,.

PER. IO~ICO

GALE_G-0 SEMAN_AL ··

N . .143 •DO 18 AO 24 DE FEBREIRO DE 1.981

'

e

50 PTS .. . :.

.r,. ..

a
n)n

se
:a
fo

nf i-

li -

1ó)íl

ue
Je.

lll--

ri
CI

da

:o
or
<e~ai

' O.

lar
1t1 -

·os
·1a-

ca
)o
'élr

:aÍ éJS

::a·
sual ,
en
rá1o-.
ro,
;si'.:\

o

er-

o..
o

OA RESTRUTURACION DE CAMPSA

nha-·bomba ·n a est.,ada
ada cinco minutos

~antiago:

ASI ESTA A ASISTENCIA-. SANITARI~

º

AS RUAS DO CASCO
VELLO XA ESTAN SEN COCHES.
Diversas - manifestacións
dan - unha boa mostra dos
efeitos que. produce pea .
tonalizacion dos cacos an ·
tigos das no_sas cidades. ._ -
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AS OUTRAS VERSIONS
- ~OBRE A IVIORTE ~DE ~

RYAN·.
. A morte de -Ryan, enxeñeiro de lber~uero, dou
lugar ~ · u_
n h_,a
, · intosica'c ión
informativa. ; Aqui recó.llense pontos de .vista
- que a meifande parte dos
meios de . comunicación
non quixeron saca~ á luz .. .

Pontevedr~:

com~ - deixar morrer ª ·un neno

outra ·vaca no millo ,·
PERIOPICO' GALEGO 'SEMA.NAL
. ,

se

ªº

e
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e.ías tan · pouco fiabei_s" cbmo. r1acional istá de A Coruña.
"esa ,bul ra iQiame do~ m~~ ~ Üí'l. Por si desexan · sabe.r como. se·
ayatollahs .que se perm·1t1ron colle o" bolígrafo par~ algo
os. ~ l tavoces dG .imp·eriálismo- · mái·s que limpárse as encibas.
i11'da. ·ven ílDn vi ron ao· Sha recomen·u olles a ·lectura dun
mes_opotárnico, "e squiador ab- paxase de ·"Paradiso'. onde
sentista na Suiza ·por' tempa( Lezama Lima xoga unha pardas, asedi.ado polos popul'are·s.·· t'id-9- de axedrez lite~ária qu~
ec_ pes de puta tumbo a· USA,· deixa os libelos istes :para ta~
México, As -Bahamas,.a mórre·r cer paquetes e· -outras ope-ra po'r- fin ·en Exipto, · un páís cións mais íntimas.
·onde os ·-difun-tns se .res·isten ·
-·-N'ori plus W·l treya, .. si lles ··
a;os v.ermes ..· )
' · ,
_parece.
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"Don . Domingo · MerinÓ ti11gu ir os rolles de papel que
Non se sabe si os escribas
opta pof la salida. f1?ÓS fdcil)· · .CÓílSl:Jmimos ao almorzo, di- ú/ tra$, trallas, ultrallas que
demagógicri y . peligrosa>
funden unha cultura poi íti ca tan ·sobras andan nos peri.odi
erige en mártir del naáonalis- bastante máis~ oscürantista cos, coidan coas chanzas es- '
· ma ·gal!ego. Sí; señores, er)Lá ' que'- os''velos e· toquillas das tas- de mesturar ediles e· aya
·_ caruña, i:i,erra de héroes y cu- · ·mullerés iran íés, tan mal vis~ tolrahs se fan mais simpati cos
. -na de heroínas surge un aya- tas rió occidente ·miop.e, chosrespetabel ou . é que non'
to//ah gallego. Carece de fíe~ . _co por causas das gáfas etno - . dan máis de sí os chascarrillos
les· Y. .masas a"kis que guiar,· céntricas'. · ·
·
·_./
poi 1ticos-nos .que militan.
pero sin embargo es iglialmen~ · . _ Afirmsr·a si.colox ía qu·e as.
· Tampouco h.ai qt,1en se
te terrible . en ·su e§otismo ·- pa labras duplican 0 mu,ndo e en'terida con esas conxuras
Tal vez o ·estas alturas Don : por . esb' os observadores re·- · qué pre.gónaf1, esas· manipuiaDomíngo Merino no sea más pantir.fgaqos nas cÓILJnas xor- ._cións que qescobren, po.l izon
' que un títere manipuk¡do ·se- ·nal ísticas eserjben -$ituacións teS . llJOÍ dispostos il es. Manogún las conveniencias · del pantást icas que so gardan coa · bras t odas dirix idas dende as
PSGy ~u cof!sorte) el Bloqu~.
r~al idade un ·ionxano paren- tebras poi a mao . negra nacioE/ hábil ajedrecista no puede
fosco : Asi se f brican -os mi- tialista ql.re lle:poñen os pel~os
53
moyer sus peon.és corz so/tu- tos, . tan enganosos como ape- de -punta e un trenior rio ct..i
ra: Alguien en la somf;ra sin · . tecibles para espritos Simples . aos que padecer:i a cagarra a_u/a destreza del maestro) ardeton6mica.
·na las juga(ias de tal forma
Nesta sti:uación no·n é. de ·
. Pero esa metáfora do ax e- ·que et rey camina irremisible- de estrarnar que -os que en Ga-_ drez, ·tan -própria de escribamente hacia el jaque mate y . lícia aspiran ,a ·Gronistas· e pre- nos occiosos . de casino, .des
. la .ciudac;I hacia su sacrificio . tenden escribir: "artículos de mer~ce algo a catilinaria en-.
· en aras de no se sabe que ob-: , fondo" · adub (en as 'suás tre- tonada por istes fozadores d~
jeti110 .". ULTREYA. ~·
colas ~presumidás c6n mercan·~ poJi~iqueria _c ontra _o alcalde
·"
· ,: ·
Garc. i'a Mácqt.lez en certo .
artículo- ~publicado .en . EL .~
PAIS, -désto hai xa uns rneses
adv.ertíanos \ d? guerra $ingu.-.
lar .que se . ~stá ~)ibrar hoxe ·a
_escada d.o .planeta e:_que_noo
é outra que. a guerra informa- '
tiva. :Onde non .i::;hega o na."
palm·, as xentés ven·se ,.abrasa: ·
das pola .calaña impresa te-...
levisCva:.As ·ape.gotasvJasate-.··
- tiw:, - ~s rotativas cal· q;t~iras a

Empresa Xoma'I ÍsÚca· Editará:
Promocións Culturais· Galegas, S.A. Pre~idente do Consello de Administración:
· Xosé Luis Fontenla Rodrígue z.
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Galícia, ~s.tadb'. e Portugal:. un ~nó.; .... 2.500., pts.; seis mes~s.: .... 1.250 pts. Préci<;> p~ra ·gutopa .... \.3.000 pts·: anuais; Ai~entina:.. :.3-:7.00 pts! anµa_is; USA, Canadá ..... 4.000 ·. pts. anuais; Arriérica do Sur e Afriéa . .-.... 4.500pts,. anuais. As.. - tarifas P.or-·seis meses serán ·a mitade. das anuals .'máiS cincuenta pesetas~ A NOSA TERRA
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ERROL: .CÓA "RESTRUTURA<;:ION DE CAMPSA-

n·hO bomba n.a -.· estr.a da cad:a ·c inco .minutós
.

-

iras
~ban

Aempresa Campsa ten prevista
unha reestruturacióri que afectará
a factoría do· Ferrol, a cal verá suprim~dos
moitos traballos que até hoxe facían ..
Estes consistían en redistribuir os
pr.odutos que se refi~a~an ná factoría de.
Petroliber da Coruña e que logo
se levaban o FerroL Segundo
a própria empresa levase a cabc;t co
. . fin de eliminar cos~~s de transport~ pero

o que non ten. en conta
son ·as consecúéncias Entre ~
moitas da·s familias que _traballan no- .
· Ferrol e que teñen a sua vida monta_da al-í
terán que trasladarse a Coruña. · '
·
E por outra·banda provocarán un aumento
de circulación de camións dstema~ .
··por poboacións como Miño, Betanzos, ,·. :
Pontedeume: .... que · serán~ unlia .~ . ·
Q,omba en pote_
ncia;
·
' · ·

Gó-

)drí-

Mo-

La-

v' iz,
:uso

Dofázrandrí-

XaMa- ..

1 rnrlbs

-

n camión destes na estrada cada 5 minutos e unha
e queren facer coa reestruturación.

\ll'

JG.
ra,

ra~ón

para

f:Jos dias pasados acentuá- comprendida entre os 35-45
GJnse. as vel las suposicións anos. Por iso a situación agu µe cprrian con respeito aos d 1zase máis, xa que moi~o<>
roxectos de Campsa de res- teñen fillos que van a escala,
írutura r a factoria ferrolana . familiares, vivencia própria ...
rumor xa carrera hai tres que si os cambian . provbcaneses, ainda que oficialmen- lle$ ·problemas económicos,
e non se sabia nada . Pero as traumas de todo tipo .. Pero
. ntencións da empresa esta- a empresa tratou desde os coan cla ras. Comezou ped indo mezos de dividilos e logo os
oluntarios para trasladarse á que non cedesen darl les o
oruña para traballar. Os • pau.
Estes. vellos proxectos de
breiros xa puderon darse
tonta de que algo nada bon C1rn rJSí1 i;insP <Jc:; i rn<1 r¡ r llR!
ara eles se estaba cocendo . d ( '
iron como a Empresa trata
?, de sondear as su as op i
.1ons, logo do cal xa coñeco
1a· as dificultades e xa ter í
@lu_cionado unha parte do
roblema. De fondo a inten
.ión de dividir a esas 38 fam i
1as q~e· ,nunca saíron de FP
nol. Todos os que trab0ll n
RQ Pran xente dunha iclíldr
1

1

-"

·tar de gar9a : para o_ almácén, · Pontedeume, Betanzos,. :. que
e un ou dos administrativos ; teñen bastante · poboación. E
.x a l lé .soluciobaf:l a·'p~pelete:h , liai que -sal ientar que se se
·'Pero mén'tres estes pi ans . el i miJla a · foctori·a do Fer rol ·
se levan· a cabo_, a· empresa re - -queda'rá .Uf-1 ._ve'ículo cada 5
. prime$ xente que se mov~ ha '." minutos écf consegúínte pe(i"
JCJctori'a, comezand_o - polo go .. ·
;
_--. ~
.. ~
membro do :com'ité. de - emp~~-..
. sa_; •que p~frtenece · a Coml - ;--.-. N.a faGto.na d Ferro! ?
sións Obreiras, até todos os - q~~e. preten_d_~ ~empresa e de1- _
. c¡ ue faciandedaracions e " i_n- _.x.ar ?S d53pos1tos ·pa_rei · corr:i: ·formaban da situación, _8_- 0 : . ~_ust1~ye~ < dos barcos que spl·~·n
"_,-, 11c--ci_rgado dcú f e~r_ol só ·sáb ía ~-:~e::.-· Baz~~ ·-:e .Ast9n-o_. Tamen
de~~ ·
.. ;9_btear'se :e _migar o teléfon9 . ~ f!.ara '. qs . barc.os que
candó nos-: tentafllos dé fa lar cargan . ~o . pe1r.ao . e .os que
con~ él. .Este .señÓr, disculpa- _.- va_n - -a. l1~~?rse. Te~1a este_s_
basé alegandó. que · "qui<;n _c?met1dos, xuoto e~ d~ su.~1-.
tiene que ·hablar es fa: _a/ta- nistrar - ~os __ t?ar~os . da Ma~ina. _ .
. dirección ql!e.es.tá en Ma_drid," D9f)a a· import~crn de . Ferro,I_
. o el Delegadó Regional que r:ip campq d~ Arm_?da . :ste e_
es_ta _en .Gijón "':T menos fTÍal .. ur~t · P?PeJ.: }~nda_f"Tlental ho.xe
que nas contirmou que ~s te . ~ ~e -~ara 9_0-fLJturo. ce n_tro _vai_se~ui-r .f.uncio~ando
· E$fq re$tructuradón, que
como -suministro _de guques: -' como · digo vai ser efectiva
Seg~ n el só ·_h_aberá un -trasva- . nu-n ·breve . prazd; X-a -qL:Je · os
se de persoal :corno en ~al - pi-imeirns pasos están dados;
quera empr_esa, pero _- q que ten uns ·mDtiv.os m.oi claros.
non_ se vai _levar a eaq,..o _no E se-non -que 116 pregunten o,
Ferr9I e un desmante1amen señor -Xosé Pan de-- Soraluce:
to. _qt.i-e· é a'cc'i~onista de --Campsá
e· dorio dós camió-ns que fan .
OS ·1NTERESES DA°
o· . fransporté - d~ Campsa n·a
RESTRUTUR~CION
zon~ de Lugo e Pontevedra , .
'

ez .

.

.......,.

~

1

- : O· proceso coñsiste en · el iA ..- Cámpsa; - Bo . ser ún
min·ar a Campsa do ferrql monopolio estatal, hon. teria
tal fcomo está, ·e' pOñela co- · .gran interés , n·esta · reestrutu~
. mo . zona de :- abastecimento ración; xa que. Lle aumenta os
para · os barcos: Até . hoxe gastos.-_ A empresa resültariadesembarcábase aq·u í a gasoli- lle ·morto ' mais barato refinar
opoñerse ao _.
na_e-gasoil· ~para toda zona náCoruña e traer un -petroleí·
·do Ferr-O"I EH:Oda a·parte Nor- ·ro .. desde a Coruña ao Ferro!,- ·
·te. No~ ·se pode , o~vi.dar ~s _c:;D que uns 40 oli 50c;amións' _·
ramente que a facto'ria non grandes cantidades de .petra- virian .dunha só vez. Ademais .
será desm·antelada dun xeito leo qwe saian qaqu í: :To~:l.o o estes petr"o"leiros son ·de Camp ·
total ., pero" ó ,que si é certo é - que .consume ·a, Té~niica .?_
e Campsa·".e_están" case sempre,
que a sua actividade qÜedará
As P_ontE¡Js sa 1a desde o parados . .,Por is.o o traer ·o
reducida o suministro de. - ga ~
Fe·r rol; pero · este xa s.e .combu-stfbel nelés seria ·bara-. ·
sóleo B para os barcos do por- . cambiara, e desde "hai_- un ano ·to -desde todos o. pontos deto. Terán que trasladarse n un
o suministro-As P_ontes xa .se v·i sta.. Pero o señor · Pan de
mínimo de 15 empregados;. fai . c;J~sde a - c~ru~a, - co cal SÓraluce --non · lle dá ' igual e .
xa qu·e cun maximo de 10
producese un transito dun ca- a sua p.resión · pudo ih}lui_r
persoas poderáse atender os - m }ón. cada ~arto tle hora_. /}' . g_randernerité-. na restrutura-· ·
labores· que a factoría fará de
T~r~_1ca v_
a1 _ter que · .seguir . _cien. Hai" ~ que "ter ' en conta
agora en ad iante no Ferro l.
ut1r1zando . o petrole9 PJu;ra que 'ªº . aumentar . º · número .
Con tal dé ter xente para
encendido .. do · carbón-' para de transp~ortes, aüméntanlle·Rb;:istP.ce~ aos buques, para
remollalo, e desde a Con n1 a. os. benefícios. E ahora coa re.
i~_ r .
P"i1Sí1 .- n "'i Lns ·· )Ob \Ís
le"- ,_·1·¡.f;;].' _. -mÓdeJácion ·-:necesita.rá máis
f.IGta para abastecer as Pon- .
-:t~s é: ~rnáíf~ pa,ra .abastecer o
~J;:~:rrá1. <os '" cafo.rce · carnións , ·-~ e on ·q,~·e ·~ti'éx'e:·.. éonfa~_-a ~flota
e que terán que pasar _á Co- < :_ruña r.- veránse- :a"umerítados e ~
·tamén · 9reéerán -· os .i.ngresos .
,.·c:Jo ~s.§ñ.or P.9n q~ Sozal11ce-.
/l ·-:.~.--~.~~ . ~ .:=-=~ ""=. -.~\ :-· ~ 1;:;. ~ ...; ,
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idro branco .:
:-¡
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>

-~ ·: :~A -- ctét~~i·Ó~: .¿ñ--...,S~htíago
P.or fin e pese a numeros·atrancos algunhas ruas do
seo vello de Santiago xa fon peatonal izadas. ·. Mo.jtosos comerciantes que antes
atestaban agora)_ mostran a
lila satisfación. -

I' .

·de tres militantes do MCG : ·
: cando pofüan. unha mesa .con
información facilitadá polos_ ·
-- meios .de comunicación sobre
· a morte na Cadea de' ·cara----....,.....__... : banchel do presunto ·etarra ,
Ar(e~u i 1zagu irre.
·

d~ p~x. an.terip~ _, _
O- PERÚio_DOS ·~;:-~- · : _: -~

si dente do · Qob~rnG ·pa.ra de indústría e· as poucas q-úé . SANTIAGO
r1i ostrarlle·s . 0 C'.lesa~ordo . -do hai · desmantélanse. Esto - é
.
.
.
·Axuntamé-nto
"
,
coa
Yne·di(ja>
rñoi
-típico
,
de
sítios
ond~
e
,«.
CAMIONS
Ao mesmo · tempo pediuse tán as base da OTAN, com
·
a
so
l
idaridade
dos
axurr.
)
a=en
Virginia
(USA),qu,e
on
cfr
~
·xa
esfÓfl
Sen·
.,. ~$ .. ,
i~; A.s previsións· que ~~ ·fan. mentas afectados, como Mi~ . se ubica a b~§;e';::-,J:)af 0._lhs·, tOQ,.¿~ y ··/' .., -:- :. ': , ~ ·. C,OC:
_
·
.
· .:
' . _.· ··
·:~a ra ·. cando se · pro_~uza o
ño
Betanzos
-..
.
Esta
\
opo:Sikm.
¿
redohdá
ónde
frOh
"
h
~1
_
Desde-o
pasado
dia
sete
unha
pequ_ena
zona do
c;_á mbio son · dun cam 1on cad?_
-ci Ón .non, lle gustou- nad~i: á ¡·ndústrias o s-ó zonas d.e res1 - casco vello está peatonalizada e_
n v1rtude dun acordo tom_~d
(;inco · minutos _desde a Co,ru.
. ,
~-a ao Ferro!. Se a .· estrada · empresa, ·como nos ma-nife~- déncia" e P,u-ti ~c!tJps ... Pors ciase polo axuntamento compostelan<:> no mes de ,·
tou
o
'
a!calde
do
Ferro!-,
X~1a
casualtdade
·
que
~ode
"outono
'do
ano
pasado.
..
,
.
..
·
.
tose só para 'os cam i'óns· de
.
,
me
-Ouintanilla,
xa
que"
s-qrhaber:-rnoito
:dB.'
ir
pora1
o
a·_.·
Despois
de
moitos
tirá
e
afroUxa;
de
opo_s1c1on
~~
apo10
d~
éampsa, a cousa pareciá moi
prendeuse -do '¡nformad,~ c¡j!e · sunro do caso . ierrolano d~ viciños e-comerciantes, agqra xa non esta _perm1t1do
róx i-ea, pero por un ha ·via de
· éomunicadon 'c un índ·ice moi . estaba o Axuntamento . Ror d~sman-tel· amef}'t9 · x~ qw.~. hai - 'circular-polás ruas que 'está~ no P~>lígono formado polo
ou-tra ·b'anda , todds os al qá l- .mi l ité;lres que. man!fes~~ron
Franco- _Preguntoiro, Xelm1r~z e "!'oural~ excepto
alto de tránsito parece unha
des
dos
municípios
·afectados
.
que
o
Ferro!
e
un
lugar
ideal
.
de
sete a dez da mañá, só para carga e descarga
·med.ida
desacertada ~ desas
.
manifestáronnos
-a
.
,,A_
NO~A
para
unha
b~se
da
OTAN.
En
e
cui1
tempo Jimitado.
. . ..
.
,
grandes Unha bomba en poTE R,RA ' -a sua oposició8 .a concreto O-dléJ 16 d~ :ul lo d9_ Ademais disto, hai unha com1s1on de segu1mento que esta
téncia ci rcu 1-ando por todas
reestruturación. A isto uní- . 80, o ~oxe ~x_-eapitan Xeral formada por afect~dos e '!'~mbros do:axuntamento
.
· as poboacióris palas quepam nse os aco rdos das corpora -_ da Zona ma.rrt1ma ~o Ferr_
o l, que estuda os casos espec1a1s de entrad~_ou permanencia
sa a carretera, COr} " mo1tas
cións de Miñ-o,'P.on-tedeurñe'; . señ.or De ·la " Gu~r?_ 1a, talaba urxente cara a facelas constar na tarxetma que selles
c'urvas e a maior parte dela
e
Betanzos, que se opuxernn no Nprte, ?e Gal ic1a destete- da aos veículos que entran neste casco vello fora das horas
sen · dobie carril, produce
xa reseñadas.
unha preocupación constante , "por considerar que ·-crealpa, ma.
problemas sociais aos 75 ol)n . perigo para un número
breiros que teñen que· des- . ·Hóxe á.zona é conflitiv a e
moi corisiderábel · de persoas .
r"1 ntrar no casco vello po
prazarse
_
o
Coruña
e
polo·
·
non
·
interesa
un
lugar
como
o
A isto engápensel"le os peri t1rección proibida para pe1
perigo que supoñeri as cistf!r- Ferro!, con forte presénci (
gos até hoxe xa comprobados
nocta r nel.
de '"curvas perig_osas ou nos - nas que terán -que circular militar, non se atopa ben con _
Sóbor do tema que nos
desde a Coruña para suminis- Bazán, -A stano, metal .. -. que
qu~ " hai ,que pasar por lugares
cupa
o primeiro tenente al
- trar todá a zona norte, xa son moi conflitivos. Hai moi e.s treitos, ..'. .
cal
de
do ax untamento corn
non só por municípios se-- tos altercados na rua, moitas
postelano,
señor Gonzál
n,on
polos
pobos
pequerios'
'
.
.
.
man ifestadóns, un ax unta·- Os ;iciños de Miño, ·BePeón
(CD)
d
íxonos que el v
mento de esquerdas. -... e iso
'tanzos, _
P ontedeume, Fene, ...
tara a favor da peatonaliz
Neste
mismo
senso
_
P!Onon
!les
gusta
aos
militares.
: afoparánse nunha sitúación
ción en base a que as ru
nun.ciáronse as organizacións C-o des-mantelamento quedá· suma de perigosidade duraote
comerciais de máis éxito, rro
pol ítica_s e sindicais, asi COí!lO base
isto meio deserto A
todas as horas do día. Nensó en Europa adiante, sen'
a Cámara de Comérciq, orga~ . nivel obreiro e só con ·mili -·
g'u n a-fc1rro económico re~
en
Gal ícia mesmo son as p
·
·,
empresa r·a·1s
1 · .....- , · tares, · e asi non protestari ,-1
. nengunna cqusa pode xust~ . n1zac1ons
tonais
e porque tamén o tr
ainda que ~ estas düas ·últirl'las ningu-én, co cal o$ da OTA '
fi.car unha med'ida ·deste tific o deterioraba a zona m
dun xeitó' non moi cJ.am.
· estarían no seu -sítio ideal. E
po, como nos manifestqü un
numental.
·
os depósitos de Campsa, que
viciño de Betanz,os. "A ca/xa van ser utilizados sóbor AINDA E PRONTO
MAIS VENTAS
quera hora sc¡iltamos todos O DESMANTELAMENTO
._-,de todo para petróleo para
_polo aire e lago dirán ique. DO FERROL
"No Preguntoiro a xen
E A OTAN
os m·i 1ita res e para buques de
. catastro fe!,. cando hoxe se foA Nosa Terra fixo unha xogábase o tipo e hoxe me.
Guerra, logo serian tamén pasen un pouco .reaccionais popequena encuesta en~r~ co- . mo -d.ia doce- daba gust
O desmantelamento indús- ra os barcos da OTAN.
derian solucionar o problema
merciantes .e industr1a1s da ver xogar a uns rapaces n
dun xeito fácil" .. Se seguise_ trial do Ferro! xa non e cou~@
Rua do Vi lar cara a evaluar a praza 'de Feijoo, dicia o seña,
nova - pra n inguén, ><a q~e
Para afirmar _as relacións primeira instáncia as ~onse - González Peón no discur
funcionando o centro do Fehai- tempo que se comezou .: e entre 0 desrnantelamento do cuéncias deste r:iovo xe1to de da conversa telefónica .
rro l. como até hoxe poder.iadepósitos de regulación do tráfico.
se suministrar .· á zona das . leva unha liña contínua de as- - Ferro!, " _os
·
Por outra banda este con
censó . O paro aument~ ~de _ ca·mpsa e 0 Ferrol _e a OTAN,
Pb ntes e o Norde se.n pasar
Na primeira tenda que. en- cellal dixo · q~e aus suas dif
os tramos, un bazar , d ixéronnos réncias eran postivas e que
boaci16ns: Des-- · forma galopante~? fal~a dun -non .se poden olvidar
apenas por po_
plan de' reco,nvers1on da _zor:a -·-plüns de defensa da OTA N
de o Ferro! para as Pontes
que non había variación nas maior proprietário da Ruad
produce ve_rda_d~1ras catastro- para a zorla en caso de gue. · ·.. .p~saban por · Fene e La ban~_
véntas, que seguían a vender Vi llar - por exemplo- e~
fes . Pe~o _o curioso e que ~se rra D ise que os plans son ~s
deira- e. xa estaba.
. .
.
máis ou menos o que antes. mincáralle a sua boa impre·
produérron desmantelamen- . de defender. 0 estre"ito de Xi: Na segunda, non obstante , sión.
tos ~orno os de '.·ENSA, P- 1~- _ braltar coa flota· e~añola con o proprietário foi máis drás"Tuven anónimos, ainda
· · A perigosidade qué suporá . "BE .. .. .-. onde_de1xaron to.dos base en Rdta, ·
Atlarítico
0
tico
e
dixo
que
a
sua
cliente
que
supo~o d~, onde ve,ñen,
a .medida .fo i ufi ha das ca usas
os ed ¡f ¡e ips e as insta 1ac1 ons, · ton dous pon toS de defensa
de que a opinjón púbJica ·se, que _cantan con ·bon_s me_1 ps en FER ROL e Brest, e Tolón la baixara nun 75 por cento. pero a satisfacc1on compensa·
mao e que
púxese en contra e que .os alde comunicación, ~a1 . ~?s1b1· - corresponderialle a base fran- Era unha tenda de ornam e n ~ me de sobras .
-caldes tomasen unha postura
l_idade de emp,regar ma1s .?e ¿esa. Cou.sa ·d
, a OTAN que xa tos e trebellos relixiosos . hai unha falta total de amora
dara no sonflito_ Esto .t amén ·
Cheg-ou a dicer _que poi a rua nosa cidade. Teña en cony
.
mil persoás, con1ase c_on .1:,1;1- conta co Ferrol. .
Úxo calar a emRresa,- que pecentivos
Goberno par a
·
xa non pasaba ninguén.
que esas ruas van ser as ma1_~
Coincidindo coa primeira · limpas da cidade, e~ basea
s·~ a todo pode seguir. _m aqui- .. postós de,J rabállo cr~~_dos ..,~.',.
entrevista houbo unha tenda non haber coches va1 ser po·
n:and0 no -.seu proxecto Ol:.l _ e _·néga?e a vir calquei~a ti ~b :· XOSE AMADOR
p_o lo m_
e nos iso -pudemos de_de lan e unha ferretería, que síbel !impalas.
. ,,
dúci r das suas- .declaracións , . só notaban que non pasaban
Esta, medida, na op1n1on_o
;,
. Est~s .depósitos. no"." se sabe pa·ra que_serán,. e
rnches, pero, que ~ el ientela con.cel lal citado era unha me·
ao m~llor. n~n ele~ o saben. ~
·
' :·
Ós ALCALDES
era máis ou menos a .mesma . dida que tiña que ser tomad~
· ~RONUNCIANSE
Se alguén tiña que sentir' os de todos os xeitos e que qui·
i.~,
benefícios, ese foi o do~o zais . dentro dun mes todo o
;·~ Ao. coñecer a not (cia o Co.dunha cafetería que xa v1u mundo que se considera ~fec·
rií~ité de Empresa move11sR_
subir a -sua c;;aixa ao- remate tado por ela vai estar sat1sfe1·
Qf) ra tratar de que· os . axun~
do día .
. ta polos .resultados
t-arnen_tós afectados pola- meA xente de a pé_, ·os mesNa zona vel la trabal_l_gn
.dT.da tomasen wnh_a clara posmos condutores- están dacor- un has cíncoerita' ~·pers~as s~n
. · t u ra de oposiéión par9 pre-.··
do -coa - peatonalización e os contar as dÓs grandes·almace·
s.ro nar ' á -. Empresa. Neste .,
séus'· efeitos se senten ~é;:l pre- nes xornais e bancos que fa·
·senso tódas .as corporacións
sa··da xente -q ue por· efas pa$a . rían · aumentar o' · ríúm~ro
-rqve~on un ha_ [)ronunciaci ón
Por outra . banda a grua muR i- nuns centd cincoen'tá pos~dos
ef; contrn das pretensións de_é ipaf s6 tuvo que actuar duas de· fraballo Con e.sta med1 a
Campsa . _Q comezo da opo_'(eces, unhá o pr'im~iro- día Santiago vense a unir . ás º~:
sÍ'~ ión par.ti u do axl:1ntarrien.,to .e outra o dia dez, mart~s . tras cidades galeQa~ que xa ~e
- d'.o · Fe'rrol que nun-ha ses1on
Normalm_ente, ., a xente. col-_a- ñen ruas comerc1a1.s ~or º~·A
p-fonund0use en - contr~ ~en
bar.a . coa , g,ar~da . mllf'.icipa~ . ' n-on transitan OS ve1culo .
v~'ou telewa,mas · ap ,~ 1n1stro
aind~'·que rio~\:lous prim~Lr~s · Corufia,·Vigo e Ferr~I. ' . ·
-de Jndustria e Enierx 1a~ o preaias.. . puñerb~n se
bast~Pltes
sLd~nte de Ca .mps~ e, Q, pj'~múltas ,., sóbo·r de todo por X.C.

. \ 1e11

-As ,ruas do., c·asco .vello
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Anego
as cennxunta
ara cons
té hoxe
a se coñf
negocia
0

1

-.~RIEIORAI
~"'

ON HAf ACO.RDOS DEFINITIVOS .·

_.

...

s siridicatos a-n te ·
neg·o cia.ción - c~lectiva .
A negociación do~ convénios ~olectivos deste ano preséntasé· como bastant~ durf:I e ~or
as centrais sin~icais maioritarias en Galícia tratan de chegar a unha ne~ociáción
·
nxunta. Pese as su~s diferencias todas as ~éntrais teñ~n claro que hai que facer o posíbe-1
ara conseguir conyénios ·este ano iq¡ue garanticen o poder -adquisitivo dos salários. ·
· · ·
té hoxe houbo unha roda de negociación e logo de tantearse de duas en duas centrais·
a se coñecen mais ou menos as postura~ de cada unha. .
,
.
·
'
negociación entre Comisión~ e a ING o p~óx!mo dia 18 será definitva.
0

lo

está
cia

ne traballo. Nestas duas premisas pódense resumir as reivindicacións dos
· reiros galegos. Non aos despidos, por un posta ~e traballo na terra e por
ssoldos qu~ permitan satisfacer as mínimas necesidades.

t

veñen,

npénsa·
) e qu¡
amara
1 canto
as maii
base a
ser po·

·aball¡in

aas ·sen
glmace·
que fa·

1úmero
·postas
medida

ás ou·

exa te·

x on,de

:ulo: A

O crecimento da central coincidir sóbor da necesidade · 1NG. En 8 oria preséntasP_
acionalista ING-CTG nas
de manter o -poder adquisi- · como o s;nd icato da unidade
asadas eleicións sindicais frtivo dos salários nun 15 por . e trata de consegui :r ·un- acoro cambiar o panorama sincti- cen así como reducir a xor- do con todos os ·sindicatos
al galega o romper a franada laboral a 1930 horas que participarán este ·ano 11a
icon·a1 poi ítica bi-sindical.
para 1981. Asimesmo tratá- negbciación . colectiva en Ga ING CTG configurouse ronse temas como o da re - l ~cia. Pero ao que non está .
omo a tercei·ra forza sin
conversión
sectoriál, pro- . moi disposta é a descolgarical a escasos delegados de
blemát1ca de emprego, nego- se da UGT. Comisións ainda
om~sións e UGT, demosciación c'olectiva . De esta que non firmou o _Acor go
Marco
1nterconfederal
rendo que a sua alternativa
reunión comwnta acordaron
rra asumida polos trabal lado- abordar con urxéncia medi- móstrase dacordo con algune non parece
s. As outras centrais viran
das para dar resposta o gra- hos pontos
to, e a partí r daí, conceve problema do paro e abor- d isposta a enfrentarse a el
reconver- dun xeito frontal.
iron a. necesidade de cam- · dar e · potenciar
·As negociacións definitivas
'ar pontos da sua acción
si ón de diversos sectores.
indica! en Gal ícia. O recen Este encontro de Comi- preséntans.e pois polémicas
e congreso de Comisións · sións e UGT foi a continua- por canto .un acórdo conxunbreiras ser.viu para que
ción do de Comisións e a to das tres centra is parece dif íciL A banda sala rial ~ d·un
ste sindicato man ifestáse es1 ntersind ical, co cal xa se ian
15 por éen p·roposta por
ar disposto a tratar de che- ., vendo as ' posicións de todos
Comisións non será aceptáda
ar a unha unidade de acción ,,,. os sindicatos que obtuveron
Cila ING e a negociacións paen Gal ícia .es resultados mí- pola ING, por cons iderar Que
a levar a cabo diversas nimos para participar nas ne- non mantén o poder adquisit,ivo dos salários, xa . que o
cci.óns e movilizacións. A
gociadóns colectivas.
ITC sub íu · 15, 1 enteiros ,
ed ida que os feítos ian
durante .o ~no pasado. A c~ ~ ..
marcando o panorama lab o·tral nacionalista manterá .a
al.' f?ronse vendo pontos de
ANTE OS ACORDOS _
postura dun 18 por ceri den~1nc.1d enc ia e de discrepán- DEFINITIVOS
tro dun acordo .conxunto de
1a. A oposición· da ING-CTG
A negociación conxunta aspectos ~erais da. negociae Com isións o AM 1 fixo que
s duas centrais entabla~en v.ese asi un. po~co distante ;·, ción colectiva . Tratarán · de
egociac ións para opoñerse a
por canto as posicións n0, conseguir convénios de ámbi 1 e lev~r accións conx untas·:
fondo
se§uen
bastante to galega nos casos que poda,
enfrentadas. Comis'ións , xa manterán oposición ao fra ~
EUNION· ENTRE OS
chegou, máis ou menos' a ccionamento " dos corwén i.os<. ,.
IN DICATOS
.
uh ha certa ·p ostura de al iañ- -pr.o vinciais. e. de- · empresa, .. >. :
zas con UGT ou polo menos .roda . un paquete de medi "Mentres Comisións .• e a
mostrou que coinciqian en dás .. que será pol€mico. Da
~~-CTG negociaban a pos_i·- moitos ·pont9s, entre ·oufros,· d ic i us·i.ón_:dE?stes _pon tos coíl
il idade d$ accións conxunno da banda salarial dun. ·1 5 Comfsións . result~r:á ou non
ª~· ~ elaboraban plataformas por éen . .Pero Comisións vol- Ur] acordo conxunto p·ara _ri~
eivindicativas unitá.rias
a ·. tará a negodar o próximo .18 gociar os corwén.ios conxur\firmaba o -accirdo ~ar-·
coa ING para tratar de ene- tamente. EsJá difícil, pero .
1.nterconfeaerál. Logo desnunca se· sabe:
gar a . un ac\)'rdo definitivQ.
firma a UGT e Comisións
Con .r istó · Comisións quer
eun íronse en , Santiago, .chex.ogar a_ser Q sindicato ponte
·ando _ambos - sindicatos a
en Gaiícia . entre - UGT ~ e a X. .A.
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.érónic~ _p~lítiCa ·.
", '_ q-

asési1~a_fr~ leg,53 1izado.·de X osé Arreg ú·¡ ·na$ dep~r.:i -<
cl enc1as , poli : 1a1s, sen ser o prime_jro.'d.os sucedidos p ór ·
· mor dos malos tratos f ís.icos 'e :psíquicos .infri nxidos
aDs ·detjdos poi ÍtÍ~OS . Ve.n plantexar, x a. ~en 'pa l i,atÍ VOS ,
de nengunha q1ste, a :tr:emenoa brutal idade da· represión- institúcioñal izada "democra ti camen-t e". Ampa ·
rándose ~na Leí de Segwridade .Cidadán votada afirm a. tivarne nte pór todós os artidos ,~spañ ~is· presentes-no
Parlamento,_á policia pode man ter ná comisaria, sen_
eng unha ·g aranti ~í xur-íd ica . durante dez. días, a cal
· .1uera sospe itosb d8 colaboración co t errorismo ou a
c.i lquera · q ue se co nsidere que fix o algo tan vago·.e ·i·n·
r' rn_ostrábel como '-'apolo_x ia do terrorismo'· . Calque-·"
r ,~ discrepante do s·istema, mesmo a, nivel (je opinion ,
.pode entrar nes,ta categoría . . ' ·.
Nun Estado que, pcmposamente, se auto-p-r.oclama
Estado democr9ticu, estas -leis indican a excepcional i
dade , a marx inal i.dade,· a .precariedade dos dereitos :
dos-cidádáns, sometidos a un.ha r-epresión habitual·. :
cotidiana
de tipo económico, social e ideolÓxicQ . é
que se engader} todas as arbjtrariedades irístituci.onai ~
e guber:.'.lat ivas, perfecta menté legal izadas. Ao nume·
r-o de 'trabal !adores en p"aro á falta de postas.de traba·
. llo na própria T&rra, á represión linguístic.a as .intími
etacións ,d iári?s, h-ai que _engadir as multas gu'bernati ·.
vas as torturas e malos tratos cos detidos moi"tas ve- .
1eces· de mañeira éaprichosa, a persecución' da liberda·. de de expresión e · pensamen to , a· discrecional id ad e na
ápl icación da lei~ as cortapisas a 1 iberdade· de marli'festación a manipulación informat iva constante .. De to. do isto, sabemos · mói-to. en Gal íci a,· inda q u.e esta re- ·
presi.ón noJl resul te tan rechamante como o crime san- -·
gu iñ ento,· amparado poi a oficial idade, éometidó ·esta
vez con Xosé Arregu i. Pero son todos eslabóns dunha
mesma cadea..
Co mpre sensibi 1izar a opinión ·públ ica. Fa cela
" con sciente de que .calquera poae estar mañán na mesma situación de indefensión, de que a · maioria ·esta
!'n os hoxe-. sofrindo unha represión" que; por non ser amei rande··pa.rte das veces pol icial -, noh deixa de ser in cl icativ a da insegu r:idad e, do med·o con que viv í rnos ·E:
irónico q ue digan querer protexer· aos cid adáns c.un ha
Lª i que .está orientada á in staur aci_ón do ter.ror policial , contra as
ín imas garantiás democráticas es ix í
bei s. l
·
·

.rn

7

•

O dia 17 de Febreiro está pr.epar.ada a ratifi cacion .
d o Estatuto gal"ego palas Cortes españolas Todo pare ~
ce ind icar qué o Goberno pretende dei xar establecido
o marco autonómico antes das vacaclons do veran·. Os "
partídos españois están a facer x a a sua campaña
pre-electoral. Si gn ificativa a este respecto _é a actitúde·.
do PSOE esi xindo a dimisión da actual Xunta de Gal ícia por [n operánda e. descréqito ante a opi nión públ i.ca, _e ofrecendose a colaborar no 'goberno do orga- .
nismo pre-autonómico reconstruido· bai x o outros cri
. tér jos. Non cabe dúbida que· a prop.osta é un pu_ro xogo .electoral, destinado a fusügar a. UC D. Nesta acrobácia chégase a rec.u rrir ao argumento de q·ue a X4nta
non fala galego, amasando o baix ísimo· tanto por cen. to de veces no que utili;wu· o noso idio.r:na nos seus co- _municados. Vése que é un ataque para lexitimarse como · Qpció.h galeguista "_ porque non sabiamos do ·Gelo_
. 1ingü ístico do P$0E. , '(0Jrioso é tamen qt:Je, ·nesta cam.. paña, esteña acompañacjo por un ímportante sect9r .
·da prensa, ,ceca ts pre-ocúpada polo profundo desccédi -" ·
to _con que canta a alternativa e os defensores da au- .
tonomia : ·
.

.

·, -A,. orquestáción co_Qlplét.ase, por· o0tra banda cos
· ,contfhuos ataques ao nacional i-smo pop·uJ-ar: en múlti-pl es ·formas, que consisten en mentiras, insultos, ma-.
nipulacións descaradas . sóbor ae confl itas socia is im- 'portantes ·que es_t.á a vi'vi-r o país _-_a represión lingü 1s ~
. ti'Ca, a crise do 'Axto . da Coruña,' ~te. --.·. e sóbo_r do
. sentido· é funciól'I 'poi ítica dos p9rtidós·· e organizacións anti-:au:tonomistas. As plataformas utilizadas _son
as institu'cións e, fut}damentalinente a pre:nsa xa coñqcida poi a sua j_ubia anti -nacional.ista e o seu pr9-irñ
n rialísmo.
.
N. J~3
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. A , \.f:3k 1 ill~J ~JCO >i..,. ~· u -htist .i~Jr · ~·-· ·G~ ~,di~ ... ~ - ~··a ~--él ,sO\.-l l~eza . .:'.:
No nú.m ero 141 deste xornal aparecia
.
. · ~ · de .cm1te,1~1a,._p.o .I~ c~e~º:ªª.:Par:~9q~ia -~e ,(\iim"f.i~ . ~1 ~ ·C~nc~llo~. -~",·.u·fí,_reparta~e. titulado '' iSalvemos a-Pon~e de Nqia!".
.
. " · ~. e ·.Co~~~~to¡T~~~~ - ~-11a. ;,.: ~r,!:l~~ ~? pr~~)e· •;r~·:pl<! 0~:·~:a _:a.c~ualn~a(~e. _.,,,Poi·s ben, -1mediatam~nte despois.de dar a voz de'alarma-xa .
·~º prpbl,en:ia de q~enes , son. ,0 ~ prc;>prteta~ms.·· d9~ ~randes . ,_
sé .'iniciaron as obras que desfán p"o r completo a
. ~
patnmq!1• 0 s da lgrexa 9atohca..
_
.
estrutura de dita ponte ·. '
·
Al~uns· cregos e~t.án ·esquiJmando o noso ·patr~mónio. _. , ·
·
·
· art~ti~rictiltural,a~ü~dele~rio~au~r~~cióriciosseus ~

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

· superfores. Das igl'.'exas desapar.ecen im~xes; r:etablos, pias
copas ·e vasos.ságrados, palrnatórias, candilelros, etc, unhas ~
', veces.sen 4ue O·Svíciños stLenteren, algunhas coa · -. '" ~
..
. anuéncia :me~oñenta
de·
s
tos
e,
outras,
l:oa
total
oposición:
.
'·
.
_
~
-os viciño·s c(>nsideran que "as cousas que a i@rexa
·
ten -na -pa'rróqu ia son' nosás xa ~ue fomos nos; os nos<>.s .,
- pais ' os nosos abó~ que!" as c9mprámos~' •.
_b es¡Joi_s·· ·de · Cé;ltro -arios; e ·gado de VilfaÍbi3, '-pero o xuez

\,

eré~denos que non tuvera co
noc1mento da sua existéncia·
Neste · 1~.bro. di ' ? Sr. "'Fabe.iro,_ e· non va1a d1cer que se
retire ·a o~tra ponte que
mostra da 'irlJportáncia e da
moita antiguedadede~ePo~
te"é o feito de que figure xa
11

F

nos,,
. ueros
dos
'
citan
do
.guinte:

R

omanceacantiga ·Se.
.Pasei a Ponte qe Noia/ pa.

ª

se111a de. pedra 'en pedro¡ con
bagullas dos meus o(los fixen
encher a marea.

po_rq ue .' morrera un feligré s,
o crego Daniel Piñeiro Frn guela, ·voltou á parróquia· que
estaba "rexirido": Momá11 .
Ao outro dia presentóuse c~n
camión e " levou '. unha pía
. de · esti 10 · románico
fe ita
du'nha s.b peza . d-e ' 8 anteira, que habia no ,templo pa-:
rr a:iuial.·. Segundo os viciños
No crego ainda non sabia que
- tirfamos a p_ista á'igrexa, sen~~, xa teria arranw'(ado coa

decidi u _ arqu ivar -' o caso en
.v. istas ao perrT}iso presentad o·
J;l,olo -crego- onde o vicário d~
· a iocese .de Mondoñedo · o
áutorizaba a facer dita ven ta . .
, . Segundo os viciños esta au_t orizaci"on fo·i-: expedida" desPero iso .. non é o pior, se- ses, e aos galegas 'en x eral.
.- pois ·de fac.er-se a denúncia _e nón que ao Sr. Alcalde,
1 mos a darlle uns poucos
sµarn salvar ao crego, ·"per_o · PSOE, non lle debe de gustar dados para que se ilustre.
ainda que teñq autbrización, . moito dito reportaxe, xa que
. a p;a non é dejes & 1non vamos · en declaracións que fixo a diA parte do comunicado de
· permitir que .no /a.rouben" ... versos meios ' de co1ilunica- ADELFA da Coruña que se
Neste senso manifestaron,
ción que estaba confundido, opoñia ás obras, confirmando
~- :------, ·
/ .
van continuar coas , accións que a Porite Grande de ·N.oia o. indudábel valor da ponte,
,- Os viciñ.os, ao ....enter&se dis- encamiñadas - á recuperación
e de 1903 que a que ten valor ternos que en Noia existe un
da pia, ·tem:lo X;a todo en · artístis~o- e ·outra .ponte, coi- . libro, .un libro non se escrebé
~C?, pres~nta;on_ ª ~~rre,s_pon- ma11s · duri abogado de. Lügo damos . que se refirirá o Sr. por unha cousa sen nengun
valor, que fala amplo .e-tendi- ien.te_ e~u.ncia /'.'aA-te ·da e que · pensan _entrevistarse· . : Alcalde<() _pqnt~ de· Traba.
Guardia Civil, dando parte · co· b·ispo . de Mon.doñ. edo,
p .
S Al Id
do sobre esta ponte. Trát:=ise
tamén rapidam~nte a tr á. .
_·01s ·nof.I r.
ca e. non
~
fico para que fratasen 'de "pero '(l cousa, · rematan di- , estamos · confundidos, o con- . do libro titulado" Datos para
·cindo non .v.ai ·parar a1: quefundipo é. vostede, x-a que una História de la · Puente
t
G
d d N
"
·
recuperar a pia antes ·de .qtie
" "desaparecese"
- .,~?mas vo ar ao, :a.ego,. catro, _ -non queremos- pensar que
.ran e - e. oya escrito por
anos sen ·aparecer e · cando · preter.ide confundrr aos noie- - Manoel Fabeiro Gomez. Sor~
r

Fa la tamén o Sr . 'Fabeiro
de que a reedificación máis
antiga da que se ten coñecido data do ano 1548, re latan.
do lago pormenores de OU·
tras reformas. Lago no ano
1903, sofriria a última refor.
ma , pero asi e t odo, como in.
forma ADELFA a pon te segue contando con valor art ístico indudábel. ¿consu ltaron con estes organi smos
antes de mirar de facer as 0.
bras?. ¿Miraron outras solucións, ·algunhas das cal es eran
ex postas no reportaxe antes
ci tado? . .
A solución dos graves pro.
'f'
blemas de tra 1co non ten
que ir parella a destrucci ón
do noso património art ístico,
Sr . Alcalde, e non estaba$
confundidos .

lCor

cu pació
. Este
su min
crib ia ~

ª

vivir
vi nte
" Fachc
al i, enr

teatrai~

Xunta

•••c••••••••-~••••••••••••••••••••••••11 senda

Non . obstante, e a _.pesares ven é para roubarnos"
destás medidas non houb·o
Mesmo páre¿e. ser que· non
maneira de.·. r'ecuP,erala, xa .- foi a únka · pia que vendew . SARRIA
que, se'g undo manifestou o est~ crcego, senón qu_e "se des- ·
=
· 1d·
~
11
-érego-, · que por certó xa . 1eva- tíxo" tamen ·- ctautras du9s. , . b.a vinte .anosªº C~ffQO de 'dita ' " ~in os _ v~iciños. qu_e puxo ta- -··· ..·
.
,
. .
.
fílegresia, "'xa apña veildidq ~rnen ef1 venta· dous retablos. Os :axuntam_
e ntos d~ ~g~~pod~n P~~ec~rthstmtos dos de ante~,
.
. .
por trece .mil pesetas":
.:;'P-dlo cfQ:e se~ pode ver ao Sr. _ por~~e houbo unhas el~1c1ons mumc1pa1s, pero ~ntres os caciques f~n~1onen de xeito
"O crego . ofreceunos .. -eses Daniel gústanl-le máis·· os car~ . ~tan. descarado_ como de1ca_agora, os Alcaldes elex1dos non son, na ma1or1a dos casos,
cártos, pero n:os queremos
tos que as obra~. de arte, e p~rs'?as qu~ representan ao po~o.
- . .
.
._
_ pia,, · ((/o pobO";, dtnnos:· os preocúpasé · máis 'do comér-- · A .mostra disto ~e'!ola en Sama, <;>nde ·o Sr. Alcalde, da U~D~ fa1 e desf~1 ao seu antoxo,
mernbros da comisión parro- cio · que-de úJ'mprir coa sua sen contar cos v1cmos e-cando van aos Plenos manda desaloxar o Axuntamento
: qLi"ial q!Je se despra.záro.n · á - funci m. ' Jod~... isto -~de . es- _porque Ue..-lev~n a contra. ·
.
_
, Lugo. ~ ·que · eíicabe~é{bá _un . palCJa's ao ·i;robq, lexitimo ~do~ O·t¡ue ~a .n_o n ten nome é que . 1nte~~e quedar ben enganando ao pobo,
conceltal 'do BN_:_PG:
:
. nó ·.'do patrimóriLb; · e '"polo . ~· que f1xo .co proble~~ da calefaccl_!>IJ da Escota Hogar.
-As denúncias .feitas pó-lüs J:Ju.e se ve co eonsentimerito ' · · Hai - unha -. caldeira: que su - tameDto que ten que pagar abrila · o unico Salón .de
pgrroquianos .pasar:on :ao·xt,Jz- das autoridades eclesiásticas. · ministraba ao Colexio Nacio - a calefaccion, por lei .
'
·Actos que existe na .vila,
(ial e a Escala. Hogar, pero
A . calada foi ·a resposta agás do da Unión, e que pereste ano debido a · liortas que tuveron os dous escrí - tenece a Biblioteca Munci pal,
eéltre -as directoras dos d·ous tos, dando así a entender o so mentes se . pode usar para
~~~~~~~~-~-=·-~-~~~~~~~~~~~~~;.~~ · ~entr~, a Es6ola -Hogar que- · pouco que 11~ importaba · o ac~s
culturais,
~ro
¡.¡.::.:¡.l.'.
dou : sen caléfacci6r\ porque asu-!}to e despois pen~ou que fai que nas Eleicions, se se
lla cortaron. Cando. chegou o con presentar a moción xa es- quer celebrar un mitin , 1hai
Se eres ensinánte. se .tes in:::::·
·f rio, as profesoras -da . Escola taba, claro que el non espera- que facelo nun Cin.e, porqúe
~. t¡~edanza~ por :act.ualizar os
Hogar' enchufaron radiadores ba . que os Concel lais do Blo- o Alcalde entende que a poteus conocimentos; por es;:=;: :t ~¡:· . électrl-cb-s á éorrenté
alu·m- que aparecerán no Pleno coa ' 1ttica non se pode xuntar
·1 tar .ao dia.-Se quer.es galegüi- 'brad0, que corre a cargo do c'opia do$ escritos, dos que ' coa cultura ... os deportistas
~ zar a tua ·prá_c tiéa -escolar. S_e .. ::::: -Axuntamento'. O aumento. do xa tal.amos.
teñen que facer deporte ·nas
.1 qüeres cubrir O'-valeiro que ¡:f corisum-ó . fi.~o · que o recibo
As 19·1 .000 pts, que· van ru.as, porque se .. queren ir ao

U.-n· O 1CO-- e -lld em.ocrOtlCO
- , ·,

a

mf

do

1

deixaron na tua formación

~_,os plans de estl.ldoClo 'ensino.

:::::
....:

· ·

=; .'·.=; .=~· =1 . ·d~ Ch.J.azndch0 e·g0~sAe_· 1ac_-a?l9d- el .OsOoOuppotsa.

p ·

"

·

d

. sair da "Hacienda . Local",
abellon -Poi ideport1vo ~
. se queres colaborar a ,facer ,
son un gas,to que ñon ex is- Axuntameílto, teñen· quepa~
, un ensino galego~~_se queres
... .,,, cantidade que habia que. pa- tiria -se O · Alcalde gobernase ·gar. Cómo é que o Sr. Alcal·
aportar as tuas experién_cias
~¡~~~~ - .gar, pensou que - ia quedar o 13roblema no set! momento
de pode · dispoñer destes ser·
+·como educador ·ga'tego. Se
;g - moi beh :presentando unha e desoe lago · sobran · causas -vícios· públicos ,. como se fo¡.tes interés en -perfe"cdonar a
füW moción, na que se tala :dun que facer con eses tartos, sen privados?
.' tua -prácticaeduca.t iva e .ade- '.· ~~fü: . - ~:désoiHarro ~· nos . gastos da -- cartas.que son do pobo.
En p6ucos -lados debe pa·
-cuala ' ao médio; SUSCRE-· _. ·· . :~:L .l,uz ,da .Escala Hogar, opi~
E unha pena. que, $81'.ho· ·._ 'sar O' que aqui, a ~ente paga
·: .'>aEJE '- A "Ó. ENS·INO" . ~.::~r
nión que .e expli'cabel, pero o - al.gunhas excepcions, debido " · uns· impostos · todos os anos
. ::f· · que ·calaba o Sr-.. Alci::üde ·~na . a . estrutl!lra actual dos Ax un ·· e lago se quer ·facer uso düQS"
l
mocion e que o. dia 23 ·9-BQ tamentos, os Alcal·des podan serv1.ciós que ela paga, atopa·
f
.
lle chegou· un e.scrito fifmado act(rnr de costas ao pobo ~· se cunha · chea de atrancos
- Suscripción por un.án9 .(6 números)·
pola
directora . da Escala Ho: dispoñer duJls bens que - non impostas polo Sr. Alcalde
1.200 pts . .·
· gar e q~e ao non ter r_esposta lle pertenecen a eles sos. " · ) deste ·curioso A.xuntamento
os pais dos al.unos lle envia- .
En Sárria, o Alcalde che- de Sárria.
·
· O ENStNO, Apartado 1 ..1'02, .
ron outro, ped 1ndoll~ que fo- ~ou a pechar a Bib.lroteca·
.Durense.
' ra· el "que . actuara .de · arbitro · que din que é . Muncipalr· el
· no orqblem9 ,- aó' ser . o Ax un- - cando· lle pareceú. volveu al · A~ L'OUAEl.R'O • 1.
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A importáncia das Agrupacións-Culturais na Joita por u.nha cu~tura :g.aJe~a·· e popul~r
mar~ou un longo camiño qu~ ainda hoxe continua. ·" O F':lcho" desqe o ano-66 .
ven' levando unha clara traxectória gale~uista. O home q~e a dirixe e n~ . actualidade é ·
. Xaquin Villar Calvo, que xa desde b seu paso pola l)niversidade· sa.ntiaguesa se .
· preocupara pola cultura. Un home que lle .está dedicando-mo_
itc>. tempo a ·
unha.loita importante e cu-riha _liña clara.
.tras al ternátivas. Par:a dentro . t1namos p·or ai adiante o ~ de estudo de n·ecésidades cul¿como xurdiu a tua preo- cho", até agora.
duns dias t~mos · preparado grupo de. teatro . Pero o que tura is e ír. á realización prac:cupaciót1pola cultura galega?.
En todo este ciclo cultural uri ciclo de c·harlas de temas nos actuemos sen meios tka. Por -temas ·seria unh..a
como. o da sexualidade, º ~aso- imponnos rhoitas limitac-Íóns. terza de presión nos meios
Este tor un tema que eu de diverso tipo, leales foron
de. comunicación, no ensinosum in en Santiago, 'onde ~s~ os logros máis importantes?.
tismo , desencanto poi ítico, ecribia poesia, artigas na pren coloxrsmo .... e se .lográsemos O levar a cabo unha activi- · en galega, na normahzación
sa... .. aos vinte anos estaba
P.enso que entre as cousas
!nte resa~lle a x~_nte nova c,?n . ·dad.e. deste tipo -ten . urts da · 1íngua. Este tema .da 1ín estudando Deireito en Santia- que organizamos as que máis
1sto, s~;1a un xe1to, de_gu~ • <? · costes
~astante elevados, gua é moi importante, xa que
go e os r'neus amigos eran incidencia tuveron foron os· Facho tuvese unha cont1nu1 - lvos recebedes subvenc·ión-s nen a Acad_émia, nen outros
Méndez Ferrín, García Boda- cursos de galego, que ho xe
o,rganismos médiD inertes se
dade . ssto iniciamolo car do . ou como vos flnanciades?.
ño e toda esta xente que ho ·
xe seguiu polo camiño das
letras. Eu quizais fun ao camiño do activismo cultural,
mais que en plan de seguir
escrebendo . Dai eu viñen a
vivir a Coruña fai cerca de
vinte anos e contactei co
"Pacho". Comeéei a ir por
ali, enroleime nas actividades
teatrais e logo elex íronme c;ja
Xunta Directiva. Comece i
sendo vocal, logo secretário,
vice-presidente- o- e presidente.
Ao cesar Caamaño o ano
pasado elexiron a candidatura da que eu ia como presidente e a í estamos .

- preocupan dela.
éramos mozos todos, pero
irnonos facéndonos vellos e .
N.os ternos -os -ingresos das
Hoxe estáse a levar· ·unha necesitamos q_ue veña xente cu otas dos socios, que pagan
loita polo ensino en gaforte
con pulas novos ~· cada un, pem
vinte pesos
leyo
o
·mesmo tempo óque a
isto só nos chega· pará ·gastos
Ti levaches a cabo activid-a- de . 1ocal e -parn- pagar! l.e aos Administradón reprime con
des de ·tipo cultural antes da ad minsitrativos: Ta_mén te- expedientes. · Neste campo, ·
_: ..
marte de Franco e hoxe se- ·m os · uns . ingresos - do libro l~al é o voso .Papelt · ·
gues traballando neste cam- . " Galega · Hoxe" e algunhas_ -- ~
.
.
Polo que nos dixec es non po. "lOué diferéncia atopas ·vee@s recebem0s subvencións. ·~ . Nos . t1namos .que 1r rna1s; aparcipaches na 'fundación- de .~ntre un ha e outra etapa no 0 ano pasado só nos deu _.: 1~,- x·a que q~beriamos ment~ -.
blnha pequena canti-dade Di~ l1zar '~?OS - _PalS para· que ·ace1 ~
"O Facha", lcomó o vias e campo cultural?.
putación . Este ano calculase t~n o ensrno en ga1ego. O r:ecomo chegaches a el?.
. Hoxe ainda hai moifo por - q·ue .Cultura · daráños 1 OQ.000 - chazo ·hal que y;elo ~·a xente
e ·a
Diputación Eia aldea que_esta desinfo~maEu, como xa dixen, ~iña facer porque ese cámbiQ que pesetas
50:
000.
·
do e e~ r:no1tos casos ha1 acmental izado na cuestión na- se esperaba non se dou, sobre
~
tos caciquis e noutros a ·xen1e
cionali sta desde os meus tem- · todo no caso do probléma
'
.
lExiste
-~l·
g
un
·
xeito
de
pensa
que _como os saben facultu~al,
porque
eu
penso
pos de Santiago, pero dun
xeito un pouco desde fora, q ue o problema de. G:al ícia é . coordinación entre as _asocta-· - lar en gale_go, . o que- hai' que
. lE cales son as actividades sen entrar en nada. Entón vin un problema ·cultural fundá- ción . para levar- -:campa:fic;¡s facer. e . -apr_~nderlles a falar e-n .
-~· _castelán. Entón hái quemenda entidade cultural que ti que ''O. Facho" facia un merrtalme.nte . Se. mQitas ve- -conx.untas?.
talizalos _qüe a 1íngua non e
rJresides?.
labor importante, polo me- ces . i::ion _se desenrola a·
melo . de comunicación. e
só
Hoxe
en
.:dia
non
·
hai'
_
nada.
nos aquí na Coruña era a úni-. cultura e · ·por ·falta dunha
A función de "O Facho" é · ca entidade que facia algo po- estrutura cultural. Enton eu,
Hoube intentos ·de facer que · ten má.is -t rasbendéncia ·
,
·
a de servir de estimu lo á cul - i a cultura galega e por iso de- ~ue ·- rexeito par.ti-c.i par.- dun , unha coordinadora, pero non para Gal ícia.
tura galega en todas as mani - cid ín colaborar. Así estuven "xe ito activo na poi ítica; creo
resultou. Nos recebemos cofestacións, fundamental men - trabal !ando _até tomar pose- que o problema da cultura é municación para .part1c1par
As asodacións cu ltu rais en
te á. do idioma. Fixeronse sión do cargo de presidente.
Gal
í cia sempre estuvero11 mo_I
en"
certos
actos,
e
cnl}cretafundamental. As ¡:isociacións
nas épocas d if íce is causa que
.
ligadas
ao
nacionalismo,
mente
nos
fixemos
o:
ano
pa-.
q llturais de .. Frqnco tiñan
penso que son meri tó ri as,
Como entidade cultural, · atrancos e limitacións. Hoxe, sacio "O D ia da nosa fala", o -lcomo ves ti isa? . ..,
que costaba moito traballo
nesta etapa.permisiva, pódese dia segu.inte das Letras Galelque proxectos te~es?.
levar a cabo. Todos sofremos
gas 1para comerri"orar· a . creaEvidentemente a inda que
falar de todo , pero. tamén
algunha persecución, algunha
Agora ternos en proxecto. seguimos tend0 escasez :de c'ión das · 1rmandades da Fala penso que' .as asociacións cul'Tlul ta .. .. Eu recordo unha vez algunha cousa co obxectivo meios. A nos gustarianos na Coruña, mandamos comu- : turais deben estar un pouco que· fun interrogado durante pr-ioritário de integrará xente chegar aó meio rural. pero ni cae ión a todas as agrupa- ·apartadas da poi ítica activa,
catro horas na comisaria, pe- nova. Esta está caendo no pa- non ternos xente, nen meio~ cións e algunhas constestaron · teñen . que ter ünha . ) ínea.
ro pese a todo seguimos sotismo e desentendéndose. e · por iso limitámonos só ~ e colaboraron. Pero- eu penso Cs:>~.cr~~tam~nte a_nos _houbo
adiante capeando o temporal. .tanto · da actividade cultural
Coruña cidade . As . nosas· q.ue debembs ir ~ unha coor- un~a epoca na .que se nos
Outra veces quixéronnos pe- como poi ítica e o que nos actividades son ft,mdamen - dfr1ación maior, xa que se po~ acusou· de est?T ven.celfados·a
char o local por actividades pretender:nos e ofrecer! le ou- ·tal mente aqui·, ainda que deríari facer moitas cousas _ un certo partido e 1so .perxupoi fticas dalguns dos seus
con·xuntqmente.
dicounos até certo·ponto. Ho
membros, e houbo que a~u
xe.(!S nosas simpatías van podir a solucións de recárnbio
En concreto é de i.,-:;ediato -los partidos· natiol)alistas-porpoñendo na directiva persoas
. lqué causas sé poderian.levar · que penso que toda ª· x~nfe
new.trais para d isi.mular un
a caho cunha-coordinación?. -· que est9mos n_as ·asoc1ac1ons
·
·
_ somos naci-onal ista·s. Esto
Pouco e.poder sobrevivir. En comezaron . a facerse causas
~os ternos prep.a~ado un indudábel. A opcioQ pdhica
de certa importáricia como
ariteproxecto dos meids de concreta · pe~nso que debe "esos cursos de galega, cr(jouse
comunicació.ri. ~nton quer¡Ía- tar· ' ao · marx én, ·aindél qué .
o grupo de· teatro, obra d~
que o f·ixernn - xentes cada directivo teña as suas _
. mos
~lanolo Lourenzo, que en .
dos meios e con ese proxecto · si°mpatias po r' cada grupo. En ~
aquel intre estaba en · "O Fatecn icamente artel lado pasar- tón o n·oso labor nacionalista
·llo a todas as..asociacions cul- - é - de . mental i zación ~ Seria
cho ", e ábrense ciclos de con tu rais para que .deran sua
unha acción paralela a dos
fe réncias sobre temas i f1Jpor pinión -e se estuvesen daco"rdo ·partidos nacionalistas, pei::_o
tan1es para Gal í'cia .onde ao
.para
conseg·u ir trabal !ando ·~ noutro,. campq.
. presionar
P.r in c1pi-0- .non ·nos podiamqs ·
unha rádio , tv, e prensa gale- . P_~~so · que ternos ma1s cred1ineter en . profundidade porga pdo m~nos que se ~scre- ~-ll1dade ~c:ixe n_os que os p_arque non nos deixaban. E así
ba en galego '. ·Logoa nivet xe~_. t1,,,do$_ ?l'-l t1 ~os :. ~'""""""" _ '.
. . che foj o cido desde . o' ano ·
. 63, n9 q_ue sé· fundou ''O Fa,ral proderíase facer un lab<)~_ 1 ~~s~A_p~x. ·s~~qinte ~-: , . _,
vamos polo número catorce,.
e o 1i b ro "G a1ego .H o x e " .
Tamén as conferéncias e as
actuacións do grupo de teatro -foron bastante importantes, asi como os concursos de
contos infantis, os concurso3
de teatro infanti 1. :".': ... .. ·
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p · r ricas que se cre¿no1:i ; i r·
·Portugal· e o Estad·o .Esp ?íq_I
houbo unha parede que flOS .
Con respeito a r'ecup~ra separou e que f'mpediu ,we ·
-ción da cultura popular galega, lcomo contri bu ides neste . tan.to eles coma Ros nos
coñezamos . . oe mÓrrn~n~.to hei .
~specto na Coruña?.
algunha cousa ·co r.no a-de Vi NÓs o que· fixemos forotÍ _ la rre'al, Guimaraes, pero son
co usÍ.ñas pequenas, can.do de -· '.
de los nese ·aspecto. Fai pou·
·b
, ra ex isti r un ha inteú el a- ·
co que tuvemos un· ciclo de
c1ón t otal ~ Hai . qi::Je . ter e·n
· arquitectura popÜlar ga lega,
con ta q ~e ·OS ori xes da lite ra ·aind-a que o ideal seri a 'leva lo
TU ra portugue·sa fornn daqUi·
a . onde estan -as mostras do
' arte popul ac, ao meio rural. · para alá. Pero hoxe teñe n un :
literário . moito
dese n(olo
. Todo o que está por" aí perma i or que non debemos igno~
' d ido .habi a que ·. ensinarlle. á
rar. Eu no que. non me nieto
xente a conserva lo e val ora-1-o.
son nas ·· actitudes· lusistas- - .
A vosa ultima activi(:Jade-é non lusístas, ·porqu~ .é. un.
a da exposición do libro luso- .problema dos filólógos, ' pro"
brasileiro; lqué opinas da · b lema técnico e a· mi ña opi
cuhura de alén do Miño?.
- nión e mode.r:ada 1 de qu e am
:bas postwas teñen al gq-de ro- · · A· orixe da exposi ción pois
z, n.
ve n de que nos pedímosll e li -T odas· as . persoas cu ltas
br :1s. aq 1nst i t11 to da ·L 1.ngua e
----. pensa n qL.Je é a nosa cu lt L r:a
lE que pi-etendedes facer r •t · 1r.: - D 1 r_+ • • e; . e a o u_. ir má. Por ba rre. iras· art i ' ¡,·iais
· Ven da pá.x. anterior

1

· tr'fs ·f unaación·s para co,rn p l~
·i.nco.'municac ión.
tar a r.iosa, biblioteca. Ent()_11 ,.
cproveitamos para dar a e ·
E o voso papel na Coru.
.1eher a nosa biblioteca e· · ña, leal é?~
.)ara ccrniememorar os cent .A nosa m isi~n- é a de gale
·ri(JriOS- do ano pasado de Co : gu izar a Corun a, causa ·
11oens, ·Follas Novas, · Ai_rP,s d if ici 1, porque trabal lamas0101
d~
Asi t
da Terra . Logo . tam 9n oru.1- ca ra a u,nha p.equ~ n a burgue.
catro
an
n izamos . cor:iferéncias 19a¡o s1a que e mo1 r~ac!a a todo is.
c¡ue talasen ' da re lac ión das to. Era un ha c1dade iberal e ectiva- é
uas cu lturas. Con· todo iso e~q ueqfosa, pero no tema ga. icéncias,
rzoso e
u retendemos da.r a coñecer lego co~ta -e ntrar e nós ás ve:
·ntra
a
1. li teratura brasileira-portu c:s perigamo~ estar falando ez que s
guesa. Non podemos olvidat· so · para os ad 1tos. Ho xe hoúriL:Je somos 150 milló'ls de b_o algo de recuperación pero a, apont
oersoas e - que n0 ano dous a1nda estamos nunha situa. oda a tir
rni l seran 200 millóns.· Entón c1ón de xente moi reacia ao ions de
iso é moi importante e pbd e- (Jc:ilego. Traba l lar neste se.nso omunitá
Fálas1
1.1es intercambiar escritores, en. A Coruña ~ dificil porq~e
al
españ
conferenciantes.... para dar ha1 unh_a · act1tude señoritil.
(, ~ oñecer al i a problemática Non olvidemos que a Coruña edidas
~¡al.ega. Moitos ignoran que aviF.ia a ser o espello de Madri
qu 1 se fala un idioma que é porqu'e había moita
practicamente o dele~ . qu e que procedía dal í.
ternos reivindi cac ións nacio
Flé-l li~t J ·,..... :. Hai uri 1·n C1rnn XOSE AMADOR
1

1

P_O NT_
EV.EORA: ASl ·ESTA A A?ISTENCIA SANJTARIA ·

sea cor
ha ana
probl
onta a
til izara
tales e
lei ros '
Outré
!8cordan1

Como deixar morre·r a ·un neno

O .dia vinte e tres de Xaneird morr¡a·no Hospital Provincial de Poniev~dra ;.
_
_
: , · e .o que tes ti que facer máis que a poñer de manifes
desp.ois cle ser ope_rado de1mxinas e·vexetacións, o-neho de tres anos e médio X-es(lsGolmar.
e tranquilizarte", referíndose to a má asistencia san itária
- S~gundo o certificado de defunción a'mor-té foi ocasionada ··
·
á tia de Xesus que era enfer- que se dá en Gal ícia, illada
"pQr unha·: hemorráxia que. non s~ pudo ·cortar':.
- - . -.
. .
méra.
totalmente da realidad e e do
Neste feito tan grave déro'nse unha série de,situacións, segundo afirmació-ns de testemuñas "
Minutos despois contexto socio-económ rco.
directas e té·cnicos consultados, que poden valer para calificar a asisténcia sa.nitária -- _
chegarian tres médicos, dec1Esto non saca que por eque recebeu q·finado, como de neglixencia,. ineficaz incompe~ente..
_ _,
dindo trasladar ao neno ao xempl9 os médicos de Ponte.
Pero non é só este feito, ainda ·que xa por si pudera dar L.füha mostrada asisténcia sanitária
quirófano xa que lle había_ vedra señan os danos da1
en xeral que se realiza ·en"Pontevedra e que non difire .moito da.que
da en GáHcia;
qué sqturar un vaso sangu1- meirandes urbanizacións da
' vsenón ·qu'e ~en acompañado doutros f~itos tan graves e clarificadores
- .
.
neo que lle quedara aberto na prov íncia, ou que todos
como a marte de Xesus. ./_
.
. · _
,
_·.
operac ión. Despois de_ longo monten sanatórios e consul.
,
tempo os médicos anuncia- tas particulares que, pole
O Hospital Provinc ia l . de v ít ima, ·-- entre os "qu e se. en.rían que o rapaz morrera dun consorcio coa Seguridade So·
Pontevedra mantén unha ·in - · .contrab9 unha tia- sua, diplo: --r &o cardiaco .ao aparecer
cial, son un pingüe benefício,
fra.dotación de material _e macia na escala ·de enfermeria ·
- co mplicacións.
máis cando se dedican a facer
. rneios~ polo que o rendimen- . g_e San_tia.go, advertiron .reiteCOUSAS QUE NON PODEN · volver unha e outra vez aül
to e ca l idadei reférese á asis - i::ad amente á - enfermer-a de OCORRE R
pa ,ientes etc.
tencia sanitária, é excasci , di · turn.Q; Sr . Paq·ui.ta, 'x a· que_os .
-segundo
manifestacións
Pero os médicos seguen reun informe· do SGS (Sin dica- vómitos ian eh aumento .e a·
do subdirector do centro aos cebendo prebendas oficiais
ra a inc
t o Galegó da sa-n id:ade) sobre sangue saia caqa vez máis'-ro familiares,
. manifestac,i , is ao ser unha das clases mái1
Com e
a saúde en Pontevedra. Afir- xa. A contestác-ión da enf.erque despois diante dunha co- _pudentes da capital, · ségue
a evid1
ma~ión~ que qu~dan consta- · mera foi "que teria o es.tóm·amisión . do
coléxio
de sen esclarecer feitos como as
e faga
tadas sobradamente coa rnbr- · .go ,moi _grands( - '
,_
·
emfermeria negou ter real i- sete r:nortes da cel~losa ou a¡
dicer
te do neno Xeus""''Golmár tras
Tempo des_póis. 9s tamil iazad'O, afümou que todo era . an~eri_orment~ c1t~das . A~ EE no ,
ser ~ -operado·· de ·an·x.inas e res-voltaron a buScélr a enfer. cuestión "dunha fa lta de mas l ingua~ din E¡~e o Delega·
us prot
perspe
vexetacións. A . morte · sobre- m~ra para - qu:e chamara ao ·
valoración por parte da en fer - do de Sani.dade e do Opuse
. viulle ·ao· desengrarse :
médico · ou lles . proporcio na- ·
,,
,
c..¡ue por 1so non se quer ndicato
Segundo . informacións di- se ó · n~m~ro do seu teléfo~o, ..
. mera : T~men que non com - meter con Celulosas, tamén
do Ble
. rectas estes graves feitos í que ·. xa con ev1de~te enfqdo: pe~o ~minh o cor.ite r~., né i a que se ce- prnndia cor:i~ se. negab~
vinculadas ao Opus.
orbita
poden ·_ poñer si sos en tela de· a resposta fo1 que non sab1·a 1 braha . en dita · centro, que cham~r ao medico por_ te l ~foNa marte de Xesus déron- ente di:
xu ício_a -ef icácia · dunha asis- o telefono -· e que non cham a_- .dec irli ran · . re~l_izarll'e unha no mai~ ~ª-~?~ 110 pedia uhha se unha série de , feitos que
. En p
tér-icia sanitária, _
o curri rqn a- ~ ba . ao medico porque_non fai
transfusión do sángue . A en - compane 1ra .
haí que investigar, a tardanza esenvoh
si :··
·falta,· ·"é ·. necesário - que san - -.fe rmer.a air.ida:- segwia dicindo OUTRO CASO MAIS
dos · médícos, a negativa d~
. "Despo is - de ·ser operado gue" .
· "es lógico" .
ARCHIVADO
on'fermera e até a · incapac1·
. xun.t o e.un irmán seu ,. :santil!lAs ·seis da tarde pregunta- ,. - Pera . nesta . transfux ion
Pero ·este é un dos tantos dade .ao ver que non baixaba
go - ~s dez e média dá mañá . ron polos
médicos ·e a xu rd iron · cómplicacións, o r;-a ns que acorren, segundo o sangue e quer:e seguir fa·
'do d ia vinte e tr"es , Xesus nas _· respósta foi q(rn xa- se mar- · - sa ngu( .cor:ne_z ou · a-no.0· .t?ái -, m,c· n itestac ións f.idel ignas.
ce ndo a transfusión, coa per.,
horas . seg u i ntés a ~-dita· in ter- ch aran ' todos, pero, . por fin, xar, ·polo" q1,1e · os fam i 1iares
. Fa i alguns meses un ha d ida que tuvera , sen facer
venc1ón ·quirúr.x.1_ca, ·-suces1vos·, puderor:i conseguir o télétor:io chamar.:on' a. enferrT)era, .qu ·m1lll er tirous~ pola .fiestra da unha venites, asi coá10 o non
.vomitas de sangue, achacac;ios-- da ·e.asa -do · méd_ico que o n'on e~cc:n~ra~on. ~or · nin,-.. residénc ia, meses ·antes tiña ter mirado que a ferida segu1a
nun- · p r ihcí~rio ·· ae s.ar:ig ue que· '. ·hafüa ,oper:ado, o.·Dr . Otero, - gunha P~.r_~e, .· ac_ud.1~d9. so-, "".-ocurrido 'u n feito - semellante sangrando. · "As
. n~~e,
tragara durante a· ·operac ión·. logran do · .. contactár con el -u_nha .aux.1 bar :que tina catro"· no fTlesmo centro. N un · sana- · man ifestárohn.os os faM11il 1a·
Ao · seu :i rmat:i 'que presenta - · despois de vári os" i"ntentos e ~al~s ,para atender. Logo · c~e:.. -_ tório pri"yado tamén d iexaron res, o Sr . Fontán, xefe do
·· b9 . os mesmos sín.torhas · foi- ainda que' lle . dixo: a enier- garia· u~ .ha .e.n fermera amiga rfl8rr:er a un rapaz. que non Departamento, cando xa 0
: ll·e irixectad'o .un coagl'.l:lante, mera qL.:Je non tiña dúbida, d~ . :farr:i1l1~ _ qu~ ·-_se ~~~or-1traba .. deron encontrado médicos, rapaz estat'.>9 completamente
non se fixo o ·mesmq con ~e- ~inda os fam iliares ati r:ma.ban. -~P :~~ntrb·.hQsp1tal<;ir1o: p~wca- só F\abia de gu.ardiá unha au- frio, seguia dicindo ·que non
_sus ·porque seica era demas1a.: que . Xesus e~taba mo1 fno e .$.u~ l 1de,:¡.de e'-?? ver que Ptn~h? , ~ i 1iar. Noutro ·h osph.a.1, t a- .era nada" .
·
.
go pequeno.
_·
pálido, ás sete pasou a yti-lo., ban e non sa1a s~n~u_e decf_d1- m'én da -capital- morreu un ha
O SGS presentou diante da
~·ar.a as catro . qa ~arde o · ~ acándo lle . -os GOagu.l_os- do ron c~ama r aos. medic;os .- gtJe p.ersoa :a causa dunha aesté~ · Diputación, entidade da ,q_ue
paciente . foi ·yisitado po.los ·,.:saQgue.
.
.
tardar ian ce rca dunha. hora sia mal . posta. E o_utros ru- · depende o centr.o hop italar-i~,
médjcos, q ue achacaronr· á · . . Como· o, rapaz segu1.ra ·fr. 10 81~ pre.sentarse ., ·:
mores que corren palas ruas esc rito pedindo o exclarec!·
con ti nuidade da · hem_orrá xiff - volta ron ~(chamar a.. er:iferme~"
As duas hor_as quínce mi- de Pontevedra como que er:i mento. Vaise facer ao segui·
e vó mitos a secuelas da in.ter- -ra ~ . despois de non poucas - nufos da mañá decidiron bai- algun ha entidade hospitalá- ráse tap~rido · ~odo e dernri~·
7
JPnCiÓ-n.
in r; j ténci_
aS . como compro- xar éÍO pacíenté p'ara 'cuidadOS ria Se encontraron VÍSt,UroS ·rCldO m·áis e máis·a as isténcia .
1
Co mo seguisen 9s mesm os bm1 que estaba frio, chani.a- intensivos; aindfi que seguían .ox idados etc". ·
síntomas os familiares cica ron aos médicos que estaban · dicindo que "agui non pasa
· Pero toou .is.to non

e

se
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A PESCA GALEG:A E,AS LICENCIAS
PA,RA O 'GRAM SOL

de gale
usa . r-ioi
Asi ternos op1nions de armadores que hoxe
amos de
burgue. G:atro anos despois d_e que esa r:nedida poda ser
ectiva- amarran .os se~s buqu~s a espera de novas
1 todo is.
liberie icéncias, amarre que e na ma1or par~~ dos ca~os •
tema ga. orzoso . ou forzado. E,. fan declarac 1on pu911c~
ós ás ve: ·n tra a política pesque1ra,do Goberno Espanol a .
falando ez que se fala do secular abandono da pesca gale)Xe hou. a,. apontar]dO como medid.a sol ~c~?nado:a, e con
:ión pero oda a timidez ,do mundo, a restr1c1on de 1mportaia situa. ions de pesca e conserva procedentes dos :Pª íses
·eacia ao omunitários.
.
.
.
. .
;te se.nso
Fálase do problema desde a perspectiva s1nd11 porque
al española (CC.. MM) e t?do o enfase se pon en
señoritil.
edidas instituc1ona1s (le1s, reglamentos, regula3 Coruña ións e racionalizacións) desde o próprio Goberno
e Madfi
paño l, non desbotand~ a ch~cr'~da á d isci pi i na
ópria para armadores e marine1ros ga legas: a
edida de forza que se propon para chamar él
·ención do.Goberno é unha marcha sobre Madrid
Limos tamén opinións de empresários doutros
ctores pe ro representantes dos in,tereses mercan¡ e ind ustriais dunha cidade tan oendente da~
sea co mo é. a Coruña, e neste caso non só se fai
ha analise moito máis axustada da importáncia
problema senon qué até con inxenuidade se
onta a pos ibilidade de que o Gobernó Español
til izarn nas negociacións coa CEE armas próprias
tales conversas, como é o impedir o paso de peri leiros eu ropeus poi a bei ra das nasas costas .
Outras voces de técnicos en tema pesqueiro
ecordan nos estes dias como se están olvidando
:e esti óns de tanta importáncia como é o précio
com bustíbel nesta flota arrastreira, factor que
)nOS da1
beria que ter en con ta tamén.
cións di
Fal tounos por coñecer a opinión dos entendie todrn
s de Ultreya pero xa non me acordaba que ese consul· tán ocupadísimos no trascendental tema para o
1e, pole
tura económico da cidade de A Coruña cal é
idade So·
sprestix iar ao alcalde nacionalista. E iso que
1enef ício, éste. colectivo, hoxe menos anonimo, figuran coin a facer
ñeses de pro de coñecido nome en temas pesq eiros.
De calquer forma só os armadores chegaron a
ensar se non terán que reconsiderar a sué;J postura
ra a incorporación do Estado Español ao MercaComún. Ainda non é ·un non rotundo, pero, xa
a evidéncia do portazo nos fuciñ os que pode
e faga pensar a máis dalgun como non era em:i)Sa ou ai
dicer que a incorporación do Estado Español a
das Ai
E no caso galega non faria máis que agravar 0s
o Delega'. us problemas ou acabar de fundir a pesca.
o Opus e perspectiva dos que · dixemos que non a CE E,
se quer
dicatos, o SGTM de ING -CTG, forzas poi íticas
1s, tamén
do Bloque e intelectuais galegas comprendidos
CJ orbita do nacionalismo, desde sempre é radical us déron·
ente distinta .
~itos que
. En prime iro lugar as necesidades próprias do
tardanza esenvolvimento das economias europeas (capitagativa da
incapac1·
i baixaba
seg.u ir fB·
, coa per-.
sen facer
mo ·o non
ida seguía
1

nove,
j

familia·
xefe do

do xa

o

eta mente
·qüe non
d iante da
le da que
)pitalário,
excla~ec1·

ao segu1·
e d~wio·
isténciaT

•

I
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sé enc::a rgarán as suas indústrias _de preparal.as " civilizadamente " para o consumo· -elaboración de
· Con certa periodicidade-sa a l_uz pública o
co nservas, salazóns, precoclñ-ados ou calqu~ra ou problema das-.licéncias pesqueiras para faenar
. ' tra _e laboración industrial~ e xa se encargarán lo go
·. zona económica exclusivá"C:las 200 millas
ven delas ·polos correspondentes ·can les de cocomunitárias·.·A periodicidade,· veh sendo a
mercia l izacióh ol igo-pol it_izados en países que comesma .que das íicéncias ·te~poráis, que até o
., mo o _
E:stado Español son grandes consumidores
momento actua·1tuvo a ben .ceder a comunidade
de- peixe. Notemos. que puxemos en xogo desde a ·
de países aonepresentantes españoi.s, que
c onstruci~ón _naval até · a tecnoloxia pesqueira paesperan sempre pol_a negoci·ación {por chamarlle
sando polos monopólios de alimentación e acabandalgunha maneira) ao momento en que as
do no mundo dos .negócios financejros/pós prést áanteriores rema.tan_,.chegando.asi·ao a·márre for-zoso .
.
mos
países· chamados polos occidentais ~ri vias ·
a veces por un mes. á espera-:.dunha nova
de
desenvol
v imento .
. .· ..
.
_
concesión de 1icéncias e cupos · conc~sión que
: - En s0 g.undci luga·r a Constifüciór1 Española gacada vez é máis réstritivá que a anterior. ·
ranti za ao Estado_Español e~ ao seu gobernó com- .
- -Ao mesmo tempo hai unha .gran profusión de .
peténCias
exclusivas en matéria · de negociaéións
opinións, en.cuestas , propostas e alternativas, .cada inte
rnacionais,
non hai estatuto de autonomia nen
unha desde un an_gulo e cada cal desde os
CJ
Oberno
autónomo
. qu·e sirva que poda pasar por ·
seus intereses.
ríba dunhas negociaci9ns plantexadas _a nivel de
f sta ~fos_,: a Eu ropa dos 1O é a Europa dos 1ó Estarlos e non das nacióñs que a integran. Po lo tanto
son voces no vafe-ira aquelas que reclaman a pre- "
séncia do convidado de pedr.a dos repr·eseñtantes
aw tonómicos,, xa que. non pode.rian . dec idi r nada . .
E .a necesic;jade .9un.-goberno galego- ~on c;ompeten- .
c ias como esta da soberanía para negociar con terce iros o único ·r eclamábel. Por qué .lle chamo con'Jidado de -pedra? Po_rq ue ou ben defende as pro~
postas e interBses que ·na negociación globai tén o
G ciberno Españo l: ou:· senón non ter ja nada que fa; ..
cer. A negociación : Estado -Español-CEE, é sobre a
base de dar algo a cámbio de algo e a PESCA GA·LEGA non~ é SECTOR ECONOM ICO DE INTERES X ERAL ESPAÑOl como ven senda desmostrado e o Goberno Español negócia salvagardando
- calquera outro a cár.nbio dé· ceder n·o da pesca. En terceiro lugar, se non- se· salvagardou este
· sector non foi por torpeza negociadora '. oi:J _diplomática, non vale de nada fa lar dé. responsabi lidade
· deste ou daquel membro ·do goberno pois, sucesi-:
vos gobernos _ho'ubo e tempo - hOL:!bO tamén para _
que a oposiGión_e~pañola no Parlamento expresa. se as suas arternat ivas, as suas críticas, censuras e
demais . para que este tema fos_e tratado doutra.
xelto ~e lle dise un xi ro a ·sua resoludón, Ah! Pe- ·
ro
que ainda non dixéramos-. é 'que . o PSOE .e ·o ·
PCf cada un- no seu grado segundo, sor;i ,primeiró
españois, . perfeétam-ente constitucionais -e p9rtidá- ri s- da ·entrada n·o MerGado Comú.n. O que sé pon
,. ·no monopolista),- colocan hoxe no .p rirn iro
en cuestión é.a forma; os prazos: .. das conversas,
plano non o sector extractivo pesqueiro (ou ca·fpero non ci contido das mesmas nen os sectores
quer outro extractivo que para eles .non teña hoxe
económfcos e cuestións · p.ol íticas básicas nas que
i¡nportánci.a relati.va) senór:i a g~ranti·a de que atraestán dacordo desde UCD ao PCE .
vés dos acordos con tercéiros ·paises neste caso os
· Como .antes diciamos, a nivel poi ítico a única
paises A.C.P. (Africa, Caribe, Pacífico) se ten ase·pro posta válida e a de neg6ciar di rectamente Gogurada a venda de barcos, a axuda técnica e.a 9xuberno Galega-CEE e economicamente facelo· so- d0 fina nceira para que señan estes países os que
bre a base- de propostas que consideren a impar ~
pRsq~1en e vendan as sLias capturas á CEE, quB"xa
tán cia. que t~n a pesca na economia 'galega. .
., .

M.CARME GARCIA.NEGRO
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·!lACIOlfAL
noticias·da··semana
CORUÑA

-~
O ALCALDE DECLARASE
DITAOOR . .
.

· nitárias que se están negociando OURENSE
non van resolver· nada -do pro- .
O~ ALCALDE
blema planteado 'hoxe neste sec- OS '" PORTUGUESES ESTUNON ·01M1T·E
tor. Os .armado.res cqnsióeran ·que DIAN A-CONTAMINACION
serian: precisas únhas··168 licéncias DO MIÑO
- Nunha roda· 'de prensa 'éelebrad'a ~,
ff Alcalde do- Axuntamento ' e non est_án .· dispost.o·s -a re.b;;¡ix~r
en días pas-ados no domicílio _par- · de- Boiro declarouse publicamente o número. Co'mo consecuéncia Un e-quipo da. tel.evisión portuguetícular do alcalde. da Coruña; b se: ditador no desenrolo dun pfeno son ·máis de 200 unidades 'pesquei- sa estuvo dias pas·ados e·n Ourense
ñor Merino manifestou a sua inten-: celebrado odia 11 deste mes.
. ras··, as. que . estrán - 31m~tr~das nos pra filmar secuéncias sóbor da gración cie- non dimitir da alcal.dia e-. A pregunta . dun conceílal -de· seu~ porto~. _
ve"' contaminación do Miño e_ das
-considerou como absurdas ascam - porqu~e ripn ·se induia en di·to pleprincipai·s manifestacións desta sipañas e manobras que se es~án .da.n.- . rio\ .Unha moción presentada XOVE
tuación. Filmaron un reportaxe
" do para tratar dé.'conseg,ui'r q4~·_se dentro de. pr-azo; o .alcalde .. res · "' sóbor dos vertidos residuais da civaia da - alcaldi_a~ · N~s_ta rodgi. de - purideu ,¡porque non rn·e dá a ga- ~ O CRE~_O EN_ÜBERDAD.E.
dade, os -vertidos das granxas e as
prensa o señor Merino criticpu du- _ ña". C_omo o concellal lle dixera
. gr-aveiras paradas. es por~ugueses,
ramente a UCD por levar unb¡:J-po- -~ que a resposta l!e parecía un pou: - -~~ Os viciños . <;la parroquia de ante a importáncia da contamina1.ítica caciquil' e antigalega, e· ta- _co ditato'rial o mentado alcafde Lago receberon calurosamente na ción e das consecuéncias que ten
rnén acusoü - ao · PSO.E d.e. apo-iar ~. af.frma·u "si, son un dít?dor".
tarde do día trece a Evaristo para eles o ter que receber un ria
-- esa poi ítica. IVlan.ifestouse_dlspos-· ,
Lorenzo Óml, crego titul~r de~ta · cqntaminado, .están preparando
to ·a ,man ter o actual goberno mu- ·
fileg·resia, :despois de ser posta en un dossier sóbor da situación e
nidpal, por consipéralo . º ·"único
' tiberdade ás .coarenta e catro horas pensan. levar o tema ao parlamencapa-z de· manter as asp_irác_ÍÓR~·· fr '
despois de -ser ingresado na pr1- to portu.gués. Ao mesmo t~mpo
dadans. · . siun preventiva de.. Mondoñedo.
· iniciaron unha campaña de expliO feito da ·sua detención pre- cación do problema ás xentes afecSANTIAGO
ventiva ocurreu pol·as d~núncias tadas.
que contra• o crego· fixo o A lealNOVO NOME..PARA A . de de Xove,--quen _o · acusaba de
ING-C_TG.
·1 .: "'
·pronunciar· ·expresiós insultantes
nun pleno celebrado dias - atrás
A deica noxe 1nte·~~in'dical ·
e no que se . debatía a contami·.r)lacional ·Galega pasará-a chamarse
nación 'da planta_ Alúmina-Alu/de agora en adiante· lntersindíCal
. minio.
Nacional ·dos Traballadores_ Galegos, segu-ndo · manifestaron n-unha,
~
roda de _prensa en Santiago os
membros do seu secretariado. OesCREADA UNHA BOLSA
te xeito qu. ed~ cerrado -o -proceso
_D E SUBCONTRATACION
' de ünificación entre a IN~ e:. a
CTG que ,se iniciara o pasado 3 de _,
U nha bolsa de s_ubcoritratación cooutubro. Ao 'mes'mÓ tempo -a
mezará a funcionar en Vigo en da1NTG espuxo a sua postura de ca :. ·
ta-próxima. Estará orientada á anira á negociación dos convénios co. mación do mercado de subcontralectivos, a·nde defenderán unha sútación en · todos os sectores, pero
bida dun 118 por cento. Tamén - coRUÑA
principalmente n6 metal-mecánico.
manifestawn .que r:ion irian- a unha
A bp{sa vai dirixida á pequena e
negociacjón con UGT, xa que é-sta AMAR,RE DA FÍ.OT.A oo·
'
jnediana empresa qué ante xa podefe~de o AM 1 e a .central _nacio- G~AN SOLsíb_el entrada na CtE veriase -abonalista oponse a eL Con respe)to a
-Os armadores da.Coruña e Vigo -ca9a ao derrE\de non tornar me9iCumisións manifestaron a s~a estrañeza_xa que se opon ao AMI, de-~idiroñ1 ·amarrar a flota pes- ·das para e>rientar a sua produción
Se non se toman medidas o Miño
pero non afronta ' unha oposición queira do; Gran - Sol por ·cansl - · cara mercados altemativós aos que corre perigo a causa da
·
..__ derar ·-que .- as 140 licéncias comu; - actualmente serven.
directa contra dél.
CO!"'taminación de todo tipo. _

OU~RENSE

PRIMEIRO COLOQUIÓ
-SOBORDO MONACATO
QALEGQ
Na semana do dez o catorce d
".larzo celebraráse o primeiro e
lóquio sobre- a Historia do Mona
Gato Galego en Ourense asi com
nas a,badias de S·amos, Celanova
Ose ira. Este primeiro colóqui.o só~or da história do monacato gale.
go e •organizado sob o patrocíni
dun comité de honor que presid
o arzobispo de Santiago, os bisp 01
de Lugo e Ourel)se, o presidente
da Xunta de Galícia, os presiden.
tes das Diputacións de Ourense¡
l,.ugo, os gobernadores de Ourense
e Lugo, os alcaldes de Ourense
Celanova e Cea, así como ·autra;
personalidade·s. Durante o Coló.
quío trataráse de explicar toda a
história do monacato galego.

-'
BU RE LA

DERRUMBASE O
CONTRADIQUE
O contrad ique do porto de Burela,
que acaba de ser construído, xa,
comezou a derrubarse dias antei
de que mesmo fose entregada a
obra aos servícios portuários estatais. A construción deste contradi·
que fora un dos grandes. logros da
zona pola pouca seguridade que
até ese intre ofrecian ~s obras de
seguridade do porto, e porque ta·
mén permitiría ca sua construción
un grande abrigo. A alarma cundiu
entre as xentes do porto de Burela,
que ante isto non poden por me·
nos que desconfiar da seguridade
de to'da a obra, que ao final tuvo
que ser derribada con-explosivos.

hemeroteca .-··
~a 1Íl)i de g5attrüt
_: 13-1'1-81
A MORTE DO ETARRAJOSE ARREGUI
Cando . o pre$unto étarra
José Arregui lz~g_uirre . foi ingresado na tarde de onte no -hospi
tal pepitenciário do , Cárcern_ de
Caraba~chel, o médico de guar ·
día librou o oportuno -parte medico.
·

o..... Segundo · fontes · dÓ . --:Mi-.
nistério de Xustícia, de · acordo
-cos partes mégicos;' íJO in€Jresar
n'o centro sanitário, Arr:egui lzaguirre
presentaba hematomas
perioubitales con derrame con-.,
xuntivial do· o11o dereito, diversos
hematomas no horpbro direito,
caras- internas dos dous, brazos e
pernas; · grandes hem.atomas ' ,nas
dua$ nádigas, feridas por .qUeima~
dura' de segundo _grado ·nas plantas
d~ -ambos pés. Presentaba_· asi -·
mesmo, estado de estuporoso do
que se recuperaba paul9tinamente,
disnea intensa e dor abdominal -difuso, si.n signos de a(?dóme1J agudo.
- ·
·

A vi"sta _da situatión, -faiselle , - mjl cincocentos menos dos inyer- naxe para a sua conservación e
sonaxes da direita, o que se din
· unha radrografia, . na que aparece
tidos no tramo. Vigo.Pontevedra firme de acordo ao tráfico,
tales -entre os que non faltou
- un -pulmón rela_tivamente encharda Autopistá do -Atlántico- cosPoderia dicerse, en xeral, · algun · alto dirixente de institu·
cado. 'A continuación poñ.éns·e lle
cións relacionadas coa Conferéf.l·
taría situar en condioióris míni- que só as estradas incluídas ou
antibióticos.
·
cía Episcopal, como é a organiza·
mas de utilización _a ·rede ~ásica· derivadas do Plan de Accesos a
ción "lustitia et Pax" - unir"on os
· Segundo as mesmas fontes, na de estradas de Galícia, que agora Galícla . alcanzan esta suma de
séus clamores para cohdenar a
maná de. hoxe, José Arregui foi mesmo, a duas c#cadas do ~no condicións ~lementais, segundo
exp9sición dos bispos.
recoñecido nüv'arnente por' un of- 2.000, · resulta insuficiente en os datos do informe. Quedarian .
talniólogo · e - un neumol9go do · apr_oximádarhen-te a mitade ·das fora desta ctasificación tramos
O firmante non entra agora
hospital penite'nciario, que' certi- seus tramos interurbánas·.
tan importantes corno o que Ur]e_ no tema do divórcio, sobre o que
.
''--ficaron que ·presentaba hemato~
' A constatación dos feítos e a Santiago con Pontevedra -onten o seu critério,· coincidente
mas nos .doi..rs ollos e hemorraxia
os c_ál'culos da obra e presupostos de, ademáis non_,existe alternati- _. pero independente do documento
bilateral, con con,densación neü7
episcopal. O único que pretende
necesários para remedialo_s . co- va para _quen estuvese disposto a
mática do lobulo medio direito,
pagar o peaxe dunha autopista- ,
é facer ver a , incongruencia con
rresponden a--Yff informe "sobre
de pronóstico grave. A vista deste
ou os qu'e unen a capital e.a cosla
red·
principal
de
carr:ete-ras
de
q~e _se manifestaron os oposito·
proceso, o médico da orden de
ta norte de Lugo con Ourense,
res ...
qu-e señ¡:l ·trasladado a -ún cén'tro la región galleg_a" preparado por Santiago, Pontevedrn. e Vigo.
·
unhá
consultora
tan
pouco
sosh'ospitalário ext~rior ._á cadea· de
... Co .divórcio ben pasando q'ue
peitosa ·como a que r:ealizou o di Carab~nchel con máis_meios:
.
non
son os qu_e máis lad ran os
ANXEL
VENCE
seño da Autopista -.ldasa- sob ·
'· ·
No mornenfo da baixad_a -- ao
que
puderan ter problemas nos
o · encargo dun organismo non
de itdo nun ascensor para ' proceder
· seus matrimónios. Hai en todos
-· men·os limpo, por oficial, de prea ctito traslado ocurriu o pasamen:
os acontecimentos de esta índole
suncións- demagóxicas·:· a Canse-.
. to.
·
·
·
uns cantos adolescentes e -unhas
lleria de Orde_nación do Territó•a-11-11
can"tas
rapazas· proximas a idade
rio ·da Xunta .
nubil que son os primeiros en
-.
... estabelécen-s-e como carac· · levan.tar ·a bandeira da oposición.
A MODO
,....terísticas mínimas para calificar
Están no seu 'direito mentres nón~
-13-11·81..
de ' "suficiente" o nivel de servíDe .vários lugares e~coitáronse ac.usen aos demais de intentar
cio ·d unha estrada, o ·que teña rí os últimos dias acusacións contra desestabilizar. Ainda, a dicer ver·
unha sección de sete metros de a ' Xérarquia da lgresa. poÍo se.u dade, meUor . ser.ia que esperasen
·AS ESTRADAS EN
- carzada ·é tres metros de suma de ,.. documento sobre.· o divórcio e o a sua opórtunidade. Primeiro o
G'ALICIA
· arc~ris, que a velocidade-xeomé-- proxecto de leí que pretende in- matrimonió, despois o divó'rcio.:·
Trece mil noventa e olto r:ni- . trica seña de oitenta Km. por ho- troducil·o no país'. Asociacións de
llóns -de pesetas ::- isto é:' catro ra e que l'euna condicións de dre- e$que~?a e alguns ·grupos e .

._ FJ Correo G~I~
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.Ao· POPULA.R·COCIDO ·
cocido é unha das máis vellas e universais fórmulas de axeitar os ·alimentos,
naturalmente facemos abstracción do longo periodo que pasou a humariidade_
ntarido cruas ou pasadas pola chama as suas comidas.
. .
esde que inventara a cerámica, o home non parou de ferver cousas . animais, vexetais e deica
seus próprios conxéneres, os máis extraños ingredentes pa.saron pola sua pota,
.
mellaba que tuvera prisa por fervelo todo.

Col~

;ar toda a
lego.

taña, as línguas de rouxiños
de Helvetia e Ilina, os coe llos
do Parnaso, as·pasas de Corinto. as morcillas de Lacedemonia e: ... as figas xermánicas.
Porque -esta galloufada . tú :
vo un final inesperado, os barbaros decideron meterse na
festa, e como traguian moita
de Burela,
''marcha",·
meteronnos a toruído, xa,
dos
nunha
esmorga
xerman~:
dias ante1
pasada por caldo ·de cabalo,
1tregada a
qué durou tres sé culos. Abria~
ários esta·
se asi un noyo periodo de au. ga na história da cocifía o.cci~ contradi·
¡logros da
dental.
idade que
Hei de reseñar que 'flº po.::
s obras de
bo, como nunca aeixara de
forver as · suas comidas, recebe ti. ben que se eliminaran os ·
ptovocadóres cheiros da coci,
fia patrícia, e· de paso o es bu. En vísperas da · Féir~, fot-:,1_\ rrans.- se_ puñeron por diante .
Je oliva e de ingredientes e _llante fisco romano ca SOSt~- me .. doado man ter unha COI~H . ."e sin reparar . en COUS_a a]e. pecias de lonxanos paises, e
versa co "p
· orco do_ cocid_o ", gunha, . sain . con:cellerro .- Nen
vera.
a que gr_á cias a elas seria coE desde aquela (se) fervens- ,que cqnfo.r me ao -r~sigµapo . -un polítj90 de . · Garr~ira · o
ciña a romana.
ros cocidos, que receberon _os ágarda:ba cfiegada do inafa- faria mellar: · _ .-.. _ _
Todo converxia· en Roma:
nomes máis variados e ós in- chin e mais o"s agarrantes de
Pero~ ·:xunto cóas::,v e.ñtaxas '
o camiños, o diñeiro das pro- gredentes roáis. diversos, pero garda vixi1ia ·desde ,a última do ·meu cargo~poÜtico," che- .
víncía , os pedichóns de pre r
todos co - denominador co- noite:
.
.
gou a miña desgráCia. -Os prebendas, o "garum" (salsa de
mun de seren unha mixtura
·"_;;_Voume cotento _ _::_dí- · viléxios do rneu posto permi.,
peixe punica) de Gadir ou
de · carnes acompañada~ de. xome- · a vida é ·un!la porca- - Úronme - enéher a barriga en
Ebu sus os meixons de Atica
hortalizas, árido's e outros Hada·, con perdón. Ben _sei merma dos meus ilmáns,por- o viñas de Scio, Lesbos ou
froitos da terra.
que agardabas que me botar¡i cos: Comin e bebin canto ·
Chipre, as !ampre.as da ArgiPero non vou- extenderme a -qhorat vendo que o meu re- quixen, sempre do ~eÍloriño,.
miro's L.t.d. de Castroforte, rrüiis, en eséncia a evolución mate está a chegar, yas enga-_ quitándollo . da boca aos deos bois da Bética. os xarabins da cociña de occid~nte, e pen- nado .. ~ ~- como xa non -teño mais s~ fose preciso. Na gran.:.
cL1 G::ilia. os centolos de Brelrl\L' n¡1 uti1i7ación clo acci_te
ren que perder vouche.facer xa non entrou saco de salvaso ·que das .ou tras tamén, é ün unhas decl~racións que van do ~en c~Jdeiro · de lávadura,
:ra agora •r-"""r---------------------:'.'.::-::r-,__--,
"pulso", e perdón pola metá- erguer das ·cadeiras amáis de que · noll' fose ~ n;upervisado
>re o que
fora, entre 0 aceite e ª auga, catro enfouc~ados. Toma por min. Cheguei deste xeito
incidente
entre o prebe e o caldo, unha
.
d.
.
1cumento
diáléctica entre: fritir-ferver," boa nota do que aqm se 1ga~ a pesar máis dos cen kilos 1
pretende
porque irnos falar de p.olíti- -detalle que foi reparado pola
asar-cocer, alienixena-indixe-"1.. ca ... - ·claro . que- da política miña ama, que coidar¡do que
mcia con
oposito·
na, Apolo-Baco, élite-pobo, 0 dos ·parcos, · que · é da que eu poderjan vend~rme ben, troulatino-o .bároaro, que nos k:- entendo. ·
xoume á Feria de Lalin onde
varill á ~in tese filosófico-culiFai para Santos -catro anos me mercou este carnioeiró.
nária irreprochábel do estofa- que xunto con. dous _compa- Agora só me agarda "darme·
do.
. ñeiros de cortello presentei- ao coitelo" e que fagan de
Teño -a impresion. de que · me as eleicións para conce- min o que querian ., ·
estoume_a ir polo~ biosbardos, llerro desta bisbarra. Artellei
Somente teño un pesar..:
volvendo a tema· ¿qué_podo µn porgrama cheo -ae bons non · poderei asistir ao congredicer · xa? .... Que ·coman anti- · obxectivos : arrematar coas so do meu partido na Illa de
1eiros en
tese, quero dicer cocido, v.ela~ granxas . · coa im_porfación Cortegada, ·a min ..... acabouposición.
a ·sua festa. Cumpre coller de marrans de fora, cos 'píen- · seme · a "bicoca". Amolácheltres non.
. enerxias para . a máis antitéti- sos éompostos coas ·"hormo- me ben ºrematar deste X:eito.
intentar
ca,. báquica, popular e caldo- nas", ·e co . ré.xime de . Outros
que le.van· ·c omjdo
ficer ver·
sa das- nosas festa~: o ailtro"i- · reclusión que levamos .. Todo ben máis ca min seguen en~sperasen
·do rebelión contra a Orden isto e roáis prometin para fouchados e tran"quiliños ....·
imeiro o ·
'
·
est~belecida, contra o alieni~ ~air conceileiio. A cuestió:q ¡non lles da ch~gado o dia!
·6rcjo. :·
xena, o latino, o elitista;· re- era sair pata -poder figurar e· A min chegou- o San Martiño,
belión contra a fritanga". Met- tratar de alcanzar para :min . aceito, pero os demais ,. que se
gúllase nos arquetipos ¡Fe,r: . todos os privilexios ·que traen ·vai"alrpreparando:'; .
. ·va!.
os cargos públicos Destexej·\ . • :,,,i_, -~ ·. ·,~
ERNESTONOC~DA
. to, enganando a cantos · ma- -PEPE d~ P~RDº
.
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Esta unjversalidad na práiica do cocer, tén unha moi
doada explicación, mentres
~1 auga tiña, máis ou menos
.en todas as partes onde ~e e~
tabeleceu. as grasas amma1s
non sempre ahondaban, e dos
ac ites en aqueles lonxanos
te pos. só podían · dispoñer
<;rtas zonas climatoloxicamente privilexiados, onde medfaban as oleaxinosas (olivo.
si mo, etc.) ou as clases pu
de tes co adq uerian polo co
J:Qércio. ·
.
.E dificil decatarse curhpndamente hoxendia , da preca~tlade da vida _de aqueles
xe tes e do alto con ti do emoci al que tiña polo tan to a
cura de alimento e o feíto
de compartilo. Entregados os
s recursos locais. a supervtvéncia das comunidades como tales , estaba sempre no
botde do cataclismo.
o progresjvo_ domínio lla
natureza, e o desenrolo do
d> ércio , que achega recursos máis ou meno exoticos
de países lonxano , xurden as
pandes cociña da época,
cingumdonos a un marco
ropeu-medi terraneo. serian
púnica, a gre'ga, ambas as
s caracterizadas por ba-

1

·cÁVILACIOMS ~o PQRCO
E. DO COCIDO ,

m

--•l:

a

VlLATUXE.

O Claustro de profe'sores ''A .Tremenda''. Mais ,
xa. lle tiña pedido aó axunta- · lev~n adiant~ ~n Progra
. menfo, en vários escritos, ao- ens1qo de mus1ca aos ra
'longo do curso, que resolvese e · tenen ,tocando seis ni¡
.o · problema., · re~odándolle . ~ousa que poucas bana
tamén o artículo · 51 da LCi · nen. ·Eles por boca do
dó En.sino Primário que . di :ncargado aducen que a
que os edifícios- escolares. e un. ~og_al -~arroquial, no
calquera que fose_o xeit9 de se tenen felto moitas e
financiación, · seran .d e pro- e · te.füm · un permiso do
priedade municipal, pero non de (naquel intre o Pap
poden destiñarse a · outr~ fi- ñao o alcald_e P'edáneo
: U nha vez máis a falta de_locais parroq_ufais . O cursó pasado un d(;>s mestres
·nalidade se non hai petición segundo ·os 'inestr.es da~
·· .e a póuca atención que as a_u toiidacles
·'.comezo"tí . a dar . clases : de ·rretecnoloxia da Corporación cara a canse- o permiso Só é verbal e
municipais das vilas galegas
naqueles focais qcuparido
un ~
guir a desafección do local ·no papel o único que
poñen nas parróquias ficou de manifesto
- xa que e.ran_. p~oucos os rapaces. Segundó
que se trate.
•
unha relación dos ·actos
- · .
na de Vilatuxe,-en Lalin.
o mestre~ VidQr Onega, o qoe
· · Tall}éri hai outra norma s-e celebraron nun local
Áli, cun se vo.:. non .vou, temo~~ Ün
·se quer é "acercar as técnicas ao pobo",
.
que di que o - axuntamento antes ·non facia falta libe
claustro ·de maestros do C.olé~io de EXB
saber cómo funico"nan c.ada unhas ·das causas
deberá absterse de ·t omar deSegundo o po'rtavoz 1
enfrentado-·cos viciños. segundo eles · . coas que vivimos de cotio e aináa para .daf
cisións unilaterais en relación tre do pobo, non compr
uns poucos, segundó outras fon.tes a cáseque
unha -clase que lle pode valer de moito
coa ocupación ou d saloxo como se podia · crear un
aos rapaces. "Suliñou tamen 'que isto non
totalidade do vicindário. Todo por uns .
cando · haxa fins que non se- blema deste tipo e dicia
. ten que ver cos traballos manuais ". · '
ensaios da banda. de música ou por .unha
ñan docentes.
"os rapaces non necesit
· O local que agora ocqpa a banda é do
clase ·qu~ non po~en d·a r ao ca!ecer
A todos os escritos o al- aquelas clases, ás que
·. ·
..-de aulas axeitadas.
.axuntamento, é legalmenfe destiñado á escola
calde respostou que ia fac r outra11 banda moi poucos
xa·,que non poden desenrolar, d_e xeito
O famoso locai_foi, hai .moitos.- anos,
dilas aulas no mesmo pátio tian - S eles cobrara
.. viVenda de mestres: logo axeftada par:;¡ e-Scofa
. exclusivo, outras actiyidades Asi, a luz que
aberto (o baixo dun dos festa . parroquial - dixopesai: d~ ' que legalmente
consuma.a banda estána a pagar o axuntamento dous edifícios) onde prorne- por axudar á própria ba
· ·:
- non:_se po~ia faee_r. ·
como si forado Colexio. ·
·
'
tera o primeiro de curso facer mercar material e para q
un xinásio. A todo isto. su- rapaces (ou todos) tui
pón un desembolso de cartas algo de difü~ iro (hubo
- palas aulas
de dous ini- fixo 100.000 pesetas en
llóns de pesetas só se lle pode o verán) .
. chamar política de par~hes.
Afürnan que si son d
mentres ·todo o Coléxio esta- rroquia, ainda que de m
ba s_en pintar (empezaron a- lugares, mentres na e
gora) e nunhas condicións hai menos de catorce
sanitárais desastrosas.
quias que se aprovei!·
Nesa política de parches dun local edificado en 1
e . de siléncios inscrébese o nos mercados polos vi
asunto da subvención que xa hai moitos anos.
'
a federación do deporte esco ·
lar tiña qm~. enviár ao colé- POSTURA OFICIAL .
xio de Vilatuxe. Asi, no ano
No dia en ·que fon
lectivo 78-79 receberon dela.
Vi
latuxe
tiña o claustro
a través do axunfamen to.
mestres
un'ha
xuntanza
50 000 pesetas. Ao ano seconcellas
delegado
da cul
guinte o alcalde comunícalles que xa rell)atara, e para o e ensino señor Ferná
colexio entérase de que non Hubo ba tantes berros,
e certo. Por toda resposta ob- g~e se oia mentres a
teñen unha factura pagada en bamos.
A saída dela o señor
febrei:ro dun cursiño de nata ·
cellal
non · quixo dicer n
ción que se tiña . que celebrar
en xuño. Aí rneteuse toda a xa que nada era defini
subvención de Lalin (unhas Mai por outra banda,
180.000 pesetas) e ao Colé- taban os me tres que
xio do que falamos ninguén prom t ran dua aulas no
lles avisou para que tuvera ra- e máis un xiná io, a conl
paces preparados . para ir ao deixarlle agora o local P.i
banda. "Ou sexa · ·dt
cursiño.
a
gastar máis diñeiro ca
Este diñeiro - seg~ndo . o
elirector do c~ntro escolar hai pistas sen arraxar e{J.
e máis algun .profeso.r - vai paces van comq gando
Rover ". T
para os monitores deportivos "Land
insinuou
qu·
~ os mestre ti
se o colexio os ten ou para
que
disculparse
coa P
horas extras dos mestres se
quia.
~
,
(an· eles como. entrenadores:
O
dia
catorce,
sabi
\1ais :no easo de Vilátuxe o
tifia que terse { •celebrado
· ·· c..¡ iie eles quérian era mercar
' ,.
pleno
extraordmano ,
material cori ·ese diñeiro , non
para os seus soldas·. Estas tratar, entre outros deste
subvencións son grad'ualmen- · in'a. Mais como hai tal
te rebaixadas na poicentaxe dade de industriais e
que pon a Feder.a ción do D~- profesions · Jib~rais entre
. porte Eséolár e aumentada membros do .concellos,,
do axuntarriento,· até _que pudo · ·c elebrarse. Xa quix
._' este se faga cargo da totalida-· 0 p.o bo de LaÜn saberª 0
tiñan que ir traballar ou 0
·
· de da subvención...
traballaban o sábado e
.domingo.
tantos con:~
. OS MUSICOS DA BANDA
que non foi posíbel 0 ;\ij
, A banda de música de Vi- · ruin"
.·
· · Iatuxe tuvo te_!D..J)os::.:en :.qu;e · · P~r outra banda dict
_ non estaba no seü meHo.r rno-·' alca~de que o tema estabi
mento e foi · coñecida por focado cara resolvelo·en

aS · dec-larO~ión-S. do Olcalde
e os lios -.·da .UCD·

so

.a

r

ª"

n·a

. Mai~

ias dun xeito Jegal, isto
Progra cia~do ~o expedente de
l aos
ección pedido -:-segun~ .
seis
alcalde- polo noventa
:as ban ento dos cábezas_ d~ fa- ·
>oca 0 da parróquia de V~l~uxe.
n que 'A miña postura e z.nfle·:
[Uial,
e descalifico a actztude
oitas mestres cara d parró~
iso do .. Esto engadíu o señor
o Pa a · ao tempo · que 1emlldáneo a' que "a ?anda. é un
:es da da parróquia e v.az facer
Íerbál usas ·a própria parróquia:._
) que
)S ·act
R~~:s' E CAR'_f OS ~ - -·
m lo
tlta li
entres a nosa conversa
Yrtavo a,.fixo fin capé en que se
comp fila pedido ao Delegado
:rear u ucación un diñeiro para
> e di
ar as aúlas de Vilatuxe
van facer e que ofrctraballar por conseguir
i[lón de peseüis.
oubo quén comentou
s erros do 'alcalde s m. stan diñeiro . cousa qu e
l e pasamos a prim eiro
tário municipal : 'Eso ·
ue· dicer o pobo no seu
dixo o alcalde de Lalin .
Cuiñ a.
iostede moitos
upoño que moito
re andan a botarmos na
gu ~ n aq m e lle~ J?,on os
ena.
¿ amo éonsegu,e vostede

tas subvencións. . Tan ta
n ten?.
- on teño man esqu erda
e non teño moitas inias ainda que trate de

ter ruáis relacións en benef íCio do axuntamento.
¿Como conseguiu enton
que. se faga unha ctrcunyala:_

dan coba".
Por outra· banda comunic'!~
ba o alcalde que hai concedido$ . 29~0 n;lilLóns de· pesetas.
ción · en . Lali11 e non S(}
para irifraestrutura viária ru- :
p,;r. oxecte
noutros '_mun.ici- - ral, xa desde . o · ano · 1.972.
.
pws
..?
Logo · enterámonos que .as ·.
-Hai que ter en conta
obras ·correspondentes poque Lalin é un centro nas
derán facérse sempre e cando
comunGiacións en Galícia,
estén a ponto os proxectos
con un cruce desde onde pardes te ano antes do - 31 .de
ten estrada para Santiago·
Decembro, xa que non v.ai -..
Ourense, Lügo e· Pontevedra haber outra-prórroga -como_a ·
~ que o centro da vila ten.
que deron hai dous meses. E
demasiada conxestión de- trá' iso gue tras andar politiqui:
fico. A obra debe levar uns llos de Lalin persegÚindo
·catro anos. A , prim~eira fase
senadores. ainda se perderon
comezouse co alcalde ante~ todas as subvencións para
íior e agora a segunda, por
pendelfos e obras de infraes- ·
unha xestión persoai miñ'!- co
trutura prirriária do campo .
Ministro 'de O.P. e ·UrbanisAsi ternos .que -Para ~ste
mo. Ademais non sabemos
ano somente hai p:fesupostae. como está previsto, as . dos 216 mi11óns da segunda
obras comezarán esta semafase . mentres faltan aindá. a1na. As máquinas están aí l e- gunhas obras . é presupostos
ro ..... .
da prime~a coas que chegaPero Lalin e unha_terra de
riamos aos 290 millóns- facaciques, como todo a parte
mos9s .
.Voreste da provincia de
Pon tevedra.
OS LIOS DA UCD .
- Home , Lalin si é. UB poToda ~íci~ · por non ili- - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bo de caciques. Pero hainos
para facer ben e para facer
cer o estado , coñece as liormal. Os que eu coñezo son
tas a con técidas en Lalin -dados primeiros.
tas antes das últimas eleicións
¿E 1 ostede é tamén un le xislativas e nqs _que un · cancacique ?.
didato -a concellal na lista de
independentes, aínda que afi- O alcalde consid_erase un
liadó a UCD , recebeu · unha·
~ ca cique · pero en beneficio
de Lalin . Lpgo engadia o al- maUeira.- Ago.i-a a Audiéncia :
Provincial de Pontevedra ven
·calde ' non sei que facedes
vos que sempre , andades a de dictar senténcia, que con-: ·
sidefa como autores da~ lebuscar tres pés ao gato. De
sións con agravantes de pretodos os xeitos , e mellor que
tiredes a dar que sentir como -meditación a _Adolfo Campos .concellal de UCD ~ ao
eu sobriño Arsenio Janeiro
Campos, condenandoos. · aos
dous mencionados a unha pe.:..
na de séis meses de arrestro
. maior e a. unha indenización
de cento cincuenta mil pesetas a Xesus Vee , ademais
dunl}a multa de dez mil pese·
tas.
que
Segundó · rumores
corren pola vila, o Sr. Cam- . , ·
pos xa "tiña todo arreglado
para votarlle o morto ao sdbriño contando, como non
co acordo deste, pero a últi- ·
ma hora as eousas · saíronlk
mal" . Tamén se Gi, que o Sr.Campos afirmaba antes .da
senténcia que "se saia conde.. )<OIARIA PRATARIA
-RELOXARIÁ ·:·
nado ia sa.c ar a luz aun dosier
M6MBRO bA ASOCI A CION PROVINCIAi..·E NACIONAL .
contra o alcalde , que segundo ·
el era quen tiña a yulpa de
C/. J. Loriga, 13 ·
.Aparfad.o ... 2
todo". Rumores que ñon puC I. Ca.mlno, : s _· , "'
T. A . L_· t ·- ~Teléf. 78 03.81
- . '
, demos confirmar xa que · a ·
Sr. Campos · Panadeiro, nun. CONCESIONARIO .
ca estaba por m~is que o in~ ·
- ten'tamos dia tras.día. ·
-tr . . L~NGINES .
.
Dúdas .· de parróquias sen ,
-*
.
,
ETERNA - MATIC
recollida de basuras (é impo- ·
~
_C Y M ·A -.
síbel dicia o alcaldé: ·son' -tr
W_IT~N AU ER
300 Kilometros cadrad.os de
. município); a. máior :--parte . ~
* . S. ·r. DUPON;¡' . ·
,. -delas sen servícfos, sen · insta-:_ ~·
-tr
CHRISTIAN 01'0R·
lacións ·deportivas con ·.esco•
ROY~L AL.BE~f
_las qu'e .'comparteh· con ou: '·
* LIMOGES
tras. {-catorce en Vilatuxe, .
·
*'
LLADRO
por éxempló). Asi ·está Lalill, ··~
· SARGADHOS
-·entre liortai:e· cocid,os . . ·
1í1e

1

·:mato ·•·

~on?ále-; . .

-'
'

..

,,,.

-.

LALIIf

,·

-'LEMB.RAMDO TEMPOS IDOS
.

,,

. Na -bisbarra do Deza do us
veUiños, Peitiado e Farruco,
dista"Jnaneira falaban:
-

Deus, Peitiado, que non 11le
fales máis ·disas causas, porque me producen mágoa e
póñenme amargurado . Fálame de" lupandas e bon viño
do Ribeiro ...·

~ Fafnico ..-

Como ·te ato-.
pas,. .Peitiado? 'xa. fai muito
·t-emp'o\ que non che vexo . .
meu amiguiño de sernpre.

Peitiado.- Tes razón, ho~
me, tes: falernos de causas
máis porbeito~as, das que aléPeitiado.-= ·Home ... .o que
dan o estámago e estarrican a·
se di san, san ri_o n estou,_pero .
barriga , que é a política comvou alancando uns días ·rnáis
partida · por tudas, Vellos e.
· ·adiante. Se .non foran as- conno vos. O día 22 diste mes sedanadas. yemas, que . non me
rá a famosa FEIRA DO COrexen ...
CIDO que tudolos anos en
·.· -·. Farruco.- Non,· non penLalín se ben facendo por iste
dia : Ise día non quedará parses nisa.s ~cativeces· : Somos ve- · ·
co en Lalín que non pase
Uos e hai que conformarse .
polo pote pra facerlle cóxec_oas doe:n.z"((s proprias da eda- ..
.
·º
d~. ¿Qué me ~is da Aufono .:: . . proúre.t e muifo; pero que .non quendbeles Soéiedades Agra-.: Faraldo, Alfredo Brafias, Cas- gas na barriga a túdolos
Alexandre Bóved.i . visitantes, que tamén comemia?.
="'
fa1 ren. · ' ·.braste -daqueles rias, . que representaban os telao,
anceios
das
hestóricas
AsamOtero
Pedraio,
Ramón Caba- rán _as filloíñas; ouviranse os
nasos· te ..-· _i:JOS, de _cando pu-.
· Peitiado:-' Boh, · ¿qué · ñemos a r.oda ~ por Galiza · bréias de Monforte dos anos nillas e moitismos outros q u~ arrotos de fartura a unha
queres que che diga? Tj sabes adiante a" que . eu lfe . chamo . de 1.908, 1.91 O e 1.911, eisí tanto loitaron polo soergue- distancia de varias légoas:
ben que nos nosos ·tempos, "O Carriño das nasas reden- como na Asambteia dos m'e nto económico e cultural Cocido coma o que se
afo polo ano de 1.9.36, "cando ci 'ms" ..Iste carriño derriocrá- Nazonalistas celehrada en da nosa asoballada Terra. E Jai ise dia en Lalín , non se fai
a política -se facia co corazón, tico, espranzador; ledo-e.can..: Lugo no ano de .I.918. Iste compre decir, amigo Farruco., en calisquera parte.
había máis contento na x·e nte tar~iro, Irmandade~ da Fala,. carriño, :.qu~ ía deixando de- que o carriño de que estamos
Farruco.- Home .. iso xa
e -habia outras espranzas que Aición Galega é muitas órga- trás de sí militas espranzas e .a falar, que tah ledamente
non hai agora, que tudas son . nizacións · 1abregas daquela muita Iedicia, porque os la- percorria os camiños da nosa é falar. Iremos .a comer o COfaladurias. Nos nasos tempos, .. provin~ia, botándose a rodar bregas· escomenzaban a vere a Galiza,- aínda permañece en- CIDO, irmán Peitiado.
· as' ideias baixaban ó corazón polas congostras da nosa Te; solución xusta das suas angu- terrado hastra o eixo dende o
Peitiado.--- Aló nos atopados homes; agóra non baixan · rra adiante pra esparexer cul- rias, tamén chegou á provin- ano de 1.936 , en que detuvo
remos, meu amiguiño. Abraó corazón: quédanse no ·cale- · tura e percurar axeitadas so- - éia de Ourense e. a ista nosa tráxicamente a sua marcha.
1
•
cémonos ¡RASTRA ,A FEI~re e fan do .home unha taraluciós pra os probremas dos de Pontevedra. Niste carriño Farruco.- Prégoche por RA DO COCIDO!.
b~la que . fala moi pen, que
campesiños a traveso das ines- viaxa ·a ésp~ito ·- de Antolin

· xoves:
se cu es~
sixíndol
e Lemó

nha serr
ven res
ara~amt

O \u

o esi xi
en tra\ é
ión do:
oncedid
rmada
us ob:

qtJe ·con
para ton
:Ción QUE
fíc il" ._
Tras

enxeñ1

<@on?ále?.• ;fffilato
.
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'tan " Cr Ítica situación'·, comul!icaba a organización armaea.
~oa e
· vasca na su·a ,.-.e ivindicaci6n ·
Fálapara dicer mái~ 'ou merios : .
, Viño
"O enx.eñeiro xefe da central
·nuclea ( arrestado -. non 1]ode
..adm i'ti r o cal ificativo_que gra1, ho- tuitamente se lle brindou de
.
.
ousas
xoves 5, _ dez mil - per$oas _ V íti ma. "da lntransixéncia d8 .
. trabal tador Canélo ET A deci- .
luns e a instáncias da
e alecongregábanse
nas ruas de
l!Jerduero e a centra l nu-de<=1r"·'"'
diu
seu arresto tixoü en· virmpresa
lberduero
S.A.
era
::an a·
Bilbao para pedir a liberdade conio manifestabán cis comi-- ·
. tude do cargo que actualmenQlnvocado o pobo vasco a
~om
de Ryan Astrada .
tés antinucleares. "Algt:Jn dia ·
te obstenta e da sua ·futura
nha tolga xeral. José M .
los e
a
·históriá
..
xuzgará,
-pew
vaintervenc·ión · como - director
yan • enxeñeiro xefe da
es semos procurár. que seña canto
ha explotación <Já central nu -'
entr~ I Nuclea r de Lemóniz, A CAMPAÑA CONTRA
COIBERDUERO
antes e que ca9a cal responda _.
clear;. Lam.entamos o·compora secuestrado o x oves 29 de
>s en
o
que
fixo".
,
.
tam'e nto - fas~rsta do goberno
aneiro cando saia de tra- r iste
ET
A
Mi
1
itar
comezaba
xa
·
~
O
mércores
catro
de·
Jeda
.ol igarqu ia representado en
ali ar no seu coche, un sea_t
. parprincípios
de
ano
un
endua
breiro
ET
A
Militar
facia-Púlberduem
SA ·xunto coa co1 blanco. Ap dia seguinte
pase
bá~dia de quen:· $e dicen de"
A militar nun comunica- recimento da campaña desen - blico · un comunicado recor.~óxe
rolada contra a empresa lber- dando que se cumpria xa o
mócratas e dé:tensores; dopoesixia a demolición da
lolos
duero
SA
e
o
plan
enerxetico
quinto
día
da
emisjón
do
pribo
vasco seri ánal"izar -o comen tral a cámbio da liberaomedo goberno espa'ñol de nuclea- meiro, polo que quedaban 48
p'órtamen_tq
qqe provoc·u este ión do secuestrado . O prazo
se os
rizar
Euskadi
Sur,
campaf'.ía
horas
do
prazo
concedi.do
aó
fatal
desenlace
cando o naso
on cedido pala organ ización
unha.
lan'zada nun .princípio contra goberno español e .á.empresa -. Esta é imaxe que nos
.
,
deseo
seria
poder
· anunciará
~maci a para cumprir cos
goas.
ás instalacións eléctricas de .1berduero SA.
d~ron do señor Rya~. .
· . · · · f m í·l·ia do señor .- Ryari a sua
us obxectivos era dunha
se
dita empresa e para culminar
"A lo ita armada des¿nro- dí i aos comités antinÚclea res. Fiberación e a·o pobo de · Euz~
mana. Ao coñecerse a not í;e fai
co secuestro do enxeñeiro xe- lada pola nosa organiiaci l)n a···;ua repulsa Lante 0 secuestro . kadi a demol(ci6n da odiada
ci~, directivos de lberduero
8 , empresa construtora da fe da central nuclear. de Le- en tqmo a movilización po- e os atentados contra 'lber- central nuclear". Ante -este
móniz, José M. Ryan. Pa ra pular sóbor do proxecto da duero_ Por outra parte, a or: Jeito, . os partidos poi íticos
central nuclear, dixeron que
o xa
ET A, a necesidade de haber central ríuclea de Lerríón .iz ganización ·Anistía lnternacio- _·PNV~ PSOE, PCE e EE aos
e preciso
sopesar as
CO- p sib ilidades e circunstáncias
emprendido tai ·máis de tres sempre evidenciou por parte A.al pedia aos ~ecuestradores a que .se ·uniron AP ~ UCD deanos a campaña armada con- de ETA unha clara vontade posta en liberdade do .secues- cidiro·n convoca r aopobovásql!le ·concurrian no
suceso
tra · c_füo plan enerxetico "foi de evitar consecuénéia$ de- ca- trado, mentres· que nomes co- co a unha folga xeraL
1uns
pa ra tomar unha determin(!opa- d ón que calificaron de "di - debido ao ine lud íbel compro- rácter irreparábel" m_anifesta- mo José Miguel Barandiaran, como Yesposta ao atentado. ·
lbra- fíc il".
miso poi ítico que nos vincula ba a. nola, para termina_r .- Juan Sanmartín,· Julio Caro ~ A folga, convocada a nivel de
FEIá lo ita do pobo trabal lad or "Com·o conclusión d_este co- Baro ja @poi aban tamén a 11be- · todas as prov íncias vascas de
Tras coñecerse,. o secuesva sco, a defensa coerente dos · municado, ET A volta a reite- ración do -e.nxeñeirp de. lber- Eu?kadi . Sur aleanzoü unha
tro , producíronse .as reac
seus
intereses nacionais e·--de rar publicamente o seu ófre- -duero.
.
incidénciá de perta do 70 por
cipns dos partidos po i íticos,
cf ase, e- a actitude reaccioná- cimento a. lberduer6 SA e O ·
Asi as causas 0 venres cento en Alava, onde a é;)Ctiviasociacións, sindicatos de
ria e fascista de quen, despre- gob~rno espa· ~ol -P?ra a_posta ·- d ia un, ETA milü~r .facia pú - ' dade se mantuvo en moitas
traballadores da
empresa
ciando a liberdade popular, en l1ber_d ade 1med1ata dp se- · blico _un novo comunicado · empresas (Mich:elin~, Echevalberduero denunciando dupretende p-oñer fins central is- ñor Ryan, a cámbio da cierno- no ql}e señalaba que .o enxe=' !Jla ·Hérmanos, . Forjas Á-lave\.
ramente o secuestro e esix intas
é antidemocráticos ..
lición das obras da central ñeiro tras cumprirse 0 prazo '. __ sa~,- Areit i.o; ..-.. ), en Vizcaia
d a imediata li beración de
O
sábado
1
de
febreiro,
nuclear
de Lemón1z e ad-v.irte- dado, fora xuzga.do por uñ ' ' (anwlam~ñte -·favo~ecida _pala
'Ryan . Catro días máis tarde
era trasladado en caravana !le que, en caso contrári-o, de- tribunal· · pop u lár ·e ·. atopado patronal), en G uipuzcoa (máis _
ormábase o "comité pro
i eración de José M. Ryan", desde Tudela (Navarra) a Pa - clinamos toda a ·responsab.ili- cuJpábel. po'IQ qu~ -comunica- · notada na capital-qt.Je nos po- _
saxes o corpo de Xose Ricar- dade sóbor da sorte que poda · ba.que era reo de · ser~ xecuta - . bost rnentres _en -Navarra -a _
qnstitu Ido por trabal ladores
do Barros, militante de ET A correr o arrestado, facenpo · do en calql:Jera ·momento. Ao · · respCista era m íriirna. ,
e Lemóniz e amigos do
morto o esta larl le un artefac- co-responsábeis a ambos en- coñecerse a .n ota, os obispos·
· N? mesma tarde do luns
uestrado que co ntaban co
to
que
queria
colocar
na
cen
tes
das
consecuéncia·
s
irrepade
.B.
i
lbao
fixeron
un
chamanas
.c1dades· _
celebr@banse mapoio das centrais sindica1s
tral electrica . da loca·1id ad e rábeis que nestes e noutros mento para q-ue -0 en·xeñeiro n_ifesfa~Lóns, asi
Bilbao vá
GT, Com isións e E LA-STV
Navarra. Vários miles de per- ca sos se p(oduci ran" . Ese nucl~ar tora pos.to-en 1iberd~- rios _
m iles de persoas 200.?qO
ue · fixeron pública a sua
soas asistiron ao funeral cele- mesmo mércores o "comité de. _As doce menos virite era . s~gundo o gobemad.or_ c1v1I ·
emanda . de liberdade para
brado en Pasaxes pola sesta pro · 1iberación de Ryan" pe- él topado er:1tre jarátamo e Ar- . de lOO a .150.000 _segundo
enxeñeiro de Lemón iL. O
cocha .o cadáv-er dó enxeñeiro 1?e1a e 4.5-.000 EG IN, perca~
José M . .Ryan·. · "·
. F'.e,ro~ as . ru~s - ~un tremendo
s1lenc10 ao 1guc¡1· que unhas
25.000· en_. Vitória mentres
AS RAZONS .OE ~TA .
q we en San. .S.ebastian se pro-,
1
' ET A agardou-espectante
c}ucian duros enfrentamentbs
¡u e por parte de lberduero e entre manifestantes e. tJn nu - r
) goberno españQI se produ- t(idÓ grupo de contraman.lfesise un acto positivo _
e conse- tantes, cerca · de 1.500, que·
-: uente gµe nos indicase .a sua·- deix ·ou~-detras de si un saldo
m ntade de sól,ucionar ó con - de v.ár_ios J eridos por ámbos
ri i to oé fondo que cuesti·o~a·bandos. O martes, d ia 1O.
2
.rl · a presente situación do -~e~ - lberduéro SA facia pública
or Ry_an ( ... ) lberduero , por .' Únha .nota ségundo_a cal a.- em"1 oito q·ue affrJne c;:ontrár io, presa· susp·e nd iatemporalmen- ·
: lesentenaeuse-- da sorte q e·, .t e a ac-tividade da _·central nu) t 1dese co rre r o enxeñei ro. xe-· ·¿1Jar de L@r,nóni_z ante ·,,A .si- ·
fe de- Lem6niz -facendo boas tuación pota que están pasanas palabras do "seu· p:res rdente do . os nasos ·trabaHadores .da
· señor Arei ! ia:". a cen·tral · nu - cen.tra l n uclear ,- asi como por.l ear. funcionar~ pése a quen l.a ang_ústi.a das suas fam íl ias".
~)8s·e As), Gorho ·un Ponci op)O xoves dia 12, o Parlamento
la1 os mais voltarnri a ·espalda Va'sco decidia, .cos votos a fa··{) señor'Ryan ·e·á sua família vor do· PNV e.Pe e e·n· contra
- , d~ ixando pasar. os días sen . de EE, es.ixir- á empresa rea- .
as manifestacións pola morte de Ryan prodt,acfronse diversos .
· c'ontes1ar ao naso ofrecimen- fr1Údaci.ón das- obras par.a non
nfr~ntamentos. As pedradas 1.anzadas por manifestantes e contra
tó e. . lavánpóse as man.s ante caer no "chantáx·e terrnrista" .
anife~taRtes, caus~ron· vários Jeridos ,. ·

.' por-

· xoves 29 de Xanei~o era secues~~ado o·Enxeñeiro ~ef~
Lemóniz José M. Ry~':1
.
secuestr~ era asumido horas ma1s tarde P<;>la organizac:1on armada_-v~sca ET A:imlttar _ .. ..
sixíndolle_á empresa l~e~~u~~~ S.A. e · a~ g~berno esp~1~ol a .~em,0!1c1on das obras da cen.tra_I.
e Lemóniz como cond1c.1on sine qu~ non .para sua h~rac1orr, dandolles
·_ .:
nha semana de pra~o. _ .
. ·
·
venres 6 de Febre1ro ~top.aron o cadáver do enxene1ro nunha paraxe ent.re .
aratamo e Arcocha (V1zca1a} ARKOEXA. ·
·
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Petroleo, ,armamento
e .outros cousas ma1s .

·EclJAooR-PERu

'

.

.. - MANUEL ALVAREZ PRIETO'
· . · Para ,· e_rú~ñder, ·a media- '
_..,
- ción de..1~942',:-· temos qu·e lemE·cuador ten hoxe unha extensión O cónflito entre Ecuador e Peru remontase
brar que f\4.an.üel Prado y lJde 283~561 kms ·cadrados. P.eru ten ·hoxe· aós dias do conquistador Francis de Orella.na.
garteche - ~rn- éntón Presiden - · ~ -U'nha 'extensióñ de· 1.28fü215 kms.cadrados. Ecuador reclama todo o território que
fe de ~e.ru·, "E? un de~larad o ·'
·
Écúador tuvo antaño unha extenS'ión este explor-ador do secu lq XV 1atravesou desde
• ·a dmi~ádor" de USA- iiltenbastante maiór~ Peru ·tuvo nesas mesmas o Amazonas ate o ria Marañón. ·
· .
_ s.1 Tica.ndo,. ·bs ,,(az os dé ~mista- ~gocas unha extension bastante menor que~ ·Peru tuvo máis acerto e forza na ·dominacion
de · d~}ante a Segunda G ue~ .
actual.. Ecu'cidor perdeu, hai 40 anos, daquelas terras até e ano 1941 .
rra· Mundial, aliándose · co __
má.is da mitacJe da suaactwal superfície, no que<un inC'id.ente fronterizo estuvo a piques
· ,:.' propr ietário ·'Xeopol ítico··.e.J a
_territori.o 'que pasou a fermar parte de Perú: de ·provocar unha guerra aberta entre
·
·area tlo dolar"._ A.s reservas ele
.Os c~nflitos de lí~ites, en eséncia, ambos países. Os EE.UU. mediaron na disputa,
rnatér:ias . primas· peruan~ri.s - : " son en América Latina moi comuns desde : acompa~ados por Brasil, Arxentina e Chile .
co-nstitü{ron-··-~ unha
valiosa. .-" os .-dias
reti-rada de España. Practicamente do que resultou o Protocolo de 1942, que
axud9.pa'ra a. maqu)nári :~ · bé.~ .,
., n.on hai país· hispano-americano· garantizaron estas catro nacións. Ecuador
li ca · estadou[1idense. -. como
:·-.; . .__ q~ue non manteña latente un Utixio . mantén que se veu forzado a firmar
recompensa a esta actitude, - ··
·
cos seús vicfños. un tratado inxusto.
foi q"u@ ~ Peru obtuvo o "re.coñec.irnento'! : · ·da
ocupa~
. ción ·vio[enta de.- extensos territóri os, ·, pertenecen tes po'r'
aquel entón ao Ecijador, no
val do f i·o· Ma·rañ.órf. U.ns .trinta mil s.oldados pen,ianos . invadiron · a .zona li 1ix iada e "o .
pobre · -exérci10 eéuatoriano
foi . decisivamerite derrotada,
batido.
·
. - ,,, Desde o· protocolo "-da re-l .
compens.a",. :Ecuador ·reh1i n-·
dica . nón _menos- de l74.565
kms cadrados, ainda ~ que segundo qutros cálculos a ex·,
.,
"tensión chega a 240,000 kms. · "
O certo é que Ecuador per·deu poi a forza . "e a a0uda
de EE.U.U ao c-ircuntanGialmente a.m igh Mam1el Prado",
a Cuenca dq alto Amazonas.
11

internos· na sua Administ
,
d E
ra
con
o stado. Ao reivind·
car a poses1on da zona usur
~ada por Peru · 1 ogra cap ita.
l 1za r ao seu redor un '~con
s~nso POf?ular" do que care .
c1~ " Man1fes~ació~s multidi.
na~1as en Ouito e o resto do
pa 1s, ca,~aí1 za n as "agresions
mternas cara ao exteriorPl ru .
·
3.- O presid_ente Beleunde
Terry, cunha s1tuac-ion ínter
na moi · deteriorada, tamen
necesitaba desviar a atencion
concertada uJtimam ente no
su goberno tambaleante
4.- A OEA, así co~o 0·s
signatários do . Protocolo de
R io de Xanei ro levaran 0
problema outra vez a foxas
cero. O petroleo que subxace
na zona fará que cadapa1sa
tope nos vindeiros tempos
aliados que respalden as suas
posturas . Ven cerá o que logre desequilibrar a balanza.
Polo de agora, as forzas arma·
das peruanas seguen po~~
cialmente moito mais fortes
que as ·de Ecuador. Pero
Ecuador hai 40 anos era moito máis débi 1 do que é agora,
e, natural mente, conseguira
abastecedores de arm as que ó
estimulen á gúerra. O Peru,
endeudado e con problemas
económicos crecen tes, terá
que respaldarse en "entregas
A
Sll'UACIOl\LACTUAL
· - .. .. "'
poi ítico-económ icas" que o
.
"'.
apuntalen.
Ecuador considérase .ain_da
5.-' Momentaneamente, o
un país Amc:lzónico , chegari- -.:. ~·
comentário cínico dos enviado mesí"Gl.ó .á "rec'lamadóñ. da ·· ~-· :< :·
dos en Washington tamen nos
cidade
!quitos, a ex - m~mostran unha parte da realitropole .· no caucho. Os madade, encoberta na sua burla:
pas· ecuatorianos · o·ficiais inos fabricantes de armamentos
-du.en no., território nacional,
encontraron "outro negócio"
as zonas . perdidas po.lo Pro~
en Sudamérica . A venda de
tocolo - de Rio de Janeir.o,
bombardei ros sumaránse os
pasto en dúbida polo gober- · tanques,
os acorazados, os
no de Ouito, :aludindo a "que ~
cazas , as ametral !adoras e to·
· foi · i rnposto poi a ·.far.za e de . __
_
feíto", e . que" coñten irr-~a+ ·que. tiñan,, 8ue · '~_solucio_nar . o ron "no conciliador Protoco- corda con elementos infor- do o arsenal que ''sosteña a
lidéldes xeográfic-a~ qü~ fan · Prn.bler.n~ ~ Xa en xane1ro de lo" firmade no obsecuente mativos máis sérios que os do fel icidade económica dos Paf. ..
. .desvergonzado sarcasmo de ses Poderosos".
.imposíbel a sua ex-eGüción.·. e: - _
1.97J3, graves· enfrentamentcis Rio.
. Cínicamente, alguns envía-. Washington, cales foron os
· ~ a que ·nega o· Direito do Párs- ·· e:itrn'.f 0s " Fl")esmos exércitos ,.
Non hai moito, Pinochet
a -navegar p·olo _Amazonas, · produclron mortos e feridos. -dos · de prensa en · Nueva elementos de maior peso que · e Videla derivaron os seus
cara o · AtlánticÓ~
.
·
-Agora, ao cumprirse o 39 an ¡- York, chegaron a comentar desencadenaron a loita.
conflitos internos a través
0 goberno de Urna, _. Lla·' _YE'._rsáFi9 da fima do Protocolo . que ".o-breve conflito armado
dunha "guerra psicolóxi ca"
1.
Ecuador
en
1942
era
;;;ua· bar.ida, reitera _q-u9 o · Prq~ . __c;l.e R·io de Xaneiro, de .novo · entre ambas nacións irmans; un pá1s · "bahanero". Ainda que, ao marxe das baí xas de
' tocolo . firmado o 29 ' rle .la- r'e~pítese ·' as hostilidades . béli~ foi visto " en · Washington, non se tiF1a idea da r'iqueza soldados que nunca se co.n.tan
neiro de . 1942 zarix.ou defini- cas, de maíor gravedade que, como pouco máis que __un in- petrolifera que comezaria a ben, ~irveu para "estabili zar
tivamen te cálq.uera problema os aconteci.~os hai t~es ·~n<?s . . fanti I intento de· sendas na- · "destaparse" en· 1971. Dun os seus g.obernos',, e, ao mes·
-1-í..m·itrofe.. con E:cuador xa
As _vers1ons period 1st1cas cións para énseñar os seus re- p2 (s
super-subdesenr-olado, mo tempo, para equip@rse de
que foi firmado polos dous oc~i'Üent?[s fas que nos ,c~e- · éen.temente adquiridos avións que vivia probemente das gran ·armamento ,·para sal·
1
países, tendó como garantes g~m . ª·~,a~), durante var_1~s de bombardeo". ·
expoftqcións de baharias, ca- vaguardar o p~mi món!o, .naEst'e ·tipo. de , "comunica~
a Arxentin·a, Brasil, Chile .... -. ~1as l1r:n~taronse a,tra_nsm1 t1:.
·cao e algo de café, .pasou a cio nal" . A'traxicomed1a con:
e EE.UU. · Recoñece Peru,. as not1c1as _das axenc1as, se·\ . cióris" son as que recebemos se ro segunj9 _~.a .ís · Q_r,ogutor tinua. O petroleo, evidentenon obstante, que a frontei: elaborar _nengunha conxe~u - por . · avalaílchas diariamente do 'ot:Jr,o ··negfo'.' en Améri, mente, serve para "moti1,1af"
-.ra está : perfectament~ .del1- r.a, .sen efectuar n~0gun .·aná ·na "era da Información". ca do SuJ. Nos últimos anos, as loitas. Pero non . é. só o
._m itada en 1.100 kms, pero - ise da situaci _ón no seu pro- Unha burlá á intelixéncía . a· aparic~ón do pe'tr.oleo na petroleo ou as reivindicacións'
máis-mediocre.
que. · faltan señal izar uns 80 ceso total.
, zo na-disputaba deixou de ser nacionpis a.s que xeran o fr~=
kms . precisamente perteneun litíxío pala terra 'c·ul.tivá- · tícidio. A "caldeira" de Ame·
Practicamente
ningu.,én AS RA2'.CNS DA LOIT A
centes ·á Cordillera do Conbel de antaño, para .convertir · .rica Latina , ferve sobre.todo
dor,".z.ona na que sé enfrenta~ ~ lembrpu aquela. "estreita e _
.se/ nun dos · 1 motivos de Po- agora .que o ex-cowboY. de
Xa temós ·mencionado os
·fon estes· di as .ás tropas de cal ida/ a.m istade" que un ia a
der" fu ndamentais, en rna.Rs Hollywood · está en ·Wash1 nq:
ambos .países. Seg·undo Peru, Manuel . Prado Ugarteche co _ antecede.mes ·históricos do de qúen os pos~a .. ·.. .
· .. ,. ~o'n "e hai · q·ue Crear. ,,eSCéJf;-J
'
a ·culpa de semellante "ano- "d ix itador norteño", cando confl'ito. Irnos agora_a.nalizar,
aEfiensións ·internas pa ra sos·
2.-0 presidente Ja·ime · ter aos amigos· da 1iberdade'
malia ' é d~ Ecuador, por re- · se produciron os aco.ntec1- dentro das posibi 1idades · de, .. -·tirarse das- Co_misióris M ¡·xtas.,. mentas• que logo desemboca- . dutivas que nos caben, d·a- Rgld6s, tf]n grav11s problemas1 iankee'·'.
'
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A desniovilizác;ión
dO -eleitorodo

Per~ o fará, sen dúb1da, coa sensaCión ~ .
p_articipar máis ·n_a periódica
da imaxe que (se s1 mesmqs pugnan por 1mporner cerirnónia 'do voto que de exercer .
ao seu potencial eleitorado os homes políticos · o acto de responsabilidade·política de e l ·- et u ·:
(ta11to da Maioria como d~ Oposición), _Presidente. O sentim~nto xeral é ese:
ff'.f ~·:M'~
· ¡
ás ·Presidenciais do .vindeiro áb~il-maio interesan 0 de qµe a sor-te está botada. E ese sent•* ' · -ft(
~da día menos ao francés de a pé. No seu momento, non so ria añálise r,acional .das forza~ ~n .-...,.
e
probabelmente acuda ás fumas i:iun porc~nta~e -senón tanién, e se cadra todo, no GUe si
asimilábel ao doutras contendas ele1tora1s llanamente poderia calificar:se d~ - .
do pasado. A costume obriga. visceralismo apátiéor·
. A pesar das impresións que queren dar os

meios de comuncicac~ón social)deste pals, m~i a pe~ar

Sete anos de éxida 9iscar
eunde diana
fixero n do eleitor
inter- francés de 198 1. un ser com tamen ~reta m ente ind iferente ao f e~ ncion
nómeno el itora l. A menos do
te no tres meses vista, nas ruas, nos
cafés, nos 1ugares de trabal 1o
110 os ou reunión resulta honesta)lo de
en te impos íbel levantar élCran o a do menor signo de pai xón
fo xas poi ítica .
·
1bxace
Hai unhas semanas, o
pa1sa anúncio · da candidatura de
rnpos
Calouche, un cómico de cais suas
aret máis · ou menos anarue louizante, levantaba ainda
ilanza.
empestades
de comentários .
arma.
Todos .os homes poi ít icos elepotenvaron entón a voz ao un iso no
fortes
Pero ~ a ra censurar a actitude de
a moi- tan .héterodoxo contrincante
agora, e tacer ver ~s suas teórias b as eleitoraís o negativo que
;eguira
~ oder i a ser para o por· ir
que o
democrático da Repú bl i a
Peru,
ei xarse tentar polo que do
Jlemas
outro lado dos Pirineus se
, terá
ou en denominar "pasotis1tregas
mo
Agora ben, pasado
que o
G tempo, apagados os ºentusiasm os en torno ao fenómente, o
envía· o Colou che, ¿qué sucedeu? .
vac io máis absoluto. Nen
en nos
squerda nen direita soupe3 reali~on sustituir a figura dun hu:.
burla:
ari sta que, un t9nto asus1entos oclo polo éx ito con segu id o
Jócio" polo seu "bo utade 11 , lles dei·
ida de x_ou li bre o escer.iário .
1se os
Neste moment o, a po i íti ca
J S, OS
n
Francia é un asunto exclu s e to·
lvo
dos profesionais da mesteña a
a.
Eles o guisar:i e eles o
J S Paf·
comen . V isto desde ese pon to; o moviment o, pola conl ochat t a, é frenét ico e a un comus seus nicad o responde no pra zo
través dunhas horas, e a decla ración
óx ica" dun íder de moi segunda f il a
xas de sucédese de imed iato~a pon:ontan tlJal i1aciú n · dun poli t ica_st ro
1bi lizar
o m ~s:
0

1

~rse

-

pa rte do poder ri queñ apar "
ce dividida non é a Mairir i
se nón a Oposición.
~P o r desgrácia de.st e el i l ,
9) amorfia e falta de im a ,~ i
nació n contax iáronse até o-- .
mesmos me:>Vimentos marx·i
na is _ que non con curren ác:
eleición s con outro obxec fr.que ode facerse ver na pequi:;
·na pantalla. Poi::; ben, pese ·
non xogarse na contenda má i .
que a · imaxe
troskistas
maoi stas, eco loxi stas... li~ms ·
no interior d::is . su as prppri as
formación s en bata llas deseo
munais en · pos da r:i om in áciÓn
de candidatos, desj reciando
ao tempo · olimpi ca mente a
sua .imax e exte rior de cara-a9
eleitótado , a adaptac ión 'ios
seu s pr.ogramas aos camb io<>
sofri dos p_olo abano soc ia l_
r,..ancés nos últ imos sete anos·
o ~ o _esforzo de comprension~
dos intereses ·popu lares · máis
~ o c1al 1srns
das ~P res iden ~
profun dos.
cia is do 74 sen sequera ters ~ ·
De t odo este zafarranch o
lavado · a cara . Os mesmos
quen obtén o maior proveito ,
homes, os mesmos .xestos, Ós
cla ro está; non é outro que o
mesmos tonos. os mesmos · candi dato saín-te, Valé ry Gisargumentas en curso na pri · card d' Est aing, que non cesa
maveíra do 1.974 rep ítense - de recordar, coa excusa que
hoxe ante k.ln eleitorado presseñ-a,- que at é mediados de
to a cambiar de canal cada
marzal r} On an.unciará que-,-en ~
vez que ve aparecer na pantaefe it o se presenta á reele_ción .·
1 la
a un home p ol'ítico. · Con f eréncias sobre a grandeNestas condicións, como di - . za de Francia, colóquios soc1·1 hai pouco un membro dá bre o seu potencial atómico ,
MéJ ioria, se non gañaron no
inauguracións,
ce rimónias
74, non hai porq ue . pensar
mundanas ... todo é bon para
que o poden facer no .8 1. o "ai·nda non candidato" Gis:
Moito menos can do hai que
ca rd se mostre ao público e,
te r presente que- no 74 as sen facerse pesado (o . que ·
eleicións produ cironse por
non saben OU , non poden -fásorpresa (morte do p~esid e n  ce r os oufros candidatos) re
t e en exe rc íci o) e cairon so- $ulta r. simpático Simplemen-·
bre · unha Maioria compl eta - te. Nos tempos que corren,
mente desfeita en liortas jn- parece dicer , non hai m.ellor·
testinais, meñt res qu e hoxe- poi ítica .que a de tocar·os timas eleicións chega n tr.as unh a bres mais OSGUrüS da senbll i- .
profu nda prepa ración
por . clade do eleitorc;ido .
de ca rto orde. Pero t al ardor
d ista moito de obter o seu e ·
qllivalente e co socia l: ao
fra ncés . ~ que 11: preocura
ve rdade 1ramente e o ru gb1· (o .
quince trico lor parece que
anda floxo), o précio da gasol ina ou o aumento da del incué ncia, en absoluto as Pre- .
s1denciais. A eleción de 198 1
apa rece, con razón ou sen e1( , como un ca lco de canten das pasadas, como un acto
repeti do. E diso son respon sábe is tanto os .. partí.dos da
Mai oria como os da Oposición, pois se certamente se
pode talar, como· 0 fixo recP. ntemente Francois M itterrand , de rnonarqÚ ización do
Poder, non é menos certo
que se pode falar tamén ,
romo 0 fixo Mich el Poniatoski , de moríarqu+zaci ón.da -0 posición .

Santo Domingo, 9
Tfrios.: 225461 -224458
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~a maioría dos grupos, orq_
uestas, bandas,
» gaiteiros e· a~accions ·de Golicia.
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.Ante _a tempOroda da pesca d-o -troita<·"
.

.. '

.

~

.

.

·A .paradoxa •

.

-

..

· Odia qu1née -de marzal ab~iráse .a Vada da troita nos rio~ da pro'(íncia.de .Lu.go.
. ·
_Milleirós e-m-ille.iros de canas, cada ano máis.-e. máis1,sa.irán aos r.i.os·@randes; .p.equenos ~até ·· - "·
ao re~atos qúe poboan toda a nosa xeografia
.. .
.
·. "':.
Pero para este ano·ainCla que as perspectivas das licéncias de pesca _
·. se ven.moi.aumentadas; -no"n·acorre as·¡ para 9s niveis.-de-capturas .dada a· §r~_!lde ..
sequía que estamos a _pa'de<?er.
·
·
·
1

do ·deporte galego

•

. Cando . falta menos duri
,mba lse de B.élesar, sitl)ado
.mes para que as bieras dos ·
io ~Río Miño, perta d€ ·Chanri.os .e · regatos, as chousas· e
tadEJ .hai · pou9os domingos e
os prados ainda cunha her. rnáis · de ~ rne.ie' cento . de. pesba raq.u ítica se enchan :de ca-~ caCJoreS· G'JUe Se en.c ontraban á .
na$, cando ~n _calcjuera ca.mi
. sua be Ira non deron . cor.iseñ o podemos ver..· aparcados
guido él}tre ctódos, ségund-o
coches e ruáis coches a espe.ra
_p rópr_ias manifesta~ións, ~en
, dun dono que ainda r(o ·arri -tan sequéca cen peixes.
.
ba, ou ·rio abaixo, as perspec- .
Por outra banda os que si
"ti vas ternos que 'dicer . ·g ue
están. facendo seu "agosto"
non son nada gratificañtes.
. ~ n . pleno inverno son os pesObecede . principalmente
cadores furtivos de anguilas.
éste .optimismb á falta de
Hai que recor::darl le finalchoivas no outono e neste inmente aos afeizoados que se
verno que estamos a pade:cer,
estáñ procedendo a adxudirepercut!ndo, no caudal de ·
caci ón dos permisos para pestodos os riós que baixan case
c::ar nos cotos troiteiros de toen estiaxe . .Este teito .reper- }i. seca que oadecen os
da a· xeografia galega polo
cutirá obstensibe.I mente nos nosos rios vai influir
. que , deben
poñerse . en
regatos e rios · pequenos xa .obsténsi.behnente ~as
contacto canto antes para in·, que a falta de-cáudal impedi_u.· ca_pturas..
.formar_sé coas distintas de· . qu~ as troitas ascenderan .es- goa ·que .o ,vertidos estenan - legación_s- que ICONA ten
tes cauc"es doütros nieiroandes. _ estragando os rios!.
nas nasas ·prov ~ncias . Os, perAsi e todo as perta de vi[)- .
misos ·deberán de solicitarse
·· te e cinco mil·· 1 icér,icias ··que
POUCAS·.CAPTURAS
.antes do qia quince de cada
NOSPEIXES
ICONA despactiou na proVín-mes para ter ppción a entrar
~o sorteo.
·
cia de Lugo
ano -pasado veO pouco cauda~ dos rios,
i Boa -pesca e respetar · os
ranse incrementadas coa in- corporación de "n ovas. afe-i- asi como que . os embalses se · topes da .capturas ·e tamañ"os
zoados, que buscan ao mes- encoritren case- valej ros, r.e-· polq ben de tódos!. ~
percute tamén moi negativa.,.
mo tempo que as capturas 'o
con tacto coa natu reza. .Ma·- mente, na pesca dn __peixe. No . TROTIÑO
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dos campeónatos dos méios de comunicación que se está a cefé~rar en Santiago, participa tamén o equipo deste ·semanllri'o, que podemos.ollar na fotografia. De _pe de esquerda a
dereita son: · Xoseló;· Alberte, Arixo Louzao, Pucheiro, Tinó·e Xosé; agachados e.s tán Albán,
Goberna · Rodolfo e Carlos. O campeonato está encabezado por .Rádio Galícia A con 11· pun" tos, ·ségu~lle A .N-_osa Temi con 'fO;,ldeal Gallego con 6,· Axencia Ef~ ~on. 5, Radio Galícia B
con 4 TVG -con 4r Correo Galleg~ A con 4-,- Co~r~o Galleoo B 3 e- no ultimo posto A Voz de
·
Gal ícia con só 1 punto.

Agora que por todos_os lados. se está facendo .
.
campaña a prol da supresión do boxeo, dase a terríbel
_paradoxa, quen sabe se. é debido ao noso .
subdesenrolo, xa que como é sabido a miséria encarna
aos millores boxeadores<. de que en Galícia
·
contam~s con dous boxeadores que son campeóns
es.~atais nos seus respectivos pesos cousa que
non ácontecia desde que un· recorde.
Trátase, como todos xa saberán, de Pantera · Rodríguez, que unha é outra vez, nos pesos [f)esados, lo. gra r.eter o seu cetro pese aos intereses dos múltiples
"ch.upá suor e sangue" que se moven no deporte das
doce cordas e que fixeron no, noutrora·, chamado noble deporte unha cava de ladróns, estafadores e vividores· a costa de xente que non ten máis que uns puños para sa.ir adiante: e aoque non lle dan a proxe,c·ción internacional que a sua categoría ten e que os resultados reclaman segundo as próprias normas dos organismos que rexen o chamado deporte do box eo, ·
P9r -outr'a banda está Carl-os Miguel que o verfres,
·t rece de febreiro, na sua cidade natal de Vigo se proclamou ,campeón estatal na~ categoría dos super-plumas _ao vencer ao anterior campeón Marichal.
O boxeo, actividade que en Gal ícia encontrou cun
gran número de practicantes~ senda poucos boxeadore·s os que se pode .d icer que destacaron de verdade
atravese agora un pulo, ainda que non no número de
practicantes, que se aumentou un pouco case todo é
debido aos éx ito's de Pantera, debéndose á baixa calidade no resto do estado, e a·que os nasos. compqtri otas teñerí que buscar sa ída dálgunha maneira, cerradas
tam_
én as fronteiras da emigración.

"O

CAMPO-~TRAVES"

Fai uns anos en toda competición de eros ou de
campo-atr?vés que se celebrase no estado, ou ainda en
Europa, había sempre un galega en condición se subir
ao podio. Erar:i os tempos de Carlos Pérez, Al varez
Salgado, logo Tasende, tec .
Era tamén por aquel tempo cando o equipo do
Estudantes· de Lugo se impoñia con toda clari dade
nos campeonatqs escolares estatais, ch egando a ser
campeón mur.idial en· Holanda. Dal i sa íron Carbal lo e
Feixoo, tamén· viñ·a pisando forte outro rapa z en in.fantis, Meilán Devesa, amen doutros de auténtica cla·
se pero que nunca tuveron un en t renador axe itad o
.nen un mínimo apoio.
Agora o panorama está desdibuxado , non t ernos
unha. auténtica figura de talla internacional. A queles
grandes corredores. tuveron- qu e retirarse, cuesti ón .da
natureza e dos anos. Os rapaces que tanto prom et1an
uns nunca puderon dar a sua verdadei ra tal la, ainda
que é posíbel que ainda o logre'n d~o a sua id ade de
vinte e cinco , vinte" e .catro anos, e outros tuver.on
que retírarse por mor da incomprensión, da fa lta de
axudas, dos atrancos que lles puxeron no seu carriiñ o.
. Agora tampouco xurden novas pro'ír1esas A falta
da educación física dos centros estatais estáse vendo
. palpabelmente neste campo. Antes eran os col ex ios
1
estatai~ os que levaban a palma. nos campeonatos es
colares. Aqueles que pola fortuna lograban ter un pro·
fesor de educación física que sa1ra recentemente do
l_N E F mostraban a sua.supremacia.
Hoxe, se callemos a clasificación dos c@mpeo,na·
tos de, campo-através que xa se celebraron en Ga_l1c1a
· podemos ver cbmo son os coléx ios privados, _aqueles
de pago, que son os que teñen un profesor comp e~~n 
,te de' Eaucación Física,· os que ocupan o~ "pri.meiros
· "post os nas tabóas clasif icatórias~

'"-';~""'~··Hai ·~~guns coléxio$ naci:,Onais e.institutos, de gr~~
d€. .tra.dic;ión~.de corirndores, que nen. sequera part1c 1·
· pan"a~OFa: tJnha boa mostr.a da poi ít~a educativa.
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gado de garda, onde o · xuez le- ·
Coas posibilidade~s da ~ .M.
e as posibilidades 9ue d~~po1s d~ , vantou.. acusacións pe "grave a1ración del -Ofden púQlico y desomorte de Franco,' perm1t1an que
bediencia a la autoridad". O caso
cal quera persoa. ol!.I grupo. pu~e
foi sobreseído,· máis o Ministerio ·
ra emitir, xurd1ron experiencias
de Cultura, ·cortoulles/ a -luz miscomo ·a das chamadas Ondas
mo no intre en que no B.O.E. ·
Lliures en Catalunya. Durante
aparecia o decreto do reparto
a época franquist_a a concesión
de frecuéncias, que faculta ao
de licéncias de rádio_ era controGoberno para . _conceder! la_s a
lada e ninguen- pod1a facer lilSO
quen lle pete .. Este decreto
dunha emisora
incluidas esas
evidéncia a manobra que_ o Goportatis ~hamada~ Walki~:Tal
berno e os partidos poi íticos
kies. ,No eido da 11:iformac1on a
do consenso, pretenden realizar,
dependéncia dos chamados "parpermitindo só rádios controladas
tes" de R.N.E. era total pois as
pÓlos devanditos partidos ou
outras emisoras debían conectar
con aquela e emitilos. A partir · polos monopólios da informa- .
ción. Contra isto,. as Rádios Li do ano 76 xa na era "democrábres do Estado elaboraron unhas
tica" desapareceu este monopópropostas baseadas na despenalio informativo aprentemente,
lización das radios, ·libres, reparpois pasaron a ser os Gobernos
to de frecuéncias a nivel local e
Civis os concesores das licénelaboración dunha leí que non
cias que daban a posibilidade
en Modulacióp de Frecuencia.
p~rrnita o benfício directo da ráde emisión. Mais certos grupos
Esta l'ei de longo título e corto
dio, é dicer un control sóbor dos
plant~xáronse a posi bl idade de
alcance, non . facultaba ás Cor ~
monopólios. , Este · derradeiro. poracióí!s Locais para teren emi-crear emisoras apoiándose na
ponto pretende evitar qu·e as
falta unha leí que proibise a
soras. O recente decreto· de 28
emisoras,- tal como acontece_ e,n
instalación ao mismo -tempo que
de Agosto de 1.980 permitirá
Italia, están controladas polas
puñan en contraqición a exisa instalación das emisoras. de F.
casas discográficas, pois de 2000
tencia das rádios e do decretos
M., máis es1abelecendo que -é o
emisoras existentes·, máis do 80
de control da información que
Goberno queri Concederá as li 'uco queria poseer. Este movi- por cen pertenecen a aquelas. cencias que nun principió ficamento de rádios....!.'libres", enceA creación das rádios Libres,
ban. reducidas a 120 a~'lda que
supuxo xa que logo, un paso
tado en Catalunya no ano 1978
se rumorea que ao fin serán 180
importante na loita pola liberven de imitar os xa realizdos en
1stae control dás · licéncias;:ex-·
Francip e Italia. A primeira exdade de expresión e da inforplícano en base a- ªaprovechar
periéncia foi realizada nun 25
mación que tantas represálias
el esp~ctro radioe!ectrico y_ evide Xulio no" que radiaron un coten orixinadq,
tar
interferencias ·perjudicales
municado de ETA que o Goberpara la audiencia". · Haí que penA ESPERIENCIA GALEGA
no proibira nas emisoras "lesar mal do qu~ o Gobernó quer
gais". As Ondas Lliures emique oigamos tan njdiamerne, saTomando como ponto de par- . bendo ·quen vai acaparar. as licentían toda a semana con horários
semellantes · aos das oütras emitida as experiéncias catalanas, a
cias.
soras. Os contidos destas emiCorporación municipal de Oleisións abrangufan desde temas
ros na Coruña, decidiu o montaASt ESTAN AS.COUSAS
ecolóxicos até denúncias por
xe dunha emisora de F.M. que
represións, áesde informes sobor
O proceso de liberalizacion da
teria como misión a difusión dos_
dos meios de comunicación até
acordos e plenos municipais, que rádio encetado no ano 1.976 e
informes sóbor dos homosecontribu íra ao espal lamento da que despois de pasar 'p olo Real·
xuais, do aborto • OU de problecultura na zona ao tempo que IQ- Decreto do 6 de Octubre do 77
·mas dos bárrios ou asociacions
grar . un ha maior participación sabor da LÍberdade da Informa
de viciños. A linguaxe empredos viciños nas tareas do conce- ción Xeral p·a ra as Emisoras, pogada era popular, asequíbel
llo. A que ia ser a primeira emi- lo Plan de Radiodifusión Sonara .
a todos os ouvintes, con "tasora galega con · plantexamentos do 78 polo Plan Tecnico de Racos" . Todo jsto · xeraba u nha
diferentes aos das outras emiso- diodifusión en· F .M. de X uño do
comunicación directa co público
ras ia ver frustrados os seus an- 79, desemboca ~a orden de
ao tempo que provocaba unha
ceios por obra e grácia da nova Agosto do pasado ano que regu ..
participación-colaboración acti1Ja
la· a concesión das 120 licéncias.
lei que regulaba a concesión das
entre Ó ouvinte e os realizadores
emisoras. A solicitude foi feíta · Estas licéncias repartiránse endo programa. Entón, por parte
dacordo coa leí que estabetecia tre as emisoras chamadas ·1nstitu
do Ministério de Cultura viñeron
cionais, é. dicer sen publicidade
o . Plan T~nico Transitório de
e eón finalidade educativa, re- "
os peches das emisoras. O deServí cío Público de Rádio difucreativa, etc. e as C0merciai~ es.·
rradeiro peche' foi ca~o de xuzsión Sonora en Ondas Métricas

_ao · M~º - 143

de febreiro

de 1981

a~diéncia da emisora .durante ~o
prazo de concesión da licencia.
-Aparte das novas alternativas da
F ~ M . .está a posi.bilidade d~. emitir mensaxes que influirian no
éspectro . ideolóxico da comµni
· dade .que os reciba.Aquí radica a
mai~r pr'e.oct.,1pació!1 do Gobern.o
que xa anda a procurar que as
licencias non caigan en mans de
"ele-meñtos que puedan provocar situaciones- comprometidas"
Dicer isto ·e pens·a r en Eutcadi e
todo o mesmo.
· Aberta.. a veda; das licéncias ·
. os grandes partidos foron os primei ros en achegarse as ventaniñas para solicitar emisoras., E segufronnos as demais organiza- ·
cions: bancos, patronais, etc.
ma~i.nahdo que é mello invertir
cin·c o · mrllóns nunha emisora,
to é con programas de . patrocí ~ · amor.t izábeis so coa publicidade,
_tifo comercial. .As pdmeiras.estan que montar xornais-que non -lle ·
reservadas aos organismqs ofi- r.esultarian rentábeis. O primeiro
c1-a1s: Concello~-; _Diputacions-, ·partido en presentar as solicitu"Entes Autón~mos' · etc. - a ·des foi o P.S.O.E xa ·por méio a
mesma Lei estabelece que ,nen- .fu11dación Pablo Iglesias xa polos
gunha persoa física ou xurídica organismos onde ten representa- ·
pode controlar mais dunha emi- . cións (Concelfos-, Xuntas, etc.-)
sora dentro da mesma. zona. Asi
·Outras solicitudes precede·n
pois, 0 25 de Nuvembro do . da C.E:O.E,,. El Pats/ 'Axencia
1.980 foi pechado 0 prazo de so- -EFE, mais ~de 300 concellos .con
licitudes de emisuras. o organis- representación-. de esquerdas,
mo eñcargado 'de -~studar esas so
uEntes Autónomos" Asociacions
licitudes 'é a Subd1reccion Xeral da Prensa de vári.as cidades,
de Badiotelevisión:- Ainda que a _ Diputacións , Confederación de
derradei'rc~ decisíórr no reparto Ex-combatie°r1tes, Fuerza Nueya,
corresponde aó Concello de Mi- Cadeas de ffadio e particulares. ·
nistros, qµen ·ten que- "clarificar Entre estes pa_rticulares atópanse .
y- clasificar" ·· as solicitudes e o nomE!'s --coma JesJ'.Js Sancho Rof. "
subdkector do . organismo antes
L1,.1is_A.ngel de la· Viuda, Manuel
citado Lu.is Ezcu~ra·: coñecido d~
Matin Ferrán e outros. A _C adea'
todos p'o los seús bÓns.. criterios. S.E.R .q ue ten parte' en Qutras
O número de solicitantes debe · ·cadeas· de rád'io-prentende ir ao
a-proximarse aos 600 e tendo en. cope .· cio maior número de . emi- .
contá .que . moitos solicitaron soras non en vano anda -a radiar
máis dunha emisora ~o - número agorá desde 6 m~smo:_·pai·á€im.da _-poderia acercarse_· as " 1.500 ou. Moncloa 'á inda que· -se ···pérSb~~·
,. como Pío Cabánillas e outros .fv..j.
·i . sn,o
v " pe·t·c·,
1 1ons, ·
·~ ·
tos ·no mismo molde que procÜ,
Ó pr~zo ti~ado polo Goberno _ rarán a inellor.t~llada.
. - . ,,..·
para ' ·respostar as solicitudes reonando este panorama'·só fiéa
- mata~ fins do .mes .de Febreiro
deséxar por -a TlO-S-3 pañda a me- -.
deste ano. As solicitudes serán
llor ·sorte para ·as solicitudes qLW
estud_adas segundo Grit-érios .esta~ Pr-omocións Cult-urais fixo para -a
be~ecidos na Leí xa éitada . e que
rpontaxe das eimisoras ·*'A NOfan referéncia _aos compromisos SA . TE.HRA" - e ·que Santa
que os s.ol icitantes dében coo- Compaña., o"s Trasnos e·.todaS. ·as .
,traer ·coa Administracfon de Ser- Meigas xuntas .deste pa·í s axµdan
. vícios 1nf.ormativos,. Educativos a conseguilo: · · ·
e Culturais' asi'como a dispoñibí- ·
lidade
cartos para ~s~gurar a XER'AR:OO DAS AIRAS

de

axenda
gadelos. Rua Nova, 16 de Compostela, ·do 17 de Febre_iro ao· 4
de Marzo. X. Freixa"es Modula~

.- ACTOS

:_··v1Go . .

Cine Qisol: A Rai~a de Africa. ·
Cinquentenário da Morte de
Raul ,Brandao. Organizado polo · ciós.
' MOAÑA: ..
,
.
Departamento de galega-portuO venres, dia 20, á$ 3,30 da
Dia20~ Malas·Terras. T. Malick . .
gués da·- Faculdade de Filoloxia
· tarde, en Rádio San Sebastian,
·rna. 27: Tarde d_e Can's. S". .Lumet
de Santiago. Presentación de· tr.apor:ase en anten~ un coloquio
. ballo~ a cargo dos alumnos de 5º
~· co~ .u~A . .·
sobre a emigración galega, .orga- L----.......,,,__;;__,......--_...:;.-~~----~__;.__-:---:-----'
..'
ª.r~ ·de Galego-Por:tugués .. Xesús '
riizado p,o lo. Fato Cultural ·Danie·I · f~nd~ciO-n,: .a.' facpla · de Gai~as
. ·:Cine Colon: Q ~esplaador.
Valcarcel, . Marina Suárez e RosaCINE
Caste.lao.
Toxos e_Xestas de Barcelona, a(
r.io Egla, ·os dias 19 e 20 desie
FERROL .
galla . ·iste
~r-tamen.
P._a ra ·. SANTIAGO
.
.
mes .ás 12 h.oras; e Conferéncia o
Ci~e Capital: Algu·e n voou sobre .
CONCURSOS ·
·lH
inforl'T)~ción· das bases do. -.Qoi:i.23 pronunciada polo · profesor
curso _dirixirse á Escala de ·Ga,i tas
Día 20: · C~dada~Ó: Rane (éolé- o niño do cuco.
Osear lopes da Universidade do
Certamen
de
composiaións
Toxos
e
'
Xestas.
Camino
cle·
.x1o
Maio.r Fonseca) . .Porto ás 19 horas.
. PONTEOEUME.
·Font-tro.bad'a, · 15 ·(Final C/Con·· .Dia 26: O. Sirviente {C. M. Fo~musicais p-ara gait~ _Ujllega. ·. Con
-Expi::>sici.ó n na Galéria S.:ar- .. rqotivo do 2° Aniv.ersário da,. s.ua. de de. Asaltol-:: Bareelona -4.
· -seca). · ·
Cine-Eume: Ben-Hur. · ·
\
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arrendador unha nova ocupacró.n
prazo dé 6 meses lmediatar:ne:nte
a mesma 'qúe tiñan antes, 'Pe'ro
,.
da viveridá, at~ que non pasen 3 , incrementada nun 5 pm ceri do
antes de ·presentar a· demanda,
anos dE';sde que, -q ·inquilino vol- .. cap'ital invertido na reconst !utuv ese ·a sua libre disposición
1
-_dc;>s in_qu.il_inos .·'
veu'
. á mesma,·
·unr1a vivénda desocupada -e apta
~ión, se.n_comprender o valor do
:para . as su as necesidades, 9~···~:"' - .,.,
o mesmo sucede se, ocupa- solar 1 ainda que se o gastado na
. 1 mos' inte'ritar c:le · escolma r'"
.
característ1ca'
s
:.
semellant~s
vivencia polo arrendador, es'da
a
demolición, todo ist6 sempré e
neste e en sucesi~os ar-tigos, alarre_
n
dada.
ta
é
novamente
arrendada
a
un
cando
o novo piso teña unha ex- .
gu n~as ideas . sóbor do contrato ·
terceiro ·. · dehtro dos 3 anos tensióa non inferior ás tres car.. ~ de arrendarnento. de .fincas u r- _.
" No.. p.rirrieiro ~aso, o .arrensegulntes, e neste ca.so, o prazo
tar partes do que antes ocupaba
ba n.s, tratando de clarexar n-a
dador non pode ~le_~er pa.ra si . se
que
tén o inquilino para exerci- e con iguais instalacións e ser'.
medida do posí_bel, os erras e ten máis dunha vivencia ar¡end.afar. esfe direito, 'non remata até
vicios, -e situado ,a unha altura
dúbidas · que ,' con máis frecu é n~
da) a quemáis 11.e-apeteza, .:;enbn_os 3 meses· se~uintes ao. transe posición (interior ou exterior)
Eia teñen o~ inquilinos.
que debe respetar un ·a rde esta- '·.
curso dos 3 anóii.
semellántes . . ·
~ ·bel-ecido pala lei. Asi, debe co-Poló que se retire á duraFora destes casos, o contraILer en pr:.imeiro' lugar a vivencia ··
No _. segu,ndo caso do · que
ción do con_tra.t o de arrendamento debe ser prorrogado obrigato-talábamos;
as
·
obras
para
d·
e
rriqu
e
este
norm.
a
lrnen.te
desocu,.
to,. en princípío, este é polo tempada;. logo ," a que pon s+rva. de. -·
bar o edif ício d!'lben comezar raimente, non podendo o arrenpo estipulad.o. entre_ ambas par.
'foga
r
familiar,
desp.
o
is,
a
ocupa- ~~ ~·
nos 2 mese segu intes ªº desaló dador botar ao inquilino do pites, agora ben, cheg.ado o ·dia do
da pola fa~ília menos numerosa, - ~
-xo do mesmo. Caso contrário, os _so , polo mero feíto de rematar
vencimento do prazo' pactado,
e
po
r
ú,Ltimo,
·as
córrespondeninquilinos poden volver a ocupar o contrato.
este prorrógase obrigatoriamente
tes
a funcionáiros . púqlicos,
as vivencias con direito a esix ir
Por último, dicer q~e non se
para o arrendador, . se o rnquili pensionistas ou xubilados, dériqo arrendador unha indenización extingue o contrato de arrenda!10 quer. s ·o mentes hai uns can· equivalente ao i.mporte desas mento polo mero feito da martos .casos que.-o. inquii"ino nón ten . gas ... Ademals ·, o arre'ndador- cle "
.·
be
xustificar
.
a
.
necesidade
_
d
e
mensualidades.
te do inquilino , xa que o seu
direito a esta prórroga leg.al, qwé .ocupación de viv.enda, necesida- ·
. SOrl O~ ,segu intes:
Se o inquilino quer instal~r· conxugue , descendentes -con
· de·que non ten porque ..existir nopreferencia os f ill9s varóns medespois no edificio reedificado
1.-:- Cando o arren.d ad6r
ir1tré de_comunicar a denegación
antes de. desaloxar o que sé nores de edade-, as filla s solteida prórróga, pero si ao cumprirse
precise para· _si . a v·ivenda;- ou
ras, ascendentes, ir máns, -con
vai destruir, debe así suscrebelo
para que a ocuper:i os·seus aseen- . un ano da comunicación d'a mesca· arrendador mediante docu - preferé nci a as so lteiras-, que
dentes ou descendentes lex íti
m-a. Este prazo dun ano, é o -que
leven vivindo con el 2 anos antes
rDento. Se non quer instalarse
mos oli ·natura is·.
tErn o inql'.lilino ·para -9 desaloxo
da
sua ma rte , poden continuar
no novó edifício, tamén debe co-_Q a vivencia, debendo o arrendaco mesmo. No caso do cón xumur,i
icalo
ao·
arrendador
median
2·- Cando o _ arrendador ·· dor abonar .unha INDENIZAte documento escrito, debendo gue, non se pide prazo de convipense derribar o edifíci-o para· eGION dunha · anualidade de reneste indenizalo, no intre do de - . vencia , senón que · abonda con
dificar oufro que teña polo meda · se ·abandona 0 piso· dentro de"
saloxo,
co importe de 6 mensua- que esta exista .
nos ~n tércio máis das vivencias __ se_ prazo, ou de duas anulaidades
lidades
da renta que viñese paOs qu e contin uen co arrendesa renta , se o desaloxo ten lu- ,
que ~aquel h?ubese.
o prazo dun ano sen desaloxar
T
gando.
damento, deben com unicalo asi
3.- Cando a vivencia non esgar -dentro dos 6 meses seguintes .
sen mediar causa xusta ._Ago ra
ao arrendador nos - 90 dias
-_ Unha vez reedificado o
-te ._ ·ocupada di.nante máis de 6 ·- á data do requerimento.
ben, unha vez desaloxaé:ta · a
seguintes a data da morte do inmeses no trancurso ·duri ano.
·
ed ifício e comunicado asi aos
~. Pode o inquilin·o pedir unha
vivencia, está debe ser octJpada
·qu ilino, El. se poste riormente mainquilinos,
estes
deben
ocupar
os
_ 4.- Cando o inquili.no ocupala persoa pará quen se reclai nderii:zación se , no prazo de 3
rre a persoa que q uedou co piso,
pe duas ou máis vivencias na mes- . .mes.es _desde que desal·OXO~ a Vi- mou nu·n prazo de 3 meses . De pisos nun prazo de 30 días, e só poden cont!nua r ocÚpando
de
non
facelo,
perden
o
dereito
. ma poboación e_ ó uso
todas
,venda, xustif ica .-qué o_s perxu í- non ·ser asi, o inquilino pode
o piso o seu cónxugue ou desVQIVer a eles.
elas non seña indispensábel para
c i6s son superiores. Pola contra, recuperala neutros· 3 meses, concendent-es lexítimos, pero logo
aten.der as st,Jas necesidades.
o ·inquilirío'·perde o 01reito á in- tí riuando. a vixéneia:do. primitivo
A renda ·que deben pagar os -destes, non pode nengun outro
denizacjón, se deixa transcorrf;}r cor:itrat-o, e non podendo pedir o inquilii:10S nos novos pisos, é
5.- G ndo o inquilino,~
co ntinuar ocupando a·yive nda .

Sobr.e. .o.-direito· -
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PATIÑO
Cant

O . cuco
"Ao ICÓNA; organismo -iriefica·z, que CO seu ·pasotismo GOnsegue q~e a· natureza galega
esmor~za- dia a día"
·
'

Cuco reí, icantos anos vivirei?
¿ Vintecinco? non o. . sei,
.-¡un, d.ous, tres, ,
_catro, cinco,· seis,,
Este -precioso cantal que
acom~>"añaba , un · xqgo a)'ltés co. mun entre os rapaces da bi·sbarra
de Padrón, móstranos o fondo ·
que leva 'o naso ºpobo á . fauna
qué connosco co-iwive. Son moitos os ditos, refráns, alusións nas
cantos sobre- o cuco, · peculiar
paxaro; un do's ·que máis exGitou
a curiosidade das nasas _xentes,
polo seu parasitismo doutras aves, que lago contaremos. ·
· .O tamaño · do cuco é pouco
. rnenos que o dunha pamba; ainda que a- longa Go-la faino parecer
. moito máis ·liviano.- Cando voa,
p,areGe ter tamén moita lixeireza,
mostrando_unha silueta ~sbelta e
batendo a's alas corl decisión, asemellándosé éntón a un lagartei-·
ro, -ainda qué nas cores parece
mesmamente ur'l ·gaviláo, pois ten
o peito cinc;ento, .raiado horizontalmente.
·
. . ·Por ser· u.nha ave ·bastante
-grande; precisa comer dabondo,
e neste senso f!lOÍ beneficiÓSO
para os labregos pois papa ·moi1

>
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tos insectos, cempés e outros pe~ que pasará -.par rnet.e r o ovo pqlo
.quenos . animajs, espeéialmente burato de entrada dos niños dos
os . vermes da "procesiol")ária" carrizos!). Cada fémia de. ct:1co
dos- p!ñeirais, axudando eficaz- . posee un territorio, - non para
. ·· mente a cornbater esa praga dos buscar comida como sucecfo co·n
nosos montes, e ano de n:ioitos outras ·aves, como o.miñat'o ou .- o
paporúpio.; s'enón para nel axi-·
C_L!COS, ano_de pouca peste.
· xar desde algun apousadoiro~ seSabido · é . que o' cuco fai a . gÚin~o .coa vista os _pequenqs P:a-·
sua. cria poñendo un· ovo ún niño xaros que . pasan para localizar .
doutro paxaro, 'logó .noutro, lo'~io· - .1algun niño . e, nun descuido dos
noutro, pero _o que normalm.ente proprietárjos, ·. pófier ali Ó ·ovo
- non se sabe é que ·se · especializa , seu. Cando ·a cuca pon ese ovo
cada témia nunha' espécie de .pa- _ saca un dos q.ue ali haxa, e a ve... xaro, asi a fémia qu~ pon no ni- ces corneo, (dai que se di~a ·: ','Esño de paporubio, buscará sempre · te ovo está .cucado). Caridb nace
. niños deste paxaro·,e ademais ése o cuquiñó ' (nace normalmente
· ovo · asemé:llase ba·stante aos ék>' antes que os : outros, dehido a·
paporúbio; outra fémia que' po- que ten un periodo. de incubaña nuñ niño de carrizo, poñerá ción corto_, e este ovo xa se . cosempre en niños de carrizo e os meza chocar no -lriterior da cu.. ovos a5emellaránse na sua:·colbra- ca nai) guinda fora Cto niño aoscton aos de, aquei diminuto pa- · outros ovos ou pelachos sendo
. xaro' (imaxinádevos os apuros raro que non_suced_a asi, Poi~
•

a

por

s er este un paxaro grande precisa
toda a comida que podan traer
os pais adoptivos. E chocante ver
como un paxaro pequeno, como
unha lavandeira, unha axulenta
ou un carrizo, dan de comer a
outro .que ten un tamaño vá_rias
veces superior, e como o pequ eno pai adoptivo mete_ a bicada
até a. gorxa do polo de cuco naceu a creenza de que o cuco novo acaba comendo ós pais .adop~ivos, extremo que nos teñan
contado en dive,rsas localidades
da nosa . terra. Por este parasitismo poutros niños, os nos~s paisanos sempre consideraron o cu
co como un folgazán, e di o cantar:
Cuco, .cuquiño,
locazán e .pillo'~
Gutra alusión a esta conduta
ref fexáse ne·ste peq_ueno con to:
"Cando ·che_gou a época da malla~, foron· chamar
cuco para
. que vií}era axudar, e el para sair
·do compromiso dixo: Bon, vou
pero se raía o sol ·non podo
traballar _que me · t~ño que por
á sorribta, se está .nublado cantarei, e se chove alá irei (sabendo
que por chover. hai ,que SU_§pender o-trabal lo").
··
. O..cúco é ave migradc:ira que
pasa con nos .o verán e logo emigra a· A frica, viaxand0 pola noite . _Esta des51parición dunha ave
que sinala a sua preséncia co,n,s-·
tante li)~nte . nóri ¡._¡ podia pasac
,de sapercibipa para. os nosos labregos e dou tuga.r a diferentés .

o

explicacións, mesmamente que
se ~ enterraba, para sair outra vez
na primavera. Asi , di o refrán:
"Entra o marzo e abril sae o cuco do cubil" Parece ser que
voan distáncias eno rmes, até de
300 km. sen ·pausa, e curiosamente os adultos marchan antes
que os novas, que son quen para
chegar aos lugares de invernada
sen guia, debendo ter grabado
xeneticamente tanto a orde de
marcha como a dirección a coller.
Non é necesário indicar que
da sua voz venlle o nome. O seu
nome·científico é Cuculus ca no~
rus.
Existe outra espécie chama·
da cientifícamente Clamato ~
glandarius, que en galega é Cuco
papudo, por ter o papo ~branca·
zado, e por · outra parte posee .
unha pequena crrst·a, detalles que
o diferencian do cuco comun. E
moito menos abondóso no noso
país e só pon o ~vo en ni.ños de
pegas.
'.
Como. sinala,mos· noutros '
destes trabal liños Sóbor aves,- a·
gradecemos aos lectores que nos
escreban e- nos J:figan os animais•
que habitan na .sua _bi.sbarra,
non só . aves senón mam !teros
bravos, peixes, anfíbios e reptís,
asi eomo o nome que ·ali lle
dean, e · cantigas; refráns, e calquer -detalle de mte~és sóbor os .
mesmos.
.'
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ma~daba nabizo. Os máis túUn xuício
zaros eran os de Pape · - u.n
lugar da parroqÚia de Silva:
de faltos singular ..
rrei -· · e os1 de Panelas que perteñecen ' a pa-rroquia da RoE un tópic·o falar da tei- . bra.
ma que os g<:jl~gos ternos de ·
Moitos daqueles xuicios de
pleitear. (:ando o noso campo -r faltas que se celebraban en
estaba tamén poboado era moi todo o noso país eran por
frecuente que os veciños pleitea- cousas- absurdas que caían de ·
ran por calqueira conacha·da. cheo · no meilor surrealismo ,
Na miña tribu, cando servidor Os xueces eran dignos dos
era neno, o xuzgado de paz tiña pleitantes e non podían ser
moito traballo. Tódo~os martes máis pintorescos, como aquel
se celebraban xuicios de faltas. don Paco Roqua, xuez de CePor certo que o xuzgado está lanov·a, que dictaba as senteninstalado nos baixos do edificio cas en prosa rimada e ó que
da casa consistorial, onde aínda don Juan de la Coba Gómez
seguen. e que siga por moitos tiña por un poetastro. Na bisanos, a mau esquerda segundo barra de Celanova e de Vilase entra. A mau dereita estaba nova dos Infantes, cando ala escola de nenas, rexenta:da. guén tolea, dicen que está
por don Domingo Cabanas que ·"pacorroque".
usaba longuísimas barbas branNa miña longa vida procas, un reló de peto con cadea fesional teño asistido a xuide ouro e unha fermosa voz de cios por motivos realmente inbaixo . Nas crónicas de viaxes creíbles. Lembro ún no que
palas esca las galegas que fixera, se discutía a posesión de douS:
hai moitos anos, o xornalista centímetros e medio de te- chegar a República comenzaron / "íi ~s, alegando 'que Jle causaLu ís Bello, adicoulle grandes rreo. E outro por inxurfas no a militar en partidos políticos
ban daños nas troles da súa
lo uvanzas a don ó"otningo Caba- que unha muller se sentía o- distintos_. Debido a·s discrepanhorta.
nas. A cousa non era pra tanda.
fendisima porque unha veciña ·cias políticas xµrdiu, entre eles,
. Ademitida a denuncia, susunha profunda enemistade deica
tanciouse e tramitou ~e -~que ven
Os martes pala tarde, don
lle dixo "que estiv_era de "puesa ser o mesmo--: no xuzgado de
Dom ingo pechaba a escola e to" en Cuba". Gusta ríame saber o ponto de que deixaron de
paz de .Pontearéas. Señalada a
levábanos ós seus alumnos a o que entendía a ofendida por falarse. Compre acra rar que as
vista do xuicio, ~tí se personaron
presenciar os xuicios de faltas.
"estar <te puesto". Aínda que súas casas, coas· súas correspondentes hortas,, estab'án pedenunciante e denunciado, a-··
Non sei cal sería a súa intención. non é moi dificil adiviñalo.
Dos xuicios _máis curiosós .· gadas e eran, polo tanto, colinco'mpañados dós seus respectivos
Cecáis que foi daquela cando
servidor se familiarizou cos xuz- de que teño noticia destaca dantes. Un · deles tiña, na · súa
abogados, Os letrados fix.eron .os
harta, \mhos cantos cortizos
gados e por eso rematou senda un que se celbrou Bn Pontease'us alegatos
verbás ·. -f1 ue
con abellas. O veciño non se: deberon ser · moi lucidos e fro·
. procurador de los tribonales.
reas nos anos da segunda ReiOuén o diría.! O caso é que no pública. Resulta que había dous
lle ocurriu mellar idea qüe -ir
leac:los-·
én -defensa das pre- -.
xuzgado de paz de Outeiro de veciños que se levaban normal·· tomar consulta a un abogado
tensións · dos. - seus dientes . .O Reí armábase cada tiberio que mente nos anos da Dictadura. O e denunciar ó dono das abe- ·abogado do- denunciado • de.-

literatura popular

rno strou que o · seu , defendido
. non podía materialménte ,.,.-"nin
tampouco ·espií(tuáímente-- impedir que as 'abe'll~asi; diis; q1::1e».era
dOl)O se propasaran a invadir as
própiedades do denunciante.
O xuez d ictou s~ntenci á ,
que .é un modelo de sagacidadee de cencia xurídica como se po de comprqbar léndo o se_gl!inte.
CONSIDERANDO": Que las .
abejas, como .todo ave que vuela,
son imposibles de ·sujetar pór sus·
duefios, lo que, en o.tras pala:·
bras, qUiére de~ir: qué al denunciante le sali_ó el tiro p(>r la· culata.
O resultacfo do · xuicio foi,
sin dúbida, a absoluc,ión do de. mandando. Quedaríamos mo.i
gustosos si nos poidéramos en-terar da tasaGión ·dos daños que
causaron as abel las e,.·sobar de
todo, .en que clás de froles fixeron mái · derramo:' E tamé·n· de
que saberes, arte ou artés se valeu o perit<? pra ·poder l1:!var a cabo os eu informe de tasacj ón. O
choio debeu ter o seLr chiste.
E xa pra poñerlle.ramallo a
este relato ·e, a xeito de moralexa que boa falla nos fai pra civilizarnos, nada mellor que os catro versos .que non cansaba de
repetir -un vello cliente r:neu,
moi ·. pleiteante e · moi vicioso
maiormente dos interdictos,: ve.c iño de - Baamorte, onde todo son de CQ co crego ó frente,
qtdedicenasí:
·
· :
.
· Si te require ~ xusticia
nunca digas a mentira,
a verdá polos collós ·
e o escri~ano que eser.iba.
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teoria que deriva a palabra carnaferti lidade dos c;:impos ~coa excf _ que i Martes de Entr.oido
Casa
··= .,.
val ·de carrus navalis en alusión
beráncia do novo aho "doque .·o e hax·e
Cantigas
ao ·carro celta ou xermano --taAntro ido é o in ício (introitus). - h ai forza :de· grasa.
mén presente nos nosos AntroiHoxe en dia esta personaxe de- . . Lacos e filloas
dos-- tampouco está en contradisempeña sobre . todo un ha-. t.ari- · chourlzas e broas,;
, do antroido
ción de libéracion sexual. .'· .. _. ~ o caldo fai medo.
cipr:i coa outra teoría que deriva
Ten de gordo un dedo
carnaval
·de
carrie
levare,
as
GarFaltan por recoller, ·moitas
iE vindeo ver!
pois leva touciño,
nes tollendas, de orixe cdstiano.
cantigas do · Anfroidó' _-e.ntre as
iE vindeo ver!
perrii/ e fuciñor· _
Efectivamente o Antroiélo pareque s~ deben tb,par as referentes
iO vello Entroido
si viras o pote,
ce ter unha tendéncia moi mara .todos ·as elementos do mesmo.
que está teso e doido
cada a polisémia (concentración ~ Tamén as pode haber q.ue. nos.- meu vello Gorote
ó pé do carbal/o
de vários significados no mesmo
permitan escrarecer outros aspee- . tocador de .frauta
sentado nun tallo
quedarás intauta...
significante)
cara
a
asimilación
tos do Antroido ainda descoñecisin ter que facer!
As restantes dimensións do lihgüística e l')On lingüística,-cara
Así che fai, ha: .
c;ios. Entre as reco lleitas, moitas
iE vindeo ver!
Antroido pódense áerivar doada· a simbiose ou xuntanza dos e'leTeférense ao Antroido. lambetei'-· Glo, g/o, glo, g/o, glol
iE vindeo ver!
mente destas dúas.
mentos aparentemente 'máis disro. e fartureiro, situado con rela- . GIOf:!OOOO, glC?f
O Antroido de Laza é dos máis
Esta cantiga tan sonada dá ca- coñecidos e interesantes i;Je Gal í- pares, cara a síntese de. contrá- . · ..Ción á cuaresm-a. E. o An.troido
Outras cantigas fan referenrios. ·A palabra Meco ou Mouca
das carnes tollentas, novo aspecda ano a benvida ao noso Antroicia. Os seus principais e_lementos Quizais o segredo do Antroido .e
cia
ao
espírito éomupitario que
to qJe a-' litLi r)aa -cristiana lle c9n;·
do. Armada co ritm o da Muiñe iestán ben descrebidos nesta can - da sua evolución consiste en ir . feriu .
reina
.
entre
· a s6ciedade galega
ra e encabezada polo refrán, a
tiga:
duránte
o
Antroido podendo
incorporando novos elementos .
sua forma lémbranos as orixes da
mesmo
dous
lugares viciños fesTrat.
á
se
sempre
da
nosa
c9r-·
segundo
van
cambiando
OS··temnosa poesia que se perden na noiCatro causas hai en Laza '
ne nacional por exceténcia; a ~~r- . texar xuntos o Antroi_d o ainda
pos ·s·en perd~r por iso .a alusión
te pecha dos tempos antigos.
non as hai en toda a Terra:
ne do porquiño en ·todos os seus
que noutras. époqas do anq señan
aos outros _e ler:nentos ·d o pasado
O seu contido tamén nos lem- peliqueiros, maragatos,
pormenores:•.a cf)chucha, o rabo.,
grandes rivais: ·
-.
·
19rimitivos
que
señan.
•
por
moi
bra tempos de outrora en que os
as fqrmigas e a morena.
a
soá,
o
·
lacon,
o
touciñ.o,
·
o
s
O Maragato é outra persona~e ,
nasos antepasados rendian culto
.
'
choúrizos ... :
·ZabaÚz e m;iis Torneiros
do Antroido, por oerto ben anti..ao. CARBALLO, a ese carballo
Os peliqueiros que segundo go~ 9e prot>ábel .ori.xe gr:ega· -·_éJO .
xogaban 'a o eám_ava( . sagrado, vello --e· máis que vello,
unha teoria invef)taria o Conda- menos ten certas semellanzas
O Entroido é rrioi"goloso
senda !Ugare.s·v~ciíJos ·
eterneye atemporal--, teso e doí- do de Monterrei para cobrar os
porque lle gqsta o touciño;
·e cousá m·oi na'tt..iraf.
do. Eis pois duas dimensións fun- tr~bucos, da comunidade, _peró cunha.personaxe.grego-- hoxe :cá ~. , ·de Zabatiz. fai contén to
seque
.
de~aparecido
.
ou
en
trances
·
damentais dos nosos Antroid~s, que sen · dúbfcfa deben datar de
- · ·• · - que lle untaron c/fuciño: . _
tradicionais co pobo, cunha. sen- tempos ben .máis antigos ~orno o de _de~aparecer. .
. 'Goma .toda festa, o Anfroisibilidade poéttca extraordinária
_ -Fo'i tamén e~te tipo de cari: . do tamén " ten o seü remate é o .
seu · nome pode ria · indicar --peliAs :-fórr:n·ig'~s son óu!to ·el~~:.
"i::ompara ao carl:lallo: a eternida~ quei-ros, putle ·sér un ha derivación - mento ben abundante :por moitiga a quemáis inspirou e inií ue'n-· poqo galégÓ.. despidea·.·a·i.n<;:fa _cga ·
· .\ ·
de· e atemporalid.ade; e a sacrali·· de pelo ou p~lica e equesios, n"o- ' tos t,ugares de G·a1_1da, .de ptobá_:
dou a Literatura escrita e·n'úe~ as-~ b'oea 'dolce: ·· ·,, ·
dade. '
~
·me dunha' tribu ceita' de laza, ~fo . b'el .' orixe celta por refe'rirse {?)
cantigas :do Ant~oido .' Albe'rtti\
··faernidade e atemporaHdade mesmo xeito que· cigarrbs pode~ aós Formigos. nome dadÓ en váCamir:io- soupo catar a ·sensibil i- Adfos: Mártes dé Entroido;:
~orque ·o Antroido relémbrano'S • ria derivarse .de' cigurros, ·outra
adiós, 'meu querídiñd~~ .
rios lugares de Gal ícia aos poboadade. do pobo e deixounos uh ha
e '.a_i~os vivir de novo o "tempo tribu celta de GaHc'ia. Esta.. teorra: dC?res ~éltas-_ - _' . .
hastra o día de Pascua ··.
_
~ bó~ pr~oba)rtQbligado de Co ~no:
~ltico", fundamental e primor-· non estaría ' en · con tradición ~.coa
non se come máis toucifio:
A Morena· é."a personifica--·.· . l ....:
dial, -~-ª · desorde e de caos; e por~· o'utra 'qlie . d~'f1~arr~éliqHJfro"" M ción cto animal máls concreta- . Ei! oí! hi! ai! ou! hu! hu!
Adiós, Martes de Entroido, ·
. q~e . 0 Antroido ca sua re'peticlóri-· P-Eirica ·ari~s:~ ~Jaul~_pJ·~t~'~pei i ~~h m~.nte. 'p'a' ',~~ca. 'p:r!xi.n,~tmente . a;' búe. tes, Farruquiño,
adios, meu queddiño;
ciclica ·é séntese e resoluciól'l ;én"t'í. a8iftigtuslók'~,, pQ!i(:a qlJe1 :i~~iffi'a Morena . dehia estar · moí - re'lacio~
{lastra .o Domingo de Pascua
que
e_stás
alegriño
...
/
tre eses tempos primitivos atem- careta esta::f.1peWohi-,¿~ ; t~riió.;· á. nacta· ~os" i:h~s tecu~crativos,·· coa ·
non volvo úntar'a fuciño. '
· ~;Porqlje f!Stá-1-o poicjo
porais e os tempos actuais 9u
tempos de cámb-ios.
/
Sacralidade porque o Antroi. do cos seus ritos santifica a an~>r
ma con relación á norma', a desorde con relación á orde, o profano con relación ao rélixioso, o
cierno con relación a Deus, o asoballado con relación ao asoballador, o animal con relación ao home o tolo con relación ao cordo ...
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crítica
libros

FAT

¡:¡,nos ("Muiñeiro : de brétemas",
tante, descoñecida por un impor- cualitativos da nosa sociedade.
"M orr:endo a cada intre", "Ad ~ tante . sector· do destln'atário naEn .Galícia, debido o consi.vento1', "Libro.de pregos". e "Te- , tural, feit:a· ben- sintomático da d~rábel retras<? das ciéncias sprra Chá"), a rfillexión e afirma- · opres·ión que . sofre Galícia·: Por . ciais, que . ven- dado 1 pala situaVersos de trin.tC;J
- ción de compromiso coa reallda~
iso, mentres Manvel Maria segue ción colonial do pais, este intre
de ("Docúmentos persoaes'' e a reéoller das raigames a matéria ·é .cru.cial cara a consolidación da ·
"Mar niaiór") ,... e, finarrriente, unprima ' do seu canto, nó·s celebra·- ciéncia ~antropolóxica, lib~ran
ha creación ' acorde · cun~ ' soños · -'m os a aparición dos "V ~rsos. ·de doa de todos os prexu.ícios ideode-·Manoel
pop-ulares, madurados-'d e. outorio :. . 30, outonos" e.: a calurosa acolli- .
lóxicos e· alcanzando un~novo ra-- "'Versos de
outo'no~"
( l) · · a uutono ("Os sofiós ria' g'áio'la", . · da que xa está a ter en amplas_ ·cionalismo que sustraia a uti'li30
"Versos p'ra un país de. r:rli'nifún- . capas de leitore! _galegos.
zación .c olonizahte e reaccionária
é un interesantísimo, necesario, - dins''., -"Caricións de lusco fLiscoí',
que
a miúdo se · fai da m~_sma,
'forigo, fermoso, comovedor · e ·_,, Remol"; ,, Aldrax'e contr~. ax is- - MANO EL LOPEZ FOXO:
:para ir a-un compromiso político
emocionanté viax~ pala vida e
·
tra", ~'Laio a crarnor -pola· Breta- '
.Poi.a poesia ·de Manuel Maria,· .e, . ñ.a", "Poerhas p rá··co!lstrúir·ur:tha , (l) M'A NUEL MARIA. ,.'V~rsós . cos oprimidos, a un razonar os
ao mesrñ9 'tempo, pola pcJ'stgue- . patria~' "Pee.mas .ó oútoño'·,· "O . . de 3·0 outonos"._.X istral,-198.1 . valores da nosa sodedade de_sde
ela mesma. E nesta dirección na
· rra galega. Nas catrocent~s pax i- 1ibr--0 d~s- -Baladas'; . "As· rua~ ·doque aponta o libro (1) que aqui
nas que forman o volume nos dis; ·
, · '- . ,
~
tinguiriambs tres pa[tes fundá- . v·e'nfo cefüe",.~.).-Viñtetres · libro s _·cará un ha· 'nova .
comentamos, que tenta esclare- mentais: lirniar, escolma e l)iblio- en total·, alguns de_l~s· réeoflidos
· cér o eido antropolóxico galega:
ínte·gros. Cada· obra ·vai_ p.recedi nj_
i opo-l oxío
grafía. ~. , ·por supóstó, dt.1as mans:
Todo él ·xira eneal do tema da
a do proprio escritor :e-ixo da· pu- . da ademais da'~córresporidente .
racionalidade enfocada desde o
-blicación- e_a dó ·profesor Gómez· repro"duciór:i .dP PO~tad~L. E co_mo ·
ponto de vista ético e .antropolóTo,~és. Vexamos a,,contir'iuación, a1fa e ·omegá Cleste.s milleírós de .
xico. Cinguirémonos aquí a este
' ..Inga; as principars· partes do to- v~rses: -Galícia.
.
·:
último aspecto, elaborado por
qb. tomezaremos palas comple.A bibliogra.fia 'serve de-apénM. Gondar e J. Sanmartin. Otramentarias,-aquelas q·ue' nos facili- dice -á.·éscolrna,· Dez páxinas re- .
ballo comeza tratando da evolutan \. a .comprensión- e valoración ~collen os libros de 'verso,--n~rrati
ción histórica · da "razón", pardos textos escolmados.
~a e .:teatr_o do autbr· e-n_--cuestlón,
tindo "de Grecia. Pásase do mito
·o litniár (45 paxs:)' é, c 9 mo' os se:us _estudos crfticos;-as tr:c'lc:fü: ~.
o lagos, do particular ao univerxa -descobrimos, de CamilO Gó-. · cións, grabacións, escolmasí ·cosal até chegar o intre en que Ocmentos en revist as .e· periódicos,
cidente converte a razón· en domez r un -ourensano que estudou
Maxistério' en Ourense e · Filoso.- obras nas que se fai referénciq ·a ·
mín io político con todo o que
·t·
. · - :·
·
el. ou aparece parte -da sua.actívi- fsto significou -e significa : perda
.
,
·
. ra --·e Letras
en
Barcelona,
onde
d
-d
T
b
1•
.
·· :
·
·
a e - 11terarta etc. ra a 10 en
de ide ntidade dos "outros"_, su_presentou a tesina "Achegamen. .- ·
' .
..
, -'
t
,
· d M
M . ,, , tm, dunha . gran uttl 1clade, para
p_erioridade do mundo urbano
1
0
º. a es,ia ~·.e · anu~ ... ~na ' . .ver .as verdade.iras -dimensióm da ,
~ób o r do rural, priviléxio da raprime1ra que se 1eu en _ga 1ego na' _ · 1-d d d
·
.
cional id a.d e occicental esquecenque 1a· Un'1vers1"d ad e . Na· actua 1.1- . Pf:?f;,Ona. 1 a. . e o escntor
, _ .. ·dade é profesor
de
Literatura
e'n
Concluindo.
·
Esta
·obra
"ªtª
do
ou despreciando as outras ra'
, .
d
,
\ 1
Lugo
traballa 'na sua· tese doc- necesaria · po_r .. uas razon~ ~ ? ucional idades exteriores. Centrán- <lose no caso gal ega reivindícase
toral, tamen sóbor· do poeta da . ga~ ~~e- o~upa M~nuel ~ ~-~r:1 a na
Terra Chá. No seu va liosfaimo ~ · nos_a literatura e a 1mp~s~~1lldade
a racionalidade contida na co~:
:trabalto, Torres ex.plica a fun- de' ac~ega~nos a. b<?a P~r~e ~a -sua
movisión e no mundo simbólico
ción Inconvenientes e \ientaxas cre acion, dado ·-que mottos_ dos . A ciéncia antropolóxi:ca atóp-ase
galega tradicional calificados de
da e~colma os criterios. de 'se lec- : . Sel.IS li~ros están 'esgotados: Ao . ' hoxe nun momento c1íti'co,mm
ir raciona is desde a- cidade. Esta
reivindtcaci .m basease en que "as
cíón :é o e~quelete da obra para_. mesrrio t~mp.Ó.: a v~liosísima ·-pu~
relativo.impasse . .Este impasse
condutas .das persoas como sist~
pasar a unha - ampla e docum.en- - blicáCión que. vé~ de edita·r X_iscoincide,.en parte coa crise dos
mas son racionais, é dicer, que
tada - cronolox ia, · que precede a . tral co~ricic:;fe Gas cincoehta -a.n os
valores cu Lturais e científicos
son por unha banda meios aproun estudo sobre. a pbesia de post- ..do e~scritor' .'-·ª edade . dun _mozo . do imperiaÍisr:nó, do cal até certo
priados para obter uns fins e por guerra e a outro adicad.6 . á crea- maduro~ _ e cos·-trhlta
servício . ponto é filla _a antrop~loxia. outra que estes fins son racionais
. ció.n. poética de Man;ueJ Maria.
da cultura. galega e_,.,d o- RaJs, dai · C~ndo o capitalismo colonialista
· A escolma reeolle · as. d istiri- que esta ·escolma seña un .si nxelo ~ . se ·ve contestado-desde dentro e
na medi~fa en que están en relación .ou son diversas expresións
tas etapas do poeta: poemas da ·_horp~naxe· á_o i_ntelectual; ao hoforado sistema, e füxico que a
época do.- ·i maxinismo surrealista " me que tantas v~ces .'Ófrece·u ~ xeantropoloxia e as demais ciéncias de nécesidapes básica:; dos in..divi-Ouos." O agro e a cidade non son
e do paisaXÍSnJO popuf'ar; poemas .. . nerosic;l;:¡de e amor P.ar.a recebeT SOCiais sufran U.nha crise aguda·
duas cultur~s diferentes senón
tlricos e .intimistas, p9emas com: ingratitudes,· a esa .voz tr"adÚdda
que afecta mesmo o seu·próprio
dous segmentos, duas racionalib~tivos, etc. Nos seus versos· es- a idiqmas"como o portugués; breobxecto, en intres de definirse,
dades distintas. Dentro da de· tán as · prócuras, desorientacións . tón, qúalán: tlúng_a rn, flam·e nco,
de~pr~zándose desde -as ,
contradicións dos primeiros fráncés;
·inglés,
,- ~fe., . . e,·~non· obs- · socie~ades Rrimitivas a aspectos .,. pendéncia . global do rural frente
.
.
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ao urbano, o labrego busca a recíprocidade. As su as relac íóns co
mercado, cos viciños -sistema
de axudas é prestacións--, coceo
están de cheo dentro da dialécti:
ca da reciprocidade . Cando esta
dialéctica se frustra, irnpédese
toda posibilidade ~e correspon ~
déncia .· Aoondan os exemplos de .
distorsións producidas por este
proceso de asoballamento da cultura rural , como é o caso da opo~
sición entre a medicina popular e
a oficial, que traduce un enfrentamento ·entre duas concepción~ ,,.
do universo, entre duas respostas
as _necesidades ecotóxicas e ecolilómicas do meio. A integración
do enfermo no mundo dos sans
é máis equilibrada, -por ser máis
trasparente na medicina popular
frente ao oscurantismo e fria ld ade da oficial. Os menciñeiros báseanse "no xogo de créncias, valor~s e símbolos vivktos a nivel
comun". Este equil{brio ráchase
naturalmente coa marte, pero a
vivéncia da mesma tamén é peculiar no mundo labrego. O pasamento non se tenta oculta r senón que se patentiza por me io
dos charos, pranto, a obxectivación da ·dor., que reforza o senso
comunitário nün intre en que o
grupo se sente feble. O que no
mundo rural se vive como público, na cidade adota unha fasquia
privatizante.
O trabalio re mata facendo
unha análise das diferentes correntes antropolóxicas que hou'
bo no seo da história, facendo
fincapé no etnocentrismo como
a doencia básica da antropoioxia.
A sua consolidación como ciéncia dependeria entón da superación do suxetivismo E! do etnocentrismo , isto é, "comprenden·
d.o cada acción social dentro das
Mas de significatividade próprias
dunha cultura".
(1) M. Gondar, E. Guisán, J. Ro·
driguez; J. Sanmartin ; J. Vaz·
quez; Antropologia y racionalidad. Ecl. Sfilvora, Compostela,
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ERNESTO NOCEDA

i?oÚcos -anima.is tan m~rece :
aos lo~os e a butres se perden de allo, un belísco de ourega, pimentón (sen pasa se) e un ha fodo ·réspeito;~ sir:npatia do~ icabe un maior sacrifício! e non
. homes, fofon· tratados· taA inxusé_todo. As naos que sulquen os . lla de loureiro, engada un pou'co
tamente como o '" Porco. Cónvermares,. levaran .nos. seu ventres, de viño branca, bo, para cobrilo
a ras. MarÍñado toda a noite, á ,
tido. no · símbolo paradigmático
non só as suas carnes acecinadas,
mañá seguinte escorrese o Íomno espfrito humano,. ·non houbo ·
~enón tamen, parcos vivos que
calificativo/descalificativo, inter~
. xunto cos colonos poboaran os bo. Sálase e untado con mantei·
xeción ou maldición que se lle
continentes e asillas. Ainda máis ga de porco, ponse nunl;la fonte
de forno, con ac~ite a lume vivo;
aforrase. .
_
·
.loitaran braveme_r;it_e , pola sua liNon obstante, este .sofrido ·
• , berdade tirándosé· ,. ao rnonte e cando doure ben ret írase do
lume, engádese o apobo e un
animal., n'on fo cor:itribuiu decisii-. dado orbe¡¡! (~unto con áqúeles
pouco .máis de viño s fose mes·
varrJente á álimentación de gran
que - señan abardonados ferida,ter, uns graus de pimenta negra
'parte .da humanidade·, se non que
mente pol9s mariñeiros en illas
esr:nag¡;¡d_Qs e, ao fonro (quente
;.· ademais ·a $Ua _história ~ unha
de.sertas) ao "cochino .de monte"
>
saga que de :ainda está . a espe_rar
._ ....,;.aq'u por<~o cimarrón, ·'~_ue: e.sére- . a·' iumé médio) onde se terá '
un.-novo · Orw~I ou un Adams que ~~era u.r_li~:_d,~~o-:~~~i~_'!S·-:~mis · sán- • mai~ ou menos · 1 hora e tres·
fi a narre.
guentas c;ia historia, a dos angu- · °'Cua~to~, non esqueza botarlle un
pouco da sua salsa algunha vez.
~!.
foi a grasa, xunto coas fécu· Vipadore~ de bucan ou bucaneiAo tempo que se·fai o lom·
:. las, o que constituiron a base da
te, polo mesmo n·icho ecolóxico,
xemplo na história~ colaborou ca ros.
bo ·cózanse unhas castañas 1kg,
f , alimentación
dos . oprimidos de . ivamos! - ique este oase non é . cos ·seus amos nos 'seus devezos
üto e só unh-a pequena mos¡._ todas as cult uras, desde. 9. ne<?I í- -~ o qa~tante Q
! ande_'· g_ara · os dous, , ·expansiónis~~S:' ·· ·
., fra, .nada exaustivá': pero ·pe rmite 'despelexadas -nunha ' pot~ ·e ·
cando .·estañan mor amoladas,
tico para aqui, e n~~zonas' tem- '~-- :fo(aster{;j~- ~ dai :que :;0 Mosaís-. ,
ver~·- que l' só os máis pech:aidos
piadas, friqs efo,·· húrfied~ esta. · rrió ;~&l slam· refix ió'ns ·d e- sequei~
. Pingües piaras fl:anquearan
prexu ícios,. .impidiron ao porco, - quítarlles a pel que lles queda,
misturadas con leite qúente me·
frasé
a de po,rco . . Po·r certo, ' · ro, o condenen as tebras exterio- (azara n:· galega médi~val) como figu.rar na heráldica. Claro que
re·s por imundo. .. .
semoviente gespen~a, as mes·na- tamén merece a fo rea, pero non. nos de 1/4 .1itro con noz mosca·
que segundo un erudito en· rarezás~ nas zonas. desérticas cálidas, · ·
Volvendo a · Ocidente a ili- · . das sefforiais qué baixen ao dego- . insisto máis, aquí vai uñha réce- · da sal ao .g~sto e_pasar 9 resu[ta·
do polo . pas~pllres . .Slrvanse o
o pórco · que tU\zo o 111aiór · mitáda xenerqsidade do ~~reo,· ladeiro mo runo e · herdícamente \ · ta .que pretende facerl'le xustíciá~
lombo € o pure separados e que
pecado en ioutra vez! semeJlarno satisfoita con garantizar á su- _ofreceran as , suas carnes, seña·
Ponse ' lombo do parco da
se/i:elembrarnos sobexo ao hopervivéncia dos pobos, nunha
cal seña o resultado·.da algueir-a- ,zona da rilad'á "'(-1,.kgl no fondo 1 cada . quen no seu pla~d~ _taga as
m~, compite, é!º_¿ Parecer con es~ · .mo'stra ·dé interclasi·srho con eda, xá os seus amos se gañ·an,~xa -·dunha font~ p.fcolle.. catro dentes • misturas que c¡ueira. · '
dor~s
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A)Tumefacción do ventre poi a acumul ación de gases .
B)A capital de Cataluña .
C)Albergues, hospedarias.
O)Chamáronlle a Atenas galega .
E)Un dos nomes de Augusto emperador romano q ue someteu Gal ícia a Roma.
F)Causa fundamento. razón .
G)Renovación da pel ou do pelo nos animai s.
H)E de el.
rJ Copulativa

SOLUCION AO N. 28:
Voaban os centeos duntla ladei:ra á outra, m ord idos
os calcaños polo vento. (Xosé Otero Espasandin: Pico de
Castr cfü1}.
·

róprias
J. Ro·
. Vaz·
:ionali·
1ostela,

nunciOs .de balde
1sw

-

~DA
~ga, pi·
1ha fo·
pouco
:::o brilo
oite, á ,
o Íomnantei·
a fonte
1e vivoí
•e do

e un
;e mes·

negra
quente
;e terá '
e tres ·
3rlle un
3 vez.
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O da rc \. ista TEIMA . Ta - N ces ito -i1\{on11ación

én o n. 47 da revista GRIAL.

lberte. Telf. 216626-' 225812.

sohrr J
"Novo lnforrnLJt i olntP.rnar· i¡ ial".
Xosé , telef . 582613.
lnt~resd

11e c1 adc¡ 1i 1 .ión. ( 1inc. 1
sexa en fotocópia) das
r -.
rca ria os lil ros ''DERECHO ti turas para Duo de Gu itarras: So L TRABAJO'; de Manuel A· na ta, Muiñeira e Ro man za, de
so Olea
Sempre que non Andrés Gaos. Ap u ntes dodecafóedicións moi atrasadas . .ni cos, de Dan iel Q u intas. Razón a :
telef. 582681 'de Santia- Vidal," Apa r:tado Postal 520 A erez
de la Font.e ra.
·
c¡u1

·e igtrnl para todos. nen para niri'.A, ni r:~cción Local ria .\N.-PG
gÚen somente unha gota de--al~- •
rie Vigo ante o .procesamento tia
. deu a. un desaloxo total dá Facul-· 9ria sai da expresión de moitos
nasa compafi'éi.r·é! 'Carnien Gonz.á- •
dade en prÓtesta polq _asesiñato do
rostros compunxidos e oscuros.
· .lez Tenor io, como cnnsecuéncia
·mili~ante de E.T.A. m. ·J osé lg- ·
Un ano pasoµ co· tempo, e
da .denuncia efectuada Rolo alsemente- esa ilusión persiste no
nacio Arregui a cons.ecuéncia das
calde 'ele Vi!;ra'.· q'ue"re.mos 'amosar
tórturas.a mans ·da policia. . ·
ánrmo.-. Cal será pois. tí rec_o rdo
a opinión oühlic9 ,o ·ñ.oso ,recha '
do . ano?, --- preguntariame -~ iO
· En As'aml;>lea posteri9r. del}unzo ante ó intento de.impedir ali-·
. ·
.ciou.se a· Lei Orgánica . da 'Segúri~ rncordo c;fo N adal !". .'
. bre ma,nife~taci.pn . s9b~e-· feitos · ·
, Chamarialle Xuli.a .--ao Nadal,
- ~ qúe ' poden considerarse medidas
~ade Cidadán com.o Jns.t rumento
lede, iñtencionado, vivo, fermo- ·
antip0púlares por p.arte de mem. legal que permite o"s mas tratos
IJros· da corpora.é ión, dereito irre- ·
e torturéis quese practican a cotio - so e azul.
Chamarialle· S-agardia· ao Na· _nunciábel qé- c~lqúera ·110me ou
nas comisarias e cadeas.
$inalo~s~ que =,- este non,~ -é; un .da_!, triste, irritado, fúne&re e domuller que· loita palos p.roblemás
.
.
dos barrios- e que observa como ·
acto illado e que a repercursión :e . lor9so.
. móitas"veces se pa'ralizan as peti :- torutra son ~ unha· práctica actuál · .. : . Este pude"ra ser .o" nóme;flas
cions de ··sóluc ións no axuntados corpos de segu~idad~ do Esta-. ·casillas d'un ·ano-, p_e ro- o r:,ecordó,
i.
'mento.
· ,··;
.
,
-.é ~vaga espera~za {ful)ha ngva i·
·
. do.
"lusión, dun ánimó. que. _buséará
·Por
·autra
b-anda
subliñamós
Atordouse
solidarizas~ . eos
.
. - .....
.
afanosamente durante tódos os
compañeiros 'delidbs émte na . Pra~.
·o fe ~to ·d e que . seña, grecisamefl·
diás o norñe . ~ .próprió. do ,ano - te o señbr Soto, abandeirado ouza do Toural e a exiséncia da sau
deso novo Né!dal. ,"
imediata 1iberdade · sen -cargo ·al.· ~tías veces de a_c titucies i IJCr~par:i- .
gun .
tes coa anterior ·c::orbCirac ión
·(non ._demócrática) . do S~. Picher,
No mesmo senso decidimos a- ·MÁNUEL F: POMBQ-__ ·
poiar a manifestatión convocada
Frrmado P.9í Ultreya' liri· un ar- ·
o .q ue ·agora empr~ga a lei oar:a
por estes motiyos as 8 · na .Praza _ tigo en · L~ Voz de Gal(cia --0 dia 1 l .. ; reprimir aos qué - ca mesmo di-·
d.~ Gal"ícia.
·
de Febreiro~ no _qúe . dicia que_en . ~ reito que el exereia cri~ican ago
Gal ícia cambiara algo ._ - ~
ra , un ha · actitude · incorrecta, '
Asamblea de Faculdade de
Sen dúb ia :a para (ese Seifor, · ~-·
unha rlecisión equivocada, ou o
Filosofia e Ciencias da Educación
ñora, ou·-co~sa) _deberonde ser as.
inct_Jmplimento .rlun acordo plematemática, pois parece ·ser. que
r:iário.
DE XULIA A SAGARDIA .
non sabe contar máis que até tres
Todo isto agravado, polo feiOU A REFLEXION SOBOR
. mil "coitado" e eso que sabe falar
to cia utilización éoi:istante da leí
-DUN NADAL
-como as . "xentes cultas" · de - Esdo réximen local·· poi a sua pérsoa
paña.
"versus'' Parti.do, contra . dos
Sra . Directora. ·
Ultreya quer que .. se· teña en
.intereses populares, para salvaComezaria recordandó unha
. conta a opinión dos pais para dégardar a süa imaxe, ou_ impoñer
frase- ncrmédio. do tempo que di- .
cid ir se os seus fillos deben estu- .. poi a leí o que lle nega a raz_ó n. ria HEn la fütura socieda , se
d¡:ir en ·Galícia· o Galego o.u o ·Es - construiran carce f·es para o"cultar
pañoL -.·
' Ant@ os rurnorés e novas
a la razón " . .
l pergu_nta loe.que pa1s fala?.
. aparecidas nos ~eios d\;l comuniiNon!, non é Linha frase.de•
2 pergl!nta lPor qué non · falá
cación d_o p(¡l ís referentes aos pe:rrotista· nen cat-ástrófica: serien
do Direitcfs do neno? que neste ca- · ches do .Museu Arquiolóxico de
humanista e amorosa, sumamen- so é o máis perxudicado.
· . San Antón e do Museu de Bellas
te significativa para -· definir a
~ se hai que consuHa·r a -algu~n . ·Artes dá Coruña, Ós grupos de
conqu ista da futYra sociedade e
.l)láis que aos tres caciques que goArte do Curso de Or ientación
liberarnos das ataduras que -a
bernan nas aldeas _(comp paspu en
Uoiversitária do Instituto de Elmesma história de todos os secuRois).·
·~yiña, \Lémonos· na ob r,iga moral
los nos depara, a história do ano,
~ 3 pergunt~ lA qu'én'se vaf con- _ de . mostrarnos contrarios aos dedo espacio no tempo, a história
suh:"ar?, . la a-C.1ueles pais ·que sendo -' vanditos _peches, poléic perda' que
dese Nadal e doutro Nadal.
Galego falante-s ain.da teñen nos
par~ o noso .arte e 'a n.osa .culturaA reflex ión condúcenos cer- ·
seus 0-uvidos -aq üéfas·v~ ~~as ve rgo.:' ·.·. si:gn.ifj car:ia tal feito. ·.··
.
ca ·desa motivación pQla que · nos
. ñosas que_ . ll~s su~pian na, ~~cola . . . " l?or iso~ pre,gam©s aoscorgaaproximamós aos aeont-ecimenh."TLi no s~bes· ha,b_lar'; 1"~ ª ,~..ses,_que - nism9s - competentes·, como a:~
tos que fan-o que a Natureza .do ·
queren.. consuit~r? ~e-~~ro ... que
Conselleria -deJGQltura ;:a O ip uta"'home, caprichosa e astu~a, semUltrev.a, n?n se ve~ p~§t~ caso, ~ · ción prov in(::ial e·o Axüntamehto
pre quer. ·
qu~ pensa que · ~ 1910T~ Galego so ...,_d9, Coruña;· par:a q·Üe, ,ciu.nha vez:
Pero digamos máis~ .razoneserve P~.ra 11,e _fa_lar a~ .~a_ndo e Pé;l,r_a " por todas se fagan- rea ida ele os
mos a história do tempo: do ano,
os e_m1grantes, qu~ . canto ma1s
'anceios ·de ·achegar ·os ·mtJseus ao-· ·
poñar:nos nos ac.ontecimentós o
acornplexacfo's vaian ·polo mundo '. - ecisir.io . . · -:· _.
.. .
.
recordo para logo defin ir o que
máis aforrarán 1 Par:a · man-teí'-:a- UI-:
.- - AsTmes.mq .., so-lid~rizámonos
foi o pasado, onde . os detaJles
-treva.·é secuaces. ·
·. ·
coas decla.~~i_ci.9 t-:iS _qüe:~6~oefensa
agólpan se de pronto, todos sis. E ·.finarei con estas ·verbas d~
do patrim'ó fl°ió ·teri feft(J·:Q':'tlirec-_
. tematicamente volta á memória
Castelao,
'
tordo GasteLo de San Antóñ, Femáis e máis, pero chegou o Na"Sodes uns coloniªlista~ fraca~ lipe Senén ...: ·. ,
dal con toda a sua profecia e
1
sados" · · ·
--,i~ ·~ ;,;. r.- ~ ·
· ' ~ r1~1~gactbs :~os. G. : d~ - A~te de
mistério. Chegou ese Nadal que
.LU.Z
-i=ANDIÑ.
O
"'
-·
CÓU de>" ln$1;i"tÚto··de-l:1víña·;· - .
. · ainda que cantan igualc1tória non ,
·.:~:.:;~~ ~
~. \}--·
·";"~ ·--~ . !
~
·:~ ..
Ho.x e a faculdade de Filoso-
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Na mesa redonda sa í ron á 1 uz prespectivas
q ue introducen certa novedade no que até agora
v iña senda do horizonte cinematográfico .galega .
O cine entrou no noso ambeto cultural sob
unh(;ls orientaci óns ~que se poden seguir ' a travé s dos debates das X ornadas de Cine en _Ourense mais concretamente no Manifesto dos c°ines
Nacionais eleborado no seo daqueras_:_ · que viñan determinadas por unha situación do lpornen. -to cultural galega de entón, ínseparábel das coordenadas poi íticas vix.entes nas vísperas e imedia tamente despo is do . derrumbamento franquista .
·nir:iguén pode discutir·
estas. alturas o -papel
conciBnciador desempeñado polas . asociacións
cu lturais .e polas iniciativas desenvol.tas en ·cada
· t erreno específico da cu !tura: M ovir:nento Popular da Canción ·Galega, Unión .Galega de Artistas
· f3 mesmo da li- ~eratura galega.
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BIEITO IGLESIAS
.~ O .te~a púxose de actt1alidade ·
polas iniciativas 'que neste e ido están a agramar
en distintas niveis .do feito cinematográfico
galega~ Os encontros de Vigo, o anúncfo
da creaci.ón dunha Filmoteca do Pobo Galégo
, · e os dous proxectos no·carri po da. produción ,·
dan a medida da crecente preocupaci·ón
por atopar saídas ao posíbel e, a cada paso,
_·- _
máis necésário t:_
ine galego.
.
_.- · Para discuti'r,desas viás e'posibilidades
agrúpación cultural "O Eixo" convocou na
Faculdade de Xeograf.ia e Hi-stória ·
a-·unha representáción das xentes-do cine: ·
·
Xairile f .-Cid, produtor; C: Piñeiro, directo~
· Xosé Paz , do cine club .P. Feix_po de Ourense e .
· ... L Hueso. profesor de História do cine _e máis
·( _ un pú~lico arelante de que a demanda
-O~ · trabal lado res da ·cultura e-o pGbl ico p_oten - . ·cultural no terreno cinematográfico comece·
:a ~cebl-ise sequera sexa ·minimamente.
cial · aoque i-a di .ri x idat ,c.oincidian -· r'ía necesidáde
de recuperar, <tras anos . de síl é.ricio . ' as daves
nosa entida.de cuJ tUral, .fareta esta ' de pri me'i~a
o rde-r.1 ·nun momerrto ".en· que a intervenc ión poi í.tica ·e ·social estaba ain.dá nunha fase embrionária ·
· e · nacionalismo abriase cam .i ño sobre -to.do, a
tra·veso da , loi.ta ideo_lóxica . Neste , conie~to ·a
cuestión do cine ·situábqse entre. duas opcións: ·o
. f ilm de .' u.rxéncia'.', ou militante en - oposición .
a un ·cine caro e de pretensións que áparecia como algo exóüc.o e 'até estéril der)tro d'p raquitismo da i ndustrla ·cultural galega, tanto . máis evi- .- ~.
dente · na. area cinematográfic@ que pede unha . conc;:entración de meios técnicos e · financieiros
moi sup.e riores a outras manifestacións cúlturais.

a.

ªª

o

Os dados mencionados no comezo deste ·art í- ·
culo' supoñen, ao meu modo de ver a iniciación
-dunha etapa ·distinta caracterizáda po~o' xurd fr ~
d.e proxectos · empresaria is e.C omo o rPadriñado
· por Xaime F. Cid, e a apertura de posibilidades
n_ovas vinculadas a Univer_
sidade . .:....a-prevista e~
cola de Ci'ne,· cuxa sopé .depende agora das ~u
toridadE!s académicas-: -e tamén do campo qu.e
supon a Teley[sión Galegá-cun ·papel a desemRe- . ~ .
!l ar , i'ncerto", mais cunha p.otenciaf.jdade estirná- ~
bel a XtJZgaf po.lo acontecido noutras ·latitudes
cinematográficas, en Suiza, poAo por c~so. Todo
isto" e~tá óbviamer:it~ relaciooado co marco PÓI í:

.

·

~

a

ti co. fo rm al imposto en figura de au.tonomi a qu r
dalgun x eito despra za o e·ix o da loita poi ítico
· culu ra l· do. noso pa ís sen cam b iar , naturalmente,
o 'fonda! da nosa probl em áti ca cu ltural.
Nestas circunstáncias a difini ción n ídia do qu e ·
si gn i.fi can estes prox e.ctos cump~enos aos qu e te-- .
. mo~ no noso nor·izonte poi ít ico e. cultural a rei- ·
v ind ic~c i ó n dun ciri·e gal ego sen _ambi güedades , ·
normal izad o en t odos os seus n ive is .
Sa bemos q ue u n ein e como o q ue se está 0
· .,._p ropoñ er, baS,ec;id o na ini ciativa privada -eivacfa
neste pa ís · pal a ta ntas veces · si na.l ada ausén ci<1
dunh a bu rguesia naci ona lcon at rancos de
· tod a orden no campo dos me ios hum anos e ma t eria is e até- do púb lico que teñe n a sua· orixe na
cuestió n poi ítica de fondo -a ubicación nun .
con text o col on ial- e dependen, xa que lago, de
i nstá nc ias extra-cirrematográficas, non poden
c_o l mar as nasas· are las de ver nas pan tal las galegas un ·ci ne in xertado na cultura nacional. Poderáse tratar, ao sumo, dun cine feito en Gal ícia
con algun has concesións temáticas referidas aci
·país
-no eido dos cortos e do documental
m aiormente- e· virtualidade' baseada na crea. ci ón du nha ·infraestrutura industrial, na promo-ción de directores J:écnicos e actores a té, cunha
proxección futura dependente do que a correlél
ción de forzas p o i íticas dé de si '· de quen aetentc:
a hexem onia cu ltural.
En ca l quera caso o que si semel la óbvio" é qur
a foita a p ro l du n cine autenticametne galega ten que contar con esta s situacións relativamente no· ved osas para trascendel as a forzar unha dirección
fav orábel qu e de·ix e aberto o futuro a empresas
mái s am biciosas . ·
Est e foi o espi ri t o que sobrevoou a mesa rr-. donda do qu eface r cinematográfico galega. cun ·
ha oportun idade· que non cabe dubidar a vistri
das cuestió ns p ostas sobre o tapete. A marxen d<1
opir:iió n que nos merecen os proxectos ali
presentados e que vimos de espoñer con toda
sinceridade, n on cabe esquecer o que neles hai
de inte rés por parte das persoas implicadas, interés digno de mención polo papel que no naso
pa norama cul tura l desert izado pola po i ítica pcr
_ sec utó r ia of icia l, desem peñan as inic iativas per
soa 1s.
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