíren :das .cár- ,,' koa. Outro. aspecto interes.enta,
nal dos Países Cata láns enfrente··
ceres, refuxiados en E uska di No r- ·. de · momento - silenciado, é o de
do slm bo lo do cidad e de Valénde seg uen partiCi p ando a ti va-·
que esta persoa, Juan Al korta; é
cía, que o " bú nker barraqueta":
· mente en accións arm adas.
·a ai d un membro de -ETA(p-m) '
na sua fóbla anticatalána, teima
·. VOL VEN AS "X ESTORAS"
xa- ha ~- tempo buscado poi a Po i i·c01wP.rtir en bande ira diferencia· Aspecto este . o da -amni stía ." cia 1• S.· n idea de facer foturi'smos
·c1á do -Pái's v 0 1enciá.
que vén de cho-u tar outra vol t a a
o q ue fica clar o é que es·te cas~
rua .(:G gal lo -da Semana p·ro-Am-.
vai · ter repercus·ións importantes.
nistia tonvoc~da_ polas' ·xestoras · · üe momento, o PSOE,- pc5r boca ·
do rñesmo nom'e na provincia de
d o seu secretário xeral en E L1skaBi zk aia. · A pesares do relati va- ·
rli . T x·i k i Benegas ," t rn l o 1~v¡::irlo .·a ·
mente po_uco eco da convoca 6sua postu ra, t é ¡..1 ; c. :i síbPI
n
ria · ~un has 2.500 persoas pe< : i aP-1 ~ V facer ou tró ta1 t 1 . .
-!as · en vários ·edifícios- o· feito
UN GOBERNO A MEDIDA
XOSE LOIS G: -LABANDEIRA
hai que consfdéralo importante'
DO CAPITAL
1R11: n.p que , ten de relanza merito- de- ·
T oe. JS -estes asµectos ¡, · · ...,
:e los rn ' rlios de comu nica ión , e.Se organi·smo -Xestoras pro-Amapa9ad o f' n 'tanu a 'éxpect ac ion ·
se l le est;. d an d o todos os a1Íosn isti.a- · moi ésmoreCido nos últí~
redor da fo nú ación ·do novo _
d1 t. J.ar¡' lo en ocasións a i.nfü1r o
mos tempos.
Co bernó peneuvista : Goberno
feito de que a · Asoc:iacions
Pero - -¡:>ocie e::¡ u e o aspecto ·· ·;q tíe se ten ' visto obxecto .. de tocultuarais denunciaran 0 tratamáis · significativo dentro dRSte
dos OS partidos poi ÍtiCOS, de qu irnen to que se lle está danrl o a
apartado o seña o· f eito de . . ¡ue · tado a UCD e máis AP. Qesde so· Jt dia .
µnr · ¡:¡ rímeira veL- u_n in dus ri al · cia l istas a Euskádiko E-s kerra , ·te~
rcn todos definido aos membros
deste Goberno corno persoas cun
pasado non moi cl aro . · Nefeuto,
trátase máis -ben dunh9 lista de
t r,énic"os moi ca l ifiéado·s, en tre
que se. nota a auséncia de vellos
' " gudaris" do PNV . Non figura
máis ca un membro do PNV na
clandestin idade, Retolaza , Ministro do Interior, en tan to que o .
·resto dos ministros son técni c;:Qs
. ·.;·
· sa Idos dunha Universidade.clasis- ·
ta rnmo a de Deusto, - é m esmo
nalgúns casos, sobre no do. MinisA SUA CASA E SUA. E'VOSTEDE VIVE ,COMQ .QUER E
tro Uriarte, de Etonomia, venceVAi. ONDE OUER. ·' AS· CARAVANAS ·E COMPLEMENllados a grandes grupos fi nancieiTOS CATUSA TEÑEN TOOO O QUE FAI FALLA.
ros. O caso deste é o máis signifiASTRA O PRECIO E BON.
ca tivo, ao serenada menos que o
Director . para o País Basca do
Banco de Bi'lbao.
Segundo parecen ·coincidir .
diferentes med i os p.o l íticos · de
Euskadi, Garai koetx,ea desta vol :ta conseguiu un Goberno ao seu
acomodo, do que. teñen quedado marx inados diversos persoeiros históricos, ·máis afins á liña
pura sabiniana do dirixente peneuvista Antón Ormaza . Tamén
se tén coincidido en admitir que,
acarón · de Garikoet xea,
" cerebro gris" da formación deste GoE· COMQ UN "LAR" PARA LEVAR·NAS V ACACIONS E
berno tén sido Xabier Arzallus,
FINS DE SEMA~A.
principal 1íder da autoanomeada
"poi a progresista" do · PNV , e
Servicio Pos.t_-Ven~a gara~tizad~ · , · _. _, ~. ~ que parece ter imposto o se u criterio de incluir persoas cal -ificadas técnicamente, maiormente
saídas da Universidade de Deu~
Perpetuo
1 · Navia Cast.rillón, 12 · .. General Franco, 24 .
t o , da qlfP, forma parte o mentaTelf. 217080 ·
Tetf. 560704 .
Telf. 450674
d diri xente peneuvista.
' Lugo
·- - y~~e.~~---·
Pi.Je~~~~~:-~.odríguez

ta ·C ró~ri.í éa. non ·se co fi.ec iq·n ingun
. ti po.-- de . rejviri9icación, .pódese ·.

a

se He \(Qi vigxcar

os

.fdga tUrisrnQ_:
na '.'casa"'
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USA VOL V:E . PE·R.DER-~·MO
JJ ; NA VARRO/LL. M"oix
.,.- :unha incurs1on de comandos nortearriericano·s en Irán, oara
·ceihar aos 53 rehéns presos na emfiaixada dos USA _naquel país,
· re-m afou en catástrofe a no_ite do xoves ao venres pasado, despois
· qué o presidente Carter ordeara a sua suspensión debido ás averías .· ·
en tr.es r:fos oito helicópteros que deberían sacar aos rehéns do territorio iraní.
A catástrofe proc i¡:¡se nun
.:. µu_íl·to d0' dése'rto. do n<ifde: de .
. ·· lfan," · f)~ct.o ·'d.a> Joca·lida.d_e d.e . ·
. Tabas, c·a"nd'o' 'forza·
resc·ae- composta por 90 homes,
· ?.ei s avióris de, transport~ e seis·
dos oito · hellcó'pteros · nun
princípio manaados - estaba
a punto d~ comenzar - a
actuar.

a

oe

FRACASO DUl\JHA COMPLEXA OPERACION
Un dos hel icópterós tivo
proble mas mecá nicos (rl ous .. ·
má is quedaran fara-·de uso ho
viaxe astra o pusto do qeserto) e dian t e do t er:nor de non
ter dabbndos aparatos pa ra
sacar de 1ran aos reh éns é a
forza de rescate, o p resi-dente
. Carter suspendeu a misión.
.
Cando as far zas USA ini ciaban a retirada, un dos
hel icopteros foi chocar contra
dun dos aparat os-de transporte, e ambolosdous in ce nd iá ronse. Oi"to soldados mortos
e catro feridos fa i o ba lance
do acc ide nte, que v1na ser o
cum e do fracaso da op era- .
ción .
Hai que sal ientar a grande compl ex idade do plan de
rescate norteamericano . Os
heli cópteros sa íron dos po rtavións
"Nimitz" , estacionado no Oceano 1 nd ico, e os

av ións faron a 1 rán desde unha;
base secreta dos nortea meri ca nos no sul de Ex i·pto. ~s
forzas do comando de rescat e pertenecían a unha unidade
espec ial antiterrorista do exé rcito norteamerica no creada no 1.978 e man tida en segredo astra o de agora.
Ademais, parece se que
ao se achega rn n ao .1rá n,
os norteam ericanos anularon
por médios electrón icos to das
as estacións de radar soviéti cas en lemen do Sul e Et iop ia , así como a rede de defensa aerea iran 1: de feito, as autori dad es de Teh erán enteraro nse da operación nortea mericana ca ndo os xo rn al ist-as
·preguntaron pa la sua r~acción
dian te do anuncio dá mesma
feito polo presidente Carter
.no mencer do venres. ·
A pesares do descoñec:;i mento iran I, ·a reacc ión se retraso u:
_As ~utoridade de · Teherán' enviaron 1ropas ao lugar dos feítos, anvnciaron que
'OS seus avións abrigaran a
suspender a acción norteamericana ( o que lago reve lariase có mo incorrecto) e que
ainda quedaban comandos
USA na zona do accidente.
lsto tampouco .resultou certo .

ACTO DE GUERRA
A nivel
mais prá ct ico,
sen P. mbargo, Khomeni clec la rou riue si se ~ hegaba a pro, ducir un novo intento de resca t e os reh éns serian execu. tado·s. O presi den t e Ban ish ar
denunciou o feito com o acto
de guerra e "os estudantes islámicos, que oc'upaban a em bai xada norteamericana deN. 104 / 2-8 DE MAIO / 1980

-IRAN·

A. -SAUDl

1
•• -·

cid iron espallar ·aos seus
réhén s po r distintas loca li dades do Irá n.
As reacció ns ma is signifi- ·
cativas á tentativa norteamer icana no ·exterior p roducironse en Europa, · cu os- países..
viñanse de sumar catro dias
antes as sa ncións .económicas·
co nt ra o Irán, soli citadas polo
presidente Carter . Franc ia
amosou , dun xe ito evidente,
o seu d isgusto pala opera ción

IRAM ~·

e os demais paises do Merca_, do : Común, as1 como o
Xapon, lamentaron que Carter .. non os consultara antes.
A reacc ión da Unión Sovi etica foi da de calificar de aven tu rerism o a operación norteamericana e , asemade, sabese
que . Moscú ofreceu segredamente axuda - militar aos dirixen t es i ra n ies .

'.

A MARTINICA AXINA
SERA .IMDEPENDENTE-

· APARECE O ~'HQME
:_ FORTE'~ EN-USA

, A nivel ·interno nos Esta.dbs Unidos, a. consecuéncia
.i:náis signHicativa do fra caso
·so rescate en lran foi ' a dimisión -·do secretário de Estado
Cyrus Vanee, quen foi susti tu ido po lo antigo candidato
democrata
-á
pres id en~ia
Edmund Muskie , Cyrus Van- ce abogara en repetidas ocasións, por unha solución negociada á crise iran 1 ou por
empregar m$dios de presións
pacíficos contra do lra n, com o as sancións económ icas.
- Finalmente , Carter rématou
por inclinar polos puntos de
vista de Zbigniew Brzezinski,
o seu asesor -espec ial en materia de Seg uridade. Br"zezinski
perteñece á ala dura da xelarquia
poi IÚca no-rteameri cana;· foi él quen propuxo e
pronunciou a operación de
rescate e de seguro vai ser él
ta mén, a parti.r de agora, o
"home fa rte" da .pollt ica ex terior norteamer:_icana , que
coa última acción emprend ida
por Carter en 1rán presenta
.. si'n to mas d_un _progresivo e
dramát ico endurecemenw.

· Con estas verbas' Aimé Cesaire, de 67 anos, poeta
nacionalistas martin iq ués, un dos pioneiros intelectuais (un do~ .
definidores do concepto "Negritude") da volfa anticolonial
dos pobos negros. :na aciualidade diputado na Asamblea francesa e alca!de de Fort-de-France, capital cJa illa, respostaba a
-un xornal ista d.o ·"Pari.s .l\(iatch" con ·i:notivo da tensa·.situación
social e políti~a da Ma~in,ica .
·
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Fran cia mantén ademáis da Guiana no continente, cl uas
posesións co loniais nas Antillas: as il las de Martinica e Guada1 1pe, de "iu re" departamentos franceses "de ultramar". Pouoadas por negros escravos e adicados ao monocultivo (su cre) xestouse unha nación que vai encetar a súa toma de concencia duran~e os anos da 11 guerra mundial no contacto co
racismo dos soldados da marina francesa acantonada nas illas e
da crise da economia colonial, como moi ben analizou o Dr.
F- ran t z F-cmon , outro destacado loitadoí anticolonial ista oriinario de Martinica encuadrado nas filas da Revolución arxelina.Denantes, os martiniqueses, negros maioritariamente, fo ran utilizados como axentes metropolitanos nas colonias
fran cesas en Africa; o alleamento e a autocolonización dos
"franceses negros" do Caribe atopábase en pleno auxe.
O proceso cJescolonizador nas Anti! las e a implantatión
de gobernos progresistas e anti-imperialistas na zona (Xamaica, Sta. Luda, Granada ..... ) conleva ao fortalecimento e avance
rle loita anti-colonial na Martinica e en Guadalupe. Un grande
respaldo á loita de Liberación nacional faille dado pala 6
Conferencia do Movimento de Paises Non Alineados recén celebrada en La Habana que no seu documental fin al expresd
mente mostra "o seu apoio á loita anticolonial dos pobos
do Caribe, en particular aos de Porto Rico , Belize, Guadalupe,
Martinica e Guiana Francesa".
Nun intento de controlar as súas colonias caribeñas,
Francia no 1.946 deulles o "status" departamental. Os nacionalistas -entre eles Cesarie - pensando que era un paso ad iante no proceso cara a i ndependéncia deron o seu voto afi rmativo . Hoxe a situación é desastrosa. Coa departamental ización a
opresión cu ltura l mantlvose intacta e a industria e a agricultura sofriron un golpe bruta l; as fábricas produtoras do su cre
faron pecha ndo unhas tras das outras e a pertenéncia de
Fran cia á CEE supuxo a invasión da Martinica por produtos
-como d 1 o propio Cesaire - . foi
europeos . A emigración
deixado para a A sisténcia Pública. A departamental izació n
matou a produción martiniquesa e tenta rematar tamén coa
alma martiniquesa .
Pero a loita de Liberación nacio nal anti -colonial é un
fe ito. Folgas e mani festacións co apoio de toda a oposición
na villa van en aumento. Os muros da cap ital enchense de pi n. tadas con "franceses fara", "fara o exército francés" .... O
goberno francés ·reacciona acusando da "axitación " e dos
"desordes" a axentes castristas e enviando dous escadrons de
CRS . E o ·prÓpio secretário de Estado para os territórios Paul
D i.joud mantras aseguraba a restaurac ión do orden, amenazaba: "si é preciso Francia está disposta a empregar medios
atóm icos para defender aos franceses das Antillas" . E resposta
á represión co lonial , un Comité Coord inado.r patr iótico organi za unha Folga Xeral pra. este mes de abril, chqmando á moviiización popular. A situac ión é tan grave que a nova fo i dada
_po i as axencias imperialistas, tan x orda s sempre aos anceios e
arelas dos pobos asobal lados.
.
.
O Partido Progresista Martiniqués que d irixe Aimé
Cesaire atópase tamén div idido. Hai un sector comandado
polo própio d iputado, autor do vi brante Discours sur le
colonia l isme, que pe·nsa que a ·autonom ia é ún paso para a independéncia e
reconstrución nacional de Mart inica. Pero o
outro sector e o utros grupos populares patrióticos non ven na
saida autonom ista mais que un novo organo : un proceso
descentra li zado r q ue asegure a dependéncia ·colon ial e advirten
que cando a departarnentalizac ión Cesáire e_outros cairon xa
na trampa e ava laron os propósitos éo lo n ial istas . Soio ca ~e
lo itar pola independéncia naci-o nal taf e como o propio. Cum io
el s No.n A li neados esixe: ais a única v la para sa ir do subdesenrolo e da dependéncia . E a loita va i co ll end o ese v 1 e 1 ~ 0 enfr ' ntánd se po i lt ica e socia lmente .co co loniali smo frances,
e a sL'1 a 1 ; r . ~si (' n. RAl,JL FRE·IRE
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"Mentras non se demostre o contrari-0:.. na Coruña ·tamén hai
. haJ afici.ó n de primeira división. iAnima áCoruña, animá ao Depor.- .
un E a nosa cord"1a 1 benv1."d a ao ce 1ta ,,..:
.
tivo.
:··.
Estas verbas, pero ditas en espanol sonaban polos altavoces do:
Estádio Municipal de Riazor poucos minutos antes de escomenzar ó
partido ·entre o Deportivo e o Celta, que .xa poden dar linha idea de
cómo se quixo encarar. ·
.
·
Ao final, un 2-1 para o Deportivo. Resultando que se ben non tén moita distus.i ón, xa que foi o 'equipo coruñes quen máis loitou~
que se xog_aba tamén máis, ben se pode decir tamén que foi por culpa
d¿. Celta, ·xa_que e~tivo. em~eñado todo o tempo en _conservar o
empate. Faltando seis. mrnutos , Alfonso Castro marcana o segu~do
gol deportivista. Naqu1I momento, -Arza decatouse de que perd1a o
partido., pero xa non puido facer nad~.
Unha pena. O Celta e o Deportivo empeñáronse en camiñar xuntos na 1iga .e fano alá no fondo da
táboa . Non sei se é que entenden
asl a irmandade, e dende logo, é
unha forma moi peculiar de entendela e que fai es~ragos nos xa
sofridos corazóns dos aficionados

gale99s.
.
.
Pero así e todo, con 1s1e cam 1ñar parello, algo xa se adiantou.
No gran "choque" nacional gal ego
desta volta non houbo capotes,
non se apedrearon coches, nen rifaron "os burgueses vigueses e
os burgueses hercul in os que se a
monarquia, qu~ se a repul::>lica",
enmarcando a liorta no partido.
Agora xa deben de ter crarexada a causa; ademais, ¿non levan
amboslosdous o nome real?

e

Pardo 1 a Del Cura. Tira Ademir,
despex~ B~ Y?, pero re~olle outra
vbez • Q hras1 e1r? e dconAs1g u,e que o
~ 1on c e~ue a hre be. 1gund energumeno tira un a ote 11a e cerveza.
Ven os aficionados ce l est~s
poden gañar o partido e tentan
darl le a sua convición aos seus
. xogado res, pero os berros ide
iCelta, Celta! pronto se ven afogados polos de i Deportivo, Deportivo! e non deberon influir
no ánimo sobar de todo Arza,
cando o que fixeron dende aquela foi tentar reter o balón e pe'r-

1

der tempo retrásandolle pelotas
a Capó, anque tora dende o meio
do campo. Como o medo enva- !entona ao contrário, o Deportivo pelexa inda máis, faltando
seis minutos para o ultimo pitido . i Gol! Alfonso Castro marcaba o dous-un. Ouixo reacionar
o Celta, pero xa non tiña tempo.
Outra vez, alá abaixo, xuntos na
espranza de salvación.

Dende a mañan<Siña, A Coruña
estaba "tomada" por aficionados
vidas de distintos lugares da nasa nación, sabor de todo de Vigo.
As escarapelas coas cores do Cel- .
ta, deixábanse ver· dende cedo
polos Olmos, Estrel_a, Franxa ou
pola Mariña . de vez en cando algunha bandeira gaiega. Xa se .
cantaba dende a mañanciña. A
un berro de iHala Deportivo!,
xa non se contestalo, un i Hala
Celta, qué pasa! senón que era
un iHala Celta! con sorriso , ou
un i Hala Celta . Hala Deportivo!
Wnen as desgracias?

O Celta neses seis minutos
tentou facer o que rion fixera
anteriormente, pero nada, el só
perdeou, anque Alonso Riego fale do mal arbitraxe ou da dureza
do Deportivo; opinión que non ·
compartimos, xa que somentes
houbo un roce un pouco torte
nunha entrada, xa ao final, de
Alfonso Castro a Ademir, e iste que dendo o chan lle ~ega unha
patada, polo que o pL1blico se
enfadou obsequiándóo con berros de i Neg.ro, negro!

POUCO FUTBOL E MOITA
INCERTEZA
O estád io case cheo aguantou
cuarenta e cinco minutos sen goles e sen xogo. A xente seguía
a agardar, algúns xa tiveran que
agardar para col ler as entradas,
ou mercalas na reventa. Foi o
primeiro tempo, a xente xa está
afeita.
' A pouco tempo de empezar a
segunda mitade, no minuto no ve, iGol de Piris! Riazor que se
vai vir aba ixo, mesmo algúns
dos in formadores se daban apertas. Pero a alegria durou pouco,
catro min.utos despois o árbitro
canário sancionaría un penalti,
· clªro penalti, por de d.e rrube de

.i

J..,

O pres idente deportivista amo.sábase ledo; ademais de g í'íar, a entrado tora boa e agarda
que ;s equipos se podan volver
enfrentar dentro dun ano na
División de Prata do fúbol estatal .

Bullo mui seguro toda a tarde no po,.Uco traballo que
tuvo. O penalty intercetouno no primeirn i~stante, aunque
des-pois Ademir o ,remachara.

··sentir o co,pres" non ostaculizou a hirmandade.

As espranzas ainda se conservan e o partido non crarex ou
nada, sendo só unha mostra de
como está o fútbol galega , o
pouco que se viu veu propici ad o ·
por xogadores estranxeiros, · como Piris e Ademir.

PUCHEIRO

~NTRAl ,.
11. Circular ~laza lndepende~cia, 5
11
(Frente ao num. 130 Avda. Camelias~
Teléfonos: 41 60 'i.7 - 42 43 66 /

~VIGO

SUéURSA~

, ·,

-

. ,

~
~

3:I•

. . .

Rqnda Outeiro, 281
. Zoné! Conch iñas · · 1'
f
Teléfono: 25 99 -s5,i
A CORUÑA . . · ..•' ..

MULT1coP1STAS, GRABAD.ORE·s DE CUCHES,
.FOTOCOPIADOR_AS, CALCULADORAS,
.
REXISTRAOORAS, CIZALLAS,
..
GUILLOTINAS E MATERIAL__ESCOLAR ..
O Celta estuvo e~ e.la_
':" conformista, por éso perdeo o P.~rtido.
1

N.' 104 / 2-8 O É MAIO / 1980

cu r·
cavi
dos
ntraceptivas, dé ma~ e ira que, parece ~~r, tanto a Pube ra~ · ' ~orna a madurez 1~te l e~ ~ tal e a fert 1l.1 dade son eventos·
o•nc1rl c:ntr,s e que rl alo un xe 1to _se complementan, nun sist,> rn a de -~9 ula ci ón natural da mesma fertilidad e. Con sider~d.o est~ f ~1 1 ) meno no. noso co ntex to, as consec uéncias 50 _
·· 1a1 s, seri an e so n tan importantes como o mesmo i'npact
·denKw áfi .co q ue supón o alongam ento da espranza de vidºa
reproductiva .
,,..
Houbo ternpos en que a r·eproducc ión tem perá foi por
moi . dis.tintas causas, u n f enómeno ~ ecesário, desexado- e
p romocionan do; nembe.rgantes e sen animo de entrar neste
intre en asp eitos de poi ítica dem og ráfi ca da nosa nación
q ue ben poder ian ser esto mesmo , o ce rto·é que , dados es'.
t es desax ustes, e su posta a insuficiéncia dos meca ni smos de
regulación natural da rep rodu cc ión, o estado co lonial non
t én , como tantas veces, resposta axeitada para esta proble- máti ca.
T oda unha t ec no lo x ia co ntracepti va nas sociedades
oécide ntais está ao servicio deste prob lema; empori so . na
noso caso. a fall a de prog ra.m as e planeam entos axeitados a
· rr~ l ida de presente é da ma ior evidén cia. Ao encarar este
panora ma a escá la nacional , ha i q ue decir en primeiro lugar
q ue a nosa neneza no n di spó n d unha poi ít--ica educativa e de
for mació n sex ual e os mesmos nosos adoescentes están desva l idos de tod o en atenció n sexolóxica.

Corri xenda : No núme"ra" anterior, on de se Jé' " ... traballand o t:?n
COLU SION ... " Unha verba moi empregada na llngua in [-J lesa ccsi gn ifi cacJ n d e "coñécerr¡ento ou accirdo $egredo para u n (j .
- engañoso ou fra udulento . Equival tam eñ a pauto. e11tre d ous
co n da n o de terce iro,qu e é mais ou m enos no senso qu e ten :.
c ioam os-usala.
·

A EDADE DA PUBERTADE E DA MENAROUIA:

-~

Está dito q ue a instauraci,ó n de .clet erm i r;iadas f unc) óns
fisiol óx icas, est á ve nce l la da as conrli ció ns socioeconóm icas
do me io, coas que garda nidias relacións de 'signifi cáción e
constitu en ev.identemente cr itéri o de saúde. Ap arece n íd io
tam én que a ed ad ~ , a cada volta mais t emperá , en q ue a- m.ull er acaci a a edad e da menárquia (prirheira regla) e o home a
pu bertad e, e un fe nom eno da meiran de trasc;:ehdéncia , como ll e com pre a un dos p ro cesos máis decisivos da real'i zación do indi viduo e mesmo da su pervi vé ncia da esp écie. 1n ~
. da q ue o t ema entra de cheo na consid era ción d¡;¡ reproduc ción , que tratarem os outro dia , rep resenta unha esi x érl'Cia
irr·enun ciábel , t ratar este tema no contex to total 'ista que supón a antropolo x ia mar x ist a. Nefeuto, a partir · das bases
materiáis da condi ció n humana, a antro po lo x ia mar x ista estabel ece, entre outras cot.1sas , a imposib il idade de toda comprensión da cuestión do home mais aló das con d iclóns históri co -sociais con cretas en que vive e op e·ra, .abranguén c
dose as( nunha ce rta orde de prioridad es, a _ref lex ión filo sófi ca o t empo qu e as esferas da antropolo x ia científica
(natural) e c ultural. Situad o po is o probl ema no contex to
an t rop ol óx ico as interrelació ns e im p l icacións · socio bio ló~ i ca s que co mpo rta o declive espectac ular que se obs0rva na
edade de presentación da m enárq uia so n ó bvias.
·
Dende a pasada ce ntúri a, am ósanse un desce nso (3-4
meses cada dez anos dende 1900), na edade 'da m enárqui·a,
f enóme no m o i ben estudad o po Tanner (Growth at Adolescence, 1962) no occide nte. Inda q ue hai algunha evidéncia de q ue este desce nso sex ular acaci a uhha li nde
fi xada
·
nunh a méd ia de 12.4-13.3 anos, non pa (ses desenrolados, rj
tam én evidente que nos paises subdesarolados que tamén
o bservamos entre nón , 13 .8 en mostras pequechas ci e enqui sc;is personais , probá_belm ente a media da nósa nación é
máis alta; de cal quer nian eira, e fáci l ad ciuerir inforn~ ación ·
sob re 0 t ema ..
Evidentemente, é corrécto e razonáb cl · co rrel ac ionar es- ~o tendén cia secular cb f eíto xera l , xa amasado, de que os
nen os nos países en desenrolo, estan aumentando , él cbido
aCDs- factores que xa tiñamos sinalado, 0 seu peso e t alla .
·¡/ sua madurez. Hai .datos de correlacións estadísticas · ifre' ·
a edade da memarqLlia e o status nutri cional, inda que 11ara
al guns nbn está cra xerado de todo o mecanismo f isiólo
o
p or mor do que se desencad ea 0 comenzo da pubertade .
·
A · infórarnción sobre dos cambeos demográficos e

·r

m e~

tan<
Nór

mrn
tro
· fi de
nos
tan1

·nos1
nac(
pap1
mér

alá
dos
beir.
OS SI

.dos.

• Finlandia
Noruega
• Alemaña
CJ Suecia
IJ¡,Gran Bretaña
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rn esni o secuenciais da pubertade nos varóns é máis eso 1
via , rJe bido a que o feito non se correlaciona con a~g o -t ·in
evid ente ;como .ac;:ontece na muller.
Agera ben, inda· que esta precocida.de na presentaci w
da menárquia non vai parel la co periodo da tertilidade , posto q ue ovulación non escomenza tip icamente, ao parecer ,
astra un ou anos despois, evidentemente hai temén unha co n espondencia razonábel nü' acortamento .do cham¡;¡do Derío do de infertilidade, tanto fisioló x icamente como cultu · ralmente, como se amasa na práctica . Este teito é in cl udabelmente da maior trascendéncia.
. , Hai coñ.ecimetos eje que en sociedade primitivas a m lac 1on sex ual escomenza ao mesmo te mpo que a pubertade,
srn que ·esta actividade esteña acompañada de p recau cións

no 11
cha ,
lem b

a

1840

1880

1920

D eclive secular na edad e da mena rquia no s países
desen rolados (Segun Sho.rt, Proc . Roy . Soc. Lond . B. 195,3¡
1976).

u·terra asobaJJada
POLA GALEGUIZACION ·
DO ENSINO
Diante das denúncias ·feitas
eri Gal ícia contra compañeiros
ñosos ,por dar ·-as .-clases no Aoso
idioma, os MESTRES GALE·_G.OS .que estamos a trabal lar en
CAT ~LUNYA, m<?~_ifestamos o
s.eg u i nte :

.;f~

"''•. 1.- Denunciamos e~te J eito,
.coi ·1Q a máis ind ignante med ida
rep resiva contra a. normali zación
da nosa· I íngua e .a galeguización
oo ensino , asi como tamén denui1ciamos aos autores de tari vil
'ma 1obra . cuxa postura trad uce
ben ás claras os intereses qu e def enden.

2.- Rexeitamos o Decreto de
Bil·ingü 1smo (21-8-79) para Gal ícia , como medida regresiva no
proceso de Galeguización do ensino; coa introdución do Galego
como simple asi gnatura, o que
supón un freno e un retroceso
nos nwmero.sos centros, on de o
N. 104 I 2-8,DEMAIO I 1980

· ensino en galego, e.xa unha reálidade, como o están a demostrar
as devand itas denúnci.as . '
3.- Criticamos o xeito de levar a cabo a planificación do En- .
sino:en Gal ícia·polas lnspecoións·,
Delegacións e Comisión Mixta.
cuxa postura deixa na ilegalidade
·aos ·9utenti_s::os ensinantes_ gal egos
cunna práctica coe'renfe , e ampara, po la contra, a mestres que ensi narr en casteUano~ a nenos gale-·
· go-fa lantes~' contri bu índo ·de.ste
xeito a perpetuar a inxustícia secular que sofre o noso _pobo.
5.- · SOLIDAR 12íAMONOS
cos .comp,añeirns denL.Jnciados,
ASUMIMOS as .mesmas · respon- ·
. sabilidade.s por usar - un direito
q'ue ninguén pode regulamos;
ESIXIMOS de quen -Jompeta
que sexa retirada cálquer ameaza
de sanción asimesmo, desde .a
Nation irma Catalunya onde co
mesmo instrumento (decreto de
bilingüísmo) danse as clases en
catalán, con textos en catalán en
numerosDs centros desde a Preescolar astra a Universidade, moi-

tas vegf)das no seo dunha poboación castellano-falante maioritária (sírvanos· de reflexión e dé
exemp lo n.cicionc~l ista ós galegas
universáis ) : EXORT AMOS a toas 'os énsinantes a manter unha
actitude vixiante e de auténtico
comprom isó coa nosa Lín ~ ua, a
:'nosa Cultura,e a nosa NA(l-ON.
·( S.i.guen· 1.66 firmas .de mestres
gal egos gaoutr·as 'h-áciciná l ida des)
...

•

~

<

oane iro~ de Ourense e da Co ruíía,
.isi · mesmo po las represá lias. a
compañei ros noutros ce ntros de
G, l 1'c ia pol o def ensa dos noso_s de·
re it os encar 1i líaJos a co nquerir ui:i :
tado ped ir a sua destitu ción, q ue
., ]nsi no mi 11.Dr.
.
•. ' .1
no n se levo'u a cab.o se cadra por
Consideramos que esta medida
med o ao cr ist o que se p ocJ l' ia
J l ·~mais de atentar cont ra O: de·
arm ar. De todos xe itos, ¡:is cr 1r ito as· ~áis m ínimás libertades
ticas e pex as ao traveso clas
pub licas (expresión, reunión ,'aso"
"Cartas al Director " de "La
ci c1ción) está visibelmente encam1· ,
~ Vo1 de Ortigueira" son _unha
Fí c.190 a impedir a 1constrµción du~ ·
rno stra _ej e q u~ a acti
W de do p·ro ensí-no verdadei.ramente demacra· ·
1
feso r' ·Telló - e" ~~ actbs c't;,dtu
rais
t ico e axeitado a nosa realidade
t-,f.
.
, qué alí se fan lle caen ben á. den<)cional. Tentando esmagar o le·
"
re ita da vi la.
x ítimo dereito de autoorg¡ini za·
l
das ;
ción do estudantado galega .
·
MANOEL LOPEZ fOX.O
¡J,apel
Consideramos estas medid~ 5 •
ORTl{,JUEIRA como a posta en práctica das ·le1.5 ' - niv~
1
p'rivatizadoras, selectivas, represi· , ' das·
o
' vas, auto'ritárias, antigalegas e an·.
' tud r
tipopulares, no ensino que tenta
mare
POLA ADMISION DOS .
impor o goberno españo l.
.
eros ~t
Por
isto
esixirnos
a
inm
ed
iata
EXPULSADOS ·
depó
admisión dós compañeiros expul·
IQngc
cese das medidas repre·
Os alumnos da Esc'o la U. de sados e
sivas
no
centro,
as:i
como
a
s
_
upre·
Enfermería de Santiago ·queremQs
manifestar a nosa mais .enérx ica. sión ·do Estatuto de centros e a
.repulsa pola expulsión dos com - E.ei de AÚtonomia _Universitária.

soa clo Bloq ue tra i· fo didas a algunh as au tori dades e · ao sector
rnc iq uil 8. españolista cl a vila .
Hou bo q uen foi á cap ital e.J o Es-

j

A PRESENCIA DP NACIONALISMO NOTASE EN
ORTIGUEIRA
A comarca de Ortigueira está
_a índa nun soño . Hai que espertala, poñela en pé e cam iñando . E
esto - polo que vemos - é 6
que estári a .facer os militantes. da
A N-.P G. A cabeza máis vis(bel
da organización é, sen dúbida
n ingunha , · o Director do 1.N.B.,
t: nr.ique Tel lD León. Gue o Instituto esteña nas mans dunh a per-
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taJ

o

r

1

-k , .

1--

GUIEIRO
·J>oR FFLIPI;.' SENEN.-·~

·os COIROS E o SEU
CURTIDO

ber1tos·
sis:ide; so-

:ión,

·

Abonda _con falaf- de coiros,
curtidos e reP.U~ado.s para que
cavile.mas xa en Cordoba, terra
dos baris trabal los na p~I, o n?
mesmo Ubrique, ~nha vlla g~d.1tana que vive somentes do ~Olro.
Nón irnos ir tan- l,o~xe · e f1caremos aqui, en Gal 1c1~, pero nou -:
tro tempo, no que a in.da os ~u:, tldeiros eran centros. 1ndustr1a1s
nos que rebul ia todo un ~ml?or, tante negócio. Pequenas fabricas
que .como moitas_ outras inza~ ?S
lugares da mont~nffdes·de ~ sec~
lo XVI 11, p·ero 1sta sua cat1va v1, da non se deixou ir máis alá dosnosos anos 50 ;. aqui morreri as
nacentes fábricas de xabrón, de
papel e con· ilas desaparecen tainén os curtideiros. Velaí_ como
alá se van tamén os chei ros fondos a tanino que alcatr.eaban as
beiras distas industrjé'•. alá v~n
os secadeiros das
as nos fa1a .rlos, se;nQ r~_abertos : ra ventila-

u.-'

las, e alá os ,tratantés do coiro,
sempre cos seus ;autos cheos d~
mazos e fardos de pe!'
~
Así naoeron moi·tós negócios
derivados do~_coiro; quizais os zapateiros fo ron os que máis, dán- .
dol le nome a Gal (cia, ·nome que
xa tiña, _pois non esquezamos
que os cronistas da románi-zación
din nos · como o Noroeste tiña '·@·
mi'llor sona ~bn só polo liñ'o: s~nón tamén polos coiros, ese. herdo seguiu ¡;¡stra aínda non hai
·moito. Os m'áis novos poden quizais _recordar os curtideirbs na
· beira dos regatos coas suas pare- .·
des de madeira entreabertas ·Qara
secar as pel icas e sempre ·con
aquel che~ro a sebo ... as lava~deiras protestaban pola cal vertida
rro rio , causas da complicada ela borGi ción dos coiras e da que agora falaremos 1in chisco.
·
· As peles resecas· e sal garlas
que traian os tratantes, despois
'de esfolarás bestas, poñ íanse
remqll o para amolecer máis de

ªº

óito diaS:', logo pasaben ·á -pia do . pél leas esc.arnábanse cós mesm6s
c;aleir:..o~ -oncie de..vagar ian soLtan- ·· tohelos e na .canih·a a-índa se sedo o p€f'o_ dura ñ"t~ ,eatró meses en ~ gu_ián ILmpando. A cani,na non é
.cal qpagado, remex íahse de ·cannen máis . nen menos que merda
do en vez cun gancho, e.demi q¡;i _ d'é can ou de gal iña e que pór ter
poñíansellé uns pesos para que- · ácido lactico. era moi empregada
q uedaran ben_asulagadas ño cal.e
para reacionar ca cal .e. !impar
ben enxoitas.
·
. máis as pelicas.
,
Do. caleiro afeitábanse con
fara limpéJr os coiros dánsecoitelos afiados~ ao m·esmo tem- ·11e boas pasadas, quizai? a chamapo qu·é se ian lirnpando cein ag.ua
da labra é a máis importarite, paclara. o pelo sobrante aprove.itá- sandolle un c~plllo
xe ito .dos
base ·como. esterco. Desegüida as
carpinteiro.·s q~e · rasuraba todo

ªº

andando a tura
O SEROR COSMEDE,
DE ROBRA ·
O outro día, despóis de atravesar esa recta inacabable que
hai na miñá Terra Chá, chamada
a Légoa Dereita que desemboca
no lugar que se chama a Parrocha, xa no concello vil lalbés,
lembrei ó señor Cosmede de Parrocha:do lugar de onda a eirexa .
.Cosmede tiña un. gran nariz,
ó a~dBr semellaba que se iba- escangangalla r, a súa voz era pousona e cantareira ó mesmo tempo · e ~and_ o talaba xesticulaba
moito. Ainda que era gran fumador non se lle vía polas taber'nas. Na casa bebía o 15eu, mais sin
esceso. Son testigo xa que algún
ano fun convidado por él, a · comer o año ritual palas Dolores,
que \era festa - e ainda é máis sonada da súa parroquia
·nata\\ San Ped ro Fiz de Robra .
.Sempre fómos amigos e ainda
algo da paArent Jla .
· .
En outeiro de Rei , Cosmede
era habitua l. Tratábase dun dos
mellares clientes que tiña o Xu zgado de Paz. Sempre tiña en
trám ite unha cóncil iación ou un
:><uicio de faltas, a · maiol'es dos
~untos que sustanciaba no Xuza'do de Primeira Instancia que,

canto haoia, ·as. raspas sobrantes
tamén tiflan 'apliCación e soli cita
banse para facer á' cola de carpin . t¡:; ir'o.
Logó viña· a fase do _gran00
que consistía en manter as pel i
ca? en pi as con água 8' tanino, este satábase d;a' casca ou cortiza ·
do carballo fermentado, e ali estan má is dLmha quincena, pasán ~.
dose de tinalla a tinalla. Logo pó'Fíense as pezás en taboas a esparrar, ben estirados para sacarlle
mill9r os lixoscun nóvo afeitado -,
quedándo o coiro fino para BQ_grasarse, con aceite- de sardiña e
pasar · aos secadeiros, . maz_
ándGas
e raspándoas por se aí'nda tiñan
flor.
O' proceso e compl icado, nel
·· todo tiña provei·to e así viviro.n
moitas famílias da nosa ·xeogra.
fia ... 'Agora o's _rio~ voltan a.estar
m@is ·co.ntaminadqs por outras
indústriás-e o cheira a tanino pa- '
sou á história, o mesmo que os
tratantes db coi ro e os curtideiros
riu e quizais record9mos .

·i\1 . HÓRTAS VILA_NQVA

con:10 é sabido , estaba en Lugo .
-Eran pleitos propios. Ademáis
das difernn~ias q·ue tiña cos veci ños moitos dos asuntos xuicia·
les eran cobros de vacas postas e
causas polo estilo. Unha das
causas que o volvÍé:l0 t o lo eran

po " moi competente . .No.rmal- - queira chamar xogoulle u"nha pa- No.ri ·podo consentir que
í!lente es~resábaS\? en galega .
saGla mDi ruín. E tivo que renunninguén )le toque a meu irmau
que pra esD é o meu irmau e esCosmede non tiña fill'os. .ciar a súa afición ós ple1tos .. O
Troux.n pra casa unha sobrña_, fí- prim.eiro tropern tiverao c;;unha
tou na -abriga de defendelo . Se
lla dunh a irmá, casada en Martul, cuñada súa, a· muller po irmau
algún ten un ha custión con _ér
na outra banda_do Miño. E a-mu- que' q'uedara en Cuba, que era
que me_avise, que eu lle axustarei as cantas.
·
·
ller, a señora· MarÍ'a, trouxo_-da ·" l.rnha señora de pelo en peito. O
E meu dito meü feito. Cando
as su b~stas xudiciales. Acuu ÍéJ a to- Parrocha on sobriño de seü, ó caso foi _que sú·a cuñada. viñera
das A · con ta delas f i xo o seu di- · que. se casaron coa sobriña .de p-asar unos d(as a Robra. Non sei . 0 señ.o r -Cosmede tiña wn p roCosmede. Eles_ eran os . que ter- que custión tivera c9n Cosmede
blema cu 11 veci.ño., 0 veciño iba a
í'íei ri ño.
maban da .casa. Cosmedé andaba que citaron ós dous no Xuzgado--+- a xunto do irmau. O irmau coNos anos da súa moc€dade
ós seus negoci_os que non er<?n de. Paz de: Outeiro de ·Rei. A- cu lli'a a chavela do carro. E con ela
fara emigraAte. en Cuba, onde
pou cos.
.
ñada ó ollalo .dian1e, m.esmo ~n · ·medralle. as costelas. 'E así foi.,
· tiña outro irmau que quedou po'r
Lem bro que, po!Gs anos da
presenci'a da xust~cia rñeteulle un· polo visto, comQ lle quitou a
alá .
irmau máis vello, que se
guerra civ it, Cosrnede .ergueu - s6papo, que o f1xo caer co~_tra
manía- dos pleitos cos veéiños.
cha maba Anxet, emigrara 9 Norunha casa nova, coa súa palleira . un.ha mes~, con tan m_ala. 5?rte. Unicamente lle quedaba o conteámerica. can9o voltuo, atosolo de . pleitear . cos de parraE que tivo ~n pleito cos. veciños · · que lle t1veron que · dar a~nda
pouse con que o seu irmau, este
do seu lugar, moi _sonado ·e que
ben · p~ntos na ·cabe~a. A senara
quias de 1.onxe, -nas . que tiña
que é axe protagosñist_
<;i de Af>Jganou, por que ó facer un novo
no~ se1 G'?mo, arran~ou 9 asunto
vaeas póstas,: ou terras ar-renda~
DANDO POLA TER RA, xa lle
cerre da
ai~a, meteuse -no
ma1s· o fe110 e que o pou~o .mar- . das·, adeqL:Jeridas ·er:i : sabastas
arramplara co . moirazgo. Pra
camiño público. Cando fixo a chouse pra Cuba comó s.1 nada.
x~diac iales
.
·
quedar de vinculeiro - cóntase
casa noya contratou ur.i carpinCon esto · O presti x o e a léndél de - ... Cosmede m'o rreu a índa non
Únha história pola bisbarra que
teiro da terra da sua muller. · Cosmede comenzou a deterior9r- ;_ ha-i moito.s anos.· ~staba· mais
non é pra poñer en letras de
Aproveitouno pra que lle fix_era se.
perto ·dos · no~enta -que .dos
molde. Como non me consta a
o
seu
cadele1~9.
O golpe definitivo ·e mortal
o.itenta . Deride que él falta estoü
súa veracidade vou a esquencerUn ,fermoso cadeleito de castideullo s~u irmau, o .que estivera . seguro que ·baixo moito:- · 0
me dela. O "norteamericano"
ñeiro, que meteu d,ebaixo da
en Norteamérica e falaba inglés.
traballo no . XuZ-gado de Paz de
quedou na parroquia, casou
cama na que durm1-a. Tar;dou · Despóis do ·sudedid.o co_
a cuñ_ada . Oufairo. de Rei .. Estará quediñ.O,
cunha muller que tiña unhos lei - máis de trinta an'os en usar o
n-qn sei ·c:iue custión tivo C\. mhos . sim - chistar nin rebulir no · seu
riños , tivo un filio úhico ó que
cadele-ito. Mo_ita xente íballo ver.
veciñós. Os veciños .arrepLJxécadeleito de castiñeiro . No meslle depren'deu ing,lés. E c(ecían
Eu mesmo b vín co.s meus _proronse e encerellánronse nur.iha
mo cime·nteirn parr'o quial de Sari ·..
que tamén lle falaba inglés a píos olios. Este capricho do selicirta. Nesto chegou .o' .irmau e
Peoro Fiz ' de Robra -tamén está ·
unha vaca e a dúas ovellas das
ñor Cosmede dera moitó que favaleulle. Así t:iue o lib~ou das gc;ie~"terrado- s·eu ' irmau : Si os
que era propietario. Cando viña
lar e fixéraf"!Se rnoitos comendoupas· dos _vepiños, e a vista desmÚtos po.ideran · talar; estou "
beber a Outeirn de Rei, que era , tarios. .
.
,
tes, .nieteu-lle unha malleira moi' segur:o . ·que us . dous ·irrhaus .case tódolos domingos, a jasa de
Nos derrade1ros anos da sua .-completa. Mais tarde ,deu a si- · Cosrnede
s~ entenderí-an-..
Roibás,Chapurreaba un 'castra- . vida 9 destino OU O ·que se lle
guin-te espl· iGaC\ón : ~ .. ·..
·e~~ ingf~s.
'.

o

..

•/,.

•

· · sc:in realmente:: as ondas as. .- ql.lff • .nor a . profüí}didade 'das ágÚas,
· · ' ~ COSTAS. , · · •-' ·
· fan a. maior pBfte dn trabállo -de ·comen za" a ñ 'o tarse- a ac;;ción ·aa
J~t,l.;' -~i" '. 1.. , 1 · e r;-,r. :~ :- ·:~ ..
.. model'~do1 88 't1~í;axe coste ira.
onda en trabal lo xeomóHico ..
.. ' ·
'~ ., '"'. : . · : ~ · . . · · En poücas .palabras, · as ondas
NM'-~oñ:as ~cte_,rom~ent~~-~é'Q.t;H):e; a
· Ternos .faladfr .noutro-·artigo - .. son outra -forma de conversión '~dC1át'iQ.h; chi.s~:O:ñ-éla.s :,se:~·t?i:<n'otar;
das mareas-, ·que desempefían ·un • da- enerxia d_o ·_~ol; as yariación's .. :á~~~ne·~.i.ta}~~~: -,~van:~:'P9!~<f:~i~o,
¡:J~pel x.eo mórfico, , cambiando o ~ de temperatur'·a· a attnósfer-a e . "6e:!l.enóeá(.>::é:óMra· ás-:-·. rochas ,
'- ~ivé'll.·da água faoende que· as· ~n- . do mar pola r~diación solar_pro- :Rri;il~é ~t9 . . -t¡:li .u.rih·a·:9ran<i(fó'.t~a
as ¡que . aotuan sobre a costa . ducen ventas q,ue transportan e- , erosiva,~'póielenoo desP,razarérds .
0
.
fa~.an nunha meirande ampl i- nerxia térmi.ca desde os trópi- veces grandes bloques .- de ce.mentud '1~ert1ca.
" .. 1 Jor outro lado, as
·
'cos astra os polos, e . cando
o . to como t~n pasado en- A Guarmareas da 1
- .,
.
·
n
ugar a correntes que
ventas _súpta ·sobre a agua prodia · e .noutros pmtos . onde · os·
eros~o
·
·
_,
d'
.n~~, transportan e forman
duce as ondas que van na direc- ternporais se tan notar.
epe:isic ions seE:limentárias ao
crón do vento. -Ao achegárense
Por outro lado, 6 transporte
Qngo das . ño~a·s. costas; s.e ben
as ondas á costa e im facerse me- . de mate~ia is porduoido fai que a

·

1

--¡
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por CHArRA

:·Ál,.GO MAIS ENCOL. ~AS·

ediata
ex pul·
re pre·
su pre·
o.s e a
3ria.

-

·xa· ·

.-.

1

1.
¡

J

furieió'n "_e·rosivá '.-.·medr.e '"e déa ·"· den chegar a facer cárhbiár; a fr '.
' lugar ad ·'conséguinte prócesq' C:Je . so.i"iom lá ·~·d~s~ cdstas,."aq.pfol·ite" :
..sedimentació·n~- ·en re.lación was · ra'.·ren " determi'naaás · espécies en
·corre.ntes ·qu8,·se·futman : - . - .··'. " re1'.~ción. cÓa ' as~milación·· ~fo ce~
.: · · C~nd()_:t-<::1-a ;T: ?,~fi~stes a~en1e~ ; · t?s- ~roctuctéis 9isoJtÓ~--nas águas;· ·
·que proda.cen c9m.bros ·de ener- ,co.mb poden · ser nos mates· cáli- · ·
. xia rias 'costas-,"cor:nc.ViÓn as má:. dos os ' arrécife~· de córºal. Outr.o's' .
reas e mahi, as : o.ñdas, fars-é· p-re- esca.tabellan
.disolven as ·
dso· que..' hon' ·esquer:izafnds os éhas ou .-·sedimehtos, ' senda po r
mesmos organismos vivos. tanto axehtes que produ cen
Nas costa ·hai unha
l'.lnha sión '
·
. ·
·
gran.de proliferación de· organis. Deste xeito pod em os ver
mos asimilan· directamer:ite .unha
comoson vários os axentes . qúe
série de · : productos que es- .actuan nas costas e que pmdu-·
tán. cJisoltos ·n'o ~ma.r, e. astra poceri as' conseguintes alteració ns .
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MU SI CA
~A illacl~'iro r¡añar:i~ e~ n

A GALICIA DE _~~I LLADOIRO

de.si.nxeleza

poud uiñ.0 máis

·

·

.Polo qu-e·- respeita a . p ane rltA "Galícia · de Mael;c", pri' n ·1ica t ornp re fiPr ir q 11P.. alnda que as
·.. ne1ro L.P. de Milladoiro, pescu-·
melodías e a in strumentaciOn son as
· la uolo camiño ' que Seoane e Ro claves d.o - disco, nun. segundo n~~e l .
"'aní esbozaron no seu primeiro 1
. topamos cun tratamento na percursco, pero presenta novas corren tes (
. si"ón, qu,e lle da ao disco unha' singuriue non estaban en· "Millad.oiro'.'. A
laridade irnpórtante: A utilización das
incotporación de "Faiscas".. Laura
castañolas, -ou da _percusión grave, ·aú .
.Qúi nt·illán e Merndez, deu·lugar a u nha
do tambori l é un elemento fonda.co-~verxencia de músic"os - de .distin.ta
rriental no sonido "M i lla-doiró''. Porprocedéncia :
clásica de ·Laura e
·que Milladoiro ademais dun virtuoM endez, a tradicienal dos de '·'f.=aissi smo instrumental que non abonda
cas"' a da canción . de . 'Seoane e
'ñas grupos "folk '. '' ten un son própi0,
. Romaní', agramaron un son barroco.
que non é poucó. '°Ten unha si.ngwla. que se foi alonxando da música
ridade néste panorama da m'úsita
proven za l e . da antiga-. Un s0n que
·celta. E c·a ndo fun ver' a Stiliel, e viñ
retoma a · fío da música tradiciona·1.. · cofistituen ' unhá.irn usica d'iferenr::iada.
q.ti.e un do? ·. gr;arid'.?~ .r;i itos . -e -c91)ero cuxa -complexidade fdxe do
•-- Ele~incfo o vieira _ das seQ1e- chets- tocaba rno1t1 s1mo pe or a
folclore, para se situar no contexto !lanzas ·co a P-ftiüsica atlántica-, x ur- frauta que Mendez, a gaita que.
_d a .música "folk," .,
den unha sérje preC'isamente . or1 - · ~·er(eirós;·. oti...., cás'al ... . etc., "flipei" . .
Por outr-a p~rte, c::lei-xase no- · xinados na própia· naturezéJ da Palabra'.
·
·
tar a preséncia dun~a . nova co- nasa . mús·ica: .. a .vocación contra- ·
Ai°! Xa me esquencia de derrente : curiosamen.te· as. pezas de __ punt1sca, por exemplo, que tanta cir . duas palabras sobre · a grabaat,.Jtpr ach.eganse ~ un ' .c.Útq - ro- ·~ vivez·a ·dalle á . música deles, non
ción . Vai:-. é piar que a..do primei méjnticismq .de'.,_cámara · e . co~tesán ._ existe na . tradición 1Qalega. Na mú ~
disco, pero de seguro ·seria tali ?aci-01 1 t écnica. é unáni 111t:mente
. ó exemplo máis · erara témolo en sica galega non e:Xiste_ o ~ " canon : '. ro
refa de romanós grabar o disco.
ap-1 R uc.l ~i <1 . senón nas st'.1 as írn plica"A bru xa" de SéÓane, unha . espé- e aínda _qu·e· haxa · unha recén tenP.ero non é nad~ mala. Esta denc ie de. "suite" cu·nha música moi ·. 'deric-ia ·a : admi'tilo (Górral ou .mesció ns id e,o l' icas, nas 11w ti ci6 ·1s
tro , da norm alidade . Aínda rnais.
"descriptiva· 'e ·decadente , _ que po- mo. ~ Millado·iro), . nQn se pode · qfir-..
rnái !> fonda :, que levaro n il 1 " rtol ucci
Resultou bastar:Úe boa para a dideria servir de fondo as películas mar que o '"canon" teña preséna
p lnnt xar- a pelícu la . Polém ic<i sana:
ficujdade que presenta, que é m.oita.
de Herzog ou mesmo a Barry lin- cía real -en Galícia:
por Lé1 r1t u nha peli'cula que trata
A carpet>a, aínda que é un -Pouco
don . Pero · quizais o irnáís c·harii"aOuizais tent¡;ind.o . superar esa
d e l•'"1 ;,~ té1n escabrosos e <1ct11ai s
mate..- frente uns· dibu.xos tipo "tor. tivo do disc:-o sexa a voluntade de relativa l imitaciór-i ,.Mi lladoiro recurré
co mu ,1 >- d •' •ll llc le , j dr oria . t' tflb u
ques", que teñen o -seu mérito.
situ_alo no que hoxe se chama mundo a unha enorme riqueza instrumer¡tal.
do inces to . te ... non debe pas:. r iesaGostoume. Aínda que menos qlle a '
ce lta . . o .. título, os comentários da Aproveitan as frases das pezas para
pon ivid a.
foto do iriterior, que é cara ll uda.
ca rpeta (por certo bastante . froxos), facer :· d,istinta~ , instrumentacións,
A pr:I íc: ula é realm13nte unlrn peou a carpeta mesma, parecen respon- creando· contrastes n-u'n mesmo tema.
lícula sensual, rica en imaxes, colorls .
LOJS
ROO.RIGUEZ.ANDRADE
· der a está von!ade. E non .¡§ ·de estra- O · resultado fin·a1 é dun · ·corido
::¡ ¡¿a - ("u.nha chamada ao deseo do pú·rÍar.
c"eliisrno -signo dos tempos- 'abraíante . qué ' engaiola de~~e .. o e
Li iico", definida polo . seu director),
co nvertiuse nun reiterado recurso, priméiro momento no que se · escl unha gran riqueza emocional, sobre
metodolóxk:o na última música que- coita o disco. As veces os contras, todo na st:1a prirne ira parte, onde o
·se está a facer en Gálícia .
_ tes fanse por,,. acumuladón de insrc flexo .das Yivencias personais do auEscoller . 'º oam ii\ío. celta . (por~ trun:_ier-i'w s. ' e _c:a.ngo s.e. ..x untarl"nunha · ~
t r e- as r-esonaneias freud ianas son
decilo dalgún xeito), trabal landa mesma frase- distintos. "pedai s" 'das
ináis fortes. Bertolucci fai unha exLUA"
ÓE
BERNARDO
.
en base aos parentescos da n,osa' gaitas, zanfo'nas oú ' acordeón , o~ .
pléndida laboura de montaxe e di.. BERTÓLUCCI (1979).
rnusica coa doutras nacipn'S ir- éando sanan moitos ¡·nstrumentos,
recc ión dos actores, permitindose inmá.s, · re's ulta - unlíla escolla perfec- . estes·· pe~den o ~irnQre de se'u ·para .
cluso licencias humorísticas de- gran
Ch ega agom as pantallas a . t.'.il i- · vitnlidade como é a slternancia dratamente válida, pero non é doá- agrornar un .bloqu é ·de armó,nicos. A '·
do en ' absoluto. A música gal.ega impresión " •sonora -a forza expre- rna · película de B . Ber-tolucci, ~ cbemática-cómica.. de algunhasescenas,
ten nGtábeis semel l9r¡zas coa d·es- siva,. se se c::iuer-, a boa ·afina~ión ·Qa <a de entréJda ·cun carácter pol ér
que supón. un choque emocional far-tes países alG::urnadbs i de ce l·tas. e unha equilibrada ,, mistu~a dismí- mico. d~sa~ado por unha_boa cob ·r.te nG espectador. Pero, por riba da
Outr0 non. P,ero non ca.be dubi- ntien o efecto (pese .a todas as mi- . tu.ra . publicístic;:a ql)e fai . da mes1 na
bell •"2 a escen0gráfica . da ·sabia utilizac; ióñ !=lo co lo.r P da ll17. da ~of i s1ica
la de que as duas facianas a il tlf.int i- ñas suposiCións en d'irecto no;n unh ;i .película de inevi-tabel vi sió n.
,:a e a . non atlantica - (' 01\ tod o n . d e srnerec~u as interpretacións)_.: pero Sif) embargo , a po.lém ica non se c e n ~ c rón .rlo própio p lantex amento m·r•lorra· nos· aspectos fon:_nais . . poi s ·;; 1.~n ~ rlr a m át~co da pel ícu lEJ, su bsisten se"
· 1indo r.le pendiaridarl" s. dr• ~r·..
tP. ñ n oara min aue a mC1sie,:::i ) 0
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.. Aula,·~ ¡ M~~ic; do Yicer;recterado · e. ~R~'N:E. 11 PROGRAIVIA
.
.
.
i!:xte11 si · n ·Univérsitarip. comenzará ás Sonala.J>ara violín Op.32,' de An drns
,_ Laura Alw;rei "Presénci'as". Astra o ' 7_,30 c:.d t _rd e t;lo rr:iartes Glia 6 ..-: Gale- G Aos . P.0 10' Lliner-Musica . 16 h .et: · - Maio Sáa
do " Banco de. ria ~rgadt;los.Santiago.
Créd ito e lriversi.óris'l. Lug0.
·
.
·
·
Doro. Pinturas .. Sáa· clo.1 .Minist,ir-io F~sta . po¡iialar . galegá., _d,f?n1rsi ' d a V FOTOGRAFIA
de Ci 1ltul'!l. De'ica 0 .11 de Maio . ~n~ edici _. ii ,da( " f :>t.as d.e Mála.s·1í) e" .
" ~
!'.ª90
. r' - ..:. -_
Teátru- .fli:!Ítéiros, "O Xestal' '. , pul· _ pada , romería, ,,. e~c. Qraganiza · a
'Agr;upac.ión Cul.tL¡rál Galega "Ló_stre.

. _-:i

Madrid.
.
· .Cido . de conferencias sobre Lati- ·
~ ooaníerica. ,.Dia 8, 'repr.esentantes de

·, g_o " :

M ai0~ Sáa Citáñ-ia. Santiagg.
Alfonso CoSta. Diouxos. Deica o 13
, c) e'-Ma io. G-al.eria · "Castro". Tab er cias

Ci~lo de conferencias-coloquio "Pasa- _
tiag:>.
do, Presente e Futuro dQ Teatro Galega . a traves dos -seus
auto-

A, coruí;la.

.

ªº ·

..

LiLro e autores palegos, _DOs trovaliQ. res a Valle-lnclan. Ricardo CarlJ,allo

·Foto .gráfica. Cifánia, · Sáa
,l eica . o ·¡ 7 de.~ Maio. San-

res-l"otganizado p"ola Aule: de T eafroda
· Universidade ·" de ·
Santiago CINE .
-:1\fk?ldes. Oleós. "Grouclio Pub." . Pon- (Vicerrectorado de Esten x ión Uní tP.vedra.
;versitaria).
·
·
. . :A. <lerradeira 'ooit~ de Boris Grushe·~
Rafael Dieste; '' A lqLÍ nl·1¡:¡s das 'mi ñas ko. de e con Woody Ali.en., dentro do
: ACT~
ex¡.., riencias teatra1s ' '. lu ns-. G de . ciclo. iue organiza o sal~n T ea1ro
Ma·i ) ás 7 .30 do serán .
Santiago.
"Algunos aspectos de la músiéa X rdo l\'la ·- del,., 11
·
"La belle equr~", de J ... Duv1v·1er .
contemporanea"., conferencia ilu.straera , nnas· -va e "v'ive11<.' i . • Ciclo F. P. F. (1936): . Día 6 ded a eón exemp los musicais, por · En - n.o. t ui tro galego-". Mércoles , 7 de 1\.1 1 Maio · n¡:¡ Casa da Cultura.-" Cine Club
p . 1 F .. ,_ " Ou ·
rique X. Macias . . Oraganízado p ol;:i ás 7 ,3 0 do serán. Galería Saf.Qad los.
Santiago.
au r ~ e1ioo . : re~.
-4 .

. .

de Alvaro Cu nq uei . ro . 3 Edición. Editorial Galáxia.Vigo

.O.Ferro!.
Vilasó.

de Xosé F ernánEdiciós do Castro

· Sada . . ·
A cociña galega,

•

an e'(ri

Saga dun afiacJor,

d ez -Ferreiro.

Garci-a · Negro : Clentro ··do- cido '" Po lo
dereito ir'renu-nable ao, uso d6. ,hoso
· idiom-a'·'.· O f,g-an·i.za.. o F . C. cl21 AN-PG
-Día 2· de. Maio~ ' i nstituto Fenie 11i 1··J

·Deica' o .14 de

Historia de Galiza, por Ramón Villa res Paz. Edición bilingüe (galega 1_ e~
paño l), dentro. da colecció~n que bai
x.b o título "Proxectó experimental
de Ciencias Sociais de Gal iza" publica
a ·Editorial Santillana.Madrid.
Estampas do meu amigo Pepiño.· d e
Odó11 Luis Aqad F~ores . Ediciós do
Castr o.Sacia.
recuncho amada. de Sebastiá n ¡v1cH
tínez -Risco e Macias. Edición d r. Castro .Sada.
91 ~ibuxos sub1táneos, de Luis Seoa
ne . Ediciós do ,Castrq.Sada. ·
·A

. Alfonso, X e ~o Dia -das letras
•.· <;l?leQas_
. Con_fer_éncia ·de . M. do -Pi lar

xc>Se Cid. . Escu ltur·/

,_, _

o

' Movement0s .-Popularés de Nicarágua,'
· Guate_ma _
la, e_. E~ _Salvado ri , as 7do se-··-ran
..
.
,
.
D.ia 9 id de B'o.livia ;: Colómbi a e.
. ás· ? do se'rá'11. '
' •
.
Dia lü ,- ,; Fiesta "Lgatinoarnericana",
con eantan1es, gru·posf.olclóricos . .
Calle Jesus del Valle' 1-3. Orgar:ii z-a'
"Asociaci ~n de veéifios ·dé Malesa.f.ia ·~
e ~Agrupació~ Cultural Galega ' L ó- - ·
frego" Mádrid. ~
+

·LIBROS

Calero. Fundación "Bárrié ' dé la Ma·za". A Corufíá.'
· .
O rruiño de Entrasaug:IS,.,de Xavier
' Vaz : éad.ernos da GadaCíª- :·?d i.torial
"Srnis Pinto" . IV'adrid . . ''l>, •.
Cara a Times Squer:e, · por Camilo
.Go.n s~r. Edítorial Galá'5 ia.Viga. · _--· .-Histor.a de Galiza: 11 l 'Tomo, ¡vor Pla. rnón Otero . Pedrayo : Akal Editor.

l\/ectrid. · -.

- ·

:

,

PUQLICACIONSi

·a.aaclerños: de Teatro<da .E"scola- Qra. _máti~a Galega. N: 7, 8, 9. e 10.
Santiago.
e

DISCO DA SEMAN
Pronr lllich
.CA""N oc· .ES

JI

o

ri.is 'limitacións qué dificultan a
compresi ó n da película.
'\ ··
O n lantexamento argumental da
película non- cubre as pretensións do -·
r-Jirector : J ·pc l i'c. do · non se exp licíl
to talmente í!ll $Í mesma. Neld 0~tán
os r r>flexn s e Gs fantasmas do inconscen lt' (o incesto, a influencia do psicoanáli sis), ·pero nada máis. A bus·
queda do pai, a complexidade das relacións nai-fillo, o papel sustitutiva
da heroína .. . esixen unha serie de c0 ,
ñecimentos esteriores ao film para ·;:¡
súa perfecta compresión. Da vis ión da
película, cuxo plantexamento final é
polo menos conflJso, poden tirá r.se
conclusións antagónicas ás preten didas polo director. Esta dificul t ade de
expresión da película en sí convirtea'
nun producto d~sconcertante 'e ambiguo . E a escena final da pel ícula, onde se confunde o punto de vista para
o . espectador, mistúrando a imaxe
real coa representación, pode levar a
conclusións como o discurso de re,construción e apolox ía da unidade
familiar, que Bertolucci insiste agora
en negar en sucesivas entrevistas.

PL

MARCOS VALCARC~L

Orquesta Sinfónica de Toront o
Dtor .- Andrew Davis
CBS- 79222
Non é moi corriente atapar versións . íntegras dos belido? ballets
do músico ruso. A versión d e Davis
coa orquesta canadiense é real mente
fermosa e unha opci~n perfectamente
válida frente ao mercado hispano .
aínd a que non atope as cotas " poéti
<.d · do son das .orquestas eslavas.
rili a boa recomendación pra recen·
ciliar con Tchaikovsky a uns
disfrutar a fondo a outros .
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XOSE Al. DOBARR.O

"Leda vai a natJ, et sic"

.H. PILA.[?. GARCIA .N EGRO -

O NEOTROVADORISMO;
,JJOUZA.- BREY e
CUNQUEIRC?
TRIADAS NO MÁR E NA
NOITE
,\f eu navio_leva ao ven to

maest.ro· et erno da noite .
0 treu do n.2eu p ensam ento .

110

"Leda vai a nao
na proa unba /rol;
a rosa alb arÍ11a
do meu corazón."

si-

. \ miguiiia, erara estrela,
/, í111 e a aguillada d un bico
• 1m apurrar a gamela,
/.,'dn vai a nao, et sic"

JS·

·e-

J' •

111v,·gar ao desvío

daquet·a se empezaba a coñecer na su a
totalié:lade na nasa nac ión. A críti ca li-

Fixo as doc e do día e n branca
color,
ai a cantiga do limpo amor!
Cantouna meu .amigo!
Cantouna neu ·amigo!

varei a mú1a chalana
n; t eu coraz ón-b.;ix io .

Os agros ·van de ruada.
Vinde ruar palas ondas
Levarés a, herba mallada. "L eva .vai a nao , et sic "'
O faro de Corrub edo
co seu olio largásio
ai amor, púx en·ze medo.
"Le~a v.ax:a nao, et sic"

terária salienta· sempre que o decisivo
nesta corrente poética foi este f eíto
editorial , isto. é, a difusión
- p-or
via culta do ·tesauro literári o das

A noiteceu na banda da .- t erra brin. .
cada,
ai a cantiga de _a mor nevada!
·C.horouna nu;u amigo!
Cl:JOroú y a meu amigo!

Fixo as doce do dia en triste son:
ai a cantiga que fina en non.!
Chorouna m eu amígo!
Cf.irN OZlf! a .meu amigo!

.;-

Deitouse o m~r, foisé o ven to ,
no mastro .da n oite albeas.
os liiios do pensam en to.
" L eda vai a nao ,
a bordo un. ~ mor;
r granada a ro sa
do 11/ C ll C01'áZ Óll "
F . DOUZA-BREY
l \ 111 ence u bico ou ánda do mar

.1i .1 can tiga do dand o aniar f
Ctwtouna meu am igo!
Ca ll touna meu amigo!

.i-

AL V A RO .CU NOU E IRO
rr.nos hoxe bo tar unha aliada so b ri:; , u n . mov iin en.to poé ti co qu e se p ru ~
d ic iu A.O n oso pa 1s por va 1ta· dos an os
v int8 e que tívo a sua -prolongación
t.l espo is _ do paréntese da guerra . Este
m ov imento poético, que se chamou
neotrovaclismo, nace en principio arre- ·
( I n ( d o Sem inário d e 'Estudos Galegas e
cu n Fer m in Bou za-Brey como principal
an imador. D ebe o nome ao intento de
revi t alizar na nasa literatura os· motivos u 1"1 esm o as fórmu las po ét icas da
poesicJ gal ega -po rtugu esa m edi eval q u e

poemas q ue reproducimos . Nesta pa· sía conseg u iron verd ade iramente gran des acertos ex p resivos, dos que eremos
que son mostras os poemas que 0 leitor

pode ver hox.e .
Vaiamos. agora con algunhas '""cuescantigas medievais . Nós pensamos tións de tipo lingulsti.c o. Ledaé un adque, sendo- este feíto importante xectivo .que xa aparece con m.oita fre-na medida en que satisfi x o ademan- · cuéncia nos tex tos medievais, aplicada de apoiatura culta e histórica dal- do á '"amiga", por exemplo, nas cantiguns. escritores galeg0s á sua obra -, gas do. mesmo nome. Contento, alegre,
é igualmente significativo, por.én, a fun-· risoño,. xubil0S9 ... son sinónimos . Apuc:ión que cumpriu como refúxio idó' neo de escritores que preferían non torrar, variante de empurrar. é sinónimo
de empuxar.
car outros· temas e motivos se cadra
Amencer -ten tamén vários equivaconflictivos e .que esi x ian unha definí- · 1entes no noso idioma : abrir odia ou o
ción ma ior por parte do poeta.
sol , alborex ar, clarexar o día, amañecer
Doutra bandá, ternos que conectar
este movimento _ poéti~o cos intento::¡_ ··· (amencer, abrente, amañecer .. . Son
renovadores da l"iteratura galega ·em-. os rJom-es conespondentes) . Fi xéníon°Qs .
prendidos anteridrmente polos eser·ito- -en :cíu.e onda '.é ·~empre ªreferida ao m~r 0
res da Xener:ación. Nós e tamén po·r au- e ri'On · "a ta ·:,. que na nasa l ln_gü a d'Émq- :
·
.mir:ía· G recipente de barro· OtJ • OUtro /'
tares ecor)Oclastas e i nnovadores GOmQ ·material ("as ondas do már" frente 'a
M anuel Antón_i~, seg1.mdo. temes visto
"as olas-de barro de guño).
xa _n est~ secc1?n , ~os neotrov~dores, . - . Apontemos alguns sinónimos de aq uel.a v 1a med1e~al1zante. pasad'.~ta, dª - donclo: . maiano, brando, suave,· mbl,
q~ e i _!ab am os, e:·~~ les mo1to .. ru~1s re~- apacíliel sosegado calmo tranquilo...
ta bel pél ra facer
l 1teratu ra
"fsto e
· .'
'
'
_ 1
rec ri"ac ió n na be.leza da co mposición:
, E finalmente. repare;o~ no ~ar.
im 1tación de recursos xa ensaiados que aparece no poema e unqu~1ro ,
literariam ente, cv idad·a selección dos fprma ~ed_1eval da moderna cor, no
, .
e dos estr·b
-ll os, et c. 0 ¡:nesmo
ga!ego.,
color
m <>tros
~
1 1
-.· ·. ·qi ydreval, alternan
,
f
-e· ..cQOr,
g
inmovilismo caracterÍ'stico das tantigas r:na1s se!'.lpre en x_enero ernen1_no . ...
medievais cubría perfeitamente este seu ·. v.erbo .fmar, ªº. que pertencE;l _a fori;n~ '
propósito e t y . t .. B
-B .
fma da derrade1ra estrofa . te.n.como-sh
s e_ izarr e.
ouz ~ rey ,_e nónimo · morrer~ falecer e rTiEJitas ex}1re- "
Alvaro Cunqu e1ro forn os poetas rna1s
..
.. d
,
·
f· ·
f' significados d est a escala ou corren te s1ons m ~ 1 s . e caract er m ~t ~ D ri co ,
fleotrovadorista e a el.es pertencen . os randa o u m esm o humor1 st1 cQ.
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CARTAS
PUNlUALIZACIONS SOBRE
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pr ác ticas d e esterilizaci ó n de .m achos
coa "m osca das frutas " (Cer atitis
Cap itata ).
.
Estou totalme n te dacordo co Sr.
· · Sra·. Otra. de A N osa T er r:a-:
V are ta ca ndo di q ue se debe.rían p oQu isera facer unhas puntuali zatenc iar os enemigos na t urais·da p raga
cións moi breves ao artigo pubr icado
(Bubela , estorn in os, etc) e ·q ue o
n·a númeró ·94 da sua -revi st a sobre- - M in ist erio de Agricu l tura d eber ía ~ e:
"a praga das típu las, un combate irrava r a cabo unha i nvest igación dos· dicional" , f irm ado po lo Sr. D . Ramó n
versos méd ios de taita bio ló x ica , e peVareta Diaz. •
.3
eli r ia unh a m aior pro t ecc ió n a invesNo primeiro lugar, ditá p raga " é
t igación é aso estu d os c ien t ífi cos -p or
endémica en Gal leía , palas co ndipa rte d os organismos aos que ll e cocións climatoló x icas que ten a nasa
rrespo nda .
·
• .Pbtrla. MEli ta --choiva . hume.dad e re ta- _
Esto n on é un ha afren ta ao. Sr.
: tíva por enriba do 85 po r cen na
Va rela. Nori é ma i.s que u nh a pequena
maior parte do ano, etc . fan que as
axuda ao seu artigo en parti cu lar e
típulas se " atopen na sua salsa" .
aos nasos labrego s en xeral.
Por isto eu proporialles ao nasos
Saúdos nacion alistas .
labregos que nas épocas de cho iva se
abstiveran de rega r as p rade iras, sabo r
Mtrio F. Reck>ndo
de todo polo p rocedemento
de
IVIADRID
"rego a manta", para ev ita r ao máximo un innecesár io incr emento d e
DOUS CONSELLOS
humedad e ao nivel do chan.
En segundo luga r . o uso do DDT
Benqu erid a D irectora :
está proibido en todo o Estado Español , desde fai po lo menos u ns 10
En prim eir o luar t eñ o q~ e felici anos .
·
t arte un~a vegad a mais polb " noso "
En t erceiro lugar , co mo ben dí o
p eriódico a pesares da r epresión qu e
Sr:· V.arela, deberí a ser po ten c ia.d a a
está a sofrir a nosa terra. nestos tem . Jo1ta biol óxica, pero c oidad o , n o n a
pos q ue d in d emocráticos, mantén a
base dos toupos e ou t ros m erod ead o liña nacionalista impedindo que nos
res do chan , xa qu e e piar o rem ed io
cream os· o qu e a prensa españ oleira e
qu~ a enfermedad E;. O s toupos f n
ma is a t elevisión ou cai xa parva qu e
mo1to dano nos cw ltivos , xa que ad iría o patriota Cabana, qu e po r.certo
rram bl an con todo ,c o q u e topan no
fai tempo que non fai poesía ¿no n ? ·
seu paso, sean r alees, o·ca lque rn 0 11E agora dous consellos qu e xa vos
tra ca usa . Tamén q ui x .r a p un tua l i.' ilí
di no utra letra . un para a distribuidoque no Estado Esp aii o l ~ó se f ixero n
ra . Os lectores d e M adrid t en poucos

"A PRAGA D~ TI PULAS"

puritos de venda e adema is moi conPolo dito, i non é o meu dese x o aMonterb t aime mat1nár ou t ra .. vez
·éentrados, iso tradúcese na pe~da de
gora o factrme a ·min mesmo urrha
-máiii . Desd·e lago ril oi tontos nos ·fan;
moi t o tempo en desplazam entos que
sostida des arga da ' miña conciénc1a
agora o d·e rradeiro invento é ocie fapoderian evitarse redistribu indoos
NON, non rato de .facer tal eousa .
cernos tirar cdoi carro do NON . i _.NGN
m il lar · ou ben creand o· m áis. P. e en
O que eu •agora quero, -non -e nen
a todo! ·Isa é a.expresión que de nos
A tocha o u ·Legazp i.p ara -a -z on a s1:JI de
m ais nen mel'los7 que diri x irme a vos
usan os novas galegas de G inrileM.ad rid q ue e a m iña. . .
pois en xustícia teño que facelo. Can- ·' .d 1qtarneote. inc.orp.o_rada .Mais. s~~or
•. Ó ' segü ndo consello que x a vos di .
do despis de eo·ller 6 ·periüdito : ' NO ~
, Célso esa G pódea vostede mercar por .
t:amén e q ue bo t o de m eAós u nha páSA TERRA" por priméira vez, pota
3. pesos en calquer librería, mais por
~ in a económ ica en plan ensaio sobar
atención dun paisán de Ourense,
un anaco de honradez non a enseñen
_ ·_. - _
_
- dos · x eitos -· de - amaña r:. - economia -e ~ .. (.X.osé- Luis do - H .(_o.} - caRdo eu -Q:le ,._,-. .' así . _ .
d ue poderi a · ser mÓI· úti ( ·nu fut~ r.o , etópaba de~véfiacíó11s en Gafkia,' rron · • ·-'- · ó ú izals ·seam os ·o partido do NON
qu e coido non mo-i lonxano en que
daba creta de que na nosa terra, ao
"' país se foíamos o do SI · (si a pactos,
n os teñamos o autogoberno .
fin tivemos c;¡uen fixera algo mais que~
·s¡·· a aldraxes, ·5¡ a. todo oa cámbio de 1
· · ~q_o e ,.x a ~a~ fi.m~ is _ad~ antr n·a:·~:º='~>~ .-, Q~.1.(a r ·:·~a} á-~-~s;._af:_p-~G.JJf~r~féítEi , ; ·'~tY \._'<-po!Jé ~ ·d ~J r ~ ~ si)~ s~,~ja~~s_; ql¿tfo_,_,~n_-=- ·
sa l111 a e unha ~arte aperta nac10vin , ao fin , qu·e ternos en vos o medro . gaño a un pobo soberan, confund1nnalista.
do ax untamento das nasas ·almas gadanos conV'QS ca que parecedes que- '
legas, pois sabido é, que o periódico
rer perpetuar todas-as situacións trisIVL Carmo Sanchez Uribe
e o médio que ternos para estar mais
tementes coñec idas para con o naso
Madrid
.informados sen contar co lonxe que
pobo.
un se atope.
Sepárannos de vostede non isa pa--1
SEMPRE EN GALIZA
Quera xa desde aquí, -dirixirme
labra, senóñ outras que, parece· ser,
aos que teñen calquer tarefa que fanon caben nos rn iolos · e·s pañolistas :
M oi Sra. mi ña: ·
cer no -periódico "NOSA TERRA",
dependéncia colonial! E de isa si
par.a darll.es o méu parabén. ao tempo .
sabedes;SI.
·
Palas vagoadas da miña terra meiqué ·deséxa~~les as meH.o:res repóleitas
Feítos, feí tos . reais son o e.que ·o
ga, entre os ·castiñeiros-. polos camide s-atisfaciÓn$ po lo trabal lo tan x enepobo quere, e- 6 feíto é a t estemuña'
ños cheos ·de h istória do naso pobo
rosa -·q-ue facedes.
> '
duns e a auséncia sempre doutros.
sempre agarimoso , afeito á loita sosSe~pre ·a· vosa disposiciórí.
Distlnganse en. alga · pois de ver- ¡
tida
para manterse fara daquelo
· · ·
·
·
-.
dadé decoté e·a pesares cio socialismo
que non (lx eitaba o facer da.-r:1osa ~l· · -~· -- JesüS Ar~jo;:Bello : "/ e· dé:i : ga~ego - ~ de létf eír'o _q ue l~van)
. ma galega . Nesta · terra vj n eu os pri ~
· Emigr.anté~~lego"~ Alemani~ · , . talseme " moi difícit·· uistinguilos dos
m eiros arlures. Escoitei" na nasa fala
si' de . se~pre. Ej ol oo nioitos anos
nai ; topei o embruxo ci ~ eigadp . dos.
O NOSO NON·
· _" có f.iecefl.dp 'aos do sCae sempre . . , · . '
meus veciños; sentlnrire home do
_
. .: ·.> · : .. fi o'nr adez, fei·t ós, TESTEMUÑA
p obo dos rneus pais . é , desde log0,
' Ouer.i dos compañeiros: aí nda Q.u·é " ·- . "és.(é O'·no~e NON:
-de ix enie levar polo ensino dos meus
pouco xa ~.r.esta .por sorprender~ós .' ' . - ~
'"':
Saúd!'!S.
paisáns ·que me soupéro,n dar unha
nesta carreira que é a dE;? chegar a Macó nciéncia de responsabilidélde e a
dridPISANDO pofGalícia;asdecla-- _.\
quen debo o que en real idade soñ
rae ións do "socialista gai'lego" _~elsb
UN G l\LEGO .

. do

VtlA ~l_ ~f ~Jo .~· ~:l-0 f)
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DR-ARA ~t-N \J t_Qs{)",:\>€ ~9(Lll-- UNMA VERDADE · - .
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-AQUI VE_N Q. MAIO!
Aqui ven o'Maio
de [rores cuberto ...
Puxéronse á porta
cantándome os nenos;
.
(Curros Enriquez)

.......

O culto á Natureza, ao Spl·,. á Lua, ás Aguas, ao Lu. me perviven en mqitas das prácticas populares :.
'
·
En Galícia os ·maios estiveron espaJlados por toda e¡
Nación. Os asimilacionistas conqueriron reducilos a puntos focais onde hoxe non SÓ se manteñen S@nÓn ·que a
participació[l popular ~ vai en aumento: Pontevedra capital, Marln, Seixo, Bueu, Vilagarcia, Redondela, Ourense,
1
laza, Verin., Pontedeume.....
E uri cÜlto ás forzas -vexetais da Natureza e ven de
ser unha supervtvéne:ia dun~a cultL.Jra neolítica agricola:
Os maios galegos nón supoñen feito diferencial da nosa
'cultÜ'ra: O rapaz enramado ·é-. o Wa.lber xermánico, o Xur~-x-o verde de Corihtfa, Jack in the green ing lés que saía ,
i,s.egu.Íldo Taboada CliivLte, nos pobos da vella Europa.
'· Os Maios fórn.nise transmitindo por tradición oral as·_ tra o ano 1870 no· que aparecen as primei-ras recolleitas _
impresas.
No ano 1926 é. cando os Maios se integran n<J folclo- ·
~e galega como festa popular lev_ada polos rapaces.
·

' Cansados de correr,
james e traballos
saltando· todas hortas.
pra facelo maio. (1926)
Estamos tan cansados
de buscar-tantas /roles,
pasando sin comer
e outros sin sabores (1926)
O MAIO TRADICWNAL ten un armazón en forma
de cono, cuns badais de salgueiro para pod er ser vanspor- .
tado (acostuma facelo un carpinteiro como no caso de
Marcón -Pontevedra).
Este armazón cóbrese con canas cortadas e con sacos de tea a ond e_ se 11 e cose o f i u nch o recén co~té1do e
frores. Na parte bai xa·leva unha fieira de laranxas dopó,
ristras de cascas de ovos e grans de mi 11 o de d isti ntqs cores facendo rosários. Camelias brancas e verrilel las. O
Maio remata nunha coroa . que ado·ita d iferentes formas
pero que ten que rematar:- en punta (ás veces leva espichada u-nhq_ espiga de millo).
.
OS MAIOS ARTISTICOS adoitan aist intasvariantes
segundo os encargados de facelos e non teñen un modelo
fixo: cruceiros, embarcacións, dornas, canastros, mone- .
·
cos, ou calquera modelo caprichoso ou figurativo.
· · Ademais da· coroa que leve o Mai·o poden levar outra ·
coroa s'eparada espichada nun pau feita de arame e .ador- . Q~r,)lr9l' NL!C'.lear, edificacións ilegais, mal estado das ruas,
nada con fror;es que leva "un' dos rapaces : ~: ~ : . ~ : ·. as €seoras-, .a .falta dun campo da feira, a Cuota Empresa. Tqdos,...
el~r:ientos que, c?~tig.u.r.:a~ 6 M.aiq, ~on p~~~-'"- ~riál,, et~~..:·~ .: '.
,,,. :
~ , > ",;,.'-;'. •
1
.
ca-dos polo]; ·arr~dores,. n-os bal dios ou ·nas vergas dos. vec1 ~
~
-..
~
ños.
·
·
·
:
Celta; Déportivo .
~ · .-, - O Ma.io r,emát_a$e np dia anterior e régaSE)J~.o_la noite
; Outense e Ponte_vedrq ..
. . par@ QUE{ p0·1a: ma~.á ó fjunGn.o. e?tea 'fresc·o.,. _ - ·,. ·
·
: _vaia catro 'ph pra _un banco_
.· . · O Ma10 ·de Pontedeume e un home de1tada no chan
que ternos na .nasa terra.
e cuberto de ramállos aoque se lle canta:
(PENDELLEIRO. Marin: 1977)

cis

.

"Eriueté 1?'2aio .
dermiches,
pásou o inverno
e nono senti,ches.

_ qu~ · tanto

~n Laza érguese na praza do pobo u·nha acbre que
rooban aoveciñ.o que a teña máis alta..
·. .
Segundo Tabóada Chivite: ''O Ma ro. é un rapaz, :co- :

berta de edra, panqueixo, éangorza, espadaña, [rores, velada a cabeza cun puc}Jo de .x uncos, que sai o primeiro
de maio ou nos primeiros días, arrodeado dun éoro .de rapaces qu mozos a perconer as ruas do pobo". "
·
As Coplas normalmente de catro versos no que ri- .
• man os pares; raramente tefíen cinco ou seis versos, Son
feitas por llíl ,copleiro do bárrio xa especialista (Celestino
P.uga no do Salgueir_iños-Pontevedra) ou beñ por vários
copleiros, pero sempre a petición dos rapaces.
A 'esj:rutura é seml:)re a mesma: ·PresentaCi.ón do ·
Maio, saudando ao público qúe escoita .e, ás veces ao .xurado, logo referénc'ias a persoas, críticas de intlivíduós,
. feitos sociais e poi íticos, J~H~f úl,timo está a despedida do
"~mélíO, despídense da xente, do- xurado astra o ano que
ven ;'G;) temas que criti·can habi:tual mente son: programas
da televisión, suba da gasolina, o destape., os ~qu.ipos de
fotbol, as empresas contaminaotes Celulosas, Elnosa,

~.

-.
: En-t~e a .Cuota Empresarial
•

-

11

.

· e os traballos de leona ·
non pode~os nirt 'ter gando
porque tedo nolo rouban:
(MAR(:o'N.Pontevedra.19)9)

Alguns polt'ticos que temos
en este nose país
f an viaxes, fan papadas
e· potan mQito barniz.
Falan galego _
cando lles c;onvén
e renegan~ da terra
si non lles vai ben.
(PENDELLEIRO .Marin. ! 977)

O~Goberno de Madrid
·seica nos quere matar
pois mándanos pra Galicia
unha c'entral nucleár.
(O, CRÜCEIRO.Pontevedra.1979)
.

.

.

'

'

.

Son unha testimuña de crltka, humor e sátFra-pop1,.1 lar. As. coplas d(:Jspois .imprentadas s.011 vendidas nas ruas
polos. rapaces. As mel 1ores coplas .1ogo de seren ben ~n:
saiadas son cant"adas p.or un' dós nenos que se pon debaixo do Malo~ · m·efltras que os demais rapaces do coro dá
voltas darrédor levando o ritmo cuns palitroque.s.. ou ba
tendo no chan cuns estadullos.
•

'

1

Vamos.darlle a despedida
todos con moito cariño
si poden dar a peseta
-non den o p,a taquiño ( 1936)
Para tan pouco cobrar .
cánto lles hai q1fe pedir
miren que o traballador
xa vai cheo de sufrir (1954)

Mata os maiiscos.da r.ia mandq ó .cheir..o' pra· ciudá"
e nas praias dá ribeira
xa.non se pode·'l,-f.n banar. ".
·(A SECA.Pontevedra.19"7~)

'

Rematada a festa o Maio ten que morrer. Enton levase a cabo o rito ·de darlle unha tunda astra desface lo e
logo - bótase aq mar ou ao rio , mais en Pintos - Mar~~ n
(Pontevedra), o Maio gárdase no cuberto do Sr. Mari no
astra o ano seguinte que despcris de reparalo volta sa ir.

A . festa dos Maios non debe perderse Debemos Pº.
tenciala a nivel nacional, espallala por . todo o país.-~ª '
uns anos xa un poeta de Lugo fixo u11 maio naquela ci ade ~ Este e. nov~s intentos de normalización da .festa deb~h ser tid'os en conta: 'o Frente Cultural
AN-PG xa
iniciou esta normalrzacion e rnoit9s Asociac1on~ Cu ltu- ·
rais da nosa Nación estánna xa facendo unha real1dade.

9ª.

FERNAN~DO CUÑARRO PINTOS ,

