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San Francisco toda unha mostra
.- '

O grail negóc~p .da educa~ión .. •··
especial, ao. d~cuberto
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da·s_. ~paricións m'áis ·91orio$as na
tristura dos condenadÓs ao traba. 18-.6,82 ..
:llo e
_tempo'- váci"o pOr conse0 outro dia en non sei ondé
lesión .. 'Porcoritra, .. non sef
· 'pre,A .Vi$ión .qµe os nenos .teñen da . · · guinte, q· ue até probara a em
( tainpouco· é á .caso) bouho
quén d_e Pólóriia, país _de"bliln- .
política é enormemente interesan·: gala ·para algun . xeito de poesia, .
\ihha intoxiea'Ción ~ por_ x~ntar. . cos, catplicos e civilizados, sa~
te, pois axuda a .ent~nder cómo se
que non lembro . ~ora.' Agora, .
· brazo de xit.anO (por qué non . cábanlJe .UD dos St!US xogadores .
van formando· as ideas nos maioatréJ,vés dalguns retazos do rádio ·
s~rá de mm'istro, digo eu). na legal camilla·qtie solicita_lle
. ·r,es. Mais non debemos considerar _ dos taxistas, entereime tamén de
Unha vez máis, a propaganda
·C . R
Se h
, esas_ ideas dos nenes como unha
, que_hai· P<?,r aí locutores que se
.ci!lll
at'
r
ave's'.
dos
.
me"
1·os
de·
·
:puxo
~
ru~_
~
_QX~.
·
.é
eg~
:a
·
·
·
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·
·
teñen- espe_c_ial~zad,,...
M d. e d
n· · • '·
- ·~pura - ~flétdota,, áínda: qHe~ E!xista ·
"' en produ·c,·r o
Ofl .u&
'om
. un1·ca
_. c1·o'n·. _' ter.x1·versou -. a
ser .o, -,ara
ena
.
e
m
_,
e
:p1có
.
.
.
.
--~
l;)errti
de
.·"gol"
co
. n modülac·1o'ns .
(
, il'
·
"~unha tendencia: f,ace]o. 'A primei- C
.
m illons ." sae.·o Cfuºq de .'. carne · ·i -~_:'raob_ s..er-v.ac··,'.;..,__.·q·ue·-.-de···bemos· 'face-r ··-· · entttsiásticas, con vibracións prod a xenre alid
- foi
ad e:deo pelotas
empach o(con
máis ·
do. rnercádo_
tiña
per
,
-")·, ven. .o ;·.·· ~- ... sói,.;r~ EHas_:.é'"'"'
.q u·e .r:i_:.Ón _.se_reduce
" n a's -. Jongadas· ~ de : goz_osa apocalipse,
helfooptero,
tr~s
.
amb,.
W
_.á. n·-cias,' ~!,l'
_
.
. do.s
actuJfoi Os ·._ oenos -· receben · . con · retorcimento~- de éxtase de ··
. . ~ hala; para non. ser nós ~o cura para_'a ~~trai;nati~ión, o · .... -unha ~~ntioade ·gr~nde de infü~- . cadéncia iñterminábel; · roodulamenos, · falaremos ·do mundial
presi do :S~r~.á .e J2J .5·8 4 hin.-. _:··mación" ·sobre .e,s tes -temas, que · cións. que.· semella· que natguns caese ~as pelotas. E inellor
chas.do tal ·cl1=1he·a .recollelo. · · · ... lles ch ega~· ;so_bretódo, . através da -<sos teñ13 chegad9 ª se formalizar
·
·d
1 · · ·, ,
en esquema de-.recitativo de _ópera,·
0
comezai con música. .
O u,tro d e t aJIe f 01 no part1 o -.• . 'te ey1s1pn,·_ e en menor degrau, das
0
·. O día en. que· .chegóu :o :'. Itália-Poló ni~ "
-:
. - . oo.nversas étós ad~ltos e da própria
_cal non está n_a da mal: esa teamaior . c.o.n tinxente
de
italianos.
_
todos·
·
especulaban
'
:
:escota.
Sery
·embargo,
'
é
·
·
tralidade
menos
·al.
·
·
d
go· como caricaturé! daquel
clamor
a Vigo,·itodos .os _altavoces ·da
coa'
prop
·osta
·
do
Gob.erño
-de
·
o
seu··
esenrolo,f
inteleciy_
al
o
qu_
e
_
, · · ·
·
d
- · ·
· ·•
dos estádios; pero aínda que esa
rua do Príncipe e mesmo_" os
Madrid '(fo · que coni· pr-ara
· Ru:
· - · .. e.t~rmmá
t d
· posibilida~e
· · f · · ·, de Aque
· arte sirva para !impar ún pouco a
duns _grandes a_J_ma.ce'_n-s que es-· masa •'..a$ . cidad:es de-.',.·c··o.rUña ·
de_n en t a~ esa.·s m· -_prm.acions
·
-... _ínconciéncia do l_ocutor, ríon qujta
. . . par·.a ··.reso
,. ' . "1ver
. ' ·o. "d.a ca': .
a· b-an
re nenos
que
provenen'
'
- cumpl
, . a' 'b"err·a dela'. t1·n-an como ha-· . . s~ant¡•
1ago
·
·
·
·
-·
.
·
.
·
· de .
pa· ra que o berro
t.a· n
·
· · · ·
• · ; • :
,; i
.-- •• •· _
.... •
·
. · ª'!!. 1en~e-s,__n~s - ~les ha1.unha preo- ·
a nas reSe m_elódica da festa iinhas
_PI~ali~-ad~-,-~veu :º .ei;i~arga~~ d~ _ .- .~:c~'p-ació~ri -oe-$igua-i. polas cuestións
transmisións a sua función séria: a
coantas taran.te/las, . <;iuetti de
~eg~oma . -~e ~~la1,d~s,: .¡auxi- · ·. ·-·,,. polítfoas, ·non ~atopamos diferén- . ,de axuda,r ao público· a participar ·
cantanti e_,mQ1to .di feppi(IO
liaqo :~a~ . b~d~' :polo lc_~utor''cias deniasiadQ'"gfandes{.. )
. ·
no orgasrno~ O niáis alto orgasmo
di Capri, ªmén de putros.meló-.· da. TV ~guer Vila e a señora • . . . .O·progreso-c¡ue·se realizá no co-se se atende ao tono do clamor- ·
picos int~rpretes da act~alida- , De~ Organización .-':Total, :por- __.. : í7.~&ñeci_ment~H~q.U-Úro enfre cinco ~ :
_ao que poden aspirar os condenade comércio-musicru. do latino
nos.- a capit.al en Varsóvia..... Fal-'-.
-~s ·s_e_is, ,-e_n _·q ue empezamps á -pre- · dos, ªº susodito. (... )
país. . .
. .
.·
.. ·
ta:de .recursos ché~ que seica ti-" ·_: ·-_guntar .ªº~ su~~:tqs, e os . aaole~eenP~ro l-é que .ti. creste, sobriño, ·
Eµ .fin, .nada . ..Pero o que . veron chamadQs -a cent9s e 'ªº .· '\ · tes «;te · q~i_~ce __e d'ezas~is .a~os ·e · q~e un ·está.contra o football e o
q_µerí~mos demostrar (iso) é ·0
fin~l - córre~irop. Qlaro , que sé· ,. · · :-:,enor'!1~·, ~: º. t!ab~l.ló, ex~reín~anegociazo do Campeonato Munespanto .q ue deberon sentir os , . rora .· Matias ·~,ats , ~nlor· S.ou · ~. rreot~.: !{lo_~.r.1ow,, pero q·~~u~·c~jl-di~I
por razóns moral~ ou políti.
·
·· ·
·; ·
· . · -. - · '· ·
· ma a atenc1on t
__cas? Non sexas parvo, rapaz: se se
da capital da p~ovínciél coruñe- . , · ~~iqué~á·outro' d.o·s 'q ue .n os en~ ,- ~ '.-. .;., . ;1>- " ~ :ºre _ra~o ·q~e- este
está co. -ntra_~- di'vers1·0• n (n_ olo mes- - ·
f
·
., · . d"I ,. · . , · , _ ·.. -... - · . ., .cor:re.~1me1Jto ten r-espe1to doutras --:
_
,...
s~ ~e 1~eran que ~guantar mu~ . · l ga~d· . ~s . ,~~ntm~~tros_·d~ esta- . .__ .. ; cúestlpns,:10 .cal P<>n de_·~máñifest~ -.., . ~'"mo ·que · se est~ cóntra o tr.aballo, ~
~1ca ... · o ~~eru. n · nas suas
t~~ :· p~ ·.x,o.~~~~rés·· ~:µ~~o · c? --~~ ;"á" oon)P,lex:idade dÓ -. pelít1·co. 0
~que-=foqueacrfa),seráporquese
~U~ co~erc1aJS. , ~.ue · conste. · ll:ome ·Cfµ~-: ~(S-tlo · ~Úe¡ comba..feitQ -imp9ffa~te. ~~~qUe/ ~~o~~eÍ." <' --p~n5a, ,apesar de· f~cto:·.que
que n~n somos racIStí,lS (falt~tm en .F1hpmas no .~8 e non
mente, a·s ideas ch:nnoitos'·aauítas · · -.de todo impos1ber que ·se poida vi- ·
ria máis e ' o ,demostr~emos)
foi· do~ últimos, senón.dos pri~ '
'_ non · di_firen moito ~:fas dos nenos.
ver de ver~s, disfroitar de algo,
pero setehorasagolpesdeala- ' meilos 'erifuxir daquefa :másao :qúe'-- siiéede é ·que - nunca, que
cheirar,apalpar; J)or.que
diver~
lás da selva teñen que ser lnso~
ere, digo, se fara ese, xa estaba ,
saibamos, t~nselle preguntado aos
sión ou entretenim~nto, como
.fríbeis. .A peruana,_ hástánte
tomando· o- fio da Galitzia que
adultos ·dun xeito clínico, senón
e~tá prevista, como está feita para
· rµáis evoluciona.da _n9s., _aspe.e- '_ hai en Polónia ·cuQha paisaxe e
_qu~ .ºs estudos ~~~~táronse a in- , ·, · encher o t.empo vacío que a orde
t?s ~eló~foos e éu~ha diferen- . qu~ dados os ñon sei qué, é ló- .
queritos de op1n1on qu~, non .
do .·traballo crío.u, non che pode
mstr,u mental
.· xico a motivación sentimental .
pednetran
sua
da
\ dar
··deste disfroite do que
·
t•
·' · ·t
( ·
d
.
.
or e poht1ca, senon 50 . nas súas · fa las, nada (.._.). · :
·
na . 1~ye~ 1gac~on
e
c.,_
etc.
po~ . a... ¡na1 que os trouxo, panP. • ·,
(. · )
·
·
. -)
.
.
.
.
o 1n1ons ...
( ) Pero ag"or
.
. ht 'C
,1o copyr1g _, . · urerra , ·,· po1s
da de mcompetente"s1 · . _
·•·
a -xa ves- orgaiso, era máis audíbel. -~~a os
Iso si, Abdelazhiz-Ah-BébJ_U/.\N_ DEL VA L;.
nizdá~O.nche un mes .en que todos
polacps, grego~ia·n~,:. ~colás.tiCeb-Ihm-Rajim-lhm-C.hallah
os
outeu
case,
"'.ªn todo
ser domingos.
··
- . .Yas tas,
ter o
tempo
cheo;._os

Do mundial, élaro
J-1'!
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Ca~d-~:

~obretodo
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impli~a -~aF)do.

ª

a

o

0

norfe"

a

CµtCl~n .

ba~adª
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. .
co, par de po1kas,. un. prelúdio
e, .de postre, a Internacional.
·' . l)icíam~S que non SO,~OS
c1~s. Por 1so doeunos :na alma
ver que ao diánte'irp centro ~se
de · 1864 metJ;os (milla) tíñ~nQ que sacar~· pouco menos que
.arrastro despois de sofrer unha

ra-

.~ª

c_omp;ens~on

nad~

cachos que non estés vendo os
non só .é coñecidó senón co-.
"' ·
rrectamenté pronunciad<:>. Pe-- ·
·' Ese.damor ·Únán.im~ que se
partidos ou as suas retransmisións
r.o Lloao (Xoan, ' f)ei'O máis-' . elevaba dos estádios sliburbanos .
poderás acalorarte cos camarada~
reiJ;1tegrado) ou· Serlliri-ho·
ao. ·c eo da . tarde de domingo -a
na gülsquería comentando os in(Serxiño, idem); 8on doutra
am:mcia~lles ás cigoña~ e ~s nubes · -tres. culminantes do. encontro, 0 ·b
Galáxia, ou dóútro 2"3~F. ,.
. e aos-de.uses que os homés· metea victória que estivo nun tris de
_. Para mariñeiros nós. ·E para
ran un gbl, lembro que xa de raconquerir o teu equipo ( ¡0 teu,
. facer o ridíCulo, o~ españois.
·paz tiña sonado t~nto· a ser -unh~'
'• ai_I}, senón fose por aquel f.allb, e

•.

~

•

..:;.

~..

•

"caÜo( o .mellor hb~e do serán . ~ ,,
senón d_iscutindo as decisión; dou
, b"1tro,... .( ... )
'
o'.. ~ ·
ar
AGUSTIN GARCIA CALVO
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Un ha revisión est.rut~ral da econom ia española arroxou antre as
suas conclusións.que a auséncia de .
medre provoca a caída d.o nivel de
emprego en inédió millón de postos anuais. O estudo ap0nta que
para non pór en perigo 0 equilí:
l;>rio exterior, seria . preciso medrar
ao ano un 2 ou 3 por cen, pero iso ,
suporia .a perda ·de 100.00 a
200.000 empregos. Sendo este "2
ou 2 por cen o obxectivo do Goberno para o presente ano, o primei~o que se deduce é a sua incompatibi lidade coa previsión de
manter os postas de traballo incluída no AN.E. Pero, ademai~, os
autores, de grande prestíxio, man~eñen que no_1982 non será posíbel sair do estancamento do 1981. ·
(. .. )

Outra das oonclusións é que,
para mante·r o paro estábel, seria
precis0 criar 120.000 empregos
ao ano, pois a povoación en idade
de traballar medra ao 1 por cen.
Conseguir dito obxectivo esixiria
tasas de creimento próximas ao
6 pór cen na pfodución de bens ·e
servícios, superiores ás consideradas precisas até agora.
Toa_os os dados anteriores, e en
concreto ·a caída de médio millón .
de postos de traballo se non hai
médre económico, tiveron en canta as recentes táboas da produción
española 1970-75 e baseánse en
consiaerar os efectos do avance
teénolóxico (é · dicer, a introdución de novos procesos produtivos), como tamén a pos(bel sustitución de man de obra por capital
e nunha utilización máis intensa
de traballo disponíbel. Así, cunha
produción · practicamente estancada, mais en lixeiro ascenso, nos
primeiros ·trimestres de 1981 caiu
o empre_g9 en 400.000 postas ao
pasar o nivel médio de 11.516.000
persoas-a 11. 108.000.
GUSTAVO MATIAS
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. : o pasado ~1~, 17 debia ter luSe .non fose porque a cousa e .m~J~J~~i~,~i\~~;~e ,_
·~J~~~ o. guió~ dunha pe,lícula ro:g.~tiiw · "~;..te · ·- · e
Jl:-.
'~ti, .·
gar a demo~c10n da parte do_ __ con final a .e~oller P?~s afectados ~:'P~~Uf!!~; ..· •J;~}i~p-~nxeiro c~ega á aldea ga~';"!!, ~só .
8" •
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chalet ;dQ< senor Alayo (o~ Ala , ltt1Jtb~a a ~yanos · ~onv1cmos, compra u~~:fmqumas e_ ap,ropr.1ase-do1;1tn~s moitas. Osmaos -da. película---- Pérez, ..jrrnán ·do ·pre~i ente- ':~dé yo~ qu~, ~~R .se "sabe ~o~ ~~~) . (~Jca.l~~' cf!,nc~1=}aIS, ~~gqs .en~eral), o v1cmo que lle a~<ja a~ de,~lumbrante. estranxeiro nas sua~ .,rr~n-:::._. .,mo~;-~tjco~;;; cl~ .D..ip'!-taci~Q. &a.:
. qu~. e~ta }~1~a ,~.ª fr.~nx.a .de ga~d~s ,PQfque. ~-men <JUe1::~ ~pe.gar ~ .ser como el:·· c?mpopen u.n cadro do que aínda'non lográf9,ñ . -· vindáh p'óJ!teveárésa. i ~stá '.':· fa{...
rnonte proprio de .Carmen, C~s~ ver~)ibr~s o~ v:1ci.q~~- de .)Jalea. e Reboredo, da parr'?qu~ de~an ,Vicente., no Grove.
. ,
·
·'tro e 0 se.u home.~ encargado _ .,A sente~cia qo Tnbunal Supremó: fallando a favor dos viciños (duri ~eles)··e orde:qa~do ~.• dem;oli7 ,
.de. executar_o derr~bo ~ra o ar~ . c1on.da part~ dun chalet que está enr1ba de~ f~anx3, xa·fóra 'dt: litíxio gr~cia·s a un f~llo ·~apelá~l,. ··
·
d ,·P0r
quitecto pontevedres · Cesar
tela e á hora de pro ce er a me'ción ·do• balo
para desmontar
;
d1
un maderro,e ,entrar na f~nca pa-.
ra destella~ .a parte corresporrdente .do .ctialet e ~eguer co correspo~dente derribo, chegq·~
por alo un ~orne .c~amado V1véncio Ga(cia Guillan, testaferro e home de palla de Alayo.
Este señor dicia que non se
podia derr~bai: o chalet posto
que a sentencia era contra Alayo e non co'ntra el, que mercara
,

•

1

11

!.

UN Pouco DE HISTORIA

no ~no
l97 l Cª1ldü Alayo compra Cin~
co das parcelas, as numeradas
. do ~n ao cinco no plano de separación e distribución feito
no lS98. Ao:· p.a'recer, non pa· gou nengunha delas, ficando o
pago condicionado a que todo o
seu negódo -saíra ben, o que
.conleva. que os Viciños que lle
venderon estean a favor del para
poder cobr~r dunha vez.
· Ao mesmo tempo, tamé'n ' '
ocupa -terreo público e fincas
doutros danos que nada lle venderan, chegando ·ao 1973 cando
corneza a co,nsÚ.ucion do que· ia ·
se~ 0 seu chalet.'0 viciños co-·
mezan a · movilizarse -pero o

.o' problema· comezou

s

· Cífµe~t_es, , ciar~, -~stá'_~ ~ :~espera
d e_q_
- ue·_o t_e st a·f erro
- d e ""kt
- - -··.tUay:o
re-·

sót.Y1ttolo
~- meíÍtra~-'Jf hbrt·fü~,,
.. ~ · - -'·a -.,:~ -:
;f· ·
5

· • ·--- _,.· ·: •
ve· u_n ,0- ~ ~ ,o: nen _.seque~a
en: -~vor do~viciños:< _. - . .
...,.·:
'· Pero ~~~.. os escritos -todo~ o~
estamentqs. Citados
tiv:eron
efectividade, hai que -ye_r ·a_,que
ocurriu cos telegramas- envia.dosa diferentes · parlamentárfos ·dá
-províiícia pontevedresa. Verda- deira X:oia é ' a resposta de_Sancho R~f: .."M~i _se_ñor meu: ~o-

a
·non

.mo pnme/f:o flfmante do escnto _
que receb~ .da Comisión de, -vi-·
ciiios de Baleo e R~boredo, ,-en
relación --co·. temo dos montes vi~
ciñais, prégol/e informe á Comi.sión que,0.,yisto o· tema;· con ésta
- data. _diriXfnnte ao Gobernador
Civil da Província, ca fin-de que·
· estude . con . toda urxéncia o
te(ha aos efectos que procedan". ·A carta do pal'lamentário

de boa fe todo sen saber nada
de qué ia o asunto. Ao pouco . chegou a Guárdia Civil, asegurando, nun princí pio, que o
chalet era de García Guillán e
que a senténcia e a sua execución non podian seguer.
Ao sei preguntados por César
Portela se sabian fixo se aquel
era o proprietário dixeron que
era el quen o dicia, máis nada,
· pero que por iso non podian
deixar que se derribara. Isto
de'mostrou un total· descoñecimento da lei por parte das forzas da G.C.", que deberian saber
, que cando se compra unha propriedade se compra con todos
os seus inconvenientes e direitos sempre que se compre de
má fé, tal e como fixo Vivéncio
García, capataz de Manuel Ala- ~
yo Carreras desde que este chégou á Balea-O Grave e testigo
moitas veces a favor del home
que coñecia que tal -pr~priedade estaba· en litíxio desde 1973
con trunfo dos vicÍños en Cam~
hados e Coruña, e a P<>nto de
fallarse no Sup;emo cando di
que merco u a terra e os chalets.
Home, por dicer, Vivéncio
· Garcia dixo que nos ativésemos
ás consecuéncias por fa.c er fotos
do chalet sen permiso. Logo soltou un can vello e outro pequeno que ao ~ouco saltaba!: ~ halo e se perd1an entre os pmerros.
Parecia que nas suas verbas tiña
a voz dalguén gordo que nos ia
f~cer m~ito dano por tirar negat1vos. Xa veremos logo quén anda detrás.
-

inén outfo chamado Otílio Pérez .Corbac.hQ. e un .. estranxeíro .

'. "galégo" Sancho -Rof era en es- ·
· pañol natimµmente.
Tamén é moi boa a do se~ador Xosé Garc1a Garcia: _"ó te- ·

A terra voltará ser ·dos viciños .

BaJea M
. aDt.U:11a,
se'nte'nc1·a·.~ _·e dem·bo
'~~

-'¡

_

axuntamento, presidido por Af,.
fredo Bea Gondar, agora concellal "democrático" · non lle fai
caso nengun e mesmo ( e isto
aínda non .o saben· neri 'ñd ~próprio Axuntamento) lle dan licéncfa de edificación "sen· perxuício a terceiios". Logo hai escritos a todos . os organismos,
pero ninguén lles fixo caso. Foi
entón cando comezou a longa
pelengrinaxe polos xulgados.

-

.!·

......:,

ma obxedo de polémica, a ni.ve/ rexional, v,en -sendo tratado
~ polos parlamentários, tanto dé .
~ UCD como doutr.os' partidos
~ con representación eh Cortes.
~ A sua posíbe/ ~ólución, inde' pendent?mente dos . con,vénios
aos - que s_~cesivamenfe se vaia ·
chegando cos Axuntam~ntos,
-ten que , enmarcarse entre os
probl~m~s, URXENTES de Gall-' .
·za e esta·- e (} postura que desde
o primeiro ·momento (aínda. .<1
partir 'da carrfpáijá ·éleitáraf aa '
UCD)- impuxen:10nos-..,_- tanto os
dipútad(;is '':-éomo -os·'Senadores '
doRe/ho.~: n .: :·

.Xostf GJartf-a · Gar·e ía, de· Sille.:
da,"aln-Ci~ ~oh. se entefou de que
G~aron o pleito en Camba- Pozo; wmo vic~al.
Bea GcmClar; home que. propidos, o dun só, xa q·ue separaron,
.cío.u ·6 'lóubp ª.?~ viciños.
Ba- .
para dar operativid.ade, un dos os PERSOIÚROS F~osos- · - ·: lea- d_~ SUf:t~d~rras está ·ria UCD
outros trece e este ia·máis apre- · ( QUE ESTAN DETIµS
· .,._
e I?~fl~!a_--~ : c<;mcellal: ~· ,.
sa por razóns óbvias~ · Recurriu _
Desde que 'fixeran o. priin~i- SITUACÍ~~- ~eTu~¿_·: _.
· Alayos á Audiéncia ·Territorial ro escrito no ano 197.f, con 212 · -: · _ ·
..
. : - , _.
da Coruña e -tam.é n perdeu. Ne- firmas, os viciños .fixe1 9 ~'m0;i- . , , ~':}~~. ...,~978 f5?rº1? .d~~idos
se tribunal está .agora precisa- tos má~·e andiv~~ri na-rec_oilé1- · ~os.,_.vicm?s,- ª~ ms~~c~as d~
mente o resto dos -procesos a ta de firmas mmtas veces: , ao
ayo, que_ ag~ra _esta _e n ·P~ª·
ponto de se:1' fallados.
Axuntamento do Grove desde dero des~onec1d<? segu~dp pareRecurso ao canto de Alayo 1974 (fepre.i ro) ao 1977,(xanei- ce~ O: ~ulgamento ~ontra ele~,
ao . Tribunal Supremo é volta ro) mandaron un total de .17-2p. p~r d~~s en. pro~ne~ade allea _
pei:der. O case> era perder o escri~os: (non se · especifica na celebrouse 0 pasa~?. dia 22 e del
tempo como ..fose" na esper-a-- lista''C¡ue' tefuóS atgunha cantida- · · dam_os co_n t.a ªº final desta re~
dunha solucióp. polít~ca que lle ·de cap~o JlQJ) vqriqs ); ao Gober- po~taxe. O que nos co~pre e
axudara contra os vidños "mi- nador Cívil maÍldáronlle catro, f~lar agQra ~º. 9ue aconteceu 0
nória revoltosa", · Recurriu ta- ao ·Ministro da Go]Jernaéión, un dia ~a ~emolicio~. . __ .
··
men esta 8enténéia'· e-voltou per- _ no· 76.;. igual que ao"Mini.Strq da
Cesar Por~el~, en._v~ta
.Pº8: _
der e na execución desa sentén- · Viv.enda e' áo ·Delegado , ~este . tura. d_a ·Guard.ia~ ,c~vil e . do qu~
. cfa andan ·os veciños agor.a, per- Ministério · en Pontevecl.ra. En ~ se dicia._proprietario e para ev1- ·
curando
derribo da· parte do todos. os escritos dun xeito ou tar ll}a~o.res pro.blemas ante a
chalet que-está enriba do terreo o~tro, falábase da falta· de re- P!e~é~ci~ .rl~. moit.os vici~os dede Carmen Castro. -- " quisitos legais en que incurrian cidm dlllxrrse · ª~ x~lgado . !le
Como dado a· ter en conta, e as obras e apropriacións .d.e te"'. . ~a~bados para ~o~ tod<>, _en eo- · posto xa de manifesto qúe no · rreos en Balea. Aínda mesmo se. necimento do xmz.
.
·
~898 . foi . repartido parte do denunciaba- a~ concellal Xose ...segun~·º as . nosas ·informamonte,. hai que subli~ar ,qµe 'no· Luis, Rodríguez Muñiz por ser o · cio~s, f?ille reti~ada .ª ~º!~ela
Boletin Oficial da Províneia do contratista que facfa a obra so- credencial e hai
posibihdade
ano 1922 declaráronse aquel~s ·· ·hre o terreo Veciñal' para Orlan- d~ <!ue. abran .~n proceso ·con_t!a
montés, . ·e ntre. as propriedades do Abad Pérez~
·
Vivenci~ _Garc1a· por o bstruc10n
viciñais - e o mar, ,' ch().mados
Entre as parsoas que executa- da xusticia ou de~cato ou mesCampos da Cm;reira e Sobre do . ron a~tos de ocupación do -mon'. (!'as a a_ p dx ina s._eguinte)
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alguns~ /~I>s " ,acusaQos;._<t~i}d.6 . · '.
estes danos a sua. tasación pe- -.
·· ricial.
~· Cs. testigos, p9la sua b.a~d~, ".
, tiveron, · uhs-,,. dif~~uldadés ··· e-n
lembrar se algun dos acusados _· ·
participara-- nos acontecimen. fos do 19"78 outro non.dubi~ dar.cm.' ·J)e todos" OS· xeitos,. ca:.
;. tro añds .~ son"; moifos ·para ·c'al-'
:quera persoa. Por fin, o fiscal
· · · ·preferiu ·acoller8e ás declara. ción sumariais comO' base.
· A defensa dixo que si' que
hoube~a danos, nunh~ .propri~,;
dade, pero danos · feitos · por
Alayo na próprieda~e viciñal, ,.
allea a ~· el. Preguntaba, por fin,
se ·eran dal)os "á inmobiliárfaP
o.u ·"da 'intnobiliáda aos .·vici- ·
ños' Desmontou a testeniuña
.de Vivéncio ! (arcfa e da secretária en basea demostrar, coas
E ~sta é a situación cando xa·hai unha sentencia firme de derribo para un dos
Asi·eran ocupados os terrenos no ano 1978.
~d~
.
.
.
respostas das preguntas plante. xadas,· o seu interés directo, xa
ven da
·par
anterior
que é agora·Vev~ncio! Carcía o _ pesetas en total.
que
era
·
oficina
de
infórmación,
existía un pro cedimento civil
.. ,.
..
,
pro.prietárió
da
maier
parte
da
·
A
defensa
non
lle
foron
adnun
quio
·
,
c
o
de
tranSformouno
·
perante a autoridade compemo por" u~ recµrso présentado
mitidos
oito
testigo
nen
a
pro-·
organización
e
ten
aberto
un
tente
( a: proba documental ,
canelo xa estaba todo o asunto bebídas e púxoll~ de. ;µ01 ~e . "O
ha
pericial
sobre
deslinde
do
capricho".
T
oda
unha
defini,por
de~cato
ªº
xufa
sumário
do supremo fallado e condena~ non admitida ~ Pediu unha
por · im-pedir a - execución · monte viciñal das propriedades
do (as nOSaS mformaciÓns non ción. , ,;
multa de 2.500.00 para cada
l.
particulares, . asi como a doc~
dunha senténcia.
alcanzan a. concretar a. éategoun dos acusaJios, pago dos damental de reclamación ao XuC perito da Q.efensa, o apa·ria do -posíbel delito) xa que el
nos,
o que conleva que en caso
rado .Provincial de Montes do
. rellador -Arturo ·! (arrido, en
mercou a Alayo por 18 millóns XULGAMENTO ,
de
non
pagar e se a senténcia
expediente promovido polos
(segundo, el, clarq) unha ·pro- . "CONTRA OS VEdÑOS
' ( . base aos .informes de danos
lles é desfavorábel, os viciños
viciños para a declaración de
. O xulgamento .contra .cinco 1 . feitos~ pola própria · acusaCión;
priedade de 70 e pagou un só,.o
teñffi?. que ir á cadea por defen- ·
en man· comun do monte en
resto ficaba para · cando poldera viciños, dos cales un está -. en
desniontou dun x~ito impecá•
der a sua própria terra.
litíxio. A d·efensa, en fin, soli~
pagar (¿A quén, se Alayo ·.está Suiza, emigrad9 pero nqn fubel a valora~ión feita polo peEsta vista non é máis que a
citou a -al;>solución.e que se de~
en paradeiro descoñecido?) · xido, e Óutro no hospital, tivo
rito que frahallaba para Alayo.
anterior ao xulgamento douclararan as costas de ofício.
por 'fin lugar o dia 22. Nel, ·a. Asi, .onde-·a acusación t A!ayo
( ¿Ou sabe Vivéncio onde está?).
tros 32 pola mesma razón. VeC ministério fiscal ·nas suas
non . .apareceu)
.
fai valoracións
Po.r outra banda, o pai del ase- acusación do Ministério fiscal
remos en qµ.é para todo .
gura que o seu fillo mercou to- base.ouse no~ danos· e que esde L300.000 e.. 850.000 pese- . conclusións recoñeceu que so- XOSE CUR.RAS
bre a -perténcia destes terreas
tes
estiveran
provo'
c
ados·
.
por
·
tas,
l Grrrido fíxoas de 250.000
do por dous inillóns e _fóra. Ao
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Baiona

Os viciños defendeD
Os terreos pu'blicos·-

Gaña.a empresa -

o conflito de AlúmÍna':'Alumínio en San Cibrán, na costa luguesa, quedou rematado ªº ratificar os
'tra!>alladores en_asamplea o~ acordos _? que. chega~on a patronal e o Comité de empresa, no que é
maioritário. Comisións Obreiras, en Madrid.
Baiona estaba dormida, ?u impertérri!3, non sabemos, ?iante de _,,·
acordo está moi p~~ debaixo do Acordo Nacional ~e Emprego xa que o aumento salarial é_?uri
todos os de~ináns urbanístico~. ~ue sofrm; parece que sam ~o se~ . sete,.por cento e _só ~e reduce a xornada e~ vinte hora.
.
.,
. , ·
.
.
letargo, aguillo_a~o polo propo~1~0 d? ~xuntamento d~ convert~
Todo parece md1car· que ·o pacto se fixo ollal}do ~ut~as sttuac1ons que non eran exclus1yamente _~s
uns terreos calif!cados de domtmo publico e zona_verde nunha ur
desta empresa, xa que se contemp]a a entrada en Alumm~ de traballac,1ores do~tras faetonas estatats.
n1'7ación,
particular,
por
suposto.
'
ba.u.u
o negócio ten en s1· tres vertentes: a l ucra t•1va per se a propaganA pat:wnal saiuse ~oa sua en
mil novecentas horas; para no
desde o.-primeiro momento á
dística e a rivalidade política.
- - ·
empresa cerrouse en banda.
Alúmina-Alumínio.
)
e
poucooitooitenta
e
tres
baixar
a
mil
Pero parece que o povo se cansou e dixo, chega. Veremo.s o que
Empez.aron os paros de duas.
centas
Sesenta
..
'Iodo
por
enrios
paros,
de
menos
valeron·
pasa agora. De momento, esperar.
horas que,Jogo se incrementan.-.
.ba do ANE. , aínda o Acordo Nacional _do
A empresa· comprometeuse ·Pero a erppresa _segue negándo- Emprego, gue só cumple a pase a negociar e ameaza coa paasimesmo a suprimir _as "SéÍD·
tronal cando non ten outro re•ralización da .factoría, empecións e . readmitir aos despedi· médio . il que como páradoxa
zando a sanciónar aos traballa':"dos nest~ conflito, como a inson certas centrais quen máis
dores.
crementar
a
plantilla
con
xenforza f an en pedir o seu cumComisións baixa as su~ pre.tes doutras factorías do estado
plimento.
tensións
salaríais.a u!l nove p~r
Tbdas as presió:Q;~ feitas . e,-. "sil_ queda algljnhá _prazp, . .
'Cento,
pero
non asi a empresa
ivil
con xente da zona".
nesta ocasión na factoria lunégase ·a negociar - m~ntra~
peguesa ian encamifü~_das a face},'.
non traballe- a "Serie -A". Acital
A EMPRESA GAÑA
cumplir este pacto. Ao remate
cedese, namentras que a suiba
- o once por cento estipulado
• 1 (
conflito ell).pezou pouco . céden as: inf-ormacións tendenida
quedouse nun sete por cento
tes a encher de medo aos tradespois de que ce. o e ganase
daque , queren facer · cr~r que é
balladores polas ameazas do
as eleicións siridicais ao empeaso
un nove, aínda que esta cifra
cerre patronal.
zar8e a negociar o convénio.
.cia
Ao final chegouse ao -ácorsó sexa para unha mínima parComo xa queda dita, é! proposfos
te._ A reditción d& xornada só
. ta desta central era ·a niesma - ,do antes. di to: ·a p~tronal gaña";
en- ·
[se fai no ano oitenta e dous a
que consagra o ANE. Pero xa
os .obreiros perden.
I
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Unha asamblea na que partiRELACIONS DE PARENTELA
ciparon cerca de cincocentos
Segundo se manifestou na
veciños, escritos á Xunta, unha
asamblea, da que saiu elexida
moción presentada polo Dipuunha comisión composta por
tado Vázquez Fouz, parece ser
oito persoas, para seguer os
só o comezo dunha loita que
aconteciinentos, nesta obra hai .
os viciños de Baiona encetaron
relación de parentela, xa que a
contra o Axuntamento que
persoa que firmou o escrito diquere concederHe os terreos
rixido ao Axuntamento é a
que están xunto ao Pfrad or á
dona do Alcalde de Gondoempresa Monteferr'o S.A. para
mar, Xosé Lis, que é compaque construa en dous mil medre de Rodríguez Quintas, Altros cuadrados, vivendas de calde de Baiona.
duas plantas e média de altura.
Partindo disto . fixéronse
Os terreos, como xa queda
afirmacións
sobre aqueles que
dito, están declarados de dopoden
estar
detrás
do negócio,
mínio público e como zonas
especulándose
con
que
o señor
verdes.
Alcalde non era alleo aos posíbeis benefícios.
A empresa urbanizadora esPero, segundo se afirmou tatá disposta a cederlle a cámbio
mén, o interés do Alcalde en
os terreos para construir un
construir o parque ven dado
parque de atraccións infantil,
en gran maneira pola sua pre- "
sempre que deixe o axuntatensión de presentarse ás prómento o sítio suficiente para
ximas
eleicións municipais nas
facer un casino e dependéncias
listas de AP, polo que quere, a
anexas.
toda costa, que se faga o parque para despois poder presen¿Qué contrapartida teria o
talo
como "a sua gran realiza- ,
Axuntamento? Que Montefeción
".
rro S.A. pagaría os custes do.
Este propósito é a ca'uSél: do
parque. Só iso. E así sen
.. .
'
'
enfrentamento cos ·actuais ~
ma1s, dias atrás o Alcalde deciconcellais de Alianza Popular
de, ás d uas da mañá, boa hora
e, sobretodo, co responsábel
Para facer obras derribar os
'
'
do Val Miñor, señor Trabazos,
muros. E dito
e feito,
por máis
de quen se di que o Alcalde
q.~e agora e _<liante dá: oppsicion viciñal as obras estean pa- . · tenlle paraiizada unha obra.
radas.
,·
Agora estase á espera da resolución do Goberno, facando
A orde de empezar a~ obras
de árbitro; veremos qué pita,
deuna o Sr. Alcalde sen mediar
nunha das tantas expoliacións
nengun anteproxecto nen sair
que se fixeron aos viciños que,
as obras a exposición pública,
esta vez, tentan defender os
segundo está regulamentado.
seus direitos.

Senténci~ : da agresión a . San\i..Villar

(Case) Condenar
""Xa hai senténcia. pola agfe-" ·
··sión de Carlos Celard ; taxista
de Bueµ, a .Santi Villa~. E segundo ela non .·hai agresión.
Só coacción. Resultado: duas
mil -pesetas de multa por
coapián e costas d~ xulgamento.
Na vista oral, dous testigds, un deles. o .director do semanário, xuraron ver como ·
Carlos Celard golpeaba a Santi Vill~r despois de amenaza,.
lo. Cutros tes~igos, _ porque
había moita xente, non poideron asegurar se fora Celard
o que causou 'danos a S. Villar.
'üu sexa, en nengun mo-

ao agredido-

mento"" hegafon que fose ·~r"
Porén, a se'i:iténcia nega a· au-toria do taxista de Alianza
P-0pular na agresión por non
· poder demostrar que fose el.
E -os testigos da defensa: non
podian negar que fora Celard
porque seµón terian que den Un ciar. ao verdade,iro autor
se·o viran: só non podían precisar.
Pois ben, esta. imprecisión
trunfou sobre a precisión dos
testigos da acusaciÓJl, qµe sinalaban claramente ao · agresor. Mistérios da xustícia nos
que non irnos entrar.
Ou sexa, 'Santi Villar case
sae condenadó por sinalar co
"'
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ded~o, que é moi feo e está _
mai. A Cuárdia Civil, en cu~o
coche se refuxiou o noso · co·1abora~or gráfico segundo a
senténcia, tampouco fixo
nada .p or averiguar -o nome
do agresor ou polo menos
non constan dilixéncias de
que o tiveran feíto despois
das dilixéncias que debería
evacuar -o xulgado de Bueu
despois do parte médico de '.
lesións: ·
En definitiva, Carlos Celard estaba ofendido porque
querían quitar unha foto
doutro s_en o seu permiso. El
Capitán · Trueno en defensa
de los oprimi~os.
ni:
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A Estación Marítima .de Vigo hule nestes dias coa 1ª· most'ra in- ·
dustrial e artesanal Como ensaio parécenos interesante, inda que
. non sexa máis que unha acumulación dos escaparates come_rciais da
cid~de nun local .únioo, Vigo carece de feiras p~riódicas que_co.a:no a
. quincenal de Póntevedra_ sirvan de grilón co. pa:sado e de incentivo
para o futuro , Esta mostra coincide coa Semana Verde de Silleda e con Fexdega
de V ilagarcia, as duas xa fe iras estabelecidas e cada ano de maior volume.
.
. .
A funcionalidad.e destas feiras é múltiple. A nós fannos :lembrar as
vellas feirás tjue e-nchian todo o pais, Desde o medioevo ternos cóns- ,
.táncia dalgunhas Acadaron o seu maior desenrolo nos sé·culos X'! 111
e XIX influindo en moitos aspectos da vida galega
·
N~las- multiplÍcábase o comércio interior non só o comarcal':': Os
tratantes recorrian parte de Galiza o mesmo que alguns administradores de grandes casas, A produción gremial superaba. os e!"cargos Jocais e competía en espácios mais amplos- Pero-quizao1ito aspecto máis
ub. íc~o fose a participación dos habitantes da bisbarra no remexer da .
vida política e cultural , Cada feira co-n~ertíase nunha central de no- ·
vas, as cántigas de cordel-iban de norte a sul do país e mesmo chega- .
ban do interior da penínsua. Cada transacción nos tourais .._nas ruase
nas tendas convertíase nunha secuéncia teatral: ·as puxas: as subastas,
o chalaneo criaban esceas de singular atractivo.
A feira era festa, descanso comunicación e non. poucas veces ter-'
minaba como as festas patrqnais con duras regµeifas entre distin1 ~s
bairros e sectores Por un dia ou dous ao mes as vilas que centrali:i Jban as feiras deixaban de ser as sanguezu_gas. das aldeas para confraternizar no traballo-meréantil .
Nas novas fe iras observa~os cómo se .intenta xunguir o comercial
con actuacións culturais. Bon camiño_ pero o importante nesta mutación é animar a actuación popular criadora, protagonista. non es .
pectáculo senón acción culturaL
Importante,. nas feiras estivo o espacio máis comunitárfo que supe~
raba á parróquia e camiñaba cara unha maiór unidade Atención a es
tes sinais do futuro .

Malvinas : Final do avenfureirismo
A semana pasada asistirmos ao final militar da aventura do Goberno arxentino·na guerra do Atlántico SuL
Se o goberno de Galtieri foi capaz de manipular a dignidade dun
povo colÓcándoo ante a defensa dos seus direitos ou a sua cesión, o
de Margaret Thatcher atreveuse a manter o colonialismo máis oprobioso apelando a todos os meios: pirataria a mar aberto,)envio dos ·
"gurkas", tropas denunciadas desde os dias de Gandhi _como vesánicas, desprecio do direito continental de América e afirmación impla ·
cabel do imperialismo O final descalificou á '•Junté! Militar" de Ar
xentina que agora dimite_.e deu ao Reino U nido unha vitoria plrrica .
Non éso que a actuación de M. Thatc;:her,, esa fémia inumana, nos
provoque noxo é que a democrácia dun país que a.guanta un tal goberno por si mesma se degrada. E que o resultado do aplastamento
do exército arxentino está modificando· a.conciéncia de América La
tina. cada dia máis clarificada e máis disposta a oporse aos opresores,
sexan USA ou o Reino Unido. Esta guerra incalificábel co sacrificio ·
de mozos inocentes e co despilfarro duns 400 mil millóns d~ pesetas. _
só po~ ter un ponto ·positi_vo: despertar dunha vez a conciéncia de
todos os povos para acabar coa prepoténcia imperialista duns poucos . A NOS COMO GALEGOS tócanos este despertar, porque os nosos males teñen moifo que ·ver co domínio do imperialismo.
,,
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. DESTR ,UIOE~ ·-,,
QUE MANDA O AMO!
· - Nas páx-ina~ ~ntrais. do núme~o
185 de Á NOSA TEBRA,- pódese
. fer un artigo sobor das resolucións
que o- "esgréyi~" cóncello de Noia
- ·coa loubabel oposición .dé alguns
concellais- ven de tirar repeito ·da
ubicación da antena de T.V. No
mesmo artigo reprodlÍcense algunhas alusións do alcalde ~ dun munícipe ao mesmo tema.
'Nas .suas manifestacións amósan- se ambos os deus cómo verdadeiros ~
paladins da cultura, galega e dos fitos históricos que a·sos.teñen. Sabor
de todo, ver.-bas cómo ".máis votos
dan os mundiais que o castro" son
meredentes de figura·r por dereito
próprio no . elene.o das ·asneirádas
"culturicidas',' ao estilo de "viva a
marte, abaixo a cultura".
Nestas actitudes ben se ve o pau
no que están traballados moitos dos
nO$OS representantes. E eu d ígome:
Son estes os demócratas adiantados
que loitan pola nosa Terra? Son
estes os cerebros luminosos quepoñen as suas ideas positivas e limpas
ao servício da xente que os elexiu?
Son est~s os corazóns fortes e capaces de acometer -Oü mesmo de posibilitar- a transformación en profund idade das vilas e cidades gale- gas? E sigo a perguntarme: Qué dereito teñen os partidos' a nomear
como candidatos a persoas nefastas
e finchadas, que engulen, votos, dirixen \'Otos e cagan votos? Con qué
visión de porvir escollen xente que,
lonxe de construir, desfa i; en lugar
de alentar, abafa; debendo que servir ao povo, ignórao e sérvese del?
Se un partido non reprende aos
seus membros descamiñados, faise
reo de sospeitas, ha.i que o-culpar de
protexer actitudes vituperábeis de
cara á colectividade, de fomentar a
montaxe de estruturas partidárias
ocas e valdeiras que sobrancean
como espantallos a paisaxe viva e
1

polifo.rme l:ta nasa sociedadé real.
A miopia htstórica ~foda se pode- ·
·ria aturar neses munícipes fanáticos, ·uh chisco es~erpénticos, almas
de_papeleta, privados de toda forma
persoal de pensar, vendidos en carpo e corazón aos trafegantes da política "veña a nós", máis que os partidos, sabendo de q·ué material humano dispoñen, lles dean enriba
azos e aplausen as suas desfeitas, rebord~ calquera explicación racional,
faise simplesmente impensábel para
toda mente nón contaminada pola
polític? raposeira á que tentan afa- ·
cernos os partidos máls votados.
Xentes que teñen a provocadon~
ousadia de esmigallar un irrepetfbel
anaco da ~osa história coa demagóxica excusa.·dos mundiais, deberian
ipso· facto ser destituídos dos seus
cárregos e xulgados como destruidores do património histórico-artístico do noso povo. Abate e agrima comprobar que, mentras neutras nacions xúntase o progreso coa
. protección .e o estudo sério e sistemático dos seus monumentos e do
seu arredor físico, na nasa, os mo_dernos inconoclastas de caste política tan e desfán ao scu antollo. Onde están as respostas oficiais que
poñan a pexa a estes indocumentados "non tanto"? Onde están as
·reaccións dos respor.sábeis da nosa
cultura diante destas mostras repetidas de vandalismo?' Qué fan eses
persoeiros que teñen a obrigación
de protexer o noso pasado para que
o noso futuro sexa máis claro e
máis consciente? Que qué fan?
Todos podemos chegar á resposta:
Nadiña! Como o vello can sentado
diante do fonógrafo, escoitan só a
voz do seu amo, e este fixo, fai e
fará canto poida por asnaquizarnos,
esfrangullarnos, por dinamitar até o
mais ínfimo recanto da nosa identidade, por alienarnos, asimilarnos e
engulirnos. Os dinamitadores témolos dentro e é ben doado coñecelos.
O feito de engulir é moito máis pe-

rigoso.~

Os mariñeiros saben-que
peixe grande pode enviar o Pequ:
cho cando o enbulla con xeito rna·
•
IS
cando o colle a contra escama e
contra serro, por moi ampla.que teªI
.
ña a gorxa, pode esganar coa me¡.
rande facilidade.

Ai
pSO

XOAN F u ENTES CASTRO

NAS FESTAS
DA ASCENSION
Compostela, sábado 22 de maio
do 1982. Festas da Ascensión: Con.
vocat6ria de sóns e cheiro a pólva.
ra; ilusiós nos recunchos, lambeta.
das; estrelecidas ledas, rapazas 10¡.
ras, estoupido de ruas co frorecer
da troula; e arrecendo de festa, de
noites longas.
Remata a festa oficialmente, e
dirixímonos conio é tradicional, a
Quintana, arrodeados de pacífica
ledícia.
De súpeto, siniestras sombras ne·
gras surxen como da nada e come.
zan a amolar á xente dicíndolle:
"váyanse de aquí, a la Alameda oa
donde quieran, pero aq uí no pue.
den estar". UA sinxelo "lqué pa·
sa ?" de alguén, é suficiente para
que os membros do serv icio noctur·
no da Policía Municipal, porra na
man, dean en mallar na xente, sin
máis. Logo dunha méd ia hora che·
garian os policias nacio nales: "es·
tamos desalojando la plaza en cinco minutos; quien qu iera quedarse
que se quede, allá él".
lChámanlle a isto mantera orde?
Pero, lqué orde? ¿E que está proi·
bido estar alegre? lMo léstalle ao
poder a alegria dos demáis?
O que si está moi claro é que nen
a rua nen a Quintana son de les: A
QUINTANA E, E SE MPRE FOI,
NOSA.

.'
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XOSE MARRA OUIROGA
SANTIAGO

OS INDEPENDIENTES
E A UNIDADE DO NACIONALISMO
\
'
.

'-

Un fato ~e nacionalistas independerites, é dicer, non organizados en ningún partido, asamblea
·ou colectivo políti~, vimos de
ter un encontro o pasado sábado
dia 29 co obxecto de tratar o proceso de unidade do nacionalismo
que se está a encetar e o no_so papel nel.
Por unha banda concluimos na
necesidade de dotarnos dunha estrutura e coordinación mínimas,
que permitan a nosa participación
áctiva no mentaqo proceso e non
quedar como meros comparsas no
seu desenrolo, subordinados á
· iniciativa-exclusiva dos grupos políticos participantes, · senón, porcontra, tratando de enriquecelo
·coas nosas aportacións colectivas.
. Doutra banda consideramos
que o noso papel estaría basado
fundamentalmente- en tratar de
superar as dificuld'ades nas relacións entre os distintos. partidos
colectivos nacionalistas para acadarmos a unidade que nestes 'intres se fai imprescindíbel, centrándcmos naquilo qué máis nos une e
respetando o direito a que cada
organización defenda as suas teses,
como tal, naquilo que máis nos
separe. Asi como tamén en garan-

e

tir que o procesó sexa verdadeiramente constituínte, democrático,
pala base, aberto e transparente, _
cunha clara tendéncia á avenéncia
política evitando liortas do pasado
inmediato ou lonxano que fagan
que as discusións se polaricen en
exceso e que por estas cuestións,
marxinais ao proceso de fondo, se
descolgue alguén.
Oeste xeito quedou claro que a
nosa misión non é presentar nengunha alternativa política porque
iso anularia a nosa definición cocomo independentes senón máis
ben conciliar ·as existentes, convencidos .de que as diferéncias en- .
tre elas non son insalvábeis e que
con vontade unitária todas teñen
cabida na nova organización que
se trata de facer, sendo na sua estruturación onde si plantexaremos
opcións de cara a que sirva a unha
adesión. masiva dos nacionalistas
galegos que vexan nela a posibilidade de traballar comodamente
sen manipulacións .de nengun tipo.
Por último valoramos m'oi positivament~ este esforzo de co~wer- .
xéncia dos distintos grupos polí- .
ticos . por chegaren a acordos uni·
tários, reflexo da madurez que
está acadando o n~c.ionalismo ao .

tempo que facemos vo tos para
que os que son e aínda non están
se sumen a un proceso no que as
alternativas van ser discutidas de
forma asambleária, pola base, sen
a peneira duns cúmios contro lado·
res da información e monopoliza·
dores do debate político. Por res·
peto a uns militantes que coida·
mos teñen direito a discutir as dis·
tintas alternativas existentes con
todos nós ese "outro nacionalis·
mo" debe participar, sen prexuí·
cios apriorísticos e estando dacor·
do, co~o asi parece, cos princí·
píos mínimos do "Chamamento
~para Unidad.e. do Nacionalismo",
neste proceso.
,
Como epílogo e acolléndonos a
bénevoléncia do seu periódico da·
mos os nGmes e teléfonos de refe·
réncia para todos aqueles naciona·
listas independentes que queiran
coordinarse con nós, segundo as
ideas expostas, para irmos xunt.os
neste proceso de unidade da ma1o·
ria do nacionalismo.
,
Santiago: Encarna Otero, Tele·
·
fono 59 51 32.
A Cruña: Xácome Santos,
Telf. 22 14 54.
Vigo:
Manuel Sendón,
Telf. 22 85 47
1
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Gañou ,ó:mercartfiliSínó'
. Antonio Róddg_u ez resultou elexido como Secretári?.. Xeral do

pSOE en G~liza no Congreso Extr~ordinário celebrado o domingo
Barros ·por unha..mar;xe ,d
. .20 en Lugo, ao derrotar· a Miguel
,
dia
inda non oito pontos.
· ~ ~ · · ..,..J · .. . ·~ · , -· , ·
Na candidatura gañadora figura como presidente Manoel ·conce,
e sustitue asLno ·cargo a González Amadiós, que se presentaba á
;:eleición na candidatura perdedora~ na que ia · co~(> Viceseciet~rio Xeral Ceferino Diaz. . · _
·
.
A corta marxe acadada pola candidatura gañadora deixá abertas
· portas á conflictividade neste partido, so.bretodo_se se conta que·
as os seus mtegrantes
·
' · galego, po1~ _que
entre
so' h a1· un parlemen t ano
vailles ser dificil fiscalizar a sua actuación na cámara autonómica.

ª

e maio
n: Conpólvo1

osucedido o domingo en xa que doutra forma non se
Lugo no Congreso Extraordiexplica a inclusión na lista ennário do PSOE non é máis que
cabezada polo novo Secretário
a aplicación práctica para Ga.Xeral de militantes da comarliza da sua política a nivel estaca de ArouSa., desde sempre
1ente, e
tal,
que
non
é
única
senón
que
enfrentados
co aparato galega.
ional, á
está en íntima relación coa do
Nestes pactos, entrou a xopacífica
resto das forzas estatais ( .t\P,
gar tamén Manoel Soto, AlcalUCD e PC ),' que pretenden
de de Vigo, que parecia ao
bras nee comerecortar os poderes autonómiprincípio que se ia presentar
índolle:
cos e arrinconar por todos os
para o posto de Secretário Xeieda oa
meios ao nacionalismo. A
ral en Galiza e que finalmente
no pueLOAP A -pactada entre os
desistiu diante das promesas
qué papartidos
maioritáriosnon
é
feitas
cara as novas eleicións.
1te para
máis
que
unha
mostra
e
o
Desde
Madrid xogaron tonoctur23-F
a
data
de
partida
deste
das
as
cartas
ao seu alcance
>orra na
cámbio
de
política.
-todos
os
resortes
do aparamte, sin
0
triunfo
da
candidatura
de
topara
tratar
de
apartar
dos
ora che·
Antonio Rodríguez, co apoio
pontos de dirección do partido
les: "es·
en cin·
do antigo Secretário Xeral,
en Galiza a todos aqueles que
~ued arse
Francisco Vázquez e de Manon foran fideis á políti_ca
noel Soto -que afirmaba ia
marcada desde o aparato an·a arde!
QN~llj;M unha candid~tura,
daluz-madrileño, definida costá proi·
desde
Madridnóréeºrhla~
~~
mo unha "política r_esponsá;talle ao
o primeiro paso para a posta ~ be~cf,~QE5!.,~<la<?..."· ~~
-.:if;;
en práctica da nova política
nón que xa se puxo de manique nen
deles: A do PS CE, encamiñada a cansef esto despois do Congreso de
guer
instalar
a
Felipe:
González
Betanzos, onde se empezou a
~E FOI,
na Moncloa, cun partido por
falar xa do defenestramento
detrás fidel aos <litados dos
de Ceferino Díaz. Agora conJIR OGA
seus líderes estatais.
seguírono, con moi poucos
HIAGO
custes e asegurando que estes
MANOBRA DE FRANCISCO
leven no parlamentó galega
AZQUEZ, DIRl.XIDA E
unha política -cara a galería
)
NCAUZADA DESDE MADRID
claro- autonómica galega,
que en certo modo vai enfrenO que moitas veces· se ten
tar aos dous sectores xa que
calificado como unha ·arrouta; para
no Parlamento: Galega en meida unilateral de Francisco Vázestán
rande
preséncia a liña "autoquez no tema da capitalidade e
~ ue as
a sua dimisión que levou a este
nómica". Por outra banda aí
fas de
congreso
extraordinario
celevan estar os integrantes das
;e, sen
brado en Lugo, non foi máis
listas do PS CE en calidade de
o lado·
gue unha hábil manobra maneindependentes e cuxos víncuJo liza·
los· eran precisamente coa anxada desde Madrid por Alfonor res·
terior executiva defenestrada.
coida·
so Guerra, que sempre tentou
as dis·
arrinconar a aqueles militantes
O TEMA DA CAPITALIDADE
is con galegos que, se ben non cononalis·
Intimamente
relacionado
forman un sector nacionalista
1rexuí·
con este Congreso Extraordic?mo queren facer ver alguns,
dacor·
nário está o tema da capitalis1 .son un grupo que fai predoprincí·
dade
-foi o pretexto--que semmar a politica de Galiza somento
rá debatido o mér.col~s, por
hre a do Estado, e isto por
ismo",
roáis que cando riós saiamos á
unha .causa:. porque saben que
rua o asunto xa estará zanxaeste nivel non teñen nada
onos á
do. Pero despois' do debate do
ico da· que facer . .
.Franciséo Vázquez gañaria
mércoles, aínda na Coruña van
le refe·
81 pontos nos sectores corÜ1ciona·
queimar alguns cartuchos co¡ueiran lilesistas, ~ encontrando ao mesmo salvas de despedida. Asi,
ido as rno tempo unha boa disculpa
non é de estrañar que se _pro><untos wara dimitir.
d uzan .algunhas dimisións so1 maio·
Asi foi como se chegoú ·a
nadas no seo do Axuntamento
este congreso e como puideron
coruñés. Se cadra, cando vos1, Telé·
lograr unha correlación de fortede estea lendo isto xa se tezas, baseada sobre. todo no
ñen prod,ucido. Serán os últis,
mercantilismo ·d e postas eleimos
coletazos. Lggo virán a
to ·
r ra1s para :is xerais, que parecomposición e as lamentan,
ecen estar a volta da esquina, · cións.

1mbetazas loi:rorecer
esta, de

1
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Constituída aco.misión ·xestora
da unidade ·nacionalista·
· Segundo o proceso encetado hai unhas semanas a nivel nacional, ·e stanse a reunir nas distintas
capitais e comarcas as· distintas forzas políticas que van formar unha organización unitária ria:eionalista cuxa Asamblea Constituínte vai ter lugar previsibelmente no mes de setembro. ·
As forzas int~grantes (AN-PG, ERGA, Grupos Nacionalistas Independentes da Coruña, Santiago, .
Lugo, Vigo e O Condado, Galícia Ceibe, ANG, Colectivo Liber~4rio Arco da Vella, PSG e UPG)
están a constituir as distintas comisións xestoras comarcais, despois de terse xa constituída a· HComisión Xestora Nacional".
.
Estas xestor'as comarcais fan un chamamento a todos aqueles que se encontren inte.r esados na
unidade dó nacionalismó, ao mesmo tempo-que recollerán todas aquelas propostas e suxeréncias
que se queiran facer, tanto no referente aos princípios políticos como no aspecto organizativo,
convocando asambleas para discugir estes pontos e chegar a unha Asamblea Constituínte que deixará totalmente configurada a organización.
&re.ce~ser q_u e u.ara o ..::_._"""'"
Dia da Pátria -~~.
Galega xa estarán
rematadas estas asambleas comarcáis.
,.._..........~- ----

. lVlarcha:p9Ia paz Fene-FelTol
O dia dez de xuño, coincidindo coa preséncia do Presidente do Goherno españ~l na se da OTAN, .
cerca de dous milleiros de galegos amosaban a sua oposición á entrada na devandita organización
armamentística, á nuclearización e abogaban pola paz mundial. A marcha comeZa:ba cos augúrios
represivos do . inefábel gobernador Aguerre, cunha nutrida representación de unidades antidistúrbios, que fixeron sentir a sua preséncia, ·tal e como se aprécia na fotografía. Soba ameaza textual
de que aplastarían aos manifestantes se se berraba ou se facia referéncia ao 23-F, recorréronse os S
qµilómetros que hai de Fene a Ferrol para finalizar na Praza de Armas desta ddade, lugar no que se
dirixiron aos Planifestantes os r~presentantes das forzas políticas convocarites.
·- ·· ·
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español que quixo matar ao Papa.
Existen fortes indícios que
permiten afirmar que a . marte
de Xoan Pablo I non foi ·un
f eito casual e menos producido por causa·s naturais, segundo informes 'que obran en poder de servícios secretos· da1guns países.
Os dados destes informes
dan a entender que o pasamen~
to do Papa se deb~u a unha decisión da Iriternacional Fascista, que conta con destacados
elementos incrustados na Cúria Vaticana, pero cuxos fios
foron movidos pola CIA.
Constan asimesmo tamén
nestes infofmes os movimentos realizados por parte do integrismo -moi ao contrário do
que se afirmou no momento
da eleición, no que se falaba
d un pacto- para que resultase
elexido Wojtila.
Todas estas manobras orientadas e dirixidas polos servícios secretos :americanos, tiñan
como última intención tratar
de abrir unha brecha nos paises socialistas. O catolicismo
seria o ariete.
Polómoa· .era· o país con
m~is posibilidades de fisura na
sua estrutura social, tanto por
causas étnicas, sociais como
económicas, e no q\le babia
tempo se viñan infiltrando
axentes, sobretodo no incipiente xermé do sindi!!al~s~o
. que chamaban "libre". · · · Todo isto : ade~ezado cunha
"boa" política a nivel de empréstitos, que facian que Polónia se fose endebedando pouco a pouco, e que tiñan como
consecuéncia os racionamentos de matérias primas de primeira necesidade.· .
Pero . necesitaban u~ apoio
· moito máis amplo da gran base
católica. A ascensión dun polaco ao papado proporcionaríalles un líder capaz de arrastrar ás masas católicas que viñan colaborando estreitamente co Partido Comunista, asi
como un respaldo exteri~r . .... ,,,,,r;

Ju~~ Ferná~d~Krohlí: QLO ~ut~i d~~fut~~:to~ de a~sinatJ~~~ipetrádÓ cqiltta' o~·P~pa en :Fá~íma e
qu~n,;·a ·b.o n seguro;;; vai l!.ªg~J as:co~seeuénqias desta acci_~ll, PQ.(mái~. que so _s~xa·'Ú~ peón dunlµt .trama ~9Jt~ má!s ampla, que ten cQl!ex!t?(ls coá infernacJo,na:l;;~asejsfa e can elémepto:s el~ CIA.
: ~ ,
:..Q.espo~S Q,O ~p(e,Samerito ap;t~~~C~.fOÍ1 dados ·esparexidos spb(e este crego . qu,e ·xa·,h abia tempo que
estaba Ievar:unhá·mili'táncia ínfogrista-polffica por todo ·o ·niundo.
· .
.
Aquí tratamos de aportar alguns dados máis, alguns moi reveladores, e de relacionalos.

f

a
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mente relacionado cos círcu.
· los fascistas españois, como 0
proba, entre outras cousas a a
asisténcia aos actos conv~ca.
dos por estes sectores, do que
son unha proba as fotos apare.
cidas na revista "Fuerza Nue.
va" (8 abril 78).
Asimesmo fixo várias viaxes
pola xeografia peninsular espa.
llando as doutrinas do integrista Lefebvre, facendo reunións
con cregos afins e hospedándose sempre na casa de coñecidos fascistas, como ocurria en
Lugo no ano 77.
A sua primeira misa celebrada nun hotel de Madrid asistirian, ademais do propio u.
febvre, coñeoidos fascistas como Bias Piñar, Mariano Sánchez-Covisa, entre outros.
Segue logo no seu apostolado fascista-integrista deixando
de ser no tí cia nos xornais, até
o frustrado atentado de Portugal.
O INTEGRISMO
CON SOLIDARIDADE

Coñecida por todos a
~.il~t!12clfü 1 ~f"~p~gañd? antico·
;munista por varios paISes, tan·
to europeos cómo sudamerica·
nos, ¿cómo se explica a sua
nha trama para asasmar ao Papreséncia no Congreso de Soli·
pa, feito que parece ser ben
daridade?, ¿qué facia Krohn
coñecido por certos sectores
neste congreso?, ¿quén o invi·
vaticanos, :,orno o demostra a
tou? ... estas e outras preguntas
sua actuac1on desde o atentaaínda están sen contestar.
do da Praza ~e San Pedr~, ~paO que si se ~be con certeza
rece o novo mtento en F atima.
é que asistiu ao Congreso de
Solidaridade e que, segundo
CONEXIONS EVIDENTES
próprias palabras saiu bastante
COA INTERNACIONAL
descontento
da liña que to·
FASCISTA
mou o sindicato polaco. Ta·
Se as conexións do turco
mén parece que considero u
Alí Agca coa Internacional
como culpábeis a Walesa e ao
Fascista para alguns non estiPapa. Sábese tamén que tivo
vesen suficientemente claras,
unhas palabras con Wojtila,
non poden dicer outro tanto
q u~n n.on q uixo facer lle moito
de Juan Fernández Krohn, o
caso ás suas pretensións de ra·
crego español que intentou o
di calizació n.
asesinato en Fátima.
Logo viria a sua detención e
Cando era estudante en Maos rumores de conexión con
drid, xa era coñecido. palas
outras instáncias para realizar
suas ideas de extrema dereita,
o atentado
,
' feito que aínda
para máis tarde vincularse aos
non está c()mprobado.
famosos "Guerrilleros de · CrisO que si se pode compre?·
to Rey", cos que participou
der fácilmente é que a sua asis·
nalgunhas accións contra militéncia ao Congreso de Solidari·
tantes de partidos de esquerda.
dd,ade .non se puido realizar co·
Acabada · a: car~eira, e despois _j
dalgun fracaso · -sentimental e · · mo ·persoa privada.
¿Quén lle cons~gui~ .~ sua
viax~ polo estranxeiro, Fránacreditación?, ¿que mISion, l~·
cia sobre todo, onde tomou
vaba?,s ¿quén estaba detr~ ..
contacto con sectores fascisPreguntas que aínda ,n on estan
tas, decidiu meterse seminariscontestadas pero que P?den
ta en Suíza, na institución in- .
adiviñarse facilmente, asi co·
tegrista de Econe, que mantiña
mo as escuras conexió~s d~
as posicións do hispo francés
certos membros de "Solidar!·
Lefebvre.
dade".
Neste tempo, e nas suas vi.ALFONSO EYRE .
sitas a España, seguia estreita~

A revista Fuerza Nueva saudaba con ledíciá a preséncia deste crego español "que mira" nun acto en conmemoración
da vitória feixista do 39. Número 587, do 8 de abril do 1978. O mesmo cura que logo atentou contra o Papa en Fáti~ ·
ma. ·
-vou a m0rteao seu- antecesor .. - - - canao amda non se apaga·v.i¿án.~ o . púulo.,c) \;urnprooar
. Lago chegaria o atentado · ran estes ecos que f~laban ducomo esta non funcionaba tan

ao mandado como puidesen
pensar, chegando aos pactos
coas autoridades militares. So. lidarida.de .tampouco e.ra_o que _
pensaban nun primeiro momomento. Non daban controlado os :seos movimentos. Wojtila estal1a faHando tamén · toma:mfo un paipeI de· "modera-.
do ,apoto, non aberto '', que
en. o ,q ue· .s>e· He pedia. Empezi0use a pensar 1:11:0is .círculos
máis . radi.eais e integristas _católlieos conectados coa Internacion~I Fascista que a elei~
ción de Wojtila fara unha gran ·
equivocación.
Axentes da CIA conectados .
con estes sectores mostrábanse
tamén descontentos coa política seguida por Wojtila,- aínda
.,...q~ep o#J¡ras in~tá,q.,g@.s, d,~ Axencia Central de Intelixéncia en
· DITO E FEITO
. :;:-. " .
.Europa apoian ·a sua xestión.
A maquinária acelerouse áo
,
·
,.
A o pr1nc1p10
. ,. -· td
.'
'
maxlillo
o o "'t!C-.EMP.E7AATVdMA
,.
~~
~~"'t.m .... ·~ti ••L•
. como
. se. •pensab a. Solidar¡º·
INTEGRISTA-FASCISTA
sa1a
·
dade collia ' forza; ,: o-; Papa
: Os integristas católicos ém- ·
apoiaba a · níovimento. Os capezaron a chaní"arlle Wojtila
tólicos polacos. volcábanse na
'.~o Papa Comunista" comezanrua despois da v_isita de Wojtido tamén os movimentos para
la, feito Papa, a favor de Soli- . eliminalo.
·
daridade. Viñeron as folgas, as
Algun tempo antes do atenmanifestacións e os endebedatado da Praza de San Pedro,
mentos.
comentábase que a saúde do
Pero logo duns primeiros
Papa estaba moi delicada, chemomentos de certa compenegando a especularse nalguns
tración da igrexa polaca con
meios mundiais que fose "a
Solidaridade empezaron as dimesma enfermedade ,,_ que leN. 194 / DO 24 DE XÚÑO AO 1 DE XULLO / 1982
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mentado anteriormente e as
confirmacións de que Alí Agca
non estaba só, senón que era a
ponta ·de .. lanza dunha trama
moito ~ái,vup.,pht. A·F~ - s~ c!t~~
garon a ·pub'licar "'fotós ·daigún
"axudante" . e informacións
que o vinculaban á Internacional Fascista.
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Se vostede é subscritof, faga un máis

{0S

pa.
·is-

•ns
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A NOSA TERRA é un periódico imprescind1bel para
quen desexe coñecer o que
pasa cada semana en Galiza.
Só unha persoa ben informa·
da pode ser libre, pode axudar á facer cidadáns libres.
Pero son moitos os que tratan de agachar a nosa realidade para manternos na igno·
ráncia e-criar en nós falsas se·
guridades.
Levamos dous números petando nas portas dos nosos
amigos,
veciños, lectores,
subscritores. De todos os que
teñen confianza en nós como

1ci-

en
ra:ti.iE!·
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nós a ternos ne les. . Porque
máis. Sabemo$ de pérsoas que
precisamos da vosa axuda pa- . preparan asambleas na sua vira asegurar a saída deste peta, .parróquia, bárrio etc.
riódico, para garantir o futuro
Adiante con esta campaña
dunha ·información obxectiva . para que todos .o·s galegos seen Galiza.
xan danos do seu destino e
pordan dar e receber informaCada leitor deste periódición
veraz do que acóntece
co é un colaborador; cada
no
pafs
e rio mundo.
subscritor aporta un traballo
Insistimos,
.
leitor,
amigo"
,
á mellora do país, cada acciosubscritor, colabora, asiste ás
nista é un responsábel máis
asambleas
informativas da tua
na busca dunha sociedade mev·ila, ou da tua comarca~ Neste
llor, máis rica e máis feliz.
' n° anunciamos vádas. Non
Estamos a receber as resfaltes á ctta. Axúdános a orgapostas ás chamadas. 1nda esnizar outras nos restantes lu-.
. peramos e precisamos moitas_ gares da nosa pátr. ia.
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Desexo subscreberme ao periódico galego semanal
A NOSA TERRA

1e

por un ano[_ 1

por seis meses O

Envio o importe (cheque D. xiro postal D transferéncia D )
Précios da subscrición:
Anual: 2.5QO pesetas. Semestral: 1.250 / Europa: 3.500 / Arxentina: 3.700 / USA, Canadá: 4.000 / Latinoamérica e Africa: 4.500
pesetas anuais.
________________ ~ ___ . ,a ___________ ~- . de ______ ~ __ . _____ de 19 __ _
Recortar ou oopiar e5te boletin e envialo a Doutor Cadaval, 21,
· 2°, oficina 11 de Vigo.
·
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Non percuramos impos1beis. Sabemos que hai
xente reticente ao periódico que tes entre as mans e
-.
ti eres parte del.
Sabes que sen . .a nosa
voz, os trapicheos, os rou-

bos . ao povo, as desfeitas - . P<>r un 'con todos vós, cos·
gos que é A NOSA T-ER RA . .
artísticas, as manobras casubscr-itores . . ~on é moito .
Se es swbscritor, conseciquís, todo o que axuda a , pedir que desa. xentiña que _
gue outró máis. Non é a
asoballar máis aínda· á nosa
comparte conyosco eada ' -lua, nen é un problema alterra, . i_a fipa~ nq,_, si léncio
semána
os descÜbrimentos '
máis temíbel: o da falta de
xebraico· irresolúbel. Mañá,
. da . reali.ctade galega, entre'_ ·cando e5teas con ese ami~
información.
··Por iso talamos hoxe un
a lgun neste clube' de a~;F, · go, entrégalle o boletín

que aparece nesta mesma
páxina e que o encha. Logo mándanolo. Necesitá·
moste a ti e máis a el, a
todbs ·os' que se sintan egalegos .
iGaliza necesita de_~ todos ·n ós!.

-A_.·1

O CINE, U,N HA ARTE SINTETIBA<, --.
M. AYAN
: : Entre os múl_tiptes escritos teóricos legados por Serguei
M. Eisenstein atópase un reto, aceitado non só polos críticos
ser,1ón ta_mén polos cineastas, pero cuxa realización es~á no _te.,
-=-· ·
rreo puramente-hipotético e experil]lental.
Tras unha prirneira etapa _ñaque predómin_aba u:n cine-_ver.~ . ·. ,_, .
· tebrado -._casi eslclusivamer::ite pola montaxe analítica, apartir ""'
da lamentábel exp~riéncfa mexicana, Eisenstein realiza tres
nims cuxa c~xuntura
concepto .estilístico son aproximacións perfecta para ese cine ·sintéti«?º· "Alexander Nevsky" e
sobre todo as duas partes de "lvan o terríbel" son mostras
que ~bren novo~ camiños viábeis para a converxéncia de elementos multiformes e polisémicos. En '-' lván o terribel" confluen elementos, interrelacionados pola mente . criadora do
artista, de natureza intrínseca,fan dispar como o teatro xepo- .
nés, a pintura renacentista, a psicoanálise, a história rusa ou a
política estalinista. lUnha amalgama de incoeréncias e disgresións en torno á pretenciosidade dun cineasta abarcador do
absoluto? Non é. o caso de Eisenstein. E non é o único caso,
aínda que fo$e el quen lograse un equilíbdo, unha interrelación fonda de elementos unidos por referéncias identif icá- ·
beis. Visconti, na sua mellor obra e film clave no neorrealisseco e absoluto do ·proposti::>. Asi o atestígüa a identificación
mo italiano, "Aterra trema" (1948) reunia nun todo orgáni ~
df. . n~rrat_iva decimonónica coa narr~tiva cinematográfica de
co elementos como ,a ópera milanesa, o marxismo dialéctlco,
o~ Yid: w.. Griff ith, despois das suás tentativas fracasadas coa· técnica da profundidade de -campo, a montaxe sintética;" a
mi) escdtor, ou a tamér:i ·estéíil labor principiante do polaco
A. Wajda no campo pictórico, que daria posteriormente á sua
literatura de .Giovanni Verga ou as condiciónS:flahertianas da
obra un .cariz .expresionista, bañad0 ·en xogos de luces e somvida cotidiana dos pescadores de Acci Trezza.(Sicília)·.'Se non.
- bras.
._
.
· '
trata de oferecer un abano de referéncias culturais d~ntro
AlgÚén pode obxectar a fimdón do artista cineasta, como
dun "pastiche", a coxuntura ao seu nivel máis ·primária, · é
simples persoa culta, qu~ non ten por qué ser forzosamente
forzosamente redutivo e sobretodo narcisista, obedecendo a
encauzada nestes paralelismos a nivel da sua realización. Non
un anceio por parte do criador, na maioria dos casos, de mera
se trata én todo caso de "ver" a función artística como mero
complacéncia.
comparsa do home que se dedica a unha tarefa superior e xa
A psicoanálise é unha forma de analizar, parcialmente, as
que lago· criadora; isto quedaria afirmado por cineastas como
causas que orixinan esa conxunción de elementos, non xa só.
Samue·1 Fuller, Leo McCarey, Delmer Daves ou Bud Boettia nivel de guión, senón a outros elementos igual de esclarecedores: a infáncia atormentada, o complexo de Edipo, a mi- ·
cher, que son máis aventureiros que intelectuais, nos que
soxínia son aspectos variados de personalidades criadoras,
priva máis a intuición que a reflexión no discurso fílmico.
que nos axudan a estabelecer relacións fondas, se ben parDita isto, non podemos afirmar que o cine como síntese
ciais de achegamento a un nivel "espiritoal"; pero existe tade todas as artes ten un concepto total en todos os xéneros;
mén a coxuntura estilística, coerente e enriquecedora, que
casos do western . ou do cine negró. (do que son mestres os
polo feíto de· amasar referéncias precisas a outros campos arantes citados), xa qµe serian dispostbs non coxunturalmente,
tísticos pode int erpretarse como frustración no logro intrínsenón de forma asertiva, impedindo toda coeréncia e equilí-

e

MANUEL ALONSO

Entón
xa ·non se pode falar asi sen máis.
hai que matar a morte dalgun xeito,
hai que pelexar con raiba,
destruílos,
. saírlles
camiño como sexa
e adema is dicer, dicer fillo.s de puta,
·. dicer marine ianqui fil.lo de puta;
- dicilo e masticalo
.e ensinarflo aos rapaces
~orno unha'úaciÓn.
Por amor ávida, ·
sim'p lesmente,
parécemo.

ªº·

. _"':

--brio; c;fedución do _descoñecimerito do valor intrínseco de·ta~da elemento (ou da natureza .d o mesmo).
.
A aproximación máis achegada ao cine sintétlc~ partir' obviamente do concepto identificador do criador, p~ro istia
para min non é óbice de que existan mostras absolutament~
merecedoras dos ~lóxios que tributan a crítica oficial e dominant!! á.s artes tradicionais; asi, é moi probábel que un crítico
ou afici'?nado á música teña máis entusiasmo pola obra de
Toscariini ou Boulez, por exemplo, que pala música cinema. tográfica de !Jn· Alfred Newman, Nino Rauta ou Alex Nort.
' lCál é a razón desta displicéncia cara a autores tan completos? Sinxelamente, o refuxiarse no "ghetto" cinematográfico
parente probe por antonomáis da arte tradicional: E non sÓ
no eido musical se dan estas desavenéncias: a fotog rafia de
Tanino Delli Colli no film de Pasolini "O Evanxeo. segu ndo
~an Mateo" reproduce exactamente os grabados de Piero della Francesca, o mesmo pódese decir de John Alcott, en "Barry Lindan", de Stanley Kybrick, cuxo cromatismo e sistema
. de iluminación (grácias a unha emulsión moi sensíbel) lograba fotogramas dunha fermosura pictórica similar aos pintores do século XVII l. E qué dicer, para non ser reiterativos
de Gabriel Figueroa, o Sigueiros e o Rivera do cine mexicano'
captador do "espírito" e a beleza das terras mexicanas.
'
No cine atopamos múltiples obras enriquecedoras doutras
facetas artísticas, mal consideradas e peor apreciadas, que son
liñas mestras converxentes na proxección do cinematógrafo,
unidas nun todo orgánico e homoxéneo, pola capacidade
criativa do cineasta. Pero non só as colaboracións se reducen
a estes "escures" criadores que non gozan do favor do público, hai recoñecidos novelistas que prestaron o seu oficio á
realización dun filme, como Willia!:J1 Faulkner, Tenessee Williams, Arthur Miller, Bertolt Brecht ou Curzio Malaparte nos
guións; Salvador Dalí, Max Ernst ou Ferdinand Léger na di·
rección artística, por non citar a Meyerhold, Maiakovski,
membros da vangarda teatral soviética, no cine de Pudovkin,
Vertov, Yoketvicht ou Kozsintzev. O cine é, sen nengunha
dúbida, a arte do futuro, polo que ten de complexo, de enri·
quecedor, de natureza excéntrica, unha arte inapreensíbel,
cuxa estrutura é similar a un prisma de milleiros de caras, nas·
que cada un deixa constáncia da sua bagaxe cultural.
Se hoxe vivise Leonardo da Vinci e tivese que esco ller
unha só parcela artística, quedariase sen nengunha dúbida co
cine.

ción, 9s ianquis. O de menos é a man directamente executora
-os macabros Haig, Reagan ou Beguin-, só non funcionários
dunha engranaxe moito máis complexa que trascende dos no·
mes próprios. Pero a sua linguaxe é, cando menos, escalofrian·
te. "Operación de limpeza", "Paz para Galilea" "eliminación
de terroristas" "acabar coas bolsas de palestinos". Estes son
términos directamente_enviados desde o Pentágono, a cruz ga·
mada da nasa era.

·Pero xa podemos estar tranquilos; reúnese o Concello de
Salvación Nacional (sen a alianza das organizacións de esquer·
da, prisoneira do invasor israelí), cos cañóns apontando a só .
200 metros (pénseno ben, máis ou menos a diagonal da Praza
do Obradoiro), e ... o bálsamo universal: preparan as eleicións.
\
E nas l llas Malvinas xa se albiscou o futuro. Aferrólla se o co·
lonialismo británico, após d~ viax·e lóstrego do grupo máis
proíanqui da Xunta Militar a Washington, e prepárase o incertp,
HUMBERTO CONSTANTINI
O Salvador xa ·e stá nunha fase avanzada dese mac_abro meca-futuro político da Arxentina. lOuererán aplicar tamen aquí o
(Arxentina)
"
aqui o Ü~imento "de~ocrático"?, quizais sexa -para o impe·
nismo da ocÚltaclón. Acostumáronos a operar dun xeito polo
- cár, ao non falarse de algo, xa· non éxiste. Semella que· aló xa
rialismo a única saída, pol(tica, que non económica ou social-.
Nestes..dias·, nos que os ventas do mundo veñen preñados de
non hai matanzas diárias en nome da ~mnisciente "~rÚ-zada
O que é seguro ·é que a mecánica preparatória dese proceso, co
sangue, compre -pararse un momento diante do espanto . coti~,,
~líticomunista'~; que despois das ~leicións -a: penicilina demaparella intento de borrar o pasado, xa empezou inmediatamen·
c;tianq, e _pr:.~.9Lff1t~rmonos: ¿Gál ~ a.vitória máis grande do opregóxica do imp_erialismo-, .t9do é u~ha balsa d~_ aceite. Semella
te despois da rendición. O representante ianqui fala de que. o
s9r sobre o oprimido?, lcál _é a-fazaña asa sinirq °ü e '"terft~ 'c()nsli-'·>i .f• ' que desde aquela :hai un rexime 'd e xustícia social. Oue todo' -"d ,_ s"eu: ·a bxe·ctivo inmediato é '~reconstruir a nasa influéncia na.
ma( a cada instante?: ocultar a verdade, falsear a información e
vai sobre rodas. Ocúltase que se seguen -asesorando asasihos e · · Arxentina e en toda Latinoamérica". Para eles non pasou nada;
"'
cont:1uistar a última trinchei.ra dos povos: a memória.
torturadores profisonais na zona ianqui do -.Canal de Panamá,
prrmeiro facilitan - a· sofisticada tecnoloxia para matalos,
~eara quen vjvirros _ounh~ sociedade onde. se quere tac~ar do
ou en Fot Bragg ou en tantos outros centros do horror. Ponse
despois seguen amigados. A esperanza tamén se al~isca nesas
mapa, coa sutilidade_e c9á violéncia, as nosa.s señas de identidaen s~rdina a selvaxe deturpación económica a que é so_m~tido
primeiras horas cando 0 po_vo arxentino _sae á rua despois_de 6
dé, quizais máis mani'pulado séxa a histór_ia . Os cimentos da
anos de siléncio homicida.
·
"
.
o pavo salvadoreño. Míntense os centos de millóns de dólares
nos~a p'e rsonalidade ·colectiva, 'O·s alicerces.do naso presente e, o
·Mentras tanto hai que seguer a empregar 0 mello'r veneno da
facilitados en : armamento anti-guerrilla do que se doto'u aos
que·é máis. importante, do naso futuro.
fascistas do maior D' Abuisson. Cruel ·hipocresía, que podemós
opresión: 0 esquecimento. No·n pa5ou nada, e se pasou ninguén ·
· PÓis ben, as convulsións que moven ao mundo, áínda que só
extender aos outros países do área centroamericana: Hondu0 vai fom.b rar. Aos pavos quizais non lle quede nada (lembre·
sexa' fixándose nas enganosas -portadas dos periódicós, serven
ras, Guatemala:··· e tantas outras zonas do mundo.
mosque as du~s operacións dos xenocidas no Vietnam e Neca·
ben para fixar -a nasa atención. Le.mbremos, lembremos que é
No lfüano aínda barbulla o- sangue a ríos. Qs dados, incer.~
rágua foron as mesmas: terra queimada, matar todos os resor·
·moi ·imp<?rtante:· O Salvador, o l1bano e os palestinos, e máis
tes do desenroio e do futuro. Asa si natos masivos de xóvenes e
· tos pero abondosos: 10.000 mortos, 15.000 feridos, 600.0QO
as -1llas- Malvinas. Detr-á_s de~tes tr,es nqmes· ,agáchase o resumen
seres humanos -sen casa e sen nada. Oue se di moi.velozmente,
de técnicos.);. pero precisan. gard~ca memória, o t~souro do ·
da história re~nte do mundo. Todo canto hai que saber para
como as ráfagas empeñadas no xenocídió. Os re·sponsábeis ante
seu destiño, a chave da criación. Recén, daquela, xa danos do
se empeñar· en. mudar:lle.a cara. ' .'
a hum_a nidade: o imperialismo ':'ª su~ m .~is oprobiosa encarnamunao.
N. 194 / DO 24 DE XUÑO_AO 1 DE XULLO / 198.?
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Alguén. pode pensar que a "Semana Verde de Silleda" foi unha
iniciativa oficial. Outros crerán que foi cousa de UCD ...
Pois non é asi. Nen unha cousa nen outra, por máis que ano tras
ano uns e outros quixesen monopolizar os méritos e tratasen de le.var os trunfos.
.
Como sempre, detrás dunha boa idea, dunha realización, sempre
están os aproveitados e aquelas cousas que non están moi claras,
ou tan claras para uns como escuras para outros.
.
Aqu~ sen ánimo nen derrotista nen de crítica á "feira" en si,
irnos tratar de aclararlle ao leitor algunhas cousas que a bon seguro
descoñece desta realización e da zona na que se asenta.
Hai cinco anos, un grupo de
persoas de Silleda decidiu rea'L
/ /
lizar unha feira agrícola e gan- .
,,
deira nesta zona privilixiada
! ,,.,, ) J
'I I' ' . /l .n "'::
nestes campos produtivos.
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n IDl7 ,v
Despois de várias reunións, ele,.
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Señor Moril Sánchez. Naceron
tamén os sócios protectores 1 -+--¡..,..1 .¡...+..-+-+1...+-1-+-+-+-+ll-r-1-;.-+-+-+--+-'~¡ .
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desta feira que hoxe están so~
1¡
bre os novecentos e que pagan
~i:.r-:::i
~
1
unhas cuotas que van desee as
1

1a

o-

>,J

I~

-... .i

.;. n

17

.M

"'2 '!

•,r

l

íl·

IS,

o,

!..~.,

~ . <'A

,

as
)íl

IM}-"IA

1

-t-+-!-+-+-+-+-i~............,..,..__,___,_+-+-+-+--t-·4 '

o,
:le

A

~n

liá
/ios
iici,
n,

ha
riel,

as
er

co

•

os
10-

.nJíl
Jíl

¡a·

de
er·
só

za
15.

:o·

áis

.

to ,.

io

-.
co

m·
!O

na
:iai .
::>S,

sas
~

' :

6

da
1éh
re·

ca·
or·

se
do
do

cinco mil pesetas ás dez mil ou
mili.
Empezaba a andaina da fe ira e desde un primeiro momento os prebostes da UCD
galega fixeron acto de preséncia, tanto á hora de inaugurar
a feira, de repartir medallas,
como de apontarse os tantos
da realización nas declaracións
aos d.istintos meios de comunicación.
Pero o apoio, o lanzamento
por parte dos dirixentes de
UCD , co Alcalde de Silleda a _
cabeza non era tal, senón que
por' parte de algúns, sobre todo o señor Casalderrey que
tiña medo que esta feira minimizase á de F exdega de Vilagarcia, onde tantos intereses
ten, se poñian trabas. Isa si,
logo na inauguración apa.recian
todos, facend o gala das "axudas e subvencións" que deran.
Axudas que pareclan ser
cuantiosas polo bombo e platillo cos que se anunciaban,
pero que non chegaban para
nada, véndose obrigados os sócios a pedir un crédito particular para poder celebrar a fe ira.
A OUTRA CARA,
O AXUNTAMENTO

Na o-utra para da feira están,
sen dúbida, o Axuntamento de
Silleqa, con maioria de UCD.
O seu.comportamento con respeito á fe ira e na defensa dos
intereses do ·povo deixa moito
que desexar.
O ano pasado gastou cincocentas mil pesetas en gastos de
comida aos convidados a feira.
Neste ano do 82 vainas sobrepa~r .con creces xa que só ·ao
Prime:tro dia asistiron 150 persoas convidadas· por cada
u~ha houbo · qu~ pagar . duas
mil pesetas. E os convidados
seguiron.dia tras dia.
· Pero o ·Peor de todo é- q.ue
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cocida, non chegaba aos cen
gramos · cada unha, dous anacos . peq uenos, non chegaban
aos vinte gramos de pan, e gres
cartas de litro de imitación de
Ribeiro ( vexan factura).
A éomisión afirma que é .iinposíbel controlar estes estabelecimentos "xa :qúe a nós ·nos
coñecen ". Pero · o certt> é ·.q ue
tampouco nos preguntaron seq uera cál foi o estahelecimeri- .
to que no.s meteu o ".cla~o '·'.
Os estabelecimentos do ra. mo de bebidas e .comidas protestan por estes pastos, e os
proprietários dos "chiringuitos" ambulantes din que a co_misión Íles obriga a estipular
estes précios ~"xa que nos cobran a duas .mil pesetas me-:tro lineal, polo que, se queremos gañar algo, ternos que co.brar eses précios".
MAIS CRITICAS

~~

.1

Tamen se critica aos organizadores os cartas que gastan
en grupos folclóricos, _"que
moi ben poderián pagar outros
organismos,. como fixeron antes".
.
·
Pero os problemas por este
c_apítulo non son novos. Hai
anos houbo unha viva polémica por.que á orga:oiz~ció.n da
feira non se lle ocurriu outra
causa 1que facer unha verbena
n:o cainpo de fútbo~, cobrando
·pala entrada, até aos gandeiros
que estaban na feira e que con-currian a ela sen cobrar nada.
A POLITIZACION DA FEIRA

A organización está a dicer
desde -sempre que non quere
politizar fe ira. A realidade ·é
inoi outra. Xa desde o primeiro momento, fíxose bastión .
·propagandístico de UCD e dos
no .seu sítio, xa que o AxuntaAxuntamento. do proprietário
estes acordos non os tomou a
sindicatos amarelos db campo. ·
mento non toma cartas nos
<lestes
cabalas
no
que
re·
d
un
Corporación nen se trataron
Eles foron sempre os invitaasuntos que tel\que facelo e o
clamaba duascentas mil peseen nengun pleno, s:enón . que
dos exclusivos e ségueno senda
Presidente da Feira .tomao
tas afirmando que o cabalo lle
foi . decisión unilateral do Alaínda hoxe, com.partindo coa
noutros que non lle corresponmorrera polas más instalacións
calde, como fai sempre. Para
Xunta~ claro. Aos demais grude.
Todo un baile.
da feira.
non tratalos nen seq uera se cepos nen sequera unha invita·· Tal foi o caso da carta que o
le brou o pleno mensual corresSeica nen sequera se mol~s
ción. Os gastos corren a cargo
pondente, por máis que isto
tou a acompañar a sua peti- · citado presidente lle dirixiu
do Axuntamento, é dicer, do
aos empresários hosteleiros da - · povo de Silleda.
non sexa xa novo, pola freción de indemnización cunha
vila para que non subisen os
cuéncia con que se repite a inacti,t de defunción do equino
E para aparentar que este
précios durante a feira. Non
fracción das normas acorda- . . ou algo semell.~nte.
Axuntamento inoperante fai
ten p.engunha competéncia no
das.
algo (cando para recoller a ha- ..
N un princípio, os conceasunto, pero facer fíXoo. O Alsura
de Sillera e Bandeira hai
llais, sobretodo · 'OS da oposi:
calde, que ten comi>eténcias, o
O AXUNT AMENTO PAGO U
un tractor, "que tira máis ba- ·
ción, negáronse a facer efecti~
Gobernador, que ten · máis,
UN CABALO POR MANDA TO
sura da que reco!le ", "segundo
non dixeron nada.
vo
dita
importe,
por
·
"non
sa. DO GOBERNADOR
•
afirmación do c9ncellal Casber se o cabalo estaba vivo ou
Onae si ten competéncias a
telo, ·a fonte pública é -un baPero se as comidas e demais
morto ou qúe foro o que ./le
comisión organizadora é nos
·sureiro, está ás escuras ... ) trouagasallos os . paga o Axuntapasara".
précios que rixen nos estabelexeron un coche da Estrada,
mento, sen tomar acordo aleimentos que se situan fóra
non se fai nada sen o señor
Pero máis tarde· a factura foi
gun, aínda é peor o que pasou
Durán, para pintar os bordillos
pagada xa que segundo o Al- · do recinto feiral e onde se
o ano pasado cun cabalo.
das aceiras.
calde "era orde do Goberna- . pode ·comer polbo, carne, be-.
Resulta que na feira, como
her viño ou outra bebida.
Para ouiras cousas nqn hai
dor", afirmación que foi feita
tamén este ano, babia exposiOs piécios son desorbitados,
diñeiro, aínda que se g~ste en
no pleno.
ción de cabalos, entre outros
Cincuenta l>esetas por unha
representación dous millóns
animais.
COUSA DE COMPETENCIAS
cerveza,
ou
mil
cincuenta
pesede pesetas, que es~e ano serán
Despois de rematarse a feitas
·
por
dous.
cachós
de
carne
.
máis.
Aq ui .nada _.parece estar be.n
. ra chegou unha . factura ao·

a
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·~. _¿A ed~pación espec~·l ' un negó~ip?; ; ¿com~rcio cos deficien
- .-non cerren os ollos ~en pechen o~ seus ouv1dos. Non é m ..
·· ·
. ·pareza~ A verd~~e simple.se t:spida, por~~·
. .,.
:·... - . ~ . ~qm comerciase con todo 0 co
Os gr~ons m~1s feble~ da someda~e, so? un bocado apetitoso
candade, filantrop1smo, benef1cencias, altruísino e outr
case sempre, ve~bas menos bo~itas aos ouvidos, pero máis acas
. , •
•
•
,•
or
nego.cms perso_a1s, carrerra para. cargos mats altos, forma d
-Os deficie?~es, as persoas disminuí das, pero persoas, pouco · ·
. -. que vivnnos, _aqu~~s que non poden C:OIJlpetir.en igualda
.
_ _
. . xerai:_ plusvalia, non intere
O Coléxio San Francisco de Vigo é un claro exemplo per
. ~:¡i_!adino Cortizo, Príncipe Felipe, Carmen Polo, Casb-o R'
1
,.,, '. ~::."..:
.
diferéncian moito.

San Francisco, toda u

O gran negócio d
especial, '~o d
•

por máis que mellor seria dicer
E un centro .dos que lle podemos chamar modelo -mo- · que existe na te o ria xa que a
delo, polo menos da _sociedad e
práctica e as consecuéncias son
na quevivimos..
, moi outras.
Ten seis. cociñas, pelucarias,
DA ILEGALIDADE
p1scma, cafetaria, distintos
AS
DEFICIENCIAS
obradoiros, amplos pátios
axardinados, fornos para cocer
Un non sabe xa por onde
o barro, un edificio con todo
empezar no que podia :-deluxo de detalles, un directorbia- ser e non é, o· Centro de
xerente, crego e moi ben relaEd,ucación Especial San Francionado coas altas instáncias,
cisco de Vigo. Pero por algun
que chegan á raíña e unha
lado hai que facelo. Asi que
xunta directiva no que está
empezaremos a dicer que . de
"o mellar de todo Vigo", múlgratuíto nada, por · máis que
tiples donacións de "almas cano ~ '(:on11énio . entre o · Minisritativas e filantrópicas", que . tério de Educación e a Asocia-ción Provincia/ de Educació_n e
tamén se aprestan a· facer unha
Trabal/o Especial ~·san .Fran-···
chea de ·c ampañas para sacar
E NON HAI RAPACES
cisco (APETESf'kA), . pard'" ó
cartos, ad como pases de mofuncionamenio do centro non ·
Pero est~ selección, . ilegal,
delos,. merendas e outras couainda é moito máis sangante
estatal de educación especial
sas... polo estilo, tan ao uso, oncando sobran as prazas neste
San Francisco", na cláusula
de a xustícia é sustituída por
sexta · diga, que '.'o ensino'"que
"unha caridade sui generis".
centro.
Por ter, ten
bingo .en
se imparte no centro a que se
D~ .cento sesenta e cinco
· propriedade e, ¡aínda por riprazas Goncertádas co. EstadQ,,
tefire este convénio será total'ba, o coléxio é gratuíto!
para ~xtérnos de Formación
mente gratu íto ".
Todo isto existe realmente,
Profesional, só hai noventa cuNa práctica, aos alli'nos có-

un
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bertas.
A dirección alega que non
hai peticións, pero o certo é
que o novo centro aberto en
Samil está totalmente abarrotado; e que moitos dos rapaces
de Vigo están en centros de
f óra da cidade.
rriamén existen cuarenta prazas para internados, totalmente acondicionadas, por máis
que o coléxio so teña catro
alumnÓs internos. Ademais de
todas as prazas libres, existen
prazas -ocupadas por alumnos
que non asisten ao centro durante cursos consecutivos. Tal
é o caso do irmán da Presidenta doña Concepción Fociños.
Aparte disto, está o horário
no que se imparten as clases
aos alumnos de EXB, totaltrário ao
mente irracional
disposto polo Illstituto de
Educación Especial. Os rapaces .entran as 3,3Q e saen ás
8,30 contra toda lóxica e oposición do profesorado, xa que
existen clases abondosas para
acoller a estes alumnos ·en xornada partida. Asi, diante da
negativa de impór un horário
racional, non é raro que se escoiten comentários entre xente relacionada co centro, como
o que segue: "todo é culpa
dunhas cuantas famílias que
non queren outro horário, xa
·q ue pala m(lná o rapaz durme,
e pota tarde así vense libres de
ir a onde queren; .chegando á
casa, outra pastilla e va/ta_a
dormir. Para moitas destas famílias o disminuído non é
máis que unha carga que-hai
-que alixeirar".
IN~T,ALACIO_NS QUE
· NON FUNCIONAN

Xa dixemos nun princípio
que o Coléxio San· Francisco
ten unhas instalacións excepcionais. Instalacións que non .
NJtcionan.
. :~_ ·Prirrieiramente nen se podia
. utilizar o pátio central do colexió xa que o director-xeren_te

<

'

alegaba "que se ensuxaba
estropearían as plantas" se
do manifestou nunha reu
cos profesores.
Asi, aos rapaces, encerr
selles nas horas de recreo
cafetaria, na cociña ou nu
boratório.
Existian tamén mesmo
futbolins, cuxa utilización
sido pedida polo profeso
como meio para fortalec
destreza dos escolinos. O
rector-Xerente
manifes
"que os a/unos trouxera
cortos se querían xogar. A
o problema está arranxado
A piscina só funciona
peq uena porción de dia
ano.
Existen tamén no ce
seis cociñas, das cales só
estaba sendo utilizada pala
munidade de Relixiosas
profesorado pide unha da
ciñas para prácticas do al
do.
O utras peticións eran
tenda, a utilización dunha;
hitación, un invernadeiro
Nada.
OS PROBLEMAS DE PERSOAl

Para empezar coa falt
persoal docent~, J:iai que
que no centro non hai psi
go. · Estiveron algun te
d uas persoas -ia vir a ins
ción e necesitábanasnon os deixaron facer nad
Tampouco existian ~º
sobre os alunos. Adm1t1
sen contar co profesorad
non coñecian deles máis
que o nome. Tíñano . q
adiviñando todo ao lop.go
curso.
Pero un dos aspectos
polímicos é o ·referido ~s
dadoras. Segundo os mo~
vixentes no I:rlstituto Naci
de Educación Espedal,
· cada quince alumnos, ten
existir unha c.o.idadora. ·
En San Frandsco ·non
· te nen · seque~a· . unha .
. f unció ns vense .obrigad_as
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Para unha estadística definiti.;- . dística que teñen.
va da Feira vilagarciana, . f~lta a -· Velaí, pois, unhas gráficas da
publicaci6n dos dados referen- _· evolución: do númeroºde exposi- .
·tes aos anos' que van do 1974 ao . ítore.s, firmas ·representadas e ··
,1981,- · cousa qÚe. terá q,ue facer metros ocupaqos nos ános que
·van desde ' comezo até 1974~ i"
de ·ínmediáto o Co:mité Exe<l\lti- : · ¡g7 5 , átravés a~s cales poden.fa- ..
. - vo,-· ~a que neste 'ano presefite . cerse· unha idea da evolució~cte.- · re_mata. () segunde :'o cténio, tem- Fe:xdega d~sde q\ie comezou'_ at'é .
po' .que parece ser-) Í .guía estft- líoxe. . ·
.·..
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CLARA_~E~O

En fin, .en tanto movim~nto de xente que
visita FEXDEGA, nunha relación increíbel'
polo xigantesca entre visitante curioso e visitante profesional ou comercial ·(pode rondar
a de cen visitantes turistas por cada un profesional) non é de extrañar a opinión .d e· éeitos
. meios que din que a Feira é máis ben unha
montaxe · políti-ca teledjrixida que un ~vento
cometcio:industrial.
, .

. -A Feira

de Vilagarcia ou, como se lle coñece agora, · FEXDEGA {Feira-Expósición de;>
Desenrolo de Galiza) ten ·no seu próprio nome
· tod~ a , pantasia do ,t ardo-franquismo, do
opousdeísm'o p.uro: O des.e nrolo de Galíza como meta.
feira náda da man de do.us axentes do ServíCi-o -de -E xtensión Agrária de Vilagarcia de
Arousa, non tardou en .cair na man dos círculos persoais q·ue domeñan (e non dominan) a
actividade económica arousana.
A conservadora FECA (Federación de empresários da comarca de Arousa) ven ser a ver- ·
dadeira ideóloga política ou mesmo~ económi- .
ca de FEXDEG.(, que naceu da man <to franquismo como pantalla para o subdesenrolo galego. Era a situación economicamenge colonial
esquecida baixo e;> paripé dun gran recin~o f~i

Os benefic~dos serian todonqu--;l~s ~~e fi,- · guran desde o comezQ da sua .história na déca- da dós 60 e rixen e gobernan os seus d~stiños.
1
· . A xente -vinculada á AP, -ex-alcald.es franqu is, tas,-alguns empresárjos que_v~n en FEXDEGA
unha boa_plataforma para aparecer na prensa e
ter chance"' para un posto nas próximas' listas
éleitorais, oontrastan fo~temente co traballo
· daiguns por darlle p~ló e valor "eal. As V non cabe dúbida de que. á idea de adi'ear este ano ás enerxias alternativas -x a ñón Só é revolucioná"ria ~~nón fora ~·o co~lin- polo raro. e marxinal, se se _qúere, do tema -central. A soia posi_!>jlidade de que unha empresa adicada a estes
menest~res da erierxia ~lt!_rnativa poida ter
unha expresión maioritária nun recinto· feiral
._ .)é unha sinal ·de q':'e algó cambiou.

ral.
Asi naceu FEXDEGA, sob presupostos que
os seus dirixentes confesan galeguistas no económico, oomo se unha economia poidera ser
"galega" sen un estado de tal ca_ste. Cando hai
dependéncia política que se move ~-b a in- fluéncia do obxectivo capitalista xeral ·e global
do Estado, non pode haber un enfoque "gale- '
go" en manifestación algunha se non é para
que haxa unha tapadeira do subdesenrolo.

¿u~_HA FE_l~A

P)\RA GALIZA?_

de

NUMEROS, ESPACIO ·
Non cabe dúbida de que a nivel de números
o éxito da feira foi espectacular: pasar duns
poucos expositores, case todos cunha só repre-· sentación comercial e coa maior parte provenentes de Vilagarcia e 11 sua bisbarra a máis de
300 nas últimas edicións, ven dar unha mostra
do ~umento porcentual: o mil por cenen 15
anos. O que xa non -é tan claro en positivo sen
os beneficios económicos: no 1977, as vendas
derivadas d~ contratos feítos na Feira sumaron .
10 millóns de pesetas (cantidade ridícula a todas luces). Oito anos despois, no 1974, as
vendas chegabán até os 360 m illóns de pesetas
que significaba un aumento porcentual do
3.600 por cento, verdadeira barbaridade económica visto de onde se queira. A relación
1970-1974 {IV-V 111, edicións) xa é algo. máis
normal, xa que acada un 100 por cento escaso.
Con todo, a feira, o seu emplazamento re-

_,.._
•

vela a mentalidade cólonial económica coa
que foi montada:, quince anos desilo is aínda
non ten emplazament~ ·nen recingo próprios.
E non só iso, até unhas horas antes da ina~ugu
ración están os obreiros montando ladrillos; facendo masa, reenchendo os ocos da terra
porq1,.1e- hai -que amplar este ano, dando os
últimos toques de pintura;--eolocando as últimas bandeiras. Pero de 100.000 metros cuadrados son ocupados por 360 expositores que
representan a unhas 3.400 firmas . com~rciais · diferentes, xa que a maior parte del~s son minifundistas na distribución e tanto venden
fouciñas automáticas como ordeñadoras _!fe ,
1
man ou cántaras pa~a o leite.

PARA QUEN SON OS-BENEFICIOS
Moito ten talado o Comité Executivo da _..

Con- todo, v.er. no índice
anunciantes a
relación das conf itarias ou pastelaria_s qu.e párticipan, xunto coas -empresas de caramelos, as
familiares _que fabri&.n xabrón· ou as qtle vende-~ librós -extranxe.iros, d_a unha connotación
Feira dos beneficios- que para o _povo galego
· de terceiromundismo bestial.
ten tal evento. R~lmente, é-celebrada en_te• O caso é encher. o recinto e qúe os nú~eros
. rritório galego e a· maior parte dos expositores
medren ano tras ano, -aíñda qúe sexa a costa
son deste país, pero benef ício real 'é tan Ínfi,
da calidade da. exposición q ue tell un no me
- ~amente -pequeno que un volumen de ven<Ja~
que i.n dica todo: desenrolo de Galiza. Así non
en recinto que non_chega aos 500 millóns, sivai hallelo, claro, pero moitos van ficar moi
-ñif,ica que a cada firma non lle tocan máis de
contentos ~.mentras os nenos consumen coca150.000 pe$etas. . O ca.so é dar cifras e se sae
colas ou cervezas nós stands de degustación
· gratuita ou levan .par.a- a sua ~sa linha bolsiña· ·
mal, talar ~as ~endas a postei'iori e dos -benefí. cios inducidos ou 'm esmo do mercado poten- - de , galletas que lle. deron a papá' nuriha das casetas.
cial que se creá, das transfer~ncias de tecnolóO resto, o desenrolo da Galiza é marxinal.
xia ou de. coñecimentos. Pou~ cousa é nunha
-Ouizais se consiga, a través da Feil-a, 9ue ca-·· Feira-Exposición ·onde non se celebran semi'tro labregós monten invernadero·s ou que se
nários; nen charlas (para os que venden ou pa; m~llore a calidade
millo sementado nalgu~
ra os -que mercan, que tanto ten) e si moitos
· · nhas ieiras. Pero o · problem¡¡ ~conó ~ico de
viños "españois" e misas cómo_se -isto _último
fondo .para o ~ésenrolo :galego, o colo.n ialisn:io
fora parte necesária QU consustancial da celebración. ·
econói:nioo, asi non vai ser elim~nado.

o
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LEVAMOLO A ESTES -D EST,_N OS
-

!UENOS AIRE!_ ·
Este espácio publicitário
está á sua disposición en
todos os momentos.
Anunciando o seu produto
no único periódico
!itlego
Pon a. información da sua
empresa
nas mans de milleiros de
galegos que,
como vostede,
len
_A·NOSA TERRA
Non penseque lle vai custar
moito diñeiro
non,:.
1
comprob~ a nosa ef icácia, .
solpréndase chamándonos ao
teléfono 22 ~4 05 de Vigo.
Non espere un d·ia .máis '

CARACAS· ~ MEXICO
*110 DE JÁllEIRO *SANTIAGO DE CHILE• SALVADOR ..DE BAHIA -*LIMA .
*AS~llCIOll
. . *STO._•1NGO .
*SAO.PAULO .
"*PUERTO RICO
·*MONTEVIDEO
*B"60TA

De .leña·. e alrbón ·
-

·-

Saída.s semanais garantidas ·. lt; .

. a pré¡¡lrar~~
I•

•
e
•
· ·•
·•
••
:_ •

sen obras.de allíafiilarie
Totalmente' acabadas ile lefia ou carbón - -·
Cal~facción até 1O() m2
Luma c9ntfñuo ·até -14-horas1
Control--dt poténcia por termostato .
Barbacoa incorporada
·. · • - :i• Pártes vislbeis. en fundición de ferró
·• .P.11ramuxicas eri'vrdrio"F>1 ei:X' ·es~amoteébel .
··
· • ln'stalación en 2 horas.
·.

1
AGENCIA DE YIAJES • U.T. 215

-·

. 14órreo 5, 1º - SANTIAGO·_
.· Teléfo n~
5g 00 •·
.

5a

.

COCl~A~

* .De-tena

·

.~·

ou-·carbón · ,
- • Variedade·de modelos:·

·

NORMAIS, CALEFACTORAS, ere:"

• Exterior de acelro-esmaltado
e Lúme continuo até 12 horlis
•
-. Sen obras de albanifariJI
• ' • • - ., . •
· CI Almirante Mourelle, 46, ' bajo . • .Desetlo l moderno. e funcional.
Telfs. 269412-18 A CORUÑA
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, Se a primeira re·volución industrial aparece
coa máqúina de vapor, a segunda revolució.ri
ven _co uso industrial da electricidade, forma
universal, de enerxía que se pode . converter
en mecánica, calorífica e lumínica. Durante
este período da Historia aparecen as redes
eléctricas centralizadas, con · centros de produción potentes e liñas de transmisión . que '
~eritan chegar a todos-os sitios. ·
A terce'ira revplución 'industrial caractei-i•
za-se pola aparición da .intelixencia electrónica e a éoncjen~ia da escásez: .todo s_e esgota
menos o sol....
.
.En plena r·evolución electrónic;:a, os homes
miran cara ··o sol. O sol proporciona luz e
calor, provoca os' ven tos e as chu ivas, e .impúlsa os procesos vitais:.
· O calOr d.o sol usa-se para aquec;er au.ga:
incidindo sen concentrar· sobre paneis, fa.i.
subir a températura 'da auga de uso doméstico; concentra.d o, ~aporiza . fuidos , que. move~
turbinas en centrais eléctrjcas. A luz do sol
converte-se directamente .en· ener~ ía eléctrica
polo proceso foto-voltaico. Os ·"moíiños da
luz" dos rios, aban,donados por dificuldades
de mantenimeri'to, voltan a · ser explotados
con có.ntrol ,electr~nico. Os moíños de vento
ap_arecen con novas formas ~erodinámiéas,
aplicados á produción de enerxía eléctrica.
Qs estercos, sobrantes orgánicos de fábrica e .
detritos urbanos procesan~ s·e para. producir
metano, "biogás":
As vellas enerxías r~cuperan-se, e chaman·se-lles novas enerxías, enendas alternativas e
enerxías renovábels...
.
· U ~ ha vez que as enerxías ·alternativas em. ,Pezan a ser realidade, pode-se pensar ·en redes alternativas ou descentralizaqas, con pequenos centros de··produción ' combinada e
mallas. de distribución reducidas. · A razón
• ppla cal estas r,edes fotan ' abandonadas, a
baixa calidade de corrente, hoxe está supera;
da co control electrónico da prod~ción e distribución.
A integración d~ topas as, enerxías nun ·
conxünto estatal condu~e á necesidade de
intercambio entre redes centralizadas e·redes
descentralizadas. · Impón-se a' conexión en
par.alelo das distintas reaes. En Es'paña, a Lei
de Conservación da l;nerxí¡;¡ (82/80, B.O.E.
de 27 /1 /81) define a figura.do auto-xer-ador:
usuario que ten o s_eu proprio medio de' produción de enerxía (·82/80, B.O.E. · de
27 /1 /81) .define ,. .a figura do auto-x~rador:
usuario que ten o seu proprio medio .de produción de enerxía conectado en paralelo coa
rede· xeral.-.. De acordo coa· lei, o autoxerador · ..
póde devolver .á rede a enerxía que lle sobre
e a rede ten .que suministrar enerxía ao autoxerado·r · cando. a ne~esite. Cando ·d~volva á .
rede, ésta .terá-lle que pagar entre un' 40·e un .
50 por ·cento do precio da .tarifa de compra . .
Visto . así, comprénde-se que a mellor -econo~ía é a do mínimo intercambio, polo que
·se impón o uso.de sistemas de control electrónico para optimizar a relación· entre xeráción, consumó, acumulación e intercambio
coa rede.
.
-~- - Captación e conversión:
~
·o sol,' como· fonte d~ luz.- Ma~ifesta-se
· con ciclos diarios e estacional, qe maneira
impr_evisíbel na sua iritensidade (póla pre_sencia ou ausencia de nubes) . .Capta-se con
células fotovoltaicas,, que fan unha conver- ·
sión da luz en enerxía eléctrica·, pr:oporcio- .
nal. á iluminación. A luz non ~e po~e acumu. lar: hai q~e acumular, portanto, a enerxí-a
eléctrica cando non se consume ou se de~olve á rede.

~
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· O sol, .como fonte de calor.- Ten as mesmas características. As centrais solares de
concentración converten o calor, por meio
·do vapor, er,t enerxía eléctr'ica alterna con
potencias importantes.
O vento.- Caracteriza-se p_pr" ser imp~e- _
.visíbel e mui variábel. Capta-se con turbi. nas acopladas a dinamos ou alternadores. A
. · potencia eléctrica producida regula-se para
ser propercional á velocidade do vento. Os
sobrantes de enerxía poden-se acumular, ou
· hon, ·dependendo da sua cantidade.
As correntes de auga.- Teñen un ciclo estacional. A captación realiza-se con turbi na ~
e alternador. Permiten a acumulación dentro
dos 1ím.ites do embalse de auga .
O biogás.- Pode-se conseguir unha produción uniforme de metano regulando a entrada de esterco no tanque de fermentación . A
enerxía calorífica consegue-se queimando o
metano. A enerxía eléctrica produce-se cun
. motor de explosión acoplado a un alternador
(grug_o electróxeno). O sistema permite a
acumulación dentro dos límites do depósito
de gas...
O caso galego:
. Galicia, é un país privile_xiado p.ara o aproveitamento
das enerxías alternativas. Dunha
1
parte están a abuñdancia de regatos, os altos
reximes de ventoseo importante número de
explotacións gandeiras, sen que podamos esquece·r· o sol nalgunhas partes· do país. E por
.outra parte está a nosa poboación espallada,
pequenos grupos de vivendas rurais e casas
i!ladas que tanto se beneficiarían das redes
descentralizadas.
Co control electrónico poden-sa botar a
andar muitos "moíños da luz" abandonados,
e realizar novas explotacións hidráulicas de
pequena .potencia. Os ventos, que perden
forza desde a costa seguindo paralelas á liña
estaca de Bares-Fisterra, manifestan-se se n
embargo con forza nos cumes do interior
onde se poden montar "parques eólicos".
Explotacións gandeiras hai por todo o país.
E o sol, do Ulla 'para abaixo, ten potencia
suficiente como para o viña criar-se.
O futuro das enerxías alternativas en Gali·
.cía ven forzado pola necesidade dunha vid a
moderna, cómoda, no ambiente rural.: a AU·
TARQUIA ENERXETICA DE CASAS,
GRANXAS E A\LDEAS pode-se conseguir se 1
a administración, as entidades financeiras e a
industria galega cumpren co seu deber:
·
O impulso á agricultura e á industria· obri,
ga· á Administración Rexional a lexislar a
favor das enerxías alternativas e realizar un
labor de coordinación. E o aumento da exportación de sobrantes en-erxéticos, aumen-.
tando proporcionalmente os cobros en ·función do canon, obriga ás Deputacións a fi ~ _
· nanciar experiencias de demostración.
As entidades tinanceiras, sobre fodo caixas. de aforro e rurais, teñen que dispor liñas
de .crédita's en función do aforro producido
cos sistemas alternativos.
A- ind~stri~ gal~ga ten que esforzar-se. en
producir . os eq'u ipos que o mercado galego .
· demanda: con vistas a' ·domin·ar ·teGriolo_xías
que se podan exportar... .
. ...
· Un ha "responsabilidade de todos é a. r:.ealtzaciÓn .·de mapas de recursos (hidráulicos, eólicos}' solares), a sua documentación e explo_tación: para ádmiñistÍar-se·, un paí~ ten que
cofiecer as sua~ posibilidad~s .
· GAE uco· · ·

Opto..Enerxías Alternativa~
,,_1· /
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BARRERAS-DEUTZ (Vigo)
T AF ISA (Pontevedra)
TRADEMA (Beta~zos -A Cor.Üñ_a)
. . CEMENTOS OURM.. (Sarria .. Lugo)
. FORESA (Vilagarcía-Pontevedra) ·
EXMINESA-(Pedrafitá-Lugo)
ALUMINIO ESPAÑOL SA. (San Cibrán-Lugo)
.
GRAFITOS ELECTA ICOS DEL NOROESTE, S.A.
(A.Grela-A Corufía)
R 10 T-INTO MINERA, S.A. (Tauro -Santiago)
ELECTROOUIMIGA DEL NOROt:STE, S.A.
{Pontevedrf!l .
. .
·
.

, CON:
IT.100.- Termómetro de precisión, con indicación
analóxica y dixital.
GCE.1.-Programador anual de medida de ~nerxia eléc- ,
trica.
GAT/GAl.-Convertid0res de medida de tensión e de
corriente.
ET. VERSAMATIC.- Sistema exanguinotransfuso~ automático.
· .
GTE.1.-SiStema de electro encéfalo-telemetría.
GPA.1.-Microcomputador de aplicación en meteorolox(a.
GSs.·1.-Transmisor dixital codificado para Po lida e
Forzas Armadas.
G ES.1.-Sistema de alimentación autónoma solar-eólica para repetidores de R.T.V.

'"
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TAB!-ICIA (Lugo)
UNION CARE31DE NAVARRA, S.A.
(Orofbia-Pamplona) .
·
R 10 TINTO MINERA, S.A. lHuelva)
LA MONTAÑESA, S.A. (Zaragoza)
F INSA - FINANCIE.A A MÁDER ERA..S.A.
(Factoría de Santiago)
·
FINSA - FINANCIERA MADERERA, S.fl..
·
(Factoría'c:Íe Pontecesures) ..
FINSA .. OREMBER, S.A. (Factoría de Ourense)
CIA. LA CPH._JZ, S.A. {'l,..inares - Jaé:n}
ERTISA (Palos· Huelva) ..
CELULOSA DE ASTURIAS, S.A."
(Navia - Asturias)
AICASA CAÑADA ING ENIEROS, S.A. (Segovia)
HOSPITAL PSIOUIATRICO DE CONXO
TROLEBUSES CORUZA-CARBAL'LO
. ISO.LUX GALICIA, S.A. (Vigo-Ponteveqrar
ISO LUX GAUCIA, S.A. (A Coruña)
DELTA-ELECTRICA VALENCIANA (Valencia)
CIA. TELEF0N ICA NACIONAL DE ESPAÑA .
(Vigo-Pontevedra)
·
SER FITASA (Vigo-Ponteyedra)
.
CITROEN HISPAN IA, S.A. (Vigo-Pontevedra)
OLEAGINOSAS ESPAÑOLAS,S.A. (Barcelona)
.' cpc ESPAÑA (Martorell-Barcelona)
CE LESAT (Bilbao)
GURÉOLA SCOTT- S.A. (Salamanca)

GA:LAICC;> ELECTRONICAa 8A
e/. INDUSTRIAL 15
.
TE.LEFONOS: 2B 60 3J/24 63 22
.
A CORUÑA
o·
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do fogar, pagando· ao contado ao coméi:cio e en cómodos pdazos á institución. ·
- Presenta , igualmente a sua
expansión pola zona de Vigo,
coa apertura de tres oficinas
na cidade olívica que ven reafirmar a sua condición de verdadeira Caixa Provincial. Fe~
licitamos aos dirixentes da
entidade por estas magníficas·
instalacións, asi como pola
·fluidez que cos seus servícios
imprime a FEXDEGA-82, co·Ia borando ao desenrolo de
Vilagarcia, e a província.

VÍLAGARCIA.Novamente a Caixa de Morros
· .Provincial está presente neste
exercício .en FEXDEGA para
colaborar coa feira na transacción ·e movimento eco.nómico diário de expositores
. e : visitantes. Todos· os servícios · financieiros da ehtidade
atenderon aos seus. clieñtes
con ax~dade e esmeró.
-Un servício que chama poi derosamente a atención no
stand da "Caixa amiga" ,sá. o
popular · Crédito . Familiar,
que ven facilitár as compras

AS CARRETILLAS_ELEVADORAS
EN GALIZA . - .

.

- · · ·. .

ASegurárrioslle a venda de
- pez~s de· recámbio;as --, .~reparacións de urxéncia . · no lugar de -tr~ballo, as
reparacións e revisións no ·
seu taller_e as visitas
perió.dicas de··
mañtenimentoOURENSE: (988122 70 36/22 51
.

-

"

'

..
39~ VIGO: 23 :25 04
-

-

-

V

,...,.-

.

,

. /23 25 05 1CORUÑA: (981) '26 24 93/23 5~ 62/ 23 13 15, LUGO: (982) 54 31 64 .

··éagrua

....,

por iso triunfo.ú · ~
espectacu.l armente ·
AREA GALIZA
PASEO DE RóNDA, Áv.-1.ºc
TE LE 'FONOS 981 • 27 06 68. - 11
ACORUi\)A . N. 194 / D.0
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;:, . . ," ~-'~ _p~qµena histótia.. da ~Feir~ ~ d~ ~~~garcia
..,

·~, dé · ~ctos

·._· ··

Se ben.. FEXDEGA non é
unha feira como a de Silledá, ·
por citar u~ exemplo, na que...·:.
todos os- dias están ocupados
con "dias de" e -actos vários
-· ou recepaións, este ano están
previstos vários ácontecimentos de engalanamento e acti:.
vidades complementárias_. '.
o{A 26

Ao dia seguinte da inauguración, que terá lugar o venres 25, celebrarase o "Diado
ama da casa", organizado
polo Comité da Feira .... e a
Asociaciación de Amas de
Casa llO noso lar", de Vilagarcia. Neste dia está compendiada unha recepción na
Porta Principal do recinto
feiral, unha misa, un recorrido polo recinto, un concurso
degustación de platos nacionais, aos que van ser otorgados prémios e agasallos donados palas firmas representadas en FEXD EGA; uri viño.
oferecido por "O noso lar''
as suas asociadas e ao Comité Exectitivo da Feira.
DIA27 ·

O domingo 27, principal,
con moito e polo Afluéncia
de visitantes, dia d,e Feira·,
terá lugar o dia , "dos axentes
comerciais ", con recepción
correspondente, unha misa,
a visita ao recinto, o viña,
oferecido por FEXDEGA,
coa imposición da medalla
de prata ao Presidente do
Coléxio de Axentes Comerciais de Pon tevedra, Fran cisco Otero Lores. Por fin, ás
duas ·e média, almorzo de
confraternidade.

· Son con ·é~ta !"6 veces que
o .recinto . "provisóiio" .d~
F eira dé Vilagarcia abre as
. portas para Visitantes, ind ustrfais e expositores. Dezaseis
. veces en que, ano a ano, forori dedicando "'.cada~ feira a
unha couSa, a. un aspecto, a .
un sector comercial diferente. ·
FEXQE_GA, que non na··ceu_-é omo tal, senón máis ben
como feira para promocionar
os pro.duto.s" agrários, marisqueiros ou·mesmo conservei- ,
ros da bisbarra arousána, que
son bá~icos a.ló. A idea surxiu
na ·Axéncia de ·Extensión
Agrária, conectando con persoeiros da · vila arousana
maior, tales como Gumersindo Rodríguez Eirea, actual
presidente
executivo
Óu
Adolfo Puceiro ou mesmo o
ex-alcalde Vitoriano Piñeiro
Acosta.
Porén, a primeira exposjción tivo de todo (as circunstáncias mandaban) e houbo
expositores de todos os sectores, non só do agrário ou
marisqueiro. Mesmo houbo .
xente de fóra de . Caliza que .
trouxeron os seus pro-dutos á
exposición. No segundo ano
tivo un plantexamento semellante e foi no terceiro
(1969) cando comezou a
chamarse FEXDEGA precisamente.
Segundo o presidente dó
Comité Executivo, Rodríguez Eirea, a feira naceu con
senso educativo e dela partiron os pdimeiros túneis de
cultivo agrários, as· primeiras
plantacións de fresas, a.s primeiras plantación~ racionais .
de albariño, cun novo pastea-

.

.

novedoso: Por falta de cartas
· non deixou nen_gun galega,
só galega, de vir á féira a ex:
poñei":
A · fe_jra comezou no ano1976 con 39 exRositores .~n
· total, ocupando 15.900 metros· cuadrados, para chegar a
335 ~ expositores no· 1974
( 7.9~ooo , metros cuadrados) e
a 352 expQsitores riéste áno,
- con máis de 3.000 firma~ r.e.. ,-pr~sentadas. O volume de
·, .'tré!liSaccións efectuadas, cun
· · espéct~cular aumengo -desd~
'J ~J6.6 ~-a· J 97 4, mantense hqxe . ·
· nuhha- : tóni~a de estabilid áde
con llxei!o aumento.
· :·"A nosa ilusión é que- o
Goberno Galegá faga un estudt>.·1 sobre · 05 necesidades de
·criar -" Feiras-ExposicióÍis . err ·
·Caliza, da sua ~ituación jdó·mento, as de froles ,en senso .-..deiros .galegos.
nea, da sua cdntidade,_r1caste
e as datas ideais", dicíanos
industrial, a estabulación raR:odríguez Errea. Mésmo afircional e mesmo os éstábulos . _·--A. .FJNANCIACION
moµ ·q ue quizais para este veprefabricado.s. Aínda que - PARA ff CLIEN-ÍE
rán estea o estu4o feíto e pa~.
" · _ Un dos olixectivos da feiaponten o ' logro_ do pulo da
ra o 1983 estea funéfonando.
: ra, . segundo manifestacións
importación do , gand~ alle.o ,
da persoa _citad.a, era· mostr~ir. . :Ao · fin · e .áo cabÓ, qnha das
' quizais i~to sexa'!ln problema
"competéncias" d.o Estatuto
e non unha cousa .boa, polo - aos . posíbeis e · p~ten~iais
é fato -das fe iras. · .
deterioro da xaza rúbia gale·clientes ngn só os produtos
.
·..O'_tema central deste ano e
ga que· conleva. .
que- poid~seh m~rc~, senón
o
das · ener~ias alternativas, · ·
• Apontab_a - tamén Rogrí-· ·- as vias .de· finan'ciación para
coa: preséncia nos stands duguez Eiréa que a fe ira xa, ten -· _:gón cair nas clásieas de ppu;
traspasada a frqnteira galega . - .cos meses con altos intereses, . '-nha firrpa· galega; , Gaélico,
que será a encargada -do peso
e ten preséncia habitual na
.amosándolles os cf;lmiños dos
desta edición. Vai · presentar
Feira de Braga, . cos corres- .
banco.s· oficiáis ou das Caixas
estudos e apara-tos de minipondentes intercámbios, mesde Morros.
centra'is hidráulicas,' parques
mo de técnica de insemina. "Esta _é . a verdadeira base
ción artifidal ou vendas de
eólicos, instalacións de bioda nasa fi!osof'ia. E tamén o
m uíños · f ariñeiros familiares.'
apo/o ás empresas 'en dificul-g·as ~ inntalac~óns de, ~.nerxia
Enfin, a pretensión confe·dades que qt1iXeran expor e'rí
solar..
sada da fe ira ·vilagarciana é a
. FEXDEGA; xa qui non /les
Unha :novedade- vai -ser a
montaxe . d un _staríd .ae inforde regularizar determinados·
·iobrarrios ··nadá; do ·"·mesmo
sectores. Por exe.mplo, xa no
xeito que cJ,amos·. facilidades
mación
consumidor.
pri~éiro ano houbo exposipa/q as novas empr_esas qúe
.Eruin; unha n9~a edición
·-· quéirari ver . a feaécióñ . dos
ción de nova maq uinária de
'd(r-PEXDEGA, que pode seétientes cun p~oduto novo ou . guer en anos sticésivos.
serra para os ~rcaicos aserra0
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O luns tócanos aos meios
de información estar de
''dj.a", e, a única diferénciá
con respeito aos outros dias
en canto aos actos que se levan a cabo vai ser' o fallo do
correspondente concurso de
periodismo FEXDEGA-82.
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·Feira de
VILAGABCIA
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DIA2

.. Dous dias antes de pechar
a feira até ~n novo ano, terá
fogaF· o 11 Dia d9,s Cámaras ga~egas"' no ·que· se conmemorará a ·dedicaé:ión ·que a · esta
feira veñen facendo as Cámaras Galegas de Corn.ercio, ·ind~stria e Navegación. Naturalmente, qs actos son pa;ralelos _aos anteriores e ao final
vai . celebrarse unha roda de
prensá., ·
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· ~-'A CAIXA" ten.oficin-a ·no·
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alidade
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ndiciór
1

O TRANSITO AS RELACIONS DE MERCADO

~\rnha das· condicióAs ese~ciais que esixe o desenro lo do, capÜ:alismo na süa etapa de consoli<;tación, é a ampliación.e o arte1tamento do ·mercado. Ampliación do mercado ·pódese definif."tc'omo ·a tendénc.ia de que unha parte cada vez máis irfll,por~
t~nte· da produción (global) de mer.cancias teña como ·de~tino
compra, venda ou empréstimo nun mercado progresivamente
máis.all)plo. A man -de obra, como .unha mercanGiá máis., forma .
parte, claro é, desta ampliación, entrando no proceso mediante
unh~r-especialización crecente en actividades produtivas. Por arte/lamento do mercado quérese significar ·a criación de meios ·
(fuhcfamentálmente, comuri.icacióris información') qué permi_.
. tan. q'ue· as diferéncias entre os précios das mercancias ·(e do satáriP ·como précio da mercancia traballo) obedezan á critérios
dé,';•Jpcalizaciqn (cus~es de Jransporte, transmisión de informac!l~11!;;; especialización da man. de obra) na unidade xeowáf ica
qu~· se configura romo mer<;ado. (xeralmente unha tmidadé poICtl~), e nÓ'n sexa o resultado de pe~úrias, pouquedadés e es_..
fr~i4lzas estacionais e localizadas de mercancías e servícios. A. .
oon~culmcia é que o problema que plaritexa o artellamento
d~f:var.iábeis - que · compoñen ·a estrutura dun mercado deste
~eJto .. definido, e o 5eu papel na formaclón e consolidación da
sot ;Íedade capitalista, foi merecente dunha cotián preocupacjp~,,. por ;todos aqueles que afrontan temas relacionados co na-.
cimento· das sociedades industrial.izadas.

· A~medidas ad~ptadas polos gobernos litierais do $éculo XIX
(desamortizacion, refo,rma tributária, ferrocarril, etc.) ao penetrar . e impoñerse en Gal iza esixian do campesiñado galega ben
a muda total das s_u as estruturas produtivas (causa que non
. aconteceú debido á peculi~ridade da desamortización e ao
desveí\,cellamento de patrimónios), ou dedicar a.lgunha das suas .'
actividades á produción de mercancías especializadas e vendíbeis. Asi, mentras no.antigo réxime os campesiños facian en esµécie cá~eque a totalidade dos pagos de rendas e tributos e non
necesitaban ter cantidades sustánciais de diñeiro efectivo, ao
impoñerse a reforma tributária l_iberal surxida da revolución
burguesa, comézanse .. a· cobrar en moeda os pagos de tributos
(os diezmos e as exaccións señoriais sustitúer:ise polos impostas
da facen9a). Como consecuéncia, para que o campesiñado poidera pagar os impostas necesitaba ter un excedente comercializábel de mercancías co que acudir ao m~rcado, vendelo e obter numerário. Neste senso~ vai comezar a mudar, paseniñamente, a función e significado dun certo número de feiras e
mercados de Galiza.
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; e·mporis0, .cando· se fala pe ''mercado", sen adxectivo's, moita xente identifica o vocábúlo con lugar reducido onde se realizan transaccións de prodytos e servícios, sen pararse a pensar
no xeit~, mo<;io e estrutura d~s mesmas. Na iniñ.a opinión, a
función que desempeñaba unha fe ira ou mercado local nunha ·
· economía de signo :tradiciÓnal-feudal, como a galega do século
XVIII; é radicalmente distinta á que se "tribue, hoxendia,, ás:
grandes concentracións de mercancías en exposicións, feiras e
mercados de distribución. Vexamos cales son os critérios esencia'is que permiten diferenciar as feiras de ouJrora e as de hoxe.

Por economia tradicional veño .a. significar aquela na .que .a
finalidade da produción de bens' económicos non é a venda no
merc_ado. Na Galiza do século XVIII, e boa parte do XIX, presentábanse uns 'prol51emas económicos e sociais que fan pensar
na 'persisténcia de formas tradicio'ña is de-produció.n e distr ibu- .
ción que non sofriron as mudas necesárias e, pola sua causa, .
.impedían o desenrolo eí! pleoit~de dunha sociedade capitalista.' Esta estrutura económica tradiciooal, .estaba influída por
unhas re·lácións socia is que canalizab~n o excedente produtivo, .
CU)$:a .orixe estaba no .esforzo de campesiñado, cara-·a sectores
. sociáJs ºimprodutivos" (cle.l'.O, n.o b.leza, 04tros rentistas e a f~
cénda réxia)' mediante mecanismos ....coercitiv-0~ de extracción
(diezmC?S, dereitos señoriais, renda da te'rra, e triputos). Qcampesiño vivía, pois, ao 1.imite da subsisténcia, mediante un siste- ·
ma de policultivo, que lle faCia ,acudir ao mercado só como
meio de acadar ·aqueles produtos necesários para .a sµpe,rvivén:. · .. cia que non foran produciqos por .el, ou, para ehdebedarse cos
z~·· emprestadores ·nas : épocas de estreitéza. O gran número de fei«
ras e mercados qu_e se celebraban anualmente en· Gal iza (máis ·
.de 5.000 no. século XVIII) constitue un in'dicacor da pouca . ·
· importáncia do volume de transaccións ~n cada un deles e do .
· reducido das suas respectivas áreas de· iofluéncia que, como
moito, · coav~rt íano~ E;n mercados comarc_ais. Este alto gra~:to
de ~utarquiá mantívose astra que. as esixéncias impostas pola
penetracióp do capitalism~ eri Galiza, fixeron qu,e o campesi~
ñado tivera que acudir, e.n parte, á éspecializa~ión na produ- .
ióa_de cert_o' tipo c;le r;nercaridas (gando vacuno e viñ_o ~ entre
outras) que se destinaban, de xeito crecente, ao -mercado co· ·
obxecto de Óbter o. numerário suficiente co que facer trente
aos J!)agos- en diñe.ir.o que lles _esixia a nova _ordenación eco·-. nómica imposta
nivel de estado polos gobernos liberai$ do
século X IX. Con .anterioridade a que ~este proceso d~ transformación se deh(ase sentir, as feiras ·e os mer~ados tradicioriais .de
Gal iza ' resporidian, pois> ao tipo d~ organ_ización feudal da produció'n e servían, funqamentalmente, para que as clase.s privi.le-·
xiadas e a facenda poi~eran obter as suas rendas e tributos con
maior eficácia, 'ao mesmo tempo que vender ·ou emprestar os
bens máter_iais obtidos· con eses procedimentosi para reprodu~
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FEIRAS E MERCADOS NA ECONOMIA TRADICIONAL
DEGALIZA

-0 cultivo do viñedo e a cría de -gando vacuno, por poñer os
exemplos máis evi.d entes, van servirá maior parte da produción
rural,. comó actividades agrárias cuxo produto se vai convertir
nunha · mercancia. A venda de viño para . o fornecemen to das
cidades constituirá, no século XfX e parte do XX, a base eco~ómica para· que o campesiñado daquelas comarcas de produ-.
ción vinícola poidan facer frente aos tributos e cárregas d·o Es-·
tado sen renunciar, totalmente, ao seu sistema de policultivo
minifundista. Máis eviqente aínda é o caso do gando vacuno
onde podemos ver cómo algunhas zonas concretas chegaron ao
extremo de especializarse na produción e cria dunha clase de
gando vacuno, os cebóns, cuxa carne non se consumía en Galiza
· mais eran reses qu~ ao ter un mercado constituído por unha
demanda foránea ampla, eran doadamente comercializab les. A
estampa do tratante de gando reunido cebóns para exportalos
a· Inglaterra ou Portugal polos portos e fronteiras galegas, presidia as feiras e mercados astra tempos ben recentes. Cando no
1882 os -ingleses proíben a ·importación de gando galega, o sistema produtivo baseado na cria de cebóns entrou nunha fonda
crise, xa que desaparecera o mercado. Foi unha etapa de cámbio para as feiras e mercados de gando. Mais, apesa r da perda
do mercado inglés, a especialización gandeira de Galiza influ~n
ciada polas relacións de mercado estaba en marcha e, incluso, o
sistema de produción agrícÓla dirixíase por este camiño. O
cultivo, crecentemente máis extendido, de plantas forraxeiras e
a preocupación por rñelloralo, confirr'!la esta tendéncia.
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' 1931
fciras e rnarcodos d~ gon do

Na primeira metade do século XX, as feiras e mercados de
Galiza eran esenciais para canalizar os excedentes de gando
cara os mercados cidadáns das zonas onde o sistema capitalista se enco~traba plenamente implantado e demandaba cantidades crecentes de artículos alimentícios. As feiras e- mercados
periódicos especializados na comercialización' de gando vacuno
eran tan abundantes que no 1931 aínda se celebraban cerca de
.4.900 anualmente, distribuídas asi: CORUÑA 2.379, LUGO
623, OURENSE 504 e PONTEVEDRA 1.392. Pero a sua función tiña mudado, no senso de que ágora sérvian par"a favorecer
os intereses da burguesía iAdustrial. O ferrocarril foi o meio
que permitiu a~ilizar a comer~ialización da carne e o que contribuiu acincar a penetración das r~iacións capitalistas desin~
tegradoras da evolución interna do sistema galego de ~oducióri e distribución. '-.
·

ª

.Í •

l;ste novo carácter das .feiras e mercados, fi~a aínda moit~
máis resaltado nos ultimQs anos, ·principalmente apartir da década dós 1960, a medida qué se acelern .amplia o proceso de
"especialización gandeira da produci~n agrária galega, o sometí- .
mento aos esquemas do sistemá #agro-industrial a progres iva '
~ubor~inación das directrices da pol'írica agrária aos dictames
, dos grandes centros de decisión industrial e a progresiva subordinación áas di·rectrices .da · pol-ítica agrá~ia aos dÍctallles ·dos
. grandes centros de decisión industrial e finanéieira ~ ·
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cir . o modelo produtivo que_ lles permitia continu~r éoa extracción do excedente agrario no seu próprio. benefício.~
J.

·xa·ime Garci'a-Lom bardero. é. cat~drati~~ . de Histó·
ria na Faculdáde de CC. Económ icas e Empresariais
da .Universidade de Santiago. Fo i.decano da m esma
Faculdat'.:le ..... ·
·
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erto
senrolalas o persoal encargado
da limpeza, que en princípio
se negou, alegando que non
daba feito · os dous traballos.
Logo, <liante da ameaza de expedientes disciplinários, tiveron que claudicar.
Tampouco existen logopedas e fisioterapeutas e moitos
dos rapaces sobrepasan a idade
estabelecida, chegando alguns
aos trinta anos.
AMEAZÁS E CASTIGOS
AO PROFESORADO

Nos quince anos de existéncia do centro só hai dous profesores f ixos, por máis que aos
dous anos poida pasar calquera
aesta situación. O Padre O rtiz,
Director-Xerente e outras causas, co mo veremos máis adiante, encárgase de que non acaden esta sit uación, xa que teme que lle planten frente e lles
s.exa máis difícil botalos despois.
Pero isto non e todo, xa que
a Dirección Técnica (Padre O rtiz) foi enrarecendo, por dicilo
daigunha forma, as relacións
co profesorado, criando un clima de tensión do que non estiveron exentos rumores, ameazas e cousas tan insólitas como
a desaparición de cinceiros do
centro , o cerre con tornillos
das ventanas dalguns profeso!€$ fumadores porque - segundo manifestou o empregado
do centro encargado de tal
función- "el cumplía ardes de

castigar aos profesores, xa que
deixaban abertas as ventanas
ao rematar as clases" o abrirlles as cartas persoais' aos profesores,... ·
,A alguns profesores presionouselles para que, se q uerian
acceder a fixos, terian que firmar uns pliegos de condicións.
utros profeso res, para poder
abandonar o centro tamén tive ron que - firmar
·
'
· ian
que
se
Por própria vontade, por .niáis
que non fose asi e marchasen
cam
'
· 0 sucedeu un ·ano con to.
(

do o claust~o, porqu~ ¡. non po- .... .Carlos.non quere que a; leve". .
dian aturar as cóndicións . de~ .
' .'' ., .
traballo.
OS.J.>QDERES DO CREGO íJRTIZ
·Carlos- Ortiz, crégo · éapuchi- ,,
O CASO DE
no, é Director Técnico do CenMARGARIDA MORENO

tro ~

San .F'l'.ancisco non: só non ·Sé ¡. -,, WN TRUST DA -EDUCACION
lle c'onvocou para .. _, ~ , citada, . ESPEC~L?.
reunión, senón que nen ~seque".'
A Asociación Provincial de
ra se lle informou de tales reu- . Educación' e Traballo Especial
nións nas que participaba toda
San Francisco ·dispon de tres
· Galiza. ·
~entros en Vigo~, segu.índose,·
.- desde ~ hai tempo-, segundo foi ,

__ Margarida Moreno García,
O dia ,'.catro ,de novembro
liee.1fc~ada' en filoso.fía letras, · p~sji~o ..preseht6:u~ a:.stía .'_dimi-. · SAN FRANCISCO
denunciado ~,xa,_ 't'uÍJña política
pedagoga terapeuta, con cur- . sión do cargo· .::_:_na .. estratéxia , COMO P'i..ATAFORMA:.D E
de expansión que apontá · á
sos feitos de disléxia e semiotantas veces usada de "ou eles
L~NZAM~~TO E EXIB! CION
consecuélon dunha espécie
loxia-da im,,~x~,,;p~m=~ad~_ppl_?s-: ,.~··· ~ o~~'fef{J:--~ati~~c~n~?~?,3-JJJ.Pta . ~· O -:P~r~-c.-Or~iz.-¡.q_ue,.:VJtLRara ....¡::: dJ trust da educación especial
seus companerros -if~a o"lrárgo :.11." ·+. dm~5tiv;.i~ º/~~\! apP,10· pa~ que ·(~Jéspons1;íbeh a utQüéfmícn Ft'da2 ~¿ e~ Vigo '.'.
.
de directora pedagóxica, cuxa
asumis.e de novo as f.uncións,
educación especial, se alguén
As más línguas afirman que
labor calificou a inspectora de .
quedando no sucesivo como
non o remédia, presume, sen
todo isto está relacionado coa'
"digna de todo efóxio pota sua .· único portavoz da Xunta Dititulación qué o acredite, de ~ evasión de impostas,' sendo as"
entrega, pala sua .capacidade.
rectiva diante do profesorado.
ter unha formación no terreo · "donacióti~'" · unha cobertura ·~·
de trabal/o ~- polo .afe(tO con
Asi, fixo ~n Estatuto do
da educación especial. .-"
par.a º "desfalco ·ao erário públi- ~
.que tratgba ao~ a/unos,.,, foi
Centro, cuxo contenido desSegundo afirmacións do 1 co.
c;oñecian os profesores, e que
despedida, ao .eomúnicarlle 0
profesorado, · quere dispór do
O que · si ·non se coñece é
Padre Ortiz que non seria propretehdia que discutisen en
centro como unha "p/ataforempreio
a di~tribución 9os
posta a definitiva, sen alegar
tres ha.ras, . dinámica na que
ma de lanzamento", e, abofé
ingresos do éentro, polo · rile~
para iso causas definitivas nen . non qmxo entrar o profesoraque se non é asi é parecido, xa
nos po~os profesores, xa que
de nengun outro senso.
do.
que . as suas viaxes son contíen nengún moníentO se c;onsti- ·Desde ' isto, as inxeréncfas
nuas, e as suas relaciÓns .· van
't uiu . unha. xunta" económica
Logo presentaríase · a 'unha
do Padre Carlos nas f uncións
desde a Raíña, até as altas inscomo é preceptivo:
praza que existía no mesmo
pedagóxicas son. se cabé máis
táncias do Ministério de Edu- ·
P0r máis· que: a$ donacións
coléxio e, por máis que lle foi
constantes, concretándose glocación.
.sábese que son cuantiosas, .e o
adxu~icada, máis tarde, o Mibalmente na imposición dun
Contrasta todo isto co que
bingo tamén debe producir osnistério, contra toda legalidamétodo baseado na adquisisucede ,;en San . Francisco, xa
seus bons -ingresos, en San
de, comunicoulle que non lle
ción d uns items co mesmo caque, por exemplo, o .ano pasaFranctseo · parece que · nunca ·'
era concedida tal praza.
rácter para os tres liiveis de
do
só
foi
d
uas
veces
ao
ce~ttó
hai cartos,_·polo menos p_ara ·
Agora ten presentado diverpreescolar, EXB e Formación
de
San
Andrés
de
Come_
~
ña;
'
__
mapa~. Per{j si~ 9s hai para r~fo- ..
sos recursos contra estas deciProfesional.
A
sua
relación
cos
nenas
é
moi
'car
as baldosa~~ dos pátfos, pó~- - .
s_ións, ilegais e arbitrárias.
Carlos Ortiz por máis que
ñer móbeis estilo.foglés na ca- . ·
escasa . ·e, cando a ten, non é
Segundo afirmacións de pais
vai a todo canto congreso se
edificante
que
diga~os,
como
f.etarfa
.e .logo tapizar de n'ovo
de alunas, determinados. mem· celebra relacionado cos subo
demostran
os
segu,intes
fei::
as
.sillas
par.a que fixesen xogo, - "'
bros da xunta directiva empenormais, en representación,
tos:
·
.
·
·ou
tirar
os tabiques-dos despa.,:;
zaron unha campaña de dif u. claro está, de "San Francisco",
.
Ten
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d
o,
magnetófochos
médicos--,
.- Ós= médicos
sión ae rumores destinados a
nunca lle informa ao profesono
en
ristre,
a
vários
deficiennunca
os
houboobra que foi
desprestixiar á profesora e aos
rado dos avances que se poden
tes
ment~is
para
que
lle
-·
confeita
polo.
con·
s
trutor
·señor
demais docentes, encamiñapresentar nos distintos congreten
experiéncias
sexuais
"baiMoreiras,
que·
é
membró
do
dos, sobretodo, a exercer presos sobre esta matéria.
xo
segredo
de
confesión".
·
Patronato.
'
sións para impedir as firmas de
Os profe sores pensan que
Réñelles a rapazas mong.óli:
Nunca · houbo tampouco
apoio á dita profesora solicita"non $On xustificábeis estes
cas,
·porque
estaban
xogando
é
carto.s
para levar aos rapaces
-das polo claustro.
desprazamentos xa que · non
simulaban un embarazo, feito
de excursión, pero as obras, a
repercuten en benefício dos
Duas alunas de Margarida
que é moi frecuente nas permeirande parte delas inúteis, ~
a/unos".
Moreno foron enviadas ás suas
soas afeétadas polo síndrome
polo ,menos ~xistindo outras
E non só non lles informa
casas durante oito dias, por dede Down.
..., necesidades, están á orde do
senón que non ten en conta
cisión do Padre Ortiz. A razón
Castiga á alunas por levarlle - dia no_ coléxio. ·
para nada ao profesorado, tal
de tal decisión foi ~ebida a
cartas aos seus pais, escritas
OUTROS EXEMPLOS
como pasou nas reunións que
unhas discusións que ditas alupolos profesores. E non sabetiveron lugar en Santiago para
nas mantiveron en preséncia
mos xa . dos rumores que coPero ·non vaian vostedes
un estudo da "forma de levar
dalgunhas compañeiras. Unha
rren sobre da rapaza que' quepensar que a.. explotación do
a. practica o Plan de Educación
delas sostiña que se debia lesubnormal só ·se dá no San
dou embarazada e foi botada
Especial en Ga/iza", cuxa convar as carta,s do claustro para
do colexio.
Francisco. Os outros centros
que as firmasen os pais. O utra
vocatória foi feita polo .Padre
Cando "pasa revista" aos
galegas noñ se quedan moi
opoñíase xa que o "Padre
Ortiz, e ao profesorado do
seus subordinados,. os educaatrás. Por exemplo no Ferrol,
dores teñen que cambiadle o
"Centro . Carmen Polo" donde
mandilón a un neno que se bao crego di misa e cobra como
bea porque é "antiestético".
mestre. Misa á que leva aos raTamén o poñen nervioso os
paces. disfarzados de .monaguirapaces autistas que daban golllos, invertindo· unha boa parte
da mañá.
pes contra as paredes, ordeDetrás de todo isto está a ·
nando aos profesores que o
colleseil ho colo.
política educativa do GoberTamén xa hai tempo que os · no~ que vai degradando o enslno estatal en·benefiéio do ensiprofesores den un ciaron ''a
no privado e en contra das claexplotación vergoñenta .do
~es máis pro bes. .
subnormal que exerce o Padre
Supve.nciona .centros privaOrtiz en 'runción do seu nome.
o seu programa está determi- . dos e non~ controla as subvencións, centros estatais pasan a
nado polo feíto de que o seu
único obxectivo .é lograr un es-· ·privados, sen coñecimento dos
profesores que seguen prestancaparate, unha vitrina para
-. deslumbrar. O único ·que ·lle
do os seus servícios sen aclarar
importa ·son as apariéncias.
a sua g¡tu~ción legal, ~ conio
E non parece que lle vaia " pasa no Saladino Cortizo.
Todo isto non ven ser máis ·
nial neste empeño de deslu.m- ~
brar, xa que hai moitas '·'beneque unha moªtra da. sociedade
factora-s" que "marren" polo . na · que vivimos·, onde· pouco
Padre O~tiz, chegando a diseu- · . importan· as ~ persoas, se non é
ti..r entre elas para ver quen é a ' para xerar" plusvalia. ·Os sub- ~ ·
que se "senta máis cercé;l del nas . . norma~ son aóbleniente mar-~·
cr
múltiples reun'i óns e comidas
xina~os e·explotados.
que ·c elebran ·a o longo _dó ano.
A. EYRE
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NOTAS PARA O DEBATE DO
NACIONALISMO DE ESQUERDA
XOSE GARCIA CREGO - - - - - - - - - - - - - " - O PASADO RECENTE

1976. O anúncio de eleicións nunha situación de permisivismo controlado/planificado, fácilitou a primeira ruptura de
trascendéncia no seo da UPG, con repercusións posteriores no
Consello de Forzas Políticas Galegas, até o ponto de facelo desaparecer. Fórmase a UPG-lp que pasaria, en Congreso Extraor{;· dinário, a" chamarse PG.P.

1977. RemataC:tas a.s eleicións, nova escisión; esta vez" pola
dereita: o f>OG.
. · 1978, qecembro. Celebrado o Referéndum da Reforma, novo anúncio de eleicións: significa o remate das apenas enceta-·
das negociacións para a constitución dunha Mesa Consultiva do
nacionalismo. (PG, POG e PSG coalíganse axiña ·na efímera
UG; o Bloque "ignora" toda conversa). O PGP boicotea as lexislativas e, ante a falta de acordo para as municipais,·faise
unha candidatura nacionalista de esquerda que concorre en
Vi_g o, que seria, xunto ao oonflito de Ascón, ponto de partida
de Galícia Ceibe.
1981. Eléicións aÓ Parlamentiño. Concorren, nalgunha província, :até cinco opcións;.de ámbito galego: PG; EG, IG, Bloque-PSG e GO-qué se retira, re~lamando o Boicot-. A consecuéncia é un fracaso do nacionalismo reform)sta que apenas
si conquire represen~ación, sendo reducidos ao rincón do Grupo Mixto.
O comportamento das forzas políticas de dirección galega
ante a Reforma pos-franquista pasou por fases distintas, cunha tendéncia xeralizada á dereitización. Se no Referéncum
do 76 a Abstención era a consigna asumida, de súpeto, todo
cámbia para ca'Se todos, e' o abstencionismo político pasa a
ser, para case todos, o nemigo a combater, o pantasma sen
·) xuseificación. E, paradoxicamente, o abstencionismo popular
_non para de medrar até o glorioso, histórico e silenciado 72
por_cento de abstención no Referéndum autonómico.
Como ovellas, o nacionalismo -non digamos xa "os OU:
tros" - participa, sen pensalo duas veces, en canta consulta
programa o Poder. Só a UPG-lp, o PGP despois, Galfcia Ceibe0 LN e alguns colectivos seguen a denunciar a mentira eleitoral
e chaman ao Boicot.
Entre os concorrentes ás eleicións, só o PSG, no 77, ~fectua
unha campaña de esquerda, de denúncia das condiciÓ!lS en que
se celebran as eleicións. Logo, todo será unha história de concesións.
_¿..;'J.
· · Dase por feito que hai que ir ás eleicións, con todas as da
LEI, "para non ser marxinados", "para non ser reducidos a
mera testemuña", ... Non se plantexan, tan sequera, posturas intermédias de concurréncia e, ao teínpo, de denúncia no fondo
na forma (tipo HB, en Euskadi). No_n, aqui, resulta "natural"
que hai que acudir á chamada do pastor, sen pararse a pensar
p~ que isto conleva: qui~ais o a!,Jto-sacrifício?

e

O DEBA.TE, EN MARCUA

· inda que non o pareza, todo ist-0 ven a canto,, agora, cando
·enceta o verán do 1982, e cando o nacionalismo e os revQlu.cionários de Oaliza topámonos en pleno debate do que desexa-.
: mos signifique unha clarificación máis definitiva do parnorama
': político e social da nación.

as eleicións de _q ue se trate, e o momento político en que se
celebren.

Mentras EG cele.bra un congreso no que se van consagrar as
neo-decadentes teorias da vella traición, importadas da Europa
dos impérios; o nacionalismo de esquerdas reúnese e acorda un
método para ver de construir unha alternativa política e orga. nica capaz de aglutinar e movilizar_ a quen, en Galiza, desexan e
están .d ispostos a cambiar, pero ·en sério.

En canto ás Municipais ou ás eleicións a Cámaras Agrárias,
deberase acudir cun programa nacionalista e popular, e ocupar
pQstos -nos organismos correspondentes. (Os cargos eleitos deberán estar sempre supeditados ás decisións das asambleas de
base).
,

Constituiuse . xa u'nha Xestora nacional, na que están repre- .
sentados a ANPG, Galícia- Ceibe-OLN, PSG, UPG, a organización estudantil ERGA, e vários colectivos de independentes,
como "Arco da Vella", ANG, grupos de Santiago, do Conda~
do, d.a Coruña e Lugo. Unha comisión pr:ocede, nestas datas, a
ordenar e preparar un documento que contemple as distint~s
aportacións programáticas e ~st()tutárias presentadas -para, a
partir do dia 27 de xuño, abrir un debate nas distintas localidades de Galiza e da emigración, que culminará nunha Asam- .
. blea Constituínte, a · celebrar a primeiros de Setembro. Para
organizar este debate, de características absolutamente abertas, está a formarse xa Xestoras Locais dinamizadoras do pro·
\,
ceso.
·

Cando sexa do Parlamentiño, demostrar a nosa oposición á
Autonomia mediante un rexeitamento comprensíbel polas masas (sexa mediante a Abstención razonada e activa, sexa mediante outra fórmula de boicot e de denúncia).
E no que se refire ás eleicións ao Parlamento de Estado, deixar clara a oposición dos nacionalistas de esquerda ao Réxime
e aproveitalas cara a Ruptura democrática. Aqui introdúcese
unha alternativa de constitución dunha plataforma, t,m GALEUSCA dos movimentos de liberación nacional e rupturais a
nivel de Estado.

1

Conforme a estas perspectivas políticas, a estrutura interna
da formación política unitária -para a que se aportan nomes
como "POBO UNIDO", ou "NOVA TERRA", ou "TERRA
CEIBE" ou calquer outro que a imaxinación crie-, deberá
combinar o asambleísmo de base, coa préséncia das organizacións polític~s que a história de Galiza·. ten lexitimado pola sua
loita de anci:·a pral da liberación totalJ:fo noso povo. ·.

Dinamización que compre acelerar e levar a efeito, pois o
boicot a que ' a maioria d'a prensa editada en Galiza somet~
. todo o relacionado con está alternativa, impide facer e.xtensi- ·
va 9 toda a povoación de Galiza, as novas que se van producin1.
,
do, os pasos que se van avanzando e o caracter plural e aberto
da metodoloxia adoptada.

Asi, a nivel local, o funcionamento seria asambleário puro, e
nos niveis de zona e nacional introduciríase a representación
das organizacións políticas integradas na alternativa. lsto con·
tribuiria a dar estabilidade, marcaria o carácter frentista e fa voreceria o debate plural.

PROPOSTA POLITIC1 E ORGANICA DE GC-OLN

Ga.lícia Ceibe-OLN ten as suas próprias ideas sobre o que
. debe ser a formación política unitária do nacionalismo de es·
querdas. (1 ndá que, de entrada, manifestamos a nosa postura
aberta e· dialogante, sabedores de qqe todos teremos que ceder
algo para chegar ao acordo).

Construir esta nova organización, que agrupe aos nacionalistas de esquerda, que loite pola liberación total e a independéncia, de carácter rupturista, movilizadora das clases populares, é
a tarefa do momento·.

Considerada globalmente, a nova formación poli'tica deberá
·ter un contido de loita pala liberación total de Gal iza, de ruptura . da dependéncia· colonial e plantexar como obxectivo a
instauración dun Estado Socialista Galego; no táctico, o pro.grama a médib prazo, debérá contemplar o enfrentamento ao
Réxime da Reforma, co seu Estatuto de Auton9mia e a sua
~onstitución, propondo como obxectivos a Ruptura Democrá.tica, que supoña a democratización real do aparato do Estado,
asi como a apropriación de niveis aceitábeis de autogoberno,
que facilit~n o avance popular cara a independéncia.

Compre chegar a· acordos de fondo, non supeditados a pos·
turas eleitoralistas, conxunturais que, como ternos dito, son
factor de división e non de unión.
A formación política unitária deberá estabelecer a unidade
de acción, en Galiza, coa esquerda estatal rupturista, como se
ven facendo nos derradeiros tempos. No Estado, coordinar no
posíbel a loita coas formacións políticas de Euskadi, dos Países Cataláns, de Canárias, con programas e práctica rupturista
e de liberación nacional.
·

_En cantó aos métodos de traballo, destacamos: deberase
pular unha tendéncia xeral á auto-organización de t_odas as clases populares, cara a construción dun- Frente de Liberación Nacional que conduza ao povo deica a vitória; propiciar a unidade
do sindicalismo de dirección nacional cara a Central Unica e
: Galeg~ .(asambleária e anti-pactista); propiciar e pu lar a autoorganización agrária e a dos mariñeiros; reactivar e. consolidar
os movimentos veciñais de todo tipo; pular por un amplo Frente Cultural de defensa do idioma e por unha Galiza ·monolingüe e monocultural, favorecer a Federación de Asociacións'
Gulturais; a·p oiar o movimento .. pola Amnistia e contra a repre·sión e a s_ua organización específica, as_XuGA; apoiar ·os moví. mentos populares de carácter ecoloxista, de ·d efensa dos sectores socia)s marx·inados,. e de loita pola paz.

25 DE XULLO: "GALIZA NACION"

Este 25 de xullo debe significar, xa, unha mostrado futu ro
inmediato de Galiza. Un futuro de insumisión, un futuro de
claridade nos comportamentos políticos, un futuro onde os
principios non se cedan a cámbio dun "status" que só a "eles"
interesa.
Neste 25 de xullo, baixo o lema xeral de "GALIZA NA·
CION", denuncii:1remos o Réxime español e a farsa autonómi·
ca; consolidaremos a unidade nacionalista de esquerdas e todos reclamaremos a liberdade dos nacionalistas presos e a Am·
nistia Total.

E topámonos, de novo, codo princi'pio: as consultas eleito- .... rais a que nos someta o Estado Imperialista Español. Galícia
Ceibe"O LN considera que a postura debe ser diferente segundo

Xosé García Crego é membro de
GALICIA CEIBE-OLN .
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As mil cento oito barracas
Mentras a"pólicia carga nas ruas, un rapaz~ chorandÓ, ven correndo cara a sua c~sa. Non tei1·máis que
.; Jcem~fos, descolgados dun caexiste:p.tes en Barcelona son un
oito. anos e colle o hombreiro esquerdo coa man dereita. Fuxe da policía que malla nos viciños da
pítulo da Colmena ·do amigo
dos problemas meirandes qu~
Maresma, bárrio periférico de Barcelona; bárrio que viu medrar a masa proletária da cidade e que
Cela. Son emigrantes, botados
o axuntamento da cidade ten · hoxe é u.n polvorín. "Nunca vin {anta_po/icia.neste bárrio -di unha. señora con voz crebada- , nen no
á periféria dá cidade e medratempo do franquismo ".
'
·
para resolver. A concentración
dos ao calor da inexistente plamáis importante das barracas
nificación urbanística. Van soestá na Perona, situada por ribrevivendo como poden e sorba ·da Verneda Alta, bárrio peten o que traballa. Das fábricas
riférico tamén, a regalada aos
que hai no bárrio, máis imxitanos por Isabel Perón -de
portante é a Schweppes, de
aí o seu nome- nunha viaxe
folga desde hai tres semanas.
que fixo a Barcelona. Esta
E xamais se q ueixaron_de ter á
agrupación de barracas tiña
veira, do outro lado da rua, a unha rua central e casiñas de
Mina, perigoso bárrio, non
ladrillos ou madeira a cada laporque vivan xitanos, senón
do, xa ollando cara á vía do
porque ten tantos currunchos
tren ou aos edifícios dos "paque se convirteu en refúxio do
yos». A metade das barracas
lumpen que fuxia da policía.
foro n derrubadas hai uns anos
Nos Mundiais, mentras alá ene os seus ocupantes espallados
riba,. no Nou Camp, a pamba
por vivendas que obtiveron do
de Pica~o chamaba á paz, os
axuntamento e do Patronato
viciños da Maresma berraban o
Municipal da Vivenda.
que consideraban unha inxus- ·
Neste último mes de maio
tícia.
quíxolle dar unha solución ao
.·Mentras tanto, u.n meniño
problema para que todo esticorre para a sua casa. Son as
vese resolto antes dos Munvísperas dos Mundiais. Vai bediais de fútbol. Tomo use en- .
rrando pola sua nai. E chorantón a decisión de trasladar aos
do ..·A policia, como antes, en
xitanos ao bárrio da Maresma,
Barcelona, como en todos os
debaixo da Verneda e. perto
síti_os, non distingue e busca
da Mina e do Campo da Bota,
carne~_ Carne de cañón.
para facer un polideportivo.
dralbes é o bárrio dos ricos,
tanto de mañá coina de noite,
bárrios xitanos por exceléncia
A coroa do asunto pux.éroNon se pode cambiar así como
paradóxicamente situado na
a xente do bárrio vixia. Vixia
onde nen a policia se atreve a
na
os viciños ao pedirlle ao goasí a utf/ización da terra. ¿Onponta aposta da cidade.
que non enceten as obras e pi~
entrar.
bernador
militar unha solución de xogarán lago os _nasos fi- , de o seu polideportivo.
para
as
fortes
e contínuas baOs veciños da Maresma axi/los?". Mentras alguns _repetian
Mentras A N CSA 'lERRA
SEN TOPAR SOLUCION
da
policia
e dos cidatallas
táronse nas suas casas ao coñeesta pregunta, vários viciños
estivo ali, non topou que os vidáns.
' (s bárrios Besós, Catalana,
cer as intencións do axuntapreguntáronnos polo autor
ciños estivesen aqueixados de
Mina e o Campo da Bota non
mento: no médio do bárrio, na
dun artigo onde se acusaba a
racismo. Veven en edifí cios
ANTON FERNAN DEZ
dubidaron en apoiar a loita da
única zona verde ian comezar
estes feigos de racismo, apare- .
Maresma, aínda que os dous
a facer un edif ício para 72 facido nun diário conservador de
últimos son xitanos. As explimílias xitanas.
Barcelona. "QÚerémosl/e cfar o
cacións que nos deron deixan
A última semana de maio
seu merecido", dician. Esta é
ver o gran perigo que trae o
foi unha semana de movilizaunha mostra ·da crispación
trasladar ás 72 famílias á Macións, manifestacións, cargas
existente.
resma: "Os viciños xa teñen
da policía, feridos e aumento
bastantes xitanos connosco. Se
da violéncia, o que facia .prever
Por fin chegou o dia 10. O
Festa_s-do Carme. Subasta de postos.
Peróna
veñen
aquí,
as
faos
da
axuntamento,
o Patronato Musucesos coma os de Badalona e
m ílias rivais farán que corra o
nicipal da Vivenda, os bárrios
Ripollet, nos que a Polipia NaDía 27 de Xunio
sangue". Compre dicer que fae representantes de asuntos xi- cional luciuse como nos vellos
Hora: 1 O h. 30' da mañá .
mílias dun e ddoutro bárrios
tanos, tiveron a reunión prinanos da ditadura. O martes dia
Local: ~xímtamento
son
nemigas
e
protagonizaron
cipal. Ninguén faltou . "De mo1 de xuño, mentras a rexidora
máis
d
unha
vez
·
a
xustes
de
mento, as causas quedarán tal
do distrito X, a comunista Nucantas que encetaroh un rosa- . e como están até buscar unha
ria Gispert, expoñia á Asamrio de mortos ou feridos.
solución satisfactória para toblea de Viciños a posición e a
razón do axuntamento para
Despois da carga da policia,
dos", dkíanos un representantomar esta medida de levar aos
º axuntamento deu unha mar- te do axuntamento. E dicer, xitanos, a policía cargou bruxe até o dia 10 para que os v\:afüda que ·e n calquera intre
talmente contra homes, muciños negociasen. Pero estes,
poden coinezar as obras, 1.108
lleres e rapaces. O bárrio estapermanentemente na praza onb-artacas seguen chamando · á
ba "tomado" palas forzas de
de se q uere edificar, negáronse
sua extinción. Desde o mesmo
orde pública.
seinpre a "modificar a sua pos--· dia 10, a violéncia "subiu de
A N CSA '1ERRA estivo cos
tura: "O que non se pode ta- ~--- tono". ·Todos · os camións.- son
viciños para coñecer a sua opicer -comentábanos un home
revisados polos viciños por se
JJión. "Hai quen di que isto é
duns ?º.anos,/ traballador nulevan materiais para a construrpcismo pero non é asi. A q l! í
nha fabrica=- e traer a estas 72~,"- 'dórLOs feridos van aumentanxa temas xitanos abando coa
famílias, /ogo leva/as e que ve-:··' ·· · _. , _,,,.. · . i
Mina. Sempre nos aparemos a . · ñan outras 72 e asi sucesiva- . _ · do, pero ~~ v1~1_nos levan as de
mente. A nós parécenos moi "~- · p~rder. Cn~tais rotos, pernas
que queiran faeer · "ghettos"
ben
que queiran sacar. a esa
ou. brazos mchados, golpes ...
no naso bárrio, un dos máis
xente das condicións inumanas
son as consecjéncias das mallacastigados. Se queren trae/os,
en que viven, pero non que as
das da policía. Os partidos de
que o fagan dunha maneira
CARPINTARIA de ALUM INIO
traían aquí, porque os probleesquerda, que teñen nas suas
adecuada, pero que non quei-.:
- :. CERRAXERIA
ran facer un barrio de rexenemas son moitos. A vio!éncia
mans o axuntament9, están
ración porque iso vai traer loino bárrio val aumentar e é a
preocupados polo uso que destas ·internas. 'E, senón~ que 'Os _· únicd·-Zona verde que ternos.
tes feitos queren facer elemen- _
"A VDA. DE CASTA ELOS, 360
leven a Pedra!bes". dixéronnos
Por se isto fose pouco, os te:.
tos da extrema dereita en beTELEFONO 29 71 86 - VIGO
.
.
repr~sentantes dos. viciños. ·Perreas estaban .xa ad_xudicados
nef~ciC? prÓ¡;>rio . .<?- ce~to é que ,

a

AXUNTAMENTO ·DE MOAÑA
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hosE MARIA BLANCO
O 6 de xuño, o estado sionista de Israel comezaba unha
grande ofensiva bélica no sul do Líbano, con 20.000 home~,
300 carros de combate ~.;má,is~a.P~.io _fiéreo e. navá1 1 .~i~ra~. qu~ s~~·
foron incrementando ' áté·.chegár· a~uns 120:000 homes; . · ·: » :·
O secretário xeral da KNTSED (Parlamento · israeli), Lorch,
xustificaba asi a invasión: "a situación do norde era intolerá-'
bel" :.. "o atentado contra donoso embaixador en Londres foi
a pir.iga. que colm_o u -o vaso, pero .todo·s sabemos que se os palestinos segu ian ' a bombardear as"·posicións de Galilea~ a reac~
ción israelí era ínevitabel".
Os primeiros dias' da incursión terrestre ian dirixidos cara
.¡Nabatieh e o :castelo d~ Beaufort, ppsicións .palestinas, atravesando a zona ocupada polos "cascos azuis", da F INUL (Forza
1nterilia das -Nacións Unidas no Líbano) que. deixaron pasar ao
exército israelí sen oferecer resisténcia, e por mar prodlA¡ense
desembarcos navais perto dos portos de Tiro e Sidón.
Os post~riores días, os avió ns e ~añonei~as ,xudeas _desde o .
mar centrare;>n os ataques en Sidón, practicamente destruído, e
na cidade costeira de Damour, enclave pálestino ao tempo que
lanzaban paracaidistas no interior para facer unha tenaza ás
forzas palestinas, entre a. coluna do interior e as tropas que
avanzaban pota costa.
·
.
Esta guerra, a quinta de i'srael contra dos árabes, ten como
'nome e clave i"Paz para GaÍilea"! cuxo obxectivo, segundo
·i Israel é , ''limpar de terrndsta~ palestinos" unha franxa de 40
quilómetros' no Sul do Líbano, pegadas á raía con Israel.
O Exército israelí·, un dos mellar preparados do mundo, con
.material 'moderno e sofisticado, atopo.u grande resistencia na ·
guerrilla palestina da OLP e as milícias palestinas ap0iadas. palas forzas progresistas libanesas, fustigaron fortemente ~sobre
todo pola noite con armamento individual-. 0Moldados sírios
integrados nas Forzas Arabes de Disuasión (FAD), apoiaron a
palestinos ~ libaneses~ con aviación e artillaria principalmente.

O MOMENTO INTERNACIONAL
A invasión prodúcese · nun intre en que non pode ser mel'lor.
.para despistal.a, cando os sete· palse.s mais industrializados de
Occidente remataban éume en Versalles, e a opinión pública
internacional está distraíéta con outra guerra, a das Malvinas, e
despois da' retirada dos colonos· xudeus de Sinai a devolución
da península a Exipto e'n abril, e a·perda de poder do petról~o
como arma pc;>lítica; eremos que a toma de posición da semaAa
pasada do exército isra~li . nps altos do .Golim, en território
sírio, é o prelúdio da guerra que viria pouco despois.
Dá a sensación de qu~ os s.ionistas tiñan o pe~miso dÓ~
"sete magníficos" de Versalles, dadás as postúras dos gobernos·
destes pa.í ses, que sé liní,ifaron a "facer público un.eomu'nicado 1 •
· pedi,ndo que "cesen simultanea e inmediatamen:te . as activida- ·

o

.des militares no Líbano e através das fronteiras entre os dous

.p aíses':
A verdadeira faciana da Fráncia ~ocialista de Miterrand queda ao descuberto, segundo o presidente francés "Fráncja_interésase moitísimo polo L11:>ano, por razóns de amistade", pero
insistiu Miterrand "que non estaba implicada no conflito".
A CEE dixo estar "profundamente preocupada".
A postura europea en xeral foi de -total pasividade,· o que
permite que Israel consolide a sua invasión e asi pr·e parar un estado libanés ceibe dos pa'lestinos e sírios, nas mans dun goberno á medida dos sionistas, que impida no füturo as incursións
palestinas na Galilea. A connivéncia dos USA con Israel é total,
primeiro npn condena a invasión, despois veta na ONU a proposta do Goberno español do a:lto o fogo, e remata a sua faena
;19~/'tentando ser mediador cun plan de paz".
' O Sr. Luns, sepretário xeral da OTAN, afirmou que existia
no seo da Alianza '°unha certa inquietude." (!!!).
Notícias procedentes de fonte!s ben informadas afirman que
os USA estaban probando materia.1 de guerra no líbano,-.g ue,.o
exército israelí ten a patente con fogo re~I e vítimas reais·,_
·
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OS VERDADEIROS OBXECTIVOS DA INVASION
Os motivos da invasión ván Jnais áló duhha "simples-~ lim
peza~' "ae -pale·stinos na raia con 1srael; frátase de exterminar
"·a·resisténcia palestina, de mbsacrar ao seu pavo e de · afogar
politicamente á O LP. Para a consecución destes obxectivos é
precisa a eriación do denominado "'Líbano Ceibe'', cun go"berno forte en Bei.rut controlado polas forzas cristiás libanesas ao servício de Tel-Aviv.
A retirada de 1srael producirías.e en etapas, ao tempo que
unha forza internacional desplegaríase no território hoxe ocupado por Israel, ao tempo que sírios e palestinos abandonarían
'o L1bano.

CESE DE HOSTILIDADES
O alto o fago chegou despois de 1O dias, nun intre necesário para Israel como consecuéncia do xogo que se traen entre ianquis e sionistas lPor qué ch~gou o cese de hostilidades?,
porque o exército invasor atópase nas portas de Beirut, e abatalla por Beirut onde se atopa o groso do exército palestino e a
plana maior da OLP, poderia significar un revés para Israel, dado que aqueles non están dispostos a capitular. En segundo lugar para dar tempo a se consolidar as fori.as israelís que deixaron atrás grandes bolsas de resisténcia palestinas, que subsisten
todavia. Terceiro, a posibiiidade de internacionalizar e extender o conf lito ·se entran en Beirut, de foito poderian intervir as
forzas do Frente de Firmeza directamente no conflito.
aínda que ·con cautela por non orixinar unha guerra de proporcións incalculábeis.' Síria, cuxas forzas "da FAS está no Val do
·sekaa, onde teñen batarias de misís Sam-6 e Sam-9, limitáronse · nun· princípio .a defender as suas posieiónS<"sen chegar a· un
enfrentamento frontal cos israelis, se. ben é certo que estes úl.timos- ~coidáronse moi ·ben de a:t acar frontalmente aos ·síriQ's,
· que daquela veríanse directamente implicados na guerra. A
rñateriaLsoviétieo, non lle queda,
Síria, que esta equipada
sob do meu p0nto de vista, máis- remédio crue"_d efender aos árabes palestinos e libanese·s, para evitar que ó exército israe1i
ocupe posicións-perigosas.para as suas fronteiras.
·" Arxélia e Ubia, que manteñen .posturas coerentemente antisionistas, e antimperialislas, fixeron un chamamento á URSS
para que apoie militarmente á·r evolución palestina ..
· N·o planÓ" económico hai ql.te'· destacar que os países integra.d os : na OPEAEP (Organización_sf~ ~aise~ .Arabes Exportaderes
de' Petróleo), rexeitaban, hai u ns.días, as propostas líbias de recurrir ao petróleo como arma a empregar, contra Israel, USA e
'
os seus a.liados: .
. E de destacar tamén a postura de 1rán de enviar voluntários
para axudar a Síria e aos palestinos.
A URSS segue a gañar prestíxio no Terceiro Mundo tanto
nas Malvinas coni<:> no Oriente próximo. Os soviéticos puxéron- -_
se, sen ambaxes, ao pé dos árabes estabelecendo unha ponte
aérea con Síria para· repór o armamento destruido. O dia 15 a
. axéncia oficial ·soviética TASS.advertia que non só tomaba par·
tido pofos árabes con palabras, senón con actos.

AS NEGOCIACIONS PARA SOLUCIONAR O CONFUTO
Despois deste precário cese de hostilidades agora é o momento das negociacións, algunhas fracasaron; como a tendente
á formación dun Conseilo de Salvación Nacional no Líbano
que ·aglútinaria a organizacións políticas, sociais e r.elixíosas
que lideraria o presidente do L1bano Elias Sar~is, que daria entrada ao xefe das milícias cristiás conservadoras. A postura do
líder da esquerda nacionalista libanesa afogou este intento,
tanto os drnsos, chHtas, dunitas e nacionalistas que apoiarian
aos palestinos, e negáronse a que o exército sírio formando
parte das FAD, a requerimento das autoridades libanesas, evacuase o país. Enfrente, as forzas reaccionárias cristiás, marol itas, católicos e ortodouos, desexan unha evacuación simultánea tanto do Israel como dos palestino -por certo que astropa_s cristiás acolleron aos israelis como auténticas tropas libertadoras.

oon

AS POSIBEIS SOLUCIONS
· Neste intre Israel atópase nunha dificil situación, xa que os
relativos éxitos militares téñense que traducir en éxitos políticos; xa que non remataron cos palestinos nen coa OLP, é preciso que Beguin salla airoso nunha solución final xa que a situación no interior de. Israel non é cómoda, e alguns sectores
critican a Beguin e a Ariel Sharon, ministro do exército, como
alguns periódicos israelis que dician que "se tiñan pasado na

invasión':

A PRENSA XOGA UN PAPEL PRO-ISRAELI

A sÓJidaridade -árabe neste .conflito cabe valora la·de distintos
xeitos, se _be!1 . PÓd~se cond~nSé!í: n~fra5e dun palestino que dicia "a solidaridade árC!b.e .é rica: e11 pa'labras e probe en feitos". · l .
.
En prinieiro ,lµgar ;,iis pa{ses árabes _moderados (Ar~bia Sau:
>Pi,Xordá~ia, E·xipt~, os ·.~mi~~t?s."·d~ Golfo,.~.~ que dis~oñ.en
de gobernos pro-occ1denta1s, hm1taronse a em1t1r comunicados
condenat!>rios, .ó mesmo ·q ue ·a Liga -Araoe, coa demagóxia de
costume, xa qt1e os soldádos .israelis non se' corriE>aten con palabras, senón cünha axuda eficaz nos ·pfanos militar e político,
non sorprendera que CJ triunfo da revolución palestina, , coa
instauración dun estado palestino laico nas terras ocupadas,
poderia ocasionar unha convulsión nas masas deses países árabes de gobernos reaccionários, co perigo do contáxio revolucionário extendéndose como un rego de pólvora.
Os paises do -Frente da Firmeza (Árxélia, Ltbia, Síria e
temen do Sul) apoian; aos palestinos progresistas libaneses,
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dos seus 7 .000; as cifras israelis .rondan os 7 .000 afectados
entre mortos, feridos e prisoneiros; atópanse incluso un alto
mando do exército israeli. Oudan sen fogar unhas 800.000
persoas no Líbano. Para Israel, ~s perdas económicas' qífr~ns~
:r.iuos 1 OO!OOO millons de pesetas de ga'St:os' tiesta g~err·a·: · , · .. ·,

A posición que a prensa xoga e xogou neste conflito é sintomática e di a quén sirve, desde dar por morto a Yasser Arafat, ·
membro do Comité Executivo da OLP, para desmoralizar aos
palestinos, até c;lar unha visión da invasión israelí como se fose
un paseo militar que non concorda coa realidade, xa quemen-tras que na guerra dps "7 di as", ·1srael enfrent9use e venceu a
tres poderosos exércitos, os de E~ipto, Xordánla e Síria, agora
tardou déz .d ias en· chegar aos arrabaldos de Beirut frente ás
forzas palestinas; o que si.gnifica que a oposición -palestino-liba'; nesa foi máis forte do que din as a*éhcias de prensa. E évideh. te a alta moral das forzas p~lestinas capaces de resistiren a un
· exércho como<;> isr11eli-a:.· ~
;;. " ~- ~ ·
A ·guerra da "inf?rmación~' ,foi espectac9lar,, a aviación israeH lanzou milleiros de .octa\lillas alentando a sírios e libaneses a_
abandonar Beirut, co obxectivo de crebar a rrioral dos combatentes. A prensa infundia comentários tendenciosos co fin ·de
minar a solidaridacte palestino-libanesa-sfria por unha banda,
· pola outra as cifras de· baixas dos invadidos ocupaban as primeiras plans, como os Migs sírios derrubados, e non embargantes -as baixas dos invasores eran . ocultadas; ~egundo parece :ser
son cuantiosas.
7

AS CIFRAS
Pódese falar dun auténtico xenocídio; na povoación civil
tanto libane·sa como palestina o número ·d e mortos elévase a
10.000, co.ntabilizando unas 2.000 baixas militares na OLP, ·

'1

Apóntanse duas posíbeis solucións, unha que a OLP entregue as armas e aceite o plan norteamericano que Reagan envía
por Philip Habib. Esta posición choca coa da OLP, a de non
negociar polo de agora nen entregar as armas, expresada polo
número dous de Al-Fatah, principal organización da O LP e
polo secretário xeral do FPLP, a segunda organización dentro
da O LP. Hai personas vence liadas áos rex(mes árabes reaccio,.
. nários.que non é máis que a de Camp David.
A segunda solución seria a Batalfa de Beirut, de ·consecuéncias imprevisíbeis.
A hora de escreber este artigo, non se vislumbra unha ter1
· 'ceira sol'uci·ó n; ·ag6ra ben, o que si ternos"claro é que en calquera dos casos sempre ,haberá un p~l~stino dispos~o a loitar contra do sionismo.
· ~~,
·
.· Desde estas páxinas, non nos restan máis que condenar o xe~
nocídio palestino por parte de Israel, que mata indiscriminada- .
merít_e,. ignoran resolucións da ONU,,,. violan os d.i'reitos· humanos máis elementais, e mantén unha constante, o terror, como
xustificación dun estado que debe desaparecer da comunidade
internacional que desde a sua fundación no ·1948 tivo o expansionismo e o exterrrlínio ·do povo palestino éomo o.seu fundamental obxecti.vo.
Hoxe Beguin, Sharon e Eytan nada teñen que envexar aos
Hitler, Goebbels e E'ichmann da Alemánia nazi.
·
A solución definitiva para o povo palestino·, a paz duradeira
pata Oriente próximo só se conquerirá o dia en que o Estado
terrorista de Israel desapareza. Xa que morto o can desaparecerá a raiba.
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:os palestinos·vémold ·asi·
As -rendas
da ·Xunta arxentilla-. : - ·

Se calculamos as condenas
dirixidas de povos, gobernos, ·
0 rganizacións intern~cionais,
partido~, sindi_
catos _e p~rsoa,--:
lidades con prestíxio no
mundo de hoxe, por cada
agresión cometjda polo esta.do de Israel desde ·a sua fundación no 1948 e dividimos a
suma , destas condenas entre
os que levan .pasaporte israelí
-tendo en conta que a meirande parte dos israelís levan
outra nacionalidade do pais
de orixe- vemos que para
cada israelí correspóndenlle
duas condenas, ou sexa que
as condenas contra Israel,
en tan poucos anos, calcúlanse en máis de 6 millóns.
Pola contra, dous telegramas de solidaridade corresd
d
pon~en ad ca ª u~ os cailt;o
millons ed pa1estmosd ex 1ª"
dos en to o o mun o po 1o
que sodfred~ste povo de masacres ca ª 1ª·
Para coñecer a fondo a na-

..·

.
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De'sde o~ primeir_os momentos de existéncia da Xunta .Mi- .

litár arxentina fixéronse evidentes as diferéncias que babia entre- as tres armas das Forzas Armadas, e en cada "cámbio de
güárdia", co relevo de presidente, Mariña, Ar e Terra trataron
de .impoñer o seu candidato, ben que en cada ocasión, as di.verxéncias resolvíanse nun ac_ordo de circunstáncias que daba
a presidéncia ao candidat~ que menos reticéncias despertaba
entre os outros. E o sistema poderia seguer funcionando outros tantos a~os de non mediar unha crise da gravedade-e fondura da das Malvinas.
tes nomes: Camp David · ou
Plan.Fahd.

árabes pisoteados por reximes reaccionários. En Xordánia aquel mes de setembro negro no 1970, onde foron decapitados máis de
25.000 palestinos civÍs OU a
guerra civil libanesa onde a
dereita libanesa atopou todo

160 MILLONS DE ARABES-

Se Arxentirta tivese resultado vencedora no conflito, é seguro que hoxe GalÍieri seria considerado héroe nacional, e o
Exército de Terra teria asegurado o seu predomínio sen discusión entre as outras armas; pero a co~sa resultou ao revés e o
deica agora "representante da unidade nacional" é a primeir.a
vítima da guerra perdida, e con el o exército que comandaba.
Pero esta circunstáncia, amáis de amosar unha inconcebíbel
veleidade política e é'tica ven_a abrir ullha.crise i11terna no seo
da Xunta dun alcance que non-. tivo deica agora, -xa que as
posturas son máis enfrentadas que nunca e cada q.uen preten, de salvar o seu prestixio no desastre, ·e ·como contrapartida,
impoñer o seu candidato·: ·
¿Qué diferén-~üis pode haber ~ntr~ Nicolaides: Lamil Dozo
ou Saint J ean no eido da orientación .políti.e~ e ideolóxica?
.· Segundo par~ce, moi_.poq..ca; a cu~s.tió~ real.reside 11a s~pre
J!l.3C~ que ~uporia .para o Ai~á re&lJedivo, o n~~eam~nt<:>_ do
· seu •-candidalQ~ peru d@:-:(el~Q:, ~ sitµación do p3;;(-s) ton vai va: .
tiar- con un ou con Qutro .. E. por outra banda; a -imposición
- dun presidente ,civil: que: tenta_n ímpoñer alguns..sectores do
Exército, men·tras estivera. -baixo· a fé1ula do ·triunvirato militar. . non párece tarnpoúco
.nengunha garantía
de que as-cousas
'\.
.
.
p01dan mudar na Arxenfina no ·serrsó dunha democratización
- ~- do cese da política repre·siVa ·'q ue desde f976·(e xa antes,
. non rios eriganemos)' n'ürr'ca vida:diária arxentiria. '

Calcúlanse. que -os árabes
somos UDS .160 millóris, repartidos en :22 países, onde
todos os diase en cáseque todos .os boletins informativos
0
apoio preciso de Israel,
EEUU e do réxime do ex-rei
do rádio ou a televisión, a
tureza do Estado de Israel,
saudí, Jaled, recén morto e
primeida notícia que defende
recomendo aos leitores ¡malíque non sabia nen ler nen esa causa palestina, as palabras
zar as relacións de Israel a
creber.
non se convi,rten en feítos
'Th.mén no ~ 1978 Israel-.. _.,., materiais salvo en casos illanivel internacional, para saber que mru:iteñen fortes re_la-- _-::_____ ~~-t.:~ -~-4'~ A.o cur
dos, e as notí-cias.. ~ en notítru.._º~ican~~-G;~-B~;t;ñ;, ·
libanés onde estabeleceu o
eras q-ueua1r. _ _
:ª~Áim€s ditatoriais, e máis- .
estado; _do axente -Ílorteameri-·Hoxe en dia 1es a prensa &' Sha- de Irán é Somoza en
cano - autonomeado Maior
<Í!abe ou escoitas o rádio, e .,Nicarágua anteriormente.
Saad Haddad.
repiten as condenas contra a
:Pero en todas as guerras_..... ; agi:esión israeli_, pero para os
Tamén Israel garda un
grande respeto e apoio _aos
selvaxes, Israel non conque. palestinos ca.cfa condena ·rerexímenes reaccionários árariu o seu obxectivo final, que
presenta un . engano máis,s e .
bes.
é rematar coa resisténcia paserve para enganar ás masa:;;·
Cabe recordar aqui, que
lestina.
árabes.
)..
máis de sete paises árabes teA "PAZ" DE GALILEA
A ·nós, os:~abes, a vergoña . ·
·
En, canto. a-condiciánso.obxectivas, a ,crise,das Malvinas faci- _
ñen has0$ militar-es norteame- .!•, _
persíguenos · tonde -quer que
ricanas no ·seu território e a
:PJkdos. 15' ·añós desde que10 · · -\ta:iB.mbs;~porqué os'·ñós(f1~ft~is ..:':o litacctun xeito dnsospeitado ,hai:-catro meses·a caíd~ da Xunta
_. Mili.tu e o proceso -dun cámbió tótál na~ organizaéión polítiéa;
meirande parte dos seus xefes
Israel ocupou o ·resto do te- ·
son ós que maridan · OS . naso
·;
~-·
peto 'para que tal feito . sex.a posibel, .cm;npren tamén uriha
recoñecen ao Estado .de Isrritório de. P'-\l~st~na que -nonpresidenteS' sdn· resi. Os~·exisérie de condicións· subxétivas' que hoxendiá non .se' dari. <(
rael. Sen - embargo, a OLP
conseguiu ocupar eri maio do
mes árabes falan de distáncias
meirande logro dos_militares arxentinos foi a2abar físicáme~
10rganización . para a Libera1948, o 5 de xuño do 1982
longas como .'causa que difite ca oposición. O longo 'dos' seus 8eis·anos-de mandato a reción de Palestina )-é recoñeciIsrael invade o Líbano dicinculta o envio~- de tropas para
presión ten sido tan inte:ri'sa e' selediva~ tan ben organi;ada e
da por máis de 100 países do
do que a invasión é para con·
defender a resisténcia pales~ir-ixida, que realmente cons~guiu o·seu _principal Óbxectivo,
tina e ao movimento nacional
mundo como único e lexítiseguir a "paz" das colónias decapitar a opo~ición, esmagar to<!o tipo de resisténcia e sumo representante do povo
israelís en ! Galil~a, -esta "paz"
libanés, porén a primeira mimir. á povoación nun siléncio do que só escasas e pouco peripalestino e esta organización
ao xeito israeli, cestou · até
nistra Mrs. Thatcher, enviou
gosas voces po"tlíanse deixar ouvir.
·.
·
(OLP) mantén relacións con
agora máis de 10.000 mortos
as suas tropas a máis de
todas as forzas democráticas
e cáseque 17 .000 feridos e un
14.000 quilómetros para defendei os seus intereses coloHoxe, os montoneros son únicamente un reéordo glorioso
do mundo, estean dentro ou
millón de refuxiados, ¡ ¡vaia
't'
pero sen existé!lcia nen vixéncia, os peronistas un elemento
11
t
t
fóra do poder.
pazAcon
an asov1seu
imas.
..
niais nas Illas
asi
"Be'guin
gabinete
·
,Malvinas;
b
casi folclórico, e os radicais, intransixentes e socialistas limíPara clarexar máis 0 panoque
os
rex1mes
ara
es
nen
seta_nse a uns poneos grupos . testimoniais no ex1'lio. Po' dense
, 11 ' t t
rama
l t'
l 't
ru b ira es a es a que o seu
quera mandan as suas forzas
exército é invencíbel mais 08
a u h .d . t, .
.t
aínda dar manifestacións violentamente reprimidas como a da
' os pa es mos 01 an palib
n a is ancia mm o mera regresar aos seus fogares e
uern·1 . s l t' '
pasad a semana, pero son accións sen unha dirección definida
'
· · .._.._..... ··g é· · erro
n_o r .para .defender unha parte
constrmren
un es t a d O · 1a1co
d ., ·pa
tii·~es·· mos
11 e· .., aproduto dunhas'r cifcimstánciás concretas que morren n·ese'
emos
1aron
e
o
con.
mo_
i
sa
_·
.
na
.
do.
corpo
d~ nac1'o'p.
·en pa1es·t•ma on d e t od os .te- 1-· · · [tn ·,ses
·
,
d .
~·
~
mesmo momento.
rán 0
dº ·t
d
rano,
causan
graves t
árabe _que é o povo palestino ~ ,
; ssexa
mesmo.
irei os
~perd~s nas
· desaparecidos, os mortos, os torturados siguen aí, pero
ber~s
cal ssexa
seue xei"'
ib l"filas do exército',
d · · .
que . sofre unha guerra-de exOs
0
td üe·perisai·:. ,,1 .. . ·
.. n". j imv.e?,c 1 e :.,, ~p,esar ,. q. sua : -~
terminio.no Líbano. ·
.a sua preséncia non ten a forza bastante para ~po'ñer·fin a ex1s.,,"''' "·''' , ,.. ,
.' · .
poses1on de armas ma1s_mo~ ··
Coido que estas verbas son
téncia da Xunta Militar, que por agora podeseguer a viver das
A experiéncia dos últimos
dernas, F-15,
demasiºad o re f ormIS
· · t as· · para
·
- :F.-16 ' mentras
rend as dos ·seus
logros sanguiñ.e ntáment.é re'pifesivos,• pésie a
34 anos, ,ten demostrado que
· ·unha guerra rad"'1 al. ·
os guerrillerr· os d1'spoñen de · .-· - co b.rrr
unha situación económica de · báricáfrota~totiF 'o descontento
Israel
armamento lixeiro ·
, ·, · : - -; . que. pre t end.e ex t ermmar
· ,. r>i··!l _cun
·
· cción ·pre
' ,·'c~'i....~r,· ía·i·_.·ta n-as
· ~· - prete. nde . aniquilar a
p_opular é aín,da xordo:
é seh.· u1Óh_á'd'iré·
ex..isuenc1a de .todo fenómeno
Mais -o·s. ireaccionários.-· ára~ : '' ;·- · - ' d . .: , · d · t ·.:ir- · • · · , ·-paléstino . senda :· f)ersoas; . culbes e·a. recente· chamada Xunllp~vo de mal1s t' e ca Aro . ~~- -, ~oi;idicións s~bxe~tivjis· l?~ta~q~~;~. djt~d.Üril 111~f~~~ tefia"~áis ,
tura·" &·
d' .. ... . ··,.,
.
...
.,
. ..
. ons e paesmos.
pesar
_ proble.J,llas _que_ os .ql.l~ll~. nmre!eIJ.tan __a~, suas .pj,óprfascontrata para a· salvac1on nacional
d t d
·
d. ·, · t
p
· · · ' · - ·. -· · ··1
' ·d· dº
.· l Pº. emo 1o compro- · e o P, a nasa causa seg.u.e
1c~ons m e~rnas. ero. o , q_~e s1 ~ ceito, e. gille e es S<?º ca a ia
bar na:s guerras de 1948 na . . f b _. , t t -1 , ·t d d- .
l anesa, o a r,nen e e .ereixusta e por iso somos inexmáis febles -e a su_a própria .feble_ za fav_.Qre_· a aparición dunha
' d
'
guerra
t a, · e' mm· posi~~
:'L 1
·
rra d e .Suez-1956
.
' na gue- que sexa ª ·
tinguíb.eis; os palestinos véoposición artellada·que encauce
o descQntento e a resiténcia
18
dos ~ ddia~-1.~67_, a guesegun~a parte· arahe, despois
molo asi.
pasiva nun prazo máis ou menos curto. " - .. ,:·
. ·. • •; .. ,' .·
i)
o ama . an no .1973 e
de E-x1pto, que entra no plan
BEGOÑÁ MOA
.. •r
.
A.S.A.
ras gu~rr~s levadas a c~bo
norteamericano para a zona
(Periodista Palestino) ·
po os exerc1tos , dos pai.ses
itrabe· coñecido .baixo diferenN.194 ! :i)o 24 DE X'UÑó·Ao ·1 DE XULLO ! 1982
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carreira ia rematar e, mentras ·
podíamos comprobar
co.!1_l~ ·:.º t c~rr~dore~ franquea- ·
b~n a lina de meta,., 6 señor
Vn~de} ~algun dia contaremos
a ,h1~t_?~Ia q~ por qµé ~s.~á &í-,
empenab.ase en dicer que "o
equivo.carse como o _locutor de
estádi?_pasál!e a ca/quera, que
non tma monitor e non al/aba
ben".
t~d?s

¿QUEN PAGA AS ENTRADAS
QUENONSEVENDERON?

Eran venezolanos. Traían a
"Guia do Mundial" e viñan no
autobus da Coruña para Vigo,
co gallo de ver o Itália-Peru. ·
Cando chegaron a Redondela o home quedouse solprendi~do -e hon era sen tempo-, ali
babia unha pancarta ·" que no
está en .español".
·
A sua compañeira ollouna
unha e outra vez e, ao fin,: gabándose de entendida, sentenciou: "no, no está en español,
me parece que está en portugués. Es que claro·, sabes, por
aquí ya hai muchos portugueses''.
O coche seguiu andando, alA --gun tivo que tapar a boca para
non rirse e outros para non berrarlle: "ique están en Caliza,
señores, que isto é Caliza!"; e
xa se divisou o Estreito de
Rande. Outra volta o venezolano voltouse a solprender e inqueriu á suadona: "¿qué son
aquelas causas que hai no medio deste rio?". A muller, que
as seguida dando de avispadas
respostoulle-: "non son máis
e plataformas ·peirolíferas
::>
/
que estan abandonadas". Ao
que ·o home xa médio convencido replicou: ''pois deben ser
moi antigas". (Nen qué qicer
ten que as "plataformas" eran
bateas).
'
Este é o coñecimento que
da ·nosa nación están sacando
os mundialistas, con libro e
todo. Nen sequera que aqui
JMt'i-existe outra cultura totalmen1te · diferenciada . da española,
nen que ·en Galiza existen rias,
por máis que, iso si, seipan qqe_
hai marisco e se empeñen en
comelo ás dez da mañá na Rua
do Príncipe en Vigo onde· nen
sequera hai un restaurante. Co-mo dixeron uns peruanos un

Houbo xente que moi gastosa iria ver algun partido do
mundial. Pero non puido, habia que facer cola desde a noitiña até a mañá seguinte para
poder coller entradas.
Despois resulta que os campos estaban médio valeiros. E
iso que Mundiespaña, que era
quen tiña as entradas, dedicouse a regalarllas a empregados
da banca e outras institucións.
Había entradas regaladas a barullo. O que non se sabe moi
certo, polo que é necesario
pedir explicación -e que a
dean, claro- é saber quen vai

j

~Q'...eo.,._ _...._

din 6. hoYa- m-cntadM ",,-,-csd(ruá

do Estado Españoi campeona,
claro- van tirar da manta.

moita xente, moita xente, pero nengun marisco". Expli- ·
POUCOS TURISTAS
cámos.lles que aq uela non eraTl~puxo o MUNDIAL
rua onde se comese marisco,
Cando estas liñas estean na
nen a hora tampouco era moi
.
sua
man, é case probábel que
apropriada. Era .igual: "a nós
nas
cidades galegas xa non
dicirnos qu<! en Caliza onde
quede nen unha dúcia de turishai xente hai marisco".
tas que viñeron presenciar o
Non quedou máis remedio
mundial. Pero non pensen vosque levalos . a un restaurante,
tedes que vai haber unha des¡ás dez da mañán!, era o mesbanda.d a. Non; o certo é que
mo, querian marisco.
x_a foron poucos, moi poucos,
Penso que se poderian conos que se acercaron a Galiza
tar moitas máis anécdotas co
para presenciar os partidos. Al"coñecimento" e "propaganguén tivo moito interés en afirda" q u~ os visitantes van famar que os hoteles estaban
cer de Galiza por aí adiante~
cheos. Os e_m presários desmenA meirande parte deles nen sa~
tírono rotundamente e, para
bian que estaban en Galiza.
máis inri, afirmaron que as
A xustif icación para gastar
prazas ocupadas non eran moi
máis de mil millóns de pesetas · superiores ás de anos anterioen obras para os estádios, ponres por este tempo, contando e
se a cair d un-burro.
todo con que é "Ano"Santo".
Ademais dos futbolistas e
¿Tántos cartos para qué?,
acompañantes,
_q ue encheron
atrevémonos a preguntar mencatro
hoteles,
polo
demais fo.
tras todo o mundo segue enron
os
xornalistas
q
uen máis
frascad o nos partid os, os xornalistas que se din "progres" e · .· prazas ocuparon, asi como" algunha noite os correvedilles da
de "esquerdas" afirman que ao
organización e invitados·. ·
rematar todo, -coa selección

.Auto-Escala.
.A.B·REN TE.
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-estas entradas non vendidas,
deixando xa a un lado, o que
moitos, que puxeron a sua
_parte para que se celebrase o
mundial, tentaron de ir ollar
algun partido e non puideron.

OS LOCUTORES DE TV

Desde sempre, cando ollamos algunha manifestación deportiva pola TV vennos a tentación de facer como algun
amigo noso: sacarlle a voz,
para non ouvir ao comentarista.
Ano a ano, · retransmisión
·tras retransmisión, veñen demostrando os comentaristas ·
deportivos de TV que rion teñen nen idea do que están a
facer, a máis de ler uns cantos
dados, sobre a talla, o peso, os
anos e demais zarandainas de
calq uera . xogador. Algunhas
veces no momento rriáis inoportuno. Tamén son gastosos
de retrasmitir como se fose
pola r.á dio, obviando ' que cal. quera espectador está ollando
o mesmo que eles. Pero·, por
se fara pouco non deixa a un
tranquilo, un bon número de
véces non fan :máis que xuícios apriorísticos e e·q uivocados,_ quererse . adelantar aos
acontecimentos; asi como puxar por fácer crer unha cousa
cando todo o -mundo olla o
contrário .
Se na retransmisión das probas atléticas desde Riazor se
viu un adianto do que ia ser,
·xa .que o comentarista empeñouse en desmentil' ao locutor.
do estádio cando dicia que a

Pero a guinda púxoa Miguel
Vila no partido inaugural do
campeonato en Vigo, cando
afirmaba unha e outra vez que
o Hino Galega -a xente estábao cantando- era o hino de
Polonia. E non contento coa
sua "explicación" invitábanos
a que comprobásemos as caras
"emocionadas dos xogadores
polacos".
Tiveron que ser as chamadas
de afeizoados quen lle puxesen
as causas no seu sítio e o abrigasen a pedir perdón. ¡Bonito
coñecimento de Galiza!
Pero as meteduras de pata
do señor Vila, que pasou de
presentador a locutor, non
quedaron aí e, no seguinte par't"~eñor Férñ~f1e~f1AJ6aha que_
ba no palco preslir~~t:
do aínda non chegara de~
Madrid. A culpa tampouco é
toda del, xa que máis teñen os
que non o invitaron aos partidos inaugurais. Unha boa mostra de cómo se trata á autono mía galega.
UN MUNDIAL ESPELLO
DA IDEOLOXIA éAPITALISTA

Non hai que estrañarse, este
mundial nen é máis nen menos
que o froito da ideoloxia capitalista. Unha mostra clara son
os pronósticos e os locutores
occidentais, que menosprecian
aos países do terceiro mundo,
e sobre todo aos "negros''.
Os resultados de Arxélia sobre Alemánia, e o de Kuwait,
removeron até os máis intrincados cementos de Europa,
que se ·ere o centro e a medida de todo. Non podian comprender e, menos, admitir os
resultados. Outro's afirmaban: -~
"cómo vai ·arbitrar ben un ar"bitro do terceiro mundo".
Deixemos a un lado t_oda a
montaxe feita en torno á selecció:tí {española ' e' á s~a utilización do que é boa mostra esta
f¡ase: "todos unidos en torno
a unha selección e unha · bandeira, sen distinciórJ .de ideo_!oxia, clase nen procedéncia.
En torno á selección fixemos
. ·" .
o que nunca se consegwra .
Como xa tamén se dixo na
entradilla "o que menos importa é .o fútbol"; palabras de
.Plo Cabanillas en Sevilla.
PUCHEIRO

..
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Pablo Quintana: ·

Conectar' a música,tradiciona/ ,r:o .granpúblicá
.

.

.·
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Pablo Quintana acaba de editar un disco con música tradicional galega. ·
Foi cantautor, fixo música protesta e logo dedicouse á investigación
. donoso folclore e a interpretar esas pezas "actualizándoas para qiie
cheguen mellar á xen'te ".
Ten -ilusión en seguer ttaballando oeste campo, pero quéixase non só dá
falta de coperación senón dos atrancos impostos pola oficialidade.
Ten medo de que moito folclore se perda se non hai quen recolla.
A laboura seica é grande e os seus ttaballos poden ser un bon pa"So.

o

¿cómo empezaches a interesarte polo folclore galego? ·

Nacin en Ostos, povo da província de Oviedo, fronteirizo con
Lugo, polo que pasaron diversos
etnógrafos cando eu era pequecho. Eu como por xogo, empecei
a anotar tamén cantigas e outras
cousas parecidas. Empecei a collerlle gusto. Aos dez anos marchei
estudar a Luarca, e logo a Lugo,
onde xa tiven máis contacto coa
cultura galega e fun comparando o
que escoitaba neutras partes d~
Galiza co que escoitara na miña
aldea. Pero non só estudei a música que se facia por Galiza adiante,
senón todo o referente a etnografía, xa que vai todo moi ligado,
porque en base á cultura dunhá
xente estudase unha música.
Deime conta que as canci6ns
que aprendera de pequeno eran as
mesmas, ou parecidas ás que sabían outros rapaces de Galiza.
¿E como músico, cándo empezaches realmente?

/

Haberá uns dez anos en Lugo,
onde formamos un grupo que se
chamaba "As Noces" que tiña un
repertório a base d'e canción social
e algunha canción popular. O nacimento <leste grupo coincidía tamén coa formación de outros en
España como "Nuestro Pequeño
Mundo'', "Nuevo Mester ·de Juglaría" etc. Era tamén cando en
Galiza empezaban "Fuxan os
Ventas".
Con "As Noces" foi cando empecei eu a actuar cara o público:
tocaba é\ guitarra e cantaba.
Logo, ¿qué?
Eu marchei para Ribadeo e "As
Noces" cambiou de nome e seguiu
algun mes máis.
Eu seguin coa miña guitarra interpretando canción social.
Fixen un recital :irunto con
Miro Casabella, e, ·despois de dous
anos, chegou a estl!ldar para aparellador á Coruña.
Na cidade herculina empecei a
recorrer AA. VV. etc., seguindo na
miña liña de canción social, con
letras e música ~iñas ou letras de
poetas musicadas por min.
Xunteime máis tarde con Carlos Casar, eu poñíalle a música e el
cantaba. Cando Cª'rlos se tivo que
marchar a outra pairte xa que era
mestre, eu seguin -só, na liña anterior.
·
Tiven que ir á _mili e neste tempo non. puiden actuar, pero si me
estiven preparando o que ia facer

a posteriori, xa que chegara o momento no que te tiñas que definir.
Cando viñe~ decidin dedicarme
só á música e busquei outros músicos, empezando a traballar nunha
parcela que até eses momentos
ninguén traballata, polo inenos
que eu coñecese : a música tradicional de Galiza.
Tiña moito material recollido,
grabado, polo que arreglei esas pezas para cantalas por· eí adiante.
Era cando Milladoiro había pouco
tempo que saíra, pero claro, Milladoiro tiña outro enfoque, xa
que o meu era música tradicional
de Galiza no cen por cen do recital. Hai que dicer que habia xente
que si facia música tradicional, pero era como complemento do recital onde a meiraride parte das
pezas eran feitas por eles. Eu trataba, trato , de elaborar esa músiq1
tradicional, de estudala para volverlla de forma audíbel á xente
para que chame a atención, para
.
. .
,
asi que se fose metendo nesa mú· que estaba rechazando f rente~
- · us1ca trad1c1ona1 estabamos fas1ca
,
b
.
·
- d e .eu¿ra.
t..
cendo tamen la or /socia1b.
a outros ntmos
que venen
A cousa non esta tan -en como
, , .
para
abandonar a canción social,
.
M 01ta xente em,pe
n must.
.
· l" 1 ./
, , .
pero, part1culaqnente eu, escollin.
ca so eta
e ogo pasouse a mus1ca
d
, ·1·
d' ·
··
. .
( _,..
,
o campo a mu:s1ca tra ic10na 1 xa
trad1c1ona , como e o teu caso...
.
,
b f
d 1
que nmguen o esta a acen o p enamente.
!so no_n saca que non
Pode ser consecuencia de que
poida facer canción .social, ·pero o
este tipo de música púxose de moque é certo é qµe hoxe non se poda. Outra razón é o interés da
de facer este tipo de canción coxente, nado de ollar que aqui hamo se facia daquela : cun.ha guitabia unha cultura que había que
rra mal tocada e cunha letra que
potenciar. Había que potenciar ·
era a base de todo.
unha música tradicional que estaPero o certo é que daquela a
-ba bastante manoseada, estando
xente gue ia aos recitais entusiasen perigo de que pasase con ela o
mábase coas cancións. Agora non
mesmo que pasou co- Flamenco e
paréce i~r asi.
·
as castañolas.
Naqueles tempos n.on se podia
Influiu tamén a boa acollida da
· o.pinar nen denunciar as inxustíxente. Acollida que non. foi única
cias e valíamonos da canción. Ali ·
na nosa nación, senón que se deu
a xente escoitaba causas que ela
en toda Europa coas músicas traquixera . borrar nóutras ocasións
dicionais.
pero non podia. Nos recita-is podía
expresarse,. cousa que non pasaba
Ese encontto coa cultura prófóra. A · xeri.te tomaba os recitais
pria non puido chegar ás vec,es
'como arma política.
atraves da música contestatária; .. . .
'¿ cómo ves tj a diatriba que
Sí, é evidente. A canción social
existe entre os que podemos chaserviu moitas veces de veÍculo de
mar "puristas" da música tradicioconcíenciación para a xenJ;e. Denal e aqueles que pretenden camnunciábase a situación de Galiza,
biala, dalgunha maneira? .
·
a situación de asoballo que pade- ·
Os puristas . ~n aqueles que
ce a nosa cultura, polo que moita
qu(!ren manter o folclor~ como
xente se interesou por ela.
hai mil anos, sen que cámbie nada.
Eu teño as duas facetas. Como
E a xente empezouse a concieninvestigador son purista xa que
ciar, cambio u algo o panorama ·po'-toda ·a documentación que recollo
lítico e os cantantes deixªst~s de
é orixinal. Logo comparoa _e estúfacer esta clase de música e dedidoa con outros folcl<;>res.
c3stevos a música tradicional.
Como intérprete, o que intento
Nisto puido .ir.:iflqir o que nos
.é facer algo que chame a atención
désemos cont~ de que facendo .
da xente. Como en plan purista

¿ _,.-

como a que _ma1s. Alguµ p-Odíasé .. ·
·: non o vas conseguir, -o· único du- levar
unha b·oa solpre~_ se buscase
nha minoría que xa o coñece, o
.. as-orixes aalgunhas pezas _galegas.
importante é chegar á xente, conectar con ela, e para isto tes que
¿c'ómo está 1Íoxe o estudo do .
facer algun arranxo, pero sen per-folclore
en Galiza?
.. der o ritmo., a melodía nen as letras tradiciónais, senón que o que
Case n.on hái nada feíto, e o que
cámbia son os instrumentos em~
existe é de maneira particular xa ·)
pregados, por máis que eu pre- - · que non haimeios nen int~rés en
tendo empregar só instrumentos
promocionalo; en vez disto o que
autóctonos.
fan é poñerche pegas para entrar·
nas bibliotecas e nos arquivos porque eres daqui e non tes un título
¿Pero non penses que isto está
.académico que te acredite conio
disvirtuando esa música tradicioestudoso. Por non ter, nen tes
nal?
onde sacar o título. A~s de f óra
Non, xa que as p€zas non camque veñ~n aqui danlles m'áis faci.:bian só a.parecen máis instru~en
lidades, pero aos que queremos fa- .
,mentos, pero o ifltstrum.ento ori·cer algo dende o paJs,· nop só non·
xinário, poñamos por exemplo a ·
se nos apoia se non que S€; nos po, gaita, to ca a melodía orixináriá.
-~ ñen trabas ou se nos ignora.
Hai gajteiros que a escoitan e volVouche ·poñer un exemplo: en
. tan tocar esa peza como se tocaba
,xane'ir9 pedinlle unha a:udiépcia
· antes, facendo asj unha laboura de ~
~o -I?-residente da . Dipu~ción· da
difusión en vez ,de destrución. Te· Coruña- para present.arlle o pro.~ _
rnos a peza xa, en cerra maneira,
xecto de grabación·de moitas dande volta á sua orixe:
: zas 'tj_ue están a d~saparecer en Galsto ~ale tamé~ para que a xenliza. . Jlois aí nda nen sequera 'me
te apréeie a nosa 'música e non só
.¡
contesto u.
¡·
a que lle ven de fora.
~~~--,~~~~~~~~~..,.,,-.,,.-~il,

¡

¿Qué aporta este disco teu?
Un~s cancións tradicionais', a
meirande parte retollidas por min,
que estaban médio perdidas e que
van.voltar ao povo, iso si, un pou: .
co arranxadas ·p ara que poidan ser . .,
mellor recebidas.
Diferénciase do etnográfico,
q~e eu cordinei, en que naquel as
cancións foron grabadas segundó
se conservan . no povO. Cancións 1 ·
de to dalas castes, sen ser a clásica '.··
_muiñeira, pero que son tan galegas ;;.,
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"Gato/as -Beºsalitre

:t "'·ti· •• -

XOSE ENHI QJE ACUÑA '
,

Gaio/as de salitre
núnha paisaxe _
alcumada velorio
Folla de sucre marrón enfrentada ás naval/as
ali onde os estalidos'sempre son o/ladas
e as pestanas cosmos aldraxados
Métome nas liñas
sinto os cortes do prazer finxido
~
nunha mentira qÚe xoga ó escondite
no Talón de Aquilifs-.Non.-me escoitades
rapaces
que tentades nadar nas
lagoas ceibas de cerveza
Entonade a /ingua moribunda de Wil/iam
carrexade niños á cidade
romper/le .
os beizos .ós hospitaes
noxa de batas limpasasépticas codeas.

A mouteira cosmopoiita ten escuras erratas e
mouricegos aboiados
nun túnel de noite maura
Misturados cunha cadeira
nidios abellós
arrincan
en armunia de narcódigos
a xiada
cal;;e/eira esgazada do cabalo.
Do tempo dos seixos
- Like a ro//ing stonesoio queda un acordeón e
catro Farlingetis
catro cometas
e un xugo de morfina
A valdeira fronteira de pubis do século
púxose en pé
visteu de azul o desexo
- pideulle sangue- ·

Onde as mapou/as
fon viaxes en baldes
cheos de suor
das rexas abraiadas
as axilas coma cumes
espidas en telas roxas, moi roxas
teñen a ben chorar a/gunha prosa do vício.
O facha do jazz xa hai anos que dou mártir:es
. en amistade agoreira dos prostíbulos
Hoxe ison as ruas
a meta!urxia
o neón refrexado nas camisetas do f útbo/
calquer mozo que lle faga c_óxegas a seu libramento
- ·1
·ergue lares
sospeitas de /eite encadeada
no peito cotián:
......

.,

pra que a ruín estremidade en lene traición
lle dera feitura
de cuspe a caverna
e /oureiro na pe!.
D Jeito estaba ch(!O de f ungos
cogumelos coma guindastas
deitados na doce saba nouturna
Queimache a cul/eiriña
chea de anacrados anee/os
carpo de argo/a xogando nos andaimes
pra ti be/ida caramanchel.

..

"';.•

~

Veraneo dos ·nasos abós
.

'

SUSANA PAZ DAZ

.

.

lsto contou-mo a tia Mariña, unha muller
velliña do meu pobo que anda rondandq os oitenta anos, ainda que e~tá moi rufa. GustaUe moito parolar e recordar cousas dos seus .
tempos de rapaza. O que con mais ledícia
conta é cando uian aos bañosº- a Marin (o
que hoxe chamamos irá praia).
Os preparativos cc¡>mezaba-nos de víspera e
esa noite xa non durmian. O viaxe facia-no
nos carrnmatos dos arrieiros que ian a Pontevedra buscar sal, velas e outras m:ercancias.
Saían da "Lavandeira" (lugar onde hoxe se
ubica o Politécnico do Carballiño) ao romper
·odia.
--Fala~me con moito cariño .daquela xentiña
que acostumaba ir con eles, moitos hoxe
mortos: o tio Xan, tan coñecido nas pousadas polas histórias que coma il naide sabia
contar; ·a tia Mari-Pepa, que tiña moita ánsia
de que a_ninguén lle esquecese o mantóñ na·
casa pará logo tapar-se ao chegar ao Para~o;
o tio Xenaro, tan pillaban, pero non 'por iso
mala persoa; e tantos. outros que facian do
· , viaxe unha divertida rornaxe.
··
Subian todos ao carro en alegre compadre-

ria, o que non era motivo para que durante o.
_camiño houbese mai~ dun altercado porque
ún rornpia-lle o garrafón do viño, outro tiraba un saco de patacas e outras cousas some·
llantes.
No -Paraño · a xente babcaba-se 1 quedando
só no carro os vellos e os nenos para asi
poder rubir mais lixeiros.
Ao levar un anaco de camiño os rapaces
xa pedian de comer e as suas nais moi ledas
decian: - iXa teñen farne! íE o cámbio de ai· res!, sin pensar, coiJa,diñas, que eran as costilletas e as torrexas que nas fiambreiras levaban e que nas suas casas poucas veces ascomian.
Case sempr_e topaban no camiño á Cuquiña do Porto, que ela e a sua cabra, ian todos
os anos mollar os pés a Marin. Esta' muller,
_q ue non era moi avisada, coido eu que botaria a maior parte do vran en ir e vir' pois de
aqui a Pontevedra hai mais cunha carreiriña
duo can.
Asi, entre risas e contos, chegaban a Vi~ chocuntin, non quedando ningunha mazán
nin pera á beira do camiño. Ali facian noite:
desenganchaban as mulas, dabanlles de comer e de beber e metian-nas na corte; entre-
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mentres a pousadeira preparaba algo para
rdixión pertencian: po'la mañá asistian aos
cultos católicos e pola tarde aos protestancear. Ningué~ tiña presa por se deitar pois
non era cam.a o que lles esperaba se non a
tes. ·iQuen sabe se por escoitar o sermón ou
por se sentar naqueles bancos forrados de
herba do palleiro. Iso non era impedimento
terciopelo, dos ,q ue tanto se admiraban, e
para que pola mañá madrugasen xa que querian adiantar camiño pola fresca.
que na humilde eirexa do seu povo non haA iso · das once da -mañá (hora solar) chebia!
g~ban a Pontevedra. As mulleres babeaban do
Oµtra das cousas que moito o~ entretiña
carro e iban-se corr~ndo cada unha por seu
era ver pasar o tren que circulaba de Marin
a Pontevedra. Tiña a estación onde hoxe eslado, escondendo as cousas dó porco que letán os xardins e ali esperaban a chegada covaban para co.rµer durante a témporada, tratando asi de librarse de pagar no "Fielato" o
mase foran sair -no,.seguihte viaxe. .
Tamén facia~ __fO!flpras: de alá traian as impuesto de tales merca.ncias.
Outro anaco de camiño e xa estaban en
tintas de lavar e os panos de percal para as
Marin. Mentras uns tiñan conta dos baltos
veciñas.
outros ian buscar pousada. As camas costa-_____ --· Asi con catro cadelas que levaban facian __
han-lle entre catro e seis reás. - iTempiños
os baños e mais as compras.
aquiles~ -di a tia Mariña.
Haberá xente que se lera isto daria-lle ~ ___ _
A primeira noite durmian-na dun tirón, xa
risa dado a mal)eira que temos hoxe de v1que viñan cansos do viaxe.
vir, pero á t~ Mariña e a tantos outros que
coma ela .viviron aqueles vrans, sentirán mo~
Todos os dias levantaban-se ao mencer e
ian tomar o primeiro baño da xornada, case
rriña e pensarán con pena naqueles tempos
que se fÓron e xa non volverán.
sempre pola tarde tornaban outro para aproveitar ben o tempe, xa que como ínáximo
Susa~a Paz D íaz foi gari.ador:a ció 1°
botaban doce ou trece dias.
prémio de narrativa o Oia das Letras
0
Despois ian á misa, pois aquela xente era
Galegas no 1nst , do \:arballi'ño con
moi devota, ainda que sen estar craro a que
esta 9bra.
---------- · - ;!
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do San .Xoán

·,

Madrugada de San Xoán,
·madrugada á máis garrida,
que baiÍa o sol cando nace
e ri cando mor~~ o dia.

As lendas, os ron:iances, os contos, ,as cantas e ,os ditos populares
festexan eón toda Galiza ·a San
Xo án.
Festa do solstício do verán, o
San Xoán celebra-se a noite do 23
ao 24 e o día 24 do. mes que herdo u en Galiza o no me desta festa.
O día mais longo do ano, o dia
en que o sol atinxe o cúmio celeste, os povos que vivimos tantos
séculos cos ollos tornados cara ese
deus solar non podían deixar de
celeb rar nas .formas artísticas máis
requintadas, a data do seu apoxeo,
despertando · créncias e costumes
antigas dormidas no fondo do seu
inco nsciente.
Son os povos do occiélente europeo e na cabeza os povos -celtas
dos fi nisterres como no-lo lembra
Salomón Reinach: "Carballos bentos, herbas collidas no dia de San
Xoán , exvotos pendurados nas
ponlas, curacións conseguidas
pasando ao traveso · do buraco dunha peneda ou pola fendela dunha
árbore -lembre-mos "San Bení}o
de cova de lobo" de Curros Enrí, quez- prolongan deica nós as ilusións de tempos antergos ... Cando
os paisáns brincan ou fan choutar
as suas bestas por ·enrÍba das fogueiras de San Xoán, practican un
vello rito céltigo ... " .
As lendas, Ós romances.e as cantigas e exconxuros, lembran-nos
os ritos practicados na víspera ou
dia de San Xoán ou as créncias relativas a esta festa.
O sol é naturalmente o centro ,
-o protagonista da festa e· a litera- .
tura pintano-lo rindo e bailando, a
expresión máis pura da sua ledícia, como indica o anaco de romance que ve·n en cabeza.
Outro elemento fundamental
da San Xoán é o lume, símbolo de
purificación. Daí as foguerras, lumeiros, lumeiradas, lumes, cachelas, tacharelas e tantos outros no-

.!Des que. se· aan, segundo os luga~es, á . ,costume. que· aínda -hoxe.
vive .en -moitos· puntos de ·Galiza e
qye consiste · efi encender o lurrie
coh moito f~me . a ~íspera. de San
. Xo'án pola noite para que a xente
cante e. ~iance ao seu ª!!edor e.para que brinquen por riba do Íume.
O fume escorrenta as meigas ~· os·
maos es.p íritos e purifica á xente,
- ao gando .e ás pr.a ntasy como indican as cantigas:
Brinco por riba
do lume de San Xo'án
. p:ra que non _me morda
nin cobra nin can
Pasa-los lumes de San Xoán
pra que non me morda cadela
(nin_can,
nin santo~ males han.
A auga, ·"sangue da terra" e
símbolo de vida e de froitificación
vexetal, animal e humán, esa nosa
auga. milagreira non podía deixar
de estar presente neste dia tan importante_. Asi a auga das fontes miragreiras volve-se aínda -máis miragreira nesta data e a xente vaise lafar ou bañar nelas o 2 3 as 12 da
noite.
Hainas tamén especializadas_en
males diferent es coma a fonte de·Bexán de Cambados para o· mal de
olio. Pero tamén a auga do mar,
dos ríos e os mesmos orballos da
noite de San Xoán -son miragreiros
(en Viana do Bolo, pór M0nterrei
e noutros lugares as mozas, enfermas ou sans, emborquillaban-se espidas no orballo dos lameiros esa
noite ou pofa mañá cando saia o
sol).
Mais a auga vai a miúdo xun-guida con outro elemento, como o
número, para obter máis eficácia.
Asi ternos A auga -das nove fon tes,
·
as nove ondas, etc.
A auga das nove fontes que se
bebe esa noite despois das doce
cura o bócio e outras enfermedades.
O baño nas nove (ou sete) ondas, amáis de cutar do meigallo e
doutras enfermedades ás mulleres
estéreis. As máis coñecidas son as
da Lanzada.
A auga é a vida da pranta e ·a
flor é a manifestación ·primaveral
e poética da pranta. Ambas e duas .
en parella armoniosa lavan, perfuman e enfeit~n ás meniñas'á raciña
do primeiro sol de San Xoán :
Colle, donceliña, coite·,
collerás a flor da auga,
meterás xerra de.vidro,
meterás xerra dourada.
E- esa mesma virtude ··aa "flor
da auga" ten-a "a flo r do paxaro;.',
a flor que recebiu unha pinga de
auga .ou dé orballo dun . Ráxaro
que .lla trouxo na madrugada de
SanXo~n:

Qia de Sa:ra Xoán alegre,
meniña, v¡¡.ite lavar :
pillarás augi do ''p.áxaro ·
ena,i::i.tes que o sol raiar;
irás no abrente do día
a auga fresca catar,
da auga do paxariño
· que saúde che ha de dar.
Corre, meniña, vaite lavar
alá _na fon te t~ has de lavar ' .
'.e a fr~sca aug~ desta manecida
có-r de cereixa che ten que c;lar ... ·
t.

•

•

;t

·-

•

•

Mais teriamós que ver se o páxa-,
·ro leva_ a auga á flor ·ou a flor a
auga.

o Preto de Cerdede los

•
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X.Mr Ca5ad~ segue a ser o melÍqr
· . t~da ~ gr_ande 7 poesia ~o~ é [situ~
c10nal. A grande poesia e, repett·p0eta galego :actual~ p -xiro qtie
por Xoan Manuel 'Ca sa do · · ·
·molo, l~d_ico-lú~~da, por iso tras. creíainos ; yislum~r nos últimqs
- Edito.ría! Galaxiá, co lecc ió n ·Ra nsel-.
cende o mundo · interior e persoal
poemas de Os Ptelúdios. Cáníbi_o
do poeta para facer' comunión cos ' .
Toda poe,s.ia te: o;·seus límites :
que pensamos non é reneg~-r da
leitoies, co todo; a poesiá situacio. poética última do ··noso autor, · s~
·. a s-µa própriá. ey'id~ncia - (1). E dinal é instranf eríb~l e remata por
cer,' máis ·alá ,do poema- non ha!
1?-ºn profundar nela, mergúlfarse
dei;xar indiferénte ao leitor, inda, · · nela sen· nehgl:mha concésión · ao
~ 1!ada. . Pode a poesia ser lúdica
q'!le este . se de cate qJJe o· poeta
exterior, á galet ia.. O n_oso· poeta .
' (qué: ·o é), pode ser lúcida (ísj:o
guer moito e-moi ben (<ligó moi
· ·só _cabe . atribuifllo ~a á boa· .poete~ a calidad~ e a capa'cidade pata
· ben pola calidadé dos poemas) á
iso .(e as leituns, ' :rn que naÍITTtn
sía), pode ·~}.'presar un desexo de
' sua . ñenez, á sua vila, ªº seu ·arre.. comunicación (que son ganas de
poema <leste Lbr0, . "Centro do.
.. dm:: físico,. etc.
.
ser'', nótase a pe '.ada do mellór.
lle. buscar ~fi.~~- pés ao . gato}; ' pero
Podemos tamén f~lar do~ pqeOétavio Paz, poe':..i da revelación).
toclo aquilp que ' n:on- di o poemá
1Con todo ncomendamos a leinon é máis que invención d~ ~s~- . - mas. E témolo que facer. Xa dixen
eririba ·que a s.ua feitura é boa, que
turá . ~o libro : · e aos 'a~antes dca
xeta de turno. E' velaí Óíi~e se co-_~.
o _poe:ta .domina a língua, que é
p0esia que non leron ·Os Prelúdiós
· meten erros, ao facer eséxeses de _
culto, -qµe .,ten gosto -e fodo isto
que vaian lendo os dou s _libros in- ·
poemas; ao falar •dé poem.as máis.
tercalando os poemas e <lec-atarse
· aló deles mesmo~, e este erró -co-'- · nótase nos .setis poemas, claro- ;
. a.si que este último (Libro de Cal-:•,1:¡ue o leitor p6dese sentir por un
m eteu -~ -grap.de:_ o. que isto_fir4elas) podia formar ·pari:e ·da pro~
-.intr:~
:engaioladÓ
(s<:>bretodo~
en
má e rubrica.
to-hist:ória do libro anterior. Con- .
poemás· como - ' 'Compostel?- p<!-ra
Falando no .Grial· 75 do libro
fiamos que esta . poétic~ .situado- ·
amantes" oti""Galas do dia", para
Ós Prelúdios, de Xoan Manuel Canal estea xa enternda _pol9 -seu aumin o millor poema do libro, lon~
sado t. <licia que os últimps poemas
·go do: enriba transcrito). Os leitotor e que no próximo .libró que
do libro abrja.n a porta-a unha no- .
.·publique vexa_m os aparécer duriha
res _m_áüf-_ideoloxizados gabara_nse
va clase de poesia . menos autobfovez por todas as suas mellqres cua-do poema ' ~ísa Fala de vento e
gráfica (no -senso de situación, xa .
lidades poéticas, ~ vexamos apare"
pan n:igo". oú ·" En dial~cto'', para
_que toda poesía ou é _persoaL ·o-q.~
c~r eses poemas nos que a revelamin!: con.c"Cantar'_' o peor do. libro
non é), rnáis convulsiva, máis lú'( cilriosamente· no últinw apartado · ~ ción do __mundo sexa algo ' roáis
. dica-lúcida, inda -que non usara
do libro..Cando Canto, están os
que a situación do poeta na· inf án~
estas palabras °(2.). Dícia, repi~o -~
cia. Esperamos e confiamos, Xoan
mellares e _os peores póernas).- O
que · as -últimas .. poesias do libro
M.anueI Casado nolo debe.
.
leitor menos ideoloxizado, o leitor
abrian a porta .á poesía re~~lación
roáis 'sentimen~al disfrut~rá c~s
qu~ é á vez poesía_ .comunión, á.
XESIJS GONZALÉZ GOMEZ
poema~ ·que forma Q segundo
poesia chave~ total oµ chave mes- .
apartado e lle dá_o título ao lipro; ,
tra que. abre todas as portas pe::digo que o leitor sendmerÍtal dis1) Evidentemente, son límites
chadas ao home. Isto, repítoo ~u- ·
frutará e pasarao ben c0ri esta ·
non front erizós.
tocnt1camente, . dicfao ·· respecto
poesía situiJ,cion~l que nos fala
2) " ... que fai que nos" últimos
aos últimos poemas do ·Íibro Os
da nenez, -dos abÓs, dos aqiigos da
poemas do librar cámbie. o sentido
Prelúdios . do noso poeta, libro .
montaña, no_n .bucolicamerlte- p~ro .
. da sua poesía; ·e esta se volte máis
:. _que sigo a considerar como o·
nostál_
x
~.
e
xa
~
digo
si
con
certa
imaxinativa e menos autóbiográfi· ·.
máis importante publi.c ado ·por
.J
.L.
_
d
e
Vilall~ng~.
á
nc:iAf:álxia
é
u"ri:
ca ("Ocravio en Paz",· "Oui-Oui'', .
poeta galego da s~a ida_d e ou xe~
erro. ,
etc.-) que riíárcaráp. un novo turnó,
ración (se é que n1sto da poesia:
E este foi -o 1 erro de Xoan Ma. non .só na sua poesia ·senón tam~á ·
.hai xer~c.ións).
nuél
Casado, cair" na poesía testena po_esia gatega qué~~ fai ho~<~
Pois ben, todo o que dixemos
muñal, ou· situacioñal. Esperan:ios
· ~stas son as palabras literais-. n.o
en Grial 7 5 respective aos poemas
~GE.~L 75.
.
.
- e esperamos porque .para nós
estes do libro ·p rimeiró de Xoan

J~tbro -' de
•

.

-

"

·Ca/delas ·
'tt;

Manuel Casado, ternos hoxe que
negalo, por desgrácia, aos poemas
que compoñen o . novo libro ae
Xoan Manuel .-Casado : Libro de
Caldelas. E non . é que , sexa un .
libro de pouca calida<lé; non;· o
noso poeta domeña máis que domina o verso; sabe facer bons: e .- '
grandes · poemas, sabe · charp.ar ·:a: -.
atención sobre temas miúdos, sabe
xogar coas palabras (para {T!in.isfo
máis que def~cto é viriuqe) co:usa :
que amosa á_s claras n:o poema
"Manual do· xogador · de tute".
Sabe darnos gra~cle's poemas en
doÜs verws: "A-pálabra, el somentes, aceno vagoroso do tempo".
Pero toda · esta ooliclade · poétiea ·
que ten Xoan Manuel Ca~c¡l o - e ·
~;:que este libro- evide.ncia::-, serve
para· que o ·poeta faga 1,lf.1 libró .de
poézja,s inferior _ao · seu prnn eU:o
libro _(subliñemos, por outra ban- ~
da, q1,1e aqui o poeta domina máis
e mellor a língua). E dicer, 'Xoan
Manuel Ca~do dá qous pasos
atias cando anteriorménte <lera un
paso de · xigante cara adiante i hai
que decir,. con tod@ que os dou.s
pasos atrás smi de eriano ,_por iso
encontrámosnos no ponto de saÍ- ·
.. da, pero· con mái~ exp_eriencia para
non cair eJ?,·.erros. E o •erro seria
· que ·O próximq libro de poemas
da noso autor fora igual que isto
do que estamos a falar.; que 'Libro'
de Caldelas. Porque si, como di. damos 'enriba, toda grande pqcsia
' e persoal, non é. 111:enos certo que

:

,,.

Novo libro de~ X . l. Méñdez·
Ferrín;>
.
""

.

.

,·

.

Esta nova obra, compense de
cinco narracións; na prinieir?1
· .· wD
_ .~r::.
chamada. "Amor de Artur"
-~
que da Uduo o libro_;_ 6
~====~=.::::::=:::::t ' amor ,,do r.ei Artur, da raiña'
·

.

.-e

'lllllJllBI

~~~~:b~ar::r~~~~a~~;ó~:~: ,
dez·Ferrín .nunha fermosa historia. As outras catro narra- ·
cións retírense ao lexendario
pais. ci~- Tagen-:' Ata.-

.amor de artur

Remata de sair ·do. prelo,_e xa
,está a venda e'n tooalas ·1lbr_er(ás; un -novo libro de Xosé .
Luis Méndez Ferrín, onde o
_clímax épico .que acada11 as
narracións deste escritor vai ..
se esvaindo lenemente, nun
inque.Oante espacio lírico.

\ '--1

~u

"' Amor de-Artu r" é úh.libro da
colecc-ión· "grandes mest res",
editada por Edic.ións· Xerais
de Galicia, qu'ª comprende .
entre' oütros tidu Qs "Os_eidos", libro do Courel de Uxio
Novoneyra, -o mai,s ' lírico e
_universal qos poetas galegos
actual s; ''Hisforias que nin-· guén ere" , de Anxel f ole; a
1
' 0bra literaria Qompleta" de
Fermín Bauza Brey e a '!Poesía Ent~ira" de Lu.is Pimente l
o poeta intimista da literatura gal~ga.
·

·..
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Uso xermidiJlJ -dos ·. raios ultfdVi(»i~t/s': · ':
1

Non só na . medicina,. sen.6n tamén no ambiente que nos rodea,·
os raios . Ultt~viol~ta: :son µ.~dos .
para'·· des:truir os x~mes .nocivos ·
que haxa .en s~stáncias sólidas, lí- .
quidas e gaseosas. ·
Éstes raios a'. pHcanse · ·c unp.as
lámparas éhamadas ~ 'Xer.micidas", ·
moi semellantes ás fluorescentes,
que producen dentro do tuqo de
vídrio unha ·descarga eléc;:trica
sobre 'uns vapores de mercúrio a
baixa presión.
·
Dado que· a frec~~ncia de r.~so
náncia qo mercúrio ten unha lonxitude de onda de 253,7 nanom~
tro:s, a d~s.carga eléctrica sobre o
devarn:lito metal~ fai que se emitan unhas radiacións con 4quela lonxitude, que entra n'o campo de radiacións · ultravioleta, . as cales
abranx~n unha g¡imma que · vai :
.dos catrocentos aos dez nanom~
tros (lOA).
Estas lámparas que, dependen. do da larqueza, teñen unha poténcia de radiación de entre 37
u W3.7cm 2 e 83 u Wcm 2 a un metro de distáncia da sustáncia a irradiar, vense afectadas pola temper~tura ambiente .(a máxima calidade conséguese a 2oºc) pala su- .
xedade da lámpara.

e

O ef eito xermicida das lámparas
'está na acción fotoquím.ica que es-·
tes producen sobre as sustánCias, e
que. se ma:riifesfan, segun a frecuéncia en que se emita,. na prn-

~

.

"

de ManueflMi~agaia

MANUEL ·MIRAGAIA, Xénese e Apocalipse. Eds. do Castro", Sér ie Lim iar-, ·
Poes ia, Sada"A Corunha, 1981 ,. 50 pp. ,

\

Hai" há tempo, tivem o p~azer
. de 1er o texto original ' de ·Xénese
·'. e Apocalipse~.= · Manuel· '.Mirágai~·
deu-mo a ler; eu dei-lhe d_;i.quela a
- minha opini6m. E daquela o poe~ mári:o ía esctito em ·galega; publicou-se ··esarito .em galego menor:
Exigéncias' edito.riais? ·Talvez. Ne-·
cesidades de con'l.ercializaciqm?
Qui~á. De nengum mod9 pe.nso ·
que se <leva o · cátnbio a urgéncias ·
poéticas. Aieguro-o..
Aind.a asim, o poemário segue a
pare <;er-me valioso. Podeda compar ar-se 'com X, Y, Z, inclusive
~V e }\-. mas nom é ese o meu
jeito de comentar: ·Fontes :(e mon -.
tes) 1Som rodas na "geografia" cul' tural. se o escritor está no mundq,
mais ainda sé está nuín mundo colonizado como ·o ga:lego , Porém,
se o escritor. se esvai ou está a escrever do sexo dos polítieos, pa~
rirá refritidos que el e os .comparsas consid~rarán ' galegos; e, a seguir, o refritido traduzirá-se ao es- panhol; ou bem. o refritido em ga-

o efeit~o .xermicida das lámpar~s

e.stá-na aGción fotoquímiea que e~:
t.es prodúcen ·sohre·as. sús):áncias, ·e
q~e sé manifestan, segun . a frecuéncia en.que se emita, na produción de Ozono, se a -frecuencia de
emisión .é de ·. 185 niri:; eótema da
pel, ~a gamm~ de 290 rim; pigmentación e ·produción d~. :vitamina D. _·

pro- \

ef ~ito esterilizante só se '
duce entre os 25 O e os 260 nm de .
lon~itude de onda, gamma de ondas na que entra a de resonáncia
do merc.úrio (2-5 3, 7 nm), e que é
coñsecuénc;ia da perturbación' que
' estes raiós . provocan !1ª fúrtc~ón
biolóxica -das células ~iva~, as . cales, con baixa intensidacle d<7 ra:-

o

. facendo asi que . as células sigaff
vivas pero perdendo a sua cap~ci~
dade· de reprodución; condenando
desta mandra a· :unha colóaia de
dlulas á sua desaparición nun ' cer-.
to -perío.d ó de t.enipo. Se. a poténcia das· rádiacións '. é grande, as
células quedan enteiramente destruídas.

1

~

unicel~1ai. sendo iguaim.eMe nec-e-.

sária m~is cenerxía-canto ní.áis cám- .
pl~~a é ·a: es~~~t~ra do ·ele~ento. ¡ .'
d~struir. Asi, con igual enerxia é ·
máis <loado destruir unha bact~ia
que o ~alar ou verdelix9.
Dad,a. :a per!gosidade_ que e·shi.s ·
radiacións poQen ger para persoas _
e a.nim-;¡:is,. cando' se instalan estas -.
lámparas, ter.ase .en c<Jfi;t_a· o fac_tor
de reflexión das ,paitedes, que van
desde as moi reflectantes:, ·como 0 ·
'.alµrrifoio, . á·s pouco ou nada reflectantes; como o cobre ou O' esmal- -.
· te; asi como as ·doses máximas, xa ·
que poden provocar conxuntivite
e eritema 1 da pel (quei.m aduras).
0

Asi, p~ra unha .persoa adulta, n¿n
se . debe sobrepasar unha exposi2
. ción de 0,2 u2 Wcm e nun neno
.
de 0,1 u Wcm

·A ca.l ocación das lámparas para
'
'ª
ésterilización do ár, pode ser
diacións, poden sei: · esterilizadas,. ·
perto dos conduto~ de_ ventilación·;

Por outra banda, os efeitos destrutores dos Ultrávioleta son
ma,iores canto mats, os seres a
destruir, se•aproximan"'á estrutura

.. i

Xérze;é e. apoca?ipsé,~

·dución de Ozono, se .a •trecuencia ;·
de emisión é -de i 85. ·n~; eritema··
da pel, na gama de 29o nm; pjg-:prentación e produción de vitamina D. ··
'

.

•

lego (?'> ·levará. ' "b~Úa~·firíd.js~tci~
n~s' de espanho1; evidentemente '
po.i:que o guió~ o_ pede. I_~t~ é :.p.6 '
fundo, aquilo é galega qqe ?.atece'
espanhol ou espanhol que pare~ .
ce ... espanhol ou chi:Qo.

e nos líquido·s, · p6dese introdµ_cír
neles; ou faqelos pasar, en finas
capas de espesor, porunha cámara
na que está ·instala-d a a lámpara, consegu~ridose .asi un maior apro. veitamento tanto ae enerxia como
·d e eitos. :

ef

E este un sistem~¡~u~ , xél: se está
usando en instalacions sanitárias,
na indústria e illcll:lso nalguns foga.res, mer~ede
baixo custe
.~onsrimo enerxético.

ªº

e

/

,· '·-A.; po~sia p~de ler-se sentindo-a

.óu p'ode' s~n~rtse lendo-a. O P.oemário _de M. Miragaia sente:Se,
"me,r.tne~te'~nos;: momentos de parti~ulkr ,,.-lntensidad~ lírica" (talvez
este seja defeito que atopo : cer:
·: ta .d~.sigualdade no conjunto); e
se~~_-sé por ser adeCÚa~o ao pros¡.í sino nada Í!lten~o,· tenso qui~á,.
d~ cada día.
.

o

Parido o refritfdo, · yerÍheiti e
vani . (ól)clinhas -des-informativas)
as a:preserttá~óns, as resenhas lau·datG>rias; as conferéncias sobre .. . ;
Vejamos--.u~ e~emplo. O po~
as teses baixo.:.' : Se o esc;ritor é
már~o acaba coa apocalipse "ge' reputado," , : tetá boa "reputa~ nésica" . princípio de togp:
~óll1 '.' ; nom importa que ·a sua
(Dó e~cuh:or da vida)' , -. ;,;.,.,fJ·
. crita sej;!. "oca" ou ,'-'p~ifoca" ,_por ·
"'D,o seu traba·llo só ficaron
iso . mesmo.· se,rá melh.or "reputano chao 'do /taller
.
.
do" e dispor·á de editoras a ·eito
1
,os restos dós soñós impo~íDeis,
' para. publi~arerri as suas paridas,
.
, os mesmos que . deixaba o mai ·pe- .
Mas. se o escritor é sincero ou na' (quena vírus
. :ciónalista, .eu simpiesmente. .. agou o mais gra11de, cabeludo e ennóstico, nóm mui feio : sen.timen, (rugado xénio :
.
. talmente nom dema~iado pronun~
'Nada
ciado, e co defeito de escr'ever eni .
_ por sempre ' .
. galego e queré-lo fazer hem, mem
editoras . nem rep.~ta~óm, dir.á m.,.
Amén. Taibo Joám Ignácio, ·na
-deJ cousas . como o qu'e. -dixer~m
.su~ afervorada "collage" lntroduem La .: oz sobre Manuel Mírat6ria réputa : "A beleza, I o nivel ·
gaia : Que iso ~e ,querer - ¡ ser un
de' perfeición ·/ é discutível, I submanual apropiado para -levar mexeétivo, / limitado"; apesare con" tido na moehila ou no peto_,., era
tra d "guión"; digo. Subjectivademasié. Nom sei por qué é quemente, tamém, e limitadísimo po- ·
rei: demasiado um poeta que o seu
la minha parte, .outro:si, opino que
livro seja _lido (Outros abribam a
o poemário de Manuel' Miragafu. é
levar -certos · ."opus" caminhantes
digno, valioso, que di dum poeta
no pet~, cando valem muitísimo .
.. sóbrio e ético. Agardo que as se~
. menos poeticamente ... ). 1 O imporguirites obras desminta,n ou conf irtante _é que baja poesía; porque se
mem esta opini?m. E~pero-o.
haj poesia·, hai vida; e se hai vid=:i-,
pode~se fazer caminho.
..
AGIL-ULFO

es-

.

.. .

1

Según se vaide.:l\lonfor12e de. he- ~, ción' oficial '. Pro ~~~, ~~ nota' en ..
mos _a· Lugo ,, ó. chegar ~ a Sarria; ·no : absoluto.
lugar: que chamab . o Mazadoiro,
De Vilarmostéiro irnos a. Ponte
pasada--a p.o nte qu~ · hai sabor da '
de N eira, onde remata ·o conc~Úo .
vía férrea . compre seguir·a estrada . do Páramo. Fermosísima parroqúe leva. a G0-ián. Sérvidor sabe de ... quja con sana de boas. .troitas1e
outro Gqián no Baixo Miño ; pamesta arboreda que. se- refre~a nas
tria do pintor Pousa,-onde ·tiña o
.. augas limpísimas do Neira, aínda
1
seu ~bradÓiro de escultur"a o inforcon.:lembranzas das neves da Fontunado Xohán Piñélro e aínda do
sagrada nativa. En Cerceda ·atopa.. Goián de Pantón . lugar de nacemos cun monte raso , cáseque pela ·
. m:ento .do hispo de Lugo Páramo e
do . frolecido de silencio, soedade
~ Sorno za, un dos nasos ilustrados
desamparo. Eiquí .estanse a facer
do XVIII e onde pasou os derra. unhas urbanizaciós prós. señoritos
deiros días o impresor lugués Soto
da capital. Entenpemos que o vil
·Freire. Un ref írese néste caso ó
. ladrillo , o cemento e a brancura
Goián de Sarria, tribu do amigo
do caleado non van con estas carXosé Manuel de Trigás. onde hai,
pazas, homildes e ascéticas das
ademií.is dlin repetidor de televeque gustaría Noriega ou Creceme
xo, un Cristo moi milagreir<;>, ó
Vega.
que . iban en romaxe dende pertq
Pasado o ermo atopamos a un
de Lugo .. Cando o que escribe
vello e querido camarada : o río
dña oito ou nove anos, estando en
Mi~o . ordeador de terras e paisaVilanova, acometéronlle unhas fex~s voz que no,s conmove e vidro bres. E pra librarme delas, a tía
que nos refrexa con tenrura e fidePilar ofreceume ó Cristo de Goián.
lidade . En Quinte ademiramos e
A verdade foi que ·a~ febres .desa- , s,aúdamos as máis fermosas casas
pareceran. Si foi m'!Ja,gre, ou non é
rurales luguesas . feitas de pedra,
causa qu€ non lle toca a ún decilo
cuadradas e lousadas a catro aupor .ser parte interesada. Dende a
gas. Da outra banda do río , deitaSerra de Goián, be.n venteada e sodos da dozura da ribeira, quedan
leada, Sarria e o seu amplo e féros lugares· de Fe.r roi, Rivas de Mimoso val, ofn~cense nunha ollada
ño , á Madanela de Coeses, cu'nha
maravillo~a e inesquencible.
alfombra de prados ós seus ~s, vi-

·'I
L

T
T

F

·e

" Teño pra mín ~ue os outós de
Goián, terra areísca. con compete.ntes casas de cantería, . a.cochadas no monte , deitadas ó sel COJJlO·
lagartos, fan de divisoria -ou. f ixe·
rono .n o seu día- dos vellos con
. dados Sarriensis e Paramiensis
-coido que se escriben así e senón
que o culto _e indulxente leente
dim~smule - que veñen nos codumenfos <la Óµta c~tjade me9ia. Nih ..
guén podería ·soñar mellor marco :
non hai ·tra~poso que o poida mudar de lugar par moitas mañas que
seipa.

xiados polo Castro da Madanela,
redon·do e perfecto, coa súa croa
ben marcada ·pra que se olle que é
o soberano de parroquias, nubes,
terras de labor e horizontes.
En Santa Comba o río Chamoso vai coa súa insiñificancia, ó
Miño . O Chamoso foi moi ferrei
ro. Nas súas augas templouse o ferro de moitas fauces pra seitura,
de moitos coitelos pra tallar o
pan . de moitas ferramentas pra
traballar a terra. Oxe os ferreiros
de Laxosa e Santa Comba son
unha lembramza. O Chamoso vai
ó Miño, triste e silandeiro sin a
canción dos martefos petando no
barquil pra facer ó ferro fer.moso e
útil. Podós ou gateños., fauces e
. fouciños semllaban lúas.

Baixando. dende Goián a.s terras
do Páramo , por -unha estrada .estreita e retorta como corra no lume, que o Milucho de Río.seco anda con vagar e precaución, buscan. do a caída do Miño, a paisaxemu- ·
O chegar a Lavandeira -unha
da . totalmente. Dicen que . dende
fermosa propriedad e que foi dos. _,
Goián ·se olla Lugo ~· O Páramo é
Varela- o fume de Tablicia emunha chaira esten~a e lisa como a
porca ~ afea a paisaxe. A fábrica
palma da man. E · abundante ~n
semella un monstruo
coas•• :- trip.
as·
..
v. lt. .... '
carballeiras e as· casas~ de cantería,
defora.
grandes e cuadradas, espállanse
· dun xeito asimétrico e fermoso.
En San Xohán de Pena ª estra' . unos
· b a1xan
·
d,Q ·ar9,p,.~rjl9s g.~.., da comarcal desemboca na xeral,
segun
.
desp6is de atravesar un regato q~e
parroqma de Saai. de.nantes de
, ou Bu ratai· , cmo
. che-·
. - nace en. 8·ar b a1n
gar a Trebolle. de onde seguunos a
d. , ·
· · augas
·
.
,.
nome esconecemos, e cu1as
V1larmostt:,iro que ten un dos ma1s· '
·
d de 0 ria. ..,... . ~. ...
. , ... ,
... _ . Gonocemos e tratamos .. en
fermosas e me.rrandes campos de ' _cemento a desembocadura, o mesrei:ra . que hai enº·· Gaiicia.,xuntamen.n:io
. _.qu
·. e os. seus tres muíños:
o de
..
.
te co de A Gofada __ Q camp?. da . Barxa 0 de Vilanova e 0 de Porto.
'
·
.f eira de Vilar~.osteiro, plantado
Esta r.oita, que éleix.amos en
de c~rbailos co1:110 ten que ser , esConturiz, é moi desponocida e
tá bastante agredido. Ergueron
ínoi f e~mosa . Antes estaba servida
unhas edificaciós arrepiantes. Os
pola empresa El Paramés. Face~ o
vellos casetos da feira, de pedra
viaxe dende Lugo -a Vilarmó st~ff?
de cantería salia . están nun estado
no auto <lesa . línea era case etermmoi deficiente. Compre arranxalos
. zarse. Agora EL Paramés desaparecomó é debido ªJ?.teS de que se e~
ceu c~cáis porque a xente ten a
borrallen. O quisco da mú~ica 1 er- - teima da rapidéz ,e da velocidad~
guido np medio do campo , tamA.nosa espranza. é que ún por m01
pouco é afortunado. Ternos entento que corra rematará por parar . .
dido que este campo ten "protec~.
E de vez.
~

(
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_~.Publicacións ·.
I CONCURSO DE CARTEIS
E FOTOGRAFIA .
·'DIADA PATRIA ~ALEGA'
BASES
1.erna: GAUZA NACION
.
Terna: Aquel que refira ao lema
da convocatória.
rarnaño das obras:
CARTEIS.-:- Desde 27 ,S x 41,S
até 44,S x 63,5 cms.
FOTOS. - Desde 18 x 24 até
24 x 30 cms.
·
Prazo tope de reéepción de orixinais; 1 S de Xullo.
As obras enviaranse ao seguinte
enderezo:
BN-PG
.
Rua Pérez Constanti 12-3°
SANTIAGO
Máximo de . obras: 3 pod sección
. (fot.ografia e carteis)
Prbnios: 1 5.000 pta.
para cada sección; non serán declarados desertos.
o fallo farase público o próprio
25 de xullo na festa que se fará na
(.arballeira de. San Lourenzo e publicarase nos meios de com~ca
ción.
.o xµrado designarase polo BNPG entre profesionais de recoñecido prestixio. As- suas decisión~ serán inapelábeis.
As obras quedarán en posesión
dos organizadores; en caso de se
publicar notificaríase previamente
ao autor-e no seu caso seria citado
,o seu nome.

º>

VIas XORNADAS
DO ENSINO DE GALIZA
DATAS: Do 5 ao 9 de Xulh
AWXAMENTO: Residéncia de
Estudantes da Caixa de Aforros de
Pontevedra; R/Peregrina n° 97. A
pensión complem para os cinco
días custa 7 .000 pta.
-MATRICULA: Ensinantes en :
xeral : 3.000 pta.
Sócios da AS-PG con seis meses
de antigüedad e mínima 1:s00 pta;
Sólo se poderán matricular ¡1or correo ao apartado 1.102 de Ourense ou ·no l. B. "Valle Inclán'1 o día
5 de Xullo.
. Estudantes e parados, prévia_

SANTIAGQ

xustificación (con carnet attual) :
· LSOO pta. Matri~~ranse o S de
Xullo.
INSCRIPCION: a) Por correo
dirixíndose á secretaria das Xórnadas (apartado 1.102) eri Ourense e
mandando un talón -hancário ,pu
transferéncia á cónta da AS-PG
nº' 01-025000-9 do Banco de Vizcaya, sucursal Avda. B. Aires en .
Ourense.
_
b) Personalme,nte ·at~ odia 3·de Xullo · nas librarias ·· "Ir Indó''.
(Príncipe 22) ou "Castelao" (Ruá.
Pizarro)-en Vigo.

Do f4 d~ Xuño ao 3-de Xullo
exposición, · de Anxel Sev-illano.
Na Galeria de Arte HIDEA (rua
·' nova 30) ...

-

POVOA DE V ARZIM

do

No 1 Centenário
nacimento .
dé. António Santos Gra~a éelebra-.
se do 22. ao .24 de Outubrn o "co- lóquio- "Santos Gra~a" de Etno- ·
giafia Marítima"; · ci temário está
composto do seguinte xeito :
1. - Relacións e afinidad'e s culturais . entre as oomunidades -d e
ma~iñeiros de Galiza e Portugal
2.- Análise da obra ·de Santos .

°

RA~OES

BIBLIO'.fECA MUNICIPAL "ROCHA PEIXOTO''
4490 POVOA DE V ARZIM
Tel~fono 62Q66i7.
SADA .
No Seminário . do Laboratório
de_ Indústr-ia e Cmp.unicación, _os .
dias 26 e 27 de xuño celebrarase o
I Seminário Ggalego. do Humor.
Hai ponéncias d~ Agustin-.F ernán-déz:. Carlos Baliñas, Celestino Ledo, Clódio González, Luís Mariño,
Pepe Carreiro e Siro López.
.·_;.:-.·

1

mas

..

Os interesados neste "Colóquio" pódense d.irixir. ao seguinte
_e nderezo _:
SECRETARIA DAS CONMEMO-

e) O plaz~ de admisión dos or~
xinais rematará o 15 de· xullo ás
20 horas. O fallo .do xurado farase
público o 25 de xullo no decurso
dun ac1;0 que terá lugar na ESCOLA DRAMATICA GALEGA.

Voceiro da comunidade ·~lega ·
no editorial ·
anúncia un importanté . xirn ideolóxico do -q ue o periódico vai ser
. ~spello. ·R~collemos ·unha pasa.Xe
· definitória: " ... ¡tSpirall!.OS a dicer a .
~erdade do ·:rioso. povo secularil)el'l. .: te· asobalÍado, ·a ventear os proble<
se'c ulares que o -laceiran .e o
carcomen, de- imposível solución .
con. ou sen autonóinia condedida .
Í>ol~ Esrad·o que nos impón a sua.
lei. lsto debémolo saber ·definitivamente ... n.

d~ Buen~s Airés; que

GRIAL~ n°-7 6. ahri.l-itinio - 1982
_Revista galega de Culti.Ira, ed. Galaxia, V-igo.
127 - páXinas' máis nun 'quefacer
ACURUXA
- longo de 19 anos, ~ste n da reviS- .
ta Gr~l oferece os seguintes· enSae esta revista, editada en
saíos :
_
. Viio, co engad'i do de -.-. R~ista ga- .
Michaet McClain, Consideracións
lega .d e información xera:l". Editaverbo da música celta.
da a. unhá tinta, cunpa maqq.eta
Maier Enrique, Artistas galegos,
modesta e 40 páxipas, está ·banco a : precursores do grabado en mad'eira.
ditección dejos.é A. "Otero e conta
coas colaboració~s.cie. Xosé A. GáMarco, Amota, 'Contribución á
ciño, Maria Xosé Porteiro e alg~ns · · biografia de Amado Carbaiio ."
outios. Neste primeir~ númció
Na escolma habitu:il:
plenamente -monolíngue, (coa ex- .
Seis mostras. da p·oesia de Ch!iséepción, dunha entrevista ao p~ri~< · tina -Ross~ti. unha antoloxia-.. da
dist~ Pepe Oneto; foci traballos so-. · Africa Negra de-_ ~laise CendFars,
bre o uso do galego, o Salto · do
14 poem~s breves de_' E. G. MariSela, unha enquisa. sobre o pan_o ra· · ñas· e .un confo de A. Mora~ trama eleitoral galego, -entt:evistas
ducidó por Lor~nzai:Ía. ...
con Alvárez Gándara.e_o antedito · ·: Engade gámen unha .copiosa "pe--·
director de .Cambio.-:i·6, artigÓs e . neirá dós dla's" e recesións bibliodiferentes sec~ión_s.
·
gráficas.
' . "'
-

· Gra~.

a) · Os orixinais han Ser inéditos
e estar escritos en língu~'galega.
b) A extensión máxima dos
traballos será de dezaseis 'fólios a
doble espácio. · Man9aranse ·por
triplicado, sen remite e con plica .á
ESCOLA DRAMATICA GALE- _GA, Sta. Teresa, 18 baixo. A Co- _
ruña.
<;) O PREMIO poc:Ierá _quedar
deserto.
·
d) O- PREMIO consistirá na publicación da ·obra premiada -nos
Cuadernos ·c;Ia _ESCOL¿\ DRAMATICA GALEGA.
.

e

ral

Até o 30 de Xuño exposición
de cerámicas e pinturas de Xa.vieé
· Toubes, na Gáleria Sargadelos.

A ESCOLA DRAMATICA GALEGA da Coruña convoca o TERCEIRO CONCURSO DE TEATRO BREVE de acordo coas seguintes bases·:

f) O Xurado estará formado
por tres membros · da ESCOLA
DRAMATICA GALEGA, e duas
p~sonalidades de recoñecido prestíxio na vida cultural galega.
g) A ESCOLA DRAMATICA
GALEGA reservarase os direitos
da primeira edición
poderá estrenar, de acordo c_o autor, a obra
premiada.
.
h) O f eito de concurrir a este
concur~c» presupón que . se aceitan
as presentes bases.

Recebemos a. memona que 1:-i- .
ron ao prelo a Agrupáción Cultu"Francisco Lanza" de .Ribadeo. No~__só é µnha detallada memória, senón que conta con nume- ·
rosas· --colaboracións'. Fernáp.dez ~
· del _Riego, Alvarez Pousa., F~1ipe
Arias, · Cá.rballo Calero, Manoel .
Maria,, Xosé Mª Lombardero · e vários máis, firman ·e stas aportacións. A revista. ten ti,nha coid:ida,
presen~ció.n e ven patrocinada
'poi.a CaOOi <!_e Morros ert Galiza. _ -

MADRID

'

PATRIA GALEGA

DEZ~OSDE

CULTURA GALEGA ·., ~- -

s::

..

i:Y~. o TEl\1PO
Assinatura por un.
ano ( 6 n°S ) para
Galiza, Portugal;
Catalunha,
País
Ebsco e Es pan ha
1.500 pesetas.
Outros - · pai~es,
2.500 pesetas .

-0·.0
. OHo.3
.

- .

'~

·

ReviSta Nacionalista Gal~ga .. ,
Redac~om:

- Apartado f 2
~ ·Pontevedra

Adm inistrai;om, assinaturas_:
. Apartado 1.102
Ourense·

Ófsset-P.aleiaria técríiea
-- · ~~ntiago Cie chi1_;~ _26 •·ba¡ó_· ~
f eféfonos 59 96 39 • 59 99 72 .-.:

. -

.. ,

. $ANTIAGO

.. .

~'

·c a1ros
Ferías en Galicia
Santiago (Efe).

ho)lf:-, ~•lltlb0 1 caee.~~E . A~ tE-

GuiNTE..S ~llM '"Mi:P.cAllOS.:

~ Fe1M Dé Mc6~ ()E_·
. 0·RT'~E.1RA. Ft1R~ ltJTE~l\lAuot-11'is 1>EGANM OE VAL.,uut.io,
02.A E S. Q.Au1>10. &foíQ.i"~ OE ·,BA10, CAf'\~ E ARTélXQ
FOl.k:ÍESr1vAL~ESANAL EN tJOIA . E 'PAlo.SA.C.0. FEIRNOR D6 .

MV~OS.. PIME:'Nta.A gz. EN f>AbFWN. FEIRl6-RoMAR.1ÁS-MUNOf4
~ MELU>E, RV.S, Ol*lla. t: 'll\IEIR.0. EXPOMVIJOIAI~ al RIAL6
t>oNTEVE"A. EJ<'PMR'IEPDP OE MACEM. FElRAMA~ gz l>f' R:tJre-.
\JEDRA. MARISQUEIRA 82 00 6ROVE . E OS leRlAMENS Fé/~
lt.ríEQNALtÓNS DE Wt.J'ítS, A lA1ii12A., SARREAUS E MOIJMRI~

- · ctJQS~ ' &EWiJACA~

ROl>RtWE:2-(Avaz : . ·
" Se . trata de un
pacio.nali,smo inofensivo, Íncluso_intere5an.te para arrebatar espacio electoral a las opcion~s
que llevan el nacionalismo a· sus
lógicas consecuencias_·__
........
. ___

1 .

N·on má·is emigración!

A PRIMEIRA·.ZAR_ZÜELA _GAL~GA
Poucos leitores galegos coñecen a f'igu~a
e a o'bra de Ramón Armada Teixeiro. O des·
coñecimento dáse aínda nas .próprias .tenas
de Ortigueira, terras nas que naceu o poeta eás que·lle dedicou grande parte do seu labor
literário. Para que a recuperación do áutor "
" sexa ·nacional traemos este traballo ao serna·
riário A N.OSA TERRA. Aqui, loxicaµieñte, ·
~o.n · podemos tra~r con profundidade a vida
e a ·obra do autdr, e menos aínda analizar' o ·
contexto históriéo no que vive · e 'escrebe,
rnais ternos a esperanza _de que os dados e o~
·comentários que fagamos serán ahondo para _
valórar unha das figuras·'lnáis esquecidas da.
literatura galega_.

que non nega a ningué~, podendo, a sua protección. Gakgos, iVivan os cubanos, os nosos irm'á ns!". Velaí tamé11, nun home que
ama e défende a Galiza . unha clara mostta
do esp frito internacionalista.
Outro dos importantes valores da obra é a
chamada á loita polo noso país e contra a
opresión. Atopámolas nas páxinas 36 e 37,
?ª bo~a dun mozo q~e está a xogar a guerrei·
ro:
_. " iCompañeiros!· Botareillela parola que,
para o caso, ensinoume onte meu tio Xero·
me. A pátria galega ch ámanos a defender o
· _____:_ fogar. Aventureiros de mala facha lixaron a
.
nosa bandeira e faise mester que cada migalla
de pringo se lave co sangue de cen corazóns
R~món Armada Teixeiro nace o 14 de se·
nemigos: Con póla.s de figueira escorrentaron
t~mbro do 1858 n~ n° 4 da rua Real de Sa~
os betanceiros miles de foraxidos mouros,
ta Marta de Ortigueira, no seo dunha familia
cando o famoso tributo das " mil do ncellas";
b~n situada socialmente. O pai era médico e
con fungueiros e fouces, se non hai outra
tiña tamén abogados, leigos e funcio~·ários
co~sa, .e~correntaremos nós aos zumezugas
aa Adeministración. na família. De moi no·~
do dia. Pardo de €ela vixila os nosos pasos;
vlño ·emigrou a Cuba, onde ocupaou, duran·
Viriato -e Régulo recórdanos a sua linaxe; os
te a etapa do Goberno autóno~o do- 1_8 98,
· fusilados de Carral, amóstrannos o seu vali·
relevantes cargos na vida política, concreta·
mento. Probemos, pois, que somos dignos de
mente· o Director de ·Obras Públicas. e o de
:1evar os n-0.ines que <lesos guerreiros herda- ·
· Director Xeral de Prisón~. Asim€smo perten~
mos; loitemos, como os valentes de Medúlio
cen á Direftiva do Centro Galego e dou~as · .
e a P~mte Sampaio, e se a forza dos alleos
.entidades criadas pól~s emigrantes. Entre
.
pode
máis que a nosa, morramos apreixados
1903 e 1909 ocupou 0 cargo .de secretário ·
un prohlema .~moroso. No.n é un gran argu"iNON MAIS EMiGRAc;ION!"''
á bandeira da pátria, como morreu o bata·
do _axuñtainento de Ortigueira. Mais os de- · .mento, pero, . co Romanticismo ao fondo,
llón literário de Santiago nos montes do
rradeiros anos da sua yida pasounos na Habanon é estraño que xir:e arredor do amor. De Bierzo. Galicia entón, bendecirá os nos-os
·
"
iNon
ma1s
emigración!'.'
é
a_
primeira
na, onde finÓu o 1 de Xullo de 1920.
todos os xeitos, a zarzu_ela posue, para a nosa nomes; pedirá vinganza ao ceo e desde o
·obra ·que. dá_ ao prelo Armada Teixeiro. ~aiu
maneira de ver, gr<1:ndes valores. o primeiro , fondo da Catedral de Santiago erguerase fero
Armada Teixeiro fixo unha grande amis,- . ·á rua· 'na Habana no · 1885. Ao ano_seguin:~e
como xa dixemos, é o seu v.alor histórico. o héroe de Clavijo ; para machucar baixo dos
tade con -curros .Enríquez, poeta que escrereeditouse e púxosé en escena no Gran TeaMais
hai outros · e non menos importantes.
beu o llinW do seu ·libro "Aturuxos" ·e co
cascos do seu famoso cabalo aos asasinos da
tro de Tacón -que tempo despois seria con~
Vexáinolos
detidameñ.te. "Non .máis emigra· honra da pátria. lCompañeirosl que os nosos
que -!Ilantiv.o unpa valiosa correspondéncia
vertido . no Gran · Teatto da Habana- as
cicSn!" é exactamente iso, un canto e un be- fillos non se avergoncen nunca de que lles
nas suas .auséncias de Cuba. O:utros amigos
Iioites do :CO e '11 de abril con . música do
.
rro
contra a emigración,· un dos graves pro- dimos o ser; lloitemos como bons galegos e
do autor ortegano; ·coñecido asemade polos
compo-sit~r gafog9_ Felisindo Rego e co or·
seudónímos de ·Chumin de Céltigos e Amablemas da nación galega e un _dos que máis mentras teñamos alento herremos por chaos
feón "Ecos de -Galícia" corno intérprete da
literatUra · xerou, . tanto no tempo do Rexur- e penedos en . son de aturuxo iViva Gali·
dor Marán,, ·foron A. de la Iglesia e Lugrís , ·p arte ~usical. O estreno ohtivo u~ "rui,!1encomo no século XX. Armada Tei- cia! ".
.dimento
Freire. No 1 932, doc~ anos despois da sua
to apl_auso ''.
·
·
'morte, foi descuJ:>erta na casa. onde nacera,
xeiro pensa e afirma, pór .boca das suas perComo se pode apreciar, a .defensa dos va·
A o_bra en cuestión consta de dous actos,
sonaxes, que os emigrantes son "vítimas da
lores galegos ~ . da resisténcia é ben evidente.
~nha placa na sua ~emória.
o primeiro deles de tres cadros (A tascar,
negra, mal fada emigración" ~Páx . . 64) que
Tamén atopamds na obra os costurnes e as·
Consellos de .fanulia, .Emigración) e tres de·
nalgun. tempo poido estar xustificada mais rnaneiras de viver da sociedade de entón, o
cpracións (Aldea de Galicia, .Cho~za de al"ho~e ·é a maior calarnidade" (Páx. 34). E que cust:aban as cousas, as esceas que protaA OBRA
0
dea,
·Vista
da
Coruña)~
segu_
ndo
con
catro
noutro
lugar di: ... iEmigración, de cantas gonizan ou provocan os que emigran ou os
N
ad · (A
't 6
' Hab a Cousas ·c1a
· · ·
11
. o' 1885. publica a · obra "iNo~ máis
c ros
noi e ra ~ ·
an •
disgráciás tes a · culpa! iPiobe país!. iProbes que voltan, o valor da honradez na mu er
emigración!", que será estrenada ao ano se· . _Emigración, Volta ·ao Fogar, dun H~spital,
fi).los! iProbe Galiza!" (Páx. 41). "Non máis
daqueles ~empos, a prensa daquela época, a
guinte' ·nq·· Teatro Tacón da Hab~na. Dez outravolta · Chouza de aldea · e . átrio dunlia . emigració~/Sempre dig~mos;/e que emigrár profun_d a fé cristiá· e aínda milagres. O idio·
anos despois aparece, tamén naqu'ela illa, o igrexa en Ga_liza). Trátasi dunha _peia líricada· Suévia /Nunca vexamos .. .'-; son o~ versos ma que empr~ga Armada Teixeiro é moi bon
poemário :'caldo de Grelos''·, cun limiar de dramática e ten valor hfstórico de sei: ª pri~os que · remata l! ·o~ra. Con palabras como e pódese dicer que o .escritor coñece perfecFraiz , de Andón, . pe4agogo . lálinense. No nieira . zarzu~la esc~ita en galego. Este te~to _· estas e c argumento, Ramón Ar.macla maní~ tamente a fa_la popular.
,
9
f897 sae do ·prelo, prologado por ..Curros, · füerário mereceu . críticas de Alvaro de ia
festa o seu total desacordo -.coa riada emigra· ·
Concluíndo "foon máis emigración"! re"Aturuxos". Esta obra, na, ed1rºCion_de 191.8, .. · I I · X h' . Man el Espada A Insu'a Lu'
·
·
f d
tória porque ·e1, como ·· ca-stel~o, pensa que
vela un Armada 'feixeiro que ama pro un a.
. .
.
g esia., o an
leva o título de "A·la-lás ... "Milicroq~es" cfo Suárez · So"iís, . Secú~dinó. Cora e outros - "Galiza debe ser: algo roáis que un criadeiro
mente a·Galiza, o idioma e as tradición~ gale~
será o se~· terc~iro libro poético·; Todos estes' .. ·autores: Os xuizos foron pubricados na.pren- · de carne humana p~ra a exportación". Est~ · gas; .un galeguista que admira aos combaten·
8
poemárfos forqo reeditados no l9_l baixo o . sa de Cuba, Galiza e :Po.rto Ri~o. Precisamos
obra· ·demostra . que o auter · ortegano tiña
tes no Meqúlio e"as figuras ~o levantamento
... ~ título "Da ·.T'err~a" · ~a r~vista '.~ , , Ga.J~ Alv~o 'd e la Iglésia, nu~ trabáll~ gue apare- , unha grande lucidez. E non 'se. pense .ninguén
ialego do 184?, ljn patriota ·q ue defende a li0
8
_' G~llega .. , . cr~da_ na Habar;ia ., ? 18 5, _vubli-::. · · eeu- no · semanário . '!.El Pen8amienfo: · Espá- ~ que a escrebeu porgue __a sua ~.xperiénda en . . héradón donoso povo e a resisténcia armada
,' co~ 'º p~iico que escre:ben e~ Pt9~ g'ale~a.-": ~ .- , -ñol;,\~.dÍ:" . ·: _..- t ~ - . . . ~~ . --~..: . :· '· -Cuba foi negativá. Non; en absolu~o, ·a1f
frente á o.pr~sión, un"emigrante que se pro~
_ . _.. Pero Arm~á_. T,eixeira deixounos, . igo~l- · .,.,. · '·' ... a obra- d</ Sr. ,Ár~ad~":te~:iro ·n on ~ ·velóuse e trmuou -coino escrit<;>U, ali conque- dama contqíri<;>,- cun gran . i'iNON! ! á emi~
:_mé~te<)Pt~rc;:,s;,!ntes .traba!~?s·. ~~ ~s~ll-ñ.º!· . · u~h~ · ~~o!iución dl,'.amática ·?1áis_<?u- m~~Ó; _,. ·!itJ ' prestÍxio .e ~(nda postos importante~. graCiÓ!l, pésie á que el, viveu en Cub~ cásequ~
·Entre elés;;c(,)_~Rre"'des~car -Galieia: su agri- '·' .aJortunada, escrita para distraer a riosa aten·
Ádemais~ non · tiña · motivos · para protestar toda a sua vida. Por"" todo iso e por ser a pri·
cultur.a, industria . y corn_ercio"-, ·· (Q,iscurso. · ..ción nunha sá dun téatro; é máis, - moito· como Curros _oú Cet_so E:míijo, poetas- que · meira zarzuela galega e a ~egunda ~bra drain~ugural~do ··cl[r~ acadé!Dico, 1:s95.::96 . no .· máis, .'. é urÍHa.Jáfag~ p~.eñada de cheirumes e foron bo~a,dos do. ~entro_ Galego ~a Haban~ ., 'mática da nosa literatÚra, é porqúe o can~o
Centro "G,lego"~t-t~:.Habana), "Mi~i~n. d$~ Mu- de lembraiizas da nosa pátria, aq1;1·~la dóce . - e da S<?_CI~dade ~alega de ,cm.-acas, respectIsegue v,ixente; " iN on "máis' emigración!" menicipio y su importaneia comó~rg~no sociál -.pátrla perdida quizais para ·nés, condenados. : vaµiente . . Porcontra·, 1:1ª: zarzu-ela Armada . rece, sen dú6ida· algiinh~, u:ti posto ~ beira· de
para Ía -pr<?P'.á~~da..ae· 4L .ens~~anza primaria comO' Moisés a perseguila sen ·acougo e cómo . · ·Teixeiro lo.uba ás entidades galeg_as ~a emitextos.' literarios como .o coñecido poema
'e n SU'S aspec~tOS:~rHsticos,Y físic:g"' (Memória, M~isés ramén a finar lonxe dela,,. .
gración ·e aclara que "se na lnsua de ~uba se . '" 'Pra Habana" de Rosalfu de ·~astro.
premiada nos Xogos' -Flórai.s de Viveiro no
' A temática da ob~a· é a emigración o mósofren 'cativeces e misérias non .é, par culpa.
MANOE l LO PEZ FOXO
· 1904) e - outr~s várias.
tivo desta -:ná peza que estamos a estúdar- '. do .povo cubano. .Cuba é un país hospitalário
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