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··PER.IOD_ICO GALEGO S'MANAL~ · 
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· ILLAS CIES:· 

Privatización -e 01orte. ' .. 

ESCANDALO NO 
AXUNTAMENTO·.DEA·CORUÑA 
David Mackenzie: · . 

((Falernos galego é xa ~> 
¿ QUEN· SERIA? . 

' .. .. . . . \ .. 

Alguen foi polos quioscos nos .primeiros dias de·spois 
·de poñerse á venda o númern.162 de A NOSA TERRA: 

-:-¿Cantos ten? .. 
-Irinta , . 1 . 

_.p(Jfs déd.mos todos que· os quera mandar para a emi~ ._:-'. 
gración,se veñen· máis. res~ri)emo.s. · · " 

Despois <liso . moitos lectores das zonas da Coruña e -· 
, Santiago quixeron mercar o ·noso periódico e comprobaron 
que e~taba agotad'o e houbó algun que nos chamou moi 
solp.ren.~ido por semeUante feito. Nos só podemos cavilar 
que o "secu~stro" se puido deberás molestias que ·a .alguén 

. lle causaban inf omia~ións aparecidas naquel número Onde.;- · 
' como- os no sos lectores xa· saben, . se. fálaba, entre' mitras 
· cous.as, dun ·d·esfako de moitos millóns de pesetas na CajXa ·. 

Rural da Coruña, da prostitUc\óri de nenas, dos resultados 
electorais. .. · · ~ · 

N~n cabe dúbida de que· ·económicamente nos. ,virfa. :_. 
-moi ben ter clientes ~dese tipo en todas as· vilas. Dá gasto. · . 
~ éontar con clientes tári interesados na información" que se_ 
-·nes ofrece. ¡Qué lástim~ rion podelps cofiecer! . --
.. - ¿Qüén seria?,' . -~ . 



ANOITEDOS 
GOBERNADORES 

· · _- ·Xa'~ pasaron, ·e ben; as elei-· 
c~ón(do 20-0 e os .Gobernado~ 
res .· Civí's -felicitanse póla ca.: 
.:treiCión e· éxito. da empresa de 
'inánter a arde_ pública. · 

·- - FeÜcit.~r . -.folicitanse ª-mais 
de · _mentir descaradamente e 

! .. 

cun "desplante'_': "yo siempre 
hablo castelláno y leo_ en caste.

" llano. Con eso basta", para en
gadir. a continuación, "y que 
conste soy .tan gallego como d 

, que mas": · .. --

.. . - .5--11-81 

Comprómiso Goa:_Libertade·. · 

Dende , 1926, as "HOJAS DEL ·, 
LUNES" ·mantjveroo . o exclusivo 
dereito_«f editar periódicos os lurrs, 
como garantía do descanso domi-

1101y quer.er ' enterrarse de qué 
vaf . ó ,asunto · de o_cultarllo ·ao 

. pavo .. 

As. verbas -que logo . lle adi: · 
cou Marino' Donega non as ' 
irnos ,refeÚr. . TampÓuco"·· lle 
1.mos pr.eguntar ao Sr. Quiroga ~ 
qué idioma- falou nós primei- · 

. ros ' anos aÍá na ·aldea, nen ~os . -
- im6s estranar ·da posidÓn ·do ·· 
: PSOE durante a repúbUca, ~e " 

todos os militantes eran como 

nical dos p~riodistas e .. único ~eito . 
para· soster ás Asociacióm da· Prensa 
e máis aos fin~ - c:t'~e cubren. ~asis-

. ten~iais, de · defensa pfofe~ional; · 
·promoción cultural, etc:j-- l::Jn derei-.. . 
to que agó-ra . se nos negá, co· bene
plácito· dos partid¿s maioritários en . 
base_ :-segundo os seus plantexa-

. As{,· o · señor Borrell Mestre; 
titular de Pontevedra descolga
se. no Faro de Vigo do. dia seis 
cünhas dedaracións onde dí 

.. textualmente: " ... No se nos 
pid~· que 'interverigarilos en las 
elecciones~ hombre, qué va. L~ -

.·gente Qree lo contrario; cuan,-
. · do- fa verdad · es · que estarnas · 

pará g~raIJ.tizar -el orden públi
co ,,en esas oca~iones, la séguri
dad . ciudadana, etc. Y la .ver
dad,-me parece que en Ponte-

. vedra ·hubo plena ·au.senéia de 
·incidentes el) el _ye f7J.te de 1 no_-· 
viembre". 

.Confese, señ'or _-Gobernador, 
cort.fese·: ¡Ai os tics que nunca 
se ·acaban, ai os vellos usos e 
costümes, af de quen sempre 

- pen~á naq ueles coaren ta anos.! 
Non señor Gobernador, o 

vinte de · novembro (de -1975)' 
en Poritevedra.rion houbo nen
gún ·incidente. O . que· houbo ' 
foron unbas melopeas fenome
nais e o .champán agotouse. 

Ademais,' para qué di que os 
gobernadores non se meten 
nas eleicións se o . de Lugo 
-Matheo ·Luaces- · .cjbligou' a_· 
Radio Popular .a non póñer· 
músi.ca d~ F-u.xan os Ventos 
porque influia na tendéncia de 
voto . Ca- t~mpo-· todo' ·se sab.e, · 
señores: Gobernadores. . · 

·NEN P ANS, NE~ PEIXES,' , 
NEN GALEGO. . .· 

o Sr. Quiroga. 

NOTA DE 
AGRADECllYIENtO 

Queremos agradecedles a 
todas .aquelas persoas · que 
compra.ron "e~cesivo nú,mero 
de. exemplares" dÓ número 
que traia a reportaxe sobre "O · 
desfalco na Caixa Rural da Co-

. ruña", o seu in tei:é~ polo tema. 
Ao mesm'o tempo- pedirla- . 

moslle.s que moderen .un pou- · 
co o ímpetu · e que non nos · 
obliguen a aumeritar a· tirada; 
xa que ;nos é 4nposibel ·tecni-

. cámente,: polo que deben pen
sar nos demais-e ver que os ou
tros tamén teñen o dereito de 
estar informados e se eles .cmn- . 

- • >¡ ' j 

pran todos os xo~ais, anque . 
sexa .para -"mandar ªº extran-

.0 .. Sr. Domingo -Quiroga ..;. xeiro", haberá alguns que non 
oqntestáballe á · pregunta d.é se.entei=en da rtotícia. 
qué 'lle parecia· o galega p.os Aproveitamos taméñ a oca-
médios -de comunicación, feita . sión para informarlle a estas 
polo Director de "La Voz. ·de. ,' persoas·que pro.ximamente s~i-
Galida ,,. na- liberia Arenas cla · . . rá ampliada esa información, · 
Cof11r,.a no . acto de . presenta-·· pJ>lo que · lles pedimos, unha 
ción do libro de Tucho Caivo vez máiS, que se modereñ. · . 

mentos- á defensa do .. dereito á li
bertade d'e_ ·espresión e máis de .in- · 
formación : 

-, No ·. momen_te que o noso país
atravesa, 'é doado que o·s termos se · 
to'rzan e que a desesp~radapbsesión 
por ar~oupar cada iniciativa ·par ter
mos de · acredit~ción _democrática', 
induzan a -errores. Entenderémos
nps_ to,dos mellar se talamos duri' de
reH:o ~ ~alocar -unha '.'mercanda'; 
-neste caso u n_periódico- todos os -
dias da semana. O dereito a expre~ 

- sarse e . a i nfórmar RC)n_~ se propicia 
. con unha- solemne dedar.aciO'n, se- -

non instr.umentaliz.ando as posibili
dades de faceto, e este dereito está 
hoxe .tm~amente nas mans de indi
viduos ou .gru·pos ;;que dispoñan de· 
dous ou trescent6s millóns de pese- "' 
'tas para establecer un periódicÓ.. -

(: .. ) 
Pero é preciso afrontar -a nova 

realidade que. se . hOS presenta. Moi 
de contado _ sa_irán á rua, os luns ta- -
men,- os periódicos diários. · Esta 
irrup~ión. no mercado dos luns pÓ:
derá ser tradácida <;:orno "sana com-

·- peténcia" cie mercado, pero ha su-
·. poñer tamén a senténcia de marte 
de · mo~tas '-'Follas". O tampo ha 
_decir a_ quen benef-l~iou a expe
fiéncia, se á pluralidade informativa_ 
ou ·á monopolización da informa- "' 

ción J?Ór parte de grupos económi
cos capaces · de soportala e de renta-

. bilizala:-o · 
. .. -r 

Serán lago os leitores os que de-
. ~ cidirán se valeu a pena, aceitando 

_. ou rexeitando o periódico que pre
. tendemos ·afrecerlles. Só a eles ·esta

mos dispostos a someter o veredito 
_· fina'!: mo~te ou vida para o único 

periódico indepimdente que ·a nasa 
estrutura económica e social permi-

. te. Nós apostamos pola vida. 

"CUlDADO, UCD, . 

~UIDADO'' 

"WCD está en crise profunda 
de identidade. E lóxico e mesmo 
ten ·a sua própria racionalidade. 
UCD'·créase cunha parte do pasa
do que se atreve a modernizarse 
porque quere ser futuro: Adolfo 
Suárez · é o modelo. Pero cada 
dia ... qué pasa constátase máis 

· que · aquelo lev~ba · indetectibel-
men~e no seu· seo a semente da . 
·sua própria inm~lación. ~ UCD, · 
lóxicament~ ~ váisenos. Digo _lo
xicamente porque os que dende · 
altos desp~chos . construirán ou 
planificaron a operación Gato
pardo /S_uárez dubidaban desqe 
1.977 de que as causas poideran . 
ser permanentes. · Agora, ao che

.gar a's horas finais, hai quen 
. fai a de voltar ás fontes da UCD; 
a ·· miñ costa me entender qué 
quer dicer eso : UCD non pode 
votar ás suas fontes, xa que ,os 
manantiais ucedeos están na 
·chapuza patriótica da transicióa, 
e iso xa non son manantiais para 

·unha .Política que aspira á 
normalidade. -

E:ntón, lqué debate xubxace 
na crise ·de UCD? O que está en 
cuéstión e cal debe ser a formu
lación poi ítica da de re ita espa
ñola . Med ítese o sério do tema 
porque o abano de posibilidades 
vai desde o golpismo máis . ou
meños descarado deica o centro· 
esquerda ' ensaiada na ·Eur~pa 
-FrJa. A · cala e máis a proba, a 
dereita económica _ pode elexir.: 

--E sábeo. iOué tremendo ollar a 
un Ferrer Salat dubidando, can~ 

_do hai non moitos anos decidida 
e xenerosarnerite non tiña nen 
unha careta . no Seu pensamento 
democrático! i Qué deserto_ de 

. tentaeións douradas debe estar 
a cruzar a CEOE cando, nembar-

- gantes, sabe en racionalidade de 
balance económico que nen a 
volta ás reixas nen o amordazar 
voces vai mellorar as contas 
de resultados dos seus asociados. 
España outra vez -lDende can
-do?- olla abraiada para a dereita 
para ver se pode confirmar a sua 
liberdade ( .. .)-

LUIS SOLANA 

' ' 

· .. HOJA il lUNfS 
-. • . y 1 o o 

9:11-81 
_CUL TURA ,POPULAR - ·· 

. r Foi , Condorce.t," . .-~ . "~póst ~1 , 

' lt I" d R · 0 o . cu . ura a evolución France- · 
sa o que can~o · p~es~ntou na 
Asamblea Nacional . Li:txislaf 

"I f 1va un n arme sóbo'r da organ '1 - . . , 
1 

_ za 
_c1~1n ~~.ra da in.struccióh públi- · 
ca , f1xo o primeiro estudo lóxi- · 
co en cuestión de educación po-
pular. · _ · 

_ Dixo: "A instrucción non de· 
berta desleixar aos indi víduos . no 
memento da. sa.ida das escalas 
seaón que1 teria -que abra ngue; 
todas as edades". · 

Porque o que pasa é quemen
tías a cultura ~stase a corwert~r 
nu~ha · das maiores preocupa
cións da ,sociedade actual e está 
a servir de arma política ·e de 
proselitismo nas mans de algúns 
partidos, cáseque ninguén pode 
decir o que é ou q ué andromena 
é isa da cultura. E, moito menos 
o que os socrologos deron e~ 
chamar· "cultura de masas".-

Pe_ro a · xente sí sabe o que é 
cultura .e · máis e_ntende, intue, 
que é unha escada que se precisa 
para rubir na sociedade. 

Os que pasa é q ue se trabuca a
"instrución" (e astra a forma
ción ·profesiona l) coa cultura es
ta complexidade de non ddada 

.definición. (A cultura está maís 
. alá do estudo e n on a imparten 
as institucións óficiais). 

Entón, este país, coma outros, 
ence~a a facer montaxes .socio
culturais que poden ser bo~s ou 
maos. U nhas vegadas chámase 
educación de ad ultos, outras 
educación permanente, outras 
educación popular ... · 

E, así, aparecen os cineclubs, 
os teleclubs, os c írculos de estu
do, os de discusións, as bibliote
cas populares, os centros so.cio· 
culturais, as casas de cultura, as 
universidades populares , etc,, 
pensadas para os adultos que 
non tiveron a oportunidade da 
educación na sua nenez ou n~ 

pubertade e para que servan de 
' complemento cultu ral e artístíco 

dos ócios dos xa inic iados que se 
verquerian neste act ivismo crea
cional de arte e cult ura en cal
quera das suas moitas facetas ou 

·como consola de vocacións só r· 
didas.:. 
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.·Escándalo ·. 
no . Axuntamento 

. , 

·de · A Coruña 
o tema anda na rua hai meses pero ainda está se~ esclarec~r . . 
s·altou cando o Alcalde foi visitar, para darlles ~ visto bon 
unhas obras que se fixeran sen licéncia. municipal.. . 
Logo, veu todo o demáis. Púdose ir sabendo como tres 
concellais, polo menos, estaban implicados directamente, 

· así como o Arquitecto Municipal e o Secretário Xeral do 
. Axuntamen to. . 
Contamos toda esta história coas implicacións de cada quen. 
História que segundo un compañeiro ·da prensa "é cuestión de 
carto_s": os doce millons que i~an aforrar, a a:lgún lado ian ir· 

9, 
parar . 

¿Qué pensarian vostedes 
duns concellais, encargados de 
lexislar, de velar e facer cum
plir as leises en pral do interés 
público, que sendo sabedores 
dunhas obras ilegais de gran 
·magnitude non denúncian o 
feito senón que· o p,r9moven e 
o acochan? ¿ Quedarialles al-

. gunha confianza nestas persoas 
para rexir os destiños munici
pais? ¿Qué pensarian se ainda 
por enriba un <lestes concellais 
é o _proxectista e director des
tas obras; e se os outros tratan 
de buscarlle beneficios a esta 
empresa que eles saben está 
traballando na ilegalidade? 
Jtem mais, ¿se levan e acom
pañan ao próprio Alcalde para 

. que lles dea o Visto bon a esas 
obras ilegais? 

Pois isto, así, máis ou me
nos e en poucas palabras, foi o 
que ocurriu n·o Axuntamento 
da Coruña. 

O concellal de UCD Xavier 
López Pita foi o proxectista e 
director da obra do mercado 
de froitos e verduras da em
presa "Frutas e Verduras Bens 
S.L. que se construiu no polí-

. gano da Grela. Bens da Coruña 
e cuxas obras se· realizaron sen 
licencia municipal. Incurre así 
o citado concellal, ademáis da 
responsabilidade política por 
non denunciar a ilegalidade da 
obra, noutra responsabilidade 
administrativa segundo o art. 
·228 da vixente "Leí do Chan''. 

Enrique Carreira, concellal 
do PSOE, poñente de servi
cios, entra en responsabilidade 
por non adv~rtir da ilegalidacie 

· da obra,' así como por non de
nunciar as circunstáncias que 
concurrían na' soÜcitude · de 

Santo Domingo, g · 
Tlfnos. : 225461 - 22445.8 

concensión administrativa so- · 
licitada por "Frubens S.L.", 
que tiña tantas coincidéncias, 
coa que estaba redactándo que 
até coincidían nos metros cua
drados (21 mil). 

Antonio Carro) ~ do . PSOE, 
entra tamén en responsabili- _ 
dades políticas por · ser · coñe-· 
cedor da ilegalidade da citada 
obra e tampouco facer a co- · 
rrespondente denúncia. 

M.ª Xesús Porteiro, da 
UCD, Poñente a·e Sanidadé 
que asume a responsabilidade 
de non clausurar unha empresa 
que non ten licéncia de aper
tura. 

Así mesmo poden incurrir 
en responsabilidad e o Arq ui
tecto Municipal e , o Secretário 
Xeral do Axuntamento por 
non levar os trámites dehida
mente e, claro, a empresa 
construtora: .Dragados. 

Pero deixemos un pouco de · 
lado as responsabilidades que 
se poden derivar e comecemo s 
coa história que nolas vai é!mO
sar sobradamente, así como 
mostrar outros aspectos ainda 
non explicitados eiqui. 

A HISTORIA PASO A PASO 

Vinte e cinco asentadores 
maioristas do antiguo mercado 

. de froitos constituen o dia vin
te de. febreiro do ano oitenta a 
"Sociedade Limitada . Fru~ 
bens". 

. N este tempo ten unha con
versa o Sr. Carreira (PSOE), e 
facéndolle esfes .entrega a·o' Sr. 
Carreira dtinha . cópia' da escri
tura da coristitución .da empre- · 
sa ·que ·o concellal prese11ta lo':. 

Vista· interior do mercado de "Fruben$''. A _sua construci6n sen Ucéncia pode facer madurar a froita da'.crise muni-
cipal. 
go na ·Comisión- de Servícios, 
na que se acordou fa~er un es
tudo sobre o .alcance qa com
peténcia municipal. 

o dazaoito_de xuño do oi
tenta a petición de Frubens 
S,L._ á solicitude de beñeficios 
da GAEIG ·é ditaminada favo
rablemente pola Comisión Pro
Yincial de Gobernó de A Coru- _ 
ña. 

O - tres d~_ ~ setembro do · 
mesmo ano f ormalízase o con
trato d~ adxudÍcaciÓn dá o.bra 
a Dragados.' -

Con posterioridade a esta 
data, peto de xeito inmediato . 
realízanse na parcela II-46 do 
polígono de A Gr(fla-Bens, mo.., 
vimentos de terras. Como in- · 
terrumpen un .manantial pro- · 
testan os veciños, intervindo o 
concellal . do PSOE, Carreira, 
para solucionar ó asunto. 

' O dazaoito do mesmo me.s e 
ano Frubens, S.J.,. presenta no 
axuntamento ·a ·solicitude de 
que o mercado se denomine 
"Mercado Central de Frutas y 

* - ¡ 1ano 
f'to· -crina 

. Verduras de La Coruña", con · 
cáracter exclusivo . . Nese mes-

. mo · dia o? pro~otores· fan en
trega dunha fofocópia do és-

. crito ao Sr. Carreira, asistindo · 
á entrevista · Pilar . Valiño 
-(PSOE), · comentandose que a 
Caixa de Aforró·s concede un 

. ~rédito para construil: as naves. 
~ ' 

éon. posterioridade á solici- . 
tude pedind9 a ·a:enominación 
en éxclusiva os promotores 
persónanse . na sección de 

- Servícios e falan co xefe da 
-sección, dicíndolle este que . 
non era posíb.el d.~rlle o trata:.. 
mento de denominación exclu
siva· e que en todo caso debían 
enfocalo como Concesión. Ad
ministrativa.-

SEGUEN AS ACCIONS A 
PROL DE F~U~ENS, · S.L. 

· O Sr. Carreira, (}Sfando de
Alcalde Accidental; remite un · 
escrito á Xunta -solicitando in- -
forme sobr~ a petición1de .Fru-

. bens, S.L., .-instando. á denomi- · 
nación ex.clusivá .. O escrito · foi 

· remitido o 24 de setembro. do 
oit~nta. 

O trece · do mes seguinte D . 
Antonio Ruiz, ·en representa-
ción de Frubens S ~L., solicita . 
licéncia munfcipal para· ·obra 
de estrutura de nave industrial, 
acompañando á solicitude un 
pfoxecto .redactado polo inxe- · 
nieiro _e .. ·coricellai ~de UCD~ Sr~ 

_·López Pita. 

O dia un de-nov.embro pre7 

sen tan solicitude dé licéncia de. 
apertura-. . 

O ·día· cinco· de .. rrovembro 
contesta a: Xuqta, non existin
do constáncia da data· de .-re"'. 

cepción. 

O dia 24 cfo:. mesmo mes 
Frub.ens solicita por médio 
dun ·escrito a concesión admi

. nistrativa: 

Ü 22 de nadal reúnese a CÓ-:

misJ.ón de serviéfos aceptando 
o informe ·e admitindo ·a trámi
te a petición de .concesión ad- . 
ministrativa orci.enándose a 
· confe.ición do pliego de condi
cións, en reconodimento ex
preso a Frubens .do direito de 

.tanteo .. 

Xa en febreiro dó oitenta e 
un. o Sr. Martí e · o Sr. Carro 
.· . . . . · . 1 

· reé1,lizan xestióris <liante do ar-
.quitecto municipal, Sr. Des
·mont preguntálldolle sobre a 
situación do expediente de li
céncia da obra e da sua apertu- · 
ra. · 

Por estas datas famén~ os 
pro.motores de :Frubens S.L. 
poñense en contacto · co .- Se
gredário Xéral do Axuntamen
to preguntando pofa ·demora 
da licéncia e recoñecendo que 
a obra xa está comezada . . 

En abril, xa . deste ·ario, os 
· com~ellái~ Sr. Carro .e _ Sr. LÓ
pez "~ita 'interésanse· diante do 

. Sr. Segredário Xeral :sobre da 
. marcha do expCdrente de con
cesión.da licé.ncia soJicitada. 

PRIMEIRA AP ARIClQN 
.PUBLICA do MERCADO · 

. "El )deai GaÜego" . d.o do
ming9 -l 7 de ma~o do ' oltent4 e 
un publica unha _ riotícia refe
rente . á proxima in:augura.ción 

· do · "Mercad.o ·centnil de Fru- · 
.fas y Verduras.". 

·- O dia .19 do · mesnio mes o · 
1 . . 

'· 
. - _(Pasa á pqxina -_ seguinte) 
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, ~,.. (TÍ qn. da pá'x ina ~n teri ar) rematar - o .. expediente; faiase .· .:·'te~";.:· ~iihí~iÓ'~. 1_~Üos -. : é$'hcel1~is 
Sr. . Camp.Ós Roma y,. d1putado 
do PSOE, }Ua~tén unha entre
vista con tres p~omotores da : 

·empresa· Fruberis S.L. que se 
. dirixian ·ª· el . qjnst?ncjas dp_ta- · 

ainda de se houbc>" pactos, ~iri- Me11an _e R1poll, que_ segund 

. ,. -?~ ,q~e <~-e~pñ~~:::: . q~e .. ? _ s~· .. -.- ? y~rs~:?n~ ~· ~-edi~~ "ª;.;,. inrnedjat~ 
__ 1;: ::Pp~ ,,qu~x~, d~f:~ ~-xns~~1on_.~~e . ~1stJ:ty~c_1Q~ cF©·--Lóp:-ez Pita ~ · _ 

.. -- .'facelb ~ort ,.,~~(las"'as d~f Le1" e ··· e· tegrariJe ·do chama.do ~- ,,~¿;;~ . 
~pr)s~ ~e~ r~tf~·s9_u: . _· ·' . __ . , ,. q~ pjpüt~cióp'~ : ~l;l~ está -e~~ 

·>; ,, 1:am,en , )~~ ffi.~~1testan ·:- ~p · f~~l)_t~do . ~~~~Q .-c<?s·_ CQnc.e.llais 
coi:i:tra de exclus1~,1d~de e pr~- · · dnmsronaqos:: co.~?. c-q pró_prió · 

inén'· sócialis_ta ~. 1 ,c_~n<;~llal ., Sr. 
. "". Garro, p~ra . I?résén~ars~ _ et·a:arse 
· .'·, a·cÓñecer ao novo .Poñente. de· 
. Mer~?ios '_ f . Abast~.~' J nyitán
: doo ·a · visitar ~ as ,obras 'q\le ~~-
-t~ba.n a realizar.e, - -. '"· ~ _ .... 

. ·Este ~ m~smo dia· celebra' a 
Conúsíón ' de .:· Abastos unha 
x'u~ta'nza :na q{i.e '·,se dita~ina 

· :itavoráb.elrh~ht€ .o'. -~li~go , 1de 
,l • • .} .~, { ~ '( ~-· 1 '. • • 

tondicións: d9 ~er,candq Cen-
: ~ral d~ :f.rµtasr-. : . . : .. ·, . 

- .· - . • ' .. <'.; 
. DIA VINTE 'DE~MAIO: · •>r-

VISITA· DO ALCALJ)E .· t 

' ··o· dia vinte:de. maio realizan . 
~···· uri.ha, )is!t~ .. 'á·~ ,insta}ac~?fis · 6 

Alcalde López · Menéndez, o ~ de f~celo 0 Alcalde. · ' '.~dalista ·Galega .deddese ab:(ir . 
concellaJ L6pez Pita, tamé~ de Todo isfo causa un gran re- un ·expediente_ que foi preseh-
l)CD, ·e ' . .9 diputqdo soCialista '. bulir na cidade. . tado polo _conceUál' de EG-
·sr. Campos R9ma.y. A inieíati~ .;-) .. ~ ~ . . · i .. Vázquez P.o~o, enGargado da· 
va desfa vísita; ·dise, partiµ d9 .. O dia 25 lév~ritase un ~eta , _ suá.realizaciqn; hai alguns.dias. 
·sr. López Pha, ~· que corno se - deiµspe~cióp,das. o~rasnapar-: ·,. :·;q Akalde -- p·asalle o c~tado 

.. recordará' - era O. director das ~ cela ·' 11-46~ do Polígono · .µe expediepte, din _que ilegalmen-
· abras . . ' . . . 

1 

:. :: ) ' .·· •• ''B'.ens,_-~focfaqa p.olás 'ó'brás s~n---:: ~-~e, '-,ao __ Abogad·o., do Est4do, 
.Os dias 22, 23. e · 24 apare- _ ~céncia, retra.sándose do· órd~n. Ga_rcia · Agll;dír1; :de mili~á,ncia 

cen na .prensa notíclas ·nas que, · d_o .dia· do ·:ple.no· o punto .en -~ecoñecida~ . _ . 
tratando o tema, afirman · que .-·que sé iba' tratar o .Pliego de A~ora ~s_tase . a,. ~spera do 
as obras . carecen de licéncia 'Con'dicións 9o rn,ercado. · · - qu_e_ pase, a.nque_ div~rsos · gru-
municipal. \ '· .. ,,]~ .. · · pos -polític9~ ~ pidep un pleno 

"El Ideal,, Gallego" oTnesnio . DENUNCIAS ·E APERTURA -y.rxente _, __ P'ifa: ~deb~tir as· res-
dia 24, recolle unha informa- DE EXPEDIENTE - . - ponsabil,Wad~s ~~H.t_icas mani-
cion donde afirma que varios ' '. fiestas . . ' . •' 
concellais socialistas · visitaran Diánté . das denúncfas ·feltas .- Así · més~o .hai .quen ~ritica 
xa as citadas 'instalacións 'antes' _ polo_ Bloqu~ e o .. Partido ~ So- · ~qúe se tardase tan.tos meses en 

den _ que. a. concys:mn s.e· se fa1, .. Alcalde. . _ ,_ º · · 

~driá"' Iidr ·~óll.có "teroi>ü· · ;¿~ · ·c1ue ' -.. · ·~- _ : · .... 
. h~fq,4~: ,iT - K -- illirnicip~lizac·ió:n ·_.' EPIL~?,º · ·. 
ciü :&eivício. : -. · - , · · · · 

•• ; , • - .. • 

1 

- Os :promotores prete~éha·n 
-PEDl'.R ·. - RESPONSABILIJ;>A- traslad~r 0 ~eI:~ado· de froitas 
DES~ : j · · ".' ·, ' <,le. Sa_:p. Roque a unha instala~ 

-· - ' . '. -. ción,· nova buscando insútucio-
-· 1)mto EG, P·sG _' c~nio BN- nalizar o .mqnopólio deste s~c-

. PG; que"-xa . pediu · a .dimisión · _ tor - ~l~entár~o~ -, c~m~ que 
~. O-é ·'- Eópez -Pita -. nuri: pieno/ ao -~cui;ma de .feito se o Axunta-
. ·q_:u~ se. opuf\erbh. ci~fbutros1gru- · ~~~1? 9_~i!cede ~ , de~omina-
posr piden ·que se· delimiteh~ 'as c10n de Mercado Ceñtra] :Cie 

· :respq.p.sa_bjli_d~9~s ta9to políti- Frutas y · V~rduras" , en exdu-
cas como i:tqmin},str~tivas e que siva. ~o~'- ~-e,~ma int11nciÓn_ nio-
' se sancfonen, aos implicados. nopolista 1a o da concesión ad-
, O _BN-PG pide así mesmo ministrativa. · 
que se _celebre un pleno ex- , Agora _as dsensións e os boi-
traordinario. canto -arites para cots xa se están producindo 
·delimitar e aclarar estas C_Ues- entre QS próprios . maioristas, 

" tións. . anque manteñen a '~lei do si- -
Coincide~ tamén estes gru- léncio": 

pgs e.n _que os feítos son de tal Por mitra banda hai que di-: 
m~gnitude como _ para que os cer tamén que a concesión ad-
encartados. tuvesen presentada _ ministrativa levaba consigo 0 
xa a dimisión _inmediata des- aforto _de doce millóns de'pe-
pois de saltar o escándalo. setas, ruáis ou menos, en licén-
. Pero a · , chamada · "nova· cia munic~pal, ao ser o coste 
D?-aioria municipal" non ten . das obras cento trinta e oito 
apuro en zanxar estas cues- millóns. 
~tiÓns, dándolle largas ao deba- Agora só falta que o pavo se 
te nun pleno. ~ entere e q~e cada un apande 

Todo isto. mezcláse con lios · .., co seu. 
I_!a UCD coruñesa, e coa recen-. ALFONSO EYRE. 
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VALDEORRAS 

Loita contra acespeculación: en O Barco 
O Barco de V aldeorras viviu o xoves dia· cinco unha das 

xornadas polí~Ícam~nte · máis te~sas que se lembrap -~esta vila 
nos ultimbs anos. · 

·~ As duas do serán, liunha dependéncia do Axuntamento, 
08 c(mcellais . que constituien a gposición á maí9ria ·centrista, 
Gustavo Docampo Paradelo (.MCG) e Antón Hervella Martínez 
(CD) ofrecían unha roda de prensa na que anunciaoap. que desde 
aquel momento e sen ptazo determin~do ian permanecer pecha
dos no Consistório. Aí comezaba. a longa história dun dia axita
do na "Vila da cordialidad.e". Velai os pormenores do conté:>. 

Abrindo a roda de prensa 
manifestaba Gustavo Docam
po que "a · fil:edida de pechar
'nos é unha maneira máis de 
protestar públicamente por e~
ta que nós consideramos unha 
animalada (sic) "referíndose ás 
obras de construción das pist-.as 
para exámenes de noves con
ductores que están execután
dose nestes dias ~o paseo do 
Malecón. 

"Pensamos - engadiu o con
cellal do MCG- que quizá des
te xeito a alcaldia se digne 
convocar o pleno extraordiná
rio que ternos solicitado, 'no 
que se reconsidere o tema d(!s 
pistas, á ·vista da oposición po
pular que este tema levanto u". 

PLENO EXTRAORDINARIO 

Pola sua banda, Antón Her
vella explicou que "fixemos 
uso da via legal para conseguir 
a convocatória deste pleno e 
para pedir que se paralicen os 
traballos que se están a facer, 
ao noso xuício, ao marxe de 
toda legalidade" . 

"Onte - referíndose ao mar
tes· •catro- mantiven unha en
trevista persoal co alcalde para 
pedir unha resposta á-nosa pe
tición formal e contestoume 
que as obras ian seguer pois 
non pensaba, de nengun xeito, 
paralizalas. En vista desta cir
cunstancia decidemos pechar-
n9s"., · 

O edil de Coalicipn Demo
crática referiuse máis adiante á 
"política de feítos consuma- · 
dos" da alcaldia , que ·"xestio
na -dixo- os asuntos munici
pais totalmente de costas aos 
intereses do pob.o barquense e 
contravindo .dun xeito flagante 
os acordes corporativos, xa 

· que hai que insistir en que, pe
se ao voto negativo de Docam
po· ·e eu, con nove :votos a fa
vor, a Corporación · decideu 

que as pistas de co'nducir ·se fi
xeran· na· pªrte nova do Male
cón e se están a facer, ·de feito; 
na parte vella". 

SÓLIDARIDADE 
ECOLOXISTA 

En nome do "Grupo de De
fensa do Médio Ambiente de 
Valdeorras", Anxo Santomil 
Garcia manifestou que "como 
ecoloxista non podemos per
manecer ao marxen desta 
cuestión, como non pode per
manecer a opinión pública en · 
xeral". 

"Queremos -engadiu San
tomil- qué o Malecón sexa un 
parque de recreo e non esta
mos dispostos a pasar por alto, 
de nengunha manyira,· que ' se 
destruían as árbores da zona e 
que esta sexa invadida pola es
peculación e o asfalto n. 

Na piimeira hora do _serán, a 
alcaldia ordenaba que fose de
xaloxado do Axuntamento, 
por non ser COl)Cellal, Anxo 
Santomil, o ecoloxista que se 
pechara· cos dous concellais. 

Ao mesmo tempo, a Policia 
Municipal, tamén por orden 
expresa do alcalde, retiraba a 
pancarta que co texto "tárali
zación obras de Malecón" fara 
colocada polos pechados nun 
balcón, ben visíbel desde a 
rua. Tanto no desaloxo de 
Santomil como na retirada da 
pancarta producíronse certos 
forcexeos entre os policias mu
nicipais e os protagonistas do 
peche, anque sen que chegaran 
a producirse incidentes sérios. 

REUNION INFORMATIVA ·.· 

Para as seis do serán tiña 
conv'ocada ,·o titular da · alcal-
dia, Euloxio Gavela, unha reu
nión informativa sobre o pro,. 

r , -
xecto do 'novo· abastecimento . 
de augas á vila por bombeo do 
rió Sil ·á que asistiron a prá.tica
totalidade dos membrós da 
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_tencian alcanzar coa sua ac-
ción reivindicativa. : · · 

Atrás ficaba a.-ténsá xornada 
vivida e na qlfe a aétítude dos 
. patronos de autoescolas daria 
moito que raiar polb. que tivo 

-de intempestiva e inesperada. 
A média maí}á dq .venres, o 

edil do Movim.e.nto Comunista 
de Ga_licia ·valoraba como "tie
mendaníente positivos'.' os_ re
sultados da xornada dó xoves. 

"O noso peche .-ttianifestou , 

OURENSE 

. Gustavo Docanipo- serviu pa
ra ' crear unha concienciación 
cid~dana ~obre a bárbaridade 
das obras no Mal~cón: e unica
mente haberia . que ·lamentar 
que a conc~n.tracióri forá apro
veitada por dete~nados ele
mentos ultradereitistas e em- · 
presários de auto·escolas para 
crear un clima de intoxicación 
inf ÓrmaJiva e. imp rovi"§ár·. unha 
campaña de desprestíxio . con
tra Antón Hervella .e·.: contra 
min. Es tes elementos. · preten
den facer creer á povoación 
que pola. nosa culpa vanse su- · 
.Primir os examens de cÜtiducir 
en O Barco cando nós sempre 

<Sorporación así como repre
sentantes das forzas políticas 
con incidéncia en . ,O Barco. 
N esta .reuhióri os -técnicos qU

tores do controvertido pro ~ec- . 
to explicaron todos os aspec
tos relacionados co .mesmo .• 

Asistían a esta reunión os 
·pechados Docámpo e Hervella 
que a abadoaron pasadas as se- · 
te e média ·para intervir nunha 
asambka informativa que ia 
ter lugar nas inmediacións -:da 
casa da vila. . · 

Perta de Jresce!}tas persoas 
se coQcenfraron <liante do 
Axuntamento, con notória 
presencia de persoas relaciona
das coas autoescolas da co-. 
marca, que recorrerq.n ·a vila 

.minutos antes difundlndo, 
desde equipos megafóniéos, a 
noticia de que O Barco, que
daria sen examens para os no
vos condutor.es a consecuéncia 
da polémica xurdida arredor _ 
das pistas destinadas aos mes- ~ 
mos. 

Desde o eqüipo megafónico 
in.terviron Docampo e Hervella 
explicando as razóns polas que 
tiñan decidedb pecharse ·no 
.Axuntamerito. · De .seguido fa-
lou· o · priffi.~iro ten ente de al
calde, o centrista Gonzalo Pé
rez Vega para informar que foi . 
el o que presidiu a sesión cor
porativa na que se decidiu a 

· ubicación tlas , pistas . d·os exa-. 
mens no tramo final do Male-· 
eón que naqueles momentos 
estaba a ser explanado e que 
de~te xeito quedaba ·salvada a 
sua responsabilidade moral. no 

ásuntó". 
Tamé:ti :faJotí o titular dunha 

~ autoescola barquense subraian
do que e.l tiña-notidas no sen- · 
tido de· que x~ habia .u~a te
solu.cjón admini~trativa pola 
que se suprimira ci centro .de 

. examens. de o -Barco e que en-- . 
tendía - que iso era un grave . 
perxtiício para a . vila e todo, 
Valdeorras~ "Se a corj>oracióñ 
que nós eleximos para solucio
nar os nasos problemas . .....:.dixo 
o industrial- ten diferéncias·. 
entre si, que -as resolva, pero 
bai que evitar que esas diferen
cias -perxudiquen os intereses · 
de todos". Producíronse logo 
novas intervendóns a xeito de 
réplica de Hervella e bocam
po, · manifestandÓ este último 
·que "se hai algún do'curnento 
oficial sóbor da supresión dos 
examens,' que nolo ensjnen". 

estivemos na primeira liña <lesa 
reiviñdicación, tendo . ··convo
cado, ainda, ·unha mamfesta
ción e presentado moitas mo
cións e rogos para que . ~e. cum
pliran os · prazos establecidos 
para a · execución . de ditas 
obras". 

O MORTO NON E NOSO 

Pola sua bandá, Antón Her
vella poñia o acento . én que 

· "os responsábeis quixeron car
gantes a nós· un morto do que 

. non somo culpábeis .. A respon- . 
· · · · sabilidade é única e exclusiva~ . 
¡ALCALDE. DIMISION .... ! .· · mente do. alcalde por .ter en-
Ós reunidos disoivéronse p·a- _ . tenqido errol'}eamente ·que . o· 

sadas· as olto do serárúmcetan- plazo para . construir as pistas 
~o un grupo de persoas berro.s, . comezaba o dia trinta ~ uh .de _ 
de "alcalde ditp.isión'.' e "Gave:- agosto , cando o caso ·é ql,le nós 
la dimite, o poyo non te admi- tiñamos reiterado con insistén-
te". ·A Guániia ·Civil, qµe se cia que dita datá era o tope, 
a.topaba a certa· distáncia ~ nOn pois a resoludón . de Tráfico 
interveu en nengun momento.~ era contundente e clara'., . . 
_ Os doU.~ .concellais nO'n che~ . . "Co peche -manifestou fi-
garon a pasar a noi.te no Axun- nalrrienté- logramos qtie viñe-
tarriento. Despois da celebra:.. ra ill:oita xente a inf¿rmarse do . 
ción da asamblea <liante da Ca- ' tema . e polo tanto non lioubo · 
sa Cdnsistorial ·e antes das on- necesidade de. permanecer. to
ce ' ·da noite., abandonaron o · qa a noite n.o Axuntamento, 
edifido, segundo dixeron Íogo, · · ao terse ·cumpliqo o prímeiro 

. por entender que se cumplira obxectivo que nos propuxéra-
con creces o obxectivo da con- < " · ·• · · mos ..... 
ciencía.ción pública que pre"7 - XAN CORBEIRA 

.· 

-0e ·h:Jns a .luns. 

Coa urxéncia e a· puntualidade. ·dun diário . . Pero tamén co peso dun seman-ário. 
Porque de luns a luns, as cous~s vense doutra mánefra .. 
N'on se quede sen Hoja del Lunes de Vigo. 
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-~N~ ' ,Pasada· semana .nengun tema ocupou ma1s páxinas nos xor
~nais que o problema das crises· internas dos prtidos políticos esta-

- _··'iáis; Como estes teñen predomínio eleitoral en Galiza, parece que 
:~qui - teria_n eco eses conflitos. Non é asi; e a pesares ~o infiuxo nésa 
situación-das eleicións do 20-0 e da tradicional influéncia dos po
líticos de orixe ·galega.' e ve-ciñariza mádrileña. Non é_ casual que· ós 
políticos ·galegas non co~ten -cando nos se trasladan á Corte. -

· -O -noso país asiste .ao tece-destece da teataña de UCD o mesmo -
.que observpu o a~aire do "Vatergate. As famílias µcedeas de Gali'

··za· calan, se acaso algun comunicado minorit_ári·e. ·E Ros6n :en Lugo 
-quen está detrás desta pequena intervención. A. Rosó!') fo~ menÍbro 
·do équip«;> da Revista de Economía Galega na década dos E;;O con 

· llla Cauto, Beiras, etc. Beiras aveir'Ou cara o socialismo. á -vista da· 
-i~posibilidade de d_esenvolvimento de Galiza · s~gundo. as -fórmulas 

: liberars dun . c;:apitali'smo .no que cuinprimos o papel das periférias .. 
Pero Rosón quedou_ancorado ali. ·é' ten un programa galego,.cousa º-. 

. ··quizais única desta caste po11tica. En Oure_nse, e mesmo na propa
, ganda eleitotal, UCD é Franqueira : anualmente a Caixa Rural de 
_. Aforras ed_ita estadísticas e defende.a alternativ~ da: UTECO otiren
:·sana; un sistema obsoleto e. imposíbel d~ desenvolviménto. Pero iso 

._-é ' Franqueira, coa província de Oure_nse de finca d_e experiéncias e, 
·_- se_ cabe,- con intención de ocupar no sur de Pontevedra Q que até 

· hoxe facian os Fernández. 
.. Na -Cor~fia e en_ _ Pontevedra as cousas s~n máis ·complexas. A 
agricultura é nelas secur:idária. Meil-án: ""Corzo ... . non dominan o aoo
p_er: tivismo coruñés ~ veremos como acaba o asünto_ oscuro da Cai· 
xa Ruralde A-forros (ver ANT n. ~62). Os pr:incípjos teen~cratas de 

· Meilán E!Stán m~is perta de Rosón que de Franqueira.' Sanmartín, 
-. -García e -outros aéhegados-da UTECO d-e P.ontev:edra nen :titn s!que-

ra poden dominar ao secretariado provincial. ·Na UCD pontevedresa 
_ma~d-a un cunero e V. Moro agarda lonxe a decapitac!ón de Sancho . · 
Ro( En resul)1o, UCD en Galiza carece de unidade, anda á dériva e 
obedece (?) as ardes de C~ Sote lo e. Cabanillas. . 

. O· PC~ eo segundo dos partidos-en recámbio. Mentras -en Santia• 
go a Agrupación Üniversitáriá do f'>CG apo_ia a .L!!rtxundi e pide ás 

···· bases e direición galega do PG que se renov~n, pon se advirten .exce
:' si.vas tensións no resto do país. A. Guerreiro e· C. Barros· seguen a ·· 

falar dunha formación eurocornunista galeg-a. Parece que o PCG 
non está a pesar: gran causa no conxunto do PCE. 

Seria insensato -reducir a estes dous partidos as crises internas de 
, todos·. Os nacionalistas atravesaron o nó destas algueiradas antes 
das eleicións. Observamos diferéncias ,máis no tratamento xornalís-

. :"• tico. que nos mecanismos de crise 'dos p_artidos estatais e clos .nacio- . t 
-_. nais. Para áqueles, os periodistas e as empresas tomaron precaucións 

:· deron iÓformació'n contrastada e advertiron da. irresponsabilidade 
fr~c~ionalista tanto conio do inmovilismo das cúpulas. No caso na-

~ ·cional só se atacou sen contrastar información nen añal izar a sifüa-
. ción ocasionante. ·Porque nes.te- problema está a causalidade pertur-

. -" badora do '23-F, -a inmadúrez p_olítica dun país- saido dunha Dita
_-dura de 40 anos, a confusión· de moitos que pretenden ocupar con , 
asociaciáns veciñais, sin'diCéitos' ·e out-ros grupos o espacio dos parti- -

:- dos, auténticos órganos dé representación poi ítie~- e de direición 
_.. das loitas nacionais. 

As centrais sindicais, hoxe moi ocupadas na preparación da es-
· .. traté~,ia para os convénios colectivos de 19.82, teñen ~oa parte d~ 
·._ r~sponsabilidade na séria adopción dos meios pára transformar a 
· ·· sociedade, sen presionar indebidamente a· quen éu-mple o seu pa

pel político específico. _ · 
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-- SOBOR DOS SEMAFOROS 
' DE COIA.. _, 

· Na tarde do dia 28 de outono 
era~ ·atropeiladas por Ún coche, no 

Comp9ñeiros de A NOSA_TERRA: 

paso de- cebra.situado di ante. das ca- Xa _J>asar.on as eleicións ao Parla
.sas_ si·ndicais _ do c~isto · da- Vitoria, · mentiño· autonómico-. Xa cesou o 
· duas rapazas -de Goia., estudiantes - ruido dos megáfonos e os carteis 
·d9 1 nstitúto; . empezan a ca ir polo s~u peso das 

_ Esta foi a gota - qu~ ench~u o va
,· so, ·o;' yeciños, espontanéamente, 

decid.iron sair á _rua e-cortar o tráfi
co pra siAalar b absoluto abandono 

·pota banda -do Axuntamento, de 
. todo Q que se refire .a _Coia ~· singu
.larmen~e, do caosde-tráfico: 

.. ~ ~ Ese mesmo· día Carlos Núñez 
(PC) decia; dtant~ qos v~ciño·s, que 
x~ se iban " colocar tres semáforos, · 

. pero -sostiña, dia.nte· da insistencia 
_ - dos viciños a imposibUidade de i::o

' locar _un semáforo no paso de cebra 
do Cristo. 

A loi'ta continua, apoiada por es
,tudiantes~~ Asociación de .Viciños de 
Coia, . A.A. do Cr-isto da Vitoria ; 

_ Mo~emeRto · Cidadán e Grupo 
Asarnbleario da A~-PG de ·coia. 

1 

O·, venres, o caos.de tráfico en Vi-
go era. toral e o Sr~ Ñúñez dí xa, na 
rátliq_; esa ~ mesma noite, que están 
coñcedidos os cinco semáforos, un · 
de-les no cruce do Crist9 ·da Vi-tóriá. 
A incornp_é-féncía ou a; insensatez do 
concellal de tráf.i~o chega a tal de- . 
grao~ que en lugar de convocar ás 
A.A. ·en loitª e éomunic~rlles a de
cisión lirnítase a facelo na radio. 

páredes. Os g~andes 1 íderes dos. 
p~rtidos estatalistas hai tempo que 
v9ltaron a Madrid e haberá ,que es
perar até a$ próximas ·eleicións pa
ra .que os homes e honiiñps do Go
berno. veñan inaugurar algunha 
cousa a éstas terras lop·xanas. 

Falouse moito xa ~ qo resultado 
destas eleicóns. Con sensación de 

·triunfo desde as voces mMs reaccio
nárias e antigalegas do pai's. éon 
decepción e ' escepticlsmo, desde as 

· o'pinións máis progresistas -e nacio
nalistas. Algun dia se falará destas 
eleicións como históricas e se ana
lizarán todos os aspectos que inci
d.iron na configuración dos resulta
dos: as estruturas caciqtJÍS, as ma
nipulaCiÓns múltiples desde o poder 
·e os seus aparellos (a TV, a prensa, 
os empresários, a Eirexa xerárquica 

-oficial. .. }, a incidénc:;ia da_ absten
ción, as ofertas políticas, o contex
to da poi ítica do Estado (nun mo
mento especialmente delicado para 

· o futuro das libertades formais), etc 
- be todo Se ten falado áboñdo ta

mén. E ficará unha sensaci6n: a 
sensación dunhas eleicións políti
cas que se teñen convertido nunha 
grande mercaderia de votos e ima
xes, onde cada ún se presenta ao 

. Os viciños- AOn se dan po-r ·ente- revés 'de como é ("Galega coma ti", 
rados e seguen cos éortes. As -C<?U- · · "_Defende- o teu" ... } e _onde preva-

. sas se_guen así até que- o·_ Domingo__ fecén as" ~maxes publicit__árias sobre 
apare.ce nos meios de difusión· un ha as realidades poi íticas. Mércanse e 
nota da A.A.V.V. de Co_ia na que qí ,... véndl;lnse votos como quen vende 

·chl;!'gar·a un acordo. co .Hiper para a - algún xabón para a lavadora, o que 
· - instafación dos semáforos. lava máis branco, ou algun pantalón 

Evidentemente.. -ao Hiper intere
sáballe poñer todos os medios e aca
bar cos cortes de tráfico diante da 
sua inmiAente -apertura e para iso 

· . "non duvidou en' dar dous semáforos 
tnáis. 

A nós n~n ·nos importa qu'én dea· 
- os ~em.áforos,--"pe.ro negámonos a ne
·gocíar- co Hiper e segue parecéndo- · 
nos sorprendente, que~ de pronto, a 
A.A.· de Viciños de Coia se preste a 
nego~iar_ con u·nha emprésa que to-· 
do Coia . combateu, i,ricluída esa 

- A.A.V.V~ e c~mdo. apemais, é sabi
do que o venres xa· o ·Hiper concé
dera ~s dous semáforos restantes, 
como deixou dito Carlos Núñez ' na 
rádio. 

Logo, tpor qué t(lnta presa· en 
negociar cb Hiper ~ · ás costas da~ 
outras Asociacións? lPor ' qué · esé 
empeño'- en que tóda~ as asociaGións 
logo,, firmásemos' un . comunicado 
_conxunto que de algu11ha ·maneir:a 
ava_laba esas negoeiaé:ióris? 

_ . O éxito foi dos viciños, que coa 
· ~. súa lo ita conseguir:oh ·o que . que-

rían,, e ninguén- mais pode capi-fal1-
zalo. , ... 

A xenreira, o veneno de det-ermi
nad'os. mern.bros da AA.VV, de . 

. C0ia, lévaos a· atacar na-pr.-ensa a ac
tuación de menibros da AN~PG . de 
Coia integrados " no Movim~nto Ci
dadán, non ~ab~mqs si pra que sirva 
de disculpa da sua actuación caci- . 

· ·quil ou par:a inter,itar de~acreditálos 
diante do Moviriiento Cidadán._ · 

MA~IS~ ANDRADE 

de moda. _·Por iso se gastaron máis -
-de 500 millóns d~ pesetas na cam
paña, posibelmente moitos máis. 

Que. cada 'ún calcule cánto lle va
leu o seu esca'no. 

Saudos nacionalistas. 

M.VALCARCEL 
OURENSE 

UBICACION DO GUERNICA 

Dende. Sabadell escrívobos pra 
opinar én ·contra da ubicación no 
Muse-0 del Prado de Madrid do 
Guernica de Picase. 

. Unha vegada mais aténtase con
tra os dereitos dos pobos 'de España 
im_petlindo que teP_an pezas· de arte _ 

. ·nos seus museos. 

· Unha vez mais tamen, expresase 
· o anacronbmo e mais · o egoismo 

d·o,s grandes museos e maniféstanse 
os intereses par_ticulares do Estado 
españo'I .. 

~ . ~ . ' 
i Cando. estarán no seu sitio as 

moitas pezas de arte que andan pÓr 
ahí, mal póstas!. O poñer o "Guer
nica" no Museo del -Prado· e como-· 
poñer uh .cadro de Miró en Santiago 
de Compostela. · 

.P . "Guernicá" ten que .. ficar na 
sala de xuntas de Ciyerqica, .,pois e~ ._ 
narración de un episodjo _qU!3 in- . 

· cumbe aos vascos e non aqs madri
leños, e se non,- ten que· -ficar .no 
Muséó de Picaso de Barcelona, que _ 

pra eso os cataláns rascáronse 
bolsillos pra recopilar m~itíst os 

b d . _mas 
o ~as o pmtor e conservar un-d 
museos _mais idóneos pra cbnserv~: 

·o que d'ebe estar en un museo. _ -

_ As , pezas _de. Arte' téñense _ qÚ~ 
contemplar, e non coleccio 1 , f'd na as 
~on per 1 ;ª avaricia eri-_grises e f~ios 
museos, s1mbolos da decadencia da 

_. actual cultura. ' 

Pero, xa se sabe que en este país 
enténdese tanto de arte como os es
qu im ais de facer chourizos de Lug6 
e a xente que podía parar estes 
erres pois, _p<:_>usan a mau e a calar 
pra eso pagan. · -

En fin, hoxe foi o "Guernica" · 
onte foi outra cousa e mañan x~ 
deus dirá. · 

Es"peranza Brañanova Gallego . 
· Sabadell. 

DEFENSA 
DO REINTEGRACION ISMO 

Amigos do semanário A Nasa 
Terra: 

Olho no primeiro núm., pespois 
da ausencia, de A Nossa Terra. que 
na Páxina 20 terá, entre outras coi

. sas, cabida as tendéncias lingÜisti· 
cas. · 

Eu quixera, senom nesa seccióm, 
na de c~rtas; expor a minha postu
ra. Fai pouco tempo viaxei á Ol i
venza; como tudas sabedes este te· 
rritorio éra PortugOes; polo tanto a 
súa lingua é ésta. (Agora perténece 
á Extremadura Españhola}. 

Po1s bem, o idioma Olívenzano · 
·(Portugües} goza das mesminhas 
castelhanizac;:oes que o Galega. · 

Alí os ape-lidos terminados em 
"inho" (iño} tenhen a "ñ" ca~telha· 
na e nom o dígrafo NH como debe
ra: Os vocablos · que debera~ levar 
"lh", colocan-~es a "ele" doble 
("11) como Deus Mandall 

AIT! pero tamen existem, como 
nom, os "anti-lusistas"; vocab lo 
pouco identificativo; porque eu 
chamaría-lhes "anti-galegas", · que 
sexam conscientes ciu n6m do mal 
que lhe fam ao Galega é out~o can· 
tar. 

Dim, pois, os "anti-olivenzanos" 
-neste caso- que o idioma de les, 
desta comarca Extremeña, nom é o 
Portugues ou Galega (Dim que é · 
umha lingua independentef. · . 

Creio que as bases científicas nas 
que se b_asam som as· mesmas que 
usa a ÜcD para fazer do Catalám 
·do País Valenciá um dialecto dp 
Castelhano inventándose umha gra-

, matica totalmente arti-ficial. 
~ Recapacitem srs. lingQistas, reca· 

pacitem, que boa falta lo.es fai. Fa· 
gam um idioma Galego b~saclo na · 
.autentica ba·se. científica da súa área · 
"Galego-portuguesa-bierzo-occiden- · 
te de Asturias" e nom um dialecto 

· vulgar "galego-castelhano". _ ' · 
E quera criticar ~qui o mal · gal~· 

go que empregam os partidos poli· 
ticos nos seus Voceiros. Ainda que 
existe notáveis diferencias entre"º 
galego dos nadonalistas e dós esta· 
táis; nom se" salvam do emprego 
dum 9alego pacha,nglleiro. - -
· Pérmitome felicitar aquí o gale.go 

que vem emprl;:!gando· a Encrucill~da 
e 'A Nosa Terra; que PC?r hoxe som 
as publica~oes galegas qu_e utiliza~ 
un idioma . bastante "d~_sc_astelhaCU· 
zado". ' . . \ . 

- MARIA ARACELI ARLAS 
MADRl.D 
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RtAS 

, Parece que-o pF~eiro Goberno Autonómi~o eón que_vªi copt~r: .. 
G;liza vai ser :rilo~ocolor, mália aos i~tentos empresariais de qué 
AP e UCD'goberne,? x~nt~S"para as!, sentar a pri~eira ped~a do 
·que uns-cham3:n a ma1or!a na~ral e outros_ a gr~:n ~ere1ta~';_ 
·todo isto referido, claro; a pohtica estatal a que se esta . 
supeditando todo, como sempre, a política ga~~ga feit,a polos 
partidos estatalistas, xa-sexan de dereita -0u ~s c~ama~os d~, . 
esquerda .. Anque alguns, como o PSOE, denunc~en a -s1tuac1on e _ 
digan qu~ a supeditación e _ '~aos intereses dos _partidos". 

UCD_ non acepta o goberno 
de coalición con AP en Galiza, ' 
xa ·que "respetan a vontade do 
pobo galega expresada nas for
nas que lle deu a AP a i;espon
sabilidade do Gobernó". Ago
ra ben, UCD manifesta que 
adoptará posicións no Parlá
merito tendentes a favorecer a 
''Gobernabilidade de Galiza e 

. a consolidación . das ip.stltu
cións autonómicas". 

Estes acordos dise que fo-
. ron tomados polo "Comité 

Executivo Regional'' da UCD 
Gallega por vinte e dous votos 
a favor; ·aez abstencións e dous 
votos en contra. 

Agora ben, todos estes acor
dos e reunións van estar supe
ditados estreitamente. a como 
se resol va a crise da UCD. 

Alianza Popular, está ·visto 
que norr quere "gobernar" soia 
en Galiza, ten medo a· quei
marse xa que sabe que as com
peténcias e a laboura que pode 
facer na autonomia depende 
totalmente do Goberno Cen-

/ traL Sen un pacto a nivel esta
tal entre as duas fonas, a auto::
nomia galega pode q ueimar a . 
AP que verá que todas-as suas 
arelas de facer · cousas para 
complacer ao eleitorado en vis-

. tas ás pró'ximas eleccións, te
ñen que pasar polo Goberno 
da Moncloa, que é por onde 
pasan os temas económicos. 

Pensando nestas dificultades 
certas, xa que a aufonómia ca-
rece de competéncias reais, 
Alianza Popular o que tenta 
facer é invo~ucrar á UCD no 
goberno autonómico, daí ve-

ñen Ós ofrecimentos da presi
déncia do Parlamento Galego e 
de · . diversas consellerias · da 
Xunta. Así, mete.iido no ailo 
tamén ao partido .no goberno a 
posición de UCD con respecto 
a Galiza ten que ser moi outra. 

Pero UCD tamén sabe isto. 
Sabe dos riscos que vai correr 

· AP cun pretendido goberno 
que non ten competéncias. 
Olla a mostta-nas outras auto
nomías, pese aos pactos reali-

. zados, pero máis feaciente . 
ainda, nas diputacións e nos 
axuntame.ntos_de esquerda que 
están atosigaqos na sua xestión 
por contar coa oposición do 
partido no goberno est<!tal. 

A UCD galega pensa que 
cun pacto autonómico do go
berno non . ten nada- que facer · 
nas próximas eleccións-xerais: 
se a xunta funcionase _ os méri
tos serian para AP, se non fun
ciona ~tamén UCD se veri~ no 
fracaso. -E _os votos son razóns 
de poder no partido centrista, 
agora cos corr~mentos e. con-
verxéncias p0den deixar a 
moitos galegas fóra do poder 
de decisión do partido. 

OS EMPRESA~IOS 

Pero por outra banda e&t~n 
tamén os empresários que tei
man porque UCD _ e máis AP 
gobernen xuntas en Galiza; ou, • 
millar <lito, queren poñer os 
cimentos para a ·realización cía 
"gran dereita" a nivel estatal. 
Galiza como feudo eleitoral 
de'stas forzas políticas é un 
bon ponto de partida. 

Os empresários apostárono 

,Mentra Iglesias COrral ,albisca con-xesto sério .uoha saida para a UCD en Ga~ · 
liza, Bautista Alvarez móstra~e sorrinte, anque sexa conscierife das dificul· 

• .t. • ~ 

tades que vai atapar-no Párlamento-para desenrolar a.sua xestión. 
todo en GaliÚ por un gobemo . -lit.· . .. , 
forte de qereita. O -seu apoio -. 
foi decididb, marxinando, . a 
partidos como o Galeguista 
que en boa lóxica . deberian 
apoiar, se non fose, élaro, qué 
non _ lles in.teresa potenciar· 
nengunha alternativa minima
mente galega, anque fose de 
dereita tentariá a rematar coa 
rapiña de matérias -primas da 
'que somos oqxecto, coa indus
trialización irracioriaI~ coa emi-
gración, e coa fuxida d<;:> .noso 

··diñeiro. Isto a gran patro.nal da 
m€trópoff non ó pode _permi-

. ·Pero mentras a grari í>fttro
-nal presiona-::. agora · a centristas 

~-pata q_ue acepten ·o go}?erno . 
con AP, unha boa parte dos 
'empresários_ galegos n~ganse a 
,;pagar os case dpuscentos mi
llóns que a Confederación Ga
lega· de Empresários _gasto u pa:-. 
ra a_póiar estas opcións·, "para 

· o que ·non se nos cónsultou en 
mmguri momento", corría nos 
manifestaba "un emprésário da -

· constrücción;. para rnmataf di
cindo: · ''se. o deCiC:liro~ en. Ma-

· drid e· Hes in teresa ba en Ma- · 
drid, ·· que u paguen támén 0s 

_de Maqrid, ¿non Jle p·arece?' 
¿-(2ué ·pretendt{n?, ¿-q u~ ·ues pa
gu.emos as pedras que tiraron . 
ao noso tellado?." 

:REUNIONS DOS PARTIDOS. 
. - .·. \. 

Mentras todo isto se .e.stá a 
debater tanta uns como oútros. 
están pendientes· de--CÓrri-d se 
res~olve -·a ;crise da UCD. Crise
vai_ser a que marque o .camiño 
a· segtfir '_ en Galiza, xa que os· 
úcedeas · daqui non parécen 
aclararse nen _toínar postljta na 
s~ maioria, por mais que o-re
sultado d-as vota~ións -.~ó"'' Ca- · 

e mi té Executivo Galégo nop. pa
recé. indicar moito apoio.á'.s te
ses da '.:gran dereita'" qu~- t?
mén . poden xogar dentf.d desa 
coalición despois do des.cala-

· - bro elector.al que polo fütli.r¿ 
autonómico. 

. Mentras aconte-ce todo isto, 
didamos, os partidos re~ense 
para chegar a un acordo 'cerca 
dás sés ' para ~s- órganos auto
nómico~, .para as que, ·anque 
ainda están· sen decidrr, .xa· se 
empezaron a· pedir créd.it'ós .co 
fin de arranxoar; doce millóns 
para pGder celebrar a priJ:neira 
sesion do· parlame·nto: , 

Dia a dia~ cada vez máis se
gundo. se acerca·a data da .i,nau
guració:Q do . parlamento aboia' 
no ambiente ' unha sensación 
de que Galiza non -vai ter~ v~z · 
de seu, xa que se palpa en c~r
tas posicións a intención de 
marx·inar aos nacionalisÚts e -
convertir a sua presencia na· de 
uns -!Jleros espectadores' .·que -
ollan ·como tódas as cuestións 
importantes se dedden . ~n~·Ma-

· drid segundo ·os interes ·~'da 
política espa.ñola", que :nunca· 
son os de Galiza. 

Rettnións e pactos presjdl
dos ·polo ~.'sable" voando: que 

. en- calguera momento se pode 
poñer a an~ar. · 

·xA_ .-Q.\:JIN .MA·R.IN 
- . . 



CLASES. DE. LINGUA GALEGA 
. , Mestres ~n pram, nenos sen rnestres ... ·· 

Ifoi. na· primeira semana deste c~rso, aló polo ínes· de s~tem
bro, o. delegado de Educación_, Sr. Maisson, enviaba un telegra
ma a t6dos os centros de BUP e Formación Profesionat O tele

. grama 1)lencionado decia, despois de referirse a outros,temas r.~-
. laciomido~ coa adeministr.aci(m e o ensillo, que os centros se .ti
'ñan que amañar .cos profesores- que tivesen e, se non tiñ?.n ~a
boncfo pra cubrir as necesidades, que sustituiran a clase· de lm
gua galega por outra de idioma estranxeiro ou de Castelán. Os · 
mes tres •de galego comenzá~onse a orgaizar a p~r~ir ~aq~_ela 
.circi.Instancia; o . seguimento do ·problema, ás .re1vmd1cac10ns 
para que se cubran as prazas vacantes, as visitas ás delegacións 
provinciais de Educación, á Conselletía correspondente da Xu.n
ta e:rlcadeamentos, conversas e promesas forman parte da h1s
tó~_ia do intento por facer realidade algo qué é legal: ·o probe es
tatus ·de asignatura que ao noso idioma se lle concede en alguns 

. cursos do Bacharela'to e máis.da Formación profesional .. , . 

Como decíamos, cando os 
profésores-· de Galego -tanto' 

_i os qüe estaban en paro como 
os exercentes- tiveron coñece
me·nú:> do telegrama .referido, · 
esp.omezaron a celebración de .. 
unhas asambleas qUe se viñe
ran celebrando, repetindo to
dos os sabados ·na Fa.cultade 
de Filoloxia de._ Santiago. Na
quela·s mañáns -do mys de se
tembtó comezouse a abordar o 
probl~ina, ao princípio con 
poU:cá asisté~cia; pero segundo 
ia pasando o _tempo sen que as 
soluciÓns repetidament~ pro
metid.as se viran por parte nin
gunha, a · asistencia iba aumen
tand9 ·e o movimento enceta- · 
do póla "Asamblea de Profeso
res d.e Galego (Parados e· en 
Exercício) empezaba a callar 
entre o profesorado. Para o sá
bado catorce está prevista a ce
le bracion dunha Asamblea Na.: 
cionaf de ·.Ensinantes .. de Galiza 
co ap:Oio dos sindicatos, CSG, 
SGTE; INTG, CCOO e parece 

. ser q·ue tamén UGT_. 

PRiMEIRAS MANIFESTA
CIONS DO PROBLEMA. 

No'.princípio do curso había 
máis :de cíncuenta plazas de 
profosor de · língua galega .seri 
cubrir e tirrec;lor de trinta li
cenciadbs en Galeg0-portugués 
en ·paro. Os represent~ntes das 
asamblea~ de profesores entre
vist~p.anse cos delegados de . 
Educación e Ínáis cos represen-
tantes da · Xunta .e seica . nen . 
lles .cJ.ician o· qu~ real~ente pa~ 

.saba nen se. daban posto · de 
acordo nas solucións que 1les 
propóñian rien- . nas explica
cións que)les daban. ·Ao rema
te o problema parece que· re
sultou ser que; cando en Ma~ 
drid se · estableceron os presu
postos .de educación para o 
pre()ente exer-cício; esquecé-

. ronse de que en · GaJiza· había -
clases ·de . idioma galega, ·polo 
que esta asignatura quedoµ· sen 
dotación económica. · 

Ao parecer tanto os repre:.. 
sentantes do Ministério como 
os da Xunfa sempre recebiron
aos mestres -con moi boas P'!
labras e prometéndolles saídas 
inmediatas, pero ·as solµcións 
non dabanchegado e·hai unhas 
semanas comeza,rori a produ
cirse qs ·prime iros actos de for
za; os mestres fixerori ~entadas 
<liante da sé da Xunta, ll;n pe
"che na Delegación do· pi.inisté
rio .corresporidente de Ponte
védra con desaloxo · e inter
vención da Policiá, manifesta-

, c10ns en Santiago ... · toc;lo .. 
acompañado de asambleas e 
accións informativas pra dar ·a . 
coñocer o-problema. . 

En todo este proceso que
dou ciafo AUe o principal itp
pedimento para a contratación . 
dos profesor·e.s de língua gale
ga é o da falta de meios eco
nóniic'os, quédou erara tamen 
a absoluta ineficacia da Xunta 

; e t~ID;en - das delegacións. do 
mfuisterio pra encauzar solu-_ 
ción~ _ 

Según se iba· dese~rolan.do o 
conflicto forpn · xurdindo per-

' .-
soeiros con posibeis remedios cions do Ministérib) aínd.a que tugués. ·O anterior é denuncia-
pra solucionar _esta inefkácia. ·non se pode. dicer que o nivel" d,o P?r representantes <lestes li-

. Así, · cando os ensi_nantes lle non - ~exa parella en todas. O - cenciados como un .intento de 
. presentaron,o seu problema ao . feíto de que na Coruña se te- fayor~c~r a profesores·doutras 
. sindicato UGT, .éste . ofrece u a · ñan contratado ~ste ano. vinte e~p~_crahdades baseado na filo-
mediación de Ramón · Piñeiro ·novos profesores de Língua· sofia q_ue a administración ten-

. para buscar unha solución en · Galega mentras -·que en Lugo ta levar a~iai:i~e no tema-. E Po-
Madrid .. No mesmo ma,rco en- : só foron cubertas duas prazas, síbel que esa idea de fondo fo-
cádrase ~ la.boura éio Delegado outras tantas' en Ourense e se o· que levou a que no ano 
do Goberno en Caliza. Domin:. unha en- Ponfevedra, pode dar · presente se tiveran reducidoas 
go García Sab~ll foi visitado . unha idea da diferéncia de po- horas adicadas ao ensirfo do 
por representantes d()s mestres, lítica que parece que se leva 'galeg.o a duas sem~nais en ter-
en paro e promet~u plantexar- nunhas e nas outras. Mentras ceir~ _curso de BUP ao temt>"o 
lle a cuestión ao ministro, can- na Coruña," -aínda :esistindo que no . Curso de Orientación 
do a conflictiv-idade comezaba problenias, hai certas canles e Universitaria nen siquera exis-

. 'á extenderse 'ª todo o ~nsino, - posibilidades de discusión, in- te como optativa. o arrmcona-
chamou a duas destas repre- formac_ión e se cumple máis ou mento da língua galega como 
senta11tes e díxolles que ~a to- menos satisfactoriamente á le- asignatutá en horas un tanto 
do estaba sólucionado, que xa galidade, nas -tres provincias exóticas -as seis ou ás sefo da 
íban chegar os cartos . de M~- restantes, das máis das suas de- tarde en alguns centros-, a to~ 
drid. Ao dia seguirrte, o pasado legacións ministeriais, parece tal falta de material, a ausencia 

· mércores 4; a· prensa diária da- que existe un total oscurantis~ de seminarios é visto pola 
ba ·o conflito como zanxado mo, e_ desinformación a hora Asamblea de Profesores de Ga- · 
pola intervención do Delega- de saber cal · ~ a situación real l~go ·en Paro e en Exercicio, 
do. Nén na Xunta nen.· nas De- ., do -en,$ino do Galego, e que im- como un retroceso en relación 

_ legacións do Ministério, non peran xeito_s. caciquís cando se co curso ·pasado -e como outro 
saben . nada d-eses cartos que trata de cubrir as prazas. Na xeito de manifestarse o interés 
seica van c4egar de Madrid e- provín9ia de Pontevedra que- que o idioma galega esperta 
din · que se o. Sr. García Sabell daron dtias plazas valeiras · ao nas autoridades académicas. 
o dixo, que se · lle pregunte a trasladárerise os· me.stres que as Nestes morp.entos o número 
él. ocup_aran durante o -ano pasa- de licenciados en Galego-Por~ 

' IRREGULARIDADES 
E BOICOT 

A 'falta ·, de dotación eco- · 
nómica é só unha mostra do 

, ·cúmulo . de. atrancos que ten 
plantexados a incorporación , 
da asignatura d~ Língua Gale
ga ao -ensino sen_ siqüera che-
gar a cuestionar a validez desta 
solución aos 'problemas. dá ·no
sa lingua. O xeito de _ adxudi-. 
caCion das plazas -hoxe ·cuber
tas, a falta de meios materiais · 
coa que se atopan alguns mes
tres pata impartir ó ensino e o 
desinterés de moitos organis
mos e ·autoridades académicas 

. á hora de cumplir a normativa 
vixen~e . ríeste campo, son al- . 
guns dos temas que sé teñen . 

· plantexado ao abrirse o debate 
sobor <leste .tema . . -. 

En .canto ao xejto de adxu
dicar ás ·prazas existentes té
ñanse . dado irregularidades en 
todas as províncias (os contra.-

. tos fans.e ao través das Delega-

do, os seus suplentes, despois tugués en paro e de catorce en 
de dar unha semana de clase, toda Galiza e o de prazas sen 
recebiron a resposta de que cubrir anda arredor das cin7. 
non podía.n firmat o contrato cuenta -despois das dez que fo-
porque non . habia presuposto ron concedidas hai uns dez 
pra esas prazas; velaí un exem- dias e· das que xa falamos máis 
plo. enriba. 

· Legalmente as clases de Lín-
.. -gua Galega pódenas dar os li- A Sl'nJACION 

cepoiados na rama de Galego- NO ENSINO PRIVADO 
· Portugués e máis os de outras Polo que respecte¡. ao ensino 
ramas de Hispánicas habilita- privado, a situación aínda <lei-
dos para iso. Este ano ~iron xa moito máis que desexar. 
moitos novas licenciados desta Non se poden dar datos con-

tundentes porque está por fa-
esp..ecialidade, pero ªº presen- cer un estudo da situación do 
taren as solicitudes despois do galega neste sector p'ero póde-
mes de ago~to, data na que se se dicer que, a pesares de que 

. pechaba ª ~ admisión destas, máis do 40 por cento do estu-
quedaron sen poder optar a dantado galego de BU? e: f .P . 
cubrir as prazas existentes. Is- en centros non estata1s, amda 
to deica debido á actuación non foi contratado o primeiro 
dos chamados habilitados que licenciado en Galego-:Ponu-

· terían presionado á Delegación gués por un cent.ro <lestes. Aos 
de EduGación da Coruña ao centros privados non se lles 
través da Comisión de parados obriga a impartir clases desta 
para conquerir o peche da ad- · asignatura e, ao máis que che
misión de solicitudes na data - gan e ·a concederlle unha hora, 
citada~ co q.ue se discriminaba moitas vegadas fora de hora-
aos licenciados en Galego-Por- rio . 

. . • . 
. ·. · ... -· . 

. ·. 

Suserición a~mtl: 2 .. 500 pta. Semestral: 1.250 pta./Europa: -3.000 pta./.Arxe~tina: ·3.700 pt:a: 
/USA, Can.adá; 4.000 pta./ Latinoamérica e Africa: 4. 500. pta. -anua.i.s. 
Rua Doutor .Cádaval, 21, 2o, oficina 11. Te~éfono (986) 22 24 05. Apartado de Correos 1371. VlGO. 
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o p&sad()" dia se te d~ñecensé" a n<iticia; ~ cargueiro :. - .. -~ ,. 
"~_frodite-P" esta~a c_eibando parte do Gas::on que tiñ·a nos se-Us 

. tanques, ·provoca~do asi u~ha marea negr~, que se ·ben'é certo· -. 
que en un ptincípio é peqqena, esiste· o risco, se os danos no _ 
casco.do'. cárgueiro van en~áuinento 1 de que -se prod\}zan graves 
-trastornos provocados j:mló citado &arburante _ _. -·sANTÍ ..; 1 LLAR 

_ . Tap.to 9 Afrodite P, coma o , dunha bánda a ~arma de Gúe-· 
·-"Masnscotug-4" _levan :encalla- rra dicia que non era pesigroso-
dos na pr_aia de"Maxer, entre a para :-a navegación, · doutra :as 
punta Faxilde, e a punta Mon- negociacions coa casa ármadó-
talvo máis· dun mes. -En todo -ra, non nos dimos composto. · ,. 
este tempo as conversas' nianti- . o patrón maior da cofradia 
das pra aboiar: os dous barcos, de pescadores · falounos das 

:- fixeron que a .-operación' fara consecuéncias da '· marea na 
aplazada en máis- _ dunha_ oca.: pesca de baixura. . . 
sión, O probl.ema-do ab.andono . "Eff penso que somentes vai 
:do buque "Afrodite- _ P" pola afectar á pesca dos·. tramallos, 
casa· armadora, ·e o~ continuos nas~iros e maiS pulpeiros, no 
tira · e· afloxa en cuestión de r.esto da pe~ca · non ·~r~o que 
competéncias ~mtre marina de ._ - afecte, a menos que ós traba-

' guerra e marina mercante, fo- llos d~ aboio non s~e den feitos, 
ron. outras. das -razons para otl que veña un temporal neste ' 
aprazar a operación de posta a caso as con~ecuéncias poderian . 
flote. - : · - - · - -· · - ·ser fatais." , · 

Mentras os membios das co- o· dia once teuse previsto; a 
fradias de pescª--dores . pregun- posta a .flote dos dous barcos, 
fari continuamente polo risco operación qúe os "técnicos de 
qué entrañan os tanques car- · ~emolcanosa din que é .. fac r_ 
gados de Gasoil .dos dous b~r- -bel, á pesares do . perigo qut; 
cos xa que angue aos_ poucos entraña O· ter o-cárgueiro unha. 

- dias, por medio qunha- cis~ern~ · fendedura 'no casco. Fendedu
colocada: na pfaia, se procedeu ra que'_ poidera dar pé a que-es-
a retirar as existencfas.- dos de- · _ te rachara coas consecuéndas 
posif~s -do remoléadoi, _as se- · _da marea negra tan temida, só
sentá toneladas do - cargueiro - bor de todo n~stes tempos -de 
perma·necian nil. · recolfida do ·marisco. 

A compama ~'Opermar" , Por-cmJra banda non é-a pri-
ofertou os traballós de limpeza meira -vez que esta ·zona s-e ye 

-e- vacíado dos tanques do., car- afectada pola marea negra pos-
. gueiro en seis miUóns de pese- . - to que xa cando o acciáente 
tas, cantidade esta que Hespa- do · J;>olycomander na ria qe Vi-
receu un _tanto .cara polo .que go, ·tamen afe.ctara á costa da 
foi rechazada~ _ , , · Lan~ada. . , .. . , . _ :- _ 

9 alcalde de San:x:enxo falá- O feito de que os oarcos le-
banos sóbor do rfroblema e - ._ ven . mais dun ' me·s-:.embatran
rnostraba a sua ·preocupación, cadas e non se teñari valeirado 
sen . chegarse · a -expliéar_ a· tar- ... os t~nques do cargueirp di bas-

. danza nos traballos de reflote. tan.te-~da .. sitµaCió'n ~eal na .que , _ 
"O · pro·.blema, _ -manifes- . se atopan os respon.~ábe~s:,..do.s_ 

tpunos- pai:ece-_ser que é unha· _·,, ,. rescates .nas nasas ·costas. Te-' 
~ · pedra que está· ~sp~,tad!l rio_ · -ni<?s'. Ql!~ le_mbrar q~H! por dis-
~ casco. Cando a · marea sube gracia non pasa un .mverno no 
- non hai verquido,- pero cando que non _haxa ün siniesfro des- ' 

· baixa, o refluxo <Ío mar favo- · te tipo: -· ¿Dónde está lago' a . 
rece o verquid9, de todos' X:ei- ' op_eratividade' da . ' roa.riña?.- ' 
fos,_inda bon' é .que ·é Gasoil,- se ¿~caso ·no~ . son ' suficieptes 
fora cruo-a cousa -ser.ia· rh,oito · · tfillta e ,seis_ dias para prever un 

, pior." · feito deste tipó? . . 
¿E b vaciado dos tap.ques , A oferta ' que· forarechazada 

por qué non se fiso? " de seis rnillóns de pe·setas·~ vai 
, --~ agora a sair_ bastante máis-.cara, _ . 

. "Mi.fe; aquLpasa como en· posta que os disolven_tes ver-
. todos os · sitios, uns por outros quietos· astra o momenio na 

. a casa se~. barrer, pasanos igual manchi de Gas-Oil. superan ·o' 
que no axuntatp.en~o, que se ' impórte-oe dez millóns, co" que _ 
hai uriha burat:;i _na rua, non se neste- caso, _como noutro~, .po-
tapa astra que. alguen c(!i den- ~_ demos decir que foi pior o re- . 
tto. Aqui pasou o ,mesmo, médio que a enfermedade. 
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-=E•~ ,-onns 
. A biblioteca P,opular galega .· 

DléCtO,,~ARIO BASICO OA mut Heine. As ·causas, as ac-
LINGUA GALEGA.- Instituto cións e mailos protagonistas da 

· da LÚ1gua Galega. O primeiro guerrilfa galega . ( 1936-1952). · 
· diccic)nario ilustrado coas defi- PVP. 450. 
nición~ en gal ego. PVP. 280. ·A SEMANC~A. X osé 1 gnacio 
"O FRESCO". MEMORIA DU Taibo. 'A sem·ana do galega 
N FÜXIOO. l936. · Edición Amancio eri busca "'da súa clase · 
de Viét9r F. Freixanes. Finalis- perdida. PVP. 3.9.0 . . 
ta do Premio Internacional de (RE) INTRODUCCION O 
Prensa .. Ni,za, 1éáo~ PVP. 290. .MARXISMO. Felipe Martínez 
'POESL(\ COMPLETA ÉN M.arzoa. O punto de vista da . 
GALL:.GO. : Rosalía .. de .. Castro. obra de Kari Marx, cunha pers-
E-diciÓn de B. Vareta Jácome. pectiva' actual. PVP .. ?50. 
Primeira edición da . poesía ga- A VIDA DOS PEREGRINOS 
lega ·de Rosalía introducida e POLO CAMIÑO DE SANTIA--
anotad~ ·. p'ró lector actual. GO. Barret e Gurgand. A sole-
PVP, 360:. ·· · ·. dade, a picaresca, as · ilusións,-
GALICIA 'ENTE IRA 1: Costa os ·perigos e as · fatigas dos pe-

· da Marte e Fisterra. · · · regrinos polo camíño de .Santia-
X.L: Laredo Verd.ejo. go. PVP. 450. · 
Os itinerarios mais , interesan- E AGORA CUN CEO DE 
tes des.ta zona gale,ga, a todo ·LAMA. Paco Martín. Cunha 
color. PVO. 290. técnica · que produce a impre-
GAUCIA ENTEIRA 2. Rías sión· dunha v1sión subacuática, 
Baixás do Norte. descúbrenos esta -novela . "o 
X.'L. Laredo Verdejo. 
Os itinerarios mais ~nteresantes mJJndo ó revés" no que vivimos 
des~a zona gai'ega a toda colpr. PVP . .250. · 

. GUIA PR.A PILLA-LAS 
PVP.:350. . · - -
GAUCIA ENTEIRA 3. Rías TROITAS MINAS SENORAS. 

Ba!xas do Salnés. J.J. 'Moraleja Alvarez. A pesca 
X .. L. .Laredo Verdejo. de . rf o tratada · ca humor e a 
Os itinerarios mais interesantes maestría dun gran pescador. 
desta zona galega a toda color. PVP. 350. 
PVP.350. PREMIOS CASA · DE · 
-O PODER .INDUSTRIAL EN LAS PALMAS. X.M. Martínez · 
.GAl,.ICIA. C .. ' Nogueira, L. . Oca, A ida Marqueta, Ma_. F. 
Sofo:e )\.L:: Facal. Días, M. Almeida Suárez. buás 
A i'ndus"'tria galega radiografiada novel.as curtas · e dous · poema-
p,or tres especialistas con datos r:ios que pr.estixian os premios · 
actualizados. PVP. 290. deste Centro. PVP. 385. . · 
CRON·ICA .OE NOS. BREIXO. Alfredo Conde. O 
X.LMéndez Ferrín. Breixo vive e/Ou · soña a moce-
Os ultimos relatos do gran crea- . dade posible -sin prexuicios ~ 
dor. g-aleg0 . PVP. 270. . desinhibida- na Galicia atou-
A . FUXl'DA. X.M. Martínez tiñante dos nosos di' as.. . .. 
Oca.· A~ ilusións, os amores e as PVP. 370. 

· frustracións dun mozo galego ESTEBO. X. Lesta-Meis .' O rea- . 
que quere fuxir .das súas limita- lismo de Lesta Meis. fai desta 
cións. PVP. 300. novela un pequeno .arquivo ét-
A GUERRILLA ANTIFRAN- nográfico da Gali~ia de pri{Tiei-

. Ol)l~TA EN . GALICI~. Har- . r'?s de século. PVP. 450. 

De próxima aparición 

NEVEDA. F. H.errera Garrido, 
Franci,sc.a Herrera Garrido foi a . 

· prime ira novelista-· galega' que 
chegou ás páxiilas da crítica li-

.teraria francesa, a até · ho~e. a 
única muller elexida ·como 
membro numerario da "Real 
Academia Gallega". 
A CHAMADA ESCURA DOS · 

,CABORCOS. X. M. Martínez 
.Oca. Finalista do "Premio 

Fernández Ferreiro. Esta nove
la - -menciónaci'a no ':Premio 

'Blanco-Amor 1981"- relata O · 

· asasinato dunha moza que 
apostou todo por 'triunfar no 
cine. E o .final tráxice dun 
mundo de droga e pornografía 
contaxiado cjo vértigo dos 
"Porsche Cárrera" · e dos 
"Masserati Sora": 
ASAMBREA XERAL. 

Blanco-Amor, 1981": Cidade e Lauro Olmo e Pilar Enciso. 
ál~ea,, rural e u'rbán, . so~ os_ · Nestas tres ·pezas de teatro 

- termos :da · dicotomía nos que Lauro· Olmo ·e Pilar Enciso re-
. se debate -unha conciencia _que crean pra un púbrico 'dende iff 
ca.Palga cara a ningures. · . fantil a adulto un conto do 
·CORRUPCION E MORTE · DA Panchatandra, unha fábula de 

· BRIGllTI; . BARDOT. Xosé ~sopo e outra de La Fontaine. 

·sANTIAG·O 
. ·-

.. Política, de galería, contra o • despotismo 
O goberno absoluto, a volta aos vellos te~pos,. comezoti. a_ · 
implantarse no Concello de Santiago cando odia sete de 
setembro pa~ado tom9u posesión .da Alcaldía Marcial Casti:o 
Guerra (UCD-sector meilanista). · · · 
Até entón a "cousa pública" xa viña bastante deteriorada. As . 
cor,poraciáns franquistas estiveron, quizais roáis qué en 
nengunha out)"a cidade, ao servicio directo dos intereses 
especul~dores urbanísticos. Os feitos máis -visibeis son o 
En8anche ( amontonamento de ·edifídos, sen nengun parque., 
sen zonas de recreo ... sen nada . umano) e a plaza de Galiza. 

· O anterior Alcalde, Antonio Souto Paz,. tivo como obxectívo. 
principal conseguir o P~droado da Cidade de Santiago, na 
Xunt~ .e no Goberno central, non chegou a facer realidade. 
Nen siquera n~ .campaña das derradeiras elecicións, cando se 
lle _dou a este partido po·r in~ugurar de todo. Souto Paz 
'alegou a fru~tación do :f adroado como causa principal da sua 
dimi~ión. 

Castro Guerra·~ unha vez que 
.se víu xefe dos ediles compo~
teiáns, comenzou unha políti
ca' de depostismo, pero . ~en ' 
ilustración. . . 
- Neste senso, a ·Oposición 
fi!UnicipaÍ espuxo· nunh~· roda 
.de prensa . ce~ebrada ~ pasado 
dia catre; unha ·sé ti e de agra::. 
vios. 

Marcial CasÚo, do q ub · na 
rua se di irónicamente q~e fai · 
unha laboura moi frutífera 
(aludindo á sua condición de 
empr.esario fruteiro), saltou en 
varias ocasións os~ informes 
preceptivos das comisións para 

- levar asuntos ao pleno .. Tamén, 
por o~tra banda, retrasa ª en
trega das vivendas do. polígono 
de Vite, ao non nomear a Co-

. misión de Viviendas. De tal 
X:eito que os pro bes santiague
ses terán que sufrir" un pouc9 
'máís, Como ·se sabe, este é un 
asunto que se presta para moi-
tas cacicadas. · 

Outra acusación concreta 

que· lle fai a oposición é a ab
sorción da Brigada de Vias e 
Obras que era de responsabili
dade ·da Comisión de Planifi
cación. · Neste caso, detíúncia 
intentos de manipulacións na 
contratación dos traballadores 
desa Brigada, "un . de sexo de 
meter amigos de certos conce-
llais". · 

Outr~ ponto onde o actual 
Alcalde goberna(?) ao seu gus
to e no tema do urbanismo. 
Recenteme.nte, a Comisíón co-

. rrespondente presentou a pro
posta de sete derribos para que · 
se considerara no .Pleno, che
gando aquo só dous. "Cando, · 
segundo - os técnicos, todos 
reunian as condicións para 
proceder de acordo coa pro
posta da devandita comisión . 

En fin, non é s6 isto, senón 
que están moitos problemas 
por ·resolver aos que o absolu
tismo ·do. señor' Castro Guerra 
non parece poder darlle .solu-

. t~á~eg?, limpeza. da cidade~ vi

. xilancia e ampliación · ·da Pea
tonalizaci?n do. Casco Anti
guo .... . 

. ¡ - j 

O. certo é que sobran feitos 
e ~ razóns para dar lle un casti
go ao Alcalde ao través dunha 
modón _d~, censura. Cousa qu~. 

1 
a . Opos1c1on representada na 
roda de prensa do dia catro 
xunto cos concellais do BN-PG 
(que aínda están sen nornear) 
pode. levar a cabo con éxito. 

. Pero a lealtísima Oposidón 
municipal prefire facer políti
ca de galería en vez de proce
der · como seria normal dentro · 

. dunha institución: exercer . 0 
dereito de voto de censura. 

Hai que ter e~ cont3: para 
explicar esta actitude da lealí
sima Oposición que na citada 
roda de prensa estaban presen
tes, entre outros, os concellais 
Xerardq Estévez (PSOE). e Cle
mente González Peón (inde
pendente nas listas de Coali-

. ción Democrática). O primeiro 
acaba de anunciar que dimi
tirá para adicarse de cheo á sua 
laboura de diputado galego; e 
o segundo, veriase certamente 
nun problema nunha votación 
de moción · de censura,-xa que 
o seu voto é decisivo. Total, 
unha postura demagóxica. 

Asi qu·e mentras a lealísima 
oposición do concello ~ompos
telán opta por facer un pataleo 
para- a galería, o Alcalde pode 
seguir facendo tranquilamente 
o que -eles denúncian. 

X. DA RUA NÓ\ÍA 
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. Non·· .alilllentan: 
E prov~rbial a moifa desinformación do labreg~ gale.go en 

. canto ao que to~~, á ~limentació~ do gando e ao prnceso que es-
ta leva uriha vez mxe,n~a pola.s vaca~ -e~. c'?ncr~to-: . . · 

· Durante _estes ultunos anos, os paISes ma1s ad_taHtados ve-: 
·ften·prestando .unh~ gra!lde atenció~ a·este tema, cara a_'coñecer 

. mellor o aparato d1xest1vo dos ~um1antes ~ a sua c~pac1dade de 
aproveitame,ito de · forraxes, piensos e diversos subp.r~ductos . . 
Ternos asi que mesmo unha vaca adulta ou un xato de se!S meses · 

· ten un volume na su.a panza que chega até os 200 litros e_ nela 
teri millóns de · pequen.os orgahismo·s que·fan posíbel a dixestión "' 

· durtha grande e variad~ cantidade de produt~s. 

diante dos abusos dalguns ·in
termediários e ind ustriais que · 
aproveitan esta situación para 

- ~ 

,vncHs lec~erns · '. · 
' .·. ';! 

VAL01R N-OTRIJ:IVO . en % 
M~IMO . . 'f 

• -r - ".:;. 

H·umedad ... . .. . 
- ' , ..... . . 

Fi b.ra .~,,." . . . ·_ :, __ . - "-... ·""··~·, ·. . .. 
·' 13 

.. : ._ ~ J2 
'· ' -t! a. . l ·Minerales : .. . ........ ... .. - a· 

en- triµar a palla ou os ca-=-· 
ñótos en anacos- de· me-_ 
no.s 'de 3. centímetro~ . 

, 2. - ENGADIR, ·por ··· :cada -
qullo ·tie palla, . dous e· · 
mé~io de auga nos. que. 
s·e diso1veron 40 gramos~ -

. d.e :s_osa. · . "' · 
'!' 

.J:~s~CAR, -ao ár e despois· 
de. 48 horas xa está' a :Xet~ 
to para darllo ao gando'. · .. . , ... .., . 

Esta · 'palla tratada asI-° pode :
mixturarse con. Ol}tros :p.;rodtt 
tos para , faceiq. máis sahedeirá 

Destas e>aracterísticas do es
tómago dos, rumiantes e da 
sua capacidade para asimilar 
alimentos pesad.os, pod~mos 
configurar o que seria unha ex
plota Gión modélica, Ila que a 
parte básica ·da alimentació_n 
a constituen as forraxes e os 
concentrados que - cubren as -
necesidades que plantexan as 
altas produtións. 

· suministrarlles produtos· mói 
deficientes e a ptécios excesi- · 
VOS. 

Velai, para ilustrar .a situa
ción, dous exemplos. 

Ao gando estáselle a sumi.s-

t ·MINltMQ 
Proteína bruta 
Grasa .• . .... . ... _ .. ; .. 

U.A. p9r~ 100 . -.. 
Prot. . 10. U.A. _.... t,.3 ~~% ~ ~ 

_58 
85 ~ --· 

. ,.- para o gandq. Por . ex~fl:iplo, ~ 
con polpa de .: remolachá~ . con 
fáriñas ou. concentrados; con 
sal común ou melazas da in
dústria sucreiri . . ' 

' 

Mais en Galiza, e especial
mente na beirarríar, zona afee-. , 
tada.por un grande minifundis
mo e con altas densidades de 
poboación, hai mi~leiros de pe
quenas explotacións - dunha a 
cinco vacas- con escasez de 
forraxes, non só para cubrir as 
necesidades de sostenimento, 
senón para que o metabolismo 
do animal non se vexa grave-
mente afectado. 

Esta gandeiria marxínal 
cumple uns cometido~ impor
tarttes: emprega a tempo par
cial unha man de obra que 
doutro xeito estaria inactiva 
na unidade familiar , producin
do leite, carne e, marxinalmen
te, esterco que necesitan para 
a horta familiar o para a pe
quena veiga. 

ABUSOS NOS PENSOS 

Estas explotacións atópan
se, de cotio, indefensas tanto 
diante das esixéncias dunha 
Administración que baixo o 
pretexto ~un contr;ol saniwio, 
que. por nmgures se ve, poñnes 
sérias trabas á comercializa

dos seus prod u tos como 

. trai palla de cereais en "pacas" . 
- ~ VITAMINA ltl. DQ 

¡¡ -
. ... 

cp 
. e: _ a'précios que superan as L5 pe

setas por quilo. Tamén ~ ·p·or 
outra banda, estánse vendendo 
para vacas leiteir~s uns piensos 
compostos autorizados pola 
"Dirección General de la Pro
ducción Agraria" como de alto 
contido enerxético con 58 
Unidades Alimentárias (U.A.) 
por cada 100 quilos e, o que é 
peor, cun contido en Proteína 
Dixestíbel (P.D.) inferio~ ao 
cinco por cento . . 

e 
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MINEIRALE_S:· _ Cafoio, Fósforo, lodo,_ .g 
u 

·~anneso, - .Hierro, Co~ ~ 
o o . . balto; Zinc, Cobre; So- 0 

; <a!o y Magnesi~o. as 

i 
'O e: E 

•::::S 
. t.: 

Este pienso de uesastrosa 
calidade vendiase a 890 pese
tas a · saca de_ 45 .quilos , . que 
ven sair .a 19 ,80 por quilo . 

FABRl_pA Y. !JFICINAS: -

EL BAO·. - Carretera d~ C~mpañó_·. 
PO NT EV E-D RA 

Se ternos en conta que cen 
quilos de cereais teñen desde 
90 U.A. na avena a 11 O. no mi
llo e que a sua riqueza en pro- SOLUCIONS INMEDiArAs 

teína dixestfüel oscila entre o J,Jnha das vias para desegui.,. _ 
oito e o dez por cento, · por da .·paliar · estes problemas é a 
forza hai que preguntarse qué orgañización en .Cooperativas-
función cumplen no mercado de- base e afront~r a prepara-
estes piensos e como están au- cióp. de pensos amais da éó-
torizadas a sua fab:ricación e mer.cializaciÓn . dos seus pro'-
venda. · d uctos. Paralelamente, háberia 

Por outra banda, ¿ Q~é pen- que aumentar o seu nivel de 
sar se eses piensos os fabrica capacitación . p,rof~sional que 
unha indústtia colaboradora - . Hes permitiría aproveitar me
do Ministério de Agricultura?: · . llor o·s subpr~dutos e recursos 

boxe. en dia desaproveitados. 

Alguns doS- produtos máis 
abundantes e deficientemetite 
aproveitados, son a palla de 
cereais e cañót0s do millo. O 
'procedimen to·· desenrolado .. po
lo Instituto Nacional de Inves- . 
tigacións,. Agron6micas : de 
Fránda para lograr urr bon -re
sultado <lestes productos póh . 
gando,..consiste no segumte:·, 

,, 
f.:=:-PICADO_, qu~ consisie_ . 

-UNHA-RADIO ·coN · MA~CH·A; 
CQN ·· GAl\l~H_O - .. 

'C_ON IQEA~ 

-Outto produto a utiÍizar en 
Galiia na alimentación ~do gan
do son os bagazos ' de uva. s~---

. se dan en fresco ao gando ~ pa~ 
. ra fa celos ' máis sabedeirb.s con-' 

ven níixturalos CUff cinéó . por 
cento de subprodutos de sú-. 
.creria (médio quilo por .. cada · 
dei). Tamén poden- . ensilarse, 
engadíndolle un quilo de saf -

· común por cada cen de gáb_a- -
zos .. · 

\, :. . 

A riqueza en proteína d ixes: 
tíbel, tanto da palla cqmo dos 
bagazos, é baixa e por l sto, e 

· para cubrir as s.uas necesida- · _ 
des, hai que recurrir aós· com~ 
:plementos - .coas ·suficientes 
·prqteinas, ~ntre os cales c;lesta
·can a fariña -de torta de soxa 
qÚ.e ten . dun 4 2 a un 48_ por 
cento de P.D. de grande · cali-

.dade-, a de algod_ón decortica
do, 9 -35 por cento, a do ca
cauete decorticado o 49 por 
cento, e a do xiras9l ó 37_ por 

.· cento, · 

Todos estes .produtos: son 
. importa9os - en grande part_e

e para mercalos hai que acudir 
ás cámaras agrárias, aos . serví
cios de extensión ·ao Ministe-

, rio de Agricultura . . 



·v.atización e morte 
O-parque tiaturaJ das illas Cies, está a pasar·por unha d·o mesmo parecer a Xt!nta e asi que o Sr. Escala, Inspec-
série de problemas, aos da mera· conservación da natureia, Rectora. O terp.a da amplia- tor do 1 ICONA e m~mbro da 
haille que engadir os da polémica xunta rect~ra . . ción do camping é _outra das xunta · dixo que "as illas non 
que, colli~a _da man do ICONA, , · . cousas . que veñen senda dis- perderian o seu caracter .públi-

. fai desfai, sen contar con ninguén, e defendendo os intei;eses . ·cutidas, dádo que a xente -ve c9 a pesares da sua regulación" 
privados esquecendo os públiéos, e xogand.ó cos ·destinos a medida como ·un intento claro que tenios que ter en 
do parque, _coma se da finca .particuh~r de ca~a_.un . se trata~e. · de priv~tifar -as, ilf~s .. Un dos canta qúe o Sr . . Escala é do 
Pouco ou nada poden facer os're,presentantes P.ontos .da normativa de uti- ICONA, e o instituto até agora 
dos naturalistas; contra unha chea de burócratas de ministériQs, ~ Jización. do parque o prohibe non fixo nada palas illas que 

- que nada saberi d·o asunto· pero que non podeIT-' a a~amp~d~. individual ou co- non fora especular- con elas, 
deixar de controlar a sua parcela en forma · l_éctiva fó,.-á das instalacions dun ~eito ou doutro. Non po-
de c~mpetencia. · . .. . , autorizadas -polo ICONA pré- demos esqueeer que se algunha 
A todos estes lios únense os que te.ñen agora as duas empresas , vio informe d.a : Xunta Rec- . espécie de ave das chamadas 

UNHA XUNT A RECTO 
QUE NON RIXE 

O órgano rector das i1l ~ 
beria ser a X unta, na que~ 
representados seis minist 
tres representantes dos n ~ 
listas, dous representant ~ 
ICONA; un represent(lnt 
Xunta de Galiza, outr 
axuntamento de Vigo. Q 
asi en clara m inoria os 
sentantes naturalistas qu 
0 ~ · q ~e poden dalgun ~ gue facian o-transporte. . - .. . '. tora: Parece· ser que esta XUf\ta . mergulladoras, . están en peri-

E n sumá, ~moito mar de fondo e moitos· intereses en xogo.. deddiU darlle permiso ao pro- . gro de extinción ·é pola ma- · .. . coñecer a problemátk:a 
das illas. inda mais can Q · As iltas Cies foron declaradas demasiado tarde, tq.rdanza que prietário do camping que na - · tanza a que. se viron sometidas 

parque natural o ano pasado; a pesares de ·non ·estar xustifi- actualid-ade . .está instalado, desde ás embarcados deporti-
as razons para esta declaración cada ven JTlarcada polos'- para ampliar i zona para acam- vas que . saian desde Bouzas 
foron, entre outras, a de .moitos -intereses ·econonii~os _ pada; deste · xeito todo o que ou Canido. Estes feitos · foron 
preserv~r · as colónias _de aves · que hai nas · illas ~ Dunha banda queira acarhpar ria illa ·terá .que · denunciados poJas socied~des 
mariñas, dos ataques a que vi- duas compa:ñias de transporte, . pagar a tárifa do éaniping, vén-· ecoloxistas a · Ricardo Garcia 
ñan sendo sometidas pólos vi- as -~ cales non se acaban de . dose .a9i .marxinados aqueles Borregón delegado do ICONA 
.sitantes; ' man ter · o ~quilibrio poñer de acordo sobordo atra- · .. que ' ·non : p-Óidan· pagár a sua en ~ontevedra, ighqrando. é~te, . 

- ecolox!co dunha das zoas ma·is· que· por un. só punto que esixe · utilización. sistema:ticament~,. ás denuri- . 
importantes non somentes per- . a ·xunta , rectora: unha . alega · Nen á Xunta Rectora, nen cias. Igual que ignoraba as pro-
la povoación estática de gaivo- · que o seu punto de atraque _ ao ·1cONA, nen ao axunta- .. - testas _ da·s ·mesmas sociepades 
tas, cormoráns, e o .cáseque é o mellar por ter mc;tis calado mento, se Hes ocurreu outra , porqúe·as GOES (Compañia de 
extinto Arao, senon por todo. (Peirao de Carracido)" namen- · cousa-, de xeito que m'anteñen . Operacions Especiais) fixeran 
o valor que teñen como p.Ia~a- trás que a outra di qúe a sua que esta é a millor de todas .:.': prá~ticas .?e supervivén6i'1; na 
forma das aves migratórias. concesión é mais antiga_; e que as posibilidades que se estudia-: ·· , illa sur, dado ~que atrasaoa:rros · 

Esta declaracion de parque a zoa ·de seguridade da Pr.aia ron: Non· vén, ¿ou si?, que se niños e. acababan cos pol9s .. 
.natural ·· quizais teña chegado de Rodas é a idonea , sendo estea a privatizar asillas, tanto que perínanecian neles. 

pens~ q'ue 0 · president 
devandita Xunta Rectar 
Xose· Curt Martirtez, nat 
ta e · este foi nomeado 
seÜ · cargo polo miilistr 

. Ag;ricultl~ra; deste . rnesm 
· ·nistérfo d_e.pende . o ICON 
- xeito que . a dúbida q~e 

asaltar é que se os natur 
en X.eral, e. as sociedade 
tóxicas están contra da 
do · ICON~, cómo este n 
a un naturalista . o.s .. 
r,ep.resentanies mints 
repartense asi.: defensa;, 

... . b pu ni sanidade, o ras 
' 
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sent~n 

' 
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igo. Q 
fa os 
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1 ·t. es· deste xeito -parece 
1por ' . . t, 

tr.e todo& ·· os . mm1s e-. en . . . . 
rnais · ou~ros orga.msmos. 
. ñen competencias nas 
te f ·1 non vai ser ac1 que s~ 
' dac.ordo ·a hora de dec1""., 
an , . . . 

STITUCION . 
xuNTA RECTORA 

'xunta Rectora c~nstituiu
pasado mes-de ~ulio, para 
ntar desfacer o que nas 
e estaba a facer, o ·desma:
~eral , que üvo t.i_21tas trá
.como foi o asesmato dun 

s Até mediados do mes ·· 
¡~sto -non foron tom_adas 
¡~as . polo Gobernador, e 
entón cando foron 

das as zonas de cría, e ~s 
8 ás mismas. A afluencia 

·~a de visitantes e a liber
con que se movían por 

¡ as colónias de . gaivotas 
íldo importantes destrózos 

1 
foron algunhas das ra-. 
do resultado da restric

. somentes s~ podía estar 
'anxa de terra que vai des
porto ·de Carracido astra 

ia de Figueiras. 

rras medidas non vmeron 
r o penoso estado das 
posto que a cantidade de 

1e ·que acudía a visitalas 
campar nelas non foi 
olado en nengún momen
si pódese falar que noubo 
nos quena illa hat>ia perto 
inco mil persoas, o cal, 
do un cálculo médio, dá 

!otal de cen mil persoas. 
rtadas a illas, cantidade 

que rebasa con moito as 
· ións que tiña astra o pró
!CONA, as medidas adop-

por este de restrin xir 
pada foron insuficien

e veuse desbordado polas 
'Ons económicas das com
s de trasport'es, e das 
oions de bares e testau-

. ·. 

, A .estas presiólls hai que 
erigadirlle is dos ; propietários 
na·s illas, posto que ós seus · 
plans difire'n moito, _dos da 
Xunta Rectora, e son iotal;
mente contrários ap ideal da
conserváción das illás como 

· parque natural; os' seus intere
ses ficaban _máis en' facer unha 
urbanización con porto depor
tivo . 

Nunha conversa co Sr. Esca
la, inspector do ICONA para 

· Galiza, este dixonos. que: 
o problema das illas era to tal
mente inverso ao dos outros 
parques, posto que alguns ba
bia que promocionalos para 
que a xente acudira a eles, 
mentras que a declaraciori d~ 
parque natural das illas Cies 
veu imposta pola atluéncia ma
siva de visitantes". 

AS MEDIDAS 

A estas e outras preguntas a· 
Xunta Rectora respóstalle cun 
namotreto de proibicions, ou 
o que eles mesmos chaman · 
·normativa e que consta dos 
dazanove puntos seguintes: 

: 

af. O acc.eso á 'reserva. de Aves 
previst~ no decreto 2497 / '80 
do 9ezasete <;fo outubro .da · 
'ere-ación do Parque natural dás 
illas Cies~ 

-;- ' · ·~ 

1) CalqÚéra. tipo de activida- . 
de que. puidera ~upoñer, ·a mo- . 

· b) A introducion d.e novas dificación qo 'estado ~ctual do 
espécies animais ·sen p~évio es- · , chan. 
túdio paré;! definir o seu im- -
pacto· sóbor da f au~a ;: autóc-: , 

· to.na. · 

c) Os aproveitamento ga.n
deiros. 

d) A utilización do·s HerbÍci
das, pestlcidas ou fertilizan-tes, 
non autorizados pola xefatura 
i>rovirÍcial, pévio informe da 
Xunta· Rectora. 

e) A cap!ura dos a~ma~ vi
vos: os seus ovos as suas cnas. 

.f) : A caza todo o ano, asi 
coma -a tenéncia . dentro , do 
parque, de arte~ c>:u aqn~s para 
usos cinexéticos .similates. - --

g) A acampada individual ou 
·colectiva, fóra das instalación-s 
autorizadas ao efecto polo 
!CONA, prévio informe da .. 
Xunta Rectora .. 

m) A extracción de -ares, 
_ terras o~ pedras. · 

n) Prender calqÚera tipo de 
·fogueira ou lume. 

- j 

ñ} A instala~ión de · cartds, 
rótulos ou calquera tipo de 
men&a·xe publicitário. 

- o) A estáncia de animaiS do- · 
wésticos; nas . instalacións 
autorizadas .pára ácampar- asi 
como a sua circulación. polo 
parque. 

p) ü acc€so de barcos_ dé pa
saxe por lugar non autofjzado ._ 
polo .ICONA prévio informe 
da Xunta Rectora. · 

q) O traslado diário dun nú
-mero de viaxeiros superior ªº 
.autor-izado por ICONA _prévio 
informe da Xunta Rectora. 

r) Ma:llter apertos,.restauran-
. tes, campings, · e meren de iros 
despois ' da . -hora autot:izada 
polo !CONA, PJévio informe 
da.Xunta. Rectora. · 

s) A .apertura de Salas de 
Festas, _9iscotecas ou similares: 

t) A instalación dé. altavoces, 
ou outros aparatos de audición 
que poidan alterar· a tranq.uili
dade do parque: 

u} O uso de veículos a motor 
que non · -estean autorizados 
por razóns_de-servício público. 

DespoiS de todas estas 
proibicións, cabe analizar unha 
causa, ¿é necesaria l,mha Xun
ta Rectora, ·-para · facer ·nen· 
máis "ne11 menos que unha la
bor ¡:epresora?' cando o seu 

- labÓr teria ·cte ser educador 
· para que _ es~e feixe de medidas_ · 
non fose necesário. Esquencia
nos. --dicer que . na X unta Rec: 
tora haL un representante dos 
prop:rietários, ¿Por ·qué non · 
hai outro dos usuarios? 

SANT! VI LLAR . h) O verquido de :_escom
bros, basuras e demais_ resí
duos .sólidos f6ra dos lugares 
sinafacfos a tales efecto~. 

- 1 -

i) Todo tipo de adividade:_ 
da que poidera derivarse a 
·contaminación das alfgas, 
tanto as d·as fontes cómo as 
do mar. 

... :'. . '· .. , 

'\ÍeJai "tres . imaxes características das 
ilias hoxe. En contra disto a Xunta . 

propón unha ·série de meqidas, con-. 
tando-co be~eplácito dos' intere- . 

.ses privados; que de pouco ou 
-'nada V~~ servJr. A verb~Jqi 
dita·xa hai algun tempo "Sé 
non se pechan as lllas, están 
abocadas _á ·morte;' : Ouizais 

.. $exa e'se ó précio qúe haxa 
- que pagar pola inva~ión, 

de turistas que esta
mos a sofrir, de to· 

, dos os xeitos debe
mos pensar que 

ese é un patri· 
mónio qüe lles· 

pertenece ao 
. povo, inda 

.• que nor:i 
se conte 

con el. 



CHAMAMENTO ,A IODOS', ,()$ . 
PERIODISTAS· 00'- MlJNDO 

Do· 19· ao 22 d~ octubre pasado sesionóu en 
, oscu o IX' Congre$d da Organizáción lnternacio~ 
ar'de Periodis~as, -u.nha das organizáciÓns democrá-
iéas xurdldas des.pois .da 2.ª Guerra Mundial -aca-
a de cumpíir 35.anc)s-:-:- que se plantex.aron contri- .. 
uir a 'que non se· repitan o~ horrores dunha 'nova 
u erra .similar, á cooperación -'internacio.na( ao en
en·d~mento mútuo e á libe~a~ión dos povos. Mili.
an riela 'mais de 150 mil periodistas de 1?·0 pais'es 

(entre.' eles r~pre5aliados por rexímenes dictatories; 
tiránicos e feixistas) aos que hai que engadir as 21-
asociacións· d_e periodistas q~e se. uniron durante os---
dias do Congreso, no tran·scurso dos·· cales, aparte 
de dedicar gran atención ~ªº-~ :problemas ;p~ofesio
nais e sociais próprios .do·sector; elabor~use un d_o
cuniento -final destinado á opinión púb.Íica· mundial . 

1 • • • 

que ,transeri_blmo-s literalmente~ -

"Diri~ímonos aos traballado~es" cfos meios de 
información d,e masas en todo o múndo, aos re
dactores de pedódicos., . publicistas e rep.orteiros, 
aos animadores de rádio e teleprogramas,, aos.repor
teros ~gráficos, camarógrafos de TV ,- e en xeral á 
opinión pública mundial. . · :_~ . 

. . Colegas, " _ . 
Un, .grave peligro anieaza ao mundo no que vi

vimQs e traballambs. A carreira -armame"ntista .eÁ 
x~~al, e a nuclear fogueteril en -especial, desatada~ 

polas forzas agresivas do imperialismo, e ante todo 
polo il]lperialismo dos EE.UU., adequire unha .esca
lada sen preceden.tes, socavando a economia, acre~ 
centando a inflación, privando de trabaH0· a miilons 
·de traballadores, incrementando a . carga de gastos 
militares e" reducindo as asignacións' ás necesidades 
sociais. Medra a tensión 'internacional. Os nemigos 
da distensión tratan de , res.taurar a ~'guer;a fria;' _ 
que acrecenta o peligro dunha catástrofe nuclear. 

As ámbpJias· capas de povoaciÓn sinten a ame
náza de ~uerra, da' ·que 'falan constantemente os 
mei·os 'de -·difu_sión de mas~~ e ·que recofíecen meitos ·
estadistas e pers'onalidades po~itic~s. A humanidade 
pron~ncias·e, cadavez to~ mai.oÍ~ f.oria, contra o pe
ligro de guerra en aras ·da sua salvación, en aras, ció' -
·seu futuro. En .moitos paises, en todos os ·continen~ 
tes vaise de~plegand<;> . un ámpli_o movemenfo paci.: · 
fista e antimi litadsta. Celébranse mitins e manifes
taciói:is grandiosas ·c;uxos participantes esixen· qüe a_·_ 
carreira armamenti'sta sexa fr:enada. P-rotestan ener
xicamente --contra os plans dos E&.UU. de convérter~ 
a EurÓpa en area dunha guerra nuclear -"limitada" · 

·_ ou · ilimita~a, ·contra a creación 'de bases ·polo .. mili- · 
tarismo nort~ameri_cano e coritra a instaladón de 
for?as armad_as en diferentes ·rexións de Asia, -Afri-
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téncias _occidentaisr por parte c:fos estad9s .da co~u- · 

· · :n id~de s~cialista, e· qae·;o 9c~idente- qüeda "atra~
do" no -~mnamen~o, _o ~ue ·prmioca a . ~upo$ta nece
sidade -. de rearma.r aos pa_ísei da OTAN'con novas 

. foguet~s norteameri-canos. · · 

A mentira sobre a "'agresividade" da U RSS ·e 
· os ,países social·istas é ignominiosa e ilóxica. Fieles 

a.os princípios da coexisténcia pac_iftca e ·aos acor~ 
- dos reflex·ados _ na Acta Vinal . ~a Conferéncia Pa

neumpea, estes países propoñian ~eiteradamente 
ces~r a carr~ira de armamentos e, ante ~oda, de ar~ 
tn~mentos nucleares, ' renunciando a usalos, empe
zar a redución de armas e o desarme. . · 

~qui, na cidade de .Moscu, convencímonos 
unha vez máis de que .o povo soviético que perdeu 
na Segunda Guerra Mundial a vinte millóns dos 
seus fillós e tillas, quere a paz, quere relacións de 
boa vecindade con todos os países e unha amistade· 
firrl:1_e e sir:iceira con t~dos. os pavos. As forzas h~-

manas, os recursos industriais e as riquezas naturais 
uti 1 ízaos en aras de facer a vida dos homes m.áis se
gura e feliz. A U'nión Soviética non necesita territó-

. r.ios al.leos nen ~iquezas alleas. · 

Son igualmente mon.struosos os intentos per
petrados polos nemigos da paz para denigra r ao 

. movimento 'de líberación nacional, declarar "terro
- íistas" aos loitador_es patriotas de América Latina, 

Afridr e Asia, copiando a terminoloxia que os nazis 
utHizaran respecto ao movemento d~ Resisténcia e 
os seus participantes en Europa~ 

Estes homes e mulleres non son "terroristas", · 
senón loitadores· valentes e abnegados · pola inde-

- pendéncia e a liberi:ade dos seus pobos. Témolos 
que apoiar ria sua xusta loita! 

~ca, e America Latina co pretexto de defender os 
"in!ereses vit~is" dos E6 .. UU., mentras que na reaJi-

Ternos 'que apoiar aos participantes no movi
mento de masas cada vez máis amplo pala paz, po
lo desarme, pala desnuclearización, contra o peri
gro dunha guerra termonu~lear! 

Colegas, 
dad~ tráta~e · da .usurpación de riqu_ezas per:tenecen- · 

· tes.aos pobos que aÍi habitan._ · · - · 
Exhortaos a todos vostedes a escribir e decir a 

vetdade, defender xunto connosco a paz, estar ~o 
lado .daqueles que loitan por prevenir unha guerra 
nucl_ear, por salvar a humanidade. Chamávoslle a. 
contribuir . á comprensión mútua entre os povos, á 
ampli~ción e profunqización da colaboración pac(-

Colegas1 

v ·osteqe sabe·n, mell_or que · ninguen, que áñÍ- , 
plios e febrí~ preparativos·m1,rndiais son acompaña-

&>s 'por unha ruidosa ~- falsacamp~ña propagandís~ - fica e do mútuo proveito que é necesaria agora.tan
to -para cada país como para toda a gran família de 
povos que se éhama .humaniqade". 

: , ·tic.a ·sobre yn su~osto "perigro" que-amenaza a de-_. 

- mocrácia occide_ntal, á própria existéncia das po-

----·· Se eres ertsinante .. Se tes inquedanzas 
por actualizar ºª teus conóciriientos, 
por e~tar ao-füa. -Se queres galeguizar a tua práctica escolar. Se 
queres cuqrir o valeiro que deixarqn ná tua formación ós plans 
de . estÚdo do ensip.o. · Se,.. queres~ colaborar a f~cer un ensino gale-
go·; Se qµéres '. aportar as · tu~s experiéncias· ·como. educador gale-

. ' . . . -

go. Se .tes interés en perfeccionar a tua práctica educa~va e 
ade~~ala ªº médio, SUSCREBETE A ~·n ENSINO:'· 

¡ ¡xa extán·á venda .os números O, 1 e 2-! ! 
Suscripción por un anó ( 6 números) 
1.200 pes~tas. 

.,__ ________ __, O ENSINO, Apartado 1.102, Ou.rense. 
. ~ ,. ~ . 
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ASAMBLEA DE. CATALUNYA: 
. ., 

. . ,,. . . . .• . . ' .. - . : .. . . . -

.ObXetiVOS ·. sen cumplir 
Dez anos despois.de q~e as forzas políticas ~atalanas cre~~en á Asambl~a dé Ca~alÚ.nya, .unha . 
comisión de vellos loitadoFes polas libertades democráticas imp'ulsou .a c<;>nmemoració11 ·· · ~ 
do aniversário do organismQ unitário, que se reuniu ,por primeira vez o sete dé novembrb - d~ 1'971 
punlia parróqu.ia dun bárrio obreiro ·barcelonés. · · j 

As vellas movilizació'ns unitárias poden volver repetir$e, dadas as circunstáncias actuais._ ~"-

A constatación de · que os 
catro pontos reivindicativos da 
Asamblea ainda non se conse
guiron na sua totalidade rñar
cou, sen dúbida, esta conme
moración. De feito, os organi
zadores, hoxe en dia indepen
dentes ou encadrádos en di-
-ferentes partidos, non poide
ron evitar a insinuación, ao 
conmemorar o aniversário, de 
que a acción unitária dos sec
tores catalanistas de esq uerda 
volve a facerse necesáiia. 

Naturalmente, hai que ter 
·en conta que a conmémora
ción tiña o respaldo dalguns 
sectores de partidos totalmen: ·. 
te inmersos no xogo parlamen
tário (PSC-PSOE, PSUC, 
que nestes momentos seguen 
estratéxias moi diferenciadas, 

dos o pasado fin de semana 
con motivo do. aniversátio, é 
necesário · fac~r un poucp de 
história. A Asamblea foi crea-
da en 1971 como remate do 
longo proceso cara a unidade 
das forzas antífranquistas e de- · · · 
mocráticas catalanas, compos
tas case na sua totalidade por 
sectores de esq uerda. 

En 1966, a Policía Armada 
asediou durante dous dias aos 
estudantes reunidos nun con
vento dos P. Capuchinos do 
bárrio barcelonés de Sarriá que 
se reuniran para formar o clan
destino "Sindicat Democratic 
d'estudiants". O movemento 
de solidaridade que xurdíu 
arredor dos asediados foi , en 
certo modo, a semente dos fu
turos organismos unitários. · 

1.-A consecucc1on da amnis
tía xetal p~á- os- presos e 
exilados p9lí~icos. · · 

2.-:-0 e~ercício - das liberdades 
políticas fündamentais: .li
berdade de reunión, de· ex
presión, de asociación - in-

. cluida ·a sindical-, de mani- · 
festación e ~ereito de folga, · 
que garantic_en .·o acceso 
efectivo' do pavo ao poder / 
económico e político. . 

3.-0 recoñecimentó _·provisó
rio das fostitucións e dos' 
princípios . configurados no 
"Estafot" de 1932 ·como 
expresión concreta destas 
liberdades, e cOmo vía para 
chegar ao plertó exerc . 
chegar ao pleno exerdcio 

- do direito ·á áutodetermina
ción. 

. ; 

O_ clima político na capital 
do Estadó ·é de treboada total 

. A crise que se deu como con"." 
· . secqéncia das montaxes .elec

tóralistas · "atípic9s" 'imposí
beis de manter por anos, como 

· no caso da liCD, ou de dificul
. :tades á_ hora de manter rixide
ces desde as dire~cións esta tais 

· con repercusións nas ·distintas 
vias programátic~s periféricas, · 
.caso do PCE~ deulle actualida

.. de; sen sorpresa pero si con es- . 
~ _. pectacúlaridade. 
· . En plena crise, -á UCD tóca
-lle cÓcer _temas como a OTAN, 

· Presupostos Xerais, Televisión 
.. privadá, dificultades para man
t~r ~-a maioria párlamentária, · 

.pe~he de frontelras aós produ
tos españols, LO~PA, e ainda 
a própri~ RTVE. E son moitos 
<:}~stes temas os que f.an a crise. 

Porque · se · como· di Rodrí
gue"z Sahagun "UCD non pode 
seguir . soportando que : cada 
.grupo ideolóxico .do partido 
vaia lanzando ·0· seu próprio . 
discurso político" e ·nunha re-

e ·por sectores non parlamentá~ 
rios (fondamentalmente , na
cionalistas de esqüerda e 
MCC). 

Esta disparidade de proce
. déncias dos organizadores ·do 
aniversário despoxou á conme
·moración da forza dinamiza-

A '"Taula Rodana", as "Co
misións de Solidaridade", os 
"Comités 11 de Seteffibro"_ e -a 
"Coordinadora~de Forzas .polí
ticas de Ca.talunya" forán fitos 
sucesivos que -precederon á 
creación ·da _Asamblea, a prin-

4 .. ~A coorqinaoión . da acción , 
. de todos os_povds .peninsu
lares na loita democrática. · 

, cente xuntanza do Cónsello · 
Político xurde o chamado 
"Documento de integra.ción';, 
reafirmando as teorias· de cen
tro-centro 'e d.e unidad~ ante 
os compromisos ~Jectorais, 

non pode. ser real o valor do 
ducumento se neri_ unha maio
ria do sector liberal .nen os de
mocristia'nós o suscreben e 
Martín Villa. e Fernández Or
dó.ñez non · acaban de· verll~ ' a 
utilidade. E remendar para
aguantar. P_ero ós remendos 
non .serven. Os socialqemócra
tas de Ordóñez vanse, sen que 
importe moito as boa.s pala-

cípios da pasada .década. . O acfo de inauguración da 
·En médio dun ambiente de · 

movilización e loítas por pr9-· . exposición sóbor destes catre 
blemas urbanísticos e · sindi- .pontos celebrado o sábado dfa . 
. sete, r caracteriz. oúse pola acti·cais, a Asamblea tras dun pri-' 
meiro intento frustado de reu-· tude signifioativah1ente politi-: 

zada da maioda dos,preséntes, 
nión, finalmente póidose fun- o que non fai de tol()S supoñe,r 
dar en novembro ·d~ 1971 . . o 

_.bras de apoio parlamentário 
cando xa montou" un partido 
.:-Acción Democrática- e an
dan a· percura de parlamentá-
rios andaluces. ' . ' 

. -dora que p~oidera ter. Non obs
tante, os estados maiores dos 
particto·s e das organizacións 
Pelíticas · non contaron co 
reencontro das "bases" que," 
non hai ínoito, loitaron xuntas 
cuns mesmos obxectivos ainda 
sen conseguer. 

SEIS ANOS . 

comunic~do emitido· despois . ·que está a chegar unha nova 
desta primeira sesión constaba · ' etapa de moviliz~cións,'que xa A proba da_ OTAN xa a .pa-
de catm reivindicadóns 1que tivo precedentes ªº longo do , saron despois de vir da '.'deba-

DE LOITA UNITARIÁ 

Para · comprender - mellar . a 
significación dos actos celebr,a- ~ 

gufaron. até 1977 a loita unitá- ano C23 de -a]?ril, 24 ·,<le ·xuño, -ele'·' das eleicións galega~, eie_c-" 
ria palas '-liberd'ades en · Cata- 11 de setembre).· donadoras, entr~ outras cou-
lunya: ~- ,

1
,, , ~ORDI FORTUNY _- sas, - para meterse .~en · escrú-

pµlos coa liñ~ democratizado-. 
ra de RTVE, xirando á direita
direita ao colocar a Robles Pi
quer . de· direCt~r xeraI e crear 
as , iras _de todo o. fuund9, in-
éluso~ a aza do próprio partido 
que se pega a ape:rtarse aos 
.plantexamentos, via Fraga, de
sa grande direita · natural. Por . 
esa· banda and-an as loifas filáis 
fortes, que deron unha volta ás 
amizad"es políticas·, pasando a 
unha loita pechada polo cón
trpl do partido entre Calvo So-

. telo e Suárez. 'Até hai ppuco a 
gabanza era · clara para Suárez 
.por co.ntar co apoio de · Fer
nánd_ez . Ordoñez;. pero agora 
xa non de be estar tan . claro 
. cán_d~ Calvo· Sote lo int~nta 
desbanca.lo dese poder " que 
desde ~a trastenda exerce o 
"Duque", · convocando para · 
cand9 o periódico xa_ está na 
rua, xoves diá 12;· unha· xunta 
do Comité Executivo para ~'in
formar e propoñer· sobre a si
tu~ción política". 

Pesa o medo á derrota· par
lamentáriá despois d_as . moitas 
baixas_ e a realidade dese medo 
veuse · cando os pre.supost.os só 
poideron ser aprobados por un . 

·voto. Están d_etrá~ as negocia
cións da LOAP A · que lle van 
traer conflitos ante a rixidez 
dos traspasos de competéncias 
que 'poden deixar aos Entes 

.. Autonómicos en simpl~.s exen
cias anque logo queiran ·pásar
lle as facturas dos controis sa
nit~ios. E non esquezamos as 
grandes diferencias interna-s no 
tema "da televisión privada . on
de suaristas,. socialdemócratas 
e martinvillistas exixen a via 
p~rlamentária e · M~guel llerre
ro·, Cabanill_as, Rosón e Incíar-

- te queren .a tramitación · pola . 
via do decreto-leí por aq.uelo 

· da urxencia do tema. 

-
Moitas -máis contradicións 

· nurt , pa,rtido de partidos que 
fo.rman un goberno que se des
califica e siñala a sua autodes
trucción ao non. saldar ·contas 
estatais cun referendum sobar 
da OTAN dicindo ·"nOn aceitar 
presións en plena cris~ tamén 
trata coidar as relacións cos 
demáis grupos p.olíticos. Neste 
momento· non quix"era fic4r só:"' 
Non : esq uezan:ios .que ten enri
ba unhá lo usa que pode traer 
moi . variadas repercusi{ms~ -o~ 
fallo -do xuicio _dos acusados 
do 23-:F- fai que as ,negocia
cións no tema LOAP A, poidan 
aicanzar · teitos . máis elevados 
para as autonümias. 

Busca o goberno un am
biente favotábel. De todas 
maneiras, · parece moita crise 
para un grupo sen ideo lo xia e· 
·por algun lado UCD en ca\que
ra · momento pode aca.bar fi-

. . cando en ser o partido que so
friinos mi transición.- . 

PABLO VIZ 
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~, CENTROÁMERICA E CARIBE: 
', ,· ~-- - . 

·Amenazas e agr~ións 
Situadas no c~ntro dut}ha nov~ crise entre altos respo·nsábeis· · 

da · actual Administración fiorteainerlcana, duas .declaracións do . 
·Secretário de. Estado dos EE.UU .. ,. Ale~nder Haig, feitas públi-; 
cas .a seman~ pasada, ~volvero_n poner én. viló á ópinión 1pública · . 

. niü~diaí.' Os . anuncios de ·' que o~ EE.UU. non renunciarán á 

. utiliz;;tción de armamento nuclear en~ ~uropa e duñha posíbel in-.· 
tervehción- armada en Cuba e Nicaragua co obxectivo de "es
trangular a.os ,dous países que aos ollos de Washington axudan . · 

, . á guerrilla salvadoreña", n.Ó breve plazo dunha hora -plazo. no 
. que 'hai que incluir unha· oferta de· armamento e axuda mili far ·ª 

Marrocos para· que continue .a sua guerra co Fte. Polisario ( eán
do· o resto do mundo fai es:forzos para .poñer fin.·a este conflito); · 
o rearme de Arabia Saudi; o envío ·de · 4.000 :sold.atlos nortea-

,, mericanos a Exip to para realizar con e,. en este ·país ( ademais de 
en Sµdan, Somália e Omán} unhas maniobras militares co punto. r 
de mira orientado cara :Líbia e Etiopia;' asi como- a d.ecisión de. ; 
bloquear calqu~ra colaboración destinad~{ a favor~cer' o pro.greso . 
dos· países .do 1:erceito Muirdo...:..., ao marxen das diverxéncias 
entre a élite gobernante do EE.UU., sirven para comprobar ·en 

· qué beira se .. atopa o provocador, o agres?r, i~stigador dun con-
flito , local ou xeneral, de consecuéncias· imprevisíbeis; e abre 
a inquietante interrogante sobre ·asta qué IÍmi~e á Administra., _. 

· ción Reagai;i quere lev~r a · gráve · t~nsión inJ~rnacio_nal qüe e1a .· 
mesino provocó u. . _ .. , · . .. . . . , ~ . 

Xunto co .Mé.dió Oriente , e · 
-Africa Austr~l; o · istmo ·cen-
. troamericano e a conca do· Ca
ribe constituen unli.a das re-

fica ' ó 140 _por cen das sua~ 
exportacións nestes momen~ 

·te)~, cando hai 3. anos équivallit 
a u,n .80. por cen; no que ' vai 
de anO.-' (deica · ·outubre) _fugá.: 

· ronse · de Centfoamérka I.iOO 
millóns de. :dólares cára. Occ
cidente; . nos últimos · tres 

. anos estes ·paises . perderon 
1.235 millons de '· dólar~s., 
transferidos ás grandes potén

. cías ( esp.eciálmente aos 
· EE.UU:) polo deterioro do 

H~ig '. eS:tá dlsposto a m_atar a todos 
·aqu·eles que lle c·heiren a comunis-

' mo. 

· · ·diário . "U.S. News ·an9 World · 
. Report'' ~- explicaba que' con 
; isto, Reagan "deu a coñecer ao 
ü~dbe . e .. a : . Amér~ca · L~~~a 
·en · conxunto o sejl . propos1to 
d'e apoiar activamente ·aos pai
ses que rexeitq.n o -coqueteo da 
Cuba comU:rilsta" :· · 

" r 1 • • ~ 

to ~· O xurdimento da D_9Ctrina · 
Monroe, "América - para 9s . ,-, . . . . 
americanos , .. encarnana ·a 
vontade agresiY.a db . expansio-
nismo ianqui no área~ ·e ·xa a· 
-partir de l 840 _estes povm~ non 
recibirían a irifl':lép.cja ~aqueles 
id~ais qe. d'ein'ocrácia e ·liberta:. 
.de-;. senón iilxeréncias~·· -amena
·zas, - imposiciqn de tratados 
' en contra da sua soberanía 
provocación de guerras entre . ~ . . 

:·· estados . vecifü>s, chanta X.es c_9a 
preséncia . da flota de guerra 
norteamericaná nas suas augas. 
territoriais, intervencións mili-

- -tares, desembarco~ de marínes, 

ir_nposicións ~ de gobernos co
rruptos, imposición ede trata-

.- do.s económicos leoninos, inva
sióris, . otorgamerttos á forza 
dq status de protectorados co
loniais .. : todo · isto baix;o a 

mesma té~e da '~Seguridade 
· :Nacional" norteamericana qu~ 
. se chamo u prim,eiro Doctrina 
Monroe, despois Destino Mani..: 
festo, máis tarde ."Big ~S''tick'·', 
logo . Diplóniácia .do Dólar ... . 

coa que se xustificou sempr~ 
a humillación e o vexamento 
dos países da zona en máis de 
duáscentas ocasións ; que vol
veu o inicial ·ideal liberal, en 
actual expansionismo descara-:. 
do en forma de bases militares, 

- rutas maritimas "seguras" ~ ex-

iista q~e . ~sesinou xa a ·inais 
de 20 .1?il fil.los · (sobre l;lnha . 
_povoac~on de catro milións) 

}leste. lieroico 'povo. En c~m~ . 
~ra .. mesmo da manifysta von~ . 

.: tad~ ?º po.vo norteamericano 
( ex1sban en marzo máis de 
200 comités de solidaridade · 
co · povo~_salvadoreño; caneen: _ 
tración en maio ~e máis de 
100.000 persoas en . frente 
da Casa Blanca ... ) a Adminis- -

. ~ració_n Reagan mantén-actual

. mente a· roáis de 50 asesores 
· _ ne§te . país (que representan 

cerca do 1 o . por . cen das per
soas que ecercen o verdadeiro 
comando militar., coq impar- · 
táncia cualitativa que isto tén 
se se . considera a sua alta pre
paración militar especializada); · 
aumenta a sua preséncia no 
conflicto a medida que o tem
po vai pasando sen alcanzar 
a vitoria; e parece querer ex
tendelo a todé,l.·· América Cen
tral, temendo a sua reprodu
ción inmediata nos. países . 

· 1imitrofes .,-especialmente en 
Guatemala onde os avántes da 
guerrilla, en vias de u'nifica
ción, son .especta.culares-, se 
se ten en con ta o hostigamen
to e amenazas constantes 

~ xións roáis -convulsionadas do 
mundo, e isto ·por duas razfrns: · 
pqr un lado, pola profunda cri-: 
se das estruturas económicas, 
sociais e políticas _que afecta· 
·á maior part~ dos países que ·a 
.compoñen; por ·outro lado, po
la preséncia constante· e direc
ta que sempre · tiveron 'nela · 
,tanto os EE.l!U. como outras· 
'.poténcias occidentais (Fráncia 
mantén · ainda baixp a sua de
pendéncfa a Guadalupe, Marti
nica, _Caienne e á Guaiana 

· France~a, baixo o · status de 

. poder de· compra das suas 
exportacions; '~ntre 19·79·_ ·e· 
1980 a ·perda en rese.rvas in- · 
ternacionais foi · · de 1 .18 l mi
llóns · de dólares· ... , ~ sÜ'uacións · 
.todas ·elas favorecidas, na 
ma:fio:ria dos . ~casos ,. polas oli
garq mas Io~a~ que .. sirven 
'como eunuc~~ aos interes~s . da . 

Por outra parte, utilizando a pañsión de fronteiras~ gober-
. sua enorme inaquinária pro_pa- . . · nos comprados e 4óciles ... ; 

- (incluso , agora, de invasión) 
dirixidos ao réxime . nicara
güense · (non interesa que cun
da> o. seu exemplo nen qué este 
sexa o portavoz do Frente 

· Farabundo Mart í nos · organis
mos internacion ais) e a crea
ción, anunciada dias atrás, do 
denominado "Triángulo do 
·Norde" ( ou de ~'Ferro"), en · d.ep.artamerttc;) · .. de ultramar; 

Gran · Bretaña fai o próprio 
·coas illas de Monserrat, Angui- · 
la e ·San . Kitts - ~evis; e os 

' Países Bajxos exactamente .. 
. igual coas illas Curazao, Bonai
re e Aruba), preséncia moito · · 
rrÍáis acentuada agora .polo 
espectacvlar- ascenso d.os . mo- -
·;imentos de ·liberación e polo 
triunfo de moviinentos progre-

. sista·s ~n ví!lrios países cia zona. , 
E precisamente esta última 

éircunstáncia a que condicion~ 
e · detona a actuación -.de Was- . 

' hlngto11 nesta· rex-i<?n . que . 
poderiamos . sintetiz:ár en fres 
aspectos fundamentais: ecq
nómico, político e militar.· 

~ • . 

..,~. ~ .. eLANO.-ECONOMICO: 
AÚMENTAR . 
A EXPLOTACION 

, .. A esplot~ción sangante á que 
sempre estívt:rort sometidos 
os países de Centroamérica e 
o Caribe ·porpar.te ·das potén-

~ cias occiden'tais, e sobretodo 
polos EE.uu~·,- é algo ·ílue, 
aparte deeslar :recoñecido·, só 
as éifras . pode:r:i constatar. Poi 
exemplo, á deud~ exterpa dos 
países do área no .seu conxun
to en~re 19.73 e 1980 multipli-

. - colise por cinco e os · cálculos 
ma1s . optimistas consideran 
que chegará, ·- neste ·_ano, á cifra 
~-en · precedentes de 7 .000 
millons _ de dólares, _-o que signi-

~xpl~tación "intér:iacional. 

PLANO POLITICO: · , .• 
CONSERVAR 

, AS DICTADURAS 

. A .linea . b1:ribefia .e ceritroa
me!icana d_e V( asltjrigton no as- . 
pecto político""busca, por unha 
part~, consolidar <?S. rexímen~s 
conseryadores, e élll;te todo as · 
ditaduras militares; pola c;>utra, · 

· aillar·· -e .Q,ifamar aos gobe_rnos 
antiinwei-ialistas · da . zol)a co 

. obxecto ' de que os otitros po
vos'non.sigan 0 SeU exemplo. I ·. 

A actuación dos ·~:E.UU: no . 
.Salvad.ar, Guatem¡¡tla, . Hondu-. 

. ganQ.istica, e empiegando a 
mentira cunha desfachatez e 
un cinismo ' inéémcebíbeis, 

Washington acusa a Cuba, 
Gr;lnada e· Nicarágua de ser os 
-causantes da inestabilidade da 

.. rexió~· , ' intentando facer ver 
. que sl:lm~istran .e, armamen_to 

. a 'guerrilfa 'salvadoreñ'a (a pesar 
dos r~petidos desmentí.dos dos 
Robemos r~,spectivos) e 

omitindo .que son os .próprios 
EE.UU. · coas suas interven
~ións 1 • directas qu .indirectas-· 

.e a sua protección ·e axuda aos 
-rexímenes sanguináriüs e a.nti- · 
pópular_es · (qu~· teñen como 

·misión . prot~xer o· sistema ·de . 
exp.lotacióri · económica, poH- · 

: tica. e -~ocial d~ qu.e son obxe-c-

. ras, Xamqica e ;Barbados, pon 
·,dé. manifesto que ~anta máis · 
activamente mostren os gob,er-·- ·· 

to . os ' seus povos), os culpábeís 
.de que nesta área Latinoameri-
cai:ia non exista a paz. -

PLANO MILITAR: nos o . seu antjcoinunis!llo e · . · 1 . 

antíprogresismo, máis posibi- COMB~TER os A'.VANTES . 
· lidades teñen · de recibir gran-. · PROGRESISTAS · 

des · préstamos .norteainerfoa
nos ·con todas as facilitlades 
habida$ e pÓr haber. Especial
mente co exemplo de Xamai
ca, constátase · de .qué maneira 
quere a easa Blanca organizar 
as suas · 'relacións cos, p'aises 
da zona. A viraxe · á dereita do 
pais d~s-pois · dun, proceso ·elei- . 
toral,. coa politica do gobemo 
de Ed ':V~rd Seaga; asegur~ulle 

. !lnha axuda de"'" l .·l 00 millóns 
de · dólares, ao tempo que o 

. Despois da 'guerra de inde~ 
pendéricia' dos EE.UU:,-o tno

, d~lo de deinocrácia federal 
asentada nos ideais da liberta

. · de~ que ·' in.spirou ·as loitas -de 
WashingtÓn e-~efferson, foi ~a-

. rnén o modelo para os caudi
llos de Centro.ameri.ca, capita
nead0s nest~ cas9. polo xeneral · 
·Francisco Morazán. 

~fon .obstante este son9 ha- . 
heria de desfacerse 

e que ten a sua continuación 
· actualmente . no ~nvío · de 

"asesores" militares, ·helicóp
teros e pertrechos de guerra ao 
Salvador, Guatema.la e Hondu
ras; no bloqueo de préstamos 
para o desenrolo e para a ad-

• ' ! • 

quisición de alimentos a Nica
rágua;. ·no entrenamento de 
elementos somocistas e anti
cubanos en Florid~ ; no início 
das maniobras militares . "Hal-

. eón Vista"; no emprego de 
medios bacteriolóxicos contra 

a . povoación, as colleitas e 
o gando en Cúba; no intento · 

- -de desestabilización dos go
bernos progresistas (NicarágUa, 
Granada.,- Guaiana);-nas ·recen
te.s -. maniobras milítares 
"óceap · Ven ture· 81 ", as maio-

. res realizadas pola Alianza 
1 Atlántica na sua hlstória,. coas 
. . que' a OTAN. por Eriméira vez 

extende . o seu furicionamento 
lon?Ce · <:fos · lugares babitUais · 
das· suas · provocacións e . do 
seu ámbito xeógráfico-;' no in
tento de formar na · zona unha 
asoc1ac1on e·conómico-militar 
con . plataform·a ailtiprogres1s- ~" 
t.á ... 

xuso~ vértices se encontran os 
rexímenes do Salvador, Hon
duras e Gu~temala, co que se 
tentaría impedir o triunfo 
dos povos da rexión e neutrali
zar a revolución sandinista de 
Nicarágua. 

A pesar ·ae todo, o rechazo 
da guerrilla salvadoreña á al
ternativa dunhas eleicións 
ofrecida polo go bemo de Na· 
poleón Dua,rte, 1 bañado en san
gue, e a. firme posición do go· 
berno sandinista, a pesar das 
amenazas e dos intentos de · 
desestabilización , _engadido 
ao auxe evidente dos move
mentos de liberación ria zona, 
poñen de manifesto o firme . 
posicioriamento dos P?b.~s 
do área: .queren ·a paz, ' pero 

··non a .costa da libertade _e. da 
soberania: Neste : senso son 
ben elocuentes as palabras do· 
-c~mandante - da · Rrevolución 
. nic~agüense, Oaniel Ortega, 
pronunciadas o . pasado dia 7 
de ~U:tubro no seu discurso 
ante a A.sambl~a · Xeral da 

á CASO. DÚ SALVADOR . 
ONU: "Centroamérica e o 

·Caribe', e.sixe cámbios · revolu~_ · 
. · cionáfios e . son ·os patriotas 
~ centroarn'ericanos e · caribeñ~s . 

qu'en os . están impulsando, e . 
&Oll OS poVOS centroamericanos. 
e · caribeños quen están dispos·. 

O caso do Sal~ador é o 
máis· sangante. ' Os "'EE.UU~ · in::< 
tensifican os seus -acfos inter
ven-cionistas e xenocidas neste.. 
pequeno pais, armand.o e_ as~é
sorando a un _gob_~rno ter.ro- .· 

· tos a .' provocalos.:/' · 
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lUAS 

O POVO .PERDE, 
ALGUENGANA 

A nova trihuna 
de Riazor 
en obras. 

A algu ns gos
toulles tanto 

que agora 
queren tirar 

tamén 
a outra. 

ANDRES 

A case médio ano do comenzo do Mundiai 82 ainda existen .. . gundo a Ley, non se podia fa-
as polémicas de se será be~~ficioso para as cidades que van ser cer unha contratación directa; 
sés e para os donos dos e~tádios. Aí están alguns grupos políti- como foi o caso. 
cos protestando, clubs, que din que non van poder pagar os c'.ré
ditos pedidos para a r.emodelación dos estádios, e dúcias de mi
les de millóns invertidos _que en nada van ·repercutir no povo. 
Por detrás, claro-, como sempre, a picaresca: alguns que sacan 
proveito. · 

A grada elevada do Estádio chamar de España. 
Municipal de Riazor ven de ser Non queremos entrar en 
clausurada sen engun informe cuestión de capita'is nen tomar 
que ditamine o porqué desta partido por hlnguén,. pero o 
medida. O Alcalde de UCD~ certo é que o---cabeza de série -
Sr. López Menéndez di que vai xogar en Vigo e-que na. Co- -
non queren correr riscos inne- ruña só se van xogar tres par- -
cesários. Pero isto a moitos 'tidos, que,- a ben seguro -non 
chéiralles mal. Ai está en con- van ter o mínimo interéª para 
creto o anterior Alcalde da Co- os espectadores: serán tres "'te-
ruña, Domingo Merino qué_ di loneiros". 
non ver as causas claras: "non Polo demáis, as pretendidas 
entendo como cando se empe- contrapartidas que o "Gober-
zaron as obras e se fixeron os no Merino" queria acadar para 
correspondentes estudos, esa a cidade pola celebración <leste 
grada estaba ben e agora seica campeonato, quedaron en au-
está mal, anque non se com- ga de borrallas. 
probou verdadeiramente se es- " Asi, unha vez máis_, prímase 
tá en mal estado". o deporte de alta competición, 

¿Que é o que pasou dende que nen eso vai ser xa que al-
aquelas?, preguntase 0 Sr. Me- guns dos equtpos que se pode- -
rino. En diversos círculos co- rán ollar en. Riazor non terán a 
ruñeses especúlase que 0 cerre categoría dun equipo malo da 
da grada non é máis que unha nosa primeira división; sobre o 
manobra máis dos dirix~ntes verdadeiro deporte, o deporte 
do. Deportivo que q u~ren de participación cidadana, de 
arranxar 0 campo, que usufru- masas, o deporte como ben so-
tuan en exclusiva, por ·aquelo cial' e non como espectáculo, . 
do equipo representativo ~ .aspecto que non se consigue a 

Todo isto conxugado copo- meirande parte das veces .e que 
· der ·e amistade que alguns di~ · no mundial está casi descarta-

reitivos teñen en sectores i-da do, polO" menos para Coruña. 
UCD coruñesa e coa incapaci-- Hai que ter contentos aos mi-
dade da · nova administración les de -afeizoados; anque sexa 

AS PISTAS 
Deixand¿ a un lado xa o te: -

ma das gradas e outros que ~n
traremos par4 ou_tr() dia, como 
son a inoperáncia e 'incompe
ténci~ d9 Cons·eno do Mundial 
e dos poslbeis chanchullos que 
din pola rua que existen; pa_se
mos agora ªº .tenia das pistas 
de atletismo. _--:_ 

Coas obras que se están a 
realizar no estádio ·as pistas de 
átletismo están totalmente es
tragadas co que os atletas non 
poden entrenar. 

.. . rrsto, ·_ está claro, a 'nii1gúé:h 
lle preocupa, cando no primei
ro ·proxecto feito para a remo
delación o ·que se ia facer ·era 
d~i~ar Riazor sen- pistas de. 
atletismo. Ao fin logrouse· que 
non fose asi. 

Veu logo o.proxecto de que. 
O estádio coruñés fóse ·O pri
meiro estádio olímpico do es
tado español, causa que non 
lle costaria moitqs máis cartos. 
á cidade. Perb . até ai que se-: 
gundo se fixeron as tribunas é 
imposlbel . acondicionar . -oito 
ruas para correr, co ·que o pro
xecto se va(ao "garete''. Pero 
·ainda así ten $olución para os 
pensantes e animadores desta 
idéa: retirar as duas primeiras 
filas de asentos. 

Conversas para un lado,--vi-_ 
sitas por oütro, con comidas . 
incluidas . do · Sr. Heimida e rnuni~ipal que· non sabe dicer a - engañando·o_s: Despois veñen as 

nada que non, cun pouco de . decepcións. 
presión. que ·se exerza, sempre RECURSO. 
que non sexa claro a -presión 
Popular, ·xa que se·ndo así 
" ' . non se pode ac_eder a cha_nta-
xes", fai que a desconfianza 
sexa x~neral ao lado da Torre. 
COR_UÑA DISCRIMINADA 

. Por outra banda aí está o re
curso pr~n~ado. poio PSG o 
trece de mafo· e que· ainda 'está 
·sen contestar. · 

acompañantes.; bon marisco ... 
todo se vai arrahxar. .. pero 

_nen Madrid -nen Barcelona 
·. queren que mitra. cidade teña 

un estadio olímpico a rÍon ser 

Pero, 'por se foran pouco 
xa os máis de catrocentos mi
llóns' gastados no arranxo · do 
estádio, ao q·ue- boa falta lle 
facia, par outra banda· Coruña 
vai quedar diserirriiflada como · 
subsé dese ;mundial que q ueren 

:Alegaba o citado recurso 
que a adxudicaciórt das obras 
-dO estádio non era a idónea xa 
que o proxecto réfundido, pre
sentado palas empresas, como 
fan · sempre para aumentar ·as -
ganancias, ":excedia do vinte 

1 

por cen déF totahequerido pa.:. 
r~ a contratación:, po_lo que, se-

· elas. O centralismo está tamén 
presente. 

As promesas están aí, as
conversas, seguen, os Gartos van 
ser ·poucos pero ... quen manda 
manda e nós non temo s deci
sión própria. Pom~o importa 
boas disposicións _e·- razóns de. 
peso. _ 

'pucHEIRO 

'A NOVA .. · 
. . 

T'EMPORADA 
DEPO.RTlVA 

Seguindo · cQa análise · dó deporte galego de olta. 
·competición. Esta semana ímonos-referir ao Baloncesto, 
deporte ' que en Galiza está en a.uxe, anque por proble
mas económfoos, primeiramente, aos xogadores galegos 
que destacan un pouco lévanos xa de nenQs para outr9. 
equipo, e segündo, non existe case apoió das casas co- , 

· merciais, que son quen sostenen este deporte na élite . . 
Así nunca poderá estar o noso ·baloncesto nos niveis que 
_doutra maneira, por potencial humán, po~ería acadar. 

. . 
Pero o que roáis corta a expansión deste deporte en 

Galiza é a falla de instalación~ axeitadas, ·así como dé 
m~nitores e profesores d~portivos co.mpetentes. .-

Poucas son as_ vilas que· contan cunhas pistas cuber
. tas, condición ,.,,casi_ indispensábel para qu_e se poida prac-
. ticar aquí este deporte debido ao clima. Pero tampouco: _-

. _os coléxios teñen · canchas de .baloncesto, xa rion diga- _ 
: mos cuberías; nen siquet:a de cemento ou terra e alguns, :. 
·se-· tefien pistas, non teñen taboeiros ou aros; agás, claro, 
dos coléxios pnv_ados que son os que van á cabeza deste . 
d~porte no campo escolar. 

. Por outra banda e conta_ndo -tamén cos..incomenen-· 
.tes antes ditos, está a falla de promoción nas primeiras · 
edades agravada . polá nula importáncia . c}.ue se lle dá ao . 
deporte nos anos escolares: en poucos coléxios públicos·· 
das 

0

primeiras etapas do ~nsino, e ainda do ensino médi~>., :-· 
contan cos profesores de educación física capacitados, 
serión que · son uns mestres calquera ·sen outros conoci
mentos que ten corrido, sé cadra, detrás dunha pelota. 
Isto, para ún deporte que requite unha gran dose de téc-: 
nica así como un conocimento mínimo para que poda · 

· interesar aos- praéticantes. que empezari, levao a .estar. 
moito p-or debaixo das posib~lidades reais. _ 

Referíndonos xa ao deporte noutro nivel ternos ao 
O.A.R. do Ferro-l na máxima -categoria .que na · pasad~ 

. campaña sorprenden ~os proprios afeizoados. Nesta, con 
· alglins cambios na sua formación, parece que o seu po
tencial está máis ou menos ao ·mesmo nivel, polo que 
pode aguantar na categoría; se ben debemos de ter en 

. cúnta que a liga -parece que se presenta este itno cunha 
meirande . igualdade e .que o equipo fenolán está tamén 
m.etidó na competición europea. 

Polo dem~iS deixar constancia aqui do enfrenta
mento · existente entre_ o Axuntamento e o Citado club, 
que ·en .nada benefí.da unha imáxe que até agora pareé'ia: 
dabondo limpa pero que se está degradando ao alinearse 
clarame_nte cos sectores máis reacionarios do Ferrol que_ 
o elevan a estandarte. 

Ademáis do OAR existen outros equipos con me-· 
diano plantel de xogadores, p_ero cun problema acucian- -· 
te, o da financiación. Así e todo Bosco-Corufia, -debe de -.-

. estar entre· os prilneiros da ·sua división. 

Asemade deixar constánc_ia "e qué cada ano son 
· m~is_ ·os equipos. de ·vilas que entran nas competició'n~ 
provinciais e que o deporte da canasta parece que está 
volvendo a sair-do ostracismo en Lugo. ·. 

E ca.mbiando do deporte masculino ao femenino é 
obligado referirse, comó non, ao Celta; equipo reforzado · 
esta temporada para tentar· que non se lle volté a escapar 
o titulo lingueiro, anque vai ter difícil a cousa, despoiS 
de perder xa en Barcelona co seu ináis directo rival · 

A categoría des_te equipo feme~ino de balonce~to 
pode parecer un espellismo, ollarido o panorama deso
lador do _deporte femenino, pero tamén é .certó que a 

, canasta sempre tivo excelentes equipos en Galiza, lem:. 
bremos senón · ao Tabacalera da Coruña ou ao Medina 
-da mesma cidade. Pero é unha pena qu~ esto non se 
traduza nunha mellor promoción. e nunha meirande 
práctica entre as mulleres galegas. 



Entré negativas de "pases pro bus", novas instalacións, no
VQS comedores e máis qs precios dos pisos que iniperan es

te ano, o portador deste bocadillo ten moita razón: ¡Asi vos · 
_ queren _deixar! 

Xuicio Cürioso 
- .. - ..... .... :....- -.. 

- Moito se areou · a condena imposta ao lobeco de Mi
lans del Bosch por chamarlle "parco" e "inútil" ao Rei 
Xoan Carlos~ Total, pouca causa: un mes. Que pasa voan
do. 

Perneo se falou, por contraste, da senténcia xudicial a 
doús rapaces de- Vigo por participar - segundo a acusación 
e a isenténcia- nunha manifestación ilegal. Total, seis me
ses. Pero hai_ máis, lean, lean. 
· · Ao comezo do 4uício ~ como habia moita xente· de pé 
e polos pasillos, o xuez mandou sair a xente que non esti
vera sentada. De seguido, a maior parte deles sentáronse no. 
chán. · 

Un dos acusados, evanxeista de relixión, non quixo ao 
abogado do ·outro. E .fixo o seu relato: Pola mañá estivo na 
sua eirexa, para logo ·fr ao ·Castro a dar uhha volta e dese
g_utdo a unha cafeteria cuns amigds. Lago foi rumbo .ás Tra: · 
vesas, onde se celebraba· ... a manifestación, pere non p~ra 
participar nela, s.enó_n cara a sua casa. ·No inédio do atasco, 
saiu 'do coche a ver qué pásaba e o detiveron. . . 

O rapaz, segundo certificados presentados no xuício, 
d_ebido- a certas operacións na columna está impedido de 
movimentos nun s-o por cento ,-impedíndolle correr. A.acu
sación dicia que o detiveran correndo. Pero aqui está o bo-
nito: - · "' · 
. Urts policías dician qu-e o ·colleran correndo dia.nte de-

.. les. O acusado dicia que ia cara eles. Uns que foi ao final da 
manifestación e outroS' que foi . ªº princípio ca'ndo 'ia fu
xindq. Os policías, que dicfün qué era un dos que e'staba en . 
G·abeza tirª-ndo pedras, falaban do rapaz ·e.orno que non tiña 
barbas: Iso algúns~ Outros, non se acordaban ~pesar de que 
'~fixáranse n~IZ\ o· rapaz si tiña barba aquel dia, segundo 
·afirmaron os testigos da defensa .e. ~ .. sua própria m.u~ler que. 
ia c<;m _él ·naqµeía mafiá. )". . . . . . 

A cousa fixb rir inoito ao·s--aa sala. Pero o cachonc;le9 
foimóito mái~ ató carido pre.sentá~o'n cómo probas do "C.~~
riünal';-qúe ·era o mitro acusado:·. ¡un poema de Hernán'cie? · 

.. , ·. «1'" ·1 ,. . ~. . 
· e outro de Alberti. · . ~ · · . - .. , -
• . .-·.: ~ S1 _se~q;·~ -lf~:r~i~os.·ápadea, p'rir.·v~~,der libros de/\.l~er- . · 

,tl, ·Hernández,.. ~Jir~e Castel'1¡o .. A ver qué peüsan - el~.s ~ · 
. ""' . i . 
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Eu vino no arquivo da Catedral de Santiago, enfrascado enfre libros con 
sabor a anos, asi que puiden pasar a barreira verbal do celoso e solitario 
coengo cuxos servicios este inglés de olios azuis e pescudadores, non se 
cansa de loubar. Calquera o pode ver nas tabernas e cafés das ruas · 
compostelanas talando galego cun acento un tanto exótiC?º· 
Coido que alguén pensou, ollando esa faciana lo.ira e pecosa nun bar da rua 
do Villar, que o mito do mundo celta debía ter algo de verdade._D,avid -· 
Mackenzie non cree nel. E un profesor da Universidade do ~lster,. -. _ 
especialista en línguas ibéricas que ten publicado un "Manuúl de -
Paleontografía", "Cronica de Morea~', as "Cartas" de Diego Rocfriguez -
de Alamela, un español do século XV e que colaborou nuoha edición en 
microfi~has da produción do escritorio de Alfonso X._ Gran conversador, 
bon conservador, coida que o ensino do galega na universidade ten f!oxe 
gran altura científica e está a facer un estudo da Crc?nica de Santa-María de 
Iría. 

Fillo de pai escocés emigrado 
en Nottingham, cidade natal da 
sua na i. De moi novo em igrou a 
Brighton, no sul de Inglaterra e 
ali asisteu a unha escala da cál o 
mestre tiña relacióñs profesio
nais con xente adicada· á docen
cia en Santiago. No mosteiro de 
Meis, na provincia de Ponteve
dra, tivo os seus primeiros con
tactos con Galiza ha casa dunha 
fa milia -desas que. se coñecen 
por carta- <Ja que lembra "que 
non falaban Galego entre eles". 
~oi ao ano seguinte cando tiña 

. dazasete arios e asisteu a un cur
si ño de verán en Santiago, cando 
coñeceu a xente como Carlos· · 
Durán e máis a Antón Santama
ri na que seica empezaron a es
pertar nel o interés polos ·temas 
galegas. Era o comezo dos anos 
$esenta. 

Na Universidade estudou Es
pañol e Frances e foi logo duran
te o ano _.que pasou en Madrid 
cando adeprendeu a' falar Galego 
e a interesarse polo noso mundo 
cultural na compañía de Xan Fa
cal e máis dos seus· irmáns .e dal
gunha outÍa xente · qu~ . xa · tiña 
coñecido en Galiza. 

"Hai un .problema- di nun ga.- · 
lego perfecto a.inda que un pou
quiño·palatalizado-; aos olfos de· 
moita xente~ o estudo do g~lego 
non che sirve !)ara nada, por iso 
cando estiven na Universidade· de , 
Wisconsin traballei · con eles na -
elaboración dun dicionári·o de es
pañol añtígu¿-". Ao c0ncedér'en· 
lle un - permiso ·de estudos de 
médio ano tiña pensado adicarse · 

. de novo a temas reiacion(ldps · 

coa Galicia históriea e, cando re
copilaba material para facer 
unha reseña xornalístíca, topou, ~ 
seica por casualidade, unha in-
formación que decía que se to
para na Biblioteca Vaticana algo 
que parecía ser a cópia perdida 
da "Crónica "de 1 ria". Veuse para _ 
Gal iza, isto era o' mes de setem
bro, e adicouse a pescudar .nos 
arquives da Catedral de Santia
go, no Diocesano e tamén no de 
"Bienes Nacionales" da Univer
sidacle. Parece que polas bibli.o
tecas de Madrid tamén andan es
parexidos alguns anacos referen
tes a ese documento da nosa his-

- ' lt:ória. Parece ser qt1e hai .constán
'cia de qu~ rio século XIX aoda-
ban álgunhas cópias en mans de 
particulares; por .eso David 
Mackenzie alerta continuamente 
a preséncia de calquera indício .. 
que poida levalo a contactar con 
quen poida se·r proprietário de 
algunha destas cópias· ou de·a!"la
cos da mesma. 

' . 
c.Oué se pode dicer, a xeito de 

div.ulgación, d'o que é ~ Cr~nica 
de lri~? · 

E untia tradución do- sécµlo,. -
XV, da Crónica lriense Latina. 
A cópia que eu estudo está da'té!-
da no 1444 pero teño .tndícios. · 
que tan supoñer que a .tradución . 
odxirfal· é ar.tterior. 

E curie.so: non se sabe moi 
. -ben con qué final idade se fixo 
porqu~ é ~nha espécie de .m·istu

-ra q"'e .indue .t1nha part;e ·da h js
tória de ·composte.la que . non -

• chega ao remate tendo en, conta · 
....... os coñecem.entos da época. o in~· 

terés déstes estudos é evidente, 
por exemplo a copia que estou a 
consultar na Catedra·1 é de 1468 . 

-e ten unhérincrústación con~e.m
poránea que narra os prinéipais -
acontecementos da Guerra 1 r
mandi ña. 

. lE qué-lle Pil~ec;e a · un profesor . 
da Un~iersidad~ 'do Ubter. o 
arnbente cult_ural.-,galego de ho-
xe? . -

Non estivera aquj nada desde 
o cámbio de réxlme. O máis im
portante cámbio q'ue noto é que, 

1 ·- • 
antes había nos grupos ma1s ·ou 
menos c.ultos, _unha espécie de 
·unión baseada na oposición e 
agora vexo qué se-está a producir · · 

. un proceso diverxfiote que_coido 
qoe é o único camiño para· che
gar máis tarde a estable~er acor
des , poi íticos. Logo noto tamén - ' 

_un alívio naquela· expresión de 
·frustración e de ansiedade que 
~ra· moi evideñte hai vario.s anos. 

NGutro aspe~to, Ve)_(Ó que . 
ainda hai xénte· que pensa que o 
Galego só sirve para falar na_casa 
pero ao mellor, logo vo~ ao Par~ 
tido Galeguista. Personalmente, 
coido que sempre na his~ória 
existiron épocas de -ukoine" e 
outras nas . que prei:fominan _os · 
procesos disgregadores-e de volta 
aos orixes de' cada cultura. CoidÓ 
que aq~i se está a· vivir unha des
tas ·últimas épocas, aherños, por 
exemplo. o rexurcfimento do 
idi.oma Galego. · -

lE como· lle vai ao Gaélico en. Ir
landa? 

· Coido que no Sur lle vai moi 
mal pero no Norde estase a· dal'. 
un rexurdimento· pr()piciado PO:-

. los católicos que o considera_n 
como algo · seu. O departamento . 
de Irlandés da Universidade do 
Ulster e un dos .máis concurrí- : . 

. dos. Agora ben, todas estas ·lí~: 
' guas corren un gra.ve- perigo ao. 
non teren expresión nos . meios 
de- comunicación ·ou. teren unfia 
expresión-mínin:iá como lle. pasa 
ao .galego .. E-uhha áuténtica, ."er
goña ver como sae todq~ os dias 
á rua o ·'XornaJ "LA V.OZ DE 
GALiCIA" que, 'ademais eu ·coi- . · 
do qÜe debería revar. un gran le-
, treiro en prini.eira páxina que.di-
xera "Voceiro de Alianza· ~opu~ 
·1ar" .. 

· c.Oué pensa-'o'. estudoso dQ G.ale
go ·antígu.o".' ·dq ~enfre~tamento 
que existe hoxe darredQr do te-

. ma das normas que _se ·h~n seguí .. 
á .hora de escribilo1 . 

,,, ... -. -

En . primeiro lug~r teño que __ · 
c-di.eer que_ ná ésc.Fitura do 'galega 
antíguc;> non éxistfo nengúntia 
·norrr\a fixa· ~o tipo de grafia que 
5e utilizaba dependía do talle! ou 
do copista. Noutro . sensa~ 'para 
min, o irijportante da· língua é a 
fata e nqn ten a mínima impor
tancia o cómo se escreba. Fale
m~s:. Galego e x:a est~ . 

. - . . 

APUNTES -S()B()R 
..,, 7 - ,¡ ~ ,: -

D,A NORMATWIZACION 
.. - . -:; _.· n·rJ.- GALEGQ·· 

Apresento ·-11oxe .• como exerriplo,. de inquedanzas-xa antigas, 
fragmentos dun escrito-histórico de Viqueira, ben coñecido _e esti: 
mado poÍO seu saber e nacionalismo. A sua actualidade é total. "Vai 
reproducido coa ortografia do. ~rixinal. excepto ná a~entuación e 

· os apóStrófos ~ · , • · 
:«'E un problema entr(! nós a reforma d_a ortografía e un pr.o
blema ditnba grande trascendencia. De Jeito existen ·boje, 

- . c(uas maneiras de e.screber ~º galego: unha que podemos ch.a- -
mar érudita, etimológica ou, .millor,. ,histórica, e 071tra popu- . 

· lar. A diferénc.ia está · en -que · na primeira se empregan a j e' a 
.g na forma que se fai en portugues ou francés, e na segunda ~. 
SU$tÍtui a estas letrás no sevanteditO sonido a X. o m.eu pro.-

. p<lsito .no preseñi:e artigó e mostrar que _temas que adnútir . 
in~edi;;tamente a ortografia erudita," si cobizamos a· máxima · 
eficacidade donoso idfoma, e que no porvir ternos que-modi"'" 
ficá-la nun senso ainda mais útil. - ·· · 
"Polo momento debemos·aceptar a ortografía erudita, e.timo-

,lógica, o que será un gra;,.pa~o. t!iais .conseguido isto, precisa
mos continuar" a nosa obra e camiñ'ar para ·a total uñific'aeiÓn· 
das ortog"rafias galega e portuguesa. Asin, .introduciremos a 
nll pala. ñ, a lh po-la Il,- e outras modificacións. que o lei_tor' 

- pode adivifíar facilmente. Fa~á-se isto primeiramente_nas pu.- -
blica~ións eruditas, científicas, despois nas populares. 

- . "Quizais alguns consideren isto como un~a fantasía sen va- -
lar. Lembre'!},-se os que tal pensen da impoftáncia que ten en - - · 
todos os povos a fixadón da ortografía e os esforzv.s q'ue ne~ , 
lo poñen. Lembren-se que_existiran.casos como os:nosos_, .: " 

.- - . 
· Antes de qada, duas aJverténcias, amigo foitor: Piimeira, qu(: 

este artigo vai tia ortografía usual do galego; .isto é, na ~spañola. Se~ 
gunda, que este artigo. serve de introdución ao .tema técnico (e polí
tico!) da "Normativa.Galega do Galego". Porque hafo~~ norm.3:ti
va gatego (poucQ usada) e unha·ortografia española do gale.go_(a·ha
bitual); e porque o tem.a nón é inoce~té nen politicamente netitro: 

- · Explica-me, s.e non;· por· que a Xunta (non mui ga.Jéga ... ) fai que·'o 
gat~go se escreha seguindo a normativa ortográfica .española... . · 

-Una adverténcia -mais: As observacións, correccións e -pergun-
tas_ que se quieran facer serán mui ben.vinaas·! . 

. 1.-PLAN -DAS COL~BORACIONS. , 

Nesta série de artigo$ sobre ORTOGRAFIA trataremos afg!lns 
~spectos tei>ric;c>s. e . osprincipais pontos__ práticc;>s da normativa orto
gráfica ¡;lo galego. Os primeiros serán: 

1º:-:-A distinq_ión '"entre língua talada e língua escrita. Cons:. . 
tituen, en realidade~ duas llngúas dentro da que se considera unha e 
indivisíbel. . 

--2°.-:_Deflniremos lfogua~oficiat qu~ na nosa cultura é sempre 
escrita. E, como-tal,-observaremos a sua fu.nción de símbolo nacio
nal para · o . -"poder" ou para os "podidos': segundo se' mire. Con
_Cluiremos que a cuestión o.rtográfica é ma{s .que ortógráfica. . 

:11. -Reco//eremos os critérfos mais impo,r:tan'tes que amiúde 
. · serviron pa;a estabelecer a ortÓgrafia-das·tinguas nacionais. Partici.J-. 

larizaremos sobre o caso ·galega. 
. 4º.-6esmascaremas. -as· -falácías e falsós argumentos dos que 

propoñen, desde a Xun·t:a, a ortografía españvlizante .do galega; dos'_ -
que a quéren impar seh o rn,ais mínima debate. · , ... · 

Dos' pontos 'práticosconsideraremos entre au.tras: . , -:.,_'" 
' __ .. :-tº:-Alguns casos ·de. ortografía g~lega do galegp,. como · Ó:~,uso · -- ,· 

de lh, nh, nas· veces de 11 .e · ñ; o de g,J .. e x "(agora usa-se e-xr;lus~va· ~- - · 
mente x); -m, fina},. e medial (coma en umha, algumha, ... J; os em

-pfegos debe v, de . e e z, mesmo o posíbe..lde ~(ce cedil/ado). · 
- :fl.-Veremos, porfin, a necesidade de recuperar sufixos_gale-

gos, como--zon (- -c;om), -són (;xom), -za (~ ·~a), igual que se .es- . 
tán' a recuperar· os sufix_os do plurar ( ~·ais, ·-:-eis, -is, - uis) ou 0-

bel, e_ determinadas-palabras. 

· 2:- -0S TEMAS DISC~Tl~OS. 

.Advertirás, leitor ainigo, que falo-e contrapoño duas orl:ogra- . 
~ fias-.para o galego: a galega-gal~.ga f:! a_ . española. Penso qúe non hai · 

mais posibilidades. Matizará-se. mais ou menos unf!a e outra.a_pdón 
norin_a-tiva, pero na·n se ofer:eám terceiras 'ou cu.arta~- via"fi. . . 

-Ainda mais, nas presentes cil;ct.instáncias as~que . defendif.n:-e 
fmpoñen a 'normativa española (como definitiva) defende'! e prati-. 
can o bilingülsmo a ultranza,-se é que non tentan provocar.ftam'é.n ~· 
~orno definitiva). a desnormalización da galego. Mentres qué_ O$ que 
defendemos e utilizamos a norinativa. galega, ainda con matiíj:e_s, . 
propugnamos o uso normal do f!ª~ego na· Gal iza en'_to.das as ord~s e 

A. GIL HERNANDEZ 



Quigir()~· 

Desvida e morte do Bentos Pardinhas. 
. Para Xoán Xosé Santamaria Conde e par~ M~ri .éarme, · 
sua mulher; amigos desde aquel serám minhoto do 6-12- . 

. 7~ . . 

O ,Bentos .Pardinhas adoitava andar aos mortos. 
Igual que ou_tros andan ás· rapazas. ,E non era que lhe 

. nom gostas~ o choi9 de facer as be iras. Só que ja lhe p·a
sara o tempo. Comci el diéia, a cada cousa lhe compre a 
sua idade .. El- seique ja a coáer-a, e bem corrida,· aste os 
trinta... - ~ • 

Daquela foi cando casou coa Gela, que non resul
tou tam feituca como. leviana ... . e .fugiu-lhe ·umha má noi
te cum · seu éurmau, cara a Barcelona, como punha, con 
toda claridade, a. carta de desp_ec:lida, nuns termos lamen-

. tavelmente folhetinescos·. E Jevando o-cat'fuo; que; ao fim 
.- das .cantas, fora 'ela qÚ_e~ o parira... · 

Mais ·o Bentos nom nacera para . QS -~ornas. E asi, 
· pasado um par de anos, cando .a desvergonhada dela lhe : 

mandou pedir cartos -que o·curman tampouco nom era . 
de fiar e a deixara, ao sei:J turno-, e lhe falou dos traba
ll')os que a".ldav~. a pasar naquel rebúmbio mediterráneo, 
e que se el ia Junto dela, e que muito se léníbrava de an
tes, e que .se o rapaz logo teria de ir á escala, e que ... 
Bueno, pois daqoel.a o B~ntos matinou: , . - - · 

. "Cert o -que o outro norn tem culpa,. mais quem me 
asegu ra que os ·car-tos vam ·ser' para o cativ.o? '(EI mesmo 
nom .' andava mui alá de peto como parar manter dua.s. 
casas). Por outra parte, aqui está minha irmá,· que bem 
pode criar o sobriri'ho, e a nai vir vé-lo cando lhe pete ... " 

· A Gela to'rnou. a chamar polo seu home: el non era 
máis próprio reunirerri-se alá, onde. el mesmo tinha me-· 
lhores oportunidades p~r·a ascender.? . (Muitó rosto ti,. 
eh?·). E que tal e que sei eu ... Mais· o Bentos, .inda que o 
galopim lhe tirase o seu, facendo-o duvidar, dixo-se, co
mo decotio: ' 'Eu para os cornos nom che nacim A este 
hom inho ti non o colhes·outra volta .... . ... • ... '' 

Pois :nem por· es~s este hominho volveu a ir ás mo
zas. Nem ás boas, · ner:n case ás perdidas, que, todo hai . 
q ue dici-lo, eran as únicas que na ,vtla podiam lhe 1.evar o 
apunte. Velai umha das razóhs palas que o Bentos Par
d inhas decidiu andar aos mortos .. . 

Mais nom hai que cuidar, por ·este simples· feito, 
que o n'oso amigo estav(ghilhado ... Se algo non lhe fa~ 
lhava ao Bentos era precisamente o ·siso ; a perspectiva da · 
realidade. E isto porque el tinha. um aquel de f.ilósofo . 

.Nunca t~m feliz era o B~ntos como cando botava 
um anaco facendo-se perguntas qwe el mesmo tentava 
responder. Como fn.iito das suas muitas· ca.vilacións e 
nom poucas observacións, él de abondo sabia o que · 
cumpria facer e o que norn estaba bem visto. pela socie- . 
dade bovina na que !he.tocara vivir ... 

. ' 

Irnos ver. O Bento-s era ou nom um funcionário e 
máis ·um pai de família? Certo que isto· norri se lhe_co
nhecia á primeira olhada, nem seque'r pela alianza, que ja 
nunca de antes el usa.ra, por umha si rhples razóm de co- · 
modidadé e naturaUdade mesmo. Certo tamén 'que a con
dició'm de func_ion9rio a acochava canto podía, talvez por 
nom ser aquela a suá verdadeira vocacióm, senóm, singe
larnente., umha ·solucióm circunstancia! ... 

Igual que o matrim6nio fara umha sua debilidade 
das · máis fortes ... E muito tivera que trabalhá-lo a Gela , 
para dar co mozo diante do crego ... e máis co pou.co que 
a el 1 he gorentavam estes . senhores e máis os seus ofítios 
casamenteiros, que decote acabavam numha ¡:>erda da sa
grada liqerdade ... E despois de tanto suá-lo ... As mulbe-

. res' nom. hai juncras que as entendal /. 

Be!'TI, o .indiscutível era que e:;> Bentos estava casado 
e m_áis er:a empregado, p(!blico. E nom era tampouco que 
lhe _riom góstasem estas ·causas. Só que a el bem·se lhe al-

. ~anzava que a ·un home calquer no seu lugar non lhe esta: · · 
·va permitido facer do s·eu caletre umha caixa-de-pandora 
pai:a se botar a andar coas suas fantasías polos rueiros da 
imaginacióm, serrt_ correr o risco de que o chamasen -tolo, 
e, consecuentemente; o rejeitasem do seu jamais bem 
ponderado·círculo de ciqadán·~ comedidos. · 

O Bentos, senda quem· era, ou talvez respaldando-
.. se niso, por ser, como elo ·era,. un chisco cobardóm ou in
deciso, tinha vedado, entre outros queface'res, andar des
cal~ ' poi a rua c::ando . os zapatos lhe' mancavam ... tinha 
vedado ir-se umha noite de luar, praia adiante, á procura 

de estr.elas, para amanhecer, se lhe cadrava, numha das 
vilinhas da outra banda da ria ... Tampouco ríon estava 
cabalm~nte nas suas coor:denadas· cotidiaoas juntar-se, al
gum lusco.-fusco,· cos marinheiros que el conhecia, para 
integrarem as diárias exp.edieións cará -o horizonte· vici
nho ... e .muito menos era-lhe dado junguir-se aos camara
das 'da' case secreta taberna, nas case-secretas .reunjóns 
que argalhavam en_ocasións tamén secretas, e tjue re.m~- · 

· taram aqu@.la volta em fugida, e aqueloutra em auténti
ca desfeita: . .' Todo isto; e · aínda máis, o desbotava el 
_mesmo·cando non lhe·estava proibido. 

Mai~; dentro da p·acata s·ociedade local, havia um 
cho.io, ·o. dos mortos, que nom tinha de todo má impren-· 
sa. Pela contra, sem.elhava case como umha sublime de
vocióm, muy_ cara ela· aos velhos níveis religiosos da vila. 

· Asi foi como, ao tempo que dava libre curso a umha afi-
cióm dos seus románticos qezaoito anos, o Bentos co

. brou-se · nela do corsé convencional ao q'ue a sua- situa
f ióm ·o obrigavá,-ou, polo menos, el así o cuidava, 'pillan
do, dia si e dia nom, ou, simplesmente cando o espírito 
lho pedía, o camir'lho do camposanto vileg.o. "' 

- .o' primefro · ~l,.Je o chamo~ forom os fachendoso~ 
mausoléus, de tam disc\Jtível -linha estética: colunas tron
zadas, anjos eternamente a·cismar, templete·s greco-rom~
nós· de góticos vitrais é reix·as inúteis, separando elas, 
aínda ·!máis se ·tor posível, a mortos de vivos ... Todo re
dondeado co tr,áque final daquele's apelidos case'musicais 
de tan belidos... · ,, " 

Asi q1,.1e pasarom ás semana-s, o Bentos foi lende a 
~ cr.ónica social, entre Cl,JrsL e macabra, que, abusa.ndo das 
·letras de mármore, andava a procurar umha imortalidade 
chocaJhe'ira, · e se desenvolvia, particulármente, ·numha · 
caste intermeia de enterramentos: os nichos.' Tratava-se· 
dumha linguage sentimentaloide, nhonha e apafante, pa
ralela ao resobado dialecto é:las esquelas . funerarias dos 
jornais, que ~tam mal "traduda os sentimentos, e nom era 

· outía ·cou~a que a testerrlunha pumh~ certa épóca; máis 
anacrónica cada volta~ . e dum ambiente socio-cultural 
·meqiocre, carente el, ·taritp da singeleza propri~mente 
popular, como da mesurada severidade dos .aristócratas. , 

Ao cabo,' o Bentos acabou por se de.dicar com pre
di leccióm ás campas de sempre, · ás humildes covas dos 
máis probes; os sós que, para el, estavan ·n·o selpítio·na"' 
tural', a terra,- a cumprirnm, - como nengum, o m(ticó 

mafldato ·de voltar ás órig.es. 

Ao tempo que isté> descobria, o· Bento.s cornezou a 
- reparar, dumha maneira consciente, na natureza que 

arroupava aquel saudoso lugar: os pinheiros da avenida 
central, em marcia! e dobre ringle ira,- alternando cos mir
tos achaparrado~ e Ós esg~ios alciprestes; por riba e todo 
ao redor! os paxaros, e, alá no fundo e embaixo, ao final 
da r~mpa descendente •. o mar, a ria imensa, e, máis dis
tantes· ainda, as terras fronteiras, realzadas pela lonjania. 
Todo isto nun conju~to que coñvidava a sonliar... ' 

Num confim do camposanto, o lavar das aves, 0 

vento e máis a auga criara umha camposinha mui jeitosa. 
Ali, tras umha . esquedda lomba de. area, o Bentos; que 

·nom sonhava só com · troulerias, cavilava no filho e 
- mesmo na Gela, recriando-se morbosamente na lembr~n

za dos bos tempos idos, que cada vez se ·1he antolhavam 
máis felices. 

El non fora nunca quem, nem jamais fixera grandes 
e~forzos para borrar a ·sua mulherinha do pensamento. O 
certo era que n<;>n lhe gardava xenreira. E isto, polo seu 
inato fetalismo, que o empurrava a matinar, escritos nal
gures, todos . os actos humanos: E se estivese do destino 
que se separasem e mesmo, por que nom, que se torna· 
sem a juntar? Ora que, se rencor nom, morrinha de vol
tar ao de antes t~mpouco nom tinha tanta que nom pu
dese com ela o seu sentido do ridículo. El era así._. 

E se o Bentos, em muitas ocasións, chegava a se 
confesar que, no fundo, o que arelava era a volta da Gela 
J máis do cat!vo, acabava declar.ando-se que ese mesmo 
destino podia, _perfectamente, ter previsto que a in iciati· 
va do reencontro, ali na sua terra, partise dela, caso no 
que el perdoaria de vez. 

O da terra era outro c<;>nto. Se el nom ia para Bar
celona, nom era somente polo aquel da dign idade e máis 
o temor a outro chasco, senóm, a máis diso, pe la sua 
irrenunciável vocacióni ao ej~p natal, sentimento que o 
ancorava ali, com máis forza, cada instante. lsto mesmo . 
lhe impedia realizar a longa viage coa que sonhava outras 
veces, mirando-a case como umha fugida cara o descoñhe 
cido. Mais el, de -que tinha que fugir, se nada f ixera de 
condenável? Recriminava-se decontado. Como nom fose 
de si mésmo .... 

De resultas dest~s prolongados parrafees co seu ín· 
timo, o Bentos voltou-se máis filósofo a inda, e abofé que 
tirou deles máis que de todos os livros que lera -e foram 
muitos- e de todas as experiéncias que pasara na sua in
da que curta intensa vida. . 

·Un serám que, cousa rara nel, se enchera de tinto 
naquela discreta tasca das suas frustracións, achava-se o 
Bentos deitado .no sítio de costume, segundá cousa rara : 
coa mente case em branco. 

Era o outono avanzado, muito máis tépedo, polo 
dia, do que caqia esperar, pero traizoeiro no solpor, em 
que a friage tornava polos seus foros. 

Em troque de se aclarar, o home adormeceu,. máis 
bem.deixou-se qued'ár, arralado coa preguiza do vinho. 

O guarda fixo a sua derradei-ra rolda por entre as 
camp~s, antes de pecha:r o recintd, sem reparar no deita- · 
do;- por mor da duna que o ocultava. 

_ Caiü a noite e a géada envolveu-n6, tal un fudário. 
Como .se dum menhinho sé- tratase, o mar sombrizo can
toulhe a níáis antiga nana do mundo. E el reintegrou-se, 
mainamente, ao médio que tahto lhe atraíra ultimamen· 

_te, pa~ndo~ com toda natur_alidade, de um ao outro so-
110. 

O Bentos ja nunca máis teria problemas coa. socie
dade. 

XOSE MARIA MONTERROSO DEVESA 

. . 1 prém fo em con to no . . · 
. VI Encontro Cultural Minho-Gala_ico, , 
Guirhar~s, noyembro de ·197~. ,/ 

b aCJtor, membro da "Asocia~óm G·alega da U n-
. -gua"' quer deixar bem sentado que a ortografia aqui em- . 

prJgada, de . mera transicióm para o reintegracionismo, 
norn é causa nem tonsecuéncia do galardóm -Óbtido, pois 
que foi por el -adoptada, paltlatJnam.ente, a-partir dp. apo 
1979. . . ~ 
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_ Neste _corto trnbái lo_, tengo 
hoxe ·de espallar -ó q-ue pode si~ i 
ficar para· GALIZA o com~rc io · e 
industr_ia das setas.- . (en ga lega . 
cogu_melos ou ·fu ngo.s). Os nosos_ 
montes, desde o Carballiño por· 
toda a ~ Serra do Faro,. astra se _· 
ca ir as terras _qe Me_IÍQE!, por ou:: 
tra qanpa-,· _de's~e _as, te1:ra_~ _do . 
B ierio'' e.ncetand~ eo Ponferrada, ,
montados ?<ª no~ cúmios da ~e
rra do .caürel, astra ' Se achegar 
por Samos_ ás .T erras ~ha ns, do1,.1-
tra as Ser~as : da Carqueixa, polos 
baixós da Mac~a, .astra se cajr da 
outra banda ás . beiras de Ver in, 
son o ecosi_stema ecolóxicó inal
terado, onde. se dan ·as . m~i~. · 
grande_s riquezas de_ G?liza ~o 
eido dos cogumelos-fungos, -na 
variedape: :do Bole~us .fatu 1 is. (Bo
louros); senda a de má is aprécio 
nos -mercados mundiais, polo 
bon compamgo que arma na arte 

-. culinária; Italia, Suiza, Alemania; 
Holanda, Francia, Noruega, Sue
cia, nunha palabra todos os paí
ses de Europa veñen recibíndo 
remesas dos nasos industriais,
asentados en Ourense, Monterro
.so, Lalin e agora outro máis en A 
Estrada e uns temptireiros que 
paradoxicamente veñen todos os 
anos a mercalas directamente 
desde Suiza ás Terras de Villalba 
e MondoFíedo, Benquerído lec
tor, convén que se decate de que 
nen con moito se chega a reco
ller deste cogumelo ou fungo na 
nasa terra arredor de vintecinco 
por cento do que a nature_za 
aporta todos os anos, éstóume a 
referir ao Boletus Edulis, xct'que 
o outr'ó setenta e cinco ·por cen
to, pérdese por faltas de mans 
que os recollan, pois nón'; -pr;· 
falta de demanda destec tipo -de
cogumelo nos mercados euro
peus. 

No tempo dos tempos ... , ao 
igual que tiveron os cataláns co
mo mestres aos romanos, dérori
se iguales mestres en Galiza ... 
así, aínda hoxe, chégannos no
mes próprios referídos a Macro
lepiota Procera, nas zonas onde 
maior asentamento e obras fixe
ron os romanos ... , dándo tamén 
núcleos de xentes que aínda se
guen comendo deste típo, o que 
quere dicer que cor:itinuou astra 
os nasos· dias unha tradición e 

. cultura micolóxica. Non alongo 
por esta banda este pequeno tra
ballo, :pois con tempo merece un 
tratamento aparte, pero, vamos 
tentar enfíar esta parolada 
pala parte onde hoxe podemos 
seguír fac~ndq boa laboura. 

· ... As indústrias asentadas en 
Galiza, das que se pode dicer na 
súa honra que veñen t~ndo 1,m 
bón trato cos nasos labregos, -

, -comento , como detalle huma
nístico, que non soe dárse no co

. mércio- ó caso dalgunhas dela·s 
que IÍes anticípan os recoll~do- . 

,. 

res, cart;os dun ano para outro; . 
arr..anxando asi· os seus amaños -
nas deficiéncias económicas de.
cada fogar, cada dia máis difícil · 
como consecuéncia da _inflación 
que teñen de soportar. quen por' 
demáis e po1a contra son os máis 

· alleos á provocaciót:i da mesma, 
anque si os lombos que con máis . 
düreza a teñen de soportar. .. 

Enfiando no mundo dos coyu
melos esta Léria, vímos ver faltas 
da desatención cultural micoló
xica no campo, onde os es'forzos 
de máis de vinte anos feitos eri . " 
Galiza, somentes nos grandes nú
cleos de poboación, terian un 
maior aproveitan:iento, incukán
·dolles aos nosos labregos unha 
cultura micolóxica da que esta
bap e están faltosos; se a aten~ 
ción desas conferéncias foran le
vadas ao campo de igual xeito e 

· ti'tulos: XORNADAS MICOLO
~ICAS ou PAROLAS DE CO-

- GUMELOS' do que -sé verteron 
nas capit~is. Asi nos ¡m,contra
mos que s~ .ben o Boletus Edulis 
se · recolle nunha pequena pro-_ 
porción, outros" -cogumelos o'u 
fµngos, nen siquera chega 'ao ~in-

· augas e· neves derretidas·da:cordi.: 
~lle ir~ do¿ A,;,dffs; i evaban das en
-eost~s,'.-da-''t~rrá ._chiléba: ao· mar; 
senón· ·que, pola do~da eleición 
da arboleda panta~:la, convertí
ron ao p_~rís chjleoo ilo máis ·dco 

_-éñ j~~ngÓ -o'u ··~og~meJo, Boletus 
, Edulfs; de toda a zona sudameri ~ 

cana,--~s.endo de. seu _o pri''rícipal 
abastecedor -dos -mercados· ñor- -

• .. ~. ! ~ 4. " • ' ... ~ • • 

· . . teamér:icapo~. Npn; ~omentes .. eses 
::.:_:_ ____ __:,__:.~_::_:.:__,:..:..~'-=-.,.,-----,.., - -expertos viaxei:r.os nos.os; _ c;:oJTI~ 

_ pr_oba_r_i~n _--~orno · o' ~~mP~li~do 
-coida e mima: .·cun brillo .de le-

co p.or centc>, no valendo a--dis
culpa de ser . de calidades inferio
res, pois ternos mercados irite
riores tales ·como Cataluña_, Pais · 
\Íaseo, zona levantína e centro 
de España, onde. nos levarían to
do canto 'lle ofrecéramos. de: 

. Lactarius Deliciosus, Agaricus, 
un bon feixe ·de Boletus inferlo- -
res ao Edulis, Cantharellus, Hyd- , 
num, - Lepiotas, Marasmius, 
(Pleorotus· dos que se po~~n 
producir en madei'ras ~e ct-top_o, . 
a o igoar que o fán os _asiáticos 
desde hai máis de dous mil · 
an-os.), Russ~las, Trich~iOmas, 
·etc., · pero as industrias non po- --,,,,... . 
den soportar ·unhas cargas de en-
se.ñania, se teñen de coidarse na _ 
súa misión de facer rentábéis as 
súas actividades ... , pero, recibi
rían con ·gran estí~a- todo típo 
de . setas comestíbeis que lle fo
ran ~ntregadas por mans-exper
tas, ,xa que as entregarían cl_asifi-

. c'adas pólos seus xa conoC-imen
tos mícolóxicos ... 

Dos· tresc~ntos millons que se 
veñen movendo áo ano ·en Gali-

• • ~ {. ' 1 • .. • 

· za, o pouco· que. se '?reste ate~ -

-dí cia ·e certeza n~s' -seus ollos, o 
sotobosque, tal com'a 'sé, ne -em
pr~s:ta -:: ao:: pan .-"'."_na mesa:- do 

.-}.¿-, ~ Lr:¡fois,'árÁda ·q°u-é' tÉ{ñ'eri'de 'poñer os 
"' - /... ~ • • .., .- - - ~ I ¡: ~ 

<''t._ .. ·r ·' séus ·xor~ais barxós. Bénr· onde 

·c1on ... da que af 11da _agQra non 
- dá sin'ais a Xunta de :Gal.iza to-
-mando o interés que lle corres- -
pande a ·chave de · maior -iinpor
tañcia que tén Galiza de. cara aos· · 
mercados -europeos . e - estatal,: 
quedarían nunha ·Cifra ridícula ,_ 
polo moito .incrernento que se lle" 
-pode dar a estes produtos natu;. 
·rais galegas pasando ·a se conver- .. 
tfr én cinco óu seis veces aquel · 
·valor. .. a_ maiores, quérese dicer . 
'que- 'pasar_í an . a "cifrassuperJOres" 
aos mil millons de peset_as ·os va
lores de produtos -natúrais como 
son os cog_umelos ou fürigos, c_os ,·. 
conseguintes xornais tjue irían . 
-cair nas mans máis· necesitadas 
da nosa terra, coa elévación so
cio-ec;onórriica-cultural que elo 
reportaría nas zonas-de 011de só 

-· se -acordan delas, a hora de _acq_-. 
dar votos e trabucos. ·. · · -· ' 

· outra ollada ·que a Xuota de 
Galiza tén de facer ... sen dúbida 
(jeberá i~ éncamiña'da a desplazar 
a técnicos que estuderi o que fí- . , 

. xo a FAO en Chile ... ;_ c'uxas re
-_ poboacións-forestais, non · só fo-_ 
·ron P~ra deter a erosión que as . 

- ' 

·;··.- -;de.nañtes - había ··terras ·valeíras, 
;"'' coa'i '~ eiifran~~s :- 'tías ' quebradas 

··. afoñdadas··ao 'ar, -hoxe o verdor 
.do ~antíllo e o verdor d.e. toda~ 
Serra Andina chi.lena cun. fungar 

. m-onótono _que: nos ley-~. )i lem

. bran_za d()s qúe dé ne-~os esé-oitá-
ba ... mos na 'n9~a te_rra, c~ndo aín

-~fa .ñon viñerah . as plantacjóns 
poi í:ticas ·desa-xustadas ás nec~si

__ dades ~na-turai.s do ,_noso entorno., 
-_ convertin~o en insignis e' euca 

... lipta-is,. non xa os é:umios e en
. -cos.tas ·dos· noS'o; _ montes_,- -se~ó.n 
_ ·chegando aos fondais, onde a ri

queza e gordura da terra·, róu
baselle o destiño útil de· o·utr-os · -
cometídqs máis rentábeis e _máis 
afíns ao n'Oso e.cosistema. 

Así, -Galiza,_ ·antre os desacer
tos nas . repoboacióri's- forest~is e 
doutra b~nd-~ ~s _ queirpa_s, das 
que po,demos . dicer que 9 -noso 
campe$ínado, de séculas entari
ñacki co monte, _co campo ~. -co 
chan, non somente .sofre no seu 
l.ombo encalladd,' senón 1'.'10 máis 

. fondo da sua' ialma,· padece-os re
. .voltil_l-os .de ~stómago qÚe tantos 
'erras alleos -tén de soportar ... as-

.. tra ás veces as so_speitas de ser o 
causante das queimas; como se 
nón comprenderan que para o 
campesinado galega, o "monte é 
a niña de cada labrego", onde se 
tnira cada dia á sua saude· pró
pria. - As· queimas: comas- repo-

. boaclóns desaxustadas de G.~liza, 
- ob.edecen a int~reses _moit() máis 
·importantes dos qtre move· cada 
labrego . a' diário, ppr esa 'banda 
deberían enquis~rse os . motivo~ 
par.a poñer ,coüto a tanto-desas
tre e probeza que es!án cafndo 
na nosa terra, onde se ten que . 
poñ~r urxE;mtemente ob'ra que én 
poucos -anos endereite .tantos -

· erras, . voltando a-rescatar o bos
que -,idóneo- . doado, onde se 
volvan recollErr- os fúngos ou c'o
gum~los Bole~us Edulis_, dos que 
té:ído -.aficionado micólogo, sabe 
oue non se dan_debaixÓ dos eu~ 
c'aliptus, nen do pin.o "insignis. 
Quedamos na garda dt,.mha es; 
pera_nza, a xazgar polo ·que le-· 
,mbs' no_s periódic?s destes -~ias. 

ANTQN PÁTIÑO-"O Vello". 

.. e"A ~ :n A DJQI-¡. ·~ • .. 
. . . 

Compostela . __ :_· 



TUCHO .CALVO_ 
Froito das lembranzas 

Á té agora a nov~la gqlega refuxiab<J~se nas n.arracións de tipo tradi~ . 
CÍO.nal que contaban causas;, nafracÍÓf!S. intimistas, de dénÚncia -social e 
ambiente ruralista que s~ pQ,dian ent(fnder e que emocionaqan ao leitor 
sensibilizado por estes problemas. . · · · · . 

. Con Tucho Calvo chega~nos a·;enovación do panorama literário gale-
.go no _~ampo da narrativa·. Froito das lembranzas é á. vez qu~ f rwvadora, 
unha obra profundamente vitalista, aferrada aos problemas concretos do 
home. médio: problemas. soCiais e poli'ticos, _por su~osto, pero tamén pr~-

. bzemas seritimentais, vitais de insatisfa_cción e nos~alxia1 de soledade. Con
segue-se asi ur.iha noveia que é obra de arte de calidade e t,estemuño c'ritico 
·im'placabel dunha realidade- soeial e polt'tica notoriamente defeituosa. Non 
se· refuga nela a brutalidad'!. nen _a er~-eza .ex~esiva, . mais ~amén cando cum-
pte: a· delicadeza e o liri~mo auténtic;o. · · 

A , novela posui unba técnica rica e complexa, superpón d'iversos planos tempora~s, mistura n~ mesma liña vo-
ces de diferentes persoas en xogo costqnte co.,s bra!lc(Js dá páxina: · · · · ' - , · . 

Escoitamos monólogos interiores, palpamos sensacións 'de quen sabe quen. Intercalan-se no .Pen~am.ento :e~ies 
'· de f eitos. Perdemo-nos en enumeracións ·c.aó tic as. Sen emba·tJfo ~ que. P.~der~ _PiJ.recf!r:_ mero al~rde t~cmcq a im.ita

ción das últimas tendéncias da narrativa sudamericana, non e senon a utilizaczon de diversos m_etodos que permiten 
boñecer o m undo de Froito das lembranzas desde múltiplos estratos e ángulos. '. · .' _ · . 

En resu·mo achainonos ·ante unha novela de fondo clásico, cuase perfeita, eón . m·oita vida e rYz()ita sabedoira 
.técnica (que co~pre seguir aperfeizoando) ._ Novela que reftex~ as tensións da sociedade univ-ersa{ de_ boxe, novela 
existencial e de cri'tica. 

Dous plans, planchéis de 'lata, 
penden quén sabe de qnde . No es
pació, o áire . mingua a distancia 
que as separa e o seu son ao bater 
mistúrase coas impresións· do pro
pio aire 'en ma'vemento fendjdo 
polo alete_o que produce· nun plás
tico esfarrapado. 

Cara ao este, os edificios mar
can no ceo a silueta fera de torres 
punteagudas, e as turradas dos. ei-· · 
rados. Sobre deles relocé o sol do 

1 abrente ·e nas longas rúas desdibú-
, xase toda a vida. Sóio a hai no ceo' 
sen paxaros. Ca-miñas amodo coa 
xombra tras de ti alongada coma 
se esti veses a facer un' esforzo in
findo por arrincala de. algures· e le
va la canda _ti. Négase. ·coma uri 
pensamento de mal. · Pro t:amiñas. ·· 
Deixar algo pra atopar algo distin-

.. to, eso que non sabes .o que é. Po
dería ser traballo. Comenzas a ma
tinar que non abondá,ría xa con 
eso. ¿A túa aldea? Poida .... poida 
que ela _e os sé u s... . . 

No ~brente o acougo na alde~ 
. era coma nos contos de bonita e 
agarimosa. Un · galo cantaba ao 
lonxe e outro retrucáballe eiqµí 
ao rente. Dibuxábanse no ceo mil 
roibéns ·e nas a_ugas mainas ao pé 

·F.studo do y· 

urbanismó de Vigo 
·" Desarrollo y deterioro urbano · 
.de la ciudad de Vigo". 
Autor : Xosé Luis Pereiro Alon- · 
so . . 
Editor: Publicacións do Colé
xio Oficial de Arquitectos de 

· Gal iza. 1981. 

A cultura galega adoita ter un
ha imax~ ou representación '-'ru
ralista" , identificación na cal o 
caiificativo de rural ten por veces 
co 11 notacións de inculto, atrasa
do e primitivo·, pero que n _o 
mellor .dos casos é reducioriista 
ao esquecer un dos seus aspee-_ 
tos, o urbano~ tr.adicionalm~nte , 

puco ou nada reivindicado. Afor- ,, 
t unadamente van aparecendo 
traballos que t'emédian esta ca
réncia ao permitir .un meilor 
_conocimento de ·como_ foro'n e 
son as ciqades de · Galiza real-. 
mente e lonx.e ·dos tópicos ou 
indiscrim inados louvores das 
guias turísticas. Sirva de exem-

do cqído as ondas levabqn sobr~ 
delas unha chea de pedriñas re·lu
centes de lume. Ás árbores non se 
moví.an un chisco e o sile!'lcio viña · 
vestido dun·. sabor dé choiva . que 
arrecendía a piñeiros ·bañados po
las salseiras do mar que rubían da 
riqeira. · 

Ouentaba 6 sol · e a cidade era 
un inferno de paredes ferventes. 

. _ N i_nguén nas rúas e un che-iro arre- · 
. piante de afogados de moitos dlas, 

de moitos meses. Tamén, _outros-! 
de rnoitos anos . . A cada paso os 
pés prendían máis no . chan mol, 
no lameiro mouro de alquitrán e 
cemento. O · esfbrzo medraba cos 
anceios de vida diante da m_orte. O 
pelexo escomeñzaba- a verxigárse-

. che. Unha dor· dó 'cierno. A boca. 
·seca, a ferver. Rubías aryiodo _ a 

· longa rúa ll)entres o sol comenza
ba a baixar ás túas co_stas; Ao fren
te xa sóio oHabas edificios mouros 
e o fume no~ento a escurecelo to
do. O ~eo de luz e esperanza do 

~abrente 'ía deixanao sitió á morte . 
da cidade que aganchaba a e·I den
de as tor~es puriteagudas e os .. eira- " 
dos. 

Non .serán, as.dornas dlbuxaban 
o seu contraluz no intre dunha 
enchenta de reflexos do sol encar- · 

¡jlo a obra de Xosé · Luis Pereiro 
Alonso,· publicada polo Colé~ 

xio de Arquitectos de Galiza, . · 
na que se desplaga ,a história· 
fi'sica de Vigo, e_xplicada e e>s
plic-ando á sua vez a base social 

. e económica qu~ iba construin
do a cidade. O Vigo que_ foi e 

. o Vigo que hoxe, é, o que poido 
ser e o que nqn deben~ ser nun-
ca, segundo· apon_ta Xosé M.a Al- ~ 
varez Blazquez · no prólogo, 
pasan polas páxinas dun libro .... 
que, se é de q·uasi indispensábel 
lectura para. os viguese~, interesa · 
111oito , a -todos os galegos por 
máis que as . suas . conclusións 
· sexan ben pouco satisfactórias.' 
"¿E qu-e non· existe outra cid~de· 
e outra forma de vida civiliza- . 
da?", pregunta o autor para 
constatar o fracaso (:las técnicas, 
do planeamento, en facer- un.en
torno e un ambiente propicia-· 
dores do benestar · comunitário. 
-Forzosamente est~ mell9rcono
cimento deberá traducirse _en 
loita por unha sociedape que 
posibilite outra cid,ade (~ "direi-

nado~ que caía ao horizonte. Na 
beira da . pr-aia sentíase o- doce 
borbodAo das Óndas. E na aldea, ó 
ladrar dos ·canse o asubío rexo ·do 
carro de braña de volta do monte'. 
Falába" a xente _nas cúrtiñas e can
taru?<aba polas congostras e cam
posas . . 

Oll¡ches cara atr~s. No lusc.o
fusco, á outra banda d_a rúa, a vida 
estaba no .ceó. A luz desdibuxaba 

· toda ·:a ~ida entre os edificios. De
ch.es a volta e máis canso aínda~ 
botácheste andar cara á luz ... co- · · 
menzou a ir frío e a . tol! érsech_e o . 

.. nariz, a cara toda .. a · dempois os _ 
brazos e as · pernas. Sen . sentido~ 

. guindéjbas d~ ti' e da -túa sombra 
. que semellaba querer Jevar sempr-e 

a'contra. A escuridade foi'medran
<;fo pouco a pouco e con ela o frío. · 

: Remataches -camiñancfo nela, nu
nha tubaxe de neve moura. De 
xior:-illos, que sangraban a eito 
cunha dar comá se che· levasen as 

' pernas ... a arrastrarte polo cnan. 
Esgotado, sen .azos, ollaches cara 
atrás. 

-· Cara ao este, so -edificios mar
can no ceo a s,ilueta fera de torres 
punteagudas e as turradas dos eira
dos. Sobre deles relace ·o sol do 

- abrente. 

to- á cidade" proclamado por 
H. Lefébvre) "do mesmo xeito 
que se loita pala obtención de 

. m~ll~res salários e por unha vi
vencia digna", di Pereiro. "Men
tras non exista na comunidade 
unha vive)lda digna", di Pert:!iro . 
"Mentras non exista na comuni
dade unha coneientia~ión c;fo di- . 
reito á consecución dun entorno 
civ.ilizado para· todos, mentras . 
a_quela non conoza as ' inmensas 1. 

posibilidades. da cultura · ~· ínen
tras non saiba que é o que que·re, 

· ··de pouco ·lle servirá o · planea
.mento". Pero haberá que pre-

.. gur:itarse tamén, vista a esclare«_e
dora exposición · de cómo xogan 
os grandes intereses ·económicos 
sobre. o taboleiro da cidade r 
·se "a soluci_ón. a este . problema 

.. cultural ·e estruturai'" debe apra
iar.se nun "partir dos niveis infe-

. riore; do ensino para que,-poste .. : . . 
riormente·, poida .acadarse ao tr.á
vés dun ·sistema pqlítico partici
pativo e democr~trco unha cida-· · 
de habitábel". 

CARLOS ALMtJIÑA DIAZ 

, . mus1ca· 
«1-a música en 
· la catedral . 
de Palencia» .. 
JOSE LOPEZ CALO, ANUNCIO 

. OUN NOVO . CAMl'ÑAR . NA 
MUSICOLOXIA GALEGA. 

Entre 1971 e 1972, o P. Ló
pez Caio disfrutou dunha· beca 
·da Fundación Juan March para 
re.alizar a catalogación dos fon
dos müsicais das catedrais . de 
Castilla la Vieja, este labor sería 
evidente continuación ·do inicia
do no 1958 co primeiro c(.!!álogo 
da catedral de Santiago e seguido 
coa . sua tese doctoral "La música 
en la catedral de Granada en el 
S. XVI" . No 1978', publica a 
"Socie.dad Española de Musico
logía"· a primeira entrega públi-

~-ca deste monumental traballo, 
"Catalogo del Arch.ivo d~ Música 
de la Catedral de Avila", e hai 
uns meses, escomenzou o "I nsti
tuto Tello Téllez de. Meneses" a 
edición de "La música en la ca
tedral -d~ Palencia" que represen
ta unha auténtica revolución no 
concepto existente de catálogo . 
no medio musicolóxico ibérico. 

A obra componse de catro 
partes: Ó catálogo das partituras 
conservadas no Arquivo catedra
licio, a relación de ~ 'incipits" 

'.musicais, a relación de novas e 
feitos musicais reseñados nas Ac
tas Capitulares e nos documen-

. tos coh~ervados e un ha selección 
de compcisicións musicais. 

O catálogo realizouse seguin
do a codificación proposta polo 
R ISM (Répertoire 1 nternational 
des Sources Musicales) e permite 
non soio a lócalizaciórí inmedia-

. ta de calqiJer óbra senón que' in
form~ dos textos, .dos xeitos mu
sicais, da instrumentación e da 

·-ex istencia ou non de partitura e 
de partes - e de cales son esa~- . 
Relaciónanse 253 compositores 
españois e 92 extranxeiros. 

Seguen os incipits -· as dez o_u 
. doce prim~iras notas d~ o~ra de 
1799 composicións. musicais e 
diagnosticar autorías e .repetí

. cións. 
·~ A reproducción de todas as 

novas· musicais da Catedral per~ · 
miten a reconstrucción da histo
ria, musical deste templo -refre
xo da· historia musical da socie'
dade xeral- dende 1413 deica 
hoxe. · 
, Ao dispar de axeifadas tran.s

cripciÓns da . ~úsiea -~onservada, 
ternos' a oportunidade de ooñece
la e. ín.terpreta.la, é di~er, de revi
vi'la. 

A obr.a -da que soio saíu 0 
tomo 1 correspondente· ao catá~ 
logo incipits e docamentación 
entre . 1413 e 1684- compfetara
se cun exaustivo índ.ice alfabéti
co que permitirá unha rendabel 
utilización da obra: Xa que aín
da e_stán no prelo estos índices, 
permít~me suxerir a sua pubri-

, cación como volumen ceibo en. 
beneficio da comodidade de uti-
1 ización e o engado dunhas páxi
nas p~ra anotacións personais do 
usuario . 

Esta obra, , auténtico monu~ .. 
mento musicolóxico, é unha de·~ . 
mostració_n de potencia da histo
riografía liberal.· Evidentemente 
coa información . documental 
non chega para a comprensión 
dos fenómenos históricos e pre
císasé da análise sociolóxica · 
pero tamén é evidente que resul~ · 
ta imposibel a sociolox ía sen in
formación documental. Cando 
teñamos nas nasas mans unha 
grande cantidade· de obras bási
cas semellantes poderemos escre
ber unha historia científica, en
tramentes, estaremos especulan
do de balde. 

Se lle adico atención tan espe
cial en A Nosa Terra a este traba
llo non é soio pola im portancra 
qÚe ten esta magn 1 fi ca mostra 
musicolóxica¡Jun cient ífico que 
traballa na sua terra e ensina ne
la. O P. López Calo fo i o primei
ro en se decatar da importancia 
de refacer o catálogo ·de San~ago 
e permítome supoñer que_o 110-

vo catálogo será unha supera-. 
c ¡p p~_do de Palencia. Por certd, 
neste ~uprime as suas tradicio
nais notas biográficas de compo
sitores e coido que estas son su
mamente útiles naq ueles· aspe~
·tos dos que as Actas informan 
insuficientemente : procedencia 
do compositor, os mestres cos 
que ,estudiou ,_ outras fontes para 
a sua obra, bibliograHa ... Prégo
lle que o seu novo catálogo de 
Santiago, serva para ampliar ~o· 
ñecementos sobre os nosos mú
sicos .. 

Tamén estase realizando os 
catálogos de Mondoñedo e Tui 
por Carlos Villanueva e Joam 
Trillo, cubra imprescindibel para 
a musicoloxía galega e da que 
esperamos un cientifismo digno 
dos antecedentes proporciona
dos poio P. López Calo. Doutra 
banda un canónigo ourensán ten 
anunc¡ad; o catálogo daquela ca· 
tedral se ben ig~oro o criterio a 
utilizar neste caso. , 

o día que teñamos estas obras 
sobre as catedrais galegas podere
mos der;:ir que coñecemos ª~ vida 
musica·1 galega decía 1800 ·e unha 
m9i grande parte ?ª. restante 
-por desgra_cia non v1slu~.bra · 
mos a ,posibilidade de. falar ainda 
de música profana .deica 1767~, 
xa que ·teremos a visión exá~s: 1 · 

-va da m(Jsica re1ixiosa en G~ ll cia . 
O capítulo da música profana '.e"' 

- presenta un prblema div~rs~,. ,'"· 
el uso nos xeitos. de invest1.gacion, 
e prometo un artigo sob.re 0 te· 

0

ma a non tardar. . 
· XOAN M. CARREI RA 

. . 

JOSE LOPEZ CALO.-· " La 
música en la Catedral de Palep
cia'.' Tom~ l. 701 páxirias. Colee~ 

' ciÓn 'Pallantia n. 0 · 6 . . 1 nsti tutQ · . 
Tello Té,llez de Meneses. Exma, 

. , Dip1:1tación Provincial de Palen· 
: cia.:Palencia 1980. 
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CAR BAL LIÑO 

N~ cine Rivas, as 10,45 da noite se
sións do cine.:club ·"Carballiño". 10 
dia 13, pr'oxecciM1 de "La Strada" 
de Fellini., o .dia t6. Q. 'dia 18., "O _· 
golpe branco" de Haynowsky e 

. Sche·uman e o diá 20,. "Maravillas" : 
de G. Aragón.· ' 

O BARCO . 

No cine · Monume.nt~I ás' 10,45 da 
noite, ~esións de ci·ne-clube" Grou
cho Marx';. O dia 17 proxección de 
"Metello" de Bolognin'i. 

VERI N 

O cine-clube "O cjgarrón" dentrQ 
do "I Ciclo Cinematográfico Pro· 
vincial" e no Cine Bu,enos ~ires, as 
8 do . serán do" dia 17 proxecta "A 
morte dun burócrata" de-Tomás G. · 
Alea. 

CELANOVA 

A ·partir das 8,30 do serán, no salón 
do Mosteiro de San Rosendo, odia 
17, proxección do film "La Sti:ada" 
de Fell ini. 

AMOE IRO 

O cine-clube do fato cultural "Os 
chaos" organiza a proxección o dia · 
14 da pelicula "O golpe branco", en 
16 mil imetros e odia 21, "Macao", 
de Josef von Sternberg. 

OURENSE 

Na Casa· da Cultura organiza o cine
clube "Padre' Feijoo" as seguintes . 

.proxeccións (todas ás 10,45 da noi
te). 
Dia 13, "Met~llo" de Bolognini., o 
dia '17, "O golpe branco" é ó dia 
20, "Accatone" dé Pasolini. 

o 

X~ hai po~cos exemplar.es do 
periódico numero 2 de Pensa
rne11,to Libertário galega "Arco 
da Vella". 

O núll}ero·, chamad.o · ".extta 
tocho" ten b deseño de Pepe Ba
rro e o colectivo "Arco da Ve-

': 1.la" e foi publicado neste ver,á~ 
pasado. Os · pedid~s 'e as a~udas 
podense di~ixií ao .apartado pos
tal numero 52 de Santiago ,- de 
Co,mposte!¡;i (A, C9ruña)' ou ben 

- Al'LARIZ . 

-D Cin{.Club ·,(Zi;,alla" o~g~niia para 
o dia 18 a proxección de "A espi
ral", de _varios áÜtores, en 35 mili
"metiros. 

VIGO 

Ant'o.nio Quesada, _µn dos m illores 
paisaxistas galegos, ex'pón até-o pro~ · 
ximo luns na sala de Exposieióris da 
Caixa de Afórros. 
Alberto Freire Pbrtas expon na sala 
de .·arte da·CAV·.- · · 
María do (:armé Gallego na ·sala 
Anexa da CAV. , · 
Coincidindo co Cer1tenário· da X'un~ · 
•ta Cfo Porto de Vigo, celébra~e rta 
Estación Marítima unha exposic;;ión 
filatélica 11a que participan catorce 
coleccionistas. . . 

Minicine: "Roma citta aperta" de 
Roberto Rosellini. 

VILLAGARCIA DE AROUSA 

O cine club Adega presenta a pro
xección do film "Violette. Noriere'', 
de Claude Chabrol odia 13.no Au
ditório da CAV. -
Sala de -arte do Liceo Maritimo. 
Mostra pictórica a cargo de Carmen· 
Vila.· 
O sábado dia 14, magosto organiza
do pola Peña Ournnsana. 

SANTIAGO 

No aula de cultura da Caixa de Áfo
rros de Galiciá, exposición das· pin
turas de Leonardo Vidal. 

SALVAT~RRA DO MIÑO 

Odia 15, IX festa do Llagosto, con 
Marathón Popular ~ actuación de 

~, Fuxan os Ven tos. 

... ·, 

. ' 

ao telefono (981) 59 20 74. 

Tal · e como anunciamos, bon 
tempo pa~a o ··,san Martifío ~ 
bons bailes e festas para os ·pa
rroquianos que o celebraron 
con viño novo con 'me:I e casta
ñ_as de magosto nocturnal. 

Verán ~- de ·sémpré -de San 
MartÍño que, natguns anos ante
rior.es; se torceu "_e paso u por 
~uga moitas procesións e roma
rias. Verán que aló polo sábádo 
vais~ troc~r a peor. 

A. .lu~ que entrou na noite do 
dia 11 para o doce non as trouxo 

. moi erarás consigo . e, como hai 
povos que aridan ·es~asos de auga 
e mesn:_lo. os regantes non o ven 
moi cla·ro, van ver con ledícra as 
chúvras.' 
·Santa . ·Trahamund.a de Póio 

trae para os labregos o sábado 
catorce as agu~s pára as leiras. 
E se non; malo será . .. 

A 'LUA 
Tro'cou a. ·1ua de crecente_para 

chea na noite do San Martiño. 
O proximo c-ámbio ·ven na nol~e 
de San Odón par.a Santa faabel, 
na que entra aJua minguada para 
logo, até'o dia 26 manterse: 

· Para qu-e esta sección estea·máis aq 
servícío de- togas, pedí_mos a todas_ 
é!S Asocíacións Cul~urais. Cidadáns, 
Clubes, Galerías· de Arte, etc. q~!;l 

nos. envíen as proiJramacíóns 'Con 
quince dias de antelación. 

''· 
_, 

. deración ·Galega cie Micoloxia=, ª ~· 
·1v semán Micqlóxica G·alega vai-· 
se ·celebrár er¡ Ourense o pró~i
mo ar.io, atendendo así a peti- . 
ción feíta polo Xuntanza de Mi" 
cólogos "Os Cogordos'~ . . 
· A este l\CSemán.:pensase dar-

No . numero~ hai traballos_ de 
Er;irique Alvar~z ; Federación 
.Anarco-Comunista . Galega 
(FAG) L.P.C. "Muni", Manoe·I 
Miragaia; Manoel -Perez -Mahiá e _ . 
Maria Balteira, ademais doutros 
moitbs envoltos -nu_n· formato . · lle carac::ter i.nternacional, . pois · 

contase con conferenciantes ex-· <;>rixinal; rechamante. 
. - tranxeiros e terá lugar na segun-

Por acordo ·das Agrup~cións da quincena do mes, de Novem-
Micolóx.i-das qüe compbñen·a Fe- bro de, 1982. 

' Oia 1.3 . 

Lestedo-Vilar (Boq~eixó-n), Ca-
• mil, . S~ede.s _ (Narón), 'Asados 

(Rianxo), As· Cruces '(S'obrado) · ~ 
: e.n A CORUÑA~ .,. 

Dia 1~ , 

Cálfad~:Gambás ~""{A'.ranga) ,;·._ San 
·Sadurniífo ~ (~ereád0l.,.·- .A , Bar-

Adai, .Roupar, ·cl,;Jrrelos, Carballí-
. dq-Al.foz 'en· J-UGO~ 7 

·~ --queira en A CORUNÁ. · '.,_ _ ~ 
· :· Póboa de S~n XuHán'. (n-l'ercado), 

A Peroxa, Bande, Paderne, \liana 
(mercado) en O~RENSE. 
Arcade, Bueu, Meaño (mercado), 

. Salcedé!, i::.omiño, Carnpolamei
ro, (mercado),· Forcarei en PON
TEVEDRA. 

Dia 14 
Vilach.án. (~ois) en A CO.ÁUÑA. 
Augaxosa-R iotorto, R l:Jbián; en . 
LUGo. · 
Xi.nzo da Limia, AIT!_Oeiro, Lo
rouco en OURENSE. 
Bandeira, Ca Id-as (mercado), . _ 
Ponteareas, Vigo -en PClNT~~-E
D_RA. 

· o¡a 15 

A Viña (lrixo),. M'elide, Pontes 
de Ga.rcia Rodríguez en · A CO
RUÑA. 
Nadela, Ferreira de P~ritón (mér
cado), Viveiro, A.s Nqgais, S:an 
Román, · Paradela,· San Miguel 
(Sarria) en LUGO •. 

,_ Allariz, ·Entrimo, Póboa de Tri- . 
ves~ Lovios-en O~UR~NSE. -
Gondomai (mercado), Ponteve
dra (mercado), R io Rodelro-Ru
bí (A ºEstrada) ~ en PONTEVE
DRA. -

·,· 
Dié\.16 

Betanzos en _ .. A CORUÑA. 
Roimil, Monforte, · Cervo, Ce
dróñ en .LUGO . . 
c·arb~lliño . · (mertacfo) , ·en 
_OURENSE~ .. 

. San Martín de R ibeíra, Car.balle
d~í Cadab~I_, P~nte de Lou~ai:a 
(Samas) en LUGO:C . ~ 
Oure~se (mercado), Veigá, l"ella-

_,, de en OURENSE. · . . . -
Puxeiros ·{Mas), · As Gi:u~~s, Pon-· 

~ [. - ••• J 

te •Valga, Tui eq .;r:;; . ~~ "; . 

-Dia 18 · 
Taragoña· (Rianxo), Texeiro-Cur-. 
tis (mercado) en A CORl)ÑA: 
Cota, Baralla en LUGO. 

·Castro Caldelas (mercado), Car
telle, Cualedro en dURENSE. 

..O- Ro.sal, Lira (Salvaterre) (mer
cado).~ -Lalin~ Moscoso en PON
TEVEDRA. 

Dia 19 
. . ' . 

Flores-Feás (Aran.g_a), Garita· (So
mozas). en A ·COR UÑA_. 
Palas de Réi, Becerreá, Momán, 

. Escáirón, Folgo.so do C.aurel, 
Mantefurado, P_Óboa d_e Brollón-
Estación-en LUGO; _ . 
Cambeo, Cabaleiros, co·rtegada, 
A Mezquita (mercado), Bearíz en 
OURENS.E. . 
Cambados, Fondós de Ouireza 
(Cerdedó), Goián, .Mor:aña (m~r
cado). San Antaniño· Warro) en 
PONTEVEDRA. 

FEFUAS ANUAIS 

Dia 13 

A Estrada, en PONTEV_EDR):\. 

ammcios 'de•balda 
veNDESE 

Coche Seat-600, MAORID-8. Telf. 
23 55 43~ -de Vigo, pregÜntar por 
Pepín. · 

- ALQUILASE PISO; Zona . Travesas 
Telf. 23 55~43,·Vigo. Preguntar p~; ~ 
Luis. , 

Rosa. Tfn. 27 48 59. Vigo. 

tres módulos de catro bandeixas ca- · 
da ún, axeitada par,a -almacén . ou 
simi lar. Tfn. 27 88 42'. Vigo. 
Pí-eguntar por Sr. Garda .. 

BUSCASE a coleición de .1•Arqu i-
VENDESE OBXECTIVOS Tamron- vos do S.emináriÓ de ·Estudos _ Ga-
500· mm, F:8 e 17 rrim, F: 3,5~ legos. Apdo". ·12. Pontevedra. 
41 78-.. 37 de :Vigo, preguntar pór -

-Xavier. 

FANSE ·to_d0 ·,tipo de traballas .. a 
ganchi'llo; admítense encargos . 

INTERESJ'.\ o número 51 de 
NOSA J ER RA, para completar . 
coleición . Tfn: 85 22 .79 . . Ponte
·vedra." 



NO SAN'· MARTI ÑO,._ OS M~GOSTOS 

Non chas quero, non chas q.uero, 
ca.stañas do teu magosto. · 
Non chas quero, non chas quero, 

,que me saben ao chamosco. · 

Atopámonos nun mes importan
te. E tempo dos magostos, de pro

. bar o viño novo con mel._ E .tempo 
·no que os raparigos botan m·an 

· dos seus trompos e gardan as bo
las astra outro anq. E tempo de 
matar o porco !-l·ue será unha boa 
axuda nas economias rurais para o 
_inverno que esta ás portas. . . . 

Déste mes do San Marti.ño, des
te tempo de outono ·ofrécenos bo
as mostras o refraneiro: "Polo San 
Martiño moito coidado -.co viño". 
HNo mes de Santos mata os teus· 
porcos". ;'Señora Maria, señor Ma-

. nuel, castañas asadas e viña con 
mel". "Polo San Martiño, bota os 
trompos ao camiño", etc. · 

•tA.s castañas ben asadas ou coci~ 
das, sabén ben e son comidas". 
"Magost~, magostiño, onde o que 
non quere auga bebe. viño" 

E o tempo dos MAGOSTOS ... 
Os magos~os' celébra~se nos sí

tios onde hai castiñeiros, nos sou
tos dos arredores, nas - e iras dos. 
campos, ao pé dunhas boas pene
das, nunha· boa carballeira ou ben 
nun descampado onde se Hé. poidá 
poñer lume á fogueir'a na que se 
asarán lago as castañas. O viño- _no~ 

Coa tala .masiva de castiñeiros- · 
en todos os Santos de Galiza que · 
fai que cada ano .sexa menor a 
cantidade de ·castañ·~s que Se re
c;olle, os. magostos están a perder . 
o status que mantiveron durante 

. sécLJlos que non era outro que o· 
de comida. dunha · época deter
minada do ano· que se misturaba 
coa. festa estacional e ritqs ígni
cos. As profondas . e · ·Violentas 
transformacións que éstá a sofrir 
a nasa sociedade fan q~e o que 
noutra_ época era, agora só "sig
nifique", que se. convirta en rito 
o que:. 111 aütra é:poca non era · se
non satisfacción ~ dunha necesida~ 
de ' cos meios de que.,se dispoñia. 
Os magostos eran a comida deste 
tempo, o do San Martiño adubia- -· 
tlo polo espertar dos primeiros 
viñas. 

Hoxe, xa non en todos os ·lu
gares de Galiza se poden encher 
sacos de castañas porque o sitio 
das fra_gas está ocupado por pra
deiras artificiais ou, -o que · é 
peor, por eucaliptus. b précio do 
quilo d_e castañas oscila ·entre as 
setenta e as cen pesetas.,e os m~-

' gostos, se ben nalgunhas zohas 
sigue a ser tmlla celebración ha- ,' 
bitual de . fatos de amigo_s, nou! 
trqs-, sóbor de todo nas· vil as . 
grandes, .está m~is esmorrecldo 

. na. conéiénci~ da . xente · ~ cÓIÍ1~ 
virteuse no' patrirnónio de enti-

'' .. " 

dades. cultura is que devolven ao ·. 
povo o que foi seu, en forma· d~ 
feito éultural. · 

para os qurensans. l;n fin, os se
ñores munícipes daquela vila pa
r·ecen estar máis interesados e-n 

· que declaren de interés tur'ístico 
Nalgunha das nosa.s vilas, cir- · a "Festa do Magostó", afogada : 

culos ou agrupacións -organiza- . 
de sig,ñificados oficiais, que en 

ron ou pensar organizar magos-
tos como 0 do ·dia 8 da Coruña, que os ourensans se divtrtan· na 

sua festa. 
ideado pOla Agrupacióa Cult.u.ral 

No Campo da Fe-ira; ali é on
Alexa.ndre Bóveda e que contou · 

de se arma a máis gorda odia 11 . 
coa colab()ración do concello. · pala tarde, van alí todos os ma-
.Entre o estourar das castañ.a_s,. o gosteiros -coido que astra algún 
gurgullar do viño novo e~s aires · persoaxe esmorgante, co permi-
musicais da Banáa Muhicipal, so de Blanco Amor-; si, tamen 
pasou a ~ardé de San Martiño no algun en coche oficial, pero to-

, Camp() da Leña que aquel dia dos lle empuxari ao paladar fari-
ql.ientou algo tan noso e tan de- ñento das . castañas con viña no-

. saxeitatjo nas· ágoras · dp cidade vo. Todo 0 mundo fai magostos 
. herculina. Nalgunha outra vila estes dias en Ourense e os rapa-· 

están programadas actividades ces dos coléxios deben estar moi 
do mesmo tipo, qujzais sen tan- a. miudo, tiznados de Xügar coa 
tas pretensións p~ro que tentan cinza das castañas coma os da 

' -facer público un acontecemento foto tomada no mag_osto de un-
- que adoi.tá quedarsé nas memó~ _co-lex.io de EXB. · 
. rias dos_ pequenos g~upo·s que se Como nos dlcia un bon amigo 

xuntan pára asar castañas. - da cidade da Esmorga, é curioso 

O de Ourense ·é -outro cantar. observar -e quizáis se poida rela-
0 S~n Martiño e o p_atron .á~ ci-· cionar .directamente unha causa 
·dade e -os magostos a sua ina_ni- . ~ºª outra- a importáncia, que 
fesh~ción _mesmo. nas mentes ofi- ainda hoxe teñen o:s magostos en 
dais. -· ' Ourense ·c:oa grande extensión de 

Desde o dia nove .ao quince, o . térreo repoboado de castiñeiros 
! cancel lo our~nsan ten previ!~to _- - q.ue hai· en_ toda_ a provincia, es-
úns cantos actos patrocinados pecial.mente na "Ribeira Sagrada 
cáseque. todos eles .Por organis- do Sil" onde os"frades dos mes-
mos estatais dos que non se pode 
dtoer que sexan -predsamerite po-

' : pufares nen de demasiado interés 

tei.ros preocupáronse hai séculas 
· de re.poboar os seus montes 

1 

con 
verdes_p_ais dos ourizos. · "' 

v~ que por este tempo xa se empe
za a beber, ,enche os carpos quen
tes de ledícia qlJe se espalla de 
mozos a vellos agromando o baile 
arredor da fogueira ao son da gaita 
o pandeiro e máis o acordeón . As 
castañas asadas estoupan como fo
guetes e cando están listas, as 
mans entran _na barral la da foguei
ra e apañan os bullotes que arden; 
e o vaso no que deita o viña roxo 
vai cheo e volta valdeiro. · ' 

Na fogueira . dos mágostos, din 
os vellos, non se pode cuspir, nen 
botar cascas de_ ovos. Tampouco 
se ppde apagar de sutaque; hai que 
deixala morrer pouco a pouco, 

· disque, pois pola noite veñen 
quentarse as ánimas. 

Cando vai · rematar o magosto 
-fálanos o noso clásico Florenti- . 
no Cuevillas- uhai ainda cantigas 
no ár, mais o coro xa non concer
ta e alguén brada a sua ledícia, sen 
decatarse xa, nen de que brada 
nen de que está ledo. E sempre 
son e/as as que funden as máns·na 
borra/la como se foran percurar 

·castañas e cunha presa dela ben 
col/ida, van fregar na cara -dun' 
mozo". E se non o credes, víndeo 
ver e p~rticipade con led ícia nesta 
festa no mes de San Martiño ... "e 
veredes como fumegan os fumes 
dos ·magostos baixo as-ponlas inda 
non espidas dos carbal/os e dos 
castiñeiros'~ 

I ' -
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