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f~stas ·do

Cristo moi extranxeiras .

-·

~~OBLEMA

-~

tánico. Po riso, entonou ese
O
DA CARNE
·'dl_alógo hamlenriano, do ser ou
non ser, Riosi~\t·,B~gallal,Gallito {7;2':.·.~-<~JSi UCD solo invita a ~na
: o ''~elmonte_, ~··'I~_gl~ter~~ ou Ale- ._.,;-..1e~f4ra
interpretativa
los
m.~i3:. Pot..-~Js_,o.'··:&spideu as
~~.: gallegÚ.istas no se.' sentarán", in.lJ:!~i~~~ \~<?n~~:~~~Í.º dis~lencente.
": ·for:!Ila El Correo Gallego. do 21~pq,r _1so, e ·. por~ medo a unha
-VlIJ.-.8 0
e· transcribe unhas
·-.i noportuna·· ápárkióri- . .en figura
Aedaracións do· segredário xe-Ae. 'Bloque,· tt>J!~"aptQbabel
raF do PG, Luis Sobrado:" Si
nunha zona· coffi.o a 'do Morrazo .
muchas · _son las condiciones
on. de o náei{;~at!srri'o
ten · pren- .
·
pre.vías. ,a la negociación
....<iido mesmo rnif- masas · do ·.
~ li-va~~ª la_ zaga en duras las
_Trasmundo. ::: ·...~·
..1..-~·
•
<".' ; , - · - a~rtcias
. que e1 p art1·d o
, .:,:;,, -·· G1rl:teguista ha<;e en previsión
· . de qúe se produzca una senta./
da n~'godadora_. : .. . Negociar no
significa ad;_uirir -un compromiso ..~,.' Cando -o·paisaniño . gal ego
vai · á feira, non sempre . o que;
quere é vender a vaca .... a veces
'·
que pretende ·é o canto lle
fan dar P?~ _e~a ·:. - '

carnico galego ia provocar unha
verdadeira -fleve entre certos
sectorns ue 'tra.ta.htes. Pola nosa
.ba~da só:_nos res~a desexarlle sorte na fe1ra. e lembarlle eso .
'
SI,
ao seno~ Sobrado que en Galícia
non ~x1sten paisaniños que eh
boa le1 se nomean ~ompatriotas.

ln:ot

·,

Como ·agudo leitor, térá
xa adiviñado reproducimos a- ·
quí • b 't exto dun feitizo que
os mais · afamados bruxológos no,n , .dubidan en atribuir
·a -un ser do Averno. Foi recollido por un arriscado investigador no transcurso dunha aquelarre n'oitébrego celebradb nos
areales ·.de Cangas, 'paraxes· tradicionalmente enmeigados.· Un
Castrón arrecendente a bravio
achegouse imnha barca ' á . ~raia
onde · o esperaban a' rolda de
bruxas e pese a que lle fixefon os .
honores a base de· todo tipo de
sevicias e actos nefandos, non
conseguiron
complacer· . : ªº
Cornudo, porque este gardaba na
sua alma ·penas de· imppsfüeis
amores, ¿Hai!, pola Doncela de
Ferro, pola Enf«¡!rrux:ada, que á
sazÓJ! presidia .o Go·bemo Bri-

.,.,-_, ...

UNHA TRISTE ESGARABAÑA'
ROXA

.l

· " Pedrisco rojo'', jefe de
una tribu sióux de Dakota , presentara en Milán y Bolonia catorce nuevos 'lnodelos de mocasines
dentro de la exposición "usa
zapatos USA". El Progreso 26-

-o

Vlll-80.

· Verdadeiramente os comen. taristas ·políticos que en forma
. de· colectivos e outras sociedade
.anónimas enxergañ a paisaxe polí rica galega, non dan unha no
carvo. Levan meses remoendo
conceptos como o de gaI·eguismo moderado, nacionalismo centrista ... por ver se contais exconxuros votan para montes ermos
· . a tronada galega e.., popular. Garias de enredar, ai que estar ainda
-ben choscos para ver proVindendasi · Sa.ídas poHtic_as, onde ·non
-~ hai ·máis que,unha ·sana· iniciativa
. . ,.
· . cidadán en orde a mellórar o no. -. . .,.,;. ~,,.. ~ - :so tráfego gandeiro . . A ·nos, daba¡:- · nos o fio d.o lombo ·que a grave
cris·é pola que -atravesa ·o .sector

Polo visto, a maiores de rhatarlle os vjsontes, votaios da suas
pradeiras e pechalos (i'n tre os va·
lados dunha reserva, agora a
teima yankee contra dos indios
cavila en como deixalos descalzos, expropiandolle até a forma
dos zapatos. E o conto é que estes asuntos fanlle gracia aos milleiros de cow-boys que reclutaron por estes mundos a peliculas
de Hollywurd. Nos gardamos a
risa, para o dia en que se amosen
caveleiras imperiais, primorosamente afumadas, dentro da exposición:
"merque souvenirs
sioux ", poñamos por caso.
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_Participe no nos<;) concurso de cada·mes ... ·~~nha colección en-
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ar unha
certos
Dla nosa
trlle soreso si,
t Galícia
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trio tas.
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:_-D espois de .sete meses
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OS MARIÑEIROS

DO MAVISUCA
O medo é cada vez máis para os compañeiros mariñe!ros que teñen que ir buscar o seu duro pan ás costas do Sabara. Nen o Goberno nen os armadores oferecen nerigunha caste de garantia aos homes
que son enviados a pescar aqueles caladeiros nos que ñunca saben de
que marca será a bala que fure os cascos do buque nen a que exército
vai pertencer o soldado que. os conduza á terra a punta de metralleta.
Mauritanos, Saharauis e marroquis, reivindican a sua propriedade sobre estas augas e o Goberno Español, ao servício de intereses que
non son precisamente os dos nosos pescadores, non adopta unha postura erara no conflito e actua só no senso no que o obrigan as presions máis fortes de caqa intre. Ainda por riba, non existe unha lexislación erara que regule este tipo de pesca e os mariñeiros atopanse
desprotexidos cando caen nas mans de calqueira dos bandos belixerantes, esquecidos pola administración e polos armadores. Tal é o caso
dos trahalladores do b~co Mavisuca que votou sete meses apresado
nun porto marroqui, base de operación contra o F. Polisario. Os ca~
tro tral;>alladores galegos qu"e botaron ali, filados todo ese tempo ·
acompañados por un membro do Sindicato Galego dos Traballadores
do Mar, explicafonnos como transcorreu o seu cautivério.
SETE MESES APRESADOS
NUN PAIS EN GUERRA
Eran as últimas horas da tarde
do dia 23 de xaneiro pasado cando o barco Mavisuca, matriculado ·en Gijón e_propriedaqe da empresa· madrileña 'Pesqueras Galgorer S.A .._., se econtraba no meridiano á altura de Dahla (Antigua Villa Cisneros). Os dezaoito
rriembros da tripulacien· ceaban
cando, pola banda de pr.oa selles
achegou . unha patrullera marroqui que qes cortou o paso levandf>os, a punta de metralleta, á
e¡trada do porto onde permanec ron fondeados até o dia
s guinte que os meteron dentro
das instalacións portuarias onde
comezaron os procesos.

ra-salientar o de~interés :que a casa armadora mostrou; a todo o
longo. do apresamento, polo.
seus traballad.ores; baste clicer
· q_ue- os familiares <lestes tardaron
trés meses en enterarse do acontecido, a· que souberon através
· de rraballadores doutros barcos.

SETE MF;SES AILLÁDOS

-e no do Frente Polisario. <J L., ':
rriomar, · tamén desde ó mes d~·
Maio.

"Ali 71on tivem¿s durante os
sete meses nengun contacto, nen
V ALEIRO LEGAL
co goberno nen co armador. Nen
siquera -u?'lha verba de alento,
unha carta dando ánimos.. nada
. Deíxando a unha J;>eira a pasi.de nada", é a res posta que dan
vidade e a ihoperativadade- do
os mariñeiros apresados no Mavi_Goberno Español que afirma
suca . cando se lles pregunta polas
non quer_er negociar co Polisánó,
xestións do goberno e máis da
no éaso do Garmo-mar, porque
Hoxe, apesar de que teoricacasa ann~ora para conseguir a·
"son terroristas", mais que tamrnente seguen enrolados n_a com
sua liberación.
pouco impede · que estes homes
pañia, non saben cal é realmente
O proceso parece erar.o; , ao
sexan presos por un goberno ¡eo- "
a sua situación laboral, nen se a
non estaren en regra -os papeis do
rica_men~e . amigo, como é o de
empresa lles v~i pagar os meses
barco as autoridades ~marroquis
Hassan, durante set.e meses,_-Hai
que lles debe.
esixiron o pago- dunha multa que
que denunciar, pgr uñha banda a
o armador se negaria a pagar
irresy>onsabilidade das casas ar<liante da pasividade do goberno.
madoras .que mandan aos _homes
en bircós q~e non reuneµ as
AP~ESAMENTOS ARREO
queiros nen de augas xurisdicio- . Así as cou~s, o.s marroquis.decidiron quedarse co barco utilizanrondicións lega.is que son necesánais, senón que foi detido, se·r1as.
·
do aos retidos para presionar
E tal a frecuencia de apresa~
gundo decrararon as autoridades
sobre
das
autoridades
e
dos
ar.
mentas
.de
pesca
no
banco
-cana··
marroquis, baixo a sospeita de
,
Pero· sobre todo ha:i ·que d~madores españois e . máis para
río-sahariano, que se dan casos
realizar tráfico de armas co F.
~ unciar-, a· inexisténcia dun 'total
que lles ensinaran __ o anexo da
de barcos que entran no mesmo
Polisário. Non obstánte, despois
\Íaleiro leg·al q·u e permite aos <Irnave a esp~cialistas __.c hegad0s da
porto marroqui., dua.s veces no
de realizados varios rexistros- e
ri}.ad_ore~
facer o .que _U.es peta cos
Casa Blancá. ' ·. .
- . mesmo mes. Os ·homes - non
de comprobar a inexisféncia de
ipariñéiros, que o Goberno non
.
.
.
·
_
p.oden
ter
seg~rp
que
y~an
voltais armas, o barc<> segueu pr~
. ~ -ca:nd-0 n-on Re ce.n.velia;· e·
O
d d· d
d
.
· . ver na · data prevfata can<to se enao comprobaren as autoridades
- d pasa · 0 · 1 ~. · ~e. ~ a~osto, _,,. ·~--""rn:lin. rtun bar.e@· q.ile ~faén~ n.e.sta ~ . <Í~~. ad.~"máis ,non se -sa_Íba ~u_nc~
que se trataba practic~ente ~~nbo xa se pod ia(n acerdcarr~go;
zona,. S<;!n dúbida, a má.is perigo-.
: -~ . ·quen .-pedir_, ~e~~h~á'.~;~Ud~~·
dun barcQ pirata, é 4.lcer ,_ que
WJ
arc-0 e can o segun -0 as im- ·
d
d
1
"· ,.¡ · f
·nestes· casós. E' rtecesárm ulla: '.fet':
·,
d
·- · ) D hl
sa e to asaque as na'S 'i11e aena
non tiñ~
papeis en regla. "De
que· deté~ine os pásos ~ seguir .
pres10n~-- .os _marm_e1r?s _a a
aJ lota galega; non obstantP -.os
eso deberia ocuparse as coman- · estaba a piques de e-aei:nas mavs ,.
_ -... - - - ~ · > · "
· · · :: ~J- . .
~ e · as responsabilidades a · esixi:r
d p r , ·
Idos que>" se pagan nestes caladáncias de Marina" din os marinos casos de apresartíehtos, par.a
º o isano, ce1"b aron· a-._ estes ca- so
deiros non - son, nen con moito,
ñciros recentemente liberados,
que nen goberno ne~ armadores
U:º
ga!e~os
cando xa levaban ~00
os mellares. o feito de que. os
'porque logo eles e máis os armad1as v1vmdo nun barco, nun por. -· - ·
d
·
·poidan lavarse as má)ls impune· · d os por centme.
manneirosf 1 o Mav1suea
dores, están moi ben sentados
to m1.1.itar v1x1a
d. tenan
1 remente; para que, carillo os nosos
1
'
b
b
d
paro
en
a
ar
temen
o
vo
ver
a
nos seus (iespachos e os que fimariñeiros sexan áp~~sados,_ no~·
caer en máns marro uis e moi
as que os carn ea an e emp 1acan presos nos barcos somos nós"
zamento cada vez que os comba
.
, .
q '
teñan que depene{er sá. de
tes irreciaban e "vendo ·sair ..bo- .' -.. sin~omanco.
k.,
~ sospeitosos "apoios personais".
Unha vez aberro o conflito
tes carregados de soldados madeste xeito, nen o Goberno
rroquis dos que só volvian un
·v;_ ......
Español nen a casa armadora, .se
ou dous, feridos. No posto de
. _ Ainda que calquer . reconto .
·L. LABANDEIRA
fixeron cá.rrego, ao parecer, do
mando de novo -se carregaba o
·que se fagá; -póde quedar desfasa-"
barco. Por unha cousa ou por
bote, e así seguido". A miseria
~ do~. en , calqueira _momento, , por _
outra, os senegaleses, coreanos,
na que viven as mu1leres, nenos e · ·novas · apresamentos, · ás barcos
: CADRO NEGRO
marroquis e ca.nários, men:ibros
vellos saharauis reticlos en Dahla,
que permanecian retidos na zona,
de tripulación,· fóronse marchanA represión que o 'Gobernarodeada de continuos combates,
a primeiros de semana, eran QS
dor Civil da Coruna, Sr. Gó-.
do e o patr<?n "desapaieceu". E
e outra das ouservaci-0m . que
seguintes: nas mans de Marrocos,
asi, somentes quedaron como re~ez Aguerr~. exerée dun ~ei~~
sorprenderon a estes homes q'ue
o "·Parrote", ·o "Navegante Magaselectivo
sobor do ~- nationalistidos das autoridades marroquis,
teñen medo de falar mal do seu
llanes" e o "Ponte de Sampaio"
mo. A detención de. dous memcatro maquinistas galegos, obri-· - cautivério "Por se nos volven a
aP-resaqos, todos eles, no mes de ·
gad.os a permanecer no barco pa ~ · coller" é que, en momentos de
bros do BN-PG cando recollian
agostp; en poder cle Mauritania.
firmas para pedir a sua destit"W-'
ra encargarse da sua: manutcn desesperación chegaron a :1 1c ria permanecía o "Villa de Marin",
ic'rn
9ón, o pasado mácdres, dia 27~:
zar eón porlle lume ao barLo. Pa~
desde mC;di~dos do· mes.de. Maio, '

os

;~-

O barco, nun princípio, non
fara apresado por probkma-. pes·cAD_RO BRANC9'

A liberación, o p·a sado dia
l 2, dos catro mariñeiros galegas
do barco Mavisuca, que levaban
serc meses retidos en un porto
111.trroqui.
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~ A esfeéle: ~d~ . gufuilit xhrtfa "q~ pré.s idiur as.'elecció1is mu'r iidpa!s
do 3 de abril, entre os partidárfos'de José Castro Alvarez (Unión del
Cqndado) e de Alfredo Sestelo Diez (UCD) non foi máis do que poideramos ·c hamar liortas de familia. Unión del Condado foi a denomin~ión que escolleron Castro e os seus seguidores, diSpois de anal~zar
o ,:d escalabro sufrido por AP nas eleccións do 15 de xuño, tanto en
P<inteareas como en toda a bisbarra. UCD foi organizada e estruturada
en: Ponteareas por Victor D~vid Sobr~l_.M_era, ac,tU,~ d~legado provincial de Deportes, que ·artt~f ~ "dení~~icla" forá eoncellal con Castro e que "algunhas diverxérithis motivadas pol<Jrecórte:·de poder, ~'
de: certo xeit o . poto~ papel detfiguráS 1 dec6rativas~que Castro Ue impu. ñá, -e segue a imp9r,.·que>Mlía.ppsa perde os'. deiífes, per0 ·n()n<ás mañas-- aos :seis conc~3j~ ~~a ~poca, franq.t_.1ista, levaron ao divórcio persoal e poi í ti~o:- dfis ~dµ.j\-S _pefSQ.~ -q_~ejV:Jeñ; co~t,tlgaban _no J deoloxico
no.n casaba~_ n.o inJr~. pe f;~ce.h~~ .ou ~r ordes .. · ...~. _--·
. 1.
•

~os eµ'f~~~~mei:to~~ c~~t:ifiú~<:i)

1

_

' 1e11

, rudos perttmenetes . .. · .,

·

a

As:

no

·

'

1

copio concellal e seguJion: con, ;:.~·
·.
... ,_
.. .
.
fo~za dúrante\ cf~fronflitos dá: G~.::·"•l - ' Ch~ega,,_'"no ' remáte ~o ª"-tfq a colufusa e · H'~lan •tle Ordenación. ,.~ :'. municaci-ón ·- de ' non ~aprobación
duas tendéncias pódense resu~
p·ola Dirección :x;.eral' de Urbanismir en "Celulosa, sí"e "Plan de · mo do Plan do Condado que a
Ord~nación, sí", contra as "CeUCD, no seu papel de opos1ci o 1 ~.
lulosa sí, pero ... " e "Plan de Or-. ~ <aplaude. A maioria de Castro no
denación, sí, pero ... " e que noff\ . ~xariiimento obliga á UCD a
tiñan nada que ver coas loitas
representar o papel de "progre' ·
dos nacionalistas e forzas de esnos plenos e chega ao extremo,
querda que nestes conflitos fonas festas de Corpus <leste ano,
rorl totalmente dete~inantes,
de laqzar un panfleto. explicando
tanto no facer como
·cónveh- , a sua posición no axuntamento e
cer.
dando unha relación de asuntos
dos que ·a . candidatura votara en
. Despois das eleccións do .15
oontra. As relacións, son, · pois,
de xuño, Sobra! foi. no~eado patensas, da administración local e
ra o cargo de delega-do d,e Depor- - ate. atreveriamonos a dicer no
tes; Chegaron as :r;nupi.c ipais e . , campo persoaL.,
por incompatibilidade non se p4-·
do presentar para a :llcaldia ·de
PONTEAREAS, VILA
Ponteareas'. Coloca, pois, como ·
ARQVETIPO
candidato a Alfredo Sestelo, se-::gundo de abordo da UCD do
Ponteareas é unha vila que
·pode servir de .arquetipo para aCondado, e os resultados son
unha escandalosa derrota: 12.
mosar o que non debe ser unha
concellais de Castro, 4 de UCD e
urbanización. Edificios clandes-:
ldoPSOE.
~
tinos, torres ·de. oirn plantas po-

•
1

IN1:>1SCIPLINA DE yoTo
\.
.
Estudando este asunto cos
concellais' os ' de UCD acordaron
vo tar eri contra. Nort obstante ;-· 0
número 1 da-lista, Alfredo Seste~ ·10, manifes-tou . de princíp1o de
dar o seu voto positivo . Rum orease que', pola co.n tra, na executiva élo partido dixeronlle que se
ía v'orar afirmativamente que
-;olución er a inasistencia. Apear de todo, rasistiu e votou sí.

~~ 4 u.e~ NO P{\~~;F:

ro~ des~.~~s :d.a., ~td~ ~e- S_~p~i~ . -~t i}~fl'" \··· R,~ PRO_G.8:~ ~Z

to namentres eles non rixan

, e f?os#~e.riwmenre se faga~ os: es-

""'1""""""--""""",,..¡¡¡w
X
,,
-"'
boan a xeografia do sen caséo.
Toda
construción foi feita·
na anterior etapa de José Castro
e o Plan· do Condado recollia a
• _·1egaliiación desta anormal situación. Rexeitado o Plan era · de
prever que se tentara de comezar
outro xieto de normalización da
sitauéión urbanística. - Están xa
as bases á disposición do público, están redactadas polo me5mo.
- equipo técnico do .Plan do Condado.

_esci.

Entre outras moitas cous_;is;
estas norrilas contem~lan ;unha

urbanización no monte da Picaraña, monte moi f ermoso con
pistas asfaltadas até o · cumio e
moi visitado por turistas e xente
desta terra durante o verán . Doutra banda, téñennos asegu_rado
que a zona a urbanizar pertence
ao/ co:rimn da parróquia de Arcos
.é Canedo, e mesmo corre o- r.umor;. moi. sospeitosamente, de
que' linda sen comerlle un metro
de terra. coas 'propriedades dalgun familiar concelleril. O certo
é que és.t-a ndo reclamados os
montes polos · veciños non deberia adoptar nengun de planea-

Os ditos que recorren o conccllo son moitos e o asunto está
a orde do dia. Dícese, entre outras cousas, que o voto prodúce-;e a causa de que o concellal de
C O, traballador da Banca, fai
pluriempleo cün coñecido contrari-;ta da vila e que este tén sumo
interés en que as normas se aproben e con elas a urbanización, o
que lle representaria unha boa
tallada. Outros afirman e chegou
a unha "entente" con Castro a
. causa dunha oscura situación,
que ten propriedades lindantes
coa urbanización, etc , etc ... O
certo é que a indisciplina de vot~
prodúxose e que tamén, coma decíamos no comezo , as diferencias
entre a ultradireita no poder e a
direita na oposición non existen
e isto vense amorsar cando na
balanza lle coloca un asunto onde hai que ca.librar o ben comun
ou o ben particular, e sempre escolle sen dubidálo un momento
a segunda alternatÍ\'a.
X. A. Suarcz

co~u~A:XO~~ADAS~OEN~NO
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Estanse a celebrar ·na Coru.ñario Liceo da Pazas IV.Xofnadás :
do Ensino de Galicfa, o-rmmiza~
,das· pola . ASPG, Asociación Socio Pedagóxica Galega, centradas
este ano na procura dun ensino
gal ego.

Vilanova, "Ensillo de leitura e
escritura" por R. Rial e X. Fernandez
"A imaxe no ensino"
por ·E.' Lozano, "Medios de comunicación e normalización da
cultura galega" porX. L. Fontela de
A NOSA TERRA,
"Didáctica de Xeografia de Ga, Asistiron pert~- de cincoen~
liza" por Perez Alberti, "Histotas ,persoas, celebrándo~e semiria da Literatura _qalega" por ~
nários di~cticos . sobre . "ExManuel Maria . F. Teixi_do , "O
periencia educativa éhilena con
' ·museu e:--ó neno" por Felipe
Unidade Popular" ' a cargo - de '
Senen, Director do Museu de S.
. Pablo Berchenko da UniversÍ"'
Anton da Coruña·, "A muller e ~
dad(:: de Perpingnan, "Psicoo · ensino" pela <;Omisión da mu- ".·
motricidade"
por
Luis
R.
ller da ANPG, "A ·revolución
Riv:is,
"Cerámica de torno"
portuguesa e a educa~ión" por ¡
·por·, oleiros· d<; Bufro, ,"A gloA. Teodoro, Director da, revista
·balización do ensino" .por Xo"O Profesor" de Lisboa, . "Disé ' Paz R., "D~dáctica da E. Fi-~ _ <láctica_. das Matemáticas!! polo
si~a~', J?ºr X,. ·M. _~g!esias,', , "O
colec.tiyo Vacaloura, "A arqui- ·
terqtonq en -qlle VtVlillos po~ . n. tectura coilio · expresión .d a iC. ~Almuiña, . .6-rquite-cto ; . '.'O~ ,1
~enti.dfde nacion~l: ', .a ·__arqui- f:
comics na es~ola" por' 1A. Fei..:
' tectura popular- gáleg~" por c. ;
nan'aez, ''A~ Q:nax.inacióh' étea- .:
·Almuiña; Arquitecto, "O xogo, ·;
dor~" _pófo- equipo ·~ rubrkáh,
. ' os ,xoguetes e as ludotecas" por ~:
"Ensillo de "Fisica e ·Química.?'
~ X. Tóres,
da Universidade de ; ,.
polo colectiv~
. t ',Chumbo~'-, ... ·:- ·Salamanc.a..,-·"o -teatro ná escola" ,!
"Déscripción ,fonética . ·de ,ghea-:.' , ..... p.o:r M: . Lourenzo,' "UQha éxpeda":i por : Domingo . J?rieto :. da·;.;j:· 1'."ich:i.~fa ¡<_~o .ensino interdicipli- ~
Uni~ersidad,e de Bi;oniga .9e l:fo-,. , .nJr" P,Qr;J\~B.EC_, "Die.láétisa da :
landa, " A _ lilteli~e·ncia/ o . ~9,e~ ...... Filispfía", F·. Pc;rez ,e ~- Tdlo, ~
ficiénte intéle~tilaÍ . ~ · o ;·m. elo'; .. "Edqcación squ.il _ria escola" ~
por X~. Torres /da O'riiVer~ídi<lt';.'",)" p. Ór_ ~- San"ma~in ; "Historía de {
de Salamancá; "Expresión plásGallCla: . propnedade,
foros, ?
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por Leopoldo Rego e F. Carba llo, "Psicoloxfa · do neno galego"
por X. Torr.es da Universidade de
Salamanca,. "·Fantasía · e relaxación no ensino" equipo Lubricán, "Normalización e normati. ·vación do ensino do galego" por
S. Esteban Radíio, "Movimentos
~gr.ários do sec. XX" por G. Beiro .<; · F. Carballo, "Meios de comunicación na · escola: lritrodución breve ao xornalismo e as
suas técnicas. Por unha leitura e
visión crítica dos mass media no
ensiño ·galego" por X. L. Fóntefa de· A Nosa Terra, "O teirí-<eório
da Literátura Galega:··A esrrior-:
-ga, . realidade galeg~ 'c1inhá!'nova .
óptiq1" por F. Roorigu~z ,S ánchez, "Animación sócio-cultural" polo colectivo" "Interven~ad.J de Lisboa, "Expresión dra~
mát icW-' por · Carlqs Frag.atetro,
"k !Jt ehistoria na · escala " -por..
Felipe Senen, Director
MuseuS, Antonio, "Dificuldades · na
aprendizaxen ·" por Vic,tqr. da, ,
Foriseca, "Ensino .do me'ió na~-, '
turaFgálego" p-orR'. Varela.Diaz, -·
"O- •fracasó escolar" - ;Por~ X1,ilio ·
Rodríguez, "Para unna ;·~inéto- ·
doloxia dos movimentos soc1a1s
na Galicia .~ baixo.:'medi<?:val" por
A. Lopez !carreira, "A nosa liter~tura _ d~ s~culo X}X" por F.
Rodtigúe'~f~' sartc'hú~ , "'O gale~o
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nos Planos- do ensino de
Ja por P. García Negro da UTEG
EXB e .BUP" por P. García
e M. R . Bermejoda UniversiNegro . .
X. M. Do barro ,
Jade de Santiago.
"A ecoloxia no ensino" por
En opinión dos part1C1E. Cienfuegos e M. Rei <le
pan tes tan to galegos como de
ADEGA, "Literatura, cultura
f óra nomeadame.nte os profee
independéncia
nacional
sores de Portugal, Chile, Holanria Africa de expresión porda o nivel das "xornadas" foi
tuguesa" por M. Ferreira de
ele~ado e moi riguroso, demosLisboa,
"Expresión
e viotrando que a Galiza esta en co~
lencia na narrativa chilena" pÓr
dicións óptimas para conse~mr
Adriana Berchenko, "A arquien breve prazo a "normalizatectura expresión da identidación do seu idioma ·e da sua
de nacional: os monumentos"
cultura,
estabelecendo unha
política educativa global para
por Cesareo San.chez, ."Arte .
todo o pobo gal ego" sempre
Galega" por Felipe Senen, Dir.ece · cndu >-'-. rompa a interferentor do Museu San Anton da Coruña, · "Anímacion na es¿ola o
cia d.1 política cd:i~ativa ,e~:
pañola , planificando o ens1circo na sala de aula" · por ..c.
Fragateiro.
no a Caiiza por si .própria ... ,·
Ademais
<lestes
semm~Ademai s da~ acti~ida.des.- '
rios
didácticos
celebráronse _,
estrit~mente. docent:cs,, celeb.r~-- ro
mesas ··retlontlas ··ss>'o re
"Ens.ironse ..djversos actos cul.rura:is
no e sit~a:clort)\poÍÍtica''' ~ ·~ai~ .
que , incluiroh ~ta~ro, · ~?stras·, ...
go de Berchenko, o director
recitais,·.. conferencias, v1~itas ,ª
de. , "Q ~ prnfe~or'. ': ,c ; . ~r~~ª~ 
muse.us . e lugares · de .mter.es
te1ro · e do redactor C. Gordo,
arqueoló.xico .etc.
.,
e de F. Rodrigu_ez Sa~ch~z
~ Dei.D·tro , das ,, c;onclus1.0p.s, e Ponencias sóbre· "Política
com~re ·saliéntar accilivocá~o~ia
educátiva e ·.organizació'n - '
dun.il·simip:osium . >S.obor" do ,Jchoensin'o en · G~Ücia'' defendida ,,.. ¡
,
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Autobuses urbanos en Lugo:
..
,

')

.

MOITOQUÉ RECAUC"ÚTAR
. \

ixan

De vez en cando a cidade de Lugo despértase sobresaltada. Servícios fundamentais coma o da auga, limpeza ou transporte andan
de mala maneira. Esta agonía lenta de certos servícios municipais vai
parella co seu nacimento. Coma exemplo sirva o da limpeza que,
por llo ter adxudicado a anterior corporación a unha empresa particular en certas condicións, agora veu sentencia do Tribunal Supre~
mo dictando ilegalidade no que se fixo'.
Respecto do tranS¡>orte, xa se deu o caso de· que, ao coche que
fai o servício ao Barrio de San Lázaro da Ponte, lle éaeu circulando unha peza fundamental. Isto pasou nunh~ costa 'chamada "a ·
volta da viña". Menos mal que o condutor tivo .serenidade e buscou
un sítio axeitado para ir parando. E a todo-isto sen o freno de mán,
Non é o único autohus que anda co freno de man defectuoso. T9dos
estes casos poden taparse, pero o da8 ·rodas que , de tan vellas, até
deixan a malla de aramio ... enfin! ... que conprelles ben o recauchutado!.
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. CREACION DO SERVICIO
Alá vai aquel 1 7 de maio de
1.936 no que, ante notário, se
fixo escritura de adxudicación
de autobuses urbanos de Lugo.
O 14 de agosto do 61 o axuntamento dirixirase á administración solicitando a autorización
do estabelecimento de transporte urbano. O 9 de marzo do 62
mandou tamén a Madrid o plano das rutas que se querían
cubrir. A própria Corporación ,
13 de xuño do 62, acordou rebaixar o tempo da concesión de
40 anos a 30. Da veciña Ponferrada eran os dous sócios que
levaron o servício. A cousa empezou rumbosa. 14 coches. 6 3
persoas de plantilla. Entre elas
24 _cobradoras. Inda rec-0rdo o
rechamante que era ver en Lugo
aquelas cobradoras uniformadas ... Cobradoras que, co paso
do tempo, irian desaparecendo
como se perdía a eficacia neutras
causas tamén. Inda que compre
decilo algo foi repoñendo noutras causas.
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mesmo lles puxo a máquina controladora de pasaxeiros.
CONFUTO LABORAL
A plantil1a máis recente era
de 22 traballadores. Ainda hai
pouco despediron a dous. A empresa alegou que remataran o _
contrato. Os compañeiros alegaron que non hai tal. Parece que
hai certa tensión entre patrón e traballador. de feitó o patrón pónse enfermo vendo <liante áxente afiliada a unha central
sindical. Os trés representantes
son de CC.00. E a éentral maio1·:raria agás de algun afilidado á .
GT. Un funcionari_o de CC.00

ta de benefícios. Recordaremos
que , tanto esta empresa como a
an térior, xa a qui?:Ceron varia.s
. veces. Tamén constaba que as tarifas serjan aprobada,s. polo a.xuntamento. Así foi ~ Ainda non hai
moito que se puxeron a 15 pt..s. convocóuse un pleno extra'o fdinário. A_moción a iniciati\la do
BN-PG ~ foi apoiadá pofo PCG,
PSOE
máis _o cabeza de lista--.
·dunha candidátura, independénte, Ramón GorÍzález. Esté servíci o vital "ten un~ba media- dia riá de usuários do [5 por ~en 'dos-- . ·
habitantes. unbos 8 n:zil;.4iarios.
Que no maio pasado deÚ un beneficio de ,450. miL- 939 peset~.~
Qu e dos 10 mil -kilos de ballesta , motores e dinamos de reposto non hai .ne;z o ~ rastró" ' '
Mesmo pediase '.éestudio sério de
med~das legair coptra, da conce- _
sionária por toda a problemática que está causando, negociación coa própria empresa de cará
a municipalización do servício ".
pcD e mais CD ainda que ·
falaron de que· non se permitia
que a emRresa fixer~ mal o serv~
cio ·_cambia~do liñ;i.s; non quixe-' .
ron saber n~da pa municipalización.
.
Se o axuntamento .r.e scata o. .mv_ício,. .P~eviá indem~i;ación { _
co.Avertise o
emprescl,' - poaeria
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Haberá cousa de trés anos os
autobuses urbanos cambiaron de
dono. Agora a concesionária t: a
empresa Monforte. Como desapareceron xa as cobradoras os
condutores vman
próprios
facendo ese labor. 13 autobuses
van cubrindo, a trancas e barrancas, as 9 liñas ·d e servício.
· Os da Empresa Monforte
din que non son rentabeis os Au rnbuses Urbanos de Lugo. Os
traballadores q;ie pisan o terreno e manexan os ingresos, din
que si. O pobo de Lugo dí que
habería moito que millorar. Xa .
non é o primeiro que queda atrapado nas portas ou queda en
terra ou cae ao chan .... Hai paradas nas que non se repoñen
na vida 'os 1Ildicadorés. S-ervícios 'J
de enterros .o u á praia fluvial hai
cousa de dous anos que se deixaron. Tamén se suprimiron certos ·
servícios a fábricas de extrarradio. ·un coche con averia tárdase
máis de trés cuartos de-hora en .
amañálo. Esto antes non ocurría.
Coma ·oato ahonda dicer que un
coche rompéulle · ·o · parabrisas.
~erdius~ a peza; Veu e non se
lle puxo . . ó coche está fora de
circulación. A Concesionária parece que · xa füco así con algún
c?che máis que podeia pr€star
ainda servício. Deísaos no garaxe
e pón a circular coches particuJares. da sua ·empresa aos que '

<l h:onos' "Houbo

un 'l'flomento
no que a empresa queri·a que aos
traballadores firmasen a nómina
sen /les dar talón. Nonse pasou
por esas. Por fin a empresa depositou as nóminas e os talóns correspondentes na Inspección d~
Traba/lo e amañouse iso. No tocante ás nóminas estamos ao dia.
O que ainda.se adeuda aos·traballador'es é a "extra" de xullo.
Respeito á problemática · os
trabal/adores viron que se podía
fac~r 1.!fái~.. (orz_a ~ntr~ qs, ~uas _
centrats sindicais e nada! Alt estamos ~s duas. Estamos á'espera.
As [orzas maioritárias no axuntamento U.CD e CD, están de cornpadreo
coa empÍesa.
AP'cirqamos
~
'
J e u;. "1 1..·1 ~
respostas do Go · ernafiRr.,Jnaustria e máis AxuntanJento".
A CUESTION MUNICIPAL

Na· escritura notarial do ano
63 xa se falaba de que axuntamento reservábase a facultarle de
inspección para asegurar o Q.orma.l desenvolvimento do servício. Que non haberia a ináis
mínima subve_n ción ip,unicipal
en caso de a e~presa alegar f al- .

o

servício nunha empresa coopera- .
ti va qa que serian os actuais tra~
b ailadores xerentes. De feíto ·o
concellal
G.onzále~ Rodriguez
(Granxeiro) . de UCD animaba .
moito aos traballadores decindo- - .
lles que dan para ·estei _tipo d'e empresas ~00 mil pesetas .. por sóci6. Alguri . pensa qu~ .,todo .. .
van ser ganancias e até lle pt;tña - ·
cara de cóntente ~a id~a. Gl'positi:- ·
vo do Pleno foi ver ~ómo se pronuncfaron as forzas políticas~ Apar_!:e ' <liso. nom_bró}.lse un xu~z
intrutor. E Quintas de úcb'. ·,.
Con -todos os· demá1s concellais da ·" Comisión de PersoaI"
ainda h~xe. agarda~ · que .,.-5 st~~:i
xuez-i~strutór nombrado Pll{ª 8L,;t
caso Ue cont~ algo polo ine~os '. ..
dos casc;>s que se deu. · _ .. '
Os concellais ~nacionalistas e
os partidos da e~guerda .españo.la
PCG,PSOE e independentes ven
na municipalización ~ saída máis·
proveitosa para o futuro ·do servício da cidade.
-

PACO-A,RRIZADO'

Xa se . pode prescindir taméri . da· polémica
transitória terceira. Queda claro que non era
necesária para nada. Con ela ou sen ela; esta~
- mos ante un texto co mesmo contido, coas
mesmas limitacións que tén toda altenativa poi ítíc·a autonomista. - O Goberno tenno comprendido perfectamente e, ·por iso, está disposto a un
compromiso para facéla inoperante na práctica.
Pero o máis .curioso é que o _teito no que se
val mover a autonomía galgega non .varia, pois
son as leis_xerais do Estado, o poder do lexis-: -_
lativo e · executivo españois, os que van marcar- a pau~a.

O PSO~~·xa .amos-ou publicarnen-t~ signos .era=
_de __ · 9isp.osíei61\ á negociación, o PC fixo
a~iña: O-. _
Sel)- ofereCim~nto para non quedar mar, -· xinado'· do ·consenso -autonomista; en -nome da
·unidade das forzas -da esquerda :p-atáte~ar adla'ñte- o proceso. Os ~autonomista·s van -pandase -na
sua función de- ·nóvó. -Cabe- Rregu·ntarse qué vai
cambiar pc¡~a G~I ícia con ou ·sen pacto .aufonó- mico, -~Oh .ou se·n 'transitória.terceir~. J E qui:z;9is -Q-.
intre· oportuno _para cavilar -de novo -nas ceremó- ·
nias _ de -poU.tic,a ._ficción ás que o sistema
_d_emocrá.tjco espaífoknós té.h ·· tan ~acostu mados.
_r_os~

Coin~idindo coa-- prepargción ; da. campaña e- ,
·-- consenso para ·o refer-énao galega, o Presidente -:
. do Goberno desplazóuse desde GalJcia a Portu"-- ... ___ga!_ par~ .axudqf-ir'ª"'·9etgjta_p_or_¡ugue.sa.:r.:ia sua.cam-~ .,
, paña eleitoral, concretamente ao seu homólogo
Sá Carneiro. E significativo o papel "protector"
·"' :~ ~ -:-c_ol-or:Ji'al- dos poi íti'cos españois respeito da
· ' ·-naCion trmá. Todo proceso direitista en P-ortugal
ve con moi bos ollos o exemplo español, o modelo español parece ter un espe~iaJ enleyo para
. os :dirixente-s .dun Estado n,o _
g:Ue ~ afrfda ·t:eñen
que s·e-ren derrubadas moitas ·. lei_s · pro.gresistas
para facerse totalmente coa"º situaéipn, e'r,t pd- meiro . lugar ·a ~o·ostitución .. da .·r-evotución .do
·"Abril. Exactamente ao revés - que.. no Estado
. - .españo~, no que todas ~s leis constitud.onais son
retrógradas (Estatuto de Centros escolares,
Estatuto do Traballador, Lei An1i-ferrorista', etc, :
.~ e·tc ... )PoHtica constitucionaf significan, 'pois;
· mm .e ·. neutro Estado, "causas" ben diferentes. . 'Sa·: 1
-~ -- ··.ca~i;i~irq, - a Ál.ianza . Democrática~ tén - · pos~a$ ;' .
"· abondo.sas esperanzas ·oa influé,nda do Estado ""
español para . "estabilizar" a .situación" portu.g·uesa.
... Jo"
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- Estanse' a ·celebrar na Corúña· 'as qv ,Xorna-das· do Ensihq · de Galícia. Coa :preséncia ·de- · ' pedagógós e especiali~tas datgun.has . ~ nacións
· ·· como Chile ef Pti(tugal, fica patente .a coinci-·
;. dértcia de certos f~nómenos hos"-paTses subde- ..
~emiqltos e. gravemen,t~ depehde't{ltes do ,¡llJ_pe-=
rial;ismo. E sintomatiéo que .- o encentro máis
"'·- importante -de. traballadores élo -'ensino de · Ga'.'
' 1íCi'a xé[n~ ·,sua cuarta edición, se-celebreªº mar. ·xei\.dcr mundo de admiRistración e sen axuda de
nengunha caste. -Os sectores má'is concienciados
·- deste servício público saben que, · para ·levar a. dia'.nte unha pol.ítica popülar, . prógresista e gal e. ga; hai que se enfrentar· e-os proxectos· pri.vatizadores e anti.-socj_~is do Goberno español.
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resumes:
E VAN CATRO

·-
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ÁSAMBL.EA. 'DE, ·VECINOS DO ·REAL

'

OUTRO ASALTO A SEDE D.A
. _ ING NO t;=ERROL

, A noite do vinte. de agosto
. ao -vinte e ~inco era apedreada a .
sede que a Intersindical Nacional
Galega, e xa· van catr:o veces que .
ocurre o mesmo; causa-ndo diverso,s desperfeitos tais co~o a
rot,ura- dos cristais do .exterior,
duas mámparas tamén estragadas; así como desperfeitos nunha
máqu~na 9e escriber e nunha mesa.
Os representantes de <lito
sinqicato . presentaron a . corres-.
pondente de.n uncia. A contestación que lles deron, segündo fontes,¡ do.~ ~iqu;lo sindicato foi. "que
sej. qmbiaran pa;ra, o 1ter}:'.ei~q p.i-.
s~.:,!~ ;fan:J.~n lles pr;:eguntarqq se ,
se 1 ~eY¡a_b~11 .b,e n coas outras centrais sindícais.
Que se saiba ainda non hai
nada . es~larecido éon relación
este suceso, que como ao -comezo xa é a cuarta v~z. que ocurre.
O policía. ainda non puxo nada
. en craro, ainda segundo- as opi:
· nións recollidas os tiros ao.s au·tores apuntan cara rq.ilitañté~s ºde
Fuerza Nueva.
·

REQUISA DE CARTEIS
DE MONCHO .REBÓIRAS
I

O dia vinte e un de agost(
o com.isário e un inspector lk
poJicia, acompañados de du u
testigos, entraron na sede J.i
UPG no Ferrol
cunha orl L
: de .rexistro
incaut.a.rop todo 'i
os carteis que habia · en di tn
local e que conmemoraban o
quinto anivers~rio da morte de
Mancho Reboiras.
Hai que reseñar que precisamente no Ferro!, lugar do
asesinato de Morn;:ho, foi no
única sitio en que se procedeu
a requisa, tendo lugar ésta nove
días despois da data de :celeb_ra- .
ción d.0. aniversário. ·

e

AS PONTES
. ELECCIOÍ\I DE ALCALDE E
P.OSIBEL PAClO UCD-'PSOE

· · Dias · atrás celebrO-úse ·nas
Pon.tes de García Rodríguez
. unha· reunión ' entre '. Unidade
· Galega, . a Candidatura, ind·e pen deme, o PSOE~ o Bloqúe ij'!-éioc:
. nal · Popular Galega con miras 'á
chegar· ~: un acordo para a elec-'
ción .dun novo ' akalde; .como se·
·.'_s~be · o anterior . alcalde, Bieito
Coelio :de Uhidade' Galéga dim-ic·
tiu por- raz.óns de saúdé1.' ·A:coido
que non · chegou - a prnd.ucir.se
<liante- da · negativa do :PSC)E a
resp'a ldar outro ºca11didato 'q ue
non fose .o r:epresenráme·,'. Castfó\
aducindo - "·que ·era d ' rorrcell!R
mell9r ·vist'o polai,. es~~erda . e
direiti .e que a Unidade Galega
nón ofrecía garantía~ · xa·' que o
PSG está na Mesa de F orzas Políticas Galegas co Bloque e os outros par'tidos non_' tíñan implantación.' . · ·
, r ' ·• :
Segµndo alguns comen tários
detrás desta postura escóndese
un pacto entre a :uco-e PSOE,
como pasara en Las Palmas, para lograr que non o'cupe a
alcaldía :un nacionalistá. ·
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Escolle-u.s e un

conc.ello de-. bairro
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As Festas
de -Chantada

..-

-

J

:!~~i.

~

Un ano máis celebrárnns~ as
. O d~rradeiro dia 18 tivo- ."
"r:,c~q-NCELLO · DE · SAIRRO·
O. TRABALLO REPARTIDO
Festas de Agosto en Chantad
lugár nun; loc,al do Re¡il. unba-;_ . "' 1:!':>2 '1,< ."-' ""H ;
'· ·
.. · ~ ;..n_~.,
asamblea de ·v eciños par~ trcit~[;_~ · .J;i ~ 1 '<tárá ··· a - ~o~Seg~ir~ ·= unha .
· ~
Para obter un~a meirandc' E~ o,utro an,o máis·, a xente sobr~~
de todos os _.grandes pr9p!e~as
, m.~lF~~de
.~nfo;~~c;_~ó:i ,"" .~o _ " ?peq1t_ividade e . ~?sibilidades paso u en numero_ao anterior.
Pero as festas foron máis ou
que ~ªf ecta~ _ ,a e~.~~~- nov~. b~~rro
: ax-gn~~IDJ!J.t0 as 1 ~som~_ 1uq..fia,... ,
.1~m€d1a~as d~ soluc1on, dos pe·m enos como sempre, non hou- .
mo~nes. E~r~s~~~ do~~l<J.í!dS\,. ;:;:~ Pi~ÍDF' !°JPk·de'~ _nq _~a~~t~ E!,'9s ~- !;,<,.~" qu\ll:~s .proble~as_ aco~do'!se,_ na
Xav1~r. Abalo, e _9o apareh~~<?r - ,
_problemas pequenos ~ e - i.nmf;_dia - ,-_ -.... reumqn do dia 2'2 distnbmr o bo nada de novo. o seu númer
1:1,áis brillante seguiu sendo 0 Fo~
mumc1pal, - Ul)s_, ~ep~~nt:i -tY~~1no_~_,, >·.-~.J<;\s, .. ~~-9 ~iqus~. e~.~q!}~r yn <" f~to._,,,,: .....,··_. ~once}lp. en _c inco comisións, a
puxeron unhl): p~1me1f.a ·::Petirn-;:;- ;;.1' "t>icfé vt:élñbs~·- 0 máis1~pli't> "pos14>:,i;.,.
.saber,- Auga, · Luz e Telefonos; hon de Carros, que dia a dia atrai
par~ arr~nx~r o ten:i~· _ ·. _ -· _ .. .
· .bel _pa,ra rponta:r _un . c.9 .n~elJq q.e ·
· Ru~s e U rb~n~srno; Tráfi.co e Se- a máis. xente de toda Galícia.
. Por parte- do axuntan:ien~o
bairro, asarríbleário e dependengu;1dade; Hlx1ene e E~smo. Ta- Non milloraron en nada, todo. se
que dou exposta a neces1dade
te da asamblea de veeiños.
men _ foron
escolhdos
un sigue facendo a antiga usanza ·
d~ que os prqxectos encarrega- Para isto e por unanimidade
" presidente,- un segredário e un destacando a total auséncia d~
dos estexan pronto nas máns do
nomeáronse do.u s . veciños poi .
vice~segredário, respectivamente, actos culturais así como outro
dros veciños, ·que, ao longo da
rua e. mais algims voluntários qu·e
)fosé Currás, Man'oel Percero e tipo de actividades para aos nenas.
reunión patentizaron· o seu desa.se sumaron ao concello até un
Lois Ferradás.
Mais se estas duas auséncias
tordo coas cont:ribuc_ións ~ espe- . . total de vinte, representativos,
Con estas coordenadas de levataron no pobo voces de prociais e :i preferéncia polo trabapor outra banda, da realidaae
traballo o devandito. concello es- testa, roáis ainda levantou o Follo en comun. ·
. _social do bai_rro.
. pera ter xa presentados no ple- lión de Carros.
Despois de varias intervenno do venres dia 2 9 algunhas peHai que empezar decindo
ción~ nas qué se destacou o proticións eara a defender sobre to- que non sairon de donde tiñan ablema da sanidade .e 4a seguridado, a ·integridade física dos rapa- nunciado polo que orixinaron
Trás . disto, · deuse
por
de nas obra$ que se. están a facer . .·. .
ces .e a salubridade do bairro .
numerosos atascos.
hoxe .en día así com'o én váfios .- . ".:'. rematada · a asamblea .e ficaron
Logo está a composición do
reunidos os · do concello que
solare·s · desaterrad~s ~ ' con -peli"
X.M.C.R. xurado, o mesmo que sempre, os
acordaron xuntarse no venres, 22.
gro evidente para os rapnaces.
mesmos catro señoritos, que
ainda que lles pese non teñen
moita idea de que vai a cousa,
ernbora leven anos e anos subindo "a tarima". Non sabemos que
outros méritos teñen para ser escollidos1 máis que o de estar
empre en todos os lados. No
médio deles non babia represen.
..
.
tación algunha de labregos, de obreiros, de xovens, nen de entidades culturais; e xa non digamos de homes que estexan
desenrolando unha cultura galeQuerida Directora:
Notaráse esta falta . porga;
<liso nada.
_
· -O caqúe era algo moi noso CarIsto non é o máis grave, e
manf !a: Carlos Varel'a: Véiga _
los Vareta. Estábamos tan
deixando .a un lado, se o rallo
era Ún · home bóri '.e.~xenero
afeitas a velo, inquedo, en
foi acertado ou non, é difícil de
so, traballador é .. n9bre, e a ~
todos os s(tios, que o muncalibrar, o que non pode facer
marte foi crua levánd-on.olo
do sen él semella distinto,
un señor do xurado é darlle a
na flor "dá mocedade. Hai
mesma puntuación a todos os
causa á que lle falta algo cocarros participantes , cando haunha vellá.éanción padisana
ma unha montaña.que sembia diferencias abismais duns a
pre estivo al(, unha ponte
que di _que se un part.isan.o
ou tros. Non está mal que quei. sobre dun rio que de súpeto
cai, ou.tro está disposto para ra
ter ¡;orno amigos a todo o
no~
'
a
hai.
Tiña
aquelo
de
encher o seu lugar, e 'é cermundo, pero para isto é mellor
institucional e peremne que
to, mais o lugar de Carlos
que non acepte o cargo de xuo convertia en parte natural
vai "ser ben-difídl de encher.
rad o, se o acepta que o asuma
da nosa paisa~e humana.
con todas as consecuéncias.

.carta·elitreaberta
Carlos_- VareJa Veiga

Á mo~t~ sempre .é unh-a
cousa· impresfo-nante e fora,
mais a marte dunha persoa
/
.
Pero algun ha presencia
.. nova e ch _de _vid~, d~ pr9- . · . ó dia da 'Patr:fa Galega .do
queda,
é. certo, · moi impor~
·xecta~, ·de . inqµedar:i.zas .. ~ .
ano ·81, ·ir,emos a Comp.ostetan-té':
Quedan
centos de fo. -moitó . rnáis ' fera aíoda, ·.
la máis tristes, Non ·vere.mos
tografias,
deseños
de s(mboengano r.elixioso :fala dunha
·o- .C.a-rlos subido flalgún sitio
los,
kilómetros
de
cintas civida despois da marte;· mais
inverosímil coa cámara na
n~Jllatrográficas,
pre_
ocupa_o Carlos" e· e.u sábiañlós que
mán 'para rexistra·r a história.
c1on
incesan.te
por
crear
fornon· hai outra vida ·despoi-s
Non veremos a sua calva su.
mas
~
fixar
f.
i
~os,
por
darlle
de _ morrer ~ _qw~· todo 'Se ' a'.éa~ -dorosa . br.illar ::~?S'/~J.º-~- po
ba menos a lembranza; ·me.:
sol de xullo. Non veremos o · duración ás causas. Os in.osos filias, algún dia, coñecenos ese _exemplo que q._ueda
seu longo nariz orgulloso
rán a._história. da ñosa' pátria,
en pé g~spois da morté dun . soma osmando o . recendo
a
históriá . das .loitas ·diHceis
militante. A ·concepción da ~9~9 entusi~smo. Nen tammorte dun ateu tén unha
d?~ te_ ril,Pr?·~- ~ep;brfos; a .his1!0&i1Jco _lle tocará levar 'leña
tona c;f,y,; .i;;pmo · u~ pobq se.
grandeza e unha traxédfa · como levou este ano. E .tampuxo en pé, · e coñecerána
que non té·n .a do relixioso,
pouco non nos reñká nunca
·porque o camarada Carlos
a .'do que quere ocultar ou
máis. por fumar nen nos boVarela a filmou, a fotograocultarse a tremenda verda-:
tará discursos -e-coloxistas
fi6u, deulle imaxé .perpetua.·
de de . que todo se acaba: ·contra . o fume do tabaco.
Ninguén fará as causa~ que
Nen · terá luga/ a "tumprirme
aínda ia facer o Carlos Va:a promesa de fumar unha
rela. Alguén poderá facer al- · faria cando quitemos un digo · semellante, mais non o
putado nas. próximas .elecDARIO XOHAN CABANA
mesmo.
cións.

ea

o

Por outra banda e deixando xa a un lado o folión ,
a . desorganizaci'ón
completa
en materia de tráfico que reinou durante todos estes dias
na vila. Pior non podía ser. Cortaban o tráfico nunha rua a
unha hora que non habia ninguén, e deixaban pasar aos coches cando a banda estaba dando o concerto.
· Non é culpa dos muncipais,- 'c omo o alcalde quixo
dar a entender nunha · acción ·
.que pouw lle honra ao reñir
a roáis · dun. -municipal por o
caos circulatório que existía.
/-f. uns ·muniéipais que se voltaban tolos e traballaban a ' destaxo rnais que non puderon facer
nada, xa que o mal _v~ña .
planificación, e a plamficac10n
corresponde as autoridade. Elas
foron as· culpabeis e só elas,
qu~ non boten a culpa a
ninguén:
.
E para outia vez traball~r
mellor e ter un "pouco de delicadeza", Sr. Campo.
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, Son un galego máis, pero por encima de todo son un ooiés.
Saín o ano vinte e· nove para~ Arxentina áaventura de comer todos o.s dias".
.
_, . E Eduardo Sanchez Millares, '
, · . " _ · .·
·president~ :do .' Ce~tro Galegó de Bós Aires, a ·meirande s~ciedade do mundo que ªWuPª amáis de
.
.-..
~ -· c~ .m il gal~gos.
·
·
.
Istes dias anda por Galícia, xa que veu áS.
.
. Xornada~ de Emigración. O Sr. M.~~res di .que ·n a Arxentina se está moi ben e que tod? é
. unha campaña. ~."exeita este estatuto, pero pensa que non .se pode '
. .,
... · _ , perder a opqrtunidade..
Indu~ttial · ~ '. comeréiante.¡ia,Sou p~r ·t odos os posto.s do Centro Galego·,
"son, por. así cl'ecifo, .de cuch~a". "
· .
·
.
Perteñece á ag:rUpación Br~ogán, e foi eleito Presidente pot consenso das outras catro agrupacións
.. :iw 1 •" ,,, •
<;lo Centro : A Terra, Cd t!l . C al íc i:=J ~:tJ nión Gelega.
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O Centro Galego, salvando a
distancia por certo, tén unha estrutura paralle á do Estado
Arxentino . Intégrase cos trés
corpos: Carp o Lexislativo, cento
oitenta representantes de sócios,
diputados para pór u nha comparazanza ; e o Consello de Apelación que ven ser unha especie de
senado ou Tribunal de Apelación .
Istes trés carpos traballan en
coordinación co executivo, que
tén doce comisións, cun espíritu
como se fose parlamentário .
Nembargantes hai xente que pode pensar cando ve que o Centro
Galego , é como unha gran empresa de seguros, cunha ITTªn asisténcia e un gran património, qu€
vai ao lucro e que abandona parre doutras actividades que lle
son próprias, e que en parte tiñan prioridade na sua fundación .
Doutra banda, o Centro Galego
tén trés bases: mutualidade, cultura e ben social. Agora, o primeiro é a mutualidade, ten os
mellares médicos, a mellar medicina, a mellor Cu ltura Galega,
que é u n apéndice dentro de
todo o centro e cuxo presiden te, por direito e o vicepresiden te
segundo. E té n tam én a Acción
Social, ainda que tén menos
significació n x a que aos galegos
non lles fai falta.
No Centro que n gobern an
son os sócios por m edio dunh as
cleccións directas por sufrá xio
univers'ª-l.
O Ce,otro Galega )lOn pode
ser negó cio, te n trés millóns de
dólares mensuais de presuposto,
mil catrocentas persoas trabal.landa. e reparte trés mil recetas
diarias.
.•

1.J

J

J

l

D ad~

a situación da Arxen ti.. na, e ·a situación tamén de Galícia é case ~ula a ese país, o Cen,tro Galego chegará a un punto
que xa ·non sexa dos galegos, sexa só unha institución Arxen.tina
máis .....
.Agora os
galegos • q.ue
vivimos . na Arxentina ternos
unha grande pre ocupa~ión: a
quen e como transferir a bandeira
do ;e~lizado. Nos qu~rem os que
Gahc1a non emigre. Desexamos
que cando dentro de vinte, ttinta
anos ou máis, non transiten
poi.as ruas de. "6ó.s Aires máis que
turistas ga.legos · que iso seria dabondo fácil, sepa qu~ alí houbo

i:ri:Neno / fB•

1

A emigración a /\rxentina é
unha emigración moi peculiar,
xa que alí, como non encontramos algunha, como se nos abre
os brazos, o galego cria unha familia
e vaise asentando. Nós
coh templamos o retorno, pero
estamos reclamando1a c0nvalidación dos ·tiduos . acaqéro'icos e .
prof~sionais, xa que son- un gran
impedimento para que a xente
p~éia voltar,: O día que s.~ normalicen os tiduos todo vaí ser moito máis fácil pi~o 0-¡irin\~iro hai
que dar as condicións na terra.
A xente alá sihtese moi
galega, en troco, e-a ndo estamos
aquí sentimonos arxentinos, porque alí ternos a família e un país
rico por excelencia, que non tén
parangón, que é un· paradiso.
1

A ·sua actual .e stancia en Gafícia é por .motivos das Xomadas
da Epiigración. Ainda que an tes.
non me contestou a pre~nta do
coñecimen to. real · .que habia

%

. ..,,.....

- ..

non ·q~erem'os perdet a o- ·
:1 rtunidade, ·se. catro séculos

m J·n

estivemos · proscritos _no idi ~m.a ,
se nos representou Z~mora na:s ·
Cortes, se na longa noité de -pe-'
0 ra estivemos próscritos, é .lóxico que agora teñamos aos pulos ,
súficientes para, sacar '<liante.
Polo .que eu puden ver hai a
millor disposición en todas as
- xentes. Pero o estatuto non vai
resolver os problemas de Galí'
imos ter que resolvélos nós.
Fai algún tempo que se
fu ndou a Xuntaza de Organizat: ións Galegas en Europa, quen
c:n tre ou tras cousas· ten pe nsa~ do celet?~ar o_ t~ngreso-.,...d-a~ Em ii:.rradón · Európea en Santiago ..
¿Teñen cont3.ctos?.
· -

Outra situación que preocupa aqu í é o proceso político
qu e está a sofrir Arx entina, sobre t odo can do se fala de galegos
encadeados e desaparecidos.
¿Cóm o a ve vosté, ainda qu e
sabemos qu e poCle .ser engorroso
co ntestar ?.

¿Cómo ven os galegos na
Arxen tina a Galícia ? ¿Teñen
unha información . real do que
está pasando aquí, de cómo está
Galícia tanto n o social, económico, como no político?.

,º

i)

11

unha raza fecunda, traballadora
e creadora, que levantou ese
monumento de solidaridade hu mana que é o Centro Galega.

En primeiro termo debo
dicirlle o seguinte ; Arx entina ten
moi mala prensa en España e en
Furopa. Non digo que non
poda ter habido algun exceso no
momento de qu erer pór orden r
normalizar o país, pero vivimos
moi felices e mo i tran quilos . . \
calqueira hora do dia ou da I)oi te
vosté pode circular por •calquerá
rua sen ter medo a nada, non haí
ningun feito delitivo.
Arxentina ven sofrindo .a
propaganda en con tra que se lle
fixo cando o Mundial e que fui
un modelo de orde, sen ningu n
desborde, non houbo nengunha
nota discordante que pudera ser
motivo
de acción policial
Arxentina vive tranquila, vi\ l '
ben , cos defectos que pasan ,
que sí, que non é un modelo de mocrático, pero xa o vai a ser e
para eso hai que esperar que L
dean as condició ns que se deben
Je dar.

i·-.,:J..i.
:·<

-

"Que non. · n-os \~·ex~ri ~co.mo- unha c-olon1a
·A xente aqu í en Galícia coñece o Cento Galego de Bós Aires, xa que case to dos ternos alá
familiares ou ouvimos falar del.
Sabe da grandeza desta institución, pero quizais o qu e non coñece de ch eo é a sua organización, a sua estrutura.

#

.•

~

Nunca tivemos contactos ,
pero . indudabelmente non hai
máis que ·'· unfi.a emigración.
~P orqu é emigración Europea, ou
emigración "ameritaha ? E toda a
mesma, senón 'teriarnos que con:, templar tarnéri: a que se da denr
tro de España m esmo, que sufrí- .
ro n nun tem p ó ainqa máis pre-- ·
sión s que. sufrimos nós, ós. que
d urante . cuarenta anos mañtivemos a dignidade galega fó ra da
Terra.

Je ~ltJU í, quixéralfe -insistir · en
q ue se os promo tores desta.S xor-nad as, por ex~tnplo a Conde~
de. Fenosa, foon son al.guns dos .
culpábeis de que o pobo gaiego'
teña que emigrar?.

nos máis que naJa ao

l.:.~taru t o

de Autonomia;

¿Com.o v en a figura: de Cas. tclao alí en Bós Aires, do nde pasou os últimos anQs da sua vida e
d escansa agora o seu corpo?.

A figura de Castelao para.
Eu, mellar ·. p9de de cir. e.
nós, ,xa _que foi o Centro Galego .
nos é un símbolo do pobo galeos que pagamos a adrab ada congo. , Adei:;iáis ninguén nos. pode
tra este .estatuto. Nós somos audicer esa pregunta porque somos
tonomistas. Eu xa tiven a sorte
Nós non te~os t epar.o e_n
os cuidadores, os albaceas, os
o 28 de xuñ.o de 1936 de ·es_coirendírlle á Fu ndación Barrié o'
testamentários . do seu pensanoso respeto, a nosa admiración · tar · as baladas da catedral de
~~ntq, da ~1;1a. a~ción~ do .seu tra~
Santiago dando a nova do mún ~
e até o noso recoñecimento, da
hallo, . e-jig.ora; do , s~u cqrpo,._que
do de 'qu'e .Galícia pregoaba o seu
cultura ga:lega~ Axuda anualmenvoitare~9¡5 c;on el á . Terra: c~ndo
direÍt¿ a .ser autónoma. En ·nada
te a Feder-ación Mundia:l:.:de sose <lean ,as . condicións, é: dic~r ;
m1IICloii a. n <T>sa> posición. Nós se- ·
ciedades' galegas. Non é unf.apor,e.a ndo G~lÍcia teña un paÍlame.n~
gilinms , · sendo.. autoµomistas,
te para-: comprar vontades, ·:11en ; é
to. Viremo~ en preregririación
tampouco para presionar sol;>re . pero atención, non autonomistas
galega de ;fra~erni~?-de para que o
de calqueÍ!'a'_ estatuto, senón A~~ ·
nqs. , Cumpl~ un cometiQ.o, . que
s~~ Li ~<;>rp~< poQ.a: repo1:;~a.r aq ~ í •
e~t¡i.tuw qu~ sexa:-digno, Aqs gase. qp5~f-91ºs: Y.e r ,pbx~ctiv~e,nfe
P~FP. 1 ~~~-gre ; .r
,._
legos -é q.ué_' _:non '-t eña discririli::
., ~ - 9ó~ .para Galíc-ia: -. '. ;. :"", ·, ·
',.Áindá . está relativamente
nacióri ·con respecto aos de ou, :.. Eú .. non entro · nas causas
p~rt~ a dab do . Vi~te .ecinco d~ .. ·
tras nacionalidades históricas, e
doutro"s tempos, eu· vexo o de asqb're ·todo,· que nón nbs vJxán
·~q.iio, -Dia da Patria Galega. ¿Có.- , ·
.gora, Eti tíven contactos e -máis
como un haº colonia, sent>n com6 . . . Wº ~e cel~br~ .alá esta dat~ . e có- . .
xen~rosos non puderoii -s~.
uh país:'.
·:';
mo se celebraba antes?.
Coricre.tamente· o Bancó· · P~stfü
C. ; -: _..
r:_
6frecéulle ao. Centro-. ~ Galego, .
Nós-· vimos celebrando. d~~d~ ·
¿Pero como decidiron cesta
para entregar en nome da colecpostura, se!JdO como é represe~·
hai moitos ar19s, dende .máis de
tividad-e galega· de. Bós Aires, a ci~ate de ·todos . os Centros -Galecuarenta, e n~.s seguimo~lle cha: .d~de de · Bós Aires, -co gallo d0
mando . ·~ Día de_ Galícia, -que
gos?: §.-._;,.
. .
• - ú ,....,,....
celebramento do ·cuarto aniversá. :· Tiñamos que ser , coen;n~es f· para o caso é o.mesmo. Levamos
rio da ·sua fundación; un cruce.ira
co ' que . p,ensábamos .. se· nós fo- ' ~ · Ú)d9s os anos a un home precrat-ípico galega ; que ninguén lle piro dó galeguismo .a falar. alá ,
diu, e que xa está para embarcar. · ~mos os pr!meios que nos -puxemos contra <leste estatuto, se - dende o ano mil noyecen tos -t uaconvócamos unha roda de pren- . · renta e . sete. Tfilnén se celebra
, V osté veu ás xornadas en
sa, se fornas os primeiros que
unha ·velada no Coliseum~ Soto ,
· u ome do Centro Galego, e craro,
nos diriximos aos reís, ao presicon canción, baile, et c . .
defen deu u nha ~· pos~ra, ¿por
quén viña ·refrendada, cómo · se · dente do Gobern:o etc, iso,"tódó
iso, rep etímolo agora, pero taALFONSO f_Y RE
~omou tal decisión ? Cingámo!
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Lembr~·.,.dous long~~- vérs&~ á~ Rá~o'I! Pb-e:z.d~· Ay~la do .~eu poe- .
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LLi\Ni\ QE·/:--·
_ CASTRO DE -REY, onde .deb1a poner: CAS.T,R.O;DE'-,.REI DA ·TE'-- ·

-(
• -

. :n~~R.Á ~ctt~~, ~~<l9~.c~fn~tF~ ? ~m~~~º eJ!9i~~--~l e~unh~~~arJ?~~i<l~de ;-~

j

.-

(

_ enprm~ 1 - ta~ gra,n~e'..~.omq ,f ~~.~ma~rT.<:rt~ 1 ~!w.., que no.p.Je p<>;,Uco. Na

•

.pr0:vínd~ d~-~~~gp; Ji;ti ~Pl)~- p~~~S)JU.e ~~~ 9h~~r·.c_as.rr.g· de~ll~~-: úñ
Castro de Re1 da Terra Cha, que e o ma1s con'ec1do, e outró Castro
de Rei de Leinos. O ináis curioso é que os mapas chámanlle l¡(ERR.A.
·LLANA: PE_(ZA~f,,,_O.:.PE REJ, ao .que ~- P·~t.t~d_o·s axuntam ~n~os de
.Ot.I_t~irq :.de .R ei ~· ~e. I,.ugfh !St!>:y,en pos~o,··co1;detras- ~en de_~faGadas, 1
no mapa d~.· ~~hc~a. qJ.tk- ·ed1tar9n,_.~s Capea:~. 9~~foi:ro e· rep1~es·e, en~ •..~S-·.-~~ti;o,s~'- ~o ~A,:,~l~J. de G.al(cia,1 s!,~i~di~orial :Aguilar e no iP.apa da .
_, 1pro,v,111c1a,..de_.Lugo_.;f!Ia .~l\_S~ .JI,er_paq~9'.í _aml)._as- ~s duas d~ : Mad~CI. Con. .queto
.dicer·que un .non .se p·od~ fiar dosün.apas.,-0 P.nico'.'.q.ue :me [. ,is.to
t..l ;i 1
~
~
,, me~~ce coµ~ia~~a- é -~~arta , Geo._m.ép;ica .{ ief}ahcia, -"c)e· D. Uomingo d~~~:.?;
··f ontán, cat~drátic.o _que, fo.i de Mat_e!11áticas Sublime~ da µníyersida-_" ~~' ~ ·~_.:
de de Santiago de Compostela e que é, se a memoria··QOP. me !rula. do ¿~r- ~
J
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s~bida ~, -com~· ~:t~~;;~~~ ~:~~p·a --~~}:!~~ ~~ -~i~~!h¡,

Pasada a Légo~ Dere_ita, o-n ~
unhi
ben-;---!l
de se cometeu un crime arrc-·-rra Chá o mellor é esquecer os
nos noticiou .9. cronista Vasco de
· desp.o~~-:: 4¡i'~om·~r ~µn - ~~~fe 0U us
piante hai moitos anos, chegamapas qµe hai n.o mercado .e sair ., . · Aponte-. non tiña nen para .
que. ·se.xañ-·,_!l'a :J:h1C(l - - se sodcs
mos a Gaibor, que ten nome de
.de Lugo pola Fervedoifa, onde a< JJlañtex a-cins-.~> e~~yddros.
amig?s dó 'Paco ~_<loado que vos
cabaleiro da Táboa Redonda .
Ds::sqe · · a ¡.. eira do Monte
convide, como faJ wn este. barvella ·fábrica de curtidos dos '8¡¡:No cruce que vai ao Barrazoso,
pillamos a estrada que vai, por
bas que ' é s~u ~ell? amigo -porreira ~-agora · '"de la Barrera"··
no establecimento que rexeu no
de Cospeito está convertida:
Timbo , a .Motnán, de_~uxa tribu
~en:os . oll~r . ~ · ':'.tia _
· demoradaseu dia o señot Tecto de Perfecrestaurante, que se chama "O P-a-'
i: a nai ~º. Dar~io Xoh~n Cabana
mente. Pnm~ir~mente contemto podémoslle botar un chaqueizo", ainda que ·ª · cousa tfon e pa- . · e de Ov1d10 Pere_z lan_ez,_agor~
praremos ·ª-prav1a, a V<?~ arpada e
-ro · pa:ra ·limpar os olios de
Muxa pode'm os con- - .. nas, ·rerras · aspérrirr,ias 'de Bece-ben · compasada · de V1llalb,a. A
'r a tanto.
arañeiras e ler, en Tro bo, o
temprar, na igrexa parroquial, un
:rea . Den.d€ Mornan a Abadm
torre . ;:. do -castelo amosall,e
pareado que hai no cementério
· San Pedro talládo polo crego-es- . 1rem~s veireando o no Anllo, un
xeorn.etna· a toda. a Terra Cha.
qu·e non é nada optimista:
" cultor-cartteiro _don Andrá, que
mocmo apenas que..... anda deCompre andar m01 de vagar eco<;
rexia a parróquia nos dias da
prendendo a ~an~r. ~ruzar~mos
o~los ben abert0s _as vell~s ruas
Aquí están os nasos osos .
guerra civil. Pasado Teixeiro chep~rte d~ parroqma da ~ra:~~ de
v11labesas, os seus nncullos cheos
agardando polos vasos.
gamos a ·Rozas onde se contemV1larente . -'-na· q~e fo1 monos
d~ en~ado, coas lembranzas
En Saavedra ten sona a Casa
pla a Terra Chá en ollada panoráanos. mestre · Nonega V-ar~la -e
a1?da vivas d~ Chao I:edo, Mat,o
Campos que está á beira da estramita, antes de 'entrar na parróonde naceu o poeta . Aquilir~o
V:1zos.?, ~arcia Herm1da: An:to;
da. A romaria dos Miragres que
quia de Duarria. "Os de Duarria
Iglesias Alvari- - ño e atraverno... Garc1a- Ma~o .... ~ef,1rome a ·
se celebra nesta parróquia o. 24
traballan de noite· e dormen de
saremos Corvite - que ~ vén o
-Praza, de Sa_nta ~ana, ~ rua ·d~ de maio é das rneirandes de Gal Ídia", di un refrán inxusto, que
corvo - . antes de chegar _ a
Sol, a Rexeira, , a :Chouzana, :a_:
cia.
quere ind~c3:r que os de Duarria
Abadín, capital do concello e
Praz.~ d~ Pan~ a fon~e de .~.ªfl
Rábate ten pouco que \ ' e · _
son· xente da unlla "longa, o que
remate da Terra Chá. Ahadín
Xohan, a homil_de erm1da de San
Antes comiase ·ben na Tornea,
non é verdade. ·
antes· ,·da ·guerra civil soio tiñ a ·
Roque, ao · Pont1go. ~ ·· Polo fondo
na .Casa de San de Redondo ou
Duarria limita, rio ·L~a . no meunhá -duciá de ·casas a todo tirar.
· iÍf. vila, cara a Momencg,. · pasa
dio, con. Castro de Ribeiras de
No~ d~rrádeiros anos ergÜéronsc . o · rio Madalena die.e nde cantigas -- na Filo. Agora hai un restaurante
·
d
·
·
novo na carreteira d~ Coruña, o
· Lea, .un cruce de camiñós e .feira
unha ~h~a de edificios rtovos, ·
e ám1go que - para iso ten un
· ·
·
d
- f
·
neme que ten dáme que dcsconnome. · o.cemente ememl}o.
de sona convertida en mercado - despersoaliza,dos, entre-os que se
' gandeiro. Na ericruciVada .hai un
conta a casa-axuntamento. De
_· Antes de irse de Villalb a
fiar: chámase O Nabo de Lugo.
En Rábade asentaron moitos
. .feimoso cruceiro . .A Fonda PepiAbadín "porta da Terra Chá" pi~
compre darlle unha . ollada ao
·
f
·
·
b
d'
·
·
r.,.
d
F
·
11
f
aragatos. Tamén é terra de alrta _ 01 mói nom ra a e con ra~
llamos para ·Villalba : A estrada
~mpo a , eira e ao ve o e er'
d
. ·
. , · .T
v·11 lb,
,
macenistas de viño. As línguas
zon.' .Po . ernos · ~otar •.. se ~ man - é recta e .ancha . En-· Goiriz, que _
mós1s1mo . eatro .1· a es, que e
ven, un c.h anqueiro na Casa de Os. cai ' de camlñ'o, estivo ·de mestre
-unha verdadeira delícia e no que
do mundo dicen que cando un
vlnateiro de Rábade recebe un
cár, asi con acento no a. Antes
'o iri't ;squencíbel Xosé-LUís Gar- ·
que, erí mellares tempos, estratiña moi bGs tintos.
·cía Maro.·
··
naron as suas creacións dramáti·bocoi 'de viño, baixa cank do
-. De ~astr<'>- de Ribeiras de Lea
En< Villalba- -podemos -e ·
cas ~s inx'énios locais e maiorrio Miño que está ao pé.
poaemos pillar para a Feíta ·do
debemosxantar. Antes se· mente Carmiña Prieto Rouco.
Despois de Rábade, rio MiMo11¡.te.-_1=ornpr~ atravesar _o Mifio >
da - saludábeJ che.g arse · ó Mesón
~empre-. deixamos a Yillalba
110 por fronteira, está Outciro Je:
Na do Monte é de_obriga visitar
para ver que tal viño ten o Insua.
con · melanconia misturada de
Rc: i onde puxeron un restaurante
a· ermfüa da .V,irxe, no curuto
·Na vella torre ·dos. Andrade, de .
nostalxia. Nos.ollos levamos con- -chamado "Sobotvila". Con todo
dun outeirp do que .ólfa ~oda' a .
feitío octogonal, está instalado
nosco a beleza e e engad~ da viun é moi parcial da Casa de Roi="Terra Chá, ·a praderia que foi la.>
un parador 'ofieial para ruristas
la:. No corazón ·a música. de can tillás, que é o clásico. Polos anos
goa e o pazo de Sistall9, .sen os
ricos ou xente co·n certos pos{ga medioeval do río Madalena. E
vintetantos e trinta os pándigns
carballos sec~lares .e xigahtescos '- b~is .~ P~chada .. a fo'nda de- Chao , ~-na me?1Ór(i ·do . paladar :o · s-ábor
de Lugo cantaban un ha canción
que lle gardaban a entrada. 0 de~·
que foi un dos lugares onde me~
·dos_épi~os.:e; grosios~s capón~, do
cu.Xa letra é' como sigue:
Sistallct é --era-::= ·uh dos· máis
llor· se ~ comiá de Galícia, a-inda .
· rosc(>n qe ahnendra ·.e de queixo
· Es él vin.o de Roibás
fermo_~os, IJ.a.zo~ galeg_os: Na: m! s:. ~> cj~~d·a. en serv.ícj~ ~- ~!á~Lca · La <- ·. :•. dt;- San Simó-n. : ·: "-:.
, un alquítrán ruperior.
ma Fe1rn podemos roma,r C}lgo, se1
V1zca1na · ou . o. :Se110 , - par~dp. ."
_ ~ '~.~ ·
..
.,
_ ,
· JÉs la cura radical
somos · gustantes, "no B·ar Yañ;ez
-de camioneiros, na estr~d~ d9 . ' ~ - _ , 1-{-ai _9ú2~irse ·."· _B~ixa7i:ios po'r"' -.. , • ~ para n?f.estro ·mat humor.! .
ou-no Café .do Diáz. Indo .de\ra- .
Ferrot Sé gueremos . achegar ~ .. Guadalupe cara ao .Fabilu s~ ~
- Para sair ·de ·outeiro de Rei
gar pódese -un . a~hegar· á parro_:· · nos a Sa-QtabaHa _~:--nunna tj~s p.a- .- ·· ~penas· up)la_,s~deAe
.cun··": hai ·.que cruz~r- o regato- de -Barrróquias meirandes de Gatíúa e-n . -, .· ~.: fermo~í_siirio .é ev0~a(:J-or )íonfet~ -'" óola. - E, _--. x~ estamos en Robra
·qtüa de Cospeito onde foi a riación de Manuel Carlos Castiñeiextensión territorial_:_ é obliga.- ~. ·, ···1ati'ñ·¿-. ··En Noche para~os · ña .' tribu ·de vellas e íncÍitas fab~r~
ra -oxe diputado provincial e
rório xantar no Carrizo que, .
taberna da tia -da, Oliva de cuxo
nas: 0 Pillapegas',:do·· Xerano e 0
. concell:1:I e_n · Lugo- e de Felisa
xuntamente coa charca na que , ·
·e stablecimento -ños . infoh~ou . 0 '
Mesón do ~R'ato.-'· Poderia escre.-"
Garcia Castro, me~tra en Albei.- feita a malla, sé van ensaguar
nos amigo Xosé Cu ba'..;-.Af:,..p~s.á_f .~ :,b~,r- a bio,gra.Í'i;l.<:dás . tres e· maio'rros. A parroquia,, ~ep' u~~a: fe_rms-'todacs as vellas da Terra Chá, son .
_pol~ _P arrocha, se oll_a·~~~. ~~-~s-' -~ ,_inen't~-:1 ~ 9 . MescSn, do Rat~·· que
sa rectoral p~·n·ada ;:,·9';~pazo da
as notabilidades que Ue dan sona '
q_~~rda podemos adem1rar·,,:· ~- e -~· me lemJ>ra~ a novela O Meson dos
. ,B:irr~ira- . :--.qú~ . ~~ ~:~r~P,~6~átios
á pafróquia . . No' éarrizo cocen
r~·'nQ.a mellor ~empregada a '·p-a1i · V Erntos; ~·-de~_-Otero P~drai~. Pol6~
dm pe la. Barrera ~ -.: e ·as ·ru.1.nas
xamons ente1ros. Como a abun~ra-: a's ruínas do" castelo de C¡il anos trinta- e tantos o Mesón Ra- ·
do . ca.~telo da Pei:ia, '!"'q~e)oi'.de ; . :-:· .~\:tá~cia -chama poi'a f~rtµri" esta e
, ;- ~-ª' _Lepa, '" coberto de hedras,
to era parada de carte'r istas e xoRm L?"pez de Agmar Ol:l da fe!l~', -.:'.-~:>_ .non outra seria a · razón pola que _ ::·.a--gre_t<l;dú, , mostrando as feridas.
gantins'. Ser:via a par~óquia unha
ca?aleiro que xqr~
__ s,~t;~"<~ '"'.ño~ Gar.riio, hai uns a)lós.,. c-aeu o
i:fas edad~s, tan. maltreito que st;. moza moi f<::rmosa que tiña no_. deic_¡i;.;l~.et;~~t_á .~~
'J"~0:f~~i'!¡3:r.é-~~;:-', gordo de lot~rl~:: deNa;1~eJ:l~-, asombroso que ainéiá se>.::· me de deusa romana: charná, O cita qu~ ta,_kq~g no7:,<' dá.l:"
:~""'',
~ilj(;>ida manter de pé.
"1 :-: base Flora. :Os danos do Mesón
• N.. 121J29.rsEt~8~<r~~=)·~:~·~-~.·:.
.·:?~~~~
_.:--~~~:-}.
~.- ·~
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·

do Rato emigraron para Bu eno,
ircs hai moitos anos. O edifícin
r ·matou por esborrallase. No scu
lugar, andados os anos, ergueron
o tro novo edif ício, adicado a
taberna. Está mesmo enfrente á
"Granja Argeriz".
Despois de Robra ven o Castro e logo a Pontenova onde ain~da se ergue, a be1ra da estrada, o
fermoso pomba1, en forma circu lar como unha citánia celta estalizada, que, polos anos trinta e
tantos, ergueu_o señor Fernando
que en paz_estea .
Cruzado o rio de Robra ou
río Pequeno comezamos a rubir
a Costa de Ramil. Eiqui comen za ou remata a .Terra Chá, segundo se mire.
Coroada a Costa de Ram il a
Tcrra Chá á.J:>rese cara ao nord e,
inmensa, verde , misteriosa e
suxerente. Os montes que se
ollan ao lonxe son os de Abad in
a Serra de Carba na qu e a Pena.
Guhía semella unha águia qu e
non quer erguer ovó porque non
cansa nunca nen se farta endexamais de contemprar á Terra Ch á,
tanta é a sua fermosura.
Noutra ocasión ternos qu e
facer o pcrcorrido de Baamonde
a Meira pasando por Villalba.
Porque todos os camiños da Terra Chá nacen ou morren en Villalba. Ainda non sei se é que
nacen ou que · morren. Calqucra dia haberá que poñerse
a profundar sóbor dcsta cuestión, a ver se quitamos algo
en limpo. O empeño paga
a pena. Ten tanta transcendénc 1a metafísica como o )ério da
substáncia e dos accidentes . F
· p :i r::i un chairego, m_oita máis.

Por MAN(/EL MARIA
REGALOS
Arte - Oecoraciém,

· - -Cerámica . Cristal -Madeira

Xogu~tes educativ~s e de impor,ác!ón ;.
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Ur ilinción de variedades seleccionadas . .A ·seb.:ci"'Jn
conduciu nalguns decénios a unha renovación completa das
variedades cultivadas, os critérios de selección seguido.; SCl n
rnoi v'a tiabcis: · . ' ·~·- ~
·
· ' ~ ·. ·
· -~
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_ O rehdimento foi a Íniu~lo ·o ·critério rriáis apreciado ,,.a
variedades .actuais permiten uns rendimento's superiores a.O'i
tradicionais. ·
·
,,
-· · --: ' · ·· "'
- A rcsisténcia a unha determÍl)ada enformedade.
- O a.s peito e'x terior (cor, fÓrriu1., etc.)..
...
- ·A resisténcia ao transporte.
- O contido en elementos de -reserva.

. ¿Máis cándo se tomou com.o .critério de seie~éiirn ~~a ~-.
Jidáde. biolóxica?. Selecciona~Ónse, por exempfo·,~va~icda:d,es
de legumJnosas con outo contido en proteínás, milis e conti do en proteínas non .é critério de abondo.
Para x uzgar a calidade 'biolóxica das variedades modcr
nas, o meio máis seguro seria o de comprobar o seu cfeitó
sobre da saúde dos animais, comparando cunha alimenta
ció n feíta con variedades tradicionais das mesmas praí1tas-.
cultivadas nas mesmas condicións.

~ueno ,

difício
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A miudo observase que as variedades seleccionadas -eón ~·:-·
duccn a unha baixa da calidade biolóxica, que se traduce
nunha modificación da composición das prantas, por unha
baixa da vitalidad e (e polo tanto unha incapacidade de resisrir aos parásitos), por unha alteración do gosto, etc.
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snvar o noso meio natural, nen para mantera saúde do ho me.

S.ó se pretende devolver ao chán a italidade perdida
coa utilización de abonos químicos destructores de humus.
da frora microbiana, e da fauna subterránea.
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P-odemos ·dicér-entón ·que i ¡gricuitura:.natural oi:i bio- .
lóx ica distinguese-da agri~ltu~a' qt.tím'ica po.la-'sua fínalidade,
basada -na calidade dos prqdutos e ' á'. ~saúde dos ~onsumido
n.:s: Ist~ obxectivo', só pode acadade"'.~on técnicas que resJ?etc n ,0s complicadas equilípr~.Os . da1· 11atur~za. Ain~a f!Ue .se
b usque diarrte- :de todo a calidade,r o cultivo bioifo~:ico . qbtén
non: obstante_, rendiment@s, ~levados,. que r~vali~an cos · do
cultiv.o químico, lonxe d~ ser-un· i:et<;nmo aos. mé,todos do
·pasado, é a agricultura do1mañáJJ- r. d"; ;. - '
· ·
- ;
. .:. . .~~"'"?
·s~f r ....I . ~~~
~ agricultur:!- bíolóxica¡pret~de: "-. ~· _

Un vexetá.l cónsume por termo médio 30 veces m~is
a) _Producir ,unhos alimentos de out~ ~alidade, tanto
carboño que nitróxeno, e a funci0n clorofflica non" basta desde o punto de vista gust_ativG_.<:omo'. d6sde punto de vis- P.ara. asegurar· esta aportación, só ·os abonos orgánicos' elabo- ta de calidadenatural.
. .
, e; ,,.
,_
,
_:
r:ad os integralmente lógra'no na sua totalidade , xa que con- - · -· . · Os produtos a.si· desenro]a:dos-, aspiran <liante .de todo , a
ter1en tamén en ·dos-es naq.íra1s as aporfaéións minerai~ nece- mantera: boa saúde--de quen os:consume : _
~
·
sarias e a maioria dos'. O'ligodemeritos-indrspensabeis para o - ·
b) Permitirao agricultor viver do seu.traballo , asegnránmetabolismo.
·
- ·
dolle un rendiménto de ahondo e permip,flle facer a sua laboura nunhas condicións satisfactorias. : :
c) . Pór _fin a -un derioch-e enorme de · enerxia e de ma t~Gracias a este ·suplemento de carbono, formán_se no. ve- · rias que se creen~±mprescindibeis.
· .
xetal unhas testuras celulósicas mái_s apretadas e menos hi-c:!) ·Salvagcirdar a ecoloxia; abstendose de usar poluciodratadas, que constituen un elemento de resisténcia ao par;i.- rnmtes que alteran o equilíbrio nawral. ·
sitismo e un factor de mellor conservación dos produto_s recollidos.
Para.realizar istos obxeticos, ·é necésáFio:
- Respeitar a vida e favorecer os pro~esos ' biolóxicos a todos
os nivejs da produción agrú:ola.
'·
En resume, ún icamente estes abonos orgánicos aportan - Intervir o menos posibel 'con produtos que perturoan· os
a frora microbiana e a fauna subterránae o meio propicio pa- mecanismos f ísico~químicos e biolóxicos· que se clesen_rolall
.no chán ,. nas prantas e nos animais.
ra o seu desenrolo, e cooperan así coa nutrición vexetal.

O humu é o millar abono; ob.tense e renovase coa de co mposición e e parcimen to de materias orgánica totalmente fermentadas e ri as en carbono. Porque é o carbono ,
Canto á protección fitosanitaria, rexeitase o uso de pese non as s u tancia min<;rais, o elemento cuantitati vo de to . · ·
rici fas de síntese_s, polos efetos denantes expostos.
da vexetación.

a

-'·l.

. •¡~
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·don august"

~

i_.
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E de destacar que · as vex.etac1ops _espontáneas e as
p_ralitas chamadas "salvaxes'''-, non soeq ser vfrimas do·p;i.rasitism_o, agás cando· o seu meió natur-alseesgota ou·dexenéra.
- Polo que- se refire"i gal)<leiria, ·é tamén mediante prados
~,.. sanos, non poludonaaós 'con ahonos 'mineris, ·mediante:forraxes de -ca.Iidade: e outo "Valor' nuirití'vo ; e· currJfa toidáUa
~ hixiene, romo ·se lógraria ·Íestaljelecer o tarr~o fisioloxko
<lo'·gando, · cóá conseguirÍte rnellora ·da súa' saude, da sua
.sisténcia e da calidade -da carné.: O reíno ánimal, 'rnáis airida
qúe 'o vexetal, reac~iona toa enfemiedade e a de~~¡:;erá éiÓn
frente a todas-as. co~dici6~s- anitin~i.:i~ais que se lle impor1en. ·

w de enfocar a agricultur-a non é o márs axeitado para pre-

este punto poderiamos preguntarn~s: ¿Que é a agri cultura biolóxica?. Poderiamos dicer que todos os métodos
de produción que respeitan a Natureza, adoptaron o nome
de biolóxicos. Estos metodos non son técnicas basadas n un
crescimento ceibe, nen tamp ouco producións de subsisténc1a.

-

-

No n se pretende ·rexcitar a selección, mais si esixir qut:
se faga cunhos critérios axeitados. ·

Diante disto xurde unha alternativa, que non é nova,
ainda que descansa sobre os máis recentes avances das ciéncias biolóxicas , consiste en enfocar a agricultura baixo o puí1to de vista dun fondo respeito á Natureza, que é como se
realizou en todos os tempos , e non se pode dicer que a agricultura tradicional dera colleitas raquíticas, todos ternos
escoitado falar, por exemplo, das escelentes colleitas qu e se
obtiñan no val de Nilo no antigo Exipt<?,.

,P.

·.

Todo o exposto amusános moi craro que iste-novo xei o Casde ain~ada, o
. circu:a estarinta e
·nando

'.:-._

- . .A continu~ irrigación das producións agrícolas con pesticidas é u~ círculo vicioso do que nunca se sairá, xa que a
k strución dun parásitQ atrae a outro e .este fenómeno pro· págase en cáscada.
, · · · · . " ,.. ... · 'i'..., _'. ..,-,,~--A preséncia do parasiti~mo esixe d1~te~ de todo urihas
condicióhs -de cultivo que favorezañ á resisténcia natural
dos vexetais; os 'l:ratamentós de protecció¡)· deberián .ser un
éomplemento de seguridade. Os trat~entos a base de
; minerais brutos, ou ''riiillor ainda, 'de mfusióh's ·v exetais', non
. actuán_' envenenandd~ senon qeando condicións ambientais
1
desf~vorabeis pata oS' "par~itos. Aind:á fion se descubriron
nen rpoitp menos todas as á.so~i-acíóns .vexetais que se -protexén ·mutuarn~nte ;" nen topos 'os fen~me.nos '_ de atracdó:n· .e
repulsión que poi,d an ·exisür nd~ 'rein,,__ós vexetare animal. .

.
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Hai uns anos Galícia foi "descuberta p·oto turismo"
. ·como poderia dicir o cartel publicitario de calquer axencia
e nalgunhas zonas da costa/ isto é ben ostensíb~t te~do cambiado, desde· a paisaxe
até o xéitó de viver da nasa xente, ao menos unlia P.arte do ano; estamos talando do turismg
.
.
de chalets é apartamentos
Pero hai outro que, ~or determ_iñadas causas esta médra.ndo
. don x~ito totalmente incontrolado_ e qu~- ca-mbia dura.nte .algun te.m pó-o-aspeito das praias
~ , • , .; - ~ ~ ..,..: eomo e ben visíbel, pqr exemplo, rias Cies. Falarnos do camp.ism.9
q·ue se esta convertindo-tamen en incontrolado e cux_o espectaculªr medrEdai que xa non
sexa,.o mesmo sair ao níonte-cunha mochila ao lombo · - ~
--..! ·.•
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, O ~ampismo
· para niíl.lei·ros
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masiv~, ~ohvertfdo ria ·xéito ·de-.P.'asa·r. as · s~~s vaca~ións·

com<

de familias, e mbi 'dificil' que siga a s~r -un: fen6tnen<l' esponáneo"S~n ·que se- convi~ta
m.i1Jha agresión contra· o méio"ambente, ·c·a ndo menos
. .-·'
.....
'

'

~.

·

gost~

~

peci2
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-CA·MPISMO,_
_ '" Q~.t: uns m9.~os · mon~e-ri
d'.rns- poúcos mozos coas ·fuochí- _116sa s~ciedade . .
unha te:nda -no· fin · de· semária a
las a·0 fombo que, diank de -ee.rta --"' · . - Só_a partir d.u nha data que .__ car~n ·" dun : rego·.-OU _durih~=' praia, : deséonfianzá · pas . xentes. po_· ,-_ -pode si~uras'e no· a"no . setenta e
ainda · que .non ·4e}xou ser aH~o · · fagai-, ·se a~enta:J.~)an nun 'de.séarh:'
CiQ.co, o fenómeno · do· campis"exótico'", non' pode 'decirse que . pido uns cantos- dias, ·e coñeci-'
mo; cc»i:Ileza .
cobrar unha
sexa unha novedade en Galícia.
da, senón habitual; desde hai xa
mínima entidade, posto que -xa
O . campismo, tal como h9xe se
ben de anos.. e case que no!! h,ai
se c~culaba _q ue 0 número de
_ent--ende, pode _dicerse qµe . ·covila nen aldea con algo_que ofe- .
Fersoas que practicaban a acam- ·
menzou cando a socie.daCf~ p!inr~cer -para· ollar ou para disfrutar _ . pada -libre eF-a arredo.r · de cin~o.
cipiou a ter .conciéncia de que.
que non teña unha camposa ou
mil ao longo de . ~odo Q ano,
a natureza era_-, "algo diferente '.'
un aréal, a acampada, non deixa- _
nesta .d?-ta aparec;en, .tamén os
ba, non hai nen siquera dez'iü10s,
... prirneiros ca,mping _privados.
do que · rodeab'a\ de cotio, ºcreande ser unha, cousa marxinaf:}a,
dose entón a necesidade d~
reen·conttal; o campismo " ·pode
practicada ·na n9sa nación por ·
O FENOMENO DA
ser un bó xeito de facél'o.
· 'unha pequena ·parte da x_uventuEXPLOSION DO CAMPISMO
Todos lembramos · aquelas . d~ que, cortsciéht_e ou inco,nsfilas de rapaces, máis ou ·menos "'ciéntemente; adopataba consiSe comparamos estas cifras
militarizados, --que ocupaban ·t>s
derar o _c ampismo como ·un ·xeifo
coas-~ ac~tuais veremos· que, desae ·
únicos "campamentos" estáde contestación, como o feito oo setenta e ónco ·para acó, tense
beis que existían, non ~a~ moitos
rixinal e ·atreviqo '. era:~yisto poi~- ; proól!Cido e!l 6alida, xunte cqn--·:
anos, organizados polo Frente de
meriande parte .- da ' · poboación '·· ·' ün 'é:erto desl:rer'tar·· 'do · turismo ,
Juventudes ou polos "Boy que sentía unha mestura de des~n auténtico "boom" do carnSc~u.ts", ~ ?-Pro".<:;}:t~qps PP! eJta~, ..,,,. coQ.fifillza,
e adem4:~ión____p~6r. .
pismo, .,. pr<¿>t_agoni_zado nun prin. organizacións e por outras semeeses mozos aos_ que 4t é~~_: gosta
cípio, · p_ór __galegos desexos0s. de
llantes (dito de paso) para_ con"dormir fora"-.~.
·
·,,: i;:oñecer '~a sua terra,_~ obre todo . fundir' no ánimo dos rapases, o
A : acarri-pada libre_ era, xa
pero que se . estan ., a: ver acom- amor e a admiración pola .nat~
que lqgo, o __ xeito de desenrolar
pañados- 9d.a vez ~máis, dunha
reza, con certos valores que pouunha actividade que sé p·ódia ,-:,.. gran_cantidade de xentes do re~co tei1en que ver con ela. A
~ hamar nascente_gue no n.estaba,
to.-do~ Estado <e de Europa., (st i.Ür~
imaxe
'
. de.: _riengün -- ~ei'to , .asumida pola
todo . al~máns). " Así, moitas

a

'ranqtiilas praias _de hai trés anos,
víronse nos presentes meses de .
Xullo e Agosto, ocupadas por
auténticas cidades de lona.
\ O campismo , como xa se
tén -dito, foi considerado · por
únha parte da xuventude como
un. xeito de contestación e como
· un simb.o lo da lib~ración de certas ditaduras sociais, esto influiu
para que moita xente se puxera
a facer camping como algo que
era consideraao "Progre". Tamén a ap.arición dunha boa capa
·da poboación urbana que ve no
·cnntacto- coa narureza m1ha experiéncia fóra· do cotio e un
súnboJo de certo estilo de vida
·que p~d~ v~rse. representado polas organizacións chamadas mar_x.in_ais- ou polos ecoloxistas (que
experimentaron
un
grande
desenrolo debioo ás novas con'dicións~ .económicas e políticas,
que
deron de hai carro anos para acó) son outras tantas
causas de que o número de persoas que practican o campismo
teña aumentado tan espectacu larmente. Asemade, mesmo non
. se pode esquecer un certo desenrolo cultural e económico que
tén "democratizado", no seo de
_ unha sociedade máis industrializada, o hábito das vacacións. O
camping é un sistema dabondo
barato, sinxelo e chamativ.o: pois
xa que unha· boa parte da pohoación o tén adoptado .

· Por todas estas causas ás que
se. pode engadir unha progresiva penetración dun xeito de
vida consumista, ao que a práctica do ·campismo se adapta per_. feitamente, e, xa que logo 1 nos
· c;lerradeiros anos tén aumentado
de súpeto o número de galegos
que practican esta actividade. 1}demais disto, é de salientar o que
se pode· chamar o "descubrimenro de -G'-áif6ia'n que teñen feito os
turistas procedentes de diversas
1,onas do Estado, sobre tqdo, de
hai dous anos . para acó, e podercmos estar en condidón·s de
co,m prender porque cada dous
anos aproximadamente, .se vén
duplicando o'1 número de campista~ no chán galego. Así, se xa

no ano setenta e oito se calculaban 3 5 .000, no presente os
campistas chegan a ser 80 .000.
Dado que as derradeiras cifras
refírense á _acampada libre , é
un tanto difícil oferecer datos
totalmente fidedignos.

O CAMPISMO XENERADOR
DE PROBLEMAS
O espallamento ou, mellar
dito, a aglomeración de toda
esta xente, ao longo das nasas
costas, durante todo o verán , tén
producido. xa os sel!S problemas,
escomenzando polos estricta·
mente socia.is ou cidadáns, que
se teñen traducido algunha vegada, en enfrentamentos entre os
habitantes das poboacións e os
campistas, motivados, unhas
veces pola in transixéncia daqueles, e outras polo bandalisrno e a
descoPtsideración <lestes. Exemplos do que decirnos téñense vis. to este verán, sobre todo no Modar a entender nunha acción
que pouco lle honra ao reñir
a máis dun municipal por o
caos circulatório que <.:x istia .

A uns mumcipais que.: se voltaban tolos e traballaban a desraxo mais que non puderon facer
nada, xa que o mal viña da
planificación, e a planificación
corresponde as autoridade. Elas
foron as culpabeis e só elas,
que non boten a culpa a
ninguén.
E para outra vez traball~r
mellor e ter un "pouco de delicadeza", Sr. Campo.

.·OCAOS ACTUAL
A exÍsténcia destas cidades
de lona incontroladas, . pódese
constatar en calqueira curruncho . da nosa costa, sobre todo
nas Rías Baixas. Nalgun descampado da beiramar o espectáculo
é case es.perpéntiéo mesturandose grupos de tendas e ca:~vana~
con edifíbos en construc1on; asi
como moreas . de desperdícios,
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. ¿Como nasceu a Comisión de Festas-?
Nós somos unha peña que xa tiñamos ,
feíto actividades no Antroido de Cangas.
Pretendíamos ~acer ~nhas f e~tas pr?~o
vidas por cang_ueses, e por 1so solicitamos da Comisón de Cultura do. Ax~,n~
tamento que nos cedese a ·orgamzac10n
das festas. Vamos facer as (estas, non
- como . a nós nos gosta ~enón como lle
gostan a Cang~s. Ista é unha vila moi especial, con diferentes ambentes, e as
festas .pretendemos facélas para -todos.
¿Festas rinbombantes ou populares?

calcunte os
10.000.

; cifras
ibre, é
: datos

1DOR
mellar
e toda
; nasas
·án, tén
blemas,
:strictans, que
ia vegantre os
lS

e

· Queremos facélo un pouco rimbonbante, mais ao ser cangués por foza terán
de ser popular~s. ¿ asunto dos touros ... a'·
Bón, se traiainos a praza de- touros costábanos caseque igual que con tauros , asi
como ademais era novedade dicidimos
·rrobar. En Pontevedra teñen cerro
éxito ...
¿A cultura dentro das festas? .
A festa · córnprelle a sua dimensión
cultural; nós o que non pretendemos é facer cultura coas festas sexan actos culturais si, mais pretender que as festas sexan
un trampolín de cultura, non o enredemos, pois para nós son unha forma de di- ·
vcrtirse.
Hai organismos na vila que t'e ñen encomendada a laboura cultural quere que
as festas sexan exclusivamente culturais.
Poden cOJ:1sistir en verbenas, que tamén

son cultura, ¿po~que i:ion? Nós coidamos
que un pobo que traballa ten dire'ito a divertirse. Asi_, ternos teatro porque é'
festa, rnais que ·non _se agarde que o ·ú nico teatro que teña que haber en Cangas
sexa nas festas, ten que habelo ao longo
de todo o ano.- ·
¿{des dedicar p~esuposto para ~rea:
tro?.

- Para· téatro e para rriáis · cous.as. No11
qüerernos regatear, irá en·función aa resposta e contribución popul'ar.- ·
-

,

t.

~

•

-

que só movélo. o-casjo'n~ gastos im:porta.n- ~
. tes . Se o traémos ternos que cobrar. Toa o
isto depeñde, puis· ain:da' andamos a pedir.
,

.

. . ; , . H (. . .

¿Cales son

éPreSliposto das festas?

o~

números fortes?.

!.. '

De· ~és ~ éatro millón-s de pesefas. ~
Ternos cousas sen confirmar como' o circo da Cidade- dos Muchachós, espectáculo

e

•

. A chegadá .. dos errtigrantes, o ballet
galega . Rei de Viana, a. regata de traineras', · a romar!a de S: .Ro-que. ... e por parte
· 9 Derby Asnal.

A BANDA DE-,MU_SlCA 8ElLAS ARTES"11
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Agora que se está a pular pola recu·
peración das nosas bandas populares , vé·
xase a nova etapa das de Arzúa, Lalín,
Muimenta, etc, etc, semella que aqui en
Cangas, a sua banda de música non conta
coas axudas que debería ter para estar
tamén no co11certo de todas etas cun
mínimo de interés e de prestíxio.

Fálanos Manuel Blanco oliño, encarregado da colectividade, da falta
Llun director q u poideta darnos res posta
cumprida ás nosas preguntas.
lCal é a história da Banda Bellas
Artes?
A primitiva Banda era a chamada
"Banda de don Lucas", qu e fixo rnoitos e
moi bós músicos i:ia vila. Despois pasou a
d!rixila o Sr. Carballo, pai do ~ox.e en dia
director da Comparsa "Os Mariñeiros" .
Alá polo ano S1-5 2 creó use a banda que
ho x~ leva o nome de "Bellas Artes". Tivo
como director moitos anos a don Luis
Rodrígúez Puga, que fixo unha grande laboura e da que sairon todos os músicos
que até hoxe ainda tocámos.
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A ;~a parti~ipación nas festas.! ·. : .

-::· .... .....,

- rn i11ez9 as f e.stas, e até .e> dia de -hoxe en
· '. ~ q~e · tem~s
a.qui esta ~o~ve~sa~ : nadá
. Pois , a pesar de non ter ~n: qirect~r:·
'saberp.os de cal vai ser a nosa participatiduado, que Cangas se mereée~ ternos
éión, o que- no~ téI.1 ba~tante disgu~taclos
bastante salidas-. por tqdas a provínóa.
por ser o · primeiro ano n9 que a nosa
So~os. 'a Banda -fitular da plaza ~.e-~to~r.os . . pi:esencia non fora real.
. .. ,
de Pontevedra e vamos a todas' as· eorri~ .
. -.
das das fes't as da Peregrina; o año7pasado / .
_lCai s-eria ~'. mellar .solució_n· para·q_úe ·.
· · b -' 1Neno da Capea" brindóuno~ un t~uro·. ~ .;·~ a Ban~,ª p~lase?. '-:....

lOuén axuda a Band~ de Cangas e
cómo é esta axuda?.

~ctáculo

O local para ensaios, cedéunolo o
Sr. Cura, sen nengun interés. O axuntaíllentos tennos asignada unha axuda de
du~s mil pesetas cada més, que non che~ rdícios,
gana, caso de que houbera que pagar o
lo_cal, n~? para pagálo. ·o ano pasado, a
A contratación -dun director, xa que
Di~utac1on deunos cen mil pesetas para
lCal é o seu programa· para estas fes:
·afición hai dabondo. Somos hoxe q:uince
uniformes. A Caixa de Aforros de _Vigo ·
tas do Cristo?.
."'..
...,....
.. . :n.úmeros e veñen onda nós moitos rapall••llrdan?.s d_~ ~ando en '.Vez 9ez. rnil pe~etas. E . __ _._
nada ma1s: · ·
- - -=
-~
Faltando iinha semana para qu~ 'den ·' ·' ces que"q~ixeran tocar. Antes eran ttinta

:urando:i.ravanas
ción; asi

>

-

-

•

-

•

·'

e cinco núm~ros. Como ves, hai materia
se se_quere traballar. Compre máis interés
e máis axuda pola banda de quer:r corres·ponde.
·
·
lOué foi daqueles concértos de verán
. de Agosto na A lamed~?._
-

. Pois a-0 parecei; a actual comisión de .
festas· non se· fixo c árrego das 48 .OOQ pts. que cobrariamos por tódas as actuacións,
parecéndolle un presuposto esaxerado.
PINTOR··

- N. 1zlt294-&E~ó'/ ~98c)-~·I ..t•

O ALONDRAS · UN EQUIPO
DE RAIGAME

O . grupo d~ teatro, Matamoura, rtad~
no _ano. 76 a .partir do grupo .xuveníl Antoido de Coiro, e pensado ep princípio
cpmo unha sección dentro .da Asociaciori
Ci.Jltural, consolidóuse como tal e co.n a:di- .
· · c,acióri especifica~ertte teag-al·- toda vez
· qu~ ~ Asociación devandiur'-d~'dlfé,!!se e
· os 'seus integrantes decidirorl' CSegúir .a
:· facei; t~~tro· xa como·grl!po inctependente.
.O nome Matamoura,'· ad.o ptárono d~n lugar de ~coiro asi denorr:ii_~ado. Na sua traxectoria cóntanse as montaxes dunha serie de ó·bras Lcomo ''Lingo,a", . "A parroquia", alnba{as duas dé Vázquez. Pintor,
: "Laidos ·pra dispois_ punha guerra'', . de
- créadón colectiva· e estrenada nas festas
.do Cristo ·,do pasado ano. -Na a<;tüafidade
andan a representar unha peza·escrita por
útÍ m~mbro do grupo, nomeada '"O derrad~.iro perro~ de RosJo'lfo.!.!.;p9s.ta en escena
por pr~eira vez ·nas':festai.ele S. Cristobo.
A ni.afores con tap~ con un -grupo .inf~ntil,
. unha pe.quena. escola Cle t,eatro qu.€; repre- . .
senta "A v.iax~ ao pais de hingur~s" de M. ~
·..tou.renzo. Estas so_n as sµas opinións so: bte as su,?-s experéndas · e ideas sobre do
teatro·:
·
· ·
·
¿como lle .foi ªºAlondras
campeonato?

no piis~do

No campo deportivo quedamos. eri..
quinto lugar na terceira .division'"' e fomos.·
despois do Compostela o segundo equipe) ·
galego · mellor clasificado. No apartado ~·'
econc)mico , 0 Alondras debe moitos .car- ;
tos potque as irtstá.l~cions teií~h a~a,,rteado 'i·
unhas qébédas, e hai l tln~-- credit0s., parn amortizar. Tivemo~ 1lir"j~ Sli,l\pet.á~i't. élup ·-mj:
llón,·j'! médio 'd~ pts.-, n;lais ~ que i:10n chega· .
a nada, nen para pagar o.S üúeteses aas de
be das contraida-s.anteriormente
¿con cantas e con que seccions de
. portivas c.onta o Alo'rl'dras?·
.
'
,., :
'

:.

'~

Contamos cun eq~ipo de futbol ná
terceira division, lJ..n xuver:iil en c.a tegoria .
na:cional e outra en comarca} Ademais de
baloncesto, balon_m~o e · pir~g-uisrho. ·
·
¿Axudas ao depo~t~ infantil e~ xuve
. nil?
·~
Ternos un convenio co Patronato de_portivo municipal GostaJtoS que a ::ieuy~n
. tude de Cangas practigue.'deporte:, E por
. iso, cedemos o polid~portivo
o.:~~mpp
aos coléxios e -a ql!eñ o nece.~ite ....
¿Número de socios?

<,

- . -_ ¿c~m que · atranq>s -se atopa o espaUamentp- do .fea~o _polas p<;t.f roqufas?.., · ·~-·
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~ O . grupo de teatro Matamoura, creado no 76, apesa_r dos moitos
atrancos levan representadas xa algunbas obras. Na acti¡.alidade andan a
representar "O den:_adeiro berro de Rodolfo ", estrenada nas festas de S.
Cristobo.

. · ·~ . Aqj.fi no M_orfaze ''hai que priFitipiar ·~ -. p9r ~- o - .problem"'a , dos_ locais:_"' Pl_lia 16g-r;ir
. unh ~ asisté.ñ<;;ia .rrieira:ñd~ © _afoáarlle ges- _ Porque nunca se puxo . ~ada. Nos ternos
-~ actuado en diversos sí ti os, enchendo lo." plazainentos a6 RÚblico- _liai ~ que lev_ar .as
obras aos distint~s~·ha.i.rros, m.ais choca- _·, cais. e ~~ xente - ~ria... ao te~tro, mais agui isó
mos c_oa. falla -ded ocars: 9 Axuntatnem:o- . · ·dáse--nunha minoria. A isto contribue a
no~ dispón ' du'n - nurríero. su.ficjeme·: ~en - :}~~énci~ de ~grup·;s amidores, . de cando
ga~a t~atr_?, _ q~n para re.c1ta1~ de mus1c~, :-: ~n~ ._vez,_. ven " Yn grupo profesional. Mais é
e~nfer~p.c1as et~: . et~.
_
..-·.
- .:·"·_ J.f~c~~á.r10-::cp_briq,m_ esp'áci_o. interiné.dio a
Se tes que' representar nun· cine sae- ·~ base .de grupos amadores que enchan este
d)e· por uu olla d~ car~ _--d~ ·20 a·'3oooo ,-::~ : ~valéitü;.:.-Po-r,;parte, a xente esti.acestumapeseta~- . e es,~o e ui::_ imped1mcmto gr~n~da ao espe.ctáculo~ e en Galícia os grupos
de. Polo. ?ema1s, ?<:»pasad~, c?a a~tenor
fis>h ternos di~eíro para erguer montaxes
.c orporac10n m_umc1pal a d1stnbuc1on do · _.' espectaculares.
·
.,· presuposto era do máis .curioso, as sub ven- ·
ció ns 'á 'panda, coral polifón:iéa, teatro etc .
. ¿Tedes cnntactos con outros grupos?
e.ra menos do .. 50 . por cento dó que lévava
certa e~tidaqe priya:4a que hai por -aqui, e
· ·. con profesionais non~ e amadores caisto ·e~he moi d-u~o de comP.tender. e- • • •
se non existen como tais. Aparecen no
seo de asociacions culturais, de veciños e
¿ Q1,1e deci~es ~a aceptación do
demáis. Contactos personais con persoas
blico?.
·
:·
·- · que teñen actuado xa noutros grupos si
ternos, e axudamos moito porque ,nos
. Nqs, que viaxarnos po~ zonas da Co- .! a!nda que estamos traballando dende o
mña, Lug9 e outros !ugarés de Pontevea1)0 7 5 ainda non ternos acumulado unha
dra, podemos . dicer . con moito . pes_ar qüe
gran experiéncia. E lastima que na zona
_un dos sitios··onde menos .aceptación tén
do Morrazo non haxa grupos do carácter
- o teatro é aquí nas.parroquias do arreciar. · , do ·noso, para poder axudarnos , facer ion

·pú-

tax es conxuntos ... como é Q caso de An·
drómena e Antroido no campo profesio·
nal.
¿Que coidades necesário para paliar
esta situación?
_ Ternos pedido unha subvención ao
AJ01ntamento, comprometendonos nós a
<·cambio facer
menos unha representa·
ción gratuita en cada parroquia. Estas ini·
ciativas son moi interesantes, porque ademais existe unha errónea tendéncia a chamar a actuar só a grupos que non cobran,
e isto non se pode facer. Pagar a grupos
co achaque de que ve'ñen de fora e non
aos demáis que nen siquera se lle cobran
os gastos de transpor.te.

ªº

¿Que lle decides aos que estan interesados nas cousas aqui no Morrazo?
Que s'e acheguen a nós', pois podemos
axudar, dandolles informacion se queren
formar un grupo , ou mellor ainda que se
unan. a nos, porque a verdade e que sempre e necesaria xente.
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Pouccis. E unha. pena ·que unha vila
. ainda ben grande como esta rton~axude ui:
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Transporte e Comunicacións qu·e dunha
°En representación do. BN-PG, Mari~110
Para facer~un balance do ano e médio de
Avale analiza o,s distintos asp(!ctos:da xes:
vez redacte· o Estan.no do Transpon~
xestión
municipal
por
rión municipal:
da Ria, punto no que nós puxemos ·daparte da corporacion actual, convi
cordo cos axuntament;os de · Bueu, ~Moa
damos as distintas [orzas poltticas a
ña, Cangas e Vigo o an0 pasaAo.
formular a sua· .opinion. A UCf? e.scu - ~·q,,bfl]~nc.;~ _que s:e pode f iée~ é
pousou a sua presencfa, argumentando fal~a de
,g,,. c;sµJtádo da éorrelación . de ·forzas_
tempo para preparar as respostas, xa que
. qué~ Q..ox~~ en dia· existL n,o axuntai;nento~~ ~· As tardas inmediatas a desenvolver depolo visto precisaban un plazo de tres días.
, de cángas·,. on,d e hái que ter erí canta o
pende_ri· dos cartcis. Temos: un .p'resupos~o
Da sua banda, UG tampouco asisteu p por
de 81 millóns de pesetas, presuposto rí-_
peso da direit~ e forzas como D PCK'que
toparse de viµxe o concellal no axuntame11 ocupan a akaldia.
, . .
.
- to Enrique Arguindey Banet. Os outros - cliculo. Non h_aj xeito de conséguír rnáis.
- _'
, "'._ , _, Isto ccíndiél.ona· uns re:
Subir
os
jmpostqs
non
.
é
,
unha
,
medida
concellais desta éoalic;ion non viñeron, alesult~d9s dab¿n·do pep_osos até i~ dat~- .Pe~
axei-racla e o Banoó de Crédito Local non .
gando que non eran homes de partido, se·
nosos
por duas -razó.ns: polo . d~sencanto .
nos
dá
facilidades.
Perto
de
50
millóns
le11ón indep endentes e qu e non podian da r
vaos o personal e os outros vanse en co- - .. que está a producir -a nivel populár, que
·rrsposta a esta cu estionqrio-.
agardaba , gue ·_ coa· asunción do poder
brir necesidades básicas: alumeado , arrapPola banda Clo PCG, grupo ao que
mll'nicipá.l ,por ~or3as .r¡p~eadas da esql,lerxo de rua¡;, traída de augas que teñen qu e
pcrteríece o alcalde actual, falou con nós o
) L'r fcirns coa axuda dos veciños .. __
da,,, h.,aberia , uns r.esultad~_s - prácticos ,
teniente de alcalde, António Gonzalcz: .
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¡' Un dos asp ectos a salientar de prin c1
pio é a clarifiéacion qu e se operou das distintas posturas poltticas, de xente qu e pouemos albiscar xa abismo que arreda a
maior ia de esquerda e de UCD. No ano e
médio qu e levam os t raballando f ómonos
familiari zando coa forma de facer as cousa, superan do a inexperiencia de goberno
e en tendelldo o funcionamento burocra
rico que tantas veces está a retrasar a solución dos problemas _De positivo hai que su
liñar a locali zación dos problemas "ín
si tu", estando alí onde os problemas existn, acertando nalgunha ocasión e trabucándose outras , p ero sempre con vontade
de resolvélos. Outra facet a a reseñar é a
combinación da loita na rua con esta repr~
sentatividade gue ternos no Axuntamento.
Os Axuntamentos de esquerda estan ten~o
moi tas 'dificultades, -a estratexia da UCD é
ade boicotear para que estes axuntaÍnentos
non podan levar a cabo a sua. xestion .
No tocante ao asunto Cii Mancomunidade
do Morrazo, coidámola moi necesaria sen
excluir ao axuntamento de Vilaboa, a bei
ra do de Bueu, Moaña e Cangas , porgue a
problematica <lestes municipios é parella,
a sua configuracion socioloxica semellante_
Poderianse mancomunar algunhos servícios
como a sanidade , transporte , icinerador,
parque de bombeiros.__. Hai cuestión de
ano e médio o BN-PG fixera xa uns estuuos.

ALEXANDRE LOPEZ VI-LLAR

Ex-concel~al no axuntamento poi.o PSOE_

que·

Alexandre LopeZ Villar, do-PSOE
ocupou a sua concellalia -até- 9 pasad.o
mes de xuño clános a sua opinión:

MARIANO ABALO
alcalde,.polo-BN-PG_

~Teriente

de

unh as me1loras sociais, é p~r .outra .banda ,
porque a -xestióp. eficaz_ que se prciineteu
non_ se ve _por ningures, agás m.~Rhaº c.ow
quistas que a estas alturas gu~danse . cati -.
vas.

conta. nun informe ante as autoridades sanitárias cofl-,_ éf~a,sión -µ'o_· Map·a 'sanici.rio
Provincial-, -"'"',.elab.o.rado
·-· ántideñiocratícamen_t€ e . aprnveitam~, asemad.e,_ -para.
" sínal~r a in~stiáa e ma-rxinaciói:i de Cang·as"' que_nor:i conra,coH nengún tipo de serV.í~·!p de .urxenéías l)..el} de garda_ Reivil1..,
diéª.mós. ta,111én que se coñeza a Cangas
como cáb"eza ~~ comarca a nivel sanitár_io como . meió para c~rnseguir un- hos- p}tal comar..c·aj ..
~

.

-t::p/

~A: CU€StiÓ-n - urbart.fatica at6pase merguJladá. ria anarquia, en. ausencia dunh.a normativa mínlina. n · ~N-PG xa conseguira,
bai causa de · trés anos, impedir · a aplidun Plan Xeral que ía en eenefí -:,

--·ANTONJO GONZALEZ.
Ten ente de alcalde do PC E ·
cJo _dos- capitaÜst~ j_~cajs. Graciil,s a nosa
-teima inciaronse -Únhas - normas elaboura,dás por un . _eqtÜp9, da Coruña, mais esto
sufriú lfil ,impas: nada xustificado .. Finalmente, . o PCE _~ceptou a convocatória
~uh pfeno ,,. e~tr~ordinário .e ainda que;
'en . pril}~Ípio )ojcpte-a,rl! ~osa _ alterna-.
tiva, non lle .. quedou máis remédío que
findar por aceptála_· .

28

J

~penetración do ·_s istema capitalista
O Carnavalson días .de.gran.de foliada .
no meio rural-mariñeiro, coa sua indiviAs comparsas das distintas parróquias viduali~~ción da organización social, está a
sítanse unhas. ás outras, rematando cada
racha;~ coas pautas da tonvivéncia comunoite das xornadas de Antoido con festa
nal das, nosas aldeas. A cultura dt:. s~~; d?~.~: <:_--pop_u lar nos baixos dalgunha casa, case
pobo encóntrase nunha · situaci~n: confh~ :-_ ·: sen;ipré en·'· construción. As ·cántigas tórti~a _entre unifo~n,iid~de coloq~a~or.a e . nárise. -.3;gora ~::i~e~as e _retranqu.e iras f'O · .
101ta. pola superv1venc1a ·.~a. nosa. ·~~e_!lttd~- : · :·di:a 'd~~-~~art:ráyal /é-:.~uq_ dí.fl. de .moita·paz1hai ·
de c~ltural. Un?a das n:i-am(~sJ~c10_~,s,. ~ul· ·, _ alguns s'eñtires/qtie buscan ·.o lj~J.v.estidQs
tura1s_so.brance1ras son ·as· cai:it1g3:~ p_qg.u- " "-: ..'de .per~iglás"J Os probl'emas 9as _~aldeas
lares nas cales a ledicia, festas,. feitos;· etc..,.~·> ~'i a.mósansC: abertamente:-·-a su_ba". do~,cúte .
vanse debullando no decorrer·· tlo,s :1!1ºJ_'. e. " 40 ~aixÓ::;,p;q~éÚa-rii6~tb1lü-~pÜf:t? :p¿~q~~i;
voces.
·' · ·,
· · rq ..( ~.' i Ai, .que arinadoresT/garcos d~ ferr,9
·'-i.otf..> sei :-para que/venden '"'e n Vigo.· ou ·n)t'
Goruñaie ·o ríoso ·portó a~i se ve.~»), os• con ~
?~....
- flitos do momento ("Votilles contar catro
N_a pünta oeste do Morrazo, en calcousas/catro cousas nada mais/as catro
quer{ "" taberna, festa popular, farras e
·náis important_es/qtie padece Aldá~: ~pri-·
trou~~f as cántigas populares van e veñen
·neiro 0 campo de fútbol/logo a praiá' de
,,.__nos Q,~1zos
da xente
nova e,,non tan nova.
San .c 1,
·b ran
, ·1e ma1s
, · t ar··de 0 teleclub ,,rque 0
~- . ,
"
!.:~ ~~stas de serr;pre (San Mauro ,e .. J ech<?ti ~l,lnha p egr_il man"), etc. etc: Os
Sta .. LVf,a rma, -en Aldan-, e o San Andres ,.- ".. d ' f , , s · -"fa·rr""'ovellos'~ -. tamén bo.
'!\l'fu·
)
l .
l
.
r,, , IS .raz¡i O ,
-no !1f"'.Y1~~ vo vorote~n _Pº os . ;,ext~_s ~a . ··.tan 'os seus parqkos na p.e~cura de chulas ·
preparac1on do xantar a v1spera-( elas er.an -.
,.,,
d res
· / d e Ald'an eran as .t..
-. _ ' .
1:1es·¡e f"1- .. • · e : vino
-. · ·.'
tres '<';orna
xero~:a tortilla/para levar ao..SarÍ_;}r)üri:s ,;1 , .- - : : . ~ ~ . ~ ~ · _ . ,
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duiña/ non entra carro. con- xesta/por culpa dunha meninña/ que ten os cornos na
testa"), rexoubeos ("Este río de arreglado(
é bo para murmurar /moitas rapazas de
agora/xa non se poden casar") nos lava- _
deiros, fillos de 'pai descoñecido" ("En
Aldán me c;hamaron/para bautizar un me- _
niño/queira·Deus que non sexa/p~i, compadre e padriño"),
os gatos. sarnosos (1_),'.
.
etc. etc.
Onde máis· se manifesta a habeléncia
popula.r . é nos desafios entre parróquias
ou lugares, nunha ri_va_lidade que vai copfigurando a convivéncia:
·

. No'J'l qúero nada do Hio
do.Hi.o rzon quero nada
é a terra for!n.igúenta"-."
a 'xente' má(em:.f~~1la'_'.

,

(Cant,an os de Aldán e contestan os do Hio)

•

·~;n1J;!,:ic:;;·i:~e,'lM':}~;~~it;:,\~~)::/~4-:.<:'=:; •:.:'.-·.·, \~~~~~ deSt;'caS~ ' ' :< ·_ ;

•

''-Vámonos daquí ao Hio
1iúf[a cariña dé rosa,
vámonos daqui ao Hio
- . .- que esta terra non é nosa.

•J

Amaté /eíite ano-.alá'.non v·ou1c(ue t}rra- os ~-;---.
~
hernoslle c¿a.n/ar bazxiño -. ·. cartii-los xuntos/e· non sei ·q_uen rri~·~1e~-- -:.. ~~: .-: -.->. .. ·_ ien,iJ_.v,iño"nfl;,b_qdega · ·. ~
· Ou :~retranca sabéncia dos bárrios nunha
vou"·);,. toüo artellado ~ nun fato··: d'e estró'-.;-· · :._ _ .:;-:-:-· !·· ,-han9&de_· dar -:-ur.z traguiñ'o :-.
fas e. reffans cantigueiros ("Sempre· me
·
· · iegueifa agilloante :
and~(preguntando/a que romeria vou/ve"Os de Menduiña mataron a burra
ño· de~. Sta. Mariña/e para San Amaro vou")
Tamén -as fiadás• déron ;·pé a :n:10itas - - os de Gandón comérona cruda
O "dtiodenário místico" dé Nadal e
cántigas ("Unha noite me colleron/nunha. ,
.: os·de Piñeiro armaron bandeira
Reis : caracterizouse sempre ¡Jolas·--ruadas
fiada en · Aldán/unha noite me colleron/
para que lles deran a tripa cagueira"
(hoxe_ esquecidas). N :il Noitebm1 e. no di a
o Jtra me collerán '.), asi como as esfollá· das do millo ("As esfolladas da noite/
de Nadal saían '. as mtilleres·· polas ·canellas
ou aquela que di .. .
e catjl'iños, de. casa en casa, 'a cantár as
d
non . an produto a ninguén/m<:!-ndei a mü"'
navidades" ·("Ferros e cuti.chas e panderc"Mociñas d e Menduiña
. tiñasicastañetiñas da castañeira/tc:>'cados ' ller
elas/e esfolláro'nma tamén" ), e -a·s .
· n1uifiadas ·co seu acompwarÍlerito dos bcF
apartarse para 'l;!n lado
xunto.s repenicades atuadiña; a muiñóra/ . ·los con arre.c endo a fariña inuda .("Heime ··
- deixar pasarás de H erbello
a m4ii;ieira moe que moe/o taiabelo dalle , de ir ·~asar · a Nerga/q.ue é temi. de moito
.
que van p_ara_. Amqro"
que dcµle /o pé do qiuiI)q funga ql}e'fu~ga/._ -_·
· -.
·
, ··
an/o. for·no ·d.e friiña. 'so. g~al_'Cfi_<a"silvas :polo : ~ '
.
P
o bur:riquiño a.rre· que arre/.arre eos foles
.'7'•
e coa' t~leiga/pote para as papas e coa
verán." ) ... , ..
. · .r
··- Os amores serodios, as mozas solteim<l;nteigan). Os "Re is': saqiap :do ._Ínesrpo ..., , ..
agachadas, a ~arga eró ti ras, os amores
camiñar, pero agora a ruada facíana os
Os "persóeiros", destacados por calca arroupada con eufemismos e dobles
homes na noite e ·dia dos reis magos.
. quera "faiaña", fanse história nos be~z~s
.sentidós, a valoración da fer:mosura ,_.etc .
.<.
' No , S. Xoán,. · at~.edor , -da· fogueira ~e ;:.- ¡i 0=popo·:· Xoaiia"·d~ Córre~outa:, · ó L~i~e1~ .
nun ambiente ~ronizado:
c:un ollo posto no caého· ("agu.a·.das her- · ro, Xosé da~ Ca~allas, Albmo J?acosta, a
bas do san Xoán") para que ningé~ leva. 'señora Lí~atidta,Pauliho e a Baionesa, etc.
se: coas cancelas polos camiños, os burros
. etc.; ou ::xunti.ñ os nunha rnesina estrofa
¿E quen vos quer o vós
e os trebellos do campo (carros, "'. arados; - - '"("p:sába:do'~pasado/non -sei o ~ q'ue houbo:l
etc.) Jacéndolle compañia podia ·x tirdír
Xcisé - 0 e-ateló(rompeu un embudo/Testi:
divinos pildrajos,
rántiga saudosa: · .
:- .
: . ::-. ·, -. ~ - ' gos SQn catro/eu ben sei 9uen Sofl/unha, e
e quen vos quer
~. Peria Chica/outra Patromla/outro Sarampicados do esca1'abajo?
'
. . . pién/e oµtro Ge.deón").
.
._,.,
-.,-:
·. :«.
.,.;
Día de san X oán ~le.g-;.e,
Eu c.a seime cunha vella
dia triste: para min'
·-~ d .af·cáda ~íi'~: aquilo qu_~ se expÍica
sen vergoña e chaparrona
:
que juanito se chamaba
nen se Lava nen se peina
de país f1 fillos asi ·"isto foi que ... " faise
o amante que perdin,
múská qe "cornos.'..' ("Na alClea de Menanda feíta unha porcona .. .

Por iso as nenas guapas cando se van acostar
deixan a ventana aberta
por s~ a,l~~n quere entrar.

Aparecen cántigas tradicionais adap-

·tad~s con tro~o dos ~opónimos .("Eu de
Al dan ~usente1me/mo1 lo~x~ fun á vivili ... ")
ou, ~xe1tand_o un ,~exto distinto para unha
mus1ca popwar ( Cantar, mociñas de \l-

dán ... ").

·

.t

Encóntranse cántig?-s comuns con ou- ·
tras lugares de Gal ícia e do norte de Portugal. En Trobo-Bego ntc (Lugo) a xente
máis vclla canta os amores seródios de
Xan Guindán coa filla da tia Xoana, e esta
mesma cáñtiga só é coñecida na punta
oeste do Morrazo entre a xente de máis
iade baixq o nome de Xan Quintán:
-" xan Quintán querése casar/~ontcn a mu ller buscada/foille fac;er o amor/á fila u ..
tia Xoana ... " )_
No folclor<: d Chaf é-Viana do Castel o (Portugal) exist unl)a estrofa parella
con outra destc extremo do Morrazo :

e

Non rne tires con pedriñas
que estou lavando a lousa;
ti'rame con paíabriñas
e que sexan amorosas.

Nao me atires com pedrinhas
que eu esto u a lavar lou~a
ati'rame
. com ' beijinlJOs
.
com que mú:iha mai nao our.a.

ª

~.

.

Fatos e fatos de beizos a cantar alegrías, os .feítos decote, un berro xordo e
constante, manifestación popular dun desacougo e . dunha ?-fitrnación da própri~
idcntidade como pobo.
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XOAN XOSE SANDE SUAREZ
J A cántiga "do gato" que tan popular se fixo
nd versión dun grupo é da autoria de Manolo cJa
Ponte, veciño do Hio. E lamentábel que non se
dif undise a versión orixinal. e que todo quedase
nun amaño. A cántiga reco ll e a história dun gao sarnoso do que deron con ta catro amigos
afogá ndoo dentro dun saco na praia das Cas1 1·
íle iras (Hio). Manolo da Po nte non puido ir, por
estar tomando a sesta. pero tivo a feli z idea de
com po r n cántiga .
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iásticos -e latas. O panorama acual das illas Cies ou do entorno
¡)raía viguesa deJ>amil, poden
e un exemplo do~que esta falta
¡l organización pode chegar a
rnJucir. Ainda que na maioria
os casos, · v campista é persoa
ue procurp. coidar o entorno:
1
1o.n faltan os grupos que, por
esidia ou por descoñecimento,
eixan estes rastros calamitosos
li por onde pasan. Véxase.
enón algunha das nosas praias
o remate do verán ou simpkH.:ntc un luns.
·
;1

1
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lidade campings privados, é di- ·
cer.,_,. recintos que' dispoen dunhos
determinados servícios e nos que ,
se paga unha canridade de diñeiro por acampar. Esta lei data do
28 de xullo de 1966, sendo ministro de Información e Turísmo
Fraga.
En Galícia funciona -na ac- .
tualidade arredor de trinta destes
cstablecimentos, dos que se pode
aropar unha guia, incompleta
dabondo, nas oficinas de Inforr
mación e Turismo.

Teñen .e n toDoutra banda, moitas poden
tal capacidade para albe~gar a
er as características que poden
unhas oito mil persoas e nengu·n
er propiado a enorme extensión , del~s se veu cheo en nengun
ue o fenómeno do campismo
momento da presente tempoibre ten adquerido en Galícia,
ra<la, o que quere dicer que a inero unha de elas é, sen dúbida,
mensa maioria. dos ~ carnpist<ts
estrutura da propiedade do
prefiren a acampada libre a esta
hán que favorece a existéncia
organizada.
de boas can ti dad es de ter ras vaAs causas <leste .c omeiras, moitas das cais se atopan
portamento hai que buscálas no.
na biera do mar. Isto escomenza
précio das instalacións privadas
aser aproveitado polo furtivísmo
(oscila entre as cincuenta pesetas
e xa abondan os terrenos mínipor persoa ou tenda - das
mamente
acondicionado ·
dalgun de terceira categoría, e a"
-unha explanación e unha toma
centro trinta ou cento cincucnt:i.
~e auga, cando a teñen polos
ás que chegan os de primeira) es¡uc o dono non paga nengun
te précio non se correspo11 k
tipo de imposto e no que che
moitas veces cunhos servícios .i·
ei xa acamp ar pagando, a- cám-= ·
decuados e ademais hai que t er
uio de nengun servício nrn scguen conta que en Galícia e nh 1
ridade . ·
·
<loado atopar auga e mais siuos
CeJc.:ira, oi a , Arteixo e
axeita.dos para acampar; doutra
~un tos das Rí as Baixas son luga- ,,
hanJa, ninguen obriga ao c um- ,
res que coñecen a existéncia
plimento da ordenación legal
ttestes camping fort]vos, terrenos
neste tema -que proibe acamp ar
ocu~ ad os por unha chea de tena menos dun kilómetro de zona
uas detrás dun letreiro que di
habitadas, e facélo a máis de
proibido acampar" .... Ademais -- trés ten das xuntas ou por rn.i ¡,
cito todo ternos encontrado as
de trés días. ' Todas estas condita'.~va~_as aparcadas nos lugares
cións, que fan de Galícia o u
ma1s msospeitades mentres os
neco paradiso de acampada librt·
roucos campings legalizados, por
que queda no Estado Español .
unha ou outra razón non sobrexunguidos á pouca can tida ~ k·
~asan o 80 por cent~ de ocupae mala calidade -das prazas de
ción.
campings recoñecidos, . propi- cian ' a situación .a té ag0;ra desl

11
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agfüa se teña feíto na~:la para
controlar . esta afluencia. Os
datp-s qlle hai son mínimos e até
ha:i
ben
poúquiño · · temp.o,
nengun dos sector~s interesados
tiña nengunha, or_ganización que
· os representáse , e . que pui{. éfera serverr ge ba:_se ·para levar
a cabo un estudo ou - unha
org.aniiación dó tema.
Este ano xa os don.os .dos
camping espezaron a quc:;ixar- . se de que · os axunta.mentos
non tornen cartas no asunto
para · controlaren a acampada
libre no seu territorio, a verdade
e que non resulta nada dificil
comprobar cerno nos arredores dun d@stes recintos estan cheos
de tendas (causa ilegal, por
cerro) mentres no seu interior
hai unha chea.. de prazas valeiras.
Sabemos que, por exem.plo o gobernador · Givil de p·o ntevedra
puxo ás H>P Úi se rvicio dos
axuntamcn tu . para controlar a
acampaJa, pero, que se -sai-

ba, nengun o fixo até agora.
Os donos- dos camping seguen
a pre_sion-ar e -veñen de ler
-· duas xuntanzas ·co. Secretário
de Turismo da Xunta, Enrique --Romero, para tentar d~
constitúir . a Federación Galeing -e orieittar a s_o·g_a._ d~ '"camR_
lución do , tema cara a.os seus
intereses. _"'~se -11on --se- . planifica un pouco . istó irnos matar

inmediatas, _ patrocinar
dous
. mumc1pa1s, un na
Coruña e O'!ltro en· Cabanas, asi
cor:no . int~resar a todos os
municípios e ·_ in_s titucións neste
tema. ,

- c~mping

·
.. ~·,_Se S(\! complen_ os cálculos
.q.!:1~ promete_n ql!-e nos _pró_x..¡mos - anos o 40 por . .cento do
..tgxisrño que :veñ::i, -a - Galícia ,<
.á galiña - dos ovos -de ouro do_ .faraino- mediante :_ est_a moda:_
flldsmo" decia~os · o ·dono do
· lúiade~ ben -compre a sua pla- _
camping d~ Morrazo.
nificación e .ordena.c ión. - A
c~e~ción de camping , -~~nici- . O . ú-ni·c o organismo que pai~ -: -o.u dependent€S · doutras
ben facenél9 unJi.a 'laboura efec- ~ i!}sti.ty.cións,- ~sequibeis_ e cunhos
tiv_i neste · ~-ampo e tentando ..serv.frios axt;it~_dos p_a rece_a m~-, .
defender os inter~s~s do 'cám- llor ·safda .p-ara arranxar o problepista é o "Camping Car~vaning ma ·actual ._ e máis potenciar un -,
Club de Galicia", que nasceu na .xóto· de facer turismo pode
~ Coruña b:úxo a presj déncia_ de ser o mais clemocráti-co e ·o me ~
Al-fons9 Regresas, a rpeiados do nos. esnaquizante ·do meio; se se
ano setenta e nove. Este club sabe controlar.
propugna a organ.,iza~iqrÍ · e .for- _.
L. LABANDEIRA
mación dos campistas así como. ·
a potenciación e . planificació-n
Óª-._ sua actividade, neste senso .
Reportaxe gráfico: ALBAN ten previstas corno actividaJes
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Karl· Marx · tl ~ FriedÍ"ich ·cEngels, non, des~nro-laro11 un
.estud0 .específico ·s"obre o problema nacional; ·non obstante
son abondósa·s as tomas de posición ··s obre o tema ao longo
dá. sua obra, 3;guilloados pola problemática". de I,>oloríia e
Irlanda. Parten do ptidp!o da primada de ·crase iobreira
sobre · calq.uera categoiia. Toéá.n a tuestión dun xeito
superficial ·e as veces c~ntradi.ctórios, e asi aliñánse ao carón
da esquerda · europea nas ~ revoltas nacionaJ.:burguesas de
1.848, xa que coidabarl" qu~ . ·faríap avantar a liberación- e
un'ificación das · ná.~ións · desgarrad:as. (Italia, Aleman.a,
Polonia). Ésta postura·:evideptemente non toma e11 éorita as .
pequenas· na~-i6ns de' ·E uropa e ' cuxa exis.téncia é 4'eliberadamente esquecida polo esquerdismo oficial ~uropeo, .xa . qti
que .c.o nsideraban que 'estos pobos sen unha 'clase que os
dirixese· ·eran incapaces de ·. des.e nrolar cerras for:·mas de
cultum 't; de ter unha . vida política, . e por conseguin:te
deber:i.anse- ;subortlina:r a os máis ·altos opxectivos da-revoh1cióñ xeral europea. E "así En'gels chega . a_ afi~·D?ªT . n~: Ne~\;'
H. i1 ini«che Zeitung, ."p solo feíto de oprc:sión .. naciona.1 1i uu
·in1púi1 ,.-"n (ths9l-u to que os. d~~i.c)cratas tq~11eri partidó p1: 1a
1

1

estas . federacións . eviten a · independéncia das pe.q.uenas, n.alismo .polaco esquÚese·doutro nacionalismo máis teÍnfücl
.nació ns.: ·
e ·aberrante corno .é' o da nación opresora .
'::]·

res¡
·sem
DO ]

~

· ~on· obstante é o primiero en darse contada import:fn ·
cia ' cap.ital que o factor .lingüístico ·xoga na formación das
nadóns, e de· aí o seu trabaHo - Nacionalidad e Interna~ionalismo.-: (1.~08) no que ·afirma a rese da língua con1D
factor principal- da- nación: ·"o· porente papel da língua na
vida .soc.ial· pode facernos compr:endei -en pa'.rte ·a fo u .a do
sentiniento nadon·a l".
·
:··
Pola ~g~1dizació~ d~. ioita dos pobos oprimidos no Tm. pédo Austro-I4°úngár.o e Polonia xurden pénsadores que desde- unha · óptica· pretendidameñte internacionalista, ten tan
darÜe solución ' an probiema nacional, mais caen en contradición de apoiar a causa imperialista ao apoiar obxectirnmente o nacion.afi's mo
nación opresora~ 1 0s principais
Í5>ro11 Karl Renher e Rósa.: Luxemb,nurg. · ·'
,
. f·drl Rcnner f 0 i no tocante act probkma nacional n i.1 , _
lo E r0corn~1nismo,
gu.e del parte a idea cl a IL:h asad\ .l
·in11:11·, ' e'i

ªª

.
Os analises de
1\ ·embourg :báseánse nún ecoriomicismo ·primáii 9 ,'
coidando que ·a o estar )nte~ada a economia de · ~iolonia t'10 ·
lmpério Ruso non seria posíb~l independizarse· ~c~nomi
c;a 1:1e1~te polo · que tampouc~ se'ria realizábel a independéi1cia poi ític'a. ·
· _ . • . ..
:
·
···

.

.S'l

HtJs:

.

!

i\ escola que se dcnominóu austro-marxista, co obxectivo de pór ao dia as ·teorías marxistas e para contrarrestar .
as iJ~a,s pequeno-burguesas imperantes na socialdemocracia autriaca ·se tentou reelaboralas dende a perspectiva de
clase obreira, desvotando o esquematismo e superficialismo que por aquelas datas diminaba.

Con cstcs obxct:ti\ u~
s:.i l .1 luL a obra de Ono Bauer.
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nacionalid.ade oprimida, este -deber non debe aparecer ma1s aútónomas, ainda que as veces emplea o termino autodctnque cando ~ actividade política <lesa n3:cionalidade re.vista minación faino sempre no senso da autonimia cultural. :\
un ca~ácter rev0lu.cionáfi0,~-~, sirva geste xeitó' áos interese's · sua primeira obra neste senso -Estado e Nación- (1.899)
particulares da · democrás!a¡_ -, de~_i1~~~.f.e~. ási 'o mo.v iniento é ü11 enfoqt:ie xurídico do-·p ro.blema das nacionalidades a.unacional', non debe ter.-direito; aor.apoie/\ Apesar disto~ noh tro-h'úngaras e nen a~ali;.za {ióló''miúdo a sua teoría .da "auquita que ·os dous consideren eorho P()~e9cialmente re'volu- tonomia personal e a!Ítqnimi~ t~ritorial" segundo a cal <lecionárias as loitas de unificación de Alémana: e ltalia, a,inda b_e rian formarse estaQps · supranaci?.nii.is __ co'n duas estructuestando dirixidas polos executivos da burquesia cem9 ras, "por tÍ·n lado''asodacións de..:;hacióhs sobre unha base
Bismark eCavour. ~ ·'
(humana) p.ersonal, -independénte_:'(jc{ te.rritório, • con ad- "ton- motivó aa sublebacióh polaca de l :863 apáloian ºf di- !llinistración e presupostos própriÓs e ún consello nacional
reito á independéncia desta nación por .eonsider a. un ac- con poderes somentes sobte cuestións éiilturais, (ensin o
tor importante para a revolución eurob,pea .xa.- que debilita~a língua, etc
por outra banda forma<_;~QÁ dunha adminiso império r.eacoioná.rio :z:adsxa, non o s_tante}rnosttan un a traciórt política e e.c onómica sobrdiases~~rritoriais e supraactitude reticente ante, a toma-·de. conciéncia e loifa subse- ñacionais. ·
·
; ";~~~\~
guinte . do pobo irlandés.: Mark-·af.irma ante o Consdlo da 1 J _..
· ._,
· ~-.
Internacional . "durante moito tempo pensei. que o réxime
Renn~r' con esta solusib~ o que pretendía· era seirlandés podeira ser derrubado- pola vitória da clase obreira _guir mantendb o Imperio . Austro-Húngaro, baixo nova
iñglesa ... nun estudo máis a fond<? da cuestión conven_ceu- · fachada. A história -d emostrou o desacerta:dÓ das suas teorías.
1

Ye

- ~a~:~~~~~á~i~~ .5~ 1~~~~~,~~r1:~~~:~!~sa~non poderá . !acer

TApartir -de entón diversos pensadores tentah elaborar
e concepmalizar está teoría, ,o· pr.imej-r<? deles é o checo
Karl Kautsky, que através de numerosos artículos trata
de ·maneira sistemática. Kautsky é ·o primeiro en fa~er
un chamamento craro ªº proletariadq in~ernacional. para
que se poña ·a vangarda da lqtia de libe_raci{m nacional das
suas patrias cando ·. afirma "unh3: p~lític;:a hostil á _loita
nacional sería tm puro ·suicídio por parte <lo proletariado'.'·
Kautsky foi tamén o inspirador de resolución que· s~bre
a independéncia polaca se discutiu no Cqngreso de -·Loll'dres da 11 Internacional, (1.896) n<' que os delegados apoiaron a sua proposta · e decraraban, que a loita .dos
pobos oprimidos era unha bá;se esencial para -conseguir ·o lntenacionalismo Proletário. De todos os xeitos
Kautsky '_ tén .· graves contrac1ons, xa-- que .tamén é el o
prinópal . animador e· diviilgador da idea dunhas Fede-.
racións de Nacións (Federación . Austriaca, Federación
'Balcánica,~ Estados ·l:Jnidós =-·d'e Rusia, etc) en base . a que

N.121 /294S~/19BQ
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e divulga<lor <las teses Ja autono1~1ia cultural,<.'.· ll u 11l·
(.
o traballos ·de Lenin e de Stalin que de manc.:ira mii:-. -.1!-I
tematica profundiza néstes temas, ainda que.: 1.kndc unh a
óptica a maioria das veces neoimperialista, xa que ao
mesmo te!TlpO que recoñece a importáncia da loita de libcración nacional para o avance do socialismo, como b6 patriota austriaco refuga a independéncia das nacións oprimidas polo lmpério Austro-Húngaro.
Con efeito en 1.897 a
proposta de Bauer 0 partido socialdemocrata austriaco
aJo pta unha estrutura federal e propicia a autonomía dos
checos, rutenos, eslovenos, etc.
Por fin en 1.899 Bauer da
luz ao · dque seria as bases da sua teoría "autonomía cult~ral-nacional", que desenrolaria e afondaría en anos suces1vos como solución ao agudo problema do Império AustroHúngaro, que aferrollaba a un mosaico de pobos .. Segun~o
1

~¿~ªc:s; ~~s~~:::r:~ro ~~n~e~·;~~~ :~~~: ~;;/;:~~g::~ !~

'-- Rosa LuxFní~~a(g . _é unha niosti~1- de co~o apartires de de ele' d_ireitos entre as distintas nacionalidades suprimindo
analises dialéctitQS '.P~,dese caii"n~~ ClÓ:1)tf¡!._ditión de apoiar a calquer priviléxio incluido o da língua oficial do estad~-
causa reacciO:!!irta~.e . .imperialista/'ao~nvegarse a ver-o ·evidcn- mais sen chegar a · autodeterminación. Ante as ~ríticas ~e
te, que as loitas de Jiberación nacional (naquel intre Polo- . Kautsky Baue! recqñeceas :. en parte e empeza a dud_ar. das
nia) son factores que fan recuar ªº i~perialismo e p~opi~ian _,'-po~i_~il~qfi?es dunha solución ªº problema . por me10 das
o ávance do In te nacionalismo Proletário.
.
r¡~}!~s _,teses. .
·'.
Os seus eséritos
A 1 Guerra Mundial confirman 0s temores e xa
contra da loita indenpe-n dentista' de Polonia -sua patria , en cohtact~ · cos . aportes teóricos -de Lenin revisa as _.s~as
de nacimento- · fix:eron époq.; neles negaba o direito a esta posi.ció.ns e ·en 1..918 publica . -POL.Ui1 programa nacional
independénci~ en base a unha unidade internacionalista co da esquerda- ano que xa se ..afirma raxenteniente · q~~ a
·proletariado europea. En 1.9o8::eí1 varios escritos critica du- úneca solución ao problema nacional é que estas nac10ns
consigan a sua .liberación tanto e~onómica,. como. cultural,
e política.
ramente1 a introdudón no pr.o gráma d~ Partído Obreiro.. So~.
cildeinócrata Ruso do direi-t o á autodeterminación. Lenin
respoñdelle .cinco anos mais tarde nun luminoso traballo
SALGADO. no que lle lembra .q ue na sua obsesión en contra do nacio~
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O ' panorama político español está que ferve. A5=abadas as vaca-,·
tro home na presidencia do Gonetra en q14e as armas chegaron
a totalidade dos seus veciñoas se ·
cións para os políticos, vacacións que foron ~oi intensas en rumoberno, secadra un soc.ialdemóao poder .dos reclusos e que istes
enéóntraban en folga -de farne~
res notícias e declaracións da esquerda e da da direita, especulando
c!!-ata.
foseri precisamente a sacar da -.. co se4 alcald~ Manuel Gohzález
. sen~pr.e coa crise· de Gobern.o e coa formación · ~Unpa maioriá s{>lida
·• . ~ 1 sua :felda ao milita-ii te .de .Fuerza··. .-_. a cabe;zá.
.
no parlamento.
·
··
·
. i · · · ,.:
~ ·
.
Nueva~ Tamen dá que ·,so~péitan> ··
H¡ii quen segue propondo un "Goberno de Concentración nacioFUGA DE PRESOS DA .CADEA
feito de que Emilio HeJlfo se ~ni ;
naJ'~.,..outros falan P.ª~ pr,esj_d_en.te dun home 1' 1~ 1c;~nrh. a ~at n person.aii-· _
_."_ DE-~A
. L_G.'. A" L,·A
·~1r¡ ·() ·_). _ ; ,_. • · '·c ontráse na cadea de ·:Akalá;·xa'.'fl d -·"- ·, ·. '"·" • · .., .• --»'r ·• " - · "':
.
__ ~f1:1 <e.
.
_
.1
_
~.
__- O"~ mo!Jvó.' if~t ,folg;!_ ngn_~I_if
dadeca,pazdeaglunnaraosdisnntossectores'~. ...._
·,
--· .... .:__-~,.·:·
~ ·; ·.. - ---~ ,1:~r~f~1:~ 1 .·:~ '~q-üé ... ~sta est~·:dotada rde f"ouó ts>-e .- ~ó~ · por · oscartosdo~nipregocü~
·
Jaritén saen_ a~ ar .o s rumores d_ a entrada no_. p"óxüji. o_ Goberno,· ..
·~
ine·a· iº'da" s de segur-idade c·mno · -- --~·
· ..b. b
d.... ~
·
- . . Nó_utt~ ~ord~ ;de _-có,µsas, -e -. q· ueddu de~oS-trado;
. .ad~i:U'áis-de
. ~ . mun,itj.ri.
h
·- o que dnon_- aca, 3: . ~n.
- "e._
. u.e.· premm. ibelmente se form. ar.á a·n tes do no.vé qe s~tem. h.ro,_data. en
q
,d~ritro,. i.da, a.ctuali.daii~-=e~pañ0l ~_ ·!.=. egar ao' seµ . estmo, agora xa .
qu'e Pres1de?~e Suarez va1 emprender un v1axe_1-10~ dtst:intos paises_ .:~ ·; .. ~f~ra;n}e" e~ta.... seina.n a· ha:i que i;e:-~
-{ er únha . prisión- do.ndtH·eLdá .ta: . _ J1es ")!óron. :;e_íit!-~gaqó_s :: mái~, -os:k
de IattO!lOamenca, de persoas pertencentes a Euzkad1, e sobre to~o a
. '1'
f ~ . ¡· d'
i·
, "~méñ o tex.ime a:berfo ;. - : .'
. - . clOú e mí_llóns ,de·-p
' esetas so' a-este;
·
sa tara uga rea iz-a a o u~_.s. ~o. ,r :- ·,"",··~ ....
. ;
\
•
"'
,
_
l
Cata unya.
dez reclusos da cadea de Alcalá; · "·
·ti ~
-~t:"''· ·. t·s-r:ir;--: ~¡1-Bt?~; s~nó'r(cpf!io n;~riifi~taba
' entte ·-~st~s dez gre,sos qúe . l'f;gr~:_ · ,,_ -- •
·
.
. . ·- .... _"" , .. Mano.~l ·G01fz~lez_
que~ pedi~.
No que si .están de acordo
mamente dentro da ucb estase
·ron' fux1·r ~.desp· o1·s d.~· 3;ffi
- en.3:z. ar ?:,. , FOU~:A DE f M:iE NA ~ER;RA
mos son postos,,de ttaf>allo". ' ·
"?'. ,,
'SUR Q.E-- SEVftLA·~ ,...
< '··" <
'
'" -.;..·--:;
• •
-.
producindo un movimento, emrodos nos mentideiros políticos
h9ra . da . sest:i aos guar:\las con _
.(: no da crise, mesmamente h" i
pezado por outra parte xa fai
pistolas, -éncóntrase ~~ilio~ l;I~ ; ·
; '! ~
~
i; "' itempo, p3:ra derribar a Suarez da
ministros que xa se consideran
) Iín, militante de Fuerza~ Nu:evf e
;
Dµránte
:os dias que duro_tr a-.,
Presidencia do Goberno, o pe_o r '
cesados de antemán. Tamén se
autor·- ·confe:;o dá. morte de Y ofolga.- ~e Jarµ-e pro.ducífonse" un- .
.
:
_--.J
o
sábaoo
.:último,
'e
·
n
c>'uttó
·
e que non encentran· sustituto.
tala da gran ascensión que realilanda Gonzáiez.
.·
h-as declaraeións do -Gobernado.(
orde de cousis, .rematab·a á. folg~
zaron estas vacacións alguns chaGivil de Sevill~, no que no máls
clefame
que
prota~onizaron
mados "ex", por exemplo P10
Tres <lestes pres'o s, entré os
As declaracións de vános mempuro.estilo dequtros tempos culmáis de setecentas peisoas pér-· ·
Cabanillas que presumibelmente
que se encentra· Emilio Hellín
bros cualificados do partido cen~·
pa:ba á prensa do montaxe desta
rencentes
·
a
po~os
da
Serra
,-Sur
:~
ocupará unha carteira despois da
fo ron capturados pola pólieia -_
trista así o confirma. Pode ser
. :folga,_ mediatizád~ pol<;> Sindica.é
de Sevilla . .
remo delación.
poucas
horas
despo1s
da
sua
ev.aque poucos meses dempois de
to de.-'fr:aballado.res do Campo.
sión.
que se produza a saida de Abril
~ ~~~ ), :-.,; T~C·~~·: ,_, / ~
e"'
'
Pero as voces de desacordo
Martorell e se a cuestión econócoa política do Gobemo non
mica ñon se arregla, os poderes
·Asi e -todo hai cousas -que .
veñen só de fora, senón que meseconómicos tente.n po!ier a ounon están €raras, tais. ~orno a má" _

a

nibel ·
~s ...de . , ·
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Despois dos acordos suscritos entre a UCD e o PSOE,
Ju an Rodríguez Noreste, do grupo socialista, ven de ser
elexido novo alcalde de Las Palmas, po r20 votos a favor
(14 UCD, 4 PSOE e 2 Asamblea de Veciños e do Partido
Repúbl icano Federal) frente aos 9 votos da coalición Unión del Pueblo Canário. Mesmo quedou estabelecido que o
a primeira tenencia de alcalgrupo gubernamental ocuparia
día.
Este pacto entre as duas forza,. e que segundo informac1on ten moitos visos de ampliarse á Xunta de Canarias, da
que os socialistas están ausentes, ven dado polo feíto de que
non sexa un nacionalista de Unión del Pueblo Canário o que
ocupe a alcaldía.

mán ! ,._ di -sua-banda, _" Asamblea de Veciños" · seguia a re.i ernr ese mesmo -dia .as- suas_P.'eti- .
cións: "UCD quete dirixir o~-8ai.-.
rr0 s, quereñ levar .esa Con~ellalfa
1
~non podemo_s.. consentil0-' •.

. O gran problema que n_on
vindeiros dias pode chegar a xurdir plantéxase éoa Concellalia .
de Bairros. Dunha banda, Asamblea de · Veciños "quere · Ronéla ,
e~ marcha e drrixíla, dou'tra, a
.UCD non está disposta aº qué se-- x:i así.
~

A pesar de todo isto, a pro·posta socialista de non crear
polo de agora esa conflitiva Concellalia de Bairros non foi acep ::
- tada , en princípio por "Asamblea- de Veciños". ·

~pri-

97 a

·iaco
<los

r da
1ltucesi-

;tro-

ndo
~ xis

•ldando
ado,
s <ledas
das
·''f

e· xa
su as
onal
ie a ·
ións
ual,

O NOVO ALCALDE ASEGURA
AS RELACIONS CO
GOBERNO

Anteriormente a elección,
Luis Fajardo, reponsábel da política municipal
do PSOE a
nivel estatal, viñera de declarar que "o alcalde de Las Palmas,
1uan Rodriguez Doreste vai ter
todo o apoio t €cnico e político
do
PSOE".
Asimesmo, Luis
Fajardo deixou ben sentado aquelo de que a negociación levaráse a cabó. a nivel local. "Vou
explicar
r-seguia a dicer ·Fajardoá executiva que non
·se trata dun · go tierno de coa..:
· lición senón dun goberno
·concentración ,- de cheo xustif.icado polas moi especiais e di!fíceis circunstancias do axuntainento de Las Palmas, desde os
Pro ble.m as económicos e as par- .

de

ticularidades das forzas políticas
presentes na Corporación". Asimésmo, afirmaria que Rodríguez
Doreste é a única fórmula posíbel
neste
momentos,
xa
que "é o único que pode dar
estabilidade e facer gobernábel a
Corporación, calqueira outra fór·mula o faria imposíbel". De certo, está ben claro que o novo alcalde vai facilitar as relacións co
Goberno, xa que como seguia a.
dicer Fajardo, "non hai que esquecer que Las Palmas está . xa
entre as oito capitais máis importan tes do Estado e gue as
relacións directas
coa Administración -e '' cb ·;. GJ6berno están
a orde do dia, con un interlo:..
cuto l\! así agardames que se po<l'A-n topar posicións favorábeis
para tantas axudas cómo a. cida-:_
de necesita". ·
·

O PROBLEMA:
"" CONCELLAllkf>E BAIRROS

Joutros~te~as pero : •c-atla cousa
ao seu d~bido. tempo, :que nada
~~~ que ver u-n -co outro".

'.
Asi as éousas~ o :único que
_ vai a estar dar.o é ql!e moita
moción .
de · censura, moitas
declaracións uns contra' dos ou-·
tros, mais cando chega _o momento da· verdada, cando hai
que preservar os intereses partidários e centralistas irnense os
dous. ·
-·

Eles ben saben quen _é .
Non obstan- -. o s~u enem!go: os nacionª'listas.
Ú,_. estes dedara.b an a última ho-_
.~a que "aceptaríamos que hoh bera un fi,rme compromiso de pór
Fálase - tamén do - pacte
en marcha un plan de bairros · segred-0- que . xa existe ~h-tre -0
que dote de infraestrutur:a_ .l:t · partido gtibernamtmtal, que non
todos. os bairros d€ Las Pal.!UaS, go!Jerna, e· e> partido- na oposise non se pon en funcionamento ción, mais que non fai oposia Concelialia .queremos conque~ ción , no ' que se refire ao - Estarir que funcione · polo menos t_u to Galego. ·
o contido, a 'finalidade; un plan .
que c1,nnplira::i sobre a maFcha e
Posiblemente. sexa
cunha comisión de seguimento ". así. O de Las. Palmas pudo ser_o
primeiro paso.

E Ó PSOE v~n de te~ciar:
no · prof?leína dando <;:orno _sol ución ~ alternativa de que non
haxa Concellalia. A UCD declaraba que "cada concellal tén
o seu distrito e· ese é o xeito máis
lóxico de traballar, n~n é ~reci. so xúntaJr este tema nunb.a soa

"'

. -Gálícia p.ode ser
·Adeinais disto, ·"Asamblea -de
·a
gran
aldrabada
e o pobo galego
.Vecinos quere . ade'm ais que Cultura, concellalia que · ostenta . qu<efl sufra as consecuéncias.
nestes momentos'; leve apardlá'do 'O capitulo d~ Festex.os. ·
-<>
O mesmo .PSOE lembraba
o pacto · municipal va:i seguir para <liante e que polo de
.agora iso é todo, qui~~is se fale
qu~
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s·en esperar· . a qu-~ o Congreso élex1se ~ n~v~ - p~esi~e!1t.e (;as ·;urnas
non_-0 puideron. facer o pasaqo 29 de xi.II;I<.> por non alcanz.ar. nmgun
dos candidatos a maioria al:>sdlutá), ~ri grupo de militares encabezados· por Garda Meza cumprian a sua- promesa, ou máis .. ben a .sua- ...
ameaza, de que darian un golpe militar no caso de que gañase as eleccións a UDP (Unión Democrática .Popular), ameaza pregonada e potenciadá ·pola prensa Feacion·ária en unión dunha forte Ca~paña pro_pagaridfstica eiicamiñada:· a ~esprestixiar as ·loitas populares_,. e d~nha_.,
mili.tarizac'ión ~ da linguaxe'in·o sµal, ant-~s de q.u e o pobo acud1se_as ur_
. na,s-;- o~Íeotada,.füridarríenci!fuente a cóndici?JWF:J>~..seu«voto. Con_este ·~~~ .
·suman xa - ~89 o número · d~ ·gólpes d~ Estado'Xo :ct1arto_nos, ú_~t,:iipos· <~>
arios) que no transcurso da h'istó'ria deste país p~otagonizaron, na sua·
maioria, militares que se.en algo se de~caron salvo escepcións~foina ~ \ ~qa, ·vocación de mercader-es·dispestc:>s :sempre a vern;l~r ao seu país ao: ,- meUór pds~or e a,- ma~aerai: .ª'?', seu' pobd¿ ~n _b~Ííefício <leste" , ,
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Binzer, ·- que estabelecétl Únha'· 'Sar .da • diferéncia dos déstinos
cruel ' ditadura militar (ños · anos
dos dous países veciños 1 sae a re··
do·· seu· m.andato· fotón encarcelucir Jo mesmo estilo sangrento
. :>; - illin_eiros derCatav1 q·n'.t-2 . ---?:_"'¿..
lados 15 .000 bolivianos), foi ·o
dos golpistas.
·
•' :~ -~ . o· sentimento- dé"· frustración elexido da CIA neste caso para
Nos mesmos j:iias nos que 0
sustitutir ao derrocado Xosé Tonac.ional pr.oducido por estas depobo de Nicaragua celebraba 0
rres.
rrotas abriu o camiño a un ·forre.
aniversário do trunfo da revolu.impulso de reformas anti-imperia ~
ción e que o pobo salvadoreño
CATRO GOLPES
4ista·S· -nas que Ó movimento~
vai conquistando cada vez posi·
EN DOUS ANOS
obreiro e popular, da.quela de-cacións máis favorábeis, nos que a
Presionado polas clases popuráct~r reformista, t'ivo un p,apd:
guerrilla en Guatemala vai tolares, este último víuse na necesi ·
fuñdamental ao lado do Movi-..: · dade de convocar eleccións no
mando cada vez rnáis importan~éntó Naci~nalista B:evoluc]onácia e o ascenso dos procesos de
78, que foron ganadas pola UDP
rio, creado no 41-, despois.
liberación dos pobos é un feito
cuxa vitoria foi escamoteada por
dunha . insGrre~ción encabezada
1rrcversíbel o golpe de B<'l1via
procesos fraudulentos. O 21 de
Í?,or este :110 5 2 que derrótOU Da§
non só reflexa o desprécio c..las
xullo un novo golpe de Estado
ruas ª· 6 reximjentos de infante-= ·protagonizado por Xan Pérez As- - forzas ~eaccionárias e do imperiaria 'e que colócaria na prnsidép.ciél¡
lismo cara a vontade popular sebbun, protexido da CIA, tjesplo
!lo Vicfor í>az Estensoro (segund~
nón un evidente esforzo deste
maba o réxime de Banzer e inva
nas ~leccións do pasado 2 9 <le lidaba as eleccións. O seu progr:i- para recuperar as suas posicións
Xliño i). Despois de 12 anos de
e retrasar o proceso revolucionáma resurniase nunha so frase :
goberno civil· nacional e de cariz . "Non permitiréi que os comunisrio e de liberación que vai afecprogresista, -enfraquecida p_ola·
tando pouco a pouco a todo o
tas arriben ao poder". Non dupresión imperialista,;:-e. polas divicontinente lationamericano. Nesróu rnoito. Ao cabo. duns meses,
sións internas, a revolución bolite caso nun país no que a treo 24 de novembro, foi desplazaviana perde a sua fornp. or~~ianal
menda explotación das clases podo polo xeneral David Pad.illa
· e a influéncia norteamerícana na
pulares fi.xo xurdir unha erara
Arancibia que convocaría elecpolítica· e na econom!a é restabeconciéncia nacional anti-imperiacións en xullo do 79 , promulga1écida paulátinam_ente. Paz Esque en dous anos e por terlista,
ria a amnistía política e legaliza ceira vez consecutiva deu a vitotensoro é derrubado por un golria .. aos partidos pohticos. Nas
ria eleitoral á Unión Democrátipe militar no 64 no que foi des-eleccións convocadas por este,
plazadó pola CIA.: que · pux-0 de
ca Popular -alternativa non hotamén ·ganaria Siles....Zuazo, apepresidente a R_e né -, Barrientos,
mologábel
aos intereses das mulsar de que. Paz Estensoro consetinacionais
egresado · dunha escala de a via~
norteamericanas-,
guí u rnáis escaños na Asamblea
coalición
de
partidos formada
~ ción dos EE.UU. e piloto persoLexjslativa, que baberia de elepolo MNR de esquerda, Movi- nal - deste último. Enseguida dexer ao presidente por non ter
mento de Esquerda Revolucionácraria Barrientos que a Bolivia
conseg_uido nengún dos candidalle cortviña só Occidénte, non
rio (MIR), P.C., Alianza de Estos o 51 por cento da votación.
·obstante a sua ambicion personal
querda Nacional, Movimento de
A · crise foi resol ta designando
de quitarlle demasiado xugo _a.o
Esquerda Nacional, Partido Socomo presidente provisional un
capital . ianqui .estabelecido no
cialista
Aponte e o Movimento
terceiro "emenerista", Víctor
No)1 era difícil neste ~arnbien
rica.no c:uxas mulrinacionais posipaís levóuno a impor extraccións
Revolucionário
de Tupac Katari.
Guevara Arce, que se comprote preveer, mesmo antes da celebelmente tivesen moito que peresaxeradas aos monopólios norApesar de todo, a história aprenmoteu a convocar novas elecder, de non actuar este así, tendo
teamericanos, o que lle costou
bración das eleccións, a posibilidéunos que os procesos de libe- ,
cións en xullo do 80 _, á par que a
en conta o control ccase total. que
a perda do poder e a· própria vidade dun · novo golpe en Bolívia
ración e revolucionários poderán ·
Asamblea Lexislativa , por es·m aexercen sobre a . importante rida. O avión no que viaxaba, rega(rodeada e ameazada polas ditast.'r retrasados mais nunca estir·
gadorá maioria, decidía jncorpo·
duras ..de Páragqai, Brasil, Ch~e . e . .. queza.· min~ira_ ,(especialment~"" o ,..,<. lado pola '.'Gulf Ojl Corporation"
pados, porque o futuro téñcno
rarse no Movimento· dos Non
estaño), a--pesar de ·que como no
fOi blanco dos disparos de a.xep- · Alineados quen na sua última
Arxentina), e precisamente por
sem pre os pobos nas suas rnán-; .
caso de Chile mantivese unha
tes da ·CIA no 69.
isto o Comité de Defensa da DeA. RUAS
cume apoiaba a Bolivia na sua
mocrácia, formado pola maioria
postura de rechazo ·formal cara "-, Tomou ·o poder o xeneral Alcentenária aspiración de obter
dps partidos· que acudiran ás urfredo Ovando, comandante en
ao novo réxirne,. que agora aforunha saída tara ao mar. Sen emn:~s e pala Central Obreira, afi'rtála através dos se'us -axentes _d a
xefe .das forzas armadas, non
bargo ainda ·ha be ria, antes das
rniaban o día 14 ·de xullo que de. ~-, GlAe das ditaduras da za.na-,
-. , : obst;4nte ao decral'.ar inesperadaeleccións, un novo golpe militar
p·t oducirse es;te · haberia ~«>lga , X.fh
rUNH1A LONGA INTERVEN7 , .i;rneqte-., a sua intención de realiz~r .
protagonizado por Natuch en
dl e resisténcia popular. · ·
CION NOS ASUNTOS · ' "• ,,,.1. t:r~a,sformacións -socio-ec;onÓil]iNovembro que apesar de que
. INTERNOS
cas, pór fin á inxeréncia. estrapunicamente
se mantivo durante
; Por outra parte, o feíto de
xeira nos asuntos internos "do
duas semanas foi ben utiliZado
que_ fora 'a UDP a vencedora
·E .a partir do 3:_!10 1899, cojn·país é cortar a actividade subv&Rdist; GaÍega de 5Óci61·p~dagoxt'a
pola -direita e a reacción co~o
.-{"_diS:posta a aplicar unha p-ólíticidindo coa chegada á.o p.od~r do
siva da CIA, foi derrocado. pQr
e sqcio-lingüisti a
amenaza
para
envenenar
·
o
amd. 'nacional e a -rematar coa exPartido Liberal encabeza,do por
ésta-, aq cabo dun ano.; que p9~0
biente aptes das. el~ccións,. .des~ ..
pbhaciÓn ·que, os mon9p?lios _e,~~
Manuel Pando, cando se inícia a
no poder a Roxélío Miranda. ~
prest;ixiar-- as loifas · populares
tl'.anxeiros levan a cabo ifo paísn~ '·', grartde penetúción · do . capit~1
vocación revolucionária· do polfo
"que ab9pn __ o pa'Ís ao caos ·e, á
s~gundo anunciara na sua cam- ~
ianqui neste país - que en unión
boliviano, así como os cre'cen:tes
·
anarquía"~·, ás~ organización~ · e
pafia- _, sumado ,~ fort.e c;o.nc_ién-doutros haberia -de hípotecálo · .,. ·, sentimentos anti-ianquis . volven
da .progtesiya ·das clases ,popu~l:l~ .. _ econ6micametite.-:-, e a .interven- >< i l', m¡mif~starse c_o_ gobe!tJ.O do x~- · partidos . 9:e e~·querdás :· "inspíra, dos en 'for:?as 'e· dó~trfhas dé óri ·
r'C:k ·nacida ·e -desenrolada como : ,ci6n directa e encuberta nos seusf;!,eral Xan Xosé Torres que ao ca- ·
1J fl ·I
xe esria
óodiéionar . o
'' ·,
.
l
.
,
'l
·
p+oduto,_ -da tremt;n.da : explotaasuntos mternos que cu mmaq, ' . bo duns meses derrocaba a Mi'Voto
pop
.
;r .
ne2á
·
s
alva;
c
~Ól'l
.
ción e represión- a que sempre, se
na sua primeira _fase, cando_no · hn0a e qüe- iñaugurou uñréxime
impor
b
orde
e
·consplida!}/de~
::
,.:
~:
: ::'
•• ,
":
.,, ,.
, ··
:
.
é
7
. viron ~ometidas, e aos aconteci32 o enfrentan con Paragua1 na
. de ·· esq1,1erdas; no camiño de liniimocrác:ia- ... .
· ,~'
1~ Epi t~da por "F'R OMOCIONS-q.JL TY·
mento& dos últimos anos, permí-guerra do Chaco (:território codita:r-·a influéncia dos monop0libs
Despois de que a UDP vor: .. ~A IS '• G-AÜ:GAS S.A~" .sobo p"atroc!tenos-afirmar que o .golpe militar
ciado polo petr~leo) na qu; perestranxeir~s no pafs; .nacionali·ve-ra a ganar as elec.cións en xun9, . niÓ q.~ '.'~SOCIACION; .SOCl9-PEDA·
perpetrado o pasado 20 de xuJlo - . · tle 200.000 km de terntono e
zar os sectores clave da sua ecna CIA volveu pór ~n mareffa .,o ·:.
-.:· .~ '" ' ~OX ICA GA Ll;:GA
despois do motín dun cóntinxen. .na ... que ademais. adquire " un~a
nomia ·e seguir unha política
probado "mecanismq do .. putch
.SUBSCREBA~E DESDE XA!
t€ -do exército e-da base naval de
Íorte de~da exterior que: ha?ena
ti-imperialista. O seu programa
militar. Xa advertiran con anticiTrinidade co apoiq dos grupos
Ingrese
o importe da suscripción
de .sumir nun caos econom1co e
democrático flon conviña en ab:pación os militres que se ganaba
anual de 1.200 pes.etas na _con.ta·
armados da Falanxe Socialista
social que aprovdtaria aquel pa-· .
sol u to aos EE.UU. e a CIA nJn
esta coalición haberia un novo
01 -500.000-5 do Banco de V1zc~1a, .
Boliviana, de extrema direita, ti· .. ra esquilmar as suas riquezas rese contentóu con derrocálo 6 se- "' golpe... A analóxía, dos ultimas
Sucursal da Avenida de Buenos Aires vo o seu centro de operacións en
·primindo brutalmente ás clases
. nón que ademáis, no 76, cinc<f
en Ourense, por x·iro postal., transfe(en:acontecimentos neste país do
Washington e é polo tanto olitra - -- traballadór'"a's' a.'fra'Vés' dc>s rex(me_cia bancaria, ou talón, indicando seu
·anás despojs do putch, asesinguCono Sur coa traxédia do pobo
ob!;t do i.rnp~rialismo norteam<>
nes t~teres que ?~tentaron o po...
no en Bós Aires. O xeneral Hugo
chileno :non parece casual e, ape.. , nome, apelido e domicili.o .

•

r

-;n.-

.N. 121 / 294 SETEl\llQRO l 1980

·cons1

para
te X O'

viliz2
os slÍ
lósof
poet:

góric
no rr

ción
dunh
soa.
a soc
rand1

o di~
un ha
de. <
dos 1
post<
prod

nos.
ses
inte11
fixes
pobr
truid
<le Pi
man1
xogo
cont
mult
(Ulfl(

vo l
com1

gels
seus
cos 1
un ha
tan te

á ed
en e<

"Ca¡
"o s
en f
do f
rapa•
de,<
truci

com
· a pr
o Ú1
horn

14

l

,., .

, .... ,'/.

.

'· .~

" Í

'-

inos .
a re··
=: nto

ue o

no

rol u-·
reño
lOSi•
ue a
totans de
'e ito
'1via
<las
eriar· se~ este

ións
onáLfeclo o
Nestre: poTara
eriater1itoráti. honul-

lS-,

1ada
OVl-

máEs-

¿Precisa o home~ un deporte
para viver? Esta pregm;ita P,l~n
texouse desde o amanecer da .¡:i-_ ,
vilización . Ao longo da hjstfo~ia
os sábios de moitos pobos -filósofos, médicos, pedagogos,
poetas- responderon cun categórico "si". Todos concordaban
no mesmo obxectivo: máis atención á educación física no marco
dunha formación integral da persoa. E todos coincidían en que
a socíedade ten que prestar meirande apoio a esta tarefa.
Evindeciouse, con todo, que
o disfrute do deporte chegaba a
unha parte reducida da socieda~
de . Os pobres quedaban escluídos desta formación , debido ao
pesto
que
ocupan
na
produción, traballando desde nenes. Os socialistas utópicos ingleses foron os primeiros en
intentar que esta formación se
fixese realidade tamén para os
pobres.
O home universal-mente in truido foi tamén a preocupación
Je Pierre Barón de Cubertiu humanista francés e fundador dos
xogos olímpicos.
A cultura física e· o deporte
con tribuen a lograr a formación
multifacética do home, constituindo ademais un factor decisivo na sua saúde, tan to física
como mental.
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Carlos Marx e Federico Engels referíronse xa a isto n s
seus socialistas u tópicos bri tá nicos de proporcionar aos rapaces
unha educación que atend ·se
tanto á formación intelectual e
á educación física como á vida
en cornunidade.
Máis tarde Carlos· Marx. no
"Capital", fixo referéncia a que
"o sistema fabril foi o primeiro
en facer xerminar a educacióo
do futuro, que unirá todos os
rapaces, por encima de certa edade, o traballo produtivo coa instrución e a ximnásia, e, non ' só
com métodos para aumentar
a produción social, senón como
o único método para producir
•
homes completos' 1 •

L

-;··

-

.

:

e i1~f;itus:_ións _ C.ad,a . emp_re_sa de
irnp_ó1#ocia .<:' ,qida . institu~íón
·.t~n ...ÍlQ.h <l ~OIT\uajpade deportiva.
O . d~p~rie;·,eJúpe:z¡a,._ no.s p,Üip.ei~os .
Ipese~.. d9 r~.P,~'.f< -~ sigµes~ prac~i-..
cando . durante tqda. a vida. · o ·

.
Rematadas as Olinpiadas e vistos 'os resultados, pdm.eiros post~.
. nseguidos por países socialistas, empezouse a especular sobre a or- ·
c~nización deportiva néstes países. Houbo quen chegou a afirm~r, xa
~ue non podía poñer oytra __ ~e_ga, que ._a Rep.~blica. Democrátic~ ,.~
Alemana acadara_- eses res~ltados ~Jira ~.9•. ~os . m~is · espe<::tad,o res ..~u~~
os da própria~ U RSS, _dadó o st;~- ~úmer~ dt;!~habita~tes,, :tan re~uc1dg.. ;: ·
comparado cos doutrás ·nacións;-que os debían á ditadura socialista ·"w
dado que a xente estaba escravizada ·polo deporte. Nada máis fóra
da realidade. Pero unha pregunta sigue no ar: lxenera o socialismo
mellares deportistas?

_; ,". ~. M~ 'Jffiiorti f :R~e,p9.Jt~ ·ae_._rp·¡i·:.
·:

~ ~s4s,_-': gúe __a x~te ·_faga d~pprte_. ·

. ·
'

son unportantCis, o Baro-n de Cubertín afi-F,i rloú ' que "para que
· _cen persoas ;fagan· exercí cios·físi..:
: cbs, . '.~ pécesário que cincu~nta
· practiquen .<:i_ep0r:te .e qu.~ vmte
: e., especialicen" · para que vinte se
, · p~áalicen é necesáricr que cih ··o sexan capaces de lográt resultados:-:sorprendentes"; o q\le se
. trata € - estimular eses . cen co
. é :xerríplo de . cinco. D~s.e.s - cen·
·xurdiráñ logo mitras c~nco cam-.
- .péóns. __

<~

~,f~~ ~~l; '·A.'ioq~ a-iJe,p~ -~~itos, isJne'<láll~s ·

O Baron -de Cubertin -dicia:
" . depprte antigo e.xch..if u.. , ?? ~ 
escravps. ¿Debe de permi,tirse ·
que .o depqrte moderno sir'!<J.,
só os i:-icos?. Non é -suficienri..:
que cada catro anos os xogos
olímpicos se celebren exp.len
didamente ,para unha élite. Máis
importante é que na modéstia
e uniformidade da vida diária
cada cal, sen distinci6n da p
sición social, receba os ben
fícios da cultura olímpica.

As medallas -dos países SOC·ia:
listas, concretamente da RDA
non son un miragre como alguns
_ se puxerón: a dicet, xa que lles
pesa men~s -réje,rirse a -mir~gtes
que a relaéiórts so.ciais, estas_rela- ~ - c;ións . son a.s. q·ue . permiten · que
· todo o mundo: practique .dep9rte,
desta grande '·masá de practicantes' saen os g·ran.des campeóris.

Esta esixéncia que fom1a
parte da ideoloxia marxista está
en vias de converterse en realidade nos países chamados comunistas. ¿Que é o ·que diferencia
éstes países dos outros en canto
á cultura física e ao deporte?.

•
A diferéncia é ben simpiL.

nos países socialistas, no socia
lisrno calquera cidadán pode
practicar deporte, o deporte que
queira e- para o que teña máis
aptitudes.
As ventaxas da vida sana
estiveron
reservadas durante
moito tempo ás capas .privilex:iadas. O mesmo valeu má.is
tarde para a entrada en clubs deportivos, única forma de poder
practicar o deporte. Ao final
do século dezanove, cando na
Europa o dep~rte experimentaba
o seu primeiro grande auxe, no
Racing-Clu b de París só podía
practicar deporte o que cumpria
coas seguintes condicións: " un
home que ainda non teña pa!ticipado en ningunha competición
públ~ca, con expectaaores ou re cebindo un pago de calquera
parte; que nunca antes fose pro ou entrenador en asuntos do deporte para gañarse a vida, e q uc
tampouco sexa obr~iro, arte5an
~ ou xornaleiro". Estas leis, axeitadas ás condicións de hoxe en dia ,
ainda están vixentes en moitos
países;

Campeó·i:is · _eunha · mentalj'-b.Je difete~te. As marcas son só

- un escalón - máis na .forma\:iÓn

Artigo 18 (3): A cultura ·fisica, o derJorte e máis o turis-_ . integral da persoa, unha maneira
mo, como elementos d~_ cultur:a "5'ocialista, est~n ao serví.cío , _.de reali-zarse- plenamente. Nos
do ampl·o -desenvolvemento ffaje-o _e -:. inteléctual dos Giqa- ·_. Raises' socialis.t:;ts, ao -cohtrário.
que nos capitalistas os departísdáns.
1

-~

Berlin equivale a méio ·dolar.

quera cidadán.
O campeón Olímpico en Montreal Jpchen Schümann da ROA
causou sensación cando declarou
que a cuota mensual que d
pagaba ao seu club deportivo de

•

Nos países socialistas practi car deporte non costa nada. To'das as comunidades deportivas
e tán· relacionadas con empresas

'r)F;z MIL SUSCRIPTORES PARA
,.

.

'

•

.

.
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~
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fogo 'sa_c arlle pmtabilidade . eco. nómica, mesmarnente camio se
retire. Veranse así na obriga de
re curiir ainda qu~ s'e xa ·a meios ilc g~ is c;omo o ?opii;g. :
P-UCHEIHO ·

u)VHA PRENSA. GALEGA ,.
4
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Cada mes desde o primeiro de xu.ño ao prim€-'iro· de noverribrn. ; .
.
SORTEO de unha colección encuadernada de A NOSA TERRA-~ntre ~
1,.- Os nosos susc;iptores que fagan 'un ,fio ~(»'sus~riptor (F AG- S lJSGR1PTi0R A UN ~IGO) ·
__ ·En~retodososn.~vos_ susc.riptores : '--~ - ___ ,--~-..
. _ ·· · ~
· · ··.
·- · ·,~
. i-.

.

I'ros países socialistas a causa .
é diferente, a educación universal ·posibilita facer dGporte a. cal-

tas .non -se ve-n na ·obrigá de

f:acer marcas importantes. O seu
Artigo 25 (3): . .... P-o r mor de acadani pler:ia realiza~ción ~_
da personal idade socialista, e darl l_!i? un ha · satisfacción a _ porvir .está asegurado, a sua vida
-v_a i continuar roáis ou menos o
cada vol ta · mais ampla ás suas ·neJ~esidades culturáis · e ás
-mesrt10, pola oontra, nos paises
suas aspkacións 'creadoras, o Estado e máis . a sociedade
capitalistqs, o deportista vése na
danlle. pulo á participación dos cidadáns na vida cultúral,_
necesidade -de -conquerir· trunfos
a práctica dos deportes e máis a cultura fís·ica.
- para· poder prat1car o deporte e
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secq.é~cias xenéticas. S·~ se pen~ 9ue _esta poboación tivese
neces1dade de conseguir un espacio vital adicional me
·
a liberaci6n ,d~ seu ter~itório vital, a agresión mÜit~r es:~
d~ o xenoc1d.10 podenan _ser, 1:1nha consecuéncúa posíbel
AuJd~ ~9ue ha1 ~xemplos histoncos de comportamentos de
exp~!1s10~, agr~s1va, n?1' paree~ act~al~ente ser esta unha
opc10n viabel, po~. ennv~ d~ certos limites pois cab<". pensar ,
que outros cai:nb1os .tenan lugar antes. Outra posibilidade
· ~~m ~e~os i.~quietante, con re}ación a pr?pria identidade- .,
~ a ehmmaci~n de excedente reprodutivo xeralmente en
forma de emigración, e colonización, unha realidade vixente para moitos pobos.

Do que lévamos -dito pódese deducil" que o comporta- .
mento rep_rodutivo duf!ha sociedade, mesmo dun pobo,· e-n-.
relación co tarnciño da sua pobo~ción·, fndependentementé:-..
dos 'obxectivos 'e n que se .inspira, terán,_sen'"dúbida, .entre ·
oi.itras unhas .determinadas consecuéncias xenéticas ·e._am- . ·
biéntais. En base a isto e as ·c reacións :tecnolóxicas e culturais, unha proporción significativa dos seus cidadán, no
pode, é incapai ou renuncia a contribuir -.· ao crecimento . poboaci onal.

Tamén é <loado pensar na responsabilirl.,rie que cada
xerac10n asume . en relación coa cantidade e calidade
das xeracións que as suceden. No noso caso, non cabe dubi- .
d~r nen da respon~abilidade nen da ·r pellor herdanza. O pun-· ,
·to ,:de vista de moitos demógrafos, interesados en encontrar
un'ha alta no crecimento poboaciOJ;ial é á. causa ou- a conse-;:
cuéncia da probeza e subdesenrolo, non_deixa de ser unha
cu:estión irrelevante, cando o crecimento demográfico representa ' unhá: es.tratexia '-.-na. loita . pola . "supervivencia".. (::;erta-c
.. rn~iite p ritmo do crecim.eri!o .da nosa poboación, -ainda
n~s mellares tempos, nunca puido ser· axeitadament~ det~~minado pola sua.~própri~-- re-pro-dutividade~ Esta constata- .
ci(m histórica é1evidente e dehida nunha meirande parte ao
de.sg'aleguizante fenómeno da emigración que secularmente
ve°'i¡ sofrindo a nosa nación~ o l}Ué se traduciu nun-ha· den-si.da.de de poboaci6h · das -rri.áis .bai-ias de , todas as nacións.- •
cbi onizadas ~o oeste europeo.:
:,} Evidentemen'td 'a ' p'r ictidi· · do ~· control de poboación
a!r¡ vés da planific~cián raMilia:r, ten· adquer~qo inicialin_én.te
ufiha máis rápida difusión nos estrato~. J)leHor .· educados
e (ªvorecidos da socieda9e, do que ven a re~yltar ~nh.a frrtiliaade fdiferencial negativa~ "'n o_n obstante dos estudos de·
correlación .que se.·refre·n f eito .entre a inte1ixéhcia dos in di=
viduos 'e a sua fertilidaqe , non ese poden tirar conclusións
d&,fil nitivas .. 'En realidade no_n, nos 1parece unha grave contra- ,
ri~ adé demográfica ' qtÍe" sex~fi as . familias máis acomoda- , i
d ~s as· menos ·prolíficas.- No ·contexto actual esta fertilidade
.d ~f~rencial non é unha cuestión importante.
•¡:,
.

No caso do control das poboacións por meios voluntários, hai, como xa ternos visto moitos feítos cuestionabeis,
sen que por outra banda haxa suficiente evidéncia de pqder manter unha tasa de crecimento cero por esta vía.
Dedúcese pois que as chamadas democracias occidentais camiñan decididamente cara a un control da poboacipn
por métodos compulsivos. Certas formas de coerción est 4 n
senda institucionalizadas. Estas medidas compulsivas tje
control contemplan fundamentalmente o control do tamaño da poboación antes que calisquer característica xenética. Hai que pensar que as implicacións <lestes métodos tenden evidentemente a un deterioro xenético. Debido a os in- '
dividuos que teñen ~en os de dous fillos, · poderian con~ti- ·..
tuir unha mostra da poboación cun alto promédio de defeitos xe~éticos, a remoción selectiva dos seus xenes, propabelmente non seria suficiente para contrarestas o feíto
continuo das mutacións.

e

, .

O ' control eficaz do tamaño, e menos a cali dade .xenética, ~da poboación por as ·sociedades e os-estados pode requerir, e de feíto requeré~ restición dos <lereitos do individuo para reproducirse. ·

·

Outra consecuéncia da extens1on progresiva das prác- .
ticas !imitadoras, foi a de incrementar o índice de endogamia dás poboacións.

il.1:4.;5

'"*'

:~,
7

,l

·:~ As impÍicació_n s divers~~ de» control de poboªc:i_ón; tan -

to.:~~enétic_as _como " ~u.lt~~~í~,01a de outro ·. tipo, són .eviden,, tf!Jtiente .diferentes; en relac10n ·con cada ·sistema de -control
Su postas as diferencias da fecundidade entre os gru pos
acfp ptado é dicer, ríos· que favOFecen un' cr~cimento conti.:.
dunha mesma poboación e mesmo de poboaci óns éfü; tinw
n.~1 d~!- ~·~s -~_ue: Pf~zno~~~ lf? . ~ontrol do ·tapl.año da poboanun mesmo ámbeto, amáis fecundidade dunha rnáis prec1~ n · por~ 1!1e10~ vqlu~t_an9~ ,.,e<l)ps que- im'p oen un- cón~ol
_,,
~
domínio poboacional tamén no senso da outra, moitos
c~~P?!~i;varrfen,te. -.f.? r" _gútrf ,bap,4a ': os xeitos ~dé vida 'das'.. ~ - No caso-dos sistemas que fomentan un crecimento con- · -<lestes comportamentos estan agora a perderse.
p~oc:1;síóhs co~ ~esp~íto;·'ao. sexóJ~,.f repro~ución en perma= tinuado , .da poboación cabeFÍa perguntarse cais serian as
Finalmente a importáncia do fenómeno demográfico e
n):~t~. .~luxo e c~.rr;:lfü) ; ·, ~?A~n -~er; ~or1secuéncfas de dificii "~uas _éar.._adeásticas ?'enéticas rnáis importantes fundamén- ~Lvia, tanto que calqueira dos aspectos vese igoalmente
·
·
· -·
'
-talmente as das xeracións futuras,. e cais as derradeiras eón- afectado polas accións do poder estatal.
·p.i;1 \d1c10n: ,,
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GUNHAS CONSIDE'Á'l

- existe
!
• rié de conotacións , _gpe cabe
~~C.!9NS~CUL:[.~_R_~~§.. ""-----~ -- ~esaltar p··01~ , seu i-oT°esp-eC"íft~· ·-· ,... _.,. .desp.Fovista de :: certos -valores.,. · -moito que ver coa situación
sociáis fundamentais, valeira socl.al e · separáfas seria algo
~ ' ·." .... · ~ , .~
co. Pr.e cisamente · impulsada
de contido cientifico.
así como ·"Inventar paradi1:~
~
.Rolos. _.organismos_ de poder, _
sos nos desertos".
~ Problema cultural nos
,pola oligarquía e_ p·o la . burgue- .
e) ' b tra~ath.<fritó c:fo.s _¡fropfé;~_ ...
PaiJes ·'que :-~6ffen·· urilfa éiepl~r\- '
' sia tlómin-ame; é . c'raro. · tjúe --~(-: ,
Hai · q~,~ .:ir'. ~onrad~-- Í ~~ra
n}~s.. éomo_ ~~go "~upeíf,fcia~" e· ,
. dél,tiá < e'cbnó.mi'é'í(' p¿jfít:Wa _ie; E-' , , · proínoCión 'dunha: cuhuti sen ;.de ~facer c~ltura e. por.. .- os pés
"' circunstiñcial ',como
se
~ul!.ural
. é -nYoí-··gfaiide. ''E
valores, (éerto "tip~ · :ae lite" .
no , _chán ainda -que a imaxidose ún" mal . menor e :.dan~fÓ
dcf~"'~destacár que nos J;>9bos . , raturá de ·consuínci, · promonación d~ artista _ yo~ . ; p.s ;
niáis imJ?Ortancia
valqr cul-.
onile hai ú'nha opresíón nacio~ !l.'.1 'ción do foldore-j como algo
vece.s .por nba da reahdade. J 't
tdral cun 'sefüid·ó · ctárahleñté
n& ciará . existe unh'3: li~erat4-~ ~'.)l, típi~o • . etc ... ) _.é ..af.Itla _que t~~
1
'_ ~./;!.·~ ...___. .... ::;_ ~
-'
ra~e '. v.fngar·ciá -q~ef:~.~fa dfri-_:~·~ ' . ñen .as _clases d.o-moqant~~- pa-. ,-{ "iPrii\re~alista":, · non ~ tocando ·,
d ~· fírt -~º "'f<:>hdo . real dór
xi~ fü~dam~ntaln:iete,}~ clá.! · .. ra mai:iter ao Pobo-:. na s~a . 1g-,.
A solución . a· gozar dun fo-"
problema. ·
se~'..:• p-opulares . copi? 1 anna : 1 · I)orancia e para al~ñear ás _cla- ·" ~
mento e promoción real da
con.cenc1adota.
Non
valen
ses populares (xoga11do· . , un .
nosa cultura,· da promoción '
p&)~. postu~is . literarias· có~o- ·
rnLde, comunica~ión).
9,un .:-.. fom~en.
participativa
.
Cabe
_.
·dicer
que
o
·
atr~so
dlJ;~;·' e_culn;1rali_
stas, ·senón que '"
to e .promoción real ·da -nosa
cultural
é
un
i:.eflexo
do
atrao escritor debe .ser en parte
Volvendo ao terna literário
cul-turá, ~' da promoción ·par-·
so económico e dÜ-,. átraso po' o . r-eflexo da situación d'o se'u
faría trés di~tineión$ · imp~rticipati:va de ,ar't istas nobds,.
lítico,
formando
os·
trés
un
'es.Pdbo, debe ser-·signal artística tan tes:
da difusión por toda a nosa
labón perfeitar'nente unid~ e
· da .sociedade_na que vive. - : ,,
Nación de algo tan próprio
~oerente, · sabemo·s · pola ( expe-;
... ..,¡• .- .
e ' tan irrenuriciaábel -corno i
a) " Unha _cultura.,. elitista, diri-·
riéncia que Lun Paí-s eéonomi- 1
.-"A .expresión , colectiva ·_da:
:'it enío.s taméri corno pa
xida ·-somentes . para clases alcamébte . fortalecido ·posee
ta,.s e Ill.edias.
·
·_
un índice cultural alto. _
arte do pps · pobo?'. ·9~ea7_
sodedade_ . na que ..,vi~imos
·~
~.., ~n:+,~~'":-" ~-·-~: ~-.:,"' - '....
._., ,, \ ~,.
-r !
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escolas de formación ·
artística: "Pintura, escu.J.tura, ..
arte-. popular, teatro, .. música , :·
etc ... " e de ter duns me1os de ·:';
comunícació.n ao servício das ../
clases populare~ e que <Jifun- ''.~:;
dan con serieda_de todo aquelo ,, "
relacionado éoa : riosa ~ultura, ~-:¡;
todo isto e· en suma. un proble- _.,!
ma político-, eis e':l sí a c:~nc~e- '~/
· cións duns organismos de po- ·.;,
der proprios de ·caráéte.r J?opu- ~>
lar e non corno .na a:ctuahdade .,
aileos a nosa reaHdade · ·e ·emanados ·duns señores·. que · ~l~-- .,
1
boran a p-olít'ica 'd o noso ·'
País a 500
Km .da
Nosa
Te~.. t'
¡
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da arte e dos xeitos,
OS CMtPA.NARIOS nE
·. . ]JA.DO u_c OS

',.,

tivese 1
tesrno
e aipsíbel.
:os de
unha
1ensar
idadc .
:idade
te en
lixen-

luntáabeis,
le pq-

f.or FELIPE SENE\i

. Os

irmáns OcamRo funden ,ao

·~no :~ ópre·: medlo- c~f1,to . ·a~ c.ampas>·algµn,has del~s de moitoS' h-__

los , COIDO a ql.Íé fixeron nQS anos.
. Estamos outra vez. as voltas cincuenta para o templo da
coas campás e agora~ faremolo · Vera-~ruz do Carballiño, de
cos campa,.neiros das ,t erras de 1170 kilos e que ainda non hai
caldas de Reies, .d,e Badoucos os ·mojto fen,deu e levóuse a gober' irrnans Qcampo: homes qite fun· . nar, ou como a que se atrevian.
diron moita~ das camp·~~ que a fundir .no ano ,1935, antes pa
ranxen nas espadañas e nas to- guerra, p~ra a catedral composre:...:,~
rres das errnidas e das )grexas .de hila; pesaria ftf3,in;i~s oiEO mil..
- para dítos!' traballóg artellaríasc
Galícia.
.
Os ií:man.s Ocámpo tei"1en a 'ün forno na mesma praza d, 1
· sua fraga
no lugar de Badoucos
,
~
Obradoiro, trafegos que se
•) ·
co11ecen ben as suas raiceira._s e
abe
n
qlle
Felipe
Blanco'
Ocam,
-~e-zaro~
a
facer,
mais
a
guerra
S
•
•
• •
.J.
•
• 1n terf erm · é os traballos non s '
po fo1 o seu devance~ro ,que no..
.
·
;1110 1630, no lugar de Ameal arguir~n adi':nte.
rcllou o primeiro taller para funNon obstante fundiron moi
Jir campás. Desde 1886; segun- tas outras campás, desde as máis
do se ve na soleira da .casa de Ba- cativas e rebuldeiras, de cüarcnta
doucos, o taller esta ah e foi kilos, ate outras xa roáis respeiMclchor ·9~ampo o primeiro q).le tuosas de 500. Así estárí a bater
o rrasladou de Ameal a este lugar os badelos e a tanxer, a perfeccio

~

..

-

...

o seu toque co uso, a anun
ciar ll e ~os fi-egueses da p_irfoq uia
as horas ;¡,s ledicias e a~::í)1 agoas
NaqJ~F taller de Ba'.aoucos
trabállase ~a golpes, uns para Jcsfacer a ch..atarra, .3,s vell~_ámpas
fen di das tj:µe $e volver~p ·a refundir, outros golpes de -tFfaza para
probar o repeniqtíe das.. máis novas , vanse . pulínpo a:r.e
lconseguir
.
.,,,.
n~ r

·. b·re e o estaño nuh cáldo roxo,
'. e ;~intilante _que ·chirría: p'olas
- cá,nles que van aos moldes das
campás, alí daránlk aforma,
, Refráns e ditos moi ~mergos~
herdados dos priIJleiros- campaneiros, ainda se recitan en Ba·"·-dá-urns ~ ·~ Mí<ie'Se - ó'· tempo·· e as
~anrrdádes 'da biohee, a:··b~{qa de
bux,ó chn escantHlónf cos' seus 'nu-"
zyieros~rornános- -grabados .e.coma
·1,S...n: bái:ulo ·de:--póder: Ai.gn tle má. f!•" 'i'.co hai na féitura das campas,
-'llllllllE-rlJ.lf das -sempre levan .o rrome ·e ó lu-·
~---l!!llmBI•••"" ·~ gar dos: -: seus fundidores os
un toque fino e -choroso, qutro irmans· Ocampo de Badoucos; e .
· nos ombreiros das mesmas non
groso e respetuoso.
_A cúpula do crisol esta sobre faltara á leenda de "Jesus, José
dunha zanxa na que se enterran .. _e_ Maria''-, .cando •non outra -ins·
os moldes, cubríndose con-.terra _ . crip,ció.n na _que. figure o nomc
e un rey:estiment? de borrall~ e . 5io~ ,donan_t.e,~- p.u . aJgun conxunto
auga para, conter o calor. O ~urne . ,, P?-ra. qu~ das campás se ii,rr~de a~
e as outas te,?1peraturas co_nsi~ ~ ~esgrá.ci~-, a treboada,, o lostrego ... :_
guense coºn barrotes· e pitelp.s d~ - 9 _mal nas agras- da parróquia oupiñeirn, as1 vaise fundind~ o co.- das ruas da c;idade.

~
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Por M JlORTAs 'vILANOVA
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Léndo o Cacioneiro da Terra Chá e as er uditas notas que
11 enriquecen e que
, non hai
mo ito, pubricou o meu amigo e
case veciño Isaac Rielo Carballo,
1¡ue vive fora de Galíci.a e que
este ano aínda non tiven a
akgr ía de que pasara . por
Xistral, como tódolos anos , pra bo tar con él un párrafo de vagar,
lembreime do señor Pena de 1ledra e do Señor Rato do Hedrallo, ós que coñocín e tratei nos
días da miña lonxana infancia.
Falando da xente da Terra
Chá teño que decir que somos
todos moi localistas. Ser localisra non está nada ben e ainda <licc
tc.:o. Mais ó mellor é necesario,
1 lai un refrán moi noso que sostén que a cabra semprc tira ó
monte.:. E as súa - razós rerá.
O Cancioneiro da Terra Chá .
ls4a<.: Riel
Carl>all o, nat u r~LI do concdlo de P 1, nun
rinc ullo da nosa tripu, dcsfai un
\'dio tópico, no que crdamu~
túdolos chairegos: que na Terra
Chá sorn s pouco cantarciros e
dl' que apenas remos ca n<.:ic'is.
l·,stl' Cancioneiro dcmostra . e
i> l·11 cu mpridJ n1cnt1.:. tndu u Ll 111de

- ·
.ación
Jtura, .
1úsica
1os de
o das . . ,·
:iifunquelo , ~
tltura, p
roble- ~
)flcre- · ·:
lepo- '::.
popu- · ·
lidade ·
ema-

e · ela-. ·
noso '
~rra

A PENA DE HEDRA

..

trario . Aledámonos de verda<l1:
de.: que así sexa. E por m oi ros
J.ll s.
Mais ó que iba, Cando lín o
Indice de nomes xeográficos do
Cancioneiro
da
Terra Chá
en tereirhe que no meu cpncello
de Outeiro de Rei e, concretamente, na parroquia de San Fiz
de Paz, hai unha lénda ou tradición que- dice que un dos servidores de Mahoma, . cando os
mouros andiveron por estas terras, tivo que quedars~ na parroquia para cumprir un fado ou
condena, Cada vez que enche a
lúa ten que abalar a pedra abaladoira que aínda oxe esiste no Fugar da Pena de Hedra.
Teño entendido que a Pena
de Hedra está entre as parroquias
de San Fiz e San Clodio de
Aguiar, onde se crgue o Picato,
que nada ten que ver co 'm onte
que hai despóis de Lugo, r~a
estrada de Santiago . O Picato de
an Clodio de Aguiar é moi
scmellante, aínda que máis peciucno e de formas máis regulares, ó Pico Sagro. Do outo da
. Costa de Ramil e según se baixa,
na estrada de Lugo a Corui1a,
pode ollarse , a mau dereita, li'mitando a parte sur da Tcrra Chá.

este monte do-P-icato _c:uia feirura lembra·, dende lonxe, a · Jun
queixo de ,Sá.n .Simón.

tciros e cumpridos e homes de _,., ría: achegar -un . día. a San Fiz de
-P.az-. · ou a · San Clodio de- Aguiar ,
moi boas falas-. Sernellaba que
nunca máís remataban coas cor- . e recolleitar dos h€izos da xente
esta fermosa hestoria, lénda ou
tesías.
tradición que se foi tr-asmitindo
e-ando -esté -· servjdor que
oralmente dende hai· moitísimos
A mÍn . sernpre me decÍa!l
escribe era -~ rhoi nenq, lemhra
_anos, prob<!-blemente moitos s~~
Qtie
me
iban a "levar a ver-o Pica- ·
que sempre viñan xul)tbs ó axun culos.
to ·e ~áis a Pena de. Hedra. Eu
tamento de -Outeiro de Rei o :;e- ·
pcrguntáb~lles ·5¡·'·a ··:ft~n~ de.B~; Isaac Rielo Carballo - pon
ñor Peiia d~ Hedrá e máis o se.dra
era. como as Pen~s de Rodas.
tamén no seu Cancioneiro da
ñor Rato ·de Hedrado, c:¡ue erarr ·
Terra Chá unha cántiga referida
. amigos de_ meu abó e, meptras se
San Fiz de _Paz que non ten·
a
achegaba 4 consistori·o arranxar
Decíanme que non e que a Pena
os seus asuntos e go b<;'.fnar a ·súa' de Hedra tiña un encanto. Nunca . nada que ver, q:imo é1 mesmo
fai constar, coa Pena de ~ledr~.
vida, gar'aaoan as súas bestas soupen de que encanto se trataDice así:
·
nunha corte que hab-fa: -na /nosa
ba. Endexamáis estiven na Pe-na
casa.
de Hedra e ó Picato sotnentes
Teño unba mula ·en San Fiz,
Teño unha lembtanza moi
o ollei de .Ionxe.
téfioa pra a~ar con ela,
lonxana, vaga e imprecisa Jos
dous.
··
sácoa pra ir a f eira
Dende que derrubaroñ na
e andar acabalo dela,,
miña
"Casa
natal
a
corte
na
que
se
Ambos eran homss feitos
e gastaban sombreiro mouro . As _ gardaban as bestas pra facer .a
palleira nova, non voltei a oltar
bestas estaban lustrosas e ben
Un ó lér esta cántiga evoca
nin
saber do señor Pena de Heman ti das.
.
as
fermosas
égoas castañas do
dra e do Señor Rato de Hedrado.
Os aparellos lucían
seiior Pena de Hedra e do señor .
adornos moi brilantes. Unha das
Rato do Hedrado; .que agall9pa Tanto é así que tiñan case totalbc.:stas levaba no aparello, _no
mente borrada ·d a miña lembran- ron polos meus soños de neno e
arzón, enrolada unha manta zaagora polas miñas parítasías de
za a hestoria do encantamento,
morana de moito porqué é outra . que sería interesante Pecollela
home que vai pra vello. Mais ó
unha xerga do país rnoi rebi-. enteira denantes de· que a xente
lé.r detidamente a cántiga lembrn.
ricada.
a esquecera, que todo pode su- que ña súa tribu nunca se arou
c-on mulis: ~ K . maliciase si e'Stes ·
ceder.
·
Os dous, tanto o señor
verso~ 'pcipuláres =non t~rán ~~ha
CeCáis o meu amigo e
Rato do ·Hedrado como o señor
segunda - intención;' ,. o máis
compañeiro Orlando , que é dos
Pena de Hedra eran~ moi etiqui.\t\oud1ciro:; de Matela, se pode- seguro é que sL
1

Por CHAIRA
ENCOL DA LONTRA
.
EOHOME
A lontra, chamada tamén lon trcga, londa,... é un mam ífcro
ac: uático q4e vive nas correntes
d~, aug~, dos ríos e nas desem bn
caduras d.e stes, donde se intro .duce no mar..
.
·
Co seu ~.orpo aiongad,o , ~ortas
patas con memb.ranas interdixita_is . µar~ natacio~~ pr~s~n~a .. por
todo o seu carpo un perd bri: ·
. liante, pardo oscuro, de grande
heleza que fai sexa persiguida e
ex terminada para rematar "adorr:a n~!o" calqueira ~ltio, ou cons-·
. rm11ndo un tristeiro abrigo.
.
A sua maior a<.:tividadc e· pola .
.!'.ti i;e_; _rnáis na~Luzada .' a inda que

perficie como bt~cando. As1 podémola ".er_ en zónas de augas
mainas como nos rápidos, ainda
que por alternar a sua actividaQe
entre o meio acuático e o terrestre, po~a Aespl~zars~ _polas ri~i;~i -l~
ras, moltas veces cando os cursos,
.
J fi JU
de auga non · pemuten
o seu pa .· ...
so. E: tameri nas zónas · areo~~s ~ ~
beira das augas, onde se aborcá·t.
llan e xogan en grupo. T-odo isto
se ' poda ver taman".as . Ye~s ao fai que sexa rela:tivamente si·nxelongo do dia, ·non presentande lo atopar· os seus r~stros, pegaletargo, polo q·ue téñ -grande acti- das. excrementos, etc.
v.idade en ·todo o ano.
· ' Pola .i hab~lidad<e ·que presenta
.. Por ser rrtoi boa nadadora! a:a.- ¡)ara se _desprazar, pode capturar ·
da' CFI' augas de moi : _di versas ca. .. peix.es~ rás~· erus.tá<;eos., serpes ·d.e tatte:rísti'cas, ·desplazándose . en aug~ ~ p·e qp,enos mamifetos, etc:
todas as· di-reccion-s 'fanw pola su - ,qu ~:c;~~stirn~~ o seu alimento.-.".. i
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número de espePresenta unha camada por sar no gr,ande
1 ")
ci es que des;ipa.r eceron o~ están
ano, sendo. o .p eríodo de celo nos
,
primeiros meses do ano, e ~!ás en tra~ce de desa_p arecer.
u_n par de meses de xestac1~n,
paren de duas a tres crías·.
En · contrap3:rtidéJ;, non son
Outrora abondante en Galícia, . poucas ~s ve_ces en ·que outra~ es,
. ..
...
pecies . se . veri Javorecidas, non
hoxe ..~ª ~non,'~ e ta~to,, polay:r" t , podendos·e ;.predec1r .a répercusecuc~on de~~~ fo~,e e o'?xe~to ,, sión qu,e ~todq, .i~to conleva nos
ape~ar,,ae ser ~nha espe~ie ~r?-. ecosistemas, ao · m3:rxe -das' impli.t~x1da , e p~lo ta_n to esta! pena- ,..cacions fotrins_ff,4s 9o fei_t<;:> que
hzada pola le1 a sua captura.
dfsapar 7 ~f ,y,n ,.,detepni_nado _ser
A acción do home ao longq vivo. ~, 1 " : 11 •
da hís'tória'., provocóu e está ·;i .
· ,. , '; ·. ·, . .
, ,
provocál-' ;1 extinción de moitas · ~: . Lémbrom~., da~ . palabras: d;in
especies·; unhas veces a actuación
taxidermista r~ferín"dose ,á lontr_a ,
directa sobre delas e outras pola
'que sabia é a natureza e canto
repercüsiÓn' que podan-leyar.;t on-· - dá , onte mesmo matei unha lon<;igo ciiv€r~.a-s ' acc·i.óps, , faino·s' T>en:- ·, tra " (?).1 , - -,¡~,
J
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Salvo esta última 'que ·é j.mha
. .:-Gónza:l.vez . -O Cédice Calixtino_é
especulaci6'n inusicolóxica do di- _ < ~a .iaríña '<lo ~1tro_ c:ostal pois se a
.rector . _· 'do grupo;- ·.Carlos ' - - ·-·~úslca «ifi_terior éra música proVillariueva, o ~ resto é · un-ha _ és~'.
_. fanfr" _::--ainga ~~Jl:IC as cantig.1.:-> de
colma perfect;=.t.· .9.o- que fói. a e.Si nú -- 1\.\a'ría esrexan .11 icad :1~ .
dad e de ouro da Nosa Te.rra . Seben ·este ano faióuse .· moito das·
. (:antigas de Santa María por ra"" ~ ..... ,
zÓ'ns alleas a sua · múscia · non -•
lles quita iso ' que ·sex~n, _únha··
das máis altas · bbras -. di cultu- ·
ra, e concretameote da' músi- -·
ca galega. ·
"""

Cantigas de San ta Maria. éód ice
Calixtinó. Cantigas · de · am~go
(Martín : Codax), GRUPO DE
CAMARA DE COMPOSTELA.· RUADA R-106 - D

.
d'. iante d un prodt..ic-.n .
Estamos
to que poderíamos calificar de.
·perfeito. Recén editado pola casa discográfica galega, a belida
música que conté~, o riguroso
das transcripcións, a sua b.oa in ,terpretación, o bón sonido · do .
disco así como a adecuada car.peta e o estupendo libreto que inclue fán ,<leste disco un producto
acabadísimo.
Inclúense .as segunr~ c; ·'o b;as:
'Ben sab 'a que po<l 'e val, ·i \farcar
orne per folía, Santa María, Strela do -día, Con gran razón, Pagar
ben pode, Quen a omagen da
Virgen, miragres fremgsos. Todas elas Cantigas de Santa María
do· Rei Alfonso X. Na segu,rtda
fa ce ternos, do Códice Calixtino:
Gratulantes celebremus festum,
Annua Gaudia, Congaudeán·t
Catholici. únha selección -das
cantigas -de ~migo , de Martíri
C6dax: Ai,, .- Deus, se ·sab-'oFá.
Quantas sabedes amar amigo,
Mandado hd conmigo, Mia Mrmana fremosa. E unha cantiga
de Pero Gonzalvez: Por Deus,
coitad.3; vivo.

Ao me,smo _tempo~ o
seu carácter lúdico - -como se
di- agora- f4_~ delas ~nhas mú ->
si cas ' delic~o~as cuxa, ex coita apetece a calqueir·a -hora do dia. A
sua inxenuidade, a -sua' simpli- ·
cid.acle .de fondo e de· forma fán
que estas obriñas gocen d.o fa--·_
vor p o pular "dado que non é
ne{:esár~a unh,?- preparación in -telec:tual especial, nen
moito
plenos, para percebíremos a sua
frescura ,e o seu encanto. hoxe
vivos como no seu ~ tempo. A única contl.ición · necesária para sa~
borearemos estas músicas é a falta' de - '.'rexuícios musicais'.' no
· senso de que ~stas - car¡.tigas non ,
~eñen nada que entender, :.sim~ ·
'
p_lemente hai que di~~rutálas ,
. E o 01 to das · éan tigas de
Santa María pódese d-ic~r ta.mén
das de Martín Códax e d-a de
Carlos Wl.t•uflYá,- perdón, :Pero
.
~-·

._

_ O significado histórico· de
certas pezas do -calixtino
a
part€ do valor cualitativo de todo- ele é fundamental: Nele
atópanse as, quizais, -primeiras
-obras polifónicas de Oeidente.
Neste dico incluense duas a duas
voces e unha a tres. Sen xoga~- u1os ~ chauvinista-s podemos afirmar, penso, _ qú~ o Calixtino
é-a obra musiCal conservada máis
impor~nte do seu temp·o (o s.é cuJG> X H) . A parte da ímpor-tan
cía vital que · ll~ confire a estas

do r

prim-eiras· pezas ·polifónicas o
feíto de sclo na história da músi ca Universal, a sua beleza Jh)n
pt)(le escapar á sensibilidadc '.!,1
qué teña escoitado -algur1ha \'e z o
\:<>ngaudeant ..cadiolici, ·. qu · no
<;cnso antes ~apun.tado ·é a obra
· i11~íis \importat1te - -da .musica
g:tkg.a..
-

blcma que representa a f'
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,i ,
onn1c
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.
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Terr
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,
Respecto . á interpretació
e en xeral mo1 boa. A nosa ,
.
¿·
mu
sH:a me iev~l. parece coa sinxe
leza q~e lle e metente. O carác
ter esta p~rfectamente consegu[
do polos m~trumentistas . 0 la
b~r da voz masculina (Feman l
Olbes) é t~én a debida. A.o~
voz fernenma (Piloc:ha Martinez i
poderíanselle pór alguns peros

. tem

dos
dita
que
mo
cop:
sent
rem
antr
cub<

Pofo que -respecta ao labor
musiéoloxico -'-todo -o - que é a
transcnpc1on, a intrumentaciún
ete,- ·e_deixando aparte as transcripcións clasicas d~ H. Anglés o Así en xc1:al, pero é especialmenresto do labor débese a Carlos t~ na sua ii:terpretación das canVillanueva e é -a ele a quen co- tigas de amigo a sua realización
rresponde felicitar. Presenta a- Jos. melismas non é todo 0 ligad
demáis do traballo de of ício al- que debera, ao seren atacadas
gunhas hipóteses interesantes acentuadas independentement
c9mo pode ser a transcripc1on cada unha das notas del 1 en ve
do Congaudeant catholici feita de facer un único ataq ue - n
·c onxuntamente con J oam Trillo primeir~
notae realiza
para instrumentos e voz, contra sen acento as restantes.
d~ tradicional para voz só. Así
mesmo constitue. un traballo séEn resume: Disco recomen
rio de ·especulación o xeito de
dábel a todo tipo de melómanos
reconstruir a música da cantiga
pois este tipo de música a
de Pero Gonzalvez. O que é a
contrário que outros, pol; sua
instrumentación pódese considebeleza direita pola sua espanta
rar acertada pola súa variedade
-ncictade e a sua frescura f án a
e color así como o bón gosto na
delicias de calqueira tipo d
alteración de instrumentos a caafecionado sen distingo de edada estrofa.
d e. sexo, esta~ o. traballo, ma.
,
Unha vez acadado es- n ías, etc.
te nivel de. fidelidade á música orixinal seria aconsellá.bel tratar
de se . J;Deteren estes estudosos da
1
nosa ~úsí~a -. medieval, co proMARGARITA SbTO VISO
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~"ACTOS '· ..

Con motivo das Festas de
R:amót1 de '-Villalb-a a.:--Ágrupa-' .,__" "·~
cícSn 'cultural "Loi$ · P~~a Nov0,
. órg·~"niza '; sd segúintes· ~-~ibs- cuf- ;
.turais que· p·ola s_u':r' vá~ie~atle ·veñeif en~iquecer. ~s x a' por si importá,ntes festas ~. da capital da
··terra Chá: - · · · -- ··
·
Dia 2 : .Teatro, coa obra ·Bailan- .
.dela 'da • MO.~te - :.Dii~'sa ,,. por - a-_
cooperativa c;ie' Teatro -Estafibel,.
Antromeni-Afitroido, as 11 . da.'
noite . .
'~ia .3: 'éortos cin~~atogr~ficos
d-e - Cljarlot, Keaton ·_e Harri - ·
Lanfdon as . 6,3<t,...'do seran e
t:0,30 da· m0ite. ''
.
·
DÍ~ 4-: Actu~ción de , Milladoiro
e Anton Lope~as lC?,30 da noite.
Dia 5 : 'A.
Matv~rfa d~ Carino
co G bra fabula da· Fon te e á Raposa.
· ··
/.'

s.

r:-·

·
Tódo.s , estes actos celebraranse no Salón de Actos élo Ins- tituto. Ademais de todo isto, do
30 de. Agosto ·aó ~ .de Setembro,
pódese visitar a Mostra- de Cerámica hPopula~ Galega IN Salón de
actos do Axuntamento.
." Festa d~ Cristo e Nosa Sra. do
. . Carme en Canga.s" Do amplo
progrni:J1'a · des tas
festas,-·
enn;e·s acamos alguns acto.s, ainda
. que o recomendábel s.e se pode
é ' acudir ·a disfrutar da totgilidade
do mesmo e víver o ambente
· sempre agradábél daquela v:ib ·do
Mor.razo,, , esp~cial~ente ch ama -

tirn nesrcs días de fesÚ.
Diá { . As ~11 .-fara a sua entrada ~
Qa vila a fanfarria músico-humorjsta -~' Samsiku" de Bilbao 1 qtJe
int€rp¡,etará as suas parodias por
: tQd9-S as rúas.
O mesmo día as 11 podese
escoitar na . igrexa a Coral
Lestonnac de Gangas.
Día 2: As 18,30 o grupo de teatro "El Arca" de Barcelona, pora
en escena, na praza do Costal, a
obra "Macedonia Sem idulce".
·, Dia 5: As 21 horas, na igrexa parroquial, recital de can to clásico
a cárrego do grupo Ars Musicae
· ·de Pontevedra.
PUBLIC~CIONS'

El instrumento musical. Revista
,bimen~~l. ao pre~io de 100 pts.
. Trae un artigo que atinxe á Nosa
Terra· "Musica gallega, história
d unha impoténcia".

" () p.1Jre Donostia é unha
figura central na · história da
mú ... it:a Je Euzk:idi n n só polo
seu labor cfJmÓ ·mu_.s1~ofogo e
folkorista senón tamén ' como se
ven de arnosar, como compositor
que partindo da .música popular
soupo crear 1.mha linguaxe contemporánea dende o seu país
para Europa. Unha baza máis
do selo "Etnos" que ven dando
leccións de boas producións"
Os
~fERRA

Tamara. NOSA

DISCO DA SEMANA
José Antonio de' Don ostia:. PRELUDIOS BASCOS
Pilar Bilbao. - Piano
EMI-Odeón -(Etnos)06¡3-063 611
GrabaC!ÍÓr'l ......... 8 1nterprttación >-"9

Xull1
safor
XUSt<

a m.
MCG

Ruada-Brinca. - R-115-D
"Neste disco en homenaxe a Pucho Boeqo os novos
Tamara tentan un produto a me~
dio
camiño entre ,. o vello
rc:perrório e o actual. 1Parécenos
que ·a s cancións de Prudencia
· Horno exixen os ventas e · unh,
'c)Z como a de Pucho. Un disco
p<.1 ra bailar este verán"' .
-w~lfgang A. Mozart.- SINFO
NIAS 31 e 35
Englisk . Chamber Orches~r
Director.- Daniel Barenbo1
EMI-Odeón ·
(Acordel
0377003 179 .

. "Segundo ·coa recuperació
do 'Baremboim mozo, a colee
ción econbmica de Emi présént
nos' unhas boas versións de dua
sinfonías mozartianas., ~xcelent
rdación calidade-pré~·io' '.

1

men·
. NOS
tos

GALICIA

CINE
· O l4 1: dei" se1;e~bro, no cine .Quiroga de Marin, á.s 10,45 :. "Los
Demonios" de Ken Rusell.
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o1cia o insigne eserit01
¡\[varo das Casas, '.'A nosa tcrr,f
constituí 0 derradeir? do m_und o
. antigo, e foi ? .par~~1so cob1zadt;
do mundo clas1co. Bon acerto e /
este p'ensamehto da nosa. no~)fe
Terra dest~ enxebre e xemal litcr·aro. Moitas costumes foronsc
pcrdendo co xurdir dos º?;'os
. tempos e con eles as xenerac1on s
dos millares tesouros que ~oral1
dita do seo pasado . A pa1saxe,
que non p.ode deixar de ser corno un enxame de fermosura incoparábel, tén un profundo
sentimento de arralo cando contempramos as longas corredoiras
antre os arbres velliños e novas
cubertas de follaxe que mansiñamenre · move o ar cando na scran brilan os dourados raios do
sol bermello con unha anxelica
sorrisa de iñquedanzas de fclici dade iMáis ainda! as verdosiñas
cam pias de cor esmeralda, a típicas casiñas aldeáns co horreo
e den:adeiro palleiro nas lediciosas xeiras aos sons dos picaros
gorrió ns que a eito pian nos tc llados do romaxe e dos pendeffos, a rnociña namorada que di rosa canta un alala no labadoiro
namentras coida do gando marelo, os valas cubertos de silveiras
entre o silandeiro regato que
murmura entre os recuchos, os
altivos piñeiros que a semella.nza
do fideis compañeiros nos falan
de lonxanos tempos célticos.
iAsi cando estou baixo _ deles
penso! ..
Pinal mermurador co vento
me falas de ialgo extrano
que con tristura nentendo! ,
iüu Deus que fermoso ser
galgo entre tantisimos ideais·! .. :
Galicia non tén por que ter envexa a nengun pá1s do mundo
polas . moitas marabillas que
encerra como son as incomparábeis rías altas e baixas cos seus
:i ltin
\Tn traballados crucei1 i' q : u

Liperació
a colee
presént
s de dua
Excelent

A tua vitalidade poderosa
era aceso e potente respra!}dor,
recendo namorado como a fror
e purísima esperanza xenerosa.
¡ .Ouh bó CarlosVarela, nobre·amigo,
camarada, irmán e compañeiro, ·
preciso como viña e comó"o trigo !

Ti fúches un patriota firme, enteiro.
¡ Sempre estaras con nós é nós contigo nun futuro galega e verdadeiro ! ,
F.· C. da AN-PG

te cos ríos, como polo coñecido
· Q gran padre" Río Miño, que
desaufa no Atlántico, o Sil, o
Tambre, o Ulla, o Mandeo, o Le·
rez e outros que son encanto e
riqueza do chán galego, a que
· :sempre foi prodíxio nosa rexión
dende tempo antigo, baixo o nome de "Galecia" senda seu idioma língua oficial até a chéga·
da á dominación dos Reís Católicos, a que con todos oS. andra-xns -porqué- pasou e sofrimerrtos
inda relace cada día máis agari·
mo e viver, graciñas aos nasos
bóns ·eferventes poetas~ e -escri· ores de onte e de hoxe. Coa
mán na cima do corazón de loíto, teñamos sempre ·na memóri~
po ·- .
os probes e~igrantes que ficaron

da escravirudc: ·
mesmo dos tempos do franquis·
mo que sen ter- outro delito co
de ser galegas de ideais nobres e
sinceros, cairon ba.ixo o fogo ·
dun cruel fusilameiito. Entre
tantas maldades e-c:ontratempos,
Galícia ceibe espera o diada sua .
líbertade e a xustici~ do que
.. fanto e digna. A 79 ·primaveira
quiXera chegar, porqué sinto
moita amargor ter que pechar os
· ollos · para sempre ·desta · miña
queridiña terra, que como postreiro desexo meu gosto seria
fose cuberta ·a rnortallá!'coa·'t;a:'1f= ·
deira branca é azul da nosa gran
Patri~ Galega_._

Compañeiro Carlos ~atela v .eiga

a

Militante da AN-PG dende sua fundación. Os com~
pañeirós do Frente Patriótico da ASAMBLEA NACIONAL POPULAR GAL.E GA, (AN-PG) continuamos ccr teu labor en prol dunha GALICIA-CEIBE E
-POPULAR.
.

(A AN-PG agradece as innumerábeis testimuñas de
fj;!.Cj:Q.... .~PJ!d~r.idade. e esp~ran~a -.coas que .foi honrada
a memória donoso militante morto .J .o dia 20-8-80).
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CARTAS
para dei·
xar l'.O nstáncia do meu desacordo con alguns aspectos do trata·
mento informativo dado por A
. NOSA TERRA (n. 11 7) aos actos políticos do pasado 25 de
Xullo , Diada Patria Galega.
Considero especialmente de·
safortunado e absolutamente in·
xusto o xeito de informar sobre
a manifestación celebrada polo
MCG e a LCR. Con independén·
cia do que se dí sobre a mesma
(onde, por certo , cometese o
erro de afirmar que saíu da Plaza
de Galicia cando, en realidade,
escomenzóu na Plaza Roxa, .digo, resulta verdadeiramente sor. prenden te o feito de que dispo·i• nan do mesmo espácio (entre 6 e
· 7 liñas) as r,e feréncias.·informativas sobre os acfos do POG do
PG e do MCG-LCR. Resulta sor- ·
prendente por canto as cifras das
persoas asistentes aos respectivos
actos (por certo que na crónica
q.ue comento non ~e dá ningunha
cifra de manifestantes para o ac- .
to MCG-LCR e sí par aos do
POG e PG) non son en absoluto
· semellantes. Tomando mesmo os
d.atos proporcionados pola auto. ndade gubernativa -datos moi
discutibeis pola fon te - da que
proceden pero que , en níngun ·
caso, reflexa:n favoritismo .cara
ao MC~; e á LCR- chegamos á
· conclus1on . ~ - ql!~ a manif esta,, 1

,l ,1

111.l

1

Orchestr
iarenboi
(Acorde

A tua vida foi breve como a rosa, ·
aberta á 'Iedicia e ao· amor:.
·tal o ri.o profundo e·cantador,
a ·abellariza plena e rumorosa.

do seu seron ideas sen funda-. municación qu~ sirvan á causa da
síca de .Adalid . .._·
ción do MCG e da LCR foi, en
mento. E para p~ntualizar enganúmero, doce veces super.ior
li~eración . do pobo galega. Xa
A miña:. resposta -..ao párrafo
direilles ·- que ~ dado -.que _., o n:ieu
(l.2 00 persoas) a do POG (100
-~ que logo, o fondo desacordo que·
como o que .ine _a.d ica'- ·0 Sr-.
domicílio é a capital francesa,
persoas) e á do PG. ¿cómo é .
expreso l;ioxe aquí ten o carácter
Castellé é a de· dii:erlie ·que~ igñoposíbel que <liante desta reali''construtivo de quen cre·e -na l~- . · ra totalmente de que ·edid6h ine
pudén co'npulsar ·con. frecuéncia
dade A NOSA TERRA adique
boura transformadora da crítica.
serviu para as miña~ interpretaas edicións francesas dé Adalid.
Desta en particular, polo menos. ,
cións. Seg.l!.n do él·é a · ver_si6n pá- · -Digoo ·para información do Sr
o· mesmo espácio informativo
Cartellé. Por. outra parte, como
a uns e a outros? ¿como expli·
XESUS VEGA
_risiense, .e eu respostollé. que é a
MembrodoCté. Nacio-;,aldÓque se -edito'tr en Esp'arra ·)¡;á que· · · compositor, direille ao · <lito· se-car esta extraordinário diferen· ·
ñor que músi_cos máis · coñecicia entre o que sucedeu na rea-: MCG por aqu~l . tempo ainda--npn to- ·
dos que Adalid remozaron,
lidade e a información que apa·
Non teño por costume..: re.s· mara contacto c~as edición.s que ·
m.µdaron .- e' : correxiron as suas
rece reflexada nas páxinas <leste
ponder a ataques que -atañan · a · se encontran na Bibliote'"ca ~ Na. próprias · ob:ras'. E· para termimiña persoa mais ~i · ~os ,q':l~ ~- · d:onal de Paris. Non reducill nasemanár:io?.
concerrten _a miña integridade'
d~, non. al;iiguei nada, notl~ mu- · . nar respond0 ªº Sr. Cartellé
Eu non creo na "obxectivi·que "non ._,_me si~~o quixotico nen
dade informativa" que predican
profesional~
, dei na~~::€." pon · de~exo ~alargar
os voceiros do poder e da pr~nsa
No número 112 da publican·a da mais soBre ;.esta . cuestión .
redactor en nada
nen para
_nada · .rpais · que si -me sinto m€lÍ
de direitas. O xomalisp10 "asép. ción que Vd. dignamehte dirixe,
que debera · ser tomada .ri-outro
tico" e "apolítico" do que pre- -~ leo con. abraiamento unha carta
. seQso:_.se alguen .,eri· Espafii tiv.ó · _.~ por~ enci~ade_ querelles, de corral.
sumen é unha pura falácia que
'· dun se:ifor que no'n ó gosto de
o válor d-e ;fanzar un di~có (co . Esperando que esta carta enconsirve como. coartada · ideolóxica _ . --coñecer, o Sr. Ramiro Cartellé .-:. sufü;_ienJ:e éoraxé. da casi ·EMI)
trará espácio na sua digna publidos intereses antípopulares que
- -Alvarez, na que se permit~ . dicer 'no .~-omercial no .. cal ha{ obras
de ·
cación,
agradecéndollo
defenden:. ~or iso, eu acepto e
· que tanto . a grabación discográ- --- rdun - galego ilustre, p~rmitáme
·a·ntemán " quedo de ' v ·d respeirespeito a orientación ideolóxiJica como a edición da UME daldkerll~ que esa persoa foi -o seu
tuoso e atento S.S; ·
crr s·e. falei -de querelles de '
ca e política que preside a lagunhas _o bras de MarciaCde Ada~ ,. ·'· ser':'idbr, esquecendose·, de todo
boura de A NOSA TERRA. Alid que tiven o pracer· de e(í.i'ia1" ~- ~·-)ucro ou publicida&e que redcmcorral refirinrñe ao <lito articulo
gora ben, a existénci-a- desa con.e stán cheas de alteracións, · ci-e.· ".?. - Clei?: .en benefício próprio . .E., so.:.
do Sr. Cm-tellé e non aos_interecreta orientación non debería ser
infidelidades á obra de Adalid. -o·
-bretodo; · que ó máis importansantes tr~ba!J.os realizados por
un atranco á hora de reflexár a
· s~~or Castellé ignora totalmente
te é o feíto de pod5lr oferecer a
Margarita Soto Viso sobre a obra
realidade galega en todos os seus ¿.
que edición me basei para sapúblicos · ~an' diverso·s cqmg aos
de Adalid, traballos· qu,e merecen
matices ·e · cores. Lamentabel~
· c_ar do esqueti~ento .esas obras
europeos- ,ou X~poneses-, _obras
todo o apoio que. Galícia poda
oferecer a. aiguen que pensa na
mente, a crónica que motiva ' e sta , _ qúe antes (algunhas delas) foron
.de dfro señor .Ad:aJid_, totalmente
riqueza dun património esquecarta parece negar a efectiva poso~xec;to d:unha é'dición_case -pri·
··de~cof!~cisJo· de~es ~'~p4hlicQs. O
cido até ·hai perneo nas nosas
ta en práctica de tal premisa nas
V<!:.dª' e dificil de atopar, edición
dernáis, dado q-..ie non 't~ño nad a
Españas (vexáse articulo no
páxinas desté semanáriu.
tio, meu amigo António-~ Iglesias. ,_ que reprocharme e q.lie gracias a
num. 2 vol. 11 1979 de Revista
A__simesmo e para puntualizar,
Deus pode :rtfo presen:te dormir
Que conste que a miña críde Musicoioxia de Sdad. Españotica está feíta -talé, en calqueiAntonio _ Iglesias invitoume a
sen remorsos de "fideliqade":
la de Musicoloxia, articulo adica·ra caso, a miña vontade- dende
participar . no Iff Festival de·
non me· interesa, e moíto menos
do a Adalid).
a banda de acó, dende a defonsa
musíci:i. española en Santiago; du..
entablar unhá polémica inútil
ANTONIO HUIZ-PIPO
da existéncia duns rneios de corante o_ cal puiden oferecer mú con álguéh que se · permite sa<.::ar
(~.. • \ '° F ,
e ~!i t ,\ ·¡ ,,.- ~
~
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HOMAXE A ·t AR·LOS VAREl.A (BRAIS)
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Coa morte de Carlos Varela Veiga, Galícia perde un
dos seus ~áis sér.ios e entusiastas- traballadores da cult,u ra dos últimos tempos. A sua marte prematura ~os 3 5 ;1nos deixa varios- ocas que difici~mente se ,..encheran e sobre todo deixa o valeiro ,da sua pre~éncia que, para todos
aqueles que o coñeciamos tiúa un aquel de causa diária.
de camaradaxe natural.

'

expos1c10ns e mostras de cerámica1 de talla en madeira
tecidos, broslados. E non se limitaba a esta laboura ·dL'.
divulgar, senon que tamén practivaba estas artes, tentan d9 adaptálas ao noso tempo.
~ .
.
Lembraremos a:s suas p1.: zas de ceram1c~ decorativa que lembran as formas prchistóricas galegas, e teremos presentes os seus trabalJ 1 ,s
·n corda, os seus tapices dos que preparaba unha exp o
11.'.i(in cando o veu levar a morte.

O traballo de Carlos Varela foi notábel polo continuo e polo vário. Fundador de "Nó.s Cinematográfica
G~lega", foi un excelente r.ealizador de r~portaxes con
cativos médios. Rexistrou ,.co4 . ~ua máquina o acontecer
diário do Movimento Patriótico en -documéntos de grande: calidade. N6s Congresos-, .nos mitins, nas manifestacións Carlos Varela cunha ruán manexaba a máquina e
erguia a outra en puño~ pa~a torear a consign.a ._Ó cinc
militante tiña nel quizais -6 máis grande representante na
nosa patria.

O seu traballo no club cultural "Valle Inclán "
máis importante . das sociedades culturais de Lugo
· u 1 longo e froitifero. Ninguén como él soupo gober u r o cine-club, que pala sua laboura e preocupación
.;raba considerado un dos mellares, non somentes de
.alícia, senón de todo o Estado español. Foi un traba lu excuro e calado, quizais sen brillo pero real imp ortante.
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Carlos Varela tit"1a gr~ndes proxectos, proxectos p 11.1
'H:her varias vidas de continuo traballo. Algunhas vct t'~
decía: "non quera morrer sen facer tal cousa". Pois be11
:11orreu sen facer tantas cousas que a sua morte é dobrl·
mente doorosa, dobremente crua. A morte de vello , a
mor~e de persoa que xa cumpliu o seu ciclo vital, non
doe porque é natural. Pero a morte dun mozo cheo de
'· da tén aquel de inxustícia cega e feroz, que nos deixa
anonadados .

Pero Carlos Verel,a., Brars, foi tamén un das · no.s os
fotógrafos máis· habeis, e a sua !aboura-neste ter~eno viuse en A NOSA TERRA e en todos os voceiros nacionalistas. Coa sua cámara deu notícia cabal ·das cousas galegas, retratou as nosas xentes, fixo Pátria.

. Como disefiado_r gráfiLO foi quen plasrnou case todos os símbolos do MN7E;Q ._Diseñou cart€is de prnpaganJa, ilustrou ~oplas de foÍta~, realizou . murais, <leulle imaxe cabal a un pobo que desperú.. Foi unha da~ persoas
que máis traballaron polo rec_o ñecimento da nasa arte.
1'opular. Amigo dos oleiros, organizaba ou potencia b_a

Coa morte..d'e Carlos Varela, Galícia é máis peque n.i
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Algúns dos seas traballos
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