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nal,.' até ser realizadores. ca que.,a _ .re·s, os seus meliores ~ro~ .Para ·
· Constitución eorsa do 1975 d·ic;ia:
' resolver os problema~ .. co povo
misquito, que estes subsisten asi '
"'o povo corso~ /~xitimamente do. na de mesmo'( .. (Rinatu GotO..
oomo a vontade e a experiincia
adquir'ida · polo Frente para corre~
xir erres. (;··>
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A llngua, se-existe, é. o que
pavo fafa, a sua mente e persoa.

1

E a recta mental e corporal que
.conecta o . espáciQ e o envolve
'c omo .vestido :comun. E a relacién ·

l

.Esta vez ·vai en sério
.

Os do Col¿xio de Arteixo, .
son uns·rapaces moi curros,
ao pan, pa,_n, ao viño auga,
· cif!CO pesetas un duro. ·
Leváranos a

TVE;·,~·

. . q un programa de cónsumo/
mestres, rapaces e cargos, non revoitos, ,pero xun,tos;:
Ion fa/ar do galego,
-se~ sobresaltos '!en sustos,
que nenqs peqqenós nunca
fixeran un xogo suxo.

-~

,

Lacón COIJ grelos apqrte, .
o que importa é dar/le pulo
· a un galego .asaba/lado ·
polo ~eñor e o chulo,
dixeron moi ledos efes,
i
'
sen levantar nen o puño,
inocéncia que /fe chaman
a ~se ·asun.to tan oscuro.
Filgueira·e Cacharro Pardo.
:cantabao os d_ous niJn daa,,
un falaba de decretos,
outro .iembraba·o Medúlio,
dia seico desgraciado
·onde morr(!ron os xustós.

Móntero e Carlos Casares,
traguia.n tras-de si tal tufo,
qu~ confundiron aposta'
o de fa/ar mal co las<?.
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·no --fondo; inseparábel da ·c ultura.
Tres anos cumple xa ·a Revolu'A cultura é ou di; a língua é o
ción Popular Sandh:1is~a, a Revodit9. Nofl se-pode separar a unha
lución máis riova, a tevoly_ción que
\
.
da outra. Na situación hs¡tórica e
' ilusionou e .. mantivo prendida a
polfü~ na qUe nós .estamos hoxe
confianza de : milleiros de revolú~
-- non é postbel unha postura neu- .. cionários é revolucionárias, oontra sobre a 1-ingúa corsa. O pro~
fianza en que nestes ·tempos aínblema da IJngua, non é un prob~e
da é postbel derrul?ar coas armás a .
ma lingüístioo ·nen científi09, é
un goberno estabelecido tempo
polltica,
e está envo.lto "no pro-ha, aínda é poslbel construir un
chamado Torre lg/ésias,
blema· global -coa resolución do
exército do - povo, un exército de
mandou!le un c:orte ao sabiudo,
que tamén será-fesol:to. ·
mozos traballadores, aínda é posíperifrástico, sincrónico,
-·... _ A · terra ·existe pola -natureza,
bel facer os enseños realidade e
a ti só te entendé un mudo,
. pero a cultúfa 'taina ó' po_vo, e decomezar a transformar desde a raiXesus 'Alonso 'Montero,~
·
féndea a naclón. Certos filósofos; ·
gaña -aínda que sexa de vagarinon -só .de tempo~ idos, senón tavas máls perdido qué qn .
ñ~_: as estruturas de dúcias de
men
de-. hoxe, situan o ineonscien- anos, á'índa é posíbel falar eón ca_ jJu~po· (1). .
,
- /• .
.te colectivo n·a s_ ·circunvaJacións
lor e. emoción da criación dá mucerebrais; ou · mellar dito din que
ller e do home novos, sen que setal inconsc.iente colectivo é unha
. -Ti preguntas, eu pregunto, .
ne a cursi, a pasado de moda, ( ... }
lierdanza física, un ·xene que _se
'nengun'_de nós ten resposia,
fra~smite. Teñ.e·n asr unha noción
A . existéncia das r~volucións
todos escurren o bulto,
~ racista. Polo contrário, . o incons-' ·, non nos impide, poréri, ver que se,
Fi/gueira non 'ten salda,
ciente. colectivo_, ben que ar.rastre
prOducen nu_n intre histórico,· nun
Cacharro está nun apuro,
·modificacións físicas ·non é' outra
marco xeográfico, cun determina~oúsa que· o conxunto de ideas,
do avance da conciéncia revolucioa todos, todos á xun_ta,.
·de mitos, de pensamentos, de
nária, nunhas circunstáncias nas
!les meieron u1i bon puro.
crenzas, de eséñcias oolectivas
-que o perfecto, o pensado, "o
duri grupo .tiumano, oonst~ituic:h>
ideado" ten pouco que ver coa
-.
I
por un povo.·-- , _
reaJidade. E a Revolución, en Ni_.,. En efecto., o !nconsciente colee- .
carágua non- é unha excepción; s~
Cantáronl/e Ós expedientes,
tivo está fe_ito de cu1tura, vai fornón máis ben un modelo diso.
' '. on atrancos, os recunchos
mándose -coas in·novacións que ca(... ) poderíamos responder que
da /ei esa antiga/ego, '· · ·
da xera~ióri introduce. E por .esta ·
cen mill-eiros de _x óvenes partici~
1
en. espÓñol somos burros,
via pola que a cultura própria radiparon · na ~lfabetlzación, q1:.1e
ca · no fondo de cada persoa, na
ga/ego .é o noso idioma~. ·
douscentos milleiros de per.soas
sua. mente, na sua oonciéncia e asi
tomaron p~rte · nas Campañas de
· para ~empre, que /lo xuro.
. o home pode coñec~la e analizalas
Vacunación, que os estudiantes
contrádicións ·sociais, políticas e
traballan unha· parté nas Campaeconómicas que nela se fusionan, .
ñas de ·vacunación, que os estu'
Esta' que .ouviron seno res
reaccionar oong~a os elementos .
diantes traballan unha boá tempo- impostos po'la opresión. Tal cultufola cantiga sen ~oces;
- rada do ano, que os batallóns de
ra,
forma
CÓmui:i
dún
povo,
conmiliano.s que van combater nas
nen voz, nen voto, nen Cores,
leva
unha
prática
de
liberdade.,
montañas
do norde durante dous
~que saiu no tele'!exo .·~
que for~a· ao home ao hábito de
ou tres meses es.tán formados P<>r
-un·serán, po/q axexo,
"eambiar polo seu próprio esforzo,
labr:egos e obreiros, que se comecon eses.neno_s.de Arteixo.
e -a pasar de obxectp oprimido a
, teron excesos nalgun momento no
suxecto ·liberado.
trato cos miskitos, pero que a soA raíz da nosa cultura- é a do lución adoptada dos asentamentos
home na sua própria pátria. Por
~sen ser o mellor- era precisa,
iso esixe un.ha practica nova, de
que o Frente. Sandinista volcou
a·cor:do co vello sentimento naCioaos seus millares homes e mulle-

.

"·

·'·

"a

Vaiamos de engorde, Aqui fí. xose e" desenrólase uhha Revolu- .
ció~ PoJ?Ular. Está dirixida por un
partido, o ·FSLN, que · pretende
construir, e dio nidiamente, unha
sociedade socialista, ·q ue pretende
basears_e e baséase nas organizacións de ma5i:1s, c~mo álgo fundamental do seu proxecto revolucionário (Todo isto cos seus acertos
e erres). Un partidó que non se esclerotizou, .q ue conserva fresca a
criatividade· e a ligazón co pavo.
Un partido latinoamericano para
quen Cuba foi un faro. ·.un partido, cuxa vitória armada supuxo
un revulsivo impresionante e un
estímulo 'nas loitas de todo o Continente. Un partido que entende
que se poida consolidar a Revolución Sand1nista, senón triunfan as
revolucións no Salvador e Guatemala e que actua en consecuéncia.
Un partido con problemas e cunha
~rande capacidade para virar e correx ir. Un partido que se atopa ao
frente du.nha revoJución nun país
destruído e subdesenrolado. Un
país que sofreu un terremoto hai
dez anos, que rematou co seu
_principal e cáseque único centro
de produción: Manágua. Un. país
devastado pola guerra que o povo
librou contra Somoza.
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Un país que remata el.e sofrer
perdas polas recentes inuhdacións
por valor de 37 .000 millóns de pesetas,- segundo un informe de
CEPAL.
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(.. '.) Unha cousa é evidente, ·
que, apesar dos fallos, ameaías e
problemas, milleiros de labregos,
de mulleres, de xóvenes, de habitantes dos bairros marxinais e das
rexións ilJadas, dúcias de milicia·
nos caídos na raia con Honduras e
tamén milleiros de patriotas salvadoreños e guatemaltecos mortos
en combate, todos eles entende
ron con facilidade para qué·e para
_q_u én son as Revolucións. Apesar
'dos escépticos.
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(1) é que polbo non me rima
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· dic;t~ LOgo · están tamén os "incautos" que van peh$indo gáñar
moitos ·cartos, dada~~ sua penf!ria. económica, vítima da crise,
expoliados polo-s -anúncios nos
xornais e ria rádio.
· Deixar tamén ·cohstáncia de
que: non todo o múndo -perde,
_serión ·q u·e hai álguns -que gañan: ,
os xefes e es priméiros que entran ná orgailizadón . ._Todos .os - ·
.demáis traballaráil p~a eles.
·
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.Fqgo-: real,-gases, balas -de .goma,.-..

l.. ·

A.Guárdia aViI levou a ·gÚerr8 -a cangas
d.o contra eles e tiraron pedras
Cando todo . parec.ia indicar , rnilitanté de Alianza Popular.
contra· e!a. Tanto o-director da
que . cJ conflÚo do transporteda Tamén se falou do Pote, outro
Casa do Mar como o médico de
Íia . ia seguer por ·camiño~ nor- - restaurante para ricos e de <:Jlgún:
guárdia
negarqn :en todo momais de. raivihdicaclóns e· .en- · estabelecimento máis,· pero poumento que .a tal ambuláncia
. frentamentos coas ,empre~as au- cos foron,) · .·e algunhas asam.·- saíra do Casa· do Mar, que estáa
tor'izadas a· facer o · servício, a bleas.
deí. metros do_ cuartei da G.C.
cousa reventou polo lugar máis
O que 'máis traballo custaba
con arma algunha, mais CQnfor"
insospei~ado: . un ha carga .bruta!
controla( ·era a ga.sólinera; que
.me dician os viciñós· qüizais fode máis de 100' guárdias civís · logo ia ser o ·detonante do que
en Cangas do Morrazo', a golpe·.· ocurrirla á noite:
·ran . introducidas polo camiño .
de ·botes.. de fume, ·pelotas _de
Volveron para a beira nórde . ·
xa RUe alguns as viran dentr~
do veículo.
.
goma e, · o máis tráxico; .balas de da ' ri'a os usuários, u,ns abordp
fogo real.
·
dé barcos pequenos dos ofíéi'os
Non-faltaron gases lacrimóxeCangas do Morra~o foi unha baixos, sotidarfzados cos vicinos na brutal carga contra unha
: vila .sitiada --todo o se.rán-·noite ños, que durante a dia impedixente que só pedia o direito de
do dia 27 de xullo. Había foeps ran .a saídá d.os· barcos atrave/ poder ir traballar todos os dias,
da -G.C.' eri fod.o o término: un sand.o 'o lugar no que debían·
O cheiro aínda durou logo váen San Pedro; ·a 2 quilómetros . manobrar para sak .do peirán os -..
rias horas, por máis que Cangas
.do cascó urbano_;dous en Cbiro; buques de pasax~iros. Dicíamos
do Morrazo ·sexa un ha vila abera catro quilómetros ... .toda a q4e:uns voltaron por este meio,~
ta ao mar e houbera unha fria li. xeira de vento. Cando a ·xente
beiramar estaba totalme'nte to.- e· outros . retornaron en coches
xa andaba desperdigada fixeron
.mada1.Polas forzas que chegaban partic~lares e autobuses aluga-.
acto
de presencia na vu'a cinco
de fóra do concello, os carpos dos ao efecto.
ou sei~ furgonetas da .Policia (a
especiais da G.C.
A. iso das séte e média, come- ·
sua sirena ouv(mola através do
Todo :comezou pota · mana zaba a a·samblea final da·· dia,.
· teléfono entrando en Cangas,
cando os usuários do transporte · para ver' o qué habia q~e facer .
- curiosamente) que se repartiron
de ria, con alguns concellais á. ou como seguer na · 1oita pola ·
por todo o pavo, tomandoo casi
cabeza se diri:Xiron a Vi.go pará reivindicación d_o transporte.
militarmente, mentras algunhas
impedir a sa ída das lanchas e do
barco que querián ir ás lllas o COMEZO DA GRAN MASACRE
persoas en grupiños lles berraCies, deixando sen - cubrir o QUE PUIDO SER
ban o de ifascistas!
Para as doce da noite foi conservíeio Cangas-Vigo. Xa ria. pr:iPolo visto, ao Comandante
. meira hora, houbo as süas máis de · Mariña non lie vai gastar
vocada unha asamblea no salón
Faro:Oe Vigo ·
e as suas menos coa Po licia enri- moito 5aber que ca.ndo o afcal- J.>olicia e usuário~ no peiráit .de Vigo.
de sesiónsOdo Axuntamento, e
ba do p~irán vigués.
de de Cangas He .C()mentara ao
._
.
o alcalde publicaba, radiofoniLogo houbo manifestaci(>n . comandante das forzas da G.C. · ber . de quen falamos, voltemos - tas, e dado que ha~ia bon rato camente, un bando no que pe9iante da Comandáncia de Ma- . que estaban de servício o luns · á asamblea. A ela c~egaron r.io- que moitos viciños tiraban ma-.. dia aos viciños que non sa íran
riña, lugar no que d_un tem~po a· pola mañá, no pe.irán ,pa sua - vas, de ·que ao piquete · da esta_- cetás para darlles aos G.C. co- das S\Jas casas por agora. Na
esta _parte terminan por· .rnani- vila~ · a imposición c;te duas mul- - ció.n de .servício estábano a de- mezaron a disparar con fogq asamblea foi tratado, entre outestarse .os usuários todos do · tas por parte. do militar a unha · ter ou a pedirll.e os carnets. A -. real contra as fachadas das ca- tras . causas . o da ambuláncia,
Morrazo , neste conflito -'Xa tan - .das dtias 'cam·pañias, o ·guárdia '_ maior parte d.a asamblea, que sas.
que vo Ita ria tratarse no Pleno
lóngo.
,
.
civil contestara · dicindo .que o shgundo aJgüns ,.pasada das mil
Hai ·marcas ·.de balas, de · ba- extraordinário que teria lugar
. O · résto da xornada, até as. C~mandante
·Marina · con se- - persoas en moito·, loi .cara aló. la~ verdadeiras en canto recun- ao dia seguinte xa con esta edisete, desenrolouse en Vigo, con gui.a outra·s duascentas mil .por- · , - 'Aí éc;>mei:ou tódc;>. A Guárdia . cho · haí. Un ha furgoneta da pa- , ción pechada. Por outra banda,
peche de comércios ·na vila de · parte . . Hai , test_igos. · Nós non Civn, ~9 ver ta·nta xente, foi 'ca- . 11adaria Alfaya ten atravesado o decidiron seguer na sua loita e
· Mafia Soliña (excepto, entre mentimos.
· · ra os. seus veículos a ·coller ar- capó por dous ou tr_es lugares, estar enriba do peirán ás 5,30
oí.Jtros, . ·easá Si.món, · coñecido ~. Feito este inciso·, e para sa- mamento e a xente ·comezou a un Renault-12, ten desfeitos os da mañ.á, cinco horas despors.
~eceber os tiros de balas de go- _ dous parabrisas, unha porta duPor outra banda, e xa para
ma e _a fuxk como podia. Al- nha casa . ten a marca a .un me- rematar esta crónica de urxénguns fixéronse fortes no Cam- tro' do chan. Rara é -a faciana cia ·ao peche, salie~tar que houpiUo e tiraban pedras contras a dunha ca~ daquelas . 'ruas in- bo tres G.C. feridos (un neceG.C .. O jntercámbio de disparos . mediatas á Alameda .qúe non sitou doce . pontos de sutura e
por pedradas . continuaba .e ten.marcas. '
os outros dous só teñen eroA cabina da esquina Oeste sións) e catro por.parte dos pai- ·
pronto_chegaron ref.orzos. Dispersada a xente', o grupo ten vidr·o s ·rotos, o quiosco de sanos,. milagreiramente nengun
.
· maiorit~rio, case tota 1, foi dar prensa · ·dun ex-concéllal do. de bala que ·se ~iba. Un deles
Rematado o artigo da pá- . ·'m·éticas. ·
xina anterior seguiinos as pes- -.
No rexisto de comerciais
á Alameda .. A altura do lJa.r Val- - RSOE, tamén. Os _bancos fica- por ataque epiléptico debido á
quisas para saber . qué h.a~_ de- tampouco' aparece .nengun alde peñas e o ·muelle ·formouse · .. ban polo chan,
calquera ·xei- tensión do momento e os ou- \
. trás:de Life Special's.
·
macén dese· rtome ou semeunha barricada para evitar o pa- to.
tros por contusi.óns diversas:
_
s.o· dos jeeps éon material dunha · . · As esce~s de ' pánicó produ' Priineiramente quixemos · liante. .
En todá a vila ficaba a xente
·Manifestáronnos· ásimesmo
-qbra. inmediata . ao l.Ugar. Nás cíanse contin.uamente entre os 'comentando a irracional dispo·saher qué babia da ' empresa
·EieÍet lbérica,-prestinta sumi• que a rua LOndres, que,consproximidades· dos xardin~ atra.. v·idños. ·Un' home cun ataque sición do Gober.nador Civil, Bo. nistradora dos produto's ~os.- t~ba ·na dire~ción, .pertence. a
, vesáronse banco!f. Os ladrillos epiléptico tivo . ·quer sacado .rreil IVlestre, pa~a ~ 'que tiñan
méticos. -:.
·
unh·a ·urbanización , céntrica··
ian polo ár, alcanzando bastan~ . pola- · ambulancia da Casa - do duras p~labras todos sen excepNa Tulefónica informáron- onde nón existen locaiS co~ ' tes aos G'.C:~ mentras este's xa · Mar,·que naqueles momentos xa ción que n·on levou martes a
nos de que !1ºn.tJña t\elé~ono . .. merciai$, ín'dústr~, ou 'alma. estabán
comp.leto de dota- ' tiña montado un .servício de ur- · Cang~s de ·verdadei-ro .milagre.
- Pos tos a fala co Ax.unta- · cén que .figure no rexisto. - - "ción: uns cen,.~ez veces máis do xéncias reforzado. (triplicado): En Corcubión ·con menos carmento de 'lbrrejón .o departa-· Asimesmo a,firmaron que en ·. n~m.ero normal que h_ai en Can- tres médicos· e tres ATS, pero ·ga, os feridos foran mo1tos r:na1s
:. mento de estadística manifes- . dita rua as casas están -nume- - gas. As compañías especia.is non , cúnha só atnbuláncia.
. · (16). Por outra banda, estaba
.
viñeran cando-. comezou o·. fo-Precisamente coa ambuláncia sen co~firmar que houbera se.is
táfonnos .qµe rio .,R~xistro Xe-·- .radas.
Por 01.itra banda tamén
llón. Xa.estaban prepar~das pa- sueedeú alg~ "que aínda está moi detidos, polo menos, que virar
ral non figur~ nengunha empre~ co nome ·de ·Eielet Ibé-' puidemos averiguar o nome
raque o hoube~a.
ese.uro. N'µn deter'minado mo~ diferentes persoas: O diá, 'da
rica,- nen parecido.
.'
dun dos prtn«!ipais xefes de
Rota a resisténcia na alame- mento( desp9ls de evacuar a un sa·ída . do periódico ·quizais . );(ª
Tcímpouco figura no réxis- Üfé Speclal's en Madrid. 'li'áda, os v.iciños comezar,on á dis- . G.C., os viciños pensaron--·o-u vi- estean informados.
·
tro de químicas, sección ·cos- tase de fyfánuel Ronzal.
persarse cara a sa ída de Moaña e - ron que levaba armamento con- XOSE CURRAS
' ··
-.
·
as ruas; ·estreitas, dartiba. Ne~- , - destiño aos que estaban. actuan-
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.Pechar ~indus, obxectivo·irrac.ibn~l

oiÍo meses de esforzos por non verse na rua, sen posto de traballo fixo, ~n os que levan os traba-

lladore~_. de"Dt?1asa/Findus en Vigo, ante a posibilidade de .peche da sua empresa, semi-en~ubert~ coas
promesas de tra~la~o a Vallad~lid ~ara os que ~si,º. quixera!1.
. . ·
. ·. ·
·.

as

Findus era _e n Vigo algo as1 como. un laboratouo experunental para Ir sacando novo.s produtos, ul..: ,
tra-conxeados, no ramo da alimentación, ·máis concretamente .no dos preparados•.LógQ foi e~tt:añdo
persoal, a maior part~ procedente de Mar S.A., mulleres sobretodo.
:, · ·
_
Porfin, en decembro do pasado ano, comeza-a empresa a manobrar para .,p~char todo: e fuxir d~ Vigó.
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A empresa comezou o desmantelamento da factoria vigueSa levando a fabricación de determinados produtos da cidade
olívica para .Valladolid, coa ex. cusa de que non eran rendábeis
de fabricar. Os obreiros pregúntanse se fa bricalos na cid ad e
castellana si o era ...
Para poder ir botando xente,
falou ñun princípio de·· cúestións tecnolóxicas, acompañadas de ameazas de que se non
collian o posto de traballo en
España, logo non terian en Galiza a bon seguro traballo par~
ninguén.
. Co mesmo anceio, 'deu uaj'ia
. segunda excusa: o problema
económico. Porén, ao mesmo
tempo seguia pagando anúncios do un pouco roáis.alto en rela- mente cpn D~lasa/Findus, daí
na TV publicitando novos pro- ción co de Vigo e unha peqnena · unha razón roáis de oposición
dutos, cunha imaxe de empresa cantidade de gratüicac;ión, du- dos obr~iros, xa que legalmente
non póéie faceló.-.
·
en expansión moi clara.
nha vez só, polo traslado. · ·Por fin inventaron o das ra.
Por.
-riba,
·
naempresa
valliso
.. .
Sobre os obreiros houbo moi-·
zóns comerciais, xa que a estru- tas presións, sobretodo sobre os "le:fana~existe unha -boa cantida-·.
tura desde Vigo non lle era doa: administrativos, i>ola sua proxi- de de -empregados nori fixos,
da para expander a sua montaxe midade física á dirección, e. de- . que verian con maos olios a checomercial en condicións.
les, que· eran ·uns quince, .fican gada dos galE~go8, que irián co-. ··
Agora mesmo teñen un expe- na empresa en Vigo catro ou mo fixos, roubándolles un ·pasdente de regulación presentado cinco. Isto fomentárono man- to e unha $eguranza -no traballo
na Delegación de Traballo de dando á xente á sua casa para q.ue non teñen. Sen embargo;-os·
Vigo no que non presentan, de · "evitar enfrentamentos cos de- próprios daqui estanlle pedindo
nengun xeito, contas de perdas, mais empregados ", cofüando o garantias de petmanéncia por
8enón de ganáncias. . Engadido. salário.
longo tempo n~posto de trabaao tal expediente, unha cartiña
llo en Valladolid e a empre8a
·da empresa Maggi na que se .
négase a darllas.
.
compromete a coller á xente AS RAZONS DE NESTLE
Delasa/Findus, por riba, afirque boten de Findus...
Para contemplar ó que aco- ma que o .mandalos a Valladolid
rre en Find us, hai que ver que é un favor que Hes fai aos.obrei180 NON DOS OBREIROS
quen está detrás de todo é a ros, pois podia mandalos par.a á
En princípio os obreiros afec- multinacional Nestlé, que ·d un · casa facendo · a regulación sen .
traslado. Por ·parte ·dos ,traballata~os son uns 180, pésie a· que tempo a esta parte ven tratando
xa houbo uns 20, aproximada- de acapar'ar o mercado de ali- dores, que cobran regularmente,
.mente, · que aceitaron ir para mentación, mediante a absor- haj_unh~ postilra firme de· Iion.
Maggi-Valladolid, por máis que ción contínua de empresas.
marchar xa que a empresa pode-_
as únicas ventaxes para · esta
Onde queren mandar ao per- manterse perfectamente. Vereemigración soñ pagar os gastos soal de Vigo, a Delasa/Mag~,  mos·en qué pata o expedente de
de traslado de mob~xe, un sol- non ten nada que ver~ xuridica- _regulación.
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Dous accidentes
.
· ·
·
. ·en dous dias
·r

,O verá'n chegou co DIADA PATA IA GALEGA. Un sol b.atente e claro
. alum~ou as liosas cábez_as o 25 de._ xullo en Santiago .de Compostela. Os
~ -nasos :carpos -5uorosos e canso.s ·camiñaron polo recorrido da rrianifesta~
.~ión bab«;> a_· amea~a da repr~sión- ped.estre e a :ntimidac_ión dos :'pá-xaros
. de metal", como calif icou Lo is~ Diéguez na sua intervenció-ii os helicópte- .
· ·ros da Gaárdia Ci.vil que sbbrevoa~on contif!uamente.: FÓmos seguidos e.
,cercados pala terra e polo ár. Xa estamos afeites .
- ·' Pero non vos quero f~lar d~ algo xa coñecido. O~ero dicervos.a impresión emociQhaJ que m~ provoca o DIA. DA PATRIA GA LEGA. Como
'sempre tope·ime con xente á que só acostumo ver por esta data. Este ano,
moita defa ~staba optimista, ale~re,ssabedora das dificuldades, pero espe·ranzada e segura de que o Fre!')te Nacionalista, .tal e _como estaba prante- xado; era un acerto. Habia anos· ·que non via a Elena, unha muller que
tranallou arreo, incansábel e ~ntusiasta, para facer avantar o nacionalismo en Ourense, ta n;to na sua p·rofesiór:i corÍJo no campo. Elená é profe- ·
sora ·de matemáticas. Casou e ten unha filia. Agora vive en Madrid. To"
peime de- novo · cunha perso·a v.iva, interesada e orgullosa ·,de pertencer a ·
. un pars cómo o nos.o. Sen eu lle preguntar nada, espetoume:
.

.

.

.

.

-

...

.

.

· -Fíxate, eu ·qu_é me fun farta de trabaÍlai". Cánsa d'e todo ísto: Esgotada. Agora,~ en Mad.rid, cavilo moito en poder voltar axiña. Só ..:..engadiu
. sorrinte- satisfaime un pouco - ~ adaptación a uaha comodiqade pregui. ceira. Pero podo dicerche que aqueta é · unlía sociedade ' inmovilizada,
marta·, e non entenden náda de- nada do que pasa··aqui. Claro que.non é
de estrañar pÚ"rque á inform·ación sobre·Galicia está a~senté,'_ terxiversada
ou manipulada a pouca q'ue 'dan.
~
·
.
-Xa se sabe.: un dos rneios. de ~.p~rmanéncia do ,Réxime é o cont rol da
, información. P_eor ·que n_os derradeirros ·anos do fr.anqulsmo: sele.itiva~
destrutjva, insidiosa ... -Remarqueille.
·
.
. . ., .. -Est.ivo ben e;;· de hoxe, verdade? Vi.n moito ánimo, entusi.asmo e poli: tización. Nas circ~nstá!'1cias nas qu_e viv.imos, é inc~íbél que se poida .mo,viÍizar tanta xente. Non esperaba ver isto tan ben -afümoU Elena. ·
- ó seu ~arido, carballiñés,' tr~t?allando ri~· Universidade de:l\'ladrid, sarria a~ntindo, cu.nha precio·sa n~na no seu coló...
· ' - · . · :

No trans.curso do· dia, váisem_e·poñendo·un ánimo metancónico, por- ·'
que vexo moita xente __coñecida que non Jes perta ·normalmente, que
í che lembra situacións' impbrtantes da tua· v-ida, porque falas eón todas as .
. p~rsoas. e a- ~odas tes qae aespedir, sabendo·q4e até outro· ano seguramente non as verás. E como ·se unha grancle ,ledícia· se misturase.cunhá certa
·tristura qüe impón as limitacions da vida subxectiva e ·individual. No·rmalmente .non como- bocado. Só bebo.cervexa e r·efreseos. Vánsemeas gañas
de co.mer. Fico.canso e aguilloado por un certo nervosismoJ '- · '"' . r· ·
"Rias 3' lixas" '· qlie as~ se
.Nos últimos· casos' reseñados;
Pero est~ ª-~~ -tÓi un pÓuc~ dlfe~en~e·aci fi~aLRem.atei. ás catro da machariia este '-tren, .. proporcionaba como noutras ocasi.óns as .fon:- . , 'ñá discutinc:to ..'cun rapaz de Vedra sobre a necesktade impetí~sa de co'~tar
deste . xeito µn ~ovo recQrd ~ te~ de RENFE son iilcapac_es de . cunha aiternativ¡¡t o(ganizativa e p~lítica nacionaliSta- e revotucionária, á
!RENFE. .. . . .. .
.
·, dar· unha . explicación axeltada.
marx~ de que a revotución se produza en todo·· o Estado ou .só en Galí~ia. :·
· ·} e todos é,sabido o gran_nú.: .Afüda que ·estamos segurqs 'de
·o mozo, comunista e'. patriota, empezoü p"or .nie dicer que iá facer de·abom'ero de queixas das que, . de ~ que ínoitó máis trabailo lles ia
· gado· do diaño e que ia a·rgumentar coas pósicións da esquérda-española
sempre, · .ven ·senda.. vítima a custar 0 éxplicar por qué a mei. non partamentária que actua no ·noso país. o mozo non facia máis que
. RENFE . .Suxedadé, coches ve- -· rande · parte destes- ·accidentes : chamarme ciimar:ada.
me vedes 'a min combatendo a~ sutilezas do sullos, ratas nos vagonsr que che- veñen· producíndose. nás liñas
cursalismo _q ue saian declamatoriamente dá ·sua 'boca. Cunha.s copiñas de
"Lacrima Christi
garon ·a mord er a persoas \'
,, ·re_.- de ~ Ca.liza · e 'Anda·luci"a. F.·e·.i·t 0-·
· da nación irm~, Portugal, con que me obsequiou e nos
regalamos, pa~mos tres h9~as; na ·sua ~asa, de discusión, que levamos
trasos "a tuti pié"' .trens anun- ,que viinos constatando desde i como dous bo~s · actores CJe teatro que in~ercámbian os seus papeis nal.·
.ciados que non , apCU"eCe~, pési~ hai tempo' e ·. pata1 o ·que algun
gunhasJuñcións de noite por cámaradaria.'. Foi o,primeiro ano:que remamo .estado das ví~s etc. E .xa .dia:¡ co'mprirá unha solu~ión.
tei tan singularmente. Non sentia melancc;inia algunha. -As'cousas eran nipór riba de toCló isos·· acciden-' · '.: Mentras tanto, a RENFE sediarnente·precisas e concretas. Continuei a viaxe ca.vilanpo ~n se non me
tes que polo seu elevado núme- · gue a bater ·os seus ·próprios
debía coll)prometer organizativamente co comunismo patriótico aoque
ro están chegando a _acostum- records_, dous. -· accidentes natan af_ervoada e convincentemente tiña-defendido ...

('

· Na madrugada. do pasado
luns 26 o tren expreso Yigo, Madrid descarrilaba ao paso po_la província de Zamora, no término · municipal .de Añdavfas. ·
·
·.
No d .
' . -.1a segumte e a m_o1 pou.cos·
9uilometros deste . primeiro ac.cid: nte JIO~tábase a producir
outro, esta ·vez na dirección Ma..
dr~d-Vigo·~ -_ En ambos-e dous. casos houbo feridos, algun deles
de impor1;áncia, aínda que non
mortos.
. - ·brarnos; -

·xa

mesma llila e e_n ·. 24 horas.
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temu da(nósa terra
·uns .~ementan,
das-seitura~ do ver·án constituia,: posibelmente, o m~~ento
máis alegre na antiga Gáliza agrária. Aeabara a copla
m~-u cabatiño, cab~lo,
o cabatlño redonc:IO, .
_eiche de_cortar as pernas;
antes de chegar·aó ·f0,ndo,
,,._

. o final

.

.

'

.

(

'

e comezába a pandeirada. Desde a festa das Neves até o oito de setembro, cada l_ugar vivi~. dísfroitaba, das festas .d a cotleita: Dura for.!' a se~ .
meñter~ra, longa a. espera, pero, ao fin, o tl'unfo estaba afi. Mais, ?<ª .
penduraban douradas as uvas do. Ribeiro e as eastañas rompian os ourizos ña _alborada dun outono fart&Jrento. Asj er;an os ciclos. por milé·
·nios nos povos ágrários. ·A literatura orien.t al .récolle o arrece.ndo deste
sentir: '-'ditosos ·os que voltan felices da sega'~, pero, a·i!~ non esquezan
aos que sementaron con paciéncia.
lTócarios a nós a ledícia da seitura? Ab ollar tanta semente caída
no sulco, tanto. enterrado desde xuHo de ~936 até agosto de 1975, pensamos que aterra galega está chea de semente'_ e chega a hora éla re- .··
surre'cción. Caíron demasiados: fusilados, paseados.. enfrentados nos
campos dunha guerra civil (1936-39); dunha guerrilla longuísima
f1937-19&5), dunha 1.o ita armada co_n tra ·o teixismo, dunhas tolgas 1abregas; mariñeiras, obreiras contra os abusos·dos monopólios e do po_d er, asi, abatidos milleiros-.de galegos,· deixarbn ~ngue e vida n~ r.ego
a pátria. A sementeira pasou, a més e moita, a sei~ura está próxi·
1dÚnh_
ma.
-· ·se ·isto 'é asi, irnos segar' nós o que outros sementaron .. Botaron á te·
rra sementes para uns salários xustos,_un trato respetuoso, unha·· dignidade humána, Linha Galiza ceipe, unha sociedade sen explotadores ·nen
explotados. O bon labrego sabe agardar a -hora xusta da séga; os ma'ri/ ñeiros agardan o dia da marea axeitada. Esperar imperturbábeis, resis- ·tir con val~ntia a longa tenipada de. xiadas, de trebóns, de orballos .'e~ de .
neboeiros. Resistir · vixiantes porque, dada-a .cálidade da·plarita, os nemigos poden derramala. ~ deste xeito, o. dia da sega, o dia do ag_o sto _,
do ano tal,
fin será a colleita definiti'va dunha pátria liberada. l'mos ·
ter a ponto todos os traballos, todos os tractores, todos a . colleitadoras, xa que, ao mellor, é mañá.
· . ·
'
· .·

P.º'
•

•

•

'

1,

No ·setembro, número ·200
Doce homes id.!!alistas fundaron en f977 Promocións,Culturais Galegas S.A. para editar A Nosa T erra. Catro periodistas, un achninistrati· ·
vo e un xerente botaron a andar, na rua Rep(lblica cto Salvador, de
Santiago, este periódico. Os optimistas esperaban unha dura~ión de
dous·anos, o resto duns meses. Pero os leitores, os subscriptores, os co- .
laboradores foron máis alá que os ~ptimistas. e conseguiron que ANT
seguira na rua até .h oxe. · · .
'
·
r En 1981 t.ivemos que tra~ladar as oficinas a Vigo; foi un m9mento
difícil. Tres periodistas, un administrativo, un xerente fixeron o mila-. gre -d e superar todas as difí~u'ldades. Detrá$ estaban u·ns homes animo~ .
sos, uris ·novos accionistas, benfeitores, CÓlaboradores: ~e;taba detrás
unha fe· no povo galego, nos galegos que necesitaban~ esixía_n Uf'.' perió- .,
dico en galego e deles~ non das empresas. E a( está o resultado: no se~~embro o ··n. 0 .20() pára iñiciar unha etapa . de consolidación, de pe.· netración, de perfeccionamento. Este é o p~riódico dos galegos, este é.
o periódico do pensámento que f.ai cambiar o país., que ~nsa, tala ·e
actua en galego,-porque é fiel á sua pátria, e non se vende. O periódico
$10e só ten un critério, o do povo plego; ~~ha·ffoalidade, a de axudar .
~ pénsar, saber e deci~ir o que Galiza necesita.

ABOSAt•llB A
...

Empresá Xornalística ~ditor_a

Promocións Cultura is Galegas, S.A.
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. Presidente do Consello de Administración
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--
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Xoaquin Acosta Beiras
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Xosé Manoel Currás Ay.a ·
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' ' ' que nen~sequera é. bilingü'iSmo, xa ' pala_via m~i~~ o marxismo ' (parece.
: . -. ~- - que ta 1 COfnO ,O - entehde O·gober~ , ~in~): non'l ~r?move esas -v ia~; ag~diz~
río, para nós Ron é outra cousa ·
as contradic;:ons do sistema para o:. ~ ·
qúe diglósia, cando o galego estase
superar_. ·creio que a questóm
normativa obedece tamén a esta "lei"
a tratar coma unha · língua ·infe·
Este traballiño ven a oonto des.. rior, unha tíngua dos miserábeis,
Haberá, portanto, "razóns" non mar~
p0is d~ e;coltár ao Sr~ Deteg_ádo ~
pero
que
a
língua
de
"verdade"
xista~·
para pote.!'ciar umha via média.
do goben;to _no eido do ensino, na
para
eles
segue
senda
o
·
p
aste!án.
Nom
as
conhec;:o. Sei, nom obstante
Suíza, hai mqi pouco tempo.
_
Non
fala_
n.da
normalización
do
~
que
opc;:óm
d~ poder antigalego d~
: Dicia e~te eabaleiro, que _unha
idioma·-galego;-que o usa o 90 por
AP (e corifeos) é desnormalizadora
das máis importantes tarefas. ~os
cento da-povoación, (só ·unha mi-·
do uso do galega; -e esa o~óm impli·
mestres españois··(de lingua caste·
noria
elitista
se
pasou
á
líl}gua
doca e se fai sobre a ortografia .ilgueira.
lána) aqui, era. a de •conservar a·
·
minante)
pois
o
feito
da
normali.
.
Sei
que a op~óm que normalize 0 -. ·
identidade dos fi11os do~ emigranzación
levaria
a
rematar
coas
cauQ!llego
nom implica esa, senóm outra
tes, pero debeu5e esquecer de talar
_
que
fixeron
na
.
:
·
nasa
língua
ortograf.ia,
antitética da i.lgueira. E
· · .. das · diferentes identidades dos
·
unha
língua
;'anormal"
.
.
O
.pro_
sei
que
a
terc;:a
via (na normativa)
emigrantes do_ Estadp, coidando
blem_
a
da
lírygua
é
de
importáncia
funciona
como
colchóm
entre· a. do
que todos os - em~grantes .que· dala
meiraríde
por
ser
·sintomático
da
poder
antigalego
e
a
outra,
a antitévimos · temas a mesma língua, a
realiqade glÓbal do país. A sedetica.
mesma cultura e por ende· a mes:
dade galega está en proceso de asi·
Pergunto se, coa proposta-protesta
ma identidade~ Púxonos -~ toC;tos.
milación,
porque
.noi:i
ten
un
dedos
sete firmantes (um deles "por·
xuntos e revoltos-_ .
ordem"), nom se repetirá aquilo, tam
senvolvimel)tO .auto-xerado. ÁI·
O que para: cataláns e bascos
guns sinais · ex~ernqs de moita imnefasto para Galiza, de Beltrám de
isto non significa UA problema xa
portáncia
para
o
noso
pÓVo
están
Duguesclin: Nem quito nem ponho
que destas zonas non em igrali, pa·en·
xogo.
O
tempo
diranos
máis
reí,
mas ajudo o meu senhor. Dispenra ·os _galeg(>s é unha nova aldraxe_
'cousas.
Deica
outra,
se
te_
mos
lesem-me:
O senhor é o poder antigale·
e xa van moitas.
cer.
go,
o
estado
espanhol...
· Todos sabemo~ que o imperiálismo político-económico, conleva
SOCIEDADE GALEGA
asimesmo-o imperi~lismo lingüí$ti·
SEMENTEIRA
ANTONIO GIL HERNAND EZ
co, pero un representante do goBASILEA (SUIZA}
. berno aí.ncla qúe sexa centralista~
debe disimulalo;...é _n on ·ignor'a r que
COMUNICADO DE PRENSA
os gal.egos cando cruzamos a fronte.ir:a. ·n on deíxamos de ser-galegos,
PLATAFORMA XUVENIL
SOB~E A ORTOGRAFiA:
.e non pretendemos causas do ~ ou
POLA PAZ
ÜMHA RESPOSTA.
trQ m·undo, só qu~ os nosos tillos
Sr. Director de A NOSA TERRA:
conserve_n a i,d ént.i dade dos nasos
A Plataforma Xuvenil pala Paz,
Quixera 'q ue ~stas linhas fosem
· quere facer público a sua protesta
antergos do mesí!'o xéito que os
. mo escritas de um fulano asete fula -- pola proxima merca de 84 avións de
casteláns talantes queren e con ranos. Sete som os qu~ firmavam (um combate americanos F-18, que ten
zón conservar dos· s-eus: · se ben,
deles "por ordem") a carta.que l~rom . pensado realizar o goberno español.
·isto ·encadra ben, moi een;:' coa-po·
na sesóm . final das_ VI Xgrnadas do
Consideramos inadmisíbet° o gasto
lítica do gober:no na ~osa - terr:a:
Ensino .e· sete seguirám a responder de 310.000 millóns de pesetas en madecreto de bilingüismo, represión
dos ·mestres q'ue ensinan galego, e. .. dela, .ap.e sar do anónimo (nada vene- terial . bélico, cando no país existen
ziano) co que o trasno da imprensa dou~ millóns de. parados, e C(!ndo o
aldraxes sistemáticas · á cultura;poobsequiou no núm. 19a de ANT dedicado aos perxudicados polo acei.
·os
pula~ e á língua do povo.
(p.6}. Asim que da um fulano a sete te . de colza non é nen a centéxima
. Sabe , o representante do goberfulano (um deles "por ordem"): _
parte deses cartos.
. no, e moho millor _quizais o go- .
Tamen é curioso gue precisamente
berno mesmo, que unha das "cosi. · 1.- -Opino que a carta nom preñas" que nÓs diferencian dos ou- - tené:Je descalificar as normas do I_LG, se merque ese material bélico aos
tros · povos do · Estado é precisaque "tejerizou" a RAG, nem polo U.S.A. o que amosz unha clara de·
pendéncia militar co imperialismo
. ménte . a língua,· conservadá nas
procedimento de aprovac;:óm nem
ianqui.
Dependéncia xa dabondo ase·
nasas 'á.ldeas e bisbarras:;· a pesar da
polo contido. Para iso puderom acugurada co mantimento no noso terri·
"castración y doma" á 'que ·foi_sodir o 3 de julho
sede da RAG e
tório das bases ianquis.
metid~. ·a naso povo apartir_ élos
unirem-se a protesta dos r.epreseA·
Esta operación entra de1:Ú:ro· dos
Réis Cató!ico~, p~ro aoque se ve
tantés da AGAL, AS-PG, sindicatos e
monstruosos
presupostos dedicados
di so· ·se trata-, ql.!e · segue sendo a
partidos; ou puderom; polo menos,
bastante hipócrita di·
ao
exército.
E
. lingua das "aldeiñas" e dos aldeasolici.t ar as dimisóns •do Dr. Garcia,
cer que estase pala paz cando vanse
- nos.
do Dr. Filgueira e -do Sr. Constantigastar MIL MILLONES de pesetas
. -: A no_sa língua ·non foi nunca ün
·no.
diários nos próxif.T!os 8 anos, en ar-_
. v~1or f~udal, siríxelamente, é un
2.- A protesta pertinente nas VI mamento.
feíto social, ·unha condición dunha
·
Xornadas
do Ensino é a que se dirige
Chamamos a todos os mozos e mo·
c,uitura_ especítica, uñha realidade
contra a directiva -aa AS-PG (e da / zas a loitar pola paz e o desarme dun
' que algtms, cegos de comenéncia,
AGA L) e contra o contido das Orien- xeito concreto como é a ·oposición
non queren ver. O e>:<termínio Eta
ta9ons (3ª ed.) (Estou seguro que aos gastos militares.
'. nasa· lírigua _esquecéndoa, eando
neni as lerom ... ). A protesta, nese
n~m atacá~oa significa a . exter- .
.
contexto,
' converte-se em apoio dás
LUIS PEREZ CASTRIL LO
rninación. do .naso povo; e os ga!e·normas
do
1
LG-RAG.
gos resitírnonos a .- ser exterrnina3.- Entendo que· asim actu.e m os
dos;
·
membros do 1LG, ou DS achegados
Sabe moi -ben· o goberno, agorá
ou dependentes por distintas "razóns
''demoérático", .que :voltarlle ' a'
académicas". Entendo-o qomprenconciéncia lingÜÍ$tica a · un povo é
·do:-0, ~inda que nomo comparta. '
autoafirmalo; reforzánaolle· a ·c onciéncia nacional,· por iso se fala de .
4._; Nom entendo que os que mi· '
. bilingüismo, pero un biling.üismo
litam em · partidos marx,istas opt_em
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Pregámoslle ·aos nosos 'Ieitores .
· que, en ca5Q de mandarnos unha ·
carta para esta sección, cumplan
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A celebración ~~á. Qia da Pátria Galeg~
r'.·!

a _nosa coeréncia",.facendo. referéncia
·Están lonxe aqueles temp?s nqs · Duas ~oord~nadas pod~n d~finir o "25. fie Xullo" do ano 82: A primeira· ·é a .unidade do nacionalismo e o c;~áctei- .
.
á -compra de avi6ns militares para que
cada
vez
máis
reivindic'
a
tivo
que
··está
a
ter
esta
data,
asi
como
·º
de8marque
do~tras
forzas
'
con
actos
foklórié'os
ou
pu· que 0 "2~ ~e X~l~o". ~ra. ~nha data
"os señores vestidos de caqui poidan·
·
.de. afirmac1on-re1vmd1cac10n. J:Ioxe ramente testimoniais.
segu.er- xogando á guerra_ e chupan. A Qutra coordenada insértase no intento, cRcla vez má"is forte, cáda vez ~máis represivo dé convertir. este dia nu~ dia
as posicións políticas están suficie~
do", remátá.ndo.. por dicer q'ue "che:.
temente c~ras. Aqueles autonom1~ de exaltación da españolidade "xunguida ao r,aubo do cabalo _de San#ago". Neste--coritexto hai que óllar os.actos celebrados na .catedral estes anos e que culmináronl esté ·2 5 de xullo ·coa ofrétÍda do Rei e as signifipativas palabras coas
gará 'Un día no -que .exista . unba ª'hotas que cha.m~ron a cqngregarse no
ano 78 na. Praza do Obradoiro, que cerrou a sua ofrenda-discurso: España, España, Esp~a. ·,
·
.
."
.
. rada de ledicia do povo Ziberado". Baurista Alvarei, presidente di:
agora impiden por tod~s os meio·s
Berros· que foron contestados ·pouca--tempo despois polos nacionalistas cun éxpr~sivÓ: "Galiza Nación!'., que er~ o.. ·
UPG foi o ·penúltimo orador en inter·
que van de~¿e as. ,coa~ció~s, a ~on lema aprobado pola.xestora do Frente Patriótico p.aia a celebración do "Dia da Pátria Galega" Qo ano 8.2. 1 · •
'
.·
vir, -facendo un saúdo a· todos ·os pa.trainformac1on, a calumma, ate a
roma P,teral pola po~cia da ·cidade
triotas galegos, pára·referitse ~guida
de Santiago,, que os nacionalistas
rriente á negativa de· x"Qrar ou promese mánifesten · polo casco ~ vello da
ter a Constitución. e o Estatuto, afirman.d o que "ser n~cionalí'sta é a únicidade, · convert-ir~do a Capital de
Galiza, ·nu'n coto de reacción antica forma de loitar pola iiberdade e a
democrácia".
"' ·
galego .
· 'Referiuse seguidame~te aos que
' A xogada do Obradoiro, cambiar .
ne'Sté dia pi;-otestaóan .contra a LOÁ. 0 signo nacionalista do "25 de Xu. PA, "contra .a <;al nós protestamos
llo", · por unha xornada folclórica,
cando no's opuxemós á Constitución,
como a própria autonOmia mesma¡
a nai proStitut;a desta lei".
.
saiulles mal. Os nacionalistas congrePaso u logo a,_referirs.e aos intentos
gados na Qu intana eran moitos máis,
de desvirtuar . o 25 de ·xullo, para re-·
e tiñan as cousas máis claras. . .
matar dicindo que ·"estaremos en pé
. Ao ano seguinte, no setenta e noaté que- consigamos unha Galiza Ceive xa fo i a explosión de identificabe e Popular". :
ción nacionalista (demostrada na
Por últimq fixo U.So da palabra Xorua) do " 25 de Xullo".
sé .Manoel 'Beiras, representando aos
Ese ano, nos que milleiros de p~
oolecdvós 'independentes integrantes
soas se viron impqsibilitados de e_n.da xestora~ quen brevem_ente f i.Xo un .
trar na Quintana. as forzas autonómichamam"ento a un¡dade . para consecas xa non convocaron a nengunha
guir -que a "noite de pedra se C<?nVirta
·manifestación, fixeron actos polas
nunha. alborada de glória ".
distintas províncias para tratar así de
desfigurar a data.
A ~EPRESION
'

.

.

Minutos despois de rematada a manif
estacióñ producíronse numerosos
Como unha e outra manobra non
saltos
no -casco vello
Santiago !10S
tiveron éxito (as cifras cantan) ao
que
participarían
máis
de
médio miano seguinte cambiou a estratéxia.
lleiro
de
persoas,
pésie
a
estar
tómaEles xa non podian capitalizar o "25
das, cada rua, cad~ praza · polos efecti_.
r'
de Xullo". era dos nacionalistas; ha.. ·,.
vqs. policiais vidos de distintas · cidabia que reprimilo, negáronse a que os .
des.
~e Galiza, asi como <la terceira ·e .
nacionalistas entrasen no casco vello
novena
rexións militares, nun. númeda cjda.de, aducindo unhas sinrazóns ro
perto
dos tres mil, aparte dos de
. loita antimperialista do povo galego", - . En nome das -oi;-g~irizacións invita- .
que eles anos antes nop tiveran en · O DIA DA PATRIA í>O 82
paiS~no~
das
'(OLP,
Movimento
Nacional
Litexto
da
eancarta,
t¡ue
era
seera
o
conta. Certo é que nas celebracións
E, así, chegamos a este ano, onde
. Nos _di.stintos salto~ , Platerías, Ceren si, tanto relixiosas como políticas se acentuou a represión asi como ~a guido por dúcias e dúcia~ de máis b~mes, PVP de Uruguai, Partido Baas
vantes~ Toural; Franco, Porta: Faxeipancárta·
s
con
in·
s
cricións
alusivas
aos
Arabe
.
Socia'lisJa,
,
-Independentistas
non cambiara nada, o que si cambiou campaña para tratar de sacarlle á data
ra,-; fOron "retenidos'', linguaxe que
foi o panorama polí ·co e "as razóns 0 contido nacionalista galegó. Agora principais problemas e;firmadas-polas dels Paiso'S .Catalans1 así como Se\rer(;>
emprega a p.oli'ci~, catro persoas, que
políticas" para proibirlle aos naciona- xa non era por médio dun galeguis- forzas convocantes (AN-PG, Galicia Orma~a, . presi~énte de Acción Nas~rian ' postas en liberdade.
despois
listas a entrada : non babia outras ra- mo-folclórico-descafeinado,
senón Ceibe, PSG, UP<;; e C0lectivos de ln- cionalis~ Vasca ~ ~sé Luis Cere.c_e~a
dia
antes, durante a "queirna da
zóns, a política manda. AP, UCD,
que, co xiro político, .faise contrapo- dependentes) así como· por outr~s or- · . da HASI, partiüós integrantes d{ coa- ·
fachada"; fora retida outra persoa
ganizadóns
como
¡\.dega,1
Sindicatos
lición
HB)
dirixiuse
aos
asistentes
o
.
PSOE e"PC, refrendaron estas razóns ñendolle España a Galiza; o "Santiapor levar ~nha pegatina do . Blo'que~ A
políticas fa~endo propaganda, eran as go Matamouros, ao Santiago P~le ou grupos na emigración. A manifes- ~ representa·nte .da OLP; Fayez, qu~
outras
v4rias persoas f óronlle saca. tación cerrábaa o cortexo do MCG- pmco <le~manifestd a unidade de· loirazóns dos seus programas e dos seus grin ", como <liria Bautista Alvarez.
das
as
band~iras
galegas que levaban.
ta: A sua interverición.J~i interrumpíPero os nacionalistas acudiron a LCR.
intereses eleitor.ais.
.da várl.as veces por berros de "Pales.:. ·
A campaña antinacionalista e as
Santiago, convertida "nunha auténtiESQUERDA ·GALEGA.
tina: vencerá'.' :e simj.lares, ~consignas
O~ORADORESNAPRAZA
amenazas vertidas polo Gobernador ca capital da repres,ión" convo.cados
CONTRA
A -LOAPA
que
xa,
foron
coreadas
n_
a
manifestaDEG~UZA
dias antes do 25, nos distintos meios . pola Xestora do Frente Patriótico
r
•
ción.
.
~e co municación, fixeron que no ano
baixo o lema: "GaJiza Nación".
'E squetda _Galega celebrou o "25
Non se podía aguantar 'na Praza de ~oitenta en Santiago só estivese a xenTampouco se puido entrar no cas- Gali-za ás .d:uas da tarde. O sol caiá'. a
Lois Di~uez "falou .representándo de Xullo"' c~n ~ mit_in no Cine Capitol
te verdadeiramente comprometida.
co vello, literah11ente impos~bel. A · plomo e .ª xente busca:ba a ·sombra a AN-PG, referíndo.se a. que "non ·sÓ' 'de Santiago, no 'que fixo un rotundo
A data estaba ganada para o nacio- manifestación, como· o ano anterior,
das paredes ou a refrixeración dos ba- no~ so,,,-,os acosados, senón qµe so- rechazo da LOAPA e invitou a uninalismo;, ha~ia que ir reivindi~ar San- tivo que rematar na praza de GaliZa,
rés limítrofes. Houb9 quen deCidiu , mos provocados (:onstantemente", ·dade do nacionalismó. lnterviron Matiago, reivindicar o Casco vello. E os sobrevoada ~nsistentemente por un . marchar até a Alameda ~ escoitar aos p~lo que afirmo~ .que · "hai que re- _ rio Onaindi~; Migud ·Por.ter e Pedro
vellos, os nenos e os que os atenden,
helicóptero da Guárdia'Civil:
representantes d;i.s . distin1tas · forzas , convertir ·o medo en coraxe. _e ener- · Lu~ces, para cerrar o acto Camilo
que estiveron o ano anterior na maEste ano, cando a cabeza da ma- · desde o sqmbi'a .das árhores; xa que a _: xia" Referiuse aos que celebran esta
Nogueira que se . referiu. ,á' LOAPA
nifestación, <liante do panorama agreni'festación na qu~ ,ian os representan- · megafonia permitja ot.ivir 'desde aquel ·data en ."sillas tápizadas", para segui"como a maior ameaza- que ternos
siv0, tivéronse que quedar. na casa. \es da Xestora do Frente (Lois Dié- lugar . .Outt-0s que quixeron. ~guantar <lamente maniféstar · que "agora teneste~ intres", _afirmando asim~smo
Asi o número- glob~l decrecéu consi- guez, Antón Berfolo Losada, Xosé a pé firme, n0IÍ puideron, desmaiá~ · mos unha reivindicac'ión mqis, a enque. "nén o E'statuto, mm aConstituderabelmente, aínda · que non o nú- Manoel Beiras, Xácome Santos, Ma- ..ronse.
trada no . Casco ·Vello, un lugár p~bli-. ción~ ·son hoxe obstáculos para conmero rea_L Alí estaban t<;>dos os dos · · noel Soto, Mirio · López -Rico e BauBaixo este ambieng.e, _pouco propí- . c"t?. do povo galega e non 40 Estado
seguir as no$as reivindicacións".
anos' anteriores, faltab~n os ·seus pais tista AÍvarez ·portab~n unha p¡ncartá · cio ao enalteci.illento · {botouse en Español nen do c ·obernador" (b,erros
Os asistentes foron perto de dous- ·
.e. :os . seus fillos que. diant~ da repre- ·na ·que se podia ler "Galiza Nación" falta r~specto ao ·ano anterior) foron · 'cié Gobernador dimisión).
centos. ·Sl~n prev.ista decidiron quedar. na · · xa· rematara O recorrido, OS vinculei:faJaJ?-do . os distintos · represengantes
O seguinte en intervir foi Antón
. O Partido Galeguista.· celebrou o
. .'
. ro~· ml:),nifestante's aínda non "chega- ·das forzas políticas. . .:
casa.
/
Bertolo Losada _(Galíciá Ceibe). Quen
Dia en Ria·nxo, (» PC en Arousa e o
A .t oma .policial . de Santiag~ 1 no
ban por pritp.eira 'vez á"Praza de Gali-Primeir.amente .o presentador, ·x:e- despois de manifestar a sua contrarie- PSOE fixo unha ofrenda floral dó ciano. oiténta, as d'etencÍóns, os enfren.::- .zá, o. que leva a afirmar que o núme- . sus Santos; leu·µn comunicado da Li- . dade por non poder ler un comunimetério do Ferrol.
taµ:ie!ltos, levaron consigo q-úe. no .ro de · manifestantes era superior ao ga Comunista Revo1ucionií.ria e do cado dos presos, fixo un chamamenPola tarde os nacionalistas celebraano 81 o ·núm~ro de asistentes tarnén' ano anterior.
Movemento Comu·n~sta, .onde se c.on- . to á unidade e rematou ·afirmando
ron festa na Carbálleir·a de San Lou.decrecese, aumentando, po;én, a
Seguidam._€nte da pancarta d_e cabe- ·grátuÍaban .pola u~idade "das. verda- que "estamos condenados a ser cei- renzo na que interviro:n ?S répresencom9atividade re· o carácter reivindi- za; seguía outra pqrtada polos . repre~ de2.ras [orzas da oposición'". Seguida"., ' bes e serémolo".
tantes das organízacións. presentes na
. cativo_~ combatiyo da óat~. Ne~t~ bai- 'sentantes de "tomisións Labregas- ·e ~ente 'su_biria ao estr~do o Secretário
Mário' L6pez . Rico, interviu ·polo
manifestación, actuando diversas
xó~, tamé9 ~nfluiu o 2,3-E que veu . INTG., Logo ~ V-iñan os :repres~ntantes Xera-1 da INTG, Lois ~ Rio·~. qtien ·se PSG , ' quen, d~spois de referirse aos · atracció~s. _ Tamén.. o MC · celebrou
poner ao descuberto a represión sol;i~ das organizacións es_tranxeiras invita- ,, referiu. á loina .dos obreiros pola loita avances da· unidade, do nacionalismo , unha festa na Horta de Sto: Dominpad¡i..
·
·
-.
das "s~'1idar'idade internacio:nal na de soberanía. riaclbnal de Galiza.
. inanifestou ,que-"non poden .soportar go.
. .
l
/
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X.L. MENDEZ FERRIN

Cando o PSG se opuxo radicalmente a que fose lido un co- · ·
·municado dos présos ·de "Galicia Ceibe" -O LN na concentración final do Día da Patria Galega estába a obxectivar unha
cont~adicción real que existe no se9 da esguetda naciona.lista. ·.
Cando Antón Bér,tolo, · portavoz de "Galicia Ceibe"-OLN -no
25 de Xullo, colleu na sua veterana. man de loitador· naciona. "lista ;;stá contradicción e a fixo pública. estaba a situar·a nivef
de m~sas· un problema que só as masas poden resolver . .
Formado -no ·método marxista-leninista, o Bértolo pensou
' con acerto que ningunha discusión política, no proceso de
constr~cción da . n·ova organización na~ionalista, pode ser trata-.
. da só 11as cúpulas partidarias ~silenciada ás masas que están· a
pu lar dende · as raícés da sociedade pola unidade n~ol':Jciomiria.
"
·
M'áis que nunca, .o naso tempo esixe de nós élaridade. Ternos que saber que a unidade que estamos a construir con ·fe e
con lucidez é unha unidade frentista: unha .unidade de elementos ·diversos. Noif somos todos uns. Desde 1964 o. P.artido Socialista Gatego ven estando á nasa direita. O Partido Socialista .
Galego non . é ·comunista, non é independe,ntista . Non emb_ar-gantes, ii_ós defendimos desde sempre o prin~ipio de unidade · ..
de ·acCión co Partido Socialista · Galega. Te'm os defendido ese
principio e ·témolo aplicado na prática~ Mesmamente en diver~
sas etapas históricas, temos resgat~do aos nosos frmá_ns soclalis-· :~
tas da perguiza ·e máis da inoperancia a que o levaban algúns " ·
· dos seus dirixentes 1 e témolos incprporado á actividade radical.
Como ante, nós estamos pala converxencia histórica cos socialistas galegas. Orabén, endesamáis irnos permitir qué .os socia~·
listas galegas, que son, con certos independentes, a dereita so- ·
cial do ·proceso unitariq ·que estamos a erguer, se atr.ibúian a
hexerrionia do movimento.
,
"(Chegado a este ponto coido que ~ería que explicar que cando .digo "nós" estou a referirme ·á UPG até 1977 '· e ao PGP· e
"Ga!icia Ceibe"-0 LN desde ese ano até hoxe.)

O~ ~taques· que .. e.s tá a re~· ibir a .Xestora Naci~nal e_ma:is o
teñen tod~ ' xa a·mañado, vo.ltan a decir os camarad.a·s da ANG . .
· proceso frentista -Íld ·seu conxunto· son _d~ moi variado signo . .O
_E,sunha vez máis,.descof.íe.c en a rea!idade de que "Galicia Cei.españolismo atácanos porque ve na nosa unidade unha_ameaza
be"-OLN non pactou nada con ningunha forza políti(fa por
aos séus pro.xecto·~ de Jexitin:iación detnocrática ·aa _farsa auto. tras ou á marx_!3 da mesa da Xestora Nacional. Non hai posibinómiGa . .l"Galicia Ceibe" e o Bloqu·e xuntos?; pregúntanse._ con,
lidades de discusión aberta, insisten os nosoa amigos da ANá.
· s0lpresa · aquel es que. di.ariaFDente se félieit~ban a- sí mesmos .
E, non embargantes, An~ón Bér.tolo demostrou o 25 de Xuilo
· palas nasas diverx.encias e procur~ba~ pór. todos'.· os meios · . que a discusión está aberta', e este- mesmo .artigo meu é unha
· agudizalas e encirralas. -¿A GSG e a 1NTG ·a con.fluir nunha no- .
proba de que o debate existe e de que o debate é libre. Como .
va lntersindical? lAs A!!ociaqJóns Cultura is federadas nun vas- . ' t~mén son unha demostración .do mesmo as Asambleas rexiotísimo tecido de inpensábel efecti'vidade- polftica? lOué .é o
náis do frente que houbo e vai haber por todas as bisbarras da
que está a pasar e'iquí? Os españoli~tas do gob'erno, os traidpres
.nosa terra onde, uns ou outros, estamos implantaaos.
de Reali<;t~de ·Gal.ega, os _ofieialintas do P_CE-PCG e do PSOE
· . lPor qué ós camaradas da·'ANG non intenta~ levar as su~s
non saen do seu asombro.
;
.
.teses políticas ás Asambleas resionais e, finalmente, á Asam. Como tampouco sae ·· do 5e_
ú asombro · Camilo Nogueira.
b1ea Nacional que terá lugar en sete'm bro? lOu non se decatan ·
Como tampguco sae do.se1u asombro Pedro Luaces.. .
·
os camaradas da .ANG que· toda a esquerda nacionalista xenuíCar:nilo Nogueira e Pedro Luaces; qúe en etapas diferentes e
na está condenada a· se entender alí onde tod9s actuamos, 110
8e diferentes mane iras representa.ron unha liña burguesa .e. an-·
terreo sindical, no campo veciñal, no frente·da cultura, nomo-,
ticomunfsta no seo da UPG, son hoxe encarnación en Galicia
vimento agrario? Se os camaradas da ANG disinten da teoría
do dereitismo eurocomunista, émulos dese Xudas ·vasco que é
ou da práticá de alg~nha das formacións que promovemos 0
Mario ·onaindía. Ambo.s, ou se~a Esquerda Galega, non aceitan
frente, leven embora esa disidencia ao seo das asambleas, á luz ·
· unha · organizació~ frentista .dos nacionalistas. Moita xente, ·
pública dos xornais, alí onde as ideas e os proxectos ·para a
moitos camaradas .aínd_a dtJbidoSOS OÚ indecisos preguntanse
aCCÍÓh ·podan ser faladoS e discutidos.
por qué,, e a respos~a évos ben slrixela. Esquerda Galega non
Certamente nós no_n queremos unha organización para arrinaceita o ·integrarsé· nún frente Ao que. haxa comunistas porque
·carlle uns poucos votos ao pobo galega, e máis nada. Nós non
' p~esu:pÓn,' e presupón moi b~n, ,que eses comunistas endexaqueremo~ reproducir a · riefasta esperiencia pequenoburguesa, e
~áis per·mitirían gae tal frehfo se movera nunha dirección allea
finalmente frustrante, que foi aquela Unidade Galega que amaaos intereses do. proletariado; esto é: na dirección do eleitorañar:on hai ·ben pouco tempo 0 PSG, Camilo Nogueira e 0 Parti·da Galegliista. Nós vemos unha vasta organización inter_clasista
lisma· e tia entrega ao .réxime _político·qos monopolios e as suas"
diferentes armazóns institucionais. -· .· ·
.
,Ppis ·ben, se a e.ilem.izade_de Esqu~r.Qa Gale.ga _e_de tedo_o ese plural, asamblearia e integrada, nítidamente socialista como o
· oañ61ismo é ben exolicábel, para miné absolutamente inconce~
·n oso tempo esixe ·e desprazándose na -dirección da emancipabíbél o por qué da retirada da ANG d~ proceso tán nec.esario ·
ción total do naso pobo, oú sexa da independencia de Galicia
de UAidade dos nacionalistas.~ A Xestora do frente non aceita as
que algún día conqueriremos todos xuritos.
Como Castelao deixou dito: "Non lles poñades chatas á
nasas· pr~postas, din estes compañeiros. J: istc{non é én ab.scilutó ~erdáde, pasto que a ANG non-ap_ortOLr á -Xestora ningunha
obra antes de lle· mirar o ramo de remate" e Viva Galicia in- ·
ai"ter11ati~a, ne_n política nen orgánjca. As cúpulas dos partidos
dependente e socialista.
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CONTRATE ·.-.~]

AS FESTAS-·:,~

cos
~
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A homenaxe que lle deron
a don Juan ·de Borbón en y¡.:
laga~cia vai ficar· na memória ·
dos -que estiveron 'nela por
. moito. tempo. E n.on pofa-im:portáµcJa do · é,lCtó ou do . persoaxe. Non: a improvisación
que presidiu o acto, o afán -d,e
· protagonismo dos concellais,
os nie'smó,s . concellais qué o
q ueri~n meter no xulgado
non h¡tj. mo~~o pala venda da .
· illa de · Cortegada... So.n .os
persoeiros que nun momento ..
·dado, como 'fixo o parlafuen- ·
tário Vázquez Fouz~ . preten~
deron q».e se levaptar~ d:a sU:a
. cadeira a periodista compañeira de RNE Camino Adrio, ·
para ·poder ·Séntarsé el e estar
máis· . cerca · do seu adourad,o
paí do rei; diputados · do
- PSOE .antes ~ republicanos e
agora, sabe dios que. ,
. ·
·Naturalmente, foron 'contínúas as quéixas de que · ne
tapábamos· a vista _o,s xotnalistás aos demais.
.
"'· Cando. don Ju.an soportou ·
ao alcalde de· Vilagarcia pen. d uradü da sua noca, xa q.ue
este,. máis. ~baixo de estatµra

. ,..._

non lle daba colocado a argo.. la . da cadea ou cinta que ia
prender da noca do pai do rei
de España, moitos foron os
que se botaron ar-ir de ver ao
alcalde . arousano na cómica
- situación, nun te-mpo que semellou interminábel para
moitos. · Unha companerra
xornalista non puido. ·aguan_tar máis e maréhou a mexar a
sua risotada a algüres que
noi;i sabemos ónd~ foL r
O niaior cachondeo de don
Juan co pavo, foton ·os 100
quil~s de. sariñas, 500 pesetas
por_ pfécio en lonxa, cos que
confidou ao _povo de Carril. ·
Ficóu coa illa., segundo
·. Pais Ferrin déronlle 300 mi.llóns de ·p esetas, e con 500 ·
pesetas ~en sardiñ~ pretendeu . : .
ooi1graciarse co . verdadeilo
dono da terra· doa gasallo ao
· seu pai, Alfonso XII. .Isa si,
prometeu viver en Cortega.da· ·
cando estea rematada a obra.
suma,..os cho tes:para os .
25 xornalistas, que ·non para_r9n de rir .en todo o tempo.
Probiños, o · ·que. · sofren al_ guns.
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Desenr.olo
da ca~pañ~ .

IZ

a
1-

n

e

Naqueles pontos nos ·
A campaña de apO.io
que
non sexa f~ctible
está a -seguer a sua mar:facer
asambleas facecie
- cha, alnda. que vaia un
pouco lenta. Precisamos · . contaétos coa posíbel
' xente interesadá e man- -·
que antes do · mes de
·dádenos as ·suas opiagosto, · no que todo o
nióqs, suxeréncias, asi '
_. mundo colle vacacións,
como o xeito da sua R'o- ·
teñamos feitos as máis
·síbel colaboración.
das asambleas.

a-

:i-

ta
o

aia

á
n-

Seria preciso que se axilizase a sua convocatória para que non ·se
nos xunten todas os
· mesmos dias. Avisade
con · tempo suficiente.

Se non vos podedes
pór en contacto cos res-_
ponsábeis das distintas
zonas, dirixídévos directamente 'á redacción
do periódico.

Carta ·abérta a subscritore.s e leitores .
nós carecemos de posibili- _-ou como queira;:.., nun coAmigos de A NOSA T.E- _, tores, poñemos unha importante
pedra
desa
prensa
. dades de estar nos pontos - rresponsal, nun t'.OlabóraR RA:
dor.
,
non
enfeudada
en
intereses
dé ventci de . pl'ensa de toSo xa várias as semánas
alleos.
,,
dos os recunchps do p~ís.
que levamos dedipando
ESPECIAL PARA
Cunha administración
Razón importante para au~
esta páxina á campaña de
EMIGRANTES
-OS
apoio do noso periódico. · que non dependa de em- · mentar o número de subsGALEGOS
presas
estrañas
nen
do
po:
critores. No país e_na emiFálamos dos nasos ob-.
- Non é diseriininación o
der, que .r epresente a tocios
gración."
xectivos.
dirixirnos ·a vós. Sabemos,
galegas
comprometidos
os
non
só
iso.
Hoxé
o
Perp
U nha sociedade moder·
con este ~riódico.
periódico é máis e máis de · polas cartas que· nos che·
. na como a que se está
gan de afora, o que de cor•
E é por iso-; simp1esmentodos. Pero _aínda ten que
criando na Galiza, precisa
dón umbiliéal coa terra reselo moito máil. eTen que
te, 1>910 que queremos que.
prensa galega, prensa ceibe,
'
presenta o noso pe~iódico.
verter n_as súas páxinas tosexan moitos os accionise independente. Se conTamén
desde alí podedes
tas
de
A
NOSA
·
TER
RA,
das
as
opinións
dos
·
que
. querimos dotar a A NOSA
axudar ao s]edódicó. ·Asi
queren contruir o país, ten
moitos e representativos.
TERRA, ao voso semanápor exemplo en Euskadi os
O ·ideal dun periódico
que estimular para q~e cario, dunha boa adminjstra·galegos xa teñen organizahoxe é que poida ser ·merda . leitor nQn fique pasivo
ción e unha digna e come
, festa de apoio,
.
cado nos q~_ioscos, pero · e se convirta -como póida ' da -unha
petente plantilla de redac-
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No me
1

·~ ·

Profesión ,.. ~ ................_.....•............... ;............................... .
Povoación .:............. :.................... ~ ................ :.................. ·
·Província

: 1

por_"',n ano-O

··~

................................ '!_••···································· .

..........................................................................
.
.
.

~

. Desexo subscreber,ne ao ·periódico galego semanal .
A NOSA . TERRA

1
f

1 .

DE SUBSCRICION

..................•........... .....·........................................

Enderezo

comunicámolo . para que
sirva de acicate .
Nas . reunións que levamos feitas por Galiza ché-gannos máis · e máis suxeréncia·s co norde comun de
mellotar o periódioo, de
· de.cruar máis e máis·ás suas
páxinas. Grácias_a todos.
· · Nunha ambiciosa campaña como esta precísase _
inventiva,
imaxinac1on,
amosar . que o país vai
adiante.
Sabemos que esta carta
non quedará sen resposta.
Un saúdo de tod.os os que
tacemos A NOSA TERRA. .

. Envio

por seis meses

o imp.o rte. (cheque o. _xiro postal

o

D transferéncia D)

i>réciós da subscrición:
,Anual: 2.5QO pesetas. Semestral: 1.250 I Éuropa: 3.500 I Arxenti-.
na: 3.700 /_ ,USA, Canadá: 4.000 ./ Latinoamérica e Africa: 4.500
pesetas anuais.
.
··
,
·· ·
_______ -:- _____ ·___ :. ___ ,a _____ -= _ ..: -~ ___ ~ . de_:-·________ ~ ____ de 19 __ _
·-Recortar o~ copiár este_boletin é enviaio a Doutor Cadaval, 21 ,- '
de Vigo . ., .
·
· ·
·
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Entrevista· ·c on ·Ana Ereño, torturada

tan '.mal
se
I'

C_añdQ chegamos . 6nde Ana
Ereño para facerlle' a entrevista,
estaba ·a- carón da sua ten:da de
campaña e levou un susto de
morte. Mesmo un de nós -tiña
certo parecido físico cun dos
policias que a golpearan. .Unha
vez ·dadas as explicacións· pertinen tes~ feitas as ·presentacións,
sentámo,Ios, bebendo un groliño don bon pachardn recen
traído de Euskadi.
A conversa, _o s recqrdos saian
fluí dos· da boca dá traballadora
do servício de documentación
do xornalbasco Egin.

, Eu 'sa/ra ,do trabal/o ás tres e
ia cara a ,miña casa. Na costa na
que vivo pasei por unha mu/fer
cunha criatura e ao pasa/a parou
-diante de min un coche do que
baixaron dous homes mentras
outro_fiCaba no volante. -

A

]

~

.

'
do y ahora podemO$ hacer lo ~ ª'": axenda - e -entróU uri desd(/"o
que queramos contigo")...
lugar onde · oú estaba ·antes {oa ·
ax-inda na man e · un papt;liño
VIAXE A MADRID
de servil/eta ·no que habia traza· · -Ao dia ·segµinte, en vista de · - das unhas paralelas, e eles topá:
· que o seti estado erá bastante ron/le unhas seme/lanza · con
grave .ou quizais· demasiado gra- RioS-Rosas.
. ve para deJxa:Ia: permanecer_en ·
-Agora penso que a intención
Bilbo, ·coa luz da alba levána c~- · do que chegbu_onaa min cando ·
· ra a· Madrid. O _2 9 de abril der~n . estaba eu revisa.ndo a axenda,
primeiro pa_de médico.
· · ·--que xd che dixf3n que· foi revisa- .
· lnstaláronme nun . cjós _de,spa- . da tanto en Bilbo coino no ca- '
chós, ·non nas .celdas, mesmQ ti- · miño desde Donosti, ~mi que
veron que comprar unha c.arha e non toparq_· o -papel que ele_s
·ás _sabenas aínda se /les via o · mesmos metf:![_on e " me dera
précio. EntófJ foi, ca_ndÓ come- -·,_ con_ta da sua'manobra.
-.'
zaron os exornes médicos. Até Naque/ momento non soupen
cinco especfaliSt~s estÍveron adi- qué cjicer, .non reaccionei e non
cadas a atenderme.asimilei a .manobra. Como. -eles _
' Ese dia foi cando ouvin dicer _dician .que .'aqui/a era Rios Ro. 0 ·de que · "se q Arregui chegára- sas, o· lugar onde están as instamolo a tratar así. .. "
lacións da Telefónica que estouAn¡t Ereño _-p ensa que _08 dez ... paran non ·hai moito, querían
que /les firmase" a df:daración. ,
dias q·ue lle aplicaron, os que
- · - A noite, xá ·cansa, non lle
.deixa . a Lei Antiterrorista para·
.
·
i¡uedou máis remédio.. -

solpresa, para Ana, foi
ande.
Non poJa detención ou
.
gr
polo que fora (mais ben quizais
un se.cuestro con todas as da
· lei), senón porque quince dias
antes detiveran a uÍlha amigá
sua, xa ceibe, ·e lle preguntaran ·
por· eJa, cousa da que estando
no aviso·, podía provocar o ·p ase
,. · de· A na· Ereño de estar
- a F rancm
esta "metida en . algo ºnon - legal
aos ollos dos ·policias españois.
,

.'

o

I

facer o que se qu~ira cun preso
sen que ninguén se .éntere, . o
foron porque tiñan que ver conio baixába _o . famaño da cabeza, rnonstruosá, au os -:µégrós de
~ngue por todo~ peito.

Aquel debia__ser .o· trunfo que·
necesitaban os pofü;ias do
MULC (antes ~ULA). Xa tiñan
a confesión· da "terrorista".- Estaban contentos.
,..
Antes de pasala . parí a AúForon tan bestas e déronme - _diéncia
·
Nacional; , que vai ser.
tan mal que ele_s mesmos
quen ·entenda nó ca8o no nivel
asu..._~taron... .
·
-· xudiéiá1; - un policia, segundo .
Naturalmente, na _DGS, _
f_ixé- nos ciecJarou ' Aná,· dicí_alle: Sa· Meteronme dentro do" coche
·
• , .¡:_
d
1
ronlle
a
c_
l
ásica
·
roda
de
bon_
s .e bemos qu.e ante o xuiz vas de~
a 1orza e_ un · tirou e pisto1a. ~.
N
.... · tJ
maos, xeito de ir son~cando ·
·
. ese ;· ttjfJítle.(1.JljJO .r;¡~~-'s;~:;, '(11e ·1
d tªd
. ·...:1
f . clarar ·que a :confesión é falsa, .
1
1
ocorritl foi dicirf!e que_era -,.t, le/a- . aos
uns
+
·· ·
A ·xust1c1a
·
, . a·
l d .e tr os,_go· ·peant!lo
d
t e a- que ie
o bngamos.

ie

EDUARDO GUTIERREZ

Voltar a Portugal é, a par de anovar umha agradável experiéncia, asula. gar-se no ºuso oral e escrito da póla mais usada do iberorrománico ocide~
tal, o que ~al tanto como dizer ollar, mais ou menos, o naso idioma nor-malizado.
Os á(Jlbitos de uso que o" .galego al<;anzou nos últimos anos, adoito
exemplificados na tarefa de convencer. pala via do prestíxio, acham aquí
Lim pa!adigr11_a -e umha mais requintada idealidade-arreq.uecedora e decisi·
va, e um pregu_nta-s~ se, em parte, a oºrixe do prexuízo existente para co
portugués nom_mudaría cumha viaxe por estas terras.
Nom se -pode ignorar, como teito carac'teri'stico da anormalidade cultu. ral que padece Galiza, que o coñecimentq instrumental, a cultura que se
. nos fornece, utiliza como veículo o espanhol e que por esta fiestra aberta
ao ·mundo, mesmo a~ravés das traducións, deitan-se xeralizacións, -clichés,
estereotipos exóticos e alheos. Como· nom se pode esquecer que calquer
política normalizadora -desde o poder- atoparia inormes dificuldades e'
necesjtaria anos pi!ra mudar radicalmente a situacióm. Algo tan elemental
·como un labor de traducióris, preciso para evitar a actual esmagadora
competéncia do espanhol, nom se improvisa.

' d1
b:
til

d:

dana ·~basc(l-, con. todos os méus . t:o~s.~.--· anqmza _oram~n e ou· ·. n_6s n__r:m ·_nos inte~-esa,· só '!ºs ime,· p' or
sé valla para a/(10,
- d ere t ef!10S que xusdireiios
Por iso a cuestióm do achegamento gráfico do galego a área do luso·
•
::1
A d --, - -.. , rdt" ,•
'd'
porta asce1J1
lembrarlles que son cuñnda
·
'
d<?
·
eciaracwne
a
come
Ja
t
·.t:·
.d
·
·
d'
.t:
brasileiro
non:i é algo vertolám nem fútil e, polo mesmo, os pósiciona~
;,
-·
·,
.
111car wnte · os nasos xe1es.
Consélleiro_ ---/]asco
·.do
"Interior,
mars
grande
.do
secu/o.
PrecisaO
..
t
·
,
.
-·
r
·
·1
'd
ll
mentos
e
as
liortas sobre ó problema em ábsoluto constitue tirapuxas vas. r
..
.
: · ,· . · . ·
- ·
mm1s enq JSca p 1 e e
~ Luis Maria 'Reto laza.
_,
mente por .e.la fo1 polo que pe•t0
riha b d . . , .
Mui ao contrário: agach~m aspectos do problema político que aninha no
· lsio de Reto laza· aos ires'qúe din a. ertrevista ·co¡,-B al/esteros, · ~~ ~nos por u d
:n a, maJS
, ·p1a·ntexamento global do conflito lingüístico. Resulta magoante que um
,./
.
' '
que me-_¡:01·
conced
. i'da.
- . ogod.res penas : e.-~ª'. o~lmbaleses e
nena galega tenha que fer a Camoe~ ou a Pessoa em espanhol, e é igual11
. me u_~tiveron non pareceu im·
·
· Polleo. ·a ntes d~ ter q. ue .iace-' · uq . -t1ª : ~onhragres~o~·dver . - a~s
mente tristeiro; e sobretodo perigoso, que se lhe pechem as portas para
· portar/les demasiado, pero -r.,mha ,
..
. . -. · · · axen es, u a pena - ~ seJS mepor-se em contacto co· mundo ~ coa cultura numha língua próxima asua
vez.-~en Bi/bo o n_ome do_ Cpnsé- . ,a, pedm o meu bolso para arded'13 _
., . f' .
e.que
tem a _vantaxe de nom por em trance de desaparicióm aquela que
· l/eiro andou. de·. boca
boca un _. na/o:' Ne/ tiñ·a a ax en da, que xa · s~s et un _
or _agres!o.n isi~a -herdou
dos seus dev.anceiros.
-~- ~ - · ·
., ·
.t:ofia rev1's·nda - d·uas vec-es po"" . ª ou r.o axen, e_n'..h-:-_po~ romdper .e
paide veces. ..
~~-- ·
}-_J ·:
·
~1
-..,. .
• -.
,.
a camJSa~ e u a pena · e seis
_- 0 e ·p of _·q µ_- é'foi_o_ "ttas_la- unha
. 1o p1anq
-,
de ·
· Por outra· banda, quem falam de · neutralidade ignoram o carácter di¿·€óm
·b ·mu/fer
- ,en. BJ/bo.
_ Mentras · · an os e un _d--·1a ponámico das situacióms . diglósicas e esquecem. que o espanhol é·um dos
do-a Bilb"o desd~ DQností? ;.«.
esta a orderrandoa, un dos que R. · R
, 0
t
. golp
. ear,·q, · sentouse-·ao m· eu , . . 1o_s_: d -osqs q~_e e . m~ eron na
idiomas em · conffito, xustamente a língua dominadora. Tfüicilmente se
Nada
/ náis -determe·
xá foron · m
~
- ·
·
1 d
- b
. ,.1
d .
axen a.
podem
reclamar ' nacion_álistas os partidários de ,reconhecer como situadire_áainenté a _Bilbo, ·. ten_ én 'ª, .o,-· . no
raza
E n_ to t a l son 15
,
.
; ua .ca. eJra, .· pa/
. anos·'·e mecióm de feíto a, actual: um precário ·"stato. quo'' que dexenera rapidacon ta 4ue efon :do setvício ce_n- san~om~ · a ·- man , por getra~. _ diO. i>oit>-·de pronto', o - mes e
mente cara .a dfolectizacióm e sobre o que compre actuar coa decisiórn
trol rr¡adrileño os que m,e detive- q_~ngo.um_e a-fer unh~ c'?usa qu~ médio que pasou ei, _Y~seria~, a ·
que reclamam· os casos gra'ves,se coa prudéncia 'que aco_nselha a situacióm
roti, para pqrme nas dependén- . tllJO es~nta _sobre_·O n:o~te r. d~ _· ' cildea madrilefia para ·mulleres, '_; e -a sensibilidade sociat•
. ~ .r ~- ·
'
~
...
..,;..}.~·
¡•...... ¡~,. : (J.
U\.~
cías ·do M U{C. leváronme -es- meu pal, -~a que:no[I Jjabia -moi-. . nori . llo :tira ' Jiqigu~n- d~, enriba. ·
posa_d:p_ ,por <;1tr.ás, pór máis que to. Despo1s _pretendeu q_ue· can- ·, Aló córiviveu :·:A.ría ·Ereño con
A breve paseata de verár:n por estas terras de- Além-Minho, ·s,erve para
·
·
. . /les dixen que estivera- ehferma tara· ·, rzon
.ef_,
oAi,usko
Gudariak,
-·t
.·.
d
.
soo
·'
·
·
I"
·
·
d
.
confirmar
.que a, distáncia eotr~
.
_ .· ·
- per o . e
_,_ re~ usas, · as ca1es
, ambos1 si~ternas p,oderia s·er arningc;>ada de
e esá ·postura fa<;_Íaín~'- mo1to CQUSa qµ~ non Ílxen~ e/aro. ,
. hai unhas 60' ;pplítlcaS ( Í 9 ..do
nom mediar· urn asan.hado. ,prex_µízo para com todo O ·portugués, polo .
dallo. . · '
,
_
Despms pasaron a traballado- PCE-R/GRÁPO - _ . olis-inilis ,
~omum do· noso pafs ,como umh~ mostra rñais do sometiménto·cult1:Jttal a·
6
Unha vez en Bilbao,· -entre ra de EGIN para unha' dep·-en..:
- . . - .
·' · - .P ·
'
metrÓpole. ·A referén_cia· ao povo _irmám corno inferior serve para re.lativi- ·
,
•
,
:t •
4 "ca1da.s" entre
este grupo_.. e o ., zar a situacióm aqÜi'e para comp-ensá-la a un~nivel"simbólico . .-fo-_c. ·
.d
-·
r
·
s
comeza/ion
a
gol
t
d
n
Cinco pe soa ,
.
. t o e ETA~.,,)
.t: , - . encm_· con tgua,
. · on
, e e. mn
· · res
· -in : · , , ...
·
· ·, ·
'
' - '
·
·
na
cabeza,
con
1orza.·
tomar
a
declaración
_
·...
A
,
.
A
· E~ · ;_ · 't . . .
. ·. , . . _· por·..1so .o. ac.hegamento
·
· ·ao '.'
, , am
· d a d ~ .e a modera
earme
P
na e·scrita
-portugues,
,
g ora na reno en presen
Era,.1 o día. 28
de · abri_
· d a. .a correspon
.
d en
· t.e d enuncm
- , · -.;.
·
.. · ' estas lin~ás,
- · tropeza
··' c~m
·
• ·
"''nd
.I. Estivemn
D ·· - Traían todo
,, ·. · ·esaito,'
·- as ·pre-. : ·ta
. ~ipm · do)11du!T)ento
gráfioo:c_o q4e-se· escrevem
toua a ·no(te -m,auri -. orne; : -es-:- guntas e ·ma1s as mmas respos- . - " t t
·iJ··· d· · tantos atrancos, realmente sintomáti.cos'de mais fondas postúras _amiudo
pois de tanto golpear, comezou · las, todo. O· curioso é o primei- p;r or ~r~~Ii~ - ~e,_se na~-ºt oga · "~ .... :. a!fovi~~as, iso s¡,'pójo ''aséptico" ar 'cia~ :Cién'cia' o. u ·polos· our-opei·s .do / i·
aincharmeacabeza.
ro ponto onde com~-- · cousa a . ,~ .. op~am~ ,e-dr.t~Qac~mDur~qut~
tualismoacad,é~ico . . "
._~·
.
.
.
.. ..
· ·
· d¡·
.
· .'J
· .
vm como a e 1an en o nos 1
_
Doille lembrar to os os go - considerar na confes/On ponse . a· ,, · d :, 1á .: . ·p · 1:... , d ·
pes, a su~ dor,-a malleira brutal~ que trabal/aba .. en EGfN como P~dra que etc te: ara eua ~ e
, Po~ém, é. o futu.ro .da ·tÍngua o qu·e está a_esi:><ir a fip~rtu' ra dumha fíes·
.
,.
¡¡
d .
'
. v1 a ou mor e.·
tra cara Port.ugal
·
as verb ~s qµe lle d ixeron ao me- · se 1sto ose un .. e fito.
-·
·.
·
- ··
-.
teJa no coche ("H_as desapdreciFoi entón ca¡,do ·me pediron _X-OSE CURRAS
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da -terra e do mar ·
·Contaminación
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,LIBROS
.'

no rio _Ulla

Nmguen quere éargar .co (peixe) ·morto
•

1

~

,.,

"l.

J

.ahálises, pero . como nos dixe:
falacións, fixo que · as . augas
ron no laboratório do Plan Má.- . b~ixasen móito máis claras que
risq ueiro . de Vilaxoan, "sem·nunca.
.
.
pre ·nos cha0an cando aconte- .
Agora
é
moi
dificil
saber
de
~
ceu ·todo, e · non · hai forma de
qué
·foi
o
asunto.
Os
valeiros
saber nadá. A poster~ori é difi- _
.di saber us causa~ e ós posíbeis · chegaban a terra co peixe moi-. ~ to antes de tempo tal· e ·c omo ·
remédias".
llo 'fixo saber ao alcalde PiñeiMentras tanto, é fac#bel -re- · ro Ares cando vengaron o procoller ínarisco, se este esti~era . / hlema . .Os mariñeiros . din, .-al. ceibe- de veda, xa que a el nada .-- gúns, que van sequera a .pescar.
lle aféctou. Xa que logo, nos . A cousa, en dez ou quince dias .
viveiros de Carril, pode · reco- . pode estar rematada.
lleitarse tranquilamente -e ser
comercializada coa c;oriespon. F&l~ndo co ·señor Queiruga,
dente guia. Por contra~ as annon chegou a desmentirnos a
'guias, morren . . Só o peixe de
·. posibilidade por nós insinuada,
Superficie -se mantén vivo: · os · . de que f~ra a empresa PICUSA.
muxos, ·por exemplo,_ non . se " a responsábel . do .env~nenaviron afectados polo' proble- . mento. Foi un globo sonda noma. . r .
so, pero el sen dados non po. dia desnie.ntir ·nen afrrm-a~- naContábanos o director xeral
da~ LimitouSe á recalcar o da
de p·esca · da porr~spondente
cor marrón do rio .hai uns dias. ~
consellaria, qu~ -se vira baixar
- Remataba Queiruga que a
as augas moi marróns durante
investigación ia chegar até as
alguns dias. Ao pouco tempo,
-ª ' suposta apertura da presa últimas consecuéncias, obrigando a correxir os yerti~os aó
de ~Portomoúro ·por parte de
~e~osa. para limpar as suas ins- · responsábel . Así sexa.
~

. 1

CorrupcÍón- e "marte
· Brigitte Bardot -

de

X. Fernández .Ferreiro .
. Mención do "Prernt~lanco
Amor 1981 ",esta novela pre. ..senta o asasinato dunha moza que aposto u todo por triunfar no cine. ·

AS~MBRI;A XERAL
lau~ obno/pilár enciSC>

!.

-

•

-.

edicións xerai5 de galida.,,.
./

.

Asamblea Xeral · ·
. Lauro Olmo - Pilar Enciso.
Nestas tr~s pezas de teatro
os- autores recrean pra u.n público,· dende i_nfantíl .a adulto,
.- un canto do Panchatantra,
u,nha ·fábula de Esopo e outra
qe,Lá _Fontaine. ,

)

Lanchas dos valeiros de Ce.sures. éste-s dias parados.

¿QUén Corta o bacallau?

Ninguén sabe nada. As autoridades están a investigar, iso si, dias
despois de que a contaminación que polo rio Ulla baixou matara
bastante -povoación dos peixes de fondo, sobretodo daqueles que
tanto viven da auga dóce como da salgada, as anguias e como non,
das sollas que no fondo de area teñ~n .~ seu haf;itat.

fl

· A proibición de pesca
abranxe, máis .que nada, á zona navegábel do rio_ Ulla, que
ven ser máis ou menos a que
hai desde a Ponte de Catoira,
esa que está cada duas con
problemas na sua construción
até a Ponte entre Cesures e Requeixo, m~is coñecida pala
Ponte entre Pontevedra e Coruña da éstrada estatal número 550. E . ese, e non ·0 utro, 0
tramo navegábel do rio Ulla.
O resto ou ben é ria de Arousa, ou ben é augas arriba, zona
na que só UDS poucos barcos
areeiros se aventuran, na percura dunha mellar calidade do
material que explotan.
'

;-~. j

'

. ·A ribeira do río verten has- . :.
· tantes ' empresas, _aínda · que
non de moita importánch!, por
·máis ·que ateñan relativa.. Dici-·
mos isto' comparando ·a sua si- ·
tuación e vertidos cos de Celulosas: Picusa en · Herbón, Nes~
tlé en Ponteeesures, Mosajcos .
J~ierro en· Catoira... algqnha
fabrica de _preparados de ·alu:
mínio ·e outra de co:hservas ·en
'C~atoira, aparte da Finsa, . f drman ·o conxunto dos posíbeis

\

-

•...

)~

t ,-

.

. ·~. ~
~,

O pasado -a~o foro~ moitos os barcos do Est:ado, sobretodo bascos, que .alentados p"olás razón~ da· administtación-española
en canto aos tratos con Canadá se fixeron á mar: A realidade,
cando chegaron _ás augas xurisdicionais canadienses,. cheos de
gasoil, sal e víveres, foi moi .outra.
Non habia entón, nengun permiso p~ra faenar ~as augas que
están reguladl!S pára a pesca pola nación máis septentrional de
América. Porén, a existéncia dunhas cons~rvas foi suficiente pa. ra a Administración Central e embarcou ·-nunca mellor dito- .
3:ºs bacaladeiros nunha aventura ni! que todos iatr ter-pe.rdas ao
verse obrigados a pescar en augas exteriores do Gran Banco,
praia pesqueira situada· nas· t~steiras e no interior das 200 millas
canadjenses ~nde ·se pode cóller bastante pota pero moi pouco
~acallao.
_. ,
. .· . ·
'_ · Este ano, están nunha situación semellante. .
Nos últimos dias, andan a saii' os barcos ba~aladeiros galegos ·
Na Cása Consistorial de Cepara Norueg~ _ e Canadá. O presidente da Xunta recebe todo
sures, ao_ fin .e. ao cabo o con- .
Ied~ ao _embaixaélor en España da República. ·c~_nadiens.e - e lle '
cello polo que discurre a maior
pide que inter~da para consegue.r o tratado dunha .vez por _to- ~·.
parte do tramo"fiñal -na ribéidas. Este, diplomático, dillé qu~ si e todo, segue igual Logo marra sul- moitos estudos se f ixe- .
cha de vacacións tal e coriío tiña previsto antes _d e que Albor o
ron pero
nengunha .concluimportunara con nada raro e tal cal.
sión se chegou. Conselleiro de
· · Non hai nada firme . .Os trafadqs para a pescaria do bacallau, ,
Pesca, D.i rector Xeral dó mes'
con·
t<;>do_ser unha indústria de poneos barcos (por certo, quimo ramo, técnicos da Conse- ·
z~is o interés ' deste· tratado·. concreto por parte de AlbqJ: parte ·
; llaria de Sanidade, da de In·
de que o
Conselleiro de Pes~ é ~erente de duas compañias
d ústria, ~stán· a - ~iscutir os
baealadeiras), non hai xeito .de que
Estado Estiañól consiga
pontos escuros da situación
1 nada positivo para eles.
.
·
.
.
.
pero, , daquela·, a ne~gtmha·
Asi lle vai <?On todo~ Primán -_os i1'tereses· particulares' (impor- ·
conclusi6n se chegou: .
tadores de ~ ba:callao noruego, que ·se .forran coa· ·escasez .ou o .·
.Asi, biófogos, químicos e
Conselleiro. Díaz del Rio que mete a cuña do Aibnr para o seu
técnicos da ConseU~riá de In~
proveito persoal) sobre _o s públicos. ·
d ústria ·.fixeron as pertinentes

culpábeis do asunto que nos
oéupa.
,
Para o alcalde de Cesures,
.. este é un problema que deberia ter solución inmediata, pois
xa para os mariñeiros do seu
povo, os va!eiros, do que xa.
nos ternos ocupad.o nalgun número anterior, o parón imposto- anteriormente palas autoridades o ano pasado Hes per~udicou notabelmente e con este
poden ver'- perigar os seus intereses dun xeito abusivo.

1

_Guía ·pra -pilla-las troitas, miñas señoras-

a

seu

..

o

~·

·

J. J. Moraleja Alvarez.
o autor mostra, unha vez máis,
a rara cualidade sempre presénte no seu labor académico ·e periodístico: a boa dosificació'n de seriedade de bo

nu'mor.

A obra remata cun epílogo de·
Alvaro Cunqueim.

·

Son libros da colección Mon-·
tes e. Fontes, a Biblioteca
Popular Galega.

_Q g
edcións xerais de galicia.sa
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estudados con ,.cal~a 'e en. pro- .
De todo~ os · xeito~ se co
fundidade .. Logo de' seren anali:. ,· ta plantilla se tráball~sen tn
zad.os pérfecta:qiente, 6$ ~asos - as ~oras ·palas que cobran
_serian .remesados aos seus médi-;. ?eria estar . a facerse un {
.cos _de eabeceira~ cun ampló in- importante.· Mais se ve n ~
0
forme e . coa orientación terato - ~e. consultas ·reálizadas~ No· se
péutiea cor~espond~nte, o~l ben, serv1c1os. como
dos os
0 da Pel (
'no seu caso, o paciente seria .
matolox1a) º.U, o de Ps_iquia ora me
.- 'enviado· a-un cen.t:ro hospitaláJ:io, que saen a mais de hora e ndo ás
para exploracións· ou tratamen~ia de trabal1o por· ~-ada en sposith
tos especiais. .
mo ou consulta realizada, ·co n ligad
Por lóxica, este$ . centros de· que non corresponde en abs , todos
·penderian dunha Residéncia ou to coa realidade.
s.,dici
aun Hospital, coa que os médi.- .
guro'"
. ·como n 0~ existe conex
cos mtarian ( é · di~er, traballadirecta cun centro hospital 'q uen
rian seis meses nun lado e seis
da ~eguranza Social, os médi e 'se i
. no outro~ por pór un exerpplÓ ).
( co vistp. bon da Inspección ivadas
En cert~ forma, Serían as condi~a d~ zona · ~oútor Toj
sultas exter_nas d un· éentro -hos- poden mgresar alguns ·enfer
pitalário grande e importante . .
.en sanatórios privados conce
·. Nisto· último é no que surxe ~
dos coa S.S. ou co Insáiud t
un dos ··problemas máis graves ' como o Policlínico "La R~
do Ceriti:_o de Diagnóstico de ·da", ou o sanatório "La E
Santiago, porque non existe ~an~a", feit.o que dá lugar a
-~ · Ílesta cidade nengunha Residén- . riosas picarescas, das que fal
~ .'cia cla Segurariza Social, xa que mos cando analicemos serv
,; o Hospital· Xeral de Galiza de- por servíció.
dixerr
pende qa . Cidade Sanitária
En fin, irnos examinar o irófan<
O edifí~io do Ámbulatório de Santiago, no que se alberga ·o C~D.. -.
"Juan Canalejó" da Coruña. Fa- pasa nalgunhas seccións ou
cilmente comprensíbel resulta alguns facultativos. Poñemo rvício 1
pensar que entre os 'd ous cen.- os máis escandalosos, o que ndente
tros, con sesenta quilómetros cesariamente non quere d
-polo médio.,_non hai intercone- que o resto marche ben,
xión de nengunha caste' e mes.- non se coñece un caso de m
roo é imposíbel ·a rotación dos co do C.D. que cumpla co
-médicos.
.
.
horário laboral de seis horas
¿E por qué non se criaron to- regularidade e todos os dias.
dos. os centros desta caste que gamos que se contart ·cos d
estaban previstos?: Por falta de d ~ha man os que están -e
~artos non fói, xa que daquela a
horas diárias, pero . daí
S.S.,. tiña superávit na sua xes- abaixo están tódos. Isto non
. Esta involq~ado. o Presidente da Xuntá, señor Albor. Tamé-n ou"hos_~'insÍ.gnes médi~os'. ~- coniQ o tión-: ·o máis probábel é que al- impidé que nos últimos m
·ex-Director Xeral de Sanidade da Xunta, señor T.ojo.
.
guén se . de catase de que unha . estean a reivindicar a xor
Trátase dtin claro exemplo de cómo a medicina privada se benefíci.3 da púbij~a, a-ar~incona e supe- boa rede destes· centros era de sete' horas...
te serv
dita todo aos seus intereses. A:saúde, os xuranientos hipocráticos, pouco importan, o negócio é-o ne- _unha grande competidora para a
o
únic1
sanidade privada, para o gran SERVICIO DE XINECOLOXlA
- . .
.
- .
'
gócio, aínda que sexa na saúde.
ñol
qu
. · Este centro leva dez anos funcioriando, é un dicer, e case ninguén sa~ da sua existéncia. Todo-o negó.cio . .
OBSTETRICIA. NEFASTO
ente
pe
· mundo o confunde ~o ambulatório de Santrago.
. .
,
UN ORGANIGRAMA
O
xefe
deste
servício
é
o
n
xefe
Trátase do C.D. (Centro de Diagnóstico). Nacen da noite pa_ra a mañá, quizais"poi~ capricho.don _QUE NON FUNCIONA
tor Cajide Montero, que d . Isto e
ministr,o que daqueJa non .tiña nada .q ue _inaugurar e ia yir de visita a ·_"la reg{ón·gallegd".
. ,
_
_ O centro _está, na actualidade, hai uns dous anos ven ocup
do 01
Aqui-·damos pelos ·e sinais de todas as irregularidades·; abondosas, qµe hai no ·seµ funcionamento, se máis ou menos <leste xeito:
a Dirección do Centro. Apl udantE
· ·
·
é qu~ se pode empregar esta palabra.
Plantilla médica.- Uns 50 es- lla fórmana cihco especialis
· Lean e xulguen'.
pecialistas de diferentes eidos polo volume de traballo hai
Da sua posta en marcha en- pola ~ua ambiciói:i.: .. o doutor ~ ción _p or _Sección e empregado distribuídos. en .Xefes de Serví- en que non chega a un enfe
cargouse o que:foi o $eu.primer Co~cejro, diputado por UCD, por empregado todo 0 cen~o, cio, ~e Seéción e Adxuntos Clí- por médico. Ao non ter posi
dire~tor: o· doutor Manuel ToJo candidato ~:por Fuer~a Nueva,, . conviria deterse nas suas carac- nicos. Todos cobran os salários dade de atender partos, en r
~eboredo, de quen xa ternos fa- . ex::pre~idente
do . ·obradoiro, terísticá~, no q_ue pitido ser e · correspondentes a xornadas de dade chegaba cun só galeno.
.
seis horas (de 9 .de mañá a 3' do
Neste servício existe un
lado bastante n~ste semanário, '-Clube.de Baloncesto. Este home non é:
· inspector médico da Segliridade . . uso u o centro para, entre outras · . Desta caste de centros só se serán ou ben de tres do serán ás Cf:\SOS máis escandalosos de t
o centro, · o doutor Segr
Social (hÓxe Insalud) e ex-Dí> ·causas,. as campañas . eleitorais"' ·· chegaron a criar tres ·en t~do. 0 nov~ da noite).
rector Xera1 de- Sanidade nas ·. cos dous partidos de'va:ndit,os. :
Xefe
de Sección que leva
A:T.5... - Son unhas 70, taEstaoo españ.ol, por máis que ·se
·plantilla
máis 'de- dous anos
.Cando Couceiro foi "'deste- pensara .montar máis' d un cento mén: con xornadas de seis horas.
Xuntas de Galiza de Quiroga e
Rosón._
, < rrado" ás Caná.rias, voltou ocu- ·. celes. Estaban concebidos como ' ~gunha delas ,traballa polo se- descoñecido pola maior p
Lago, ·a maioiia· de pos.t os de par a Dirección o dóutor Tojo. q.n lugar a m.édio ·camiño ;ntre rán en 'servícios do ambulatório. do persoal do Centro .
médicos .e enfernieiras foron ·re·~ ao mesmo tempo ' que "8eguia os conxestionados ambulatórios
Auxiliares-de C!/nica, Admipartidos a dedo entre os arili~os .desempeñando os seus cárg~s -e ·as complexas residéncias da . nl.5trativos, -Celadores, Limpia- come, durme e ten unha,
do do_uto.r Tojo~ aínda que ·pa- ~a Inspección de. Zona, Direc- .S.S. Estarian diastinados
evi- dores. - Suman . un total de .50 consulta privada, con part
. sado, algun ·tempo, as prazas ti- ción Xeral de Sanidade·da Xun- tar, en gran"':medida, os interna- ~mpregados dos que ~nhfl míni- calquera hora, ... na COR
veron que sair a concurso, · res- · ta de Galiza:e Médico de empre- mentas innecesários e a estudar ma parte presta taméli servício '.' o máis normal é que cada
. trinxido.,~ ~o si, para ser confir- sa de Fenosa:
.
·ca·sos difíceis é complexos. O~ . _no _Ambulatório. .
.
'
ce días vaia dar unha volta
madas. Asi p_ois, ó irracional or. ~· Por ·fin;· situou ao . médico inédicos . que neles traballase·n ·.. · o · organigrama d~ · Cent~o .Sa:J;J.tiago e tome café. co d
ganigrama do · Centro p~ece, . compostelán, especialista en Xi-· farían~o c_u nha xornada de :seis mm . póde ser máis irracionaL' tordo CD. ·
..
,
obra - do · dev~ndito doutor, de- riecofoxia señor Cajide 1'4o~tero · ou· sete horas diárias -(o de San-'· Por exemplo, hai -cinco' m~dicos
O ~aso do xefe d~ servi
·· mostrando .o m~is fondo deseo- no seu pasto. Este novo dirixen- · tiago ficou en_. . seiS) -o mesmo . · para Obstetrícia-Xinecoloxia . director do CD, ta·men ten
.ñecimento do ·estado sanitário te emprega, segundo· .alguns em- qué os , A.T.S., oU auxiliares, ·cando noh hai camas nen posi~ . miga. O doutor Cajide ten
da povoaciÓn. galega; como logq · pregados, ó centro como se fose ~te. _~ ..,
.
. . biliqáoe nengu.nha de atender consulta abonposa poJ?s se
demostraremos.
·a ''sua letra" e por máis q-ue se
. A_·e~tes centros chegarian os· partos. No servicio de 'Reabilita- na sua casa, pero rara e a
·•·
confese: apolítico, pÓuco lle fal:. enfermos r.emitidos desde . os · ción ·hai máis .médicos case ·q·ue ·en. que non chega düas _ou
cos NOVOS DIRECTO~Es, ·
tou para encabezar unha lista médicos de cabeceira ·ou desde fisioterapeutas. Existen .plazas horas máis tar(le do que: de
TOJ)O IGUAL ·
extrema dereita ás eleicións os especialistas de ·zona ou de "· como as de- Cirüxano e Aneste- ou ten que-.sair-escopetado
Ao cabo duns anos, o deutór ~múnicipais do 1979 (Indepen- cupo. ~Asi, _ o~ Il!édicos das '<lis- : sista mentras que non CD non o Sanatório ·,"La Espe:anz
Tojo:tivo que deixar·a direiclin:1 dentes Amigo~ de Santiago). · ·
'. tintas especialidades traballarian hai quirófano nén."camas. Non · atender un parto; En fm,
e foi sustituido por . oütro ins- AS CARACTERISTICAS_Í>O- .
en e.quipo xerarquizado (-)~efe . existe . a -pra,zá de: Reuinatólogo . tión do d9utor ·Cajide no
pectar inédico· d-á Seguranza So- · CENTRÓ
~e Servício, X. de Secc~ó?, Ad- cando -est~ .seria "indispertsábel. -non pode ser n;i~is nefasta
cial, uñ ho~e que é cpñecido
Antes de ·porse a analizar sec-, ~untos,, etQ; •. ) e. os casos s~rian nun .. centro ·galego. ·
que
se vai deteriorando .pr
. 1'
.
•
.
.

°

1
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~a Ro

"La E
ugar a
~ue fal
,s serv

lñemo
o que
l'ere d
ben,
odem
pla co
.horas
>S dias.
·cos d
stán -e
daí

· ··. e· non
, · quizais sexa ,o . mese·s_cohrando
como X.efe de .... iQué.fan?·:
.
. ente· ' a ' asistén:cia
' E
.. ste· servicio
..
ésixir _cu_II1:Pli~Em~o do .· que l}ºn hai'q.u irófano. ,. , -.
ú.nico qué. ten unha- chisca de . Sección e sen traballar, ·xa que·
Resulta doado ·deducir~e se
d
· _,· pe~o
'n el · pa:san algu
· ·-·_ . nón ·babia ap·ar.ato nen pres\}- . ÓS ~édic~~ non· ~stán,. n_o~·• seUs'.
cando ·e.1e- .o pnmerro .en · ·
.
_,.
. .
. . pres. t1'·x10·
i:
rj!!IO •
· ·
. ·
·
-Pasa-rqn x·a seis. meses desde· 'nhas cqusas rara~. Exemi>lo~: a · ·posto :Pafª méréalo. Despois :.postos,._ os ·A.T.S. ; non · teñel) .
cumphlo:' .
.qué' o doutcn; Fernández ·Albor plantilla de médicos é de catro e houbo un recurso promovido .· moi:to que fa.c~r; pero ~ co·':lsa é ·,
No servíc,io. .sfe · ~neco_l~xia dei.Xara ·a:..süa praza sen que nin• a de fisoterape_u tas ·famén· .e ·de por ·Óutro - electroerice.lográf~st~ . m.ó ito ~máis complex'á: · t~~en
d s os médicos, ..dmnos, s~n · .guén o 's ustituíse, boa proba ·c:te (:atro, .cando ·º noqnal -~eria que
e quitáro~Ue a: praza~ ~índo -se- '. t ·raballo · dal:>,~ntlo, . p~r.o :" n~s .
º~ª moi "·pr~~es'"~, recom:n- . que no CD non facia. ~bsolli~a- fosén dous médicos eon oi.to oú guidamerite .a conc.ursó:
se_u~·· /ah.ores ·: , cal~eta;~ lio.rdaás
mulleres
qu_e
se
ponan,
·
mente
nada.
·
.
-:.
·
·"
·
d
.
.
·
..
•
·
:
·
:
.
dQs, cos.tura, e,stán á.ord,,e,do,dia
do
oc,e_ fisoter~peutis.· · ·~
.Desd_e. o . l . de ·.x~n
spositivos iptrautermos. ou fa_. .erro. do' n·0-.·cn·?.. de·s·poi's·das-·d.o ce da m·a·d trompas pe
Por oufra banda, é publico
· Tam~n é 0 único .se~ício ·q ue. 1981, ó dvutor ~1~. ~ adxunto . 'ñán:, o centro. tamé~ téi1-alguns
n ligaduras : as
· ···
- " qu·e o doutor Albor~. ba·ix·aba red · El ·t
f l
f ·· b
· · ·
· ·
·
·
t~dos se negan a fac~lo pol~
. fancio:na á ma:~iá e á. tarde, pe_rp
e . e!! ro~nce ª ogra ~e.~~ . ra r. dias ªªpecto . d_é .. mércac\illo.: as
. · do que "non entrd no · li~iosamente áo CD ás dez da· todo parece indicar qué esta ~elixio·san)._ent~ ~ .sua,-normna ca-' _ · vendécí~ras ·de.· xoia~, "puntillas·, ·
dicm
Sdro"
- ·.80 :000
e daí que alguns se ex-· ~ mañ.a', lia a pren·sa,· frrº maba u' ns .·. maneira· de funcionar . ñon ve.n ·d ~ mes ( un h ~s
. .·· pes~t as)_._ -~~te'larfas·, vestido§~ roupa de '
0
~quen a cantidade de _. xe.nte volantes par~ ingresos na Rosa~ / dada p9r. favórec~r aos usuárias,.. : _am~?:. que _ · servic,m ~ga~·sen n·enos, sá.lC}J.ich~~-. d~ -_ Sobr.á do
e ·se ve nalgunhas consultas .· . leda e; · ás ónce·, ·x a estaba sem- senón ª·álguns médicos:
-- fu:p.cmn:ar.
.:' - ··': ·
.d.os ·Monxes,-.... teñen ._a pói;ta
ivad~s <leste 'campo en Sal)tia- pre. traballanClo· neste ]>oliclíni- .
. . " Prim~iramente·, non . foncio- . aberta a.tod.as ~or~s. ..
.
.
co ·do . que "casualmente" é o SECCION DE ·ELECTRQENCEFA.
.
.
..
-. _:naba·. xa 9,Úe no~ habia aparato; -~LTERNATtv.Á~, HAiN~s·"'.'
director; , Deste xeit.o , cobraba LOGRAFIA: NON FUNCIONA
·
d
150
·
o
oo
t.
··
·,
.
·
·
.
·_.
.· pero logo gastatonse perta . d~ - .. -·
, .
. . .
- . _ .
d
RVICIO DE CIRUXIA,
·arre.· or
as
·
pese as · . _.Rabera. aproxim~d~me~te ea: . .dez m'iilóns nun._ Electroencefa-~ ·. Pero nos .non cntlcamos.por ·
ménsuais pqr estar,. teoricamen- ·t
éd·
·d
· / ··
fT..:· l ·,
d
oo SR. ALBOR
ro. ano~ ~ue ~n m. ....wo, . ?. ou- ,- lógrafo q\Íe chegou ao c·entrQ en. ~ criticar . .: lil~ so UCJOnS 'a.este . ~: e
nadal do -Oiteñta -e un ·e aíríéla . sagu~do gue· pos custa millóns
sen, te1:Ilos. que ~acer agora a · te, das n"bve ás tres no CD. fylais · tor L01s, estivo · mais de doce
durante esas horas ·onde estaba
'
·
feréncia a Fernandez Albor,
: ·. }~ - ~ll!-óns dos q_ue alguns se be· .segúesenfuncioncµ. -~·
era:
operando
no
seu
sanatório
·
·
.
·
·
.
.
nef 1ciah... . .
e'home que segundo a prensa
A d1· se u1 pa que d'a o d.uec
· t.,,or _ ·-.·
·
,
Particular a algun enfermo que.
-E · . d~ .,· . ., · t , . .
el parece.inmaculado.
'e que. est'an a acondºic10nar
· · ·' .a: i:"'
nd--con· · ic10ns
el mesmo mandara desde o cenu.et-_
· la eoricas,.
·11
· no
oCD non ten camas, como tro . de diagn,óstico . através-- da
hitación onde· se varinstalar. Is- ". caso_ ~ que a P ,nti a q~~ese
t. . - .. . · ; -d d
.
. . - trab~tllar;: ou alguen a· obr1gase;_
· dlxemos, nen tampouco ten SS. Enfermo p.ola que 0 sanató. o parece ·ser ver a e., como ta..
. ·ee t . ·. d, n· _
_, t' · fe ·
·'
,
b
·
o
n ro e . iagnos ¡co, na
irófano . Sen embargo, ten un ria e, polo tanto, o señor Albor,
men· .o e que as o ras. que po- ·. d
"bºlid
d
d -sd ·
d"ian rema
- ·t ar e.n
· menos
·
d u: ·n~h a· · gran
es posi H1 ª :t.es;
rvício de Ciruxia e un corres- ia cobrar uns honorários, adet .
l X e 1e lil'."
t,
ndent~ xefe de Sección.
mais do que pagara pol9s extras
rsemana, l~ván meses xa que lle. :fegralr~ ~oH· os~;.. ª. ·P·r er~ -~le · 1u1'd os no convemo
' · co
f oren ·encargauas
~ .· ·'·t ei. . ace
non me
a un. ·carpm
·. o . no . ospiLa
· d · ovmcia,
. d
·Este Xefe é nen máis nen me- Insalud.
0
ro·-q-ue só traballa nelas os sába- ~n · .~squecer · . 'ª-s enro 10 ~
s que Fernández Albor, Presid. ~ · l t · d -· - · · · · func10ns ·preventivas tales como
os po ª ar.. e.
Cent~ós de ·Planificación ·Faminte da Xunta de Galiza. Pero
O.u sexa, Albor pódia chegar
xe non podemos afirmar se. a cobrar por triplicado por .un
.
Mentr.as~ os · enfe~mos ·q~e · · _li~,. de · OrientadÓn Co.m~nitá~-:
cesou no posto, por ex_cedén- mesmo servício. Desta picaresca
precisen destinipo de diagrtósti-·· ria·; ~te: ·
-·
·
a especial por cargo político,
. co, sen.. ben per~énza,ri. ao Cti.,.
" Pero o q~e pasa é que tocios .
hai moita notitros galenos que
ro o que si sabemos é que du- .mandan os pacientes a "La Es. ben ao Ambulatórfo; teñen que - es'tán -éontentos segund9 eStán. ·
nte os tres primeiros meses de peranza".
ser - ~nViados ao.- hospital. No Aos catedráticos dá Faculdade
r Presidente, seguia figurando
hospital tardan un prorriooio de ··de ·Meclicina que . contro·l~n o
SERVICIO DE RE~ILITACION.
nómica do CD. Quizais·xa es- VEN DE OVIEDO
.cinco rn-eses- ~en despachar os ca- aaspital Xeral nrin lle~ interesa
adesfeito o "erro".
ses _que son enviad.os desde ·.o· que $e crie nacla :á ,marxe deles.
O Xefe ·deste servício ·é F .X~
Ambul~tório.
Aos ~ xefes ·de servício .d() C.D. ·
O asunto non remata aq ui. Jorge Barreiro, fillo de A. Jorge
te servício á medida de Albor Echeverri, ex-rector e ex-cate.A ~ solución -é, conio moitas que teñan intereses en sanatóo único de todo o Estado es- ·drático <le Anatomia, A. Jorge
.. vec~s, qu~ Sé mi ·ten pdsa ten rios · privados . tampouco . lles
ñol que está composto unica- Echeverri. Durante o curso paque recurrir .a mediciña. privada, . p9de interesar que Q ~entro funcione ou 8e convirta nun ~entro
ente por unha praza de Xefe, sado, este novo profesor foi
ilo facer privadamente .. Curfosan xefe de sección nen adxun- agregado de anatomia-en Oviemente os tres aparatos privados hospitalário. E ~ ... ATS ·"amas
de casa ~~-tampouco.
. Isto quere dicer que, ou ben do, pero seguia trabállando en
. que f uncfonan hoxe en Santiago
·
~
do operaba facíao el só sen Santiago. Óu polo inenos ·copertenéen a médjcos do Hos-pi_.
. Algi.m inxénuo agárd.aba que
udante, ou non operaba. O brando.
. tal e do .CD ..: .ú negocio · pare~e · coa chegada dos-Médicos ao Po.:
perfeito.
· -·
=
der Galegq; íanse -arraríxar os
_pro.blemas sanitários. ~ePero· _n en.
parte superior Tojo Reboredo, principal artífice; debaixo Ech~berry, un dos beneficiados;· a máquina de esplora:. · No ap~tado _d e ane~tesista;
o '.'Médico Delegado _do ·· Go~
'n encefalográfica, que aparesce embaixo das liñas houbo que desembalala para obter as fótografias. Cobrar ~obran
.coidamos qu~ :se chama dqutor berrío" nen o '~Medico- Presiden'r"facela funcionar". ..
, ,
.
Abril, ,.xa qué ninguén .;oñece, . te -da _X unta"' parece. que teñen
porque, cómo é lóxico;· non ten . . presa .en ocÚparse da saúde dos
nad~ ·que ii facer ao CD. O que ~alegqs. Mentras, os. cartas essi se sabe é que traballa no. Sa- · tánse· a tirar en, asuntos ~omo o -.
naj;ório da Esp~rariza. .
.: centro de. Dia~óstiCo de San:: ·
,
.
' tiago, ceñtro ' que nunca tlvo :
OFTALMOLOXIA,. CARDIC?LOXIA . función algunha.
;.
E :JlERl\:IATOLO~IA,
., .
Coüsa da medicina· :pública e
. os usuA~~s, DES~TENDIDOS:
da . privada·, como se pode com. o~ u~u~1os de oftalmo}oxia, probar. suma, itÍter.eses, ~que,
~ardiolo,x~ ~ rle_rma~oloxia ve- . cada dia, e~~án máis pres~ntes~ .
_nen .. ~~ndo desat~~d1dos_ ~estes
A todas estas "an.écdotds"·faserv1ci9s, r~spect~vos, debido ~ cilme~té ' comprobábeis, haberá .
que os medicos que traballan no <
..
g d" · unh . "guinda"
CD' desempéñanse ao mesmo iu~_ len ~ rr
a
. ._ ·
tempo · no .hospitál e ~a pri_vada. · aAijlt ,oghº:~ tr : · ¡ .· t~ , ·.· .
·R · ·d
· 1 · d- ·
t•
. e a1. es anos es 1veronse
( ecor. en as ~1s .e mcompa l-.
g · d. · h. ;d
t- ·
·1
. · bºlid d
- f" 0 UCÍ)\ . ·
- pa an o un . as. uascen __:i~ mi
i a es que IX
·,.
pesetas men8uaIS:c por .espa:cm de . . .
,. Perc;i _.a· picqresca ·rion r~,1Jlª~ · várfus ~~nos. pofo- al~gtier duñS'
.aéó . ._ Poderíase, falar ~alg~q mé- paixos no El)~;nch.e Cori!,i>.o~te- .
. -,dico-. que · ten" montado ri_o -CD . lano .. ~aixqs· que jan ser_destiña- .·
unha axéncia para arranxar pen-· dos a consµltas. do Ambulatório · ·
sións .de i_nvalidez, "percebindo "· pe:r:ó ' que, nunca : cnegáipn. ·a
. abultados sobres; 'lunén citar a arranxarse. Deste .asunto sabe .
. outro que ·pasa no
a · consul-. ..moifo q ~nspéctor. -~ñor T~jo'.
ta .- dul)hacqmpañia navieira. par- .. ·o que queifa escoitár.' que . o ·
·- ti.cu.lar, ... para qu~ seguer. Aín- · escoite, .os que teñen que ac~ 
.!::! da' que,' .comp.·fin de festa, 'Hes · foar,. actuen e 0 povo ...~~ chegará
. ~ q'ueremos oferecer . o ~~pitulo o ~ dia· en · que. .-pida v~rdadeiras
.'~ ,dos A.T.~.
·
~~plicacións-.
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. XUUO G. S~OUEIROS.TIZON

Ante os incrementos do consumo. interno de enerxia, FeñoEn definitiva, se na . postgüerra o control da produción e.nersa foi: ~ respostando aumentando a sua· própria capacidade de
. xéti_ca galega pasa.
m~i:ios .parcialmente. tnan·~ de cap ita is
P,.odución enerxética~ satufando' a capaCidade hidráulica (agás
españois (privados e públicos}, a finais da década dos setenta
. o salto de Sela e alguns poucos máis) e ·introducíndose na térpasará tam~n cr"'ser abastecida Galiza por empresas foráneas ·
mica. A fuel-oU en Sabón, e en base a lignitos en Meirama e
'aínda que, e neste caso. COI") _enerxia galega producida por unha
Antrares (León}. Apesar d~ todo esté esforzo produtivo e fiempresa tamén foránea:· e·n síntese inter-resionalízase o merca.
nanciéiro. Fenosa non é capaz de frear· _os cámbios intens9s,' . do galego da enerxia eléctrica ás suas máximas dimensións.
dentro do _sector etéctrico galega, que teñen lugar a finais da Agora ben, o pro_ceso non remata aí..: consúmase. O 12 ~5.82
décad¡;¡ dos setentp e principios dos.·o~tenta; cámbios que tena Xuntá: Xeral de Accionistas de Fenosa, .reunida na Co~uña'
. den a relegará prime.ira empresa galega'. - .._a.corda a fusión por absorción con Unión Eléctrica. As razon~
- desta absorción de Fenosa por U.E·. _:_ademais da introdución .
Apartir de .fina is d~ década dos anós setenta. á estrutura in·
desta última no abastecimento de Galiza (tradicjonal rec~rso
terna dp sector eléctrioo ga!ego cámbia sustancialmente. Por
de Fenosa)~ cífranse,' sob a perspectiva do PEN. na compleUO fado, á posta en marcha dos complexos minero-eléctric()S de
me11tariedade da estrutura produtiva -hidráulica maiormente ·
As Pontes e Meirárna multiplican amplamente a produción e.
no ~so . de Fenosa· e 'térmico-nuclear no caso de U.E.-, na
por outro, a inauguración pa factoria de Alúmiña-Alumínio no
complern-entaried'ade tamén ~a estrutura de mercados -indusnorde da provincia de Lugo ven trastocar as dimensións básicas
trial río caso de f EN OSA e de consumos no de U.E .• co engapolas que se tiña rexido a evólución do rrtercado ,eléctrico gale- dido das tarifas diferenciadas- e, en terceiro iugar aínda que
ga.non no derradeiro, as maiores posibilidades de financiación exEn efeito .. o complexo alúmina-al~mtliio (sobre os 3.000
terna
á emP,resa, ~o conxunto resultante..
Ow/h anu~is, fsto é, máis ao 3_0 por-cento do conxumo galega

ªº-

A evolución dO mercado elécrrim galega é, en gr.an medida,
un fiel reflexo da dinámicci ·do aecimeoto económico do pa.ís.
Elil efeitB, ~ srim;ípios de séalfo -críase a empre5a SOCíedad Ge- ·
neTa/, Gal/f!ga de ~fectrii:idad que. ~belf;cida
Coruña
para abaStet::er esa capital, se desenrolará intensamente até fF.
na&zada a Guerra Clvil e seb os aúspícios de il. Pedro Barrié
de la Miza Asi, na pE!r:-~ódo 1910-1940, vaise facendo_c;:o con- .
tml. e dmnínio da ·J,rodución daquelas empresas que abastecían mn prodÚcións próprias ~ principais mercadas (urbanos)..
de Galiza_ . , Este
-até a yuerra Civil- caracterízase-Pofo desenrolo dn· sectur babeo u~has pa~as de componamenta totarmente endóxenas. é dieer. dentro das -tronteiras galegas e en
base a capitais tamén galegos~ En definitiv.a. era síntoma .-e '
faino- dunha. épOca onda o capitalismo se desenrolaba en ·G~
liQ dan ·m odo totalmente autóctono dO resta ~spafiol.
Esta cuact:eristica estrutural aeba totalmente apartir da . :
guerra e .dos- avatares que condicionan a reconstrución postb~
líca., Efedivam~. na mesma década dá$ anos cuaterna entra ·
e case o vinte por eenfo da produción total de Galiza) haberá
na produción eléctrica gale!a capnais de orixe.espaiíol,.destina· ~e ser abastecido -desde As Pontes (!=.NOESA)- por meio de
dos a ocupar os principais postos. Asi, o capital basco ·amstiUnión Eléctrica, empresa. participada tamén J)olo INI. case
tue Saltos del Sir S.A.; empresa que acabará fusionápdose coa
irrelevante en ·Gafiza e reÍegada a unha posición moi de tercei- sua casa matriz un par de décadas máis ~~e (lbenluero) e o
.ra orde en canto que centro predutor. Ao facerse U..E. co abascapital público. intetrVén através de Hidroeléctriea de Monea- ·
tecimento. do co,lipíex<;> de San Cibrao, asiniesmo taméri parti· brit hoxe xa ·en· mans. de 'Unión Eléctrica (Madrileña}. circuns-·
cipado -JX>lo INI, inttodúcese esta no mercado galego de éonsu~ia que aproveita esta para entrar en ·Galiza, sobre os ·anos
mo, abarcando unha porcentaxe st,1stancial do mesmo, e todo
cinc:uenta, através d~ f:lidroeléc~ica-de Gafü:ia e, fundamentalisto
debi<Jo' á imp0sihílidade de F ENOSA de poder abastécelo ·
mente, através da Empresa Nacional Calvo Sotelo. cuxo patricon
producións · prqprias. Simultaneaménte á perda de posi, · mónio eléctrico · pasará,. anos despols~ á Empre5a Nacional de .
cións
4 e FEN9~Á no seu"própi:io mercado de abastecimentos.
Electricidad ENDESA.) entidad encargada de poñer''en explota- ,
un produtor en -Gatíza, ·a ntes .tamén moi de terceira orde
surxe
ción as.enormes reservas de lignito de As Poiltes. Asimesmo, -o
e.
desde
finais dos s~tenta e o cámbio de déca9a, ocupanoo
capital galego ve cil'.cunserito o seu papel á CÓnstitución de.
,case o primeiro posto do ranking galego: ENDESA.
Fuerzas Eléctricas del 1'oroeste (FENOSA}. recén iniciada a ·
Asi o INI, sob as directrices do Plan Enerxétjco Nat;ional,
década dos cuarenta. empresa que. anos máis tarde. absorberá .
convírtese nunha das pezas _máís relev~mtes dentro da próprla _
todo o património da ca,sa matriz. a Sociedad General Gallega· ·
estrutura eléctrica . galeg~. O INI é o denominador comun, en
de Electricidad.
maior ou menor grau, entre· Unión Eléctric·a (o -suministrador),
Esta empresa -Fe.n asa- veu equilibrando ao longo da· sÚa
ENDESA (o produtór) e o complexo Alúmina-Alumínio (o devida a produción própria -sobre o 40 por cento do total gale-.
manda0:te). Ouixéramos insistir en que. este trinómio, do qu~
go- m oonsumo do seu mercado natural. isto é, o consu~ 1 .
FENOSA rum formaba parte. non -é máis que unha posíbel hitotal. de Galiza. En definitiva. Fenosa equilibra a sua própria
pó.tese de t,raballo. - - prooución co mercado de consumo, isto é, Gali;za. ·

na

promso

]

'

a

En definitiva, a produción eléctrica galega, igual que o desenrolo do capitalismo rexional, pasa por tres etapas ben dife·
renciadas: Linha, áté a Guerra Civil, onde predomina o desenrolo económico autocentrado,sendóxeno e autóctono. A segunda, desde a postguerra até inícios da crise económica actual
onde o- capital externo (multinacional e español, xa sexan este~
· privado~ ou públicos) tan acto de preséncia no país, cÓbado
con cóbado co capital galego, compartindo este último subsidiár,ía e lateralmente as tarefas produtivas. A terceira e definitiva etapa -a actual- consiste na absorción dos centros produtivos galegas por capital exterior, xa sexa pota sua crítica situación financieira ou polas suas insuficiéncias respe~o ao mercado español como un todo, isto é, res~ecto da inter-rexionalización do capital no estado. Entre as primeiras encontraríamos a
Asta no, Barreras, Alvarez, etc. e entre as segundas ao B~nco da Coruña, ao Banco do Noroest~, etc. e, xa ultimamente, a Fenosa.
Oue sigamos descansando todos en paz. Amén.
Xúlio G. $equeiros Tizón pertence ao Departamento de Estrutura Económica da Universidade de Santiago de Compostela.
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NACION"A .LISMO E MODERNIDADE (e 11)

Al

de

;
.~

mi

,·

mir Am_in (2) '"'A · base material da tendéncia á homoxeneiza·
ción proporcionada o coritínuo. medre dos mercados, en ex.tensión é profundidade" e que "'a tendéncia á uniformizaci(m
é unha tendéncia ao· reforzo da adecuación da superestrutura
ás esixéncias dá infraestrutura' capitalista. E unha ·redución
das contradicións motrices a este plano. E pois, unha téndén. cia reaccion-arif!. . A actitude revolucionária consiste én re'coñe·
cera existéncia dunha base material obxectiva en todas as diferéncias categoriais_e en .tratar de· comprender cómo .s~ aitcu. Jan estas diferéncias coas que opoñé_n as clases entre si'~

ANTON -_BAAMONDE

mo hoxe, non pode,senón estar pala diversidade cultural como
finalidade en si mesma.
1
Hai que dicer, non obstante, que o mudo das diferéncias e
Adoptando unha perspecti"a máis .t otal. probab~lment~ de
porén
o do nacionalismo non é o da total dispersión. El supón,
tectásemos unha. situación anáioga: a existéncia de duas gran·ao contrário, un momento unitário, instaurando un campo
des liñas .do que xa se dá 'en cham~r a post-modernidade, en
operatório "determinado e, non obstante aperto, móvil e for·boa medida semellantes ás qué existen na esfera -estética.
mado, transparente e rico en sentido, intelixlbel ~ sensfbel,
En-primeiro lugar antia tenc;téncia de volta á centra,lidade, ao'
subxectivo e obxectivo, natural e sumamente cultivado' (Lefe·
dogma, ~s ideoloxias redutoras. unívo·cas; e rexeitamento; lóxi-'
bvre op. cit.).
.
camente, da ut9pia de· v~a táctica. Nesta _liña pódense sit_uár
Mais
.ao
se
situar
contra
esa modernidade redutora e unifor· ·
tanto a Nova Dereita USA corr:io, probabelmente, aos integra- . mizante o nacionalism~ débese situar -ª favor dunha modernidos pota democrácia-feroz (que recoñece, mediante as aUttino·
IV.- VELAQUI POR ONDE VEN? .BRINCANDO ANTRE
dade non totalitária. ·
mias a diversidad~ p~ra. nun movimento tipicamente xesuítico.:
AS
MONTANAS
Como o expresa ·primorosamente Rubert.de Ventós (3), "to·
integralas a maior glória de D~s e do 1mpérioL Esta posición .
'
das
as formas modernas de terrorismo institucional téñense ba·
ex,pres~. p~lo ~emais,-no plapóJilosófico. amécánica compre- E aqui; como comprenderá o lector. ónde entra no pfano o
seado
neste intento de superar a nasa modernidade mediante a
americana. 'a 'saber a 'meCániea de anifür:mización·
sora . da Pax
nacionalismo. El forma parte· esencial do mundo das diferén-·'
...,
voluntarista
recuperación dunha organización social orgánica e
culturat~e - da sumisión do valor de .. u5o ao império das mercancías e bloquea o mecanismo compre5or da homoxeneización.
Integrada"
Por
isto "unha actitude pólltica alternativa" debe
.
cias e dos signos (ou'das mercanciBs-signo). - Fo.i R imbaud quen ~screbeu "'// faut etFe abso/utinent modertentar
"unha
teQfia
da modernidade que estabe/eza e recoñeza; · .
' Mais; <nalgures está a rnocl~midade escindida, él. rebelión fre~
ne", e a el débese .tamén a consigna "cambiar a vida". e· isto é
1.- A. existéncia 'desta diversid~de e desarticulación como ras·
te á _homoxeneizacfón. o · intento da ruptura e da innovación
precisamente unha das fÓrtas motrices máis orixinár.ias do na· constante. a po5tulación da diversidade e das diferéncias com~
~íonalismo. Cambiar a vida cotiá. resistir ao, empuxe da moder.._ " go característico" da nosa condición; 2. - o va/pr que "te,n e a,~
1
novas_posibilidades que tal diversidade 'orerece; é3. _ .a necesi·
sucesos positivos; o reeoñecimento de que o mundo moderno
- .nidade infame. da .que secuestra~ o senti.d o pÍural da civilización
.
dade operat(va ou funéiÓnai; xamais sustantiva ou estrutural
. esta povoado de antinómi_as irresolúbéis sen violar a x~ajidade
e da nosa sensibilidaae para condenarn¿~
siléncio de non ser
coeiéncia ,q ue non pretenda, non obstante, n,egar ou sudunha
voluntariamente . . N~ nosa, . opi~ión a p~rcus:a do centro (qL
ue
· homes inteiros, senón .apenas produtores~.consumidores' aliena-'
~erar
esia
escisión seri6n, tan só, atopar 'o seu equillbrio e vía~
non da perspectiva da total_iqade), seria unha saída xa periclidos no traballo e no_tempo libre. A exp-erie~cia da modernida-.
bilidade'~
·
.
..
tada. Ao contrário. a modernidade esixida a· mantfrnento das
d~ é a do consum_o pasivo e vertixino'so de signos unívocos,
E
evidente
que
.tales
·
caracteres
convéñenlle,
moi
especial·
'
- .
contradicióos e n~n a sua anulación. ·
dunfta .,civHización conYertida, en habil·idoso signo propag~naís
mente, ao nacionalismo. E. se el é unha obra-aberta no hÓri· Asi o espirito da nosa modernidade (di:í9 is-fci en plave un
tico de .si mesma e do seu $ignificado: a redución d~· i'iberdade,
zonte
do probábel, conven facer; dela algo posíbel.
pouco romántica). estar_hJ constituido por. numérosos desga_.o _condicionaniento, a criación d_e hábitos .e a manipulación de
rramentos, posibelmente ineluctábeis, do pen5am1mto e da re·aJ
condutas, unha civilización na que as persoas "recoñécense
(1) Henri Lefebvre, "Manifiesto diferencialista"
lidade. Na-opinión de Henri Lefebvre ( 1) conflito entre as
, nos ~eus obxectos, a topan o se.u espirito no seu 'cochH; no.seu .
~.Siglo XXI. Méxiéo ·l-972.
.
·potencias redutor'5 e as poténcias diferencia is resultaria partitocadiscos de_alta fidelidade, n;/ s1ia casa -de dous pisos" (Mar- ·(2) Samir AMin, "Clases y naciones en el mate7.
cularmente pertinente para explicarnos a ·no5a' módernidade.
rialismo histórico". Iniciativas Editoriales· S,.A.,
cuie "O Home unidimensional").
.
·
.
1979. '
Para el "~s loitas qüe se desenrolan ria prátlca social e polltica
A isto é ao que nos invita a sústraernos o nacionalismo me- .
. ·(3) Rubert de Yentes "Ka'nt respoode a Haberentré os poderes homoxeneizantes e as capacidades diferendiante o cultivo da nosa difer~ncia: se· o pen~mentp progremas". El Viejo Top~ n-.o 64. Xaneiro t98~.
ciais" constituirán t,mha clave da época ..
sista do p"sado "insistía
seu .univer~lismo, na · igualdade
Do r:ne~mo autor pódese consultar tamén ·:oe la
E conveniente lembrar. na mesma c;iireción, que segundo Sa(valeira) de "negros" e "brancos", o verdadeiro cosmopolistis_modernidad" Ed. Península. Barcel'ona 1980._
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Entrevista con Heribert Barrera_
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ó nome é Heribert Barre;a, sec~etário xeral de Esque~a ·R~pública~ de Cataluny~ :<°ERC) ·e preside~
te do Parlamento catalán, Home de eterno sorriso/mégio-sorriso, herdou a política do ~u. pai, Mart_í
Barrera, destacado líder ~arco-sindicalista dos anos trinta e un dos fundador.es llo .Partido ao que
. pertence Heribert Barrera.
!.,

'Nas eleicións ·d o 1980 pára as
instituci6ns autonómicas, Esquerra Republicana obtlvo unha
porcentaxe de votos en Catafün- .
·ya que significaban a sua volta ·
á política do· país pola porta
grande. A alianza deste grupo
pólítico - con Convergéncia e
Unió ( C,iU) partido que sacou
máis .votos nas eleicións, deu
como resultas o que ERC pasase a presidir o Parlamento. Sen ·
embargo, esta alianza cunha forza de dereitas, conservadora a
ultranza, tivo coma consecuéncia a formación dun bloque na-·
cionalista que segue a política
marcada por CiU, é dicer, tmha
política moi d€1 dereitas.
Para estabelecer as bases da
realidade política, un s-inxelo esquema: as institucións autonom1cas --tanto· Generalitat
como Parlarríent- están rexidas
polo chamado "rodillo", agru-¿Quere isto dicer qüe hai
pación formada pola coalición
de CiU, ERC e Centristes de Ca- descentralización mais . que autalunya (CC-UCD). Na oposi- tonomla ou que nunca chegaiá
ción fican o Partit dels Sociális- a haber autonomias ,se rían· se
tes de Catalunya (PSC-PSOE), o cámbia o Goberno?
Partir Socíalista Unificat de Ca-Deica agora hai máis destalunya (PSUC) e o Partit dels ce_n tralizaoión que autonomía,.
Comunistes
de
Catalunya pero, evidentemente, non é -fá(PCC), escindido do PSUC.
tal que sempre sexa asi. A situa"NON HAI VONT ADE
AUTONOMICA"

ción pode variar ao cambiar o
Goberno pero, coqsiderando os
cámbios, hoxe por hoxe previ:
si'beis, - non son moi optimista
neste ponto.

·

. xamais, unha estabilicÍade ~ no·.
Está~o ", conta '.H eribert Barrera .

-Falernos de Catálunya, lten
. unha verdadeira ·autonoinia otJ
f~!~alle moito para.cpnq~erila?
_:.Fáltalle ~oito. Non hai :aU.tonomia auten_tica ·c on · Diputa: cións · Provinciais, Delegado . do
Goberno ·en plan de virrei, go-·
·. hernadores civís ~e x~stícia dirixida desde o centro. Non . hai
auté~tica autoQómia- ·sen ·- con- _
· trol sobre as ..forzas de .órde·pú-. ·
· plica, sen _.éompeténcias ·amplas
1 en matéria · local e §en ~ un ré- xiple financieiio adecuado. ·

. :·-~. . ··:_,_¿fstq d~cindo 9ue ~ob~r
~ nadorés cfv1s, DigJJtacions e·
outms cargos terian' que desapa-.
·recer? · '
· '

-xoH m. martínez oca

Qg
edicións xerais de galida..

:'A chamada escura-dos
· caborcos".
X. M.-Martínerüca.
Cidadé e,aldea, rurai e urbán,
son os termos da 'chcotomía
nos que se debate _unha con-_
cier]cia .que cabalga cara a ·
_ningure?. Foi a_ nov~lafinalis
ta do "Premio Blanco-Amor

· 19B1 ".

· -Naturalmente, naturalmen. te. Na época republicana non
existian en Cataluriya e a sua
falté! non 8e notaba en ·absoluto ,-ao éontrário.
_
Para rem-ªtar, falámos do par- _
fido, _ER_C; a defei:!_sá de autodepráctica, Euskadi pode -verse terminación para Cafalu'iiya é Q
eixe onde xira a política riaciomenos afectada.
nalista desta orgánización. "AuA INCOGNITA DE Gl\.LIZA
todeterminacíón~ significa a re-Desde_-. Catal.unya, ·. desde -::o-· cuperación da soberania. Coa
despacho do presidente do Par- autadetermiriació'n, a autonolamento, Galiza .obsérváse como mrn catalana seria a que o povo.
imha experiéncia sen preceden- catalán decidise e non a que foi,
·tes.
unilateralmente, . ~estapelecida
'"Está por~ ver aínda coi.no po- pór un Parlamento onde o.s dide marchar a autonomia 'rexida .putadas cataláns eran 47 ·sobre
Rºr un partido de dereitas ca- un total de- 350", dinos· o presi-:
racterizado por - unha políti.c~ dente.
-centralista"-, di:io Heribert ·Ba- .·
E, despoi.S, unha pregunta ca·rrera referíndose ás n·osas insti- se Ób~igada:
·
.
tucións. E é asi porque, para el~ _
. -A ERC'acúsana de ser un
a autonomia ten que levala un
partido de dúeitas e de apojw á_
partido. autonomista. Só aufogf:an derelia catalana {léase
nomista. . . ·

Heribert Barrera é un home
de estatura mediana, sorriSo/
médio-sorriso aberto, e id~as
-Os defensores da LOAPA
fixas. A política que segue pó- din que os autonomistas detracdese ' considerar progresista nos
tores desa iei son insolidários
aspectos sociais pero moi concoas outras nacións do Estado.
CiU), aínda que. 1/ostedés din ·
servadora nos aspectos eco¿Pode darnos a sua opinión?
-Señor Barrera, háles son os que so.n de esquerdas, éomo o
nómicos, post'ura subliñada poimpedimentos máis sérios con . _nome Indica. ¿pode resolvernos
-Non vexo, en absoluto, ·
lo seu apoio ao partido de Jordi
,
.
,
.
t
t
li
se topa unha autonómia re- este enigma? _ . ..
Ptijol. Sen embargo, de lei é di- que re 1acion exis e en re SQ .- que
xida por un partido centralista? ·
-Isto son calúninias fateresacer que as liberdades nacionais daridade dos povos e a esixéncia
¿Pode funcioar perfectamente
de Catalunya son un factor im- de· que as nosas autonomia_s ·n?n ou nunca pasará dunha pequena ·: das da seudoesquerda. centrcllisportante na loita de Barrera; sexan recortadas. En Catalunya d
t . . , d b 'd
ta que·. intenta identificar es.
escen ra11zac10n e 1 o a que
d'
b
,
proba diso é amovilización, .nunca nos opuxemos a que_, os .
-d
.·
~,
.
d
quer
isnio con urocratizacion.
.d
1
. povos t enan
_ unha aut o _- ofóra?
mq .e .entro
. .
ult al
apoiad a incondicionalmente po- dem~1S
. .e_peor
, que o .e . a ultran~a, d.ItIX1Smo
c • ur ,
lo presidente do ParlB:me:r;ito, . nom1a tan ampl~ como a nosa
· estabiliza~ion da _econo~ia - e
·
·
· -Hoiµe; un partido centralis- · controles de toda .clase . que
contra as detencións de inde- se 0 desexan.
ta .actua en virtude .de lntereses 'atentan contra ~s-· liberdad'es e
pendentistas que tiver~n lugar
contra . o direifo..de eada indivínos últimos meses. Heribert ·Ba- · -P~ra,,· na _/oita contra a e obxectivo-s alleos ao ente
rrera falo u con -A ,NOSA TE- LOAPA, o _interés dos dirixen- - tonó mico e ~ ·aut.o n.o mia . por-el .ouo .a dirixir a sua.própria .vida.
RRA no seu despacho do par- tes cataláns foi dirixlilo n.un , .rexida poderá funcionar ben-ad- - Aos ·c entralistas . d.oilles que
que da Cidadela~ no ·cófázbrt de sentido méJts ·-,ben exclü~l~ísfq· h·~inistrativamenté --pero vaciRra- ERC considere sempre prioripróprio e esta é unha baza xo- "sed.e contido polÍtico.
·
tários · q interés nacioñal de, CaBárcelona. · ·· ·
-_gada polos partidos ce.'!trqli$taS, .. Os feitos do, 23 de f-ebreiro, a .,· tahinya e ' os mte:ieses do po~ó ~
,, -Señw Barrera, ¿qué lle fal- ' que d~ron (J .entenderque.-v.oste .. r·ariguriosa .situacióñ ' de ·in:oitas traballad~r.
ta· ao · Est(fao :-Español para ser ·des aéeitarian unha "LOAPA. · empr.esa·s dustr1"a1·s cat"'lan·a·s e
B
·
·
h
b
· con ca..
....
«
a1xo un a . anderra
un auténtico Estado das auto-· a//ea ." pero no'! a própria... :
a perda de ihtiuéncia das organi- ". t~o . rafus ro~as, -c.leixamos
n'orhfüs. tbt 'corhb' se:·'qulx<ffazacións
· catalanas do PSOE e da . p~incip_al dirixen~- -de ERC, un
-Nón .somos nós q-ue:r:i te ..
cer?
UCl>
anté
os dirixentes de Ma-· .. partido que xoga a constituirse
inos que a~eitar unha "LOAPA
· -Fáltalle. áuténtica vo.ntade ·
·drid,.
fixeron
esta ·nación. per.~ nunha verdadeira alternativa asallea", són os próprios afectaautonómica nos seus dirixentes dos.
der forza e. peso na política es- tra a CiU, a grai.i.burguesia cata- .. ·
,,
·e o recoñeciménto de· que ·a
.
-tatal.
Istó, ''infiué de· ·maneira . lana, através.do seu tadic.a lismo,
_ ,¿E voste'de · .coida que a
autonomia non q uere ofcer des. directa e indirecta rió_desenrolo · ·moito. máis asomatio á realidade .. ·centralización, ·senoh · autogo- LOAPA -afecta a todas qs na- - de todas·as autQnom~s porque, _- do país que 0 de esta ..
. ber~o.· -E- par.co en tPalabras, cións chamadas '~históricas" por .. quéirase ou non, sen unha auto' nontia~. minimamente ace'itál>el . . .
Texto e fotos:
de~ando ao descubelito o es- igual? ·
.q uelete'· das frases.
ANTDN FERN,.!\NDEZ
. -:-Xuridicamente si, pero, na para os ~ataláns, non haberá,

.· ESTEBO
xosé lesta m.eis
h . t : •r••l.1j.11111111•

·@
: edic1on~ xera1sde gahc:a

"Estebo" . .
X. Lesta Meis.

O realismo .de Lest_a ·,Meis faL
-tjesta novela un.arq'uivo.etno· gráfico da Gali.cia de· primeiros de século. Os emigrantes
gálegos_ a La Hab,ana, cos
· seus viaxes e retornos - á
aldea.
·
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"-(Re)- introdudón o ...-, ·.
. marxismó''. . .
·, Felipe· Martínez Mar;;iooa .. _
Éste libro pode Qertamen.te
. ser \icjo ·c oma Llnh'a primeirá
"intróqucióñ" pro tamén pode·ser lido coma "'reintrodución '.~
pdr qÚen t;iesexe entrar en
contacto cun punto de vista
da obra de Kaíl Márx, cunhá ·
perspectiva ac;;tua~
· Son libros da coíección Mon-·
tes e F_gntes,· a · Biblioteca ·
Ppputar: Galega .

::_ -!

. ~ '~eg

· ~dicións xerais de galicia.sa
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En' novembro do

l ~8~0 r~uniase e~ Amster9am o tv Tribunal Russell sobre o~ direitos dos fudíXe-

n~s das Améiipas,. par~ 'e studat as actuaiS. condicións de vida das comunidades. autóctonas e .a situa-

ción, l)ioitas -v,ece.s ~raétieamente d~ exterminio~ nas ,q ue se ~ncontran moitas delas~

-

..

_, A ·intOXicación ideOióxica

.' '.Na ·senl'éin,a, pasada, en Regina, unha- pequenavila canad~e~- .
se, xuntá~anse .1índios de tQdaS
··as 't ribus de" América tarito do
nor<,ie ' como' d~ sµ.l,:,. xunto con
outros representantes ·de povos
'
' , ., •
: • • ~ '
''
f
•
'
.
autóctonos de ·autras zon·as do
·'\. mundo ria .primeira AsambÍ'ea ·
·~ 1
.Mundial -das Nacións Autócto- .::.Oas. Agas algunha excepción,
' tanto o desenrolo como' as con~'
---. cluSiqns · destas xuntanzas pasa-.
Esta ~oluna, ' xeralmente, é foro informativo e mesmQ de
r~~ e~
.. -q u. e tot~lmente :desaper.detiate sobre temas internacionais. H~ne vannos permitir que'
c1b1das os .mems de· mformafalernos unha migalla das fontes de información que permiten
ción, co o xa sucedera coa reuelaborar as análises. . _ ·
nión do tr~bunal RusselL - .·
Ó d~tonante hoxe son duas informacións que se puideron
Hai neste mes de xufü;> xust,áler e ouvir a semana que se nos f9i en diferentes meios de comeilte un'' ano, reuriíase ·e n Lismunicación.
boa' d . Tribunal _Permanenté dO-s
P~r· unha banda, o 14 de xullo, os xornais facíanse eco du· Pavos · nunha sesión · pa~a tratar- ·
nha
noticia enviada P<:>la central da' axéncia EFE, que f alaba
.sobre Timor Or-iental e a-guerra
de
que
a contrarevolución no Mozanbique estaba a piques de
de · extermínio . que o goberno
derrubar
o goberno da FRELIMO (segundo fontes occidenindonésfo éstá le.vando . a cabo
tais).
co pavo maubere. e o seu repre·na· outfa ·a _enviada con Edén Pastora ·na TVE, na que repe.s entante o Fretilin. A falta de·
tiu
todos os tópicos do antisovietismo, aderezado coa guinda
infol'._mación' loi aínda máis
dun
nacionalismo eaccionário e a xust~icación da sua partitórié;l que nos outros casos.
, '
cipación
en acci_ó ns sonadas éon.tra o réxime somocista.
· En todas estas r~uniións: habia
un feíto· comun: nas tres tratouSon duas facianas dun mesmo xeito de<entender a informase de xenocídio,· de intentos de
ción -como veneno; como intoxicación. E os resultados están
facer desapare·cer 'amplos grupos ~vista nas nÚmerosas cólÚnas e artigas que aparescen na prenétnicos ·X,a fora : por p~esións . unha -boa parte da . so~ietfad~~- ··campa par lotes; eles in~luídos.
-sa· occidental tentando albiscar na mera na que se moven os
económicas e saciáis no caso amosa ante acon~ecimentos des- . . En- Guatemala, esta8e a pro-conflitos internacionais.
. dos ' índios norteamericanos, te ' carís (véxase zsenón -:o xeno- ceder a ·un sistemático exterm"íNa primeira, cÜn prévio hai unh~s semanas (do que nos fipor represión aberta e sangui- · cfdio dps palestino no Líbano)' nio dp índios qÚiches, 9s herxemos .eco nesta páxina) -dun solto de axéncia, pásase de non .
. fíenta en Sudamérica .ou por E mentras, tras esa cortina de deiros dos rp~ias, despois_de ter
suceder nadá apare:ptemente, a estar a ponto de entrar na caunha guerra· aberta ·e desco1leci- · · siléncio o gobe~no de · Estados' .:. sido xá desfeita a sua·identidade '
pital~ mercenários do MLN. Pero .é que na própria notícia
da
Timor .Este,
parte da Unidos ·q uere expulsar aos ín- cllltural.- E case igual ·a contece-.·
está. a sua real dimensión. ¿Non.se fala ac~ de que o proble-illa, colónia portuguesa,. que foi dios shoshone'
'suas te:rras ' liO- Paraguay~ onde a povoación..___
ma é que irritaban ao réxime blanco de Rhodésia (!?), e oo ·
inv~dida no ·19.75 por .Indoné- para inst31lar· rielas; no de~rto india representa un 60 p_or cen~
réxime· -surafricano, que son os priñcipais sustentadores do
sia, sen que a illetropole opuxe- . de Nevada unha inmen~ ·base tó.:do' total; .e .·nó Ecuador cun
guerrilla dereitista ( ¡!). Aparentemente aqui non se fan valo-· ra máis:que o _puro. trámite qüe de misís. E'_en· Colómbja, os Qa- · 40, . 45 por cen; ou en 'Bolívia
. ración~, mantense unha obxectividade formal Pero comparerton senreu de nada ante as Ia- bitantes do val do Cauca están a . , onde · os .ín,dios puros son i:qmos este tipo de inforinacións coas que, por exemplo, asuJazóns -d os p~acaidistas indone- ' ser extermmados e envenenados m'ert8a ,maioria,, entre un"'7s'e ·un
g~ban 9s meios de comunicación inventando, alambicando,
sios~
.
.
dende que o goberno_concedeu . 87 pór ce-n da povoación .•.
"' retorcendo até o imposíbel as noticias que chegaban (moitas ,
información$
·
amplas
so.
·
a
-.explotación
. das . suas terras,· ·... En todos estes
~ · casos hai unha
·
delas via Pentágono) sobre Polónia ou Afganistán, por quedar
bre estes · xenoc-ídios . e etnocí• nas que se descob'rira~ xúfre, a '~fronteira que "rescatar para a . ~
perto na ~emória. · ·
- ·
dios, que estáii ' a _s6fr~r . povos Únha
- compañia
. ·mineila;. os-diri:
·
c~vilización ", llºfo qué. na d~s- .
N:a outra, coas mesmas características e o engadido don ca·
eµteiros apare.ce norm:ahnente x.erites do -CRIC ( Con.sell9 Re- ·. trución das sociedades ínclias
librado
· efeito político provocador, cando ese mesmo diada
en revistas ou meios mfüoritá- xional Indíxena do .Cauca), fo_r- "colaboran tanto· os organismos
·
:emisión estaba visitando o Esta~lo .español, o cQmandahte Da~i~s; de feito que .realmente ,o ~ mado para defender os direitos ·offoialmente adi~ados ·a prote·niel Ortega presicJente de Nicará~ua.
..
.q ue está a suceder nó Br~sil _p.á índios, .foron perseguidos~ -tor-. xelós ( Administr~ción de AsunA ti.osa .pregunta
¿Cómo debemos valorar .a información
construción da aberranté carre-. : · turados e ' asasinados e xa esta .te>s Indios, . FUNAI, &ócfación _
,
que
foc~bimos?
¿ternos
que recelar das axéncias occidentaJs?; tera tran,samazónica, ou .nas mí;: en marcha a explotaéión das mi~ 'Indigenista... ) como unba boa
·¿qué
posíbel
canles
~pformatjv:os
poden·dar a alternativa á de· seras resérvas .do~ sioux. ~n . Pin~ . nas a ceo aberto, . que aume_nta . parté das Misións ~ristianas, . a·
sinformación
"planificada?.
Nós
aqui
pensamos que non se
Ridge, oli n~s selvas do Timor rpoito máis aínda a eontamina" · Cruz Roxa · bu os Peace Corps
.Pode
manter
unha
neutralidade
:a;espeito
das· informafüóns
Oriental non chegan á inmen_sa · .ción. Na Amazónia, os ·proxec- dos Estados Uniqos~ Pero todos oceiden~is.
Que
o
máis
a
que
pod'e
levar
unha
postura moma
inaiori~ da xente,' pa~ 'qesaper- tós ' f9restais ·-e industriais das eles -con casos que non merecen
como esa é a contribuir ao confusionismo semiado todos os
·- cebido e e~ta falta de informa- ' ' empresas m~tinacionais están a " r~clámar a 'atención do mundo e
dias.
.
éión, l(unto co tonó .no q:ue che- arrasar a sely:a, e cori ela' os po- : 'por. iso continuan. no silén~io·" ·.
ga , ás-veces, axuda a nion~at ~sa · vos qt(e a habitan, e en · Peru,
. Non se trata de níanter.unha ~anela propagandística de de'BEGOÑA MOA '
insensibilidade ll1:ª~i{esta·' que ' véndense os, bosques dos Índios _
termina<J,os tnovimentos ou posicionamentos políticos, senón ·
de peneirar a información que se recebe, percurar aqllilo .que ·
s:e o.,culta.· E .pata 'iso preciso_recurrir a .noticias de axén~ias
· soviétieas,' -coa 'mesma "reserva que con todas, pero . aberfa- .
- ~~
.. : ' .' '-· ./ ·, ' . ··_ .... --.
. men,te desprexuiciados-, ás revistas edita<;Ias polos .inovimen- ;·
. ,·
. n~~
.
,. r.-i~i:t . ·
- ~WLrctl.)~
fos progresistas, etc ... E sobretód9 non ser espello do aprioris~
FER~b·J\LUt,ilNl.9,
mo e da toxicomanm dos mass-média·- ultracontróhtdos':'de Oc-·
cidente.
,
·
.

·.·:na"·infórrriación

di~

.ho
m<
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Nori -é unha terceifa · v~, é a prod~ncia que aco~sella np'n ·
meter nun. mesmo saco. todo.
·
·
, Por irioito 'qúe: teimosa~ente p~sigán facérnol~ ent~_nd~r (·
~

asi.
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. ,Oespois duns escásos d~s no q~e· o fútbol pareeia qúedar esquecido, o -b.alón voitou,~a rodar polos distintos campos. Empezaron as presentacións dos.equipos.
,• "
, . · .. ·._ _ ·
.:
o carusel xa está a andar. Caras nq:vas nalguns equipos, novos·directiY.os, entrenadores, e algun&xo~
gadores que veñen de volta.
. ·
'
_
·•
·
., ._
. < -: . ~ .
Máis ou menos, .todo será o mesmo, aínda qu~ os .a feizoados a este espectáculo est~an este ano_de
hora~ boa:· poderán presenciar en G~iiza as máximas estrelas dos clubes éstabfi.S. O Celta ·está én _p~i-

•

merra. .

·

•,

·

O tempo dirá o· labor quepode facer este equipo en Prime ira
,e a liberdade de traballo que ten
0 entrenador. Estas duas causas
irán sen dúbida moi relaciona-das.
¿UN

NOVO DEPORTIVO?

Onde si houbo máis cámbios

é no Deportivo da Co!uña.
Unha no.va-directiva co Sr. Corzo ao frente, polo que o equipo coruñés pasa a ser rexido por
homes afins a AP abandonand_o
o centrismo meilanista.
Tam én cambio u de entrenadar, fichando- a Arsénio lglesia.s.
_ Entrenador de pro bada calidade,· home capaz de formar un
verdadeiro equipo cun esquema
de xogo próprio, cousa que lle
· faltou ao Deport1·vo durante to,
dos estes anos e que agora esta
intentando o entrenador de Arteixo.
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Aqui,-·e.stá · vÍSto ; rion'~dinÍ~te né~ J)ios. Seria o último que podia pasar
nestt papeis, Seria.q.princípio do ·dmhio~ . .
~ . .
. ·
_,

E ten a ~razón da xústificación da sua conrlnuidade por tres anos.-· má.is,: _
··as distintas federacións,e os club~s pedíronlle que se quedase:
.De ·nada lle valeu a Su.a anunciáda carta de dimisión escrita o .15. de xu1
"llo, ·seica d~spois '.de íp.edi~la móitó tempó. E, como IJ.e levou tanto te:mpo m~itala, non fa '6ot.a~ a pércÍer, polo q·u~, te~do xa t.o mada a deci.sióu de seguer, fíxoo, ,asi é todo, gue a: súa _ car~ .de "dimisión irrevocá'bel" (e~tá visto- que es;t palabr~ non existe só cando un~ cesado) fose lida, polo secretá.rió da. Federación, Agustín ·nomínguez (soldo de tr-inta ·
millóns e () 'ú nico que quedaria en pé ·de ser cérµ¡, esa dimisión) diánte de
la e Lema, dando asi 0 salto des.1_ MAIS CAMBIOS
·. todos ós rep.Jesentantes Clo fútb.o l espectáculo do :Estado español. _
d
G
p - ·
Todas .as .Iazóns .expgstas par_ a. ·esta ·retirada,. non v~eron ·para -nada
e o ran ena: ·
O
_ Pontevedra _cambio. u de_ en-~ ' diante-.da decisión dos clubes' e. a federación que querjan que seguise -no
_ Segue o entrenador, seij_or .Pa-___t~e_nad~r fi_~h~~n<!d i1 ~~~~'- ~. pa- ._• ~.,se\! R.Q~tQ. _i;_iji_ª!! 1ª,,JJ:tQ_u!!s cº_~q Q!l_tr 9~ 4.iye_r~J!~Óns. ..~ .:~
.."' _
vic e a m~sma xunta directiva _ &ado
no Compost~la. Espe·.os distintos federativos· tiñan· unha moi clara: ·o rélevo de Pablo Porta.
ánridade o -seu pr_óprio relevo,"~Ííl~ , que ~~que ' al'nda que os ·e'x1"tos esta'n remos que ·aqu1·
· endereite
·
- a, mar - · -. levaba ._consigo,
- ' con toci~ se_.:e.
d
st1',
cha
torcida
que
viña
levando
u
·
l
.
pre. hab_eria álgu
' n quequedase p'egado p.ol:trona co, mo unh~ lápa; oficio
m
aco panan
sua xe on,
-.
·
"t 0 que desexar, po- - t1· mamente
··
· non lle· falta~ . V~to. ist9 foi polo
que ·Porta segÍi~e, xa que
d eixa
mm
_
_ quc:_ pedirort
·
·
,
F
b
.
·
·
l
b
Oli
.
e
ra,
i:ien.máis
nen
¡penos
qu.
.
e
,
asegurarse
a
sua.
continuidade.
_
.
.
"'
.
_ . ,_
.
.
d end o afrrinar que a sua xestion . . · oron aixa no .e u e, _ v_e- _·
Por oútra bándá, os 'clubes co señor Núñez, presidente dáinultinaciovai encamiñada a p'rómocionar- ros, Juan Castr<;>,J-;anº~-ª .e _ _ Sa~:
e "'" rull'"'(lo ~~pectáC'úfo ·· Baréelona ·c.F. ~mpeñáronse tam_
é_µ en que debia de~
se. Sobresaíndo neste cometido
si~. Altas: Paoo do 'Flávia, Mi- o señor ·Por~ despois de .sopes.a! tamén moltas rµons. · .
·
-- ·c~mtinuar
·o presidente señor Alonso: '
· · lucho do Arou$a, Robe,r to do
A. primeira é que, ninguén como o a~ual-presidente coñectreste mun- . Jaén,. Cal do Turista e Cortés d·o
· texemanexe -nen pode atár aos distintos estamentos ao seu carro .
'
t'
d
:
dillo
do
Desde est a op ica,-e non es- C b d
.·
.
.,
d
· ,
d
li
am a os. Á 'dimisión. le.varia. consigo a división no mundo futhC?lístico e un cámbio ·
e outra, e como se p.o e eX:p O Compostela, -::-cantos · tra-·
nas estruturas, como o· señor ·Porµ¡, di<;ia na sua carta dimision~ia que fa-'
car _~.negativa do, _máximo man- p·os suxos- ·hab.er1·a· que. ·sac_ar . se
· f aIta. Isto non o po
· d'
· os elu bes, Barce1ona a' cabe_za. x a ·
eian
· tan perm·1.. m
da.t~lO celeste
que Ma~olo "alguén se ' decidise a . contar ' o
' que co clmbio' de estrutur,a s futbolísticas. ian-sair ~ttxudicados'case to- '
milite un ano ma_is n~. J?lantilla. . que paso u a campaña pasada:-, ~- - dos, sobre todos oi-,que están no seu "carro. Outros clubes, como o Real -- _O entrenador esta m<;>1 mtere~- está rexid~ por unha xunta ~es-- ... Sociedáde ·afodá ·que_.o cámbio Ue. p~dia gQstar-; noii·se atrever~n xa que
do en . contar
cos concursos
do . t ora,- a, espera d e ·que aguen
-l. ' ·se
baix.o .ó m·andato ~-de .P.orta cohseguiron dous -títufos_. Cos cámhios .non_-·
,·
_~
ex -cap1tan ' pero .o senot Alonsó f aga·· cargo" d o ·.elu b·e. ·
~ sá.ben o que, pode 'su_céder. Aplicar'o,n o.' dito de máis yale mao coñocido .
cerrouse en -band~ e_ chegou·
Tamén· o Ourense está rexido
·q mybon por·coñeéef. ..
, "
· .- ,
~E.
~-, < ~-· _
11
rt·
"
¡
•
•
_,...,,
· ._ .
·:. ·-<., Per<;f spbrett>Íid<o- .que ilt;teresa:ba .era que non. se producis~n fisttras.,
"+ice:r: ou e 9..U eu · ·
pór unha xunta
·x.~~to;ra pre~id1-. ._ sobretod~
·
,
- t~ndo.- en co~ta")!s prÓx·imas eldc~óns x<:_rais_e-.a per~ecti;va. ~e
Desde a homenaxe que se lle da por Jórge :SerQl.ello. :
'.,_ ' ' 'lll:~ ~- PSO~_ P!S5~, a ocupar "~°'npo~. Aínda que están conveQ,cidos de
rendiu a este xogador, o señor
Déuselle. a baixa a))elmiro, . : - qP.e o~,~cámbio_sc,que pode facer n~n~an sey moitos, se alguns, que·pade.n _ _
Alonso empezou a sentir, celos AurÉilio,· Veloso,·1\zpiazo, Noly,
influir . directameñte nas suas 'p_errogativas e ningitén com~ Pablo Pbrta .
de Manolo, sobretodo cando Romero, Jua-n Luis, Nunez e Es- -~ ·para para.rile . as _primeira.s andanadas ao· 'm ando. ~estas ceiltrais de e8peccomprobou 'cómo respond_ia o cudero.
.
: táculos! - ,._. - '. .
'
- ..... .- ' -_.·
'
. ' -' ' : ~ - --.·
: . "
público. Celos da sua popufari.:
Pola sua band·a, o LugQ que
(>ero ~stas razóns, de -por ·si importantes, non foroll'os que fixeron que
· 'e.ste' an"o va1· pux.a' r po. lo asee. nso
·
·P.o'- .. co_.ntinuase · no . se.u carto:_~:;·a _as su·as· razón·s-1>.ersonaJS"·,as suás ra- ·
dade e do Carl.n""o que lle pr· of sa

·ano

a

° ª

Os froitos teñen que chegar
. se a sorte O' acompaña un pouco.
. do entrenador ser-an'
AdemªIS
altas esta temporada o porteiro
?.
Millán que ven da Cultura Leonesa, do que, con vintesete
anos, non comprendemo_s a fi..
chaxe a non ser polo capricho
do presidente que xa o tivo no
-seu equipo cando era o mandamais do Ferrol. Con isto non
queremos discutir a valia de Millán, agora ben, hai sobrados
porteiros novos que están pedindo unha oportunidade. .
. Tamén será novedade Ortiz·,
cedido polo Real Madrid, e
·
~
·
,
uu
.
. Marro que aínda que se incor- a afición. Debe de pensar que é co Ponteyedra e ,o Ourense, .reC·~ó~s políticas. . · - · . ·
': _
· ·
·
". . I d
. I • / ,, f
'
ºd ' b 1 ' nt '
. QÚen-IógrC:,il, -OU m,ellor ditét, deu" as ordes para que Porta secmira f.ai o
p0rou á disciplina do clube a me ll or ret1ra10 a c1rcu1ac1on
orzouse · cons1 era . e me e. _~ señ·or. Suárez.
-, .
_
.
. . ._.·
e~
_
.
.
. .
Pasada tempo. rada, non pui'do xa que nun· momento dad·o, d~ Asi, . as fichaxes má:is sona'.dQs..
Porta é un hom~ de . Suár~z que, .n un primeiró momento decidir-a Jan-_
xogar por estar na "mili" en Se- ·producirse un cónflito~ afi- fc;>ron dos de · Po usada e Albino-~
zalo á cªncha propriamerite pcrlítica c-0a axÚda do J!lundial, xa que pema- villa. Asimesmo será novedade ción escolleria sen dúbida ~ Ma- .. ex~deportivistas· os dous; que ,
bart_no éxito da _sele.cción espa.ñohi. o fracasa desta.J ixo qu_é .·sé reéómp-u-: _-:
Alfredo, un prometedor rapaz ·polo, v.éndose postergado ''o proced:en dq Linares e que "firxesen os plans.
., ,,
.
_ .
·
de l~ anos que se marchou do_ Sr. Presidente".
maron coa carta de liberdade na .
. .Pe1,1saro!1 logo qu~ haberm qu«t atacar por méio_ d~- Pablo _Porta ao·& msDeportivo a quen non o ·soupe'- . . Cando se está polo qué se es- man. Pode 'ser q_ue' non ren{a.ten ' 'tintos meios do Goberno, _cousa que xa sucedeu na asamblea que se ven.
ron tratar, facéndolle mil falca- _ tá xa se sabe...
, a t~mporada no Lugo·. . ....
de cefebi:Dt. Un ataque eri toda regra e·unh_a retirada estratéxica, botando
t
' .
' ;
Tainén' ·están :os porteiros Ne~ as culRaS e de~ª1'cánclose. Int~ntaria 'deHca1- no seu~ pQsto ~a un home de ruadas ás que están acostumPero \.Como sen t~mnfos non.
, ... t . t .. d
p
f'
·
·
· b·rad
l · d' t'
Ah
h . f·
d b
,
.
mes10,
rm
a
e
ous
anos,
e
eco ianza. .
··
_ _
_. _
_ ,~
_.
. _ ....
1
guns'
. · . pro·ced... en· íb 1 · Al
·~ ·
·
d
h
F
· -'d · o~· a f,
b -l ir_
· e c· 1vos. l . an- -a1 ama,
d" t"e ' e serlt'.por
t (1so· dpo ·o ... dro, pa blo, ·o pnme.JJO
· · '1sto f ó1· ·•unpus1
e . _ zá.g~ tina prep~a o o ~eu , om~, raga o' seµ,
onou o ut o e agora vo ta.
que a · .rrec _1va .ce is ~ · os ous te do tarrasa e 0 segundo ·da
aínda que sen posíbilitlades, e ,Qrdóñe;z tamén" o séu; o PSOE tamén maEste ano no fútbol galego ou, t:r.es senore&· que ~andan)
t .
,
.
R
,
,
d
niobra!>a, aíµ.d~ que coq poucas'posibiiidade.s de éxjto"~ _ ·
- -1 as1 .como au1 o
.
~
-.
·
, .- ·
. .d
Q_an eU'a 1oca,
.
non va1 haber , moitas caras ·no- ..ley-an. unha · p°:htic~ q-ue va1 ~!1- Atenteiro,' José Maria .que. ven
En vista disto ,e de que Suárez e Po'rta rnm -~ahán .situado a~ seu home~
· vas. .
. d~ o~ . seus .trmnfos~ ~esta.. ~?ª 00 Vista '.Alegre..
,. ..
vista a división. existente e que-o novo presid.~nte non ia te_r nen a tereeira
N.o Celta esta.rári '.Pedro· e An-."~ podese considera.·r _u.~h~ clecqs1on , ,, A ~¡·mesmo e' no· vedarle 0 téc'p arte d~ mariexo que ten Porta,' o<;:onde· decidiu que don: PablQ -seguise
d
dd d
t
rt:>
'
ocupando .O. 'cargo 'para asi. maniobrar nas ·pró:?cima.s eleicións € ~pr.cwei.tar
. di:és que , píóc.éde)l dq Gijón
.a certa ·a ª ,me 1 ª e_. non ras~ ~nic~ M~rtin , Esperanza, qÜ~ xa
todo 0 ·p·os:fl>el esta pfa~forma q:uúh~ga á tanta xente: · ~
~ ,_
Amorós que ven-do Múreia. Ta- -.pasar a nen?un do~ xoga~ores estivó -anteriormente nd Lugo.
Suárez~ xa' ~he d_istÓ .bastante• Permítanme senón que1les conte µnha
hl.én . ficho u . ª·ª· Maté, porteiro ' que ~onsegurron o ano pasado o
' Nest~.: mesma " ~ategorja ta- . "" anécdota: estábase .. en', plena campaña das eleicións ~Q 79,' Suárez fa de
que aí~da que a anteriodempo.: as4enso. .~ ,
, _..
·.
· mén loitará o ,Ato usa' que 'tan
· Ourense para i.ugó. Parou en· Chantada 'e·Joino fac~, casualidade, mm
ra_da, '· x~gou no ,clube ' celeste,_
eaúsa-n . babea con re'la~ión a :·boas campañas be.n facendo.
bar C\iXO dono era 'm oi próximJ> a AP:, Resiilta que esta-persoa, casualida~ .
.perts~c1a : á .Plantilla do .~eal ,~ ~a;mpa:ña· ante~ior ·-.Alfé>hso Cas- . · R~mata~do . dll'.emos -~ qué cade, _tamén era o presidente' do dube de fúJ~ollocal e casualldade .t~mén,
Madrid
· ·
· ·
·
· l-~gre:, , M
· , · con~c1
~ - "d· os qu~· se' van,
o· seÍíor Suá.rez fiio uh· donativO' de cen ,:_n il p·.ese.tas.para o clube, ..cuxo
- ·
. tró; Villanueva,
A
. eyer . ras nov!ls,
· ·. Tam~n_ poida que xogÚen .no Roberto e Pérez D\irán que foi _para . que todo., máis ou menos,
· pr~side.nte fixo logo camp~a para U.CD...
.
.
. _prim~iro equipo Bl~nco·, Barcie: . r~pescado polo Real Mad~id.
siga igual. '· _, - - ' . ' ' "
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2.5 ·de Xullo, o sol caia a plomo, .
pero babia q~e .,
.aguantar como fose;
aínda que o~ gaitéiros,
. un ano máis;

parasen para.ver se seguian
na segunda parte dó hino. ·_
Os pano~ qu_e se erguian contra
. do·" corvo negro'',
· ·valian tamén· p~a tornar
do sol.
Esta é ~ outra 'i:maxe
f do Dia da Pátria.
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Xurado do Blanco-Amor

A cada p~o, peor
.

.

o s xurados... iAi, os xurados!
Polo que se vai vendo, a AMPXOL segue illada do muntio, asulagada de vez e .se'ique por sempre na sua rebord~te
do Pr_émio .Chjtón, onde despois
... Os xurados literários fanme po.auio.complacéncia. A benemérita AMPXO.L (Agrup~Ción de Membros"Profesionais dÓs Xufados .das Qutás Lettas) gar"'. · veu ocupando tal Cárregó o seu
ñer os 'pelos de espeto, abofé. Moída decote a enxebreza da sua caste; e non permite rebaixe nengun nas suas ·elevadas.miras. Os seus novos membros, xa
panexirÍsta máis sobr~nééiro, Va_ta é teiina que lles teño, e COfil.que logo, son admitidos por. co-optaci6n ttas dunha escolma rigorosa 'n a que se ~pesan con moito tino os méritq.s..d.D. · rela Jácome.
de min esa · aspirante . .Méritos estes, -xa se sabe; que acrediten áo ·seu dono co,Dio un verdadeiro virtuoso na arte das .ttapalla<la.s.:- E...
· Nen tra·paHadas ~lóteiras, ~en
pre facer por ir tirando
.
/
l
empencha cismerra, que non eva a . cando a tal arte n.ó n -sexa moita, a dureza·tamén pesa como lídima axuda para.o c~5o. Velaí senón o ingre~ .oficial d'e.
amaños amígueiros, nen cóusas
Alfredo Conde na máfia pecha dos c~nsum~iros literários, ·o nde xa conqúeriu e~ boá hora o lugar qu_e de seu lle..co-=. · malfeigas que. poidan derramar o · '
nada bon .. Eu ben tento de mirar
·
·
con bons ollos aos xurados literá- . rresponde.
"Blanco Amor" de Murgados. Es- _
rios, mália os seus cativos mereste .Certame, comó os outros, será
cimentos, mais non hai maneira de
de Narrativa Breve, fallado hai tres :
'o que a xente queiia, o que qu~ira
bernan o . ~rémio "Blanco ~rn,or",
: que .non .se saiba?-A sua nula con~ ·
a xente que ten a tixola polo manmellorar a miña ruin opinión deles
meses, e ·por último o re~entísimo
ónde se estabelece coa ~áis nídición de escritor de gaiego_·é ben
go, · ~oidadiño. Pero tamén os· c:Jepoisque os feítos, endemal, non
· Prémio Galiza da Universidade,
dia claridade que os membros do
_evidente, e de porparte eu non sorí
mais_te~os algo que dicer·, e: qu,e
me deixan. Eu ben quixera que os
este ano de Teatro. Nestes tres
xurado han ser porforza "escritocapaz _de o maxinar lend0; .nen ~i
facer; para_.mellorar estas cóusa.s.
res con obras zn lt'ngua galega''.
prémios desertizados faenaron
xurados todos das nosas letras es~quera folleando,.' un . bon . lote de
Velai o falló, e non pequeno,. que
f:l<;>ra vai sendo xa de que a hones- .
tiveses compostos por persoas sinagachadamente xurados anomnovelas galega~, cada sua con máis
mos, poisque 'non se deu a saber a
xa de entrada m_ar.ca a pauta }o
tidade non sexa decot~ a gran auxelas co seu chisco de inxeleza e o
. de doúscentos fólios, que, presen-'
que rentan facer desta. ·segunda
seu todo de honradez; ~ente da
sua composición. Aínda bon é que
tadas a .mediadqs de Agosto, teñ~ - · sehte da f está.
'edición. Non entro ilen saio na
rua e do leiro, da loita cotiá no
vai surxindo unha 'é:erta vergoña
· que ser estimadas'. antes _do sete de
E 's€ algué~ s~ sentise · magÓado
xusteza <lesa dispos.iciÓn, pero as
nesta xentiña, quen, aínda que intraballo de sempre, con, calos nas
setembro. Non; q.n home asi tan
por algunha miña alusión pouco
Bases están 'aí para ·algo e téñense
mans e non no espírito; persoas
sistan na teima desertizante, xa
~oli~itado ... que lo.ce rnoito contar
ou pada eqco berta, xa sabe : onde
que respeitar se, cando menos, se
inteiramente normais, refugantes
tentan emporiso de ª'gachar a sua
con el, non é bón de maxinar apliproia ha i qu~ · rañarse. E asemade
tenta dar un mínimo de credibilide toda clase de poses e negad~ras
raposeira identidade. Deus non
<.:ándose .en sério a ésa lab~>Ura. A
será ben ·que, de cando en v_ez, os
do esnobismo. O ideal seria que
llelo teña en conta, amén. Hai que
dade ao Certame. Eu propoño á
sua · presé~cia na PresidéncIB. . do
crítico$' de sempre ~exan, de . ~on
cada un dos seus membros fose un
saudar· o fefro de que o tal agacha~sociación d~ Escritores en LínXurado, e c9mo iutado el ,tamén,
tra e con máis razón, os criticados. ·
mento non se <lea, endebén, no
. "galego coma tí" e coma min ;
gua Galega que presente no Con·ha ser xa qu(Íogo simbolici, co-. ·'
como calquera, vaia, máis que
"Blanco Amor" . deste ano, onde
cello de Mugardos unha protesta
:r:no sinbóli"ci> foi tamén o seu rio1 MANOEL RIVEIRO LOUREIRO
amante da leitura •e xa que logo
porcertÓ madrligaron fOrte anunformal por esta ~nomalia. En Muineamento para presidir o Xurado
cios libros. Máis nada que iso, pero
ciando xa agora quen vai ser o xugardos, como en calquera outro
rado. Aínda que por outra cousa
todo iso. En troques, ·velai o que
Conpello, ~stií. presente un poder
hai, o ·que terp.os, ou mellor <fifó ·o
non haxa porqué- cómpré fe licitar"":_ . que ,terá" que asumir a responsaque nos botan, que astra noxo dá.
ao Concello de Murgados, · polo
bilidade · dos seus feítos. A xesUn noxo qu~ sentin de novo agora
menos, por nos dar a saber tan cetión da AELG poderia servir para
cando lin na prensa a composición
do a composición do devanditoend·e reitar un pouco as cousas
·- xurídica do tribunal que ha fallar
tribunal literário. A min :favorécedesbo~ndo aós xuI'ados abusivos,
no "Blanco Amor" deste ano. i En
' me moito de o saber xa agora,
pu, de non, serviría !=ando menos
poisque así xa non perdo tempo qué mans está o pandeiro, probi. para rexei~ar o Concurso e denunños de n6st Se as nosas letras resisnen enerx~s en me presentar a
ciar publicamente a falcatrua, cos
este prémio, _como tampouco me
ten 'e subsisten ao labor de semeseus autores e acólitos: A nosa
llantes xurados, poderase acreditar
teria presentado -.ao -"Chitón" de
AELG debe falar, coido eu, en
nome da dignidade do escritorben na sua fortaleza, na sua baril
saber eu daquela quen iba ' ser o
Unlla importante exposición
. persoa, aqui decote tan asoballasaúde. Unhá man de elementos
xurado. Porén, non poaó menos .
vaise celebrar desde ·o .día 30 de
da.
que non ten perda, así por xunto
que doerme j,olo evidente desaxu_llo ao .s:de agos~~ · Íla parróqµia
como por separado. Velai quen
certo manifestado na escolla <leste
Dos ~inco xurados nomeados,
~uño, do concello 'cle Malpica
de
son: Torrente Ballester, Varela
tribunal. Un desacerto tan grande
somente dous cumplen coa condi-·
. de Bergantiños.
,
..
Jáco me, Anxo Tarrío, Carlos Caque, ao meu ver, o Concello mución de "escritores con obras en
eses
dez
días
van
.
estar
.
d
eAsi,
sares e Alfredo Conde. A escolla '
gardés trabucouse lamentabelmenlt'ngua galega", que son o Casatés
dicados á potenciación da· ceráini- :
é ben boa, que abofé non s~ pode
te, ou mellor <lito deixouse envole máis o Alfredo Conde. Do_s ou- - ca da devandita parróqu.ia, unha
pedir máis nun quinteto de cinco.
ver malamente por algun cons~llei- .
tfo~ tres, non sei se o profesor Va. ·da~ poucas que en Galiz.a .·seguen .
Aninda que non están todos son
ro vertolán, que tal foi de seguro
rela jácome_'poderia encher .cabala perpetuar a tradición, xunto con ,
o que aconteceu. E logo están as ·
todos os que están, poisque esta é
mente á condición esixida, pois- ·
Niñodáguia e Sa·nguiñ~da. _
talmente a colla que ven de faenar
imposicións policasttas; que taque eu non lle coñezo máis causa
·Dez dias, onde, á beir~ de actos
ao seu xeito no sonado Prémio
mén. · Seria · moita mágoa que ()
que os seus estudos e come11tos
. de raigame popular, :van estar preChitón, co seu daquela bene~iciauBlanco Amor" de Mugardos fose
sobre a obra allea. Coido que os ,
sentes .os políticos autonómicos,
do acollido agora na banda como
dar na burdallá. trapallona doutro
limiares que ~doita; poñer nos li-- .
que non desaprov~itaI) oportuni. .. -- ~ - ... _,_·- ·--.··-- - ·- -·- .
un membro máis que de. certo é.
"Chitón", desbotando así o grii:thros · dos demais noh, basten alá -. -dade· de d.a r uns poucós cartos e
Nestes últimos tempos estanse
de esfono criador do Concello· de
moito para o calificar como autor
aparecer, a conta deles, na festa de · rnez, dir.é ctor ·d o Museo Provindando casos de xurados anónimos.
Redondela, e, asemade; derramande seu. E dos_restantes n.on hai dútodo un povo.
cial da· Coruña, que fala~á nunha .·
· do a inemória agromante dun au-·
Asi, talmente asi: xurados literá.bida, qµe b~n -se sabe que non. As ·
Os oleiros de Buño, esas 25 perconferéncia á mesma hora. - .
rios que fallan (fallan, e ináis ben)
tor que hai ben tempo, coa sua A
· obras do Anxo Tarrfo aínda están
soas, ·arriba abai.xo, que manteñen
.Ao ~ro dos-·bons dos óleirós
Esmorga, resultara xa víti~a dos prémios públicos .du.nha · marieira
por facer, poisque n~n.' a prologuisa tradición congra todas as previsubiron todos :'Xunta, Diputación,
~an, pero tan discreta, que per~ite
argallos daquel xura.do de. triste rcta seique ~hegou, e maldito outro
sións e modernidade de alurÍlínio ·. Ministério de Cultura (estes acercordaciqn. Polo caris que lle vexo
·aos fallantes ficar no máis escuro
escrito lle vin . que algunbás críti. ó11 . aceiro iiloxidábel,- celebran a
taron), a Caixa .de Aforres de · Gaanonimato. Eles gostan polo visto
á segunda edición <leste prémio,
cas na: prensa e ~áis unha carta ·
sua mostra, programada _pola Aso- · . liz~ (con certa lóxica, polo menos)
d~ faenar en segredo, sen daren a .
confiado así nas mans do caciquispersoal que .me arrebolou como
ciicióri Culturar Furneiro, .da pa-'
e a. Fundación Barrié de. la Maza.
·saber, quen son non tanto por mor mo li.terá~io,, pódese esperar cal~
resposta asañada a unha petición,
rróquia . .ExaminemoJ paso a· p.aoo
Do Ax~ntamen~o de Malpica, podé~tia como pólo com,plexÓ de ·
quera cousa.
'
.. que lle 'eu fixen 'por correo, _rogária· festa.
·
demos dicer que é normal .que .
dolle .)>ola restitución dos meus
culpa que coido sentrrán, o que in·. :¡;: de P?rP.arte,. hai que salientar .
Dentro do . aparato · oficial, Alapoie o 'trabailo dunha das suas · ·
·bor inaugurará a mostra, gr_ácias a
o feito dé que o tal xurado é inva- . · exemplares · preseptados ao "Chidica que aínda 1les resta uri algo
parróquias.
tbn". Exemplares, dita sexa de
que Villanueva· Cendón, Conselleide . conciéncia. Porque os tales xulido de seu. Así:· inválido, poisque
Recomendamos aós nosos lei..:
ro . de Turismo { i Qu-e terá que
rados anónimo~ sempre cadra de
ó seu norrieamento é contra derei- ·· carriiño, que aínda líoxe (onde vai
tor:es- pa;~n por Buño, apesar da·
o conto) estou teii;nando . recupe.,.
ver!) de_u algo de diñeiro do presuseren, mesmamente, os desertizanto e mesmo contra o' espírito do .
manipulación que van tentar facer
~ar. Esa carta · do señor Tarrío,
Certame. Por riba ·do desacerto, o
tes, os que teñen a ben declarar
pu,est~ oficial. Este. é o seu xeito . , todas esa·s autoridades dunha festa.
máli~ estar abafada .dun paifoco
de ·conceber as cqusa.s: a cerámica
Conc~Uo de Mugardos fixo . gala_
deserto un .certame literário . <lis- .
da cultura ·popu.lar e trádicional.
'arruallo élito-unjversitái:'io, veume
é cuJtura dun povo, nQn ten
que por falta de calidade. Vaites,"
punha grand€ lixeireza ao nomear
Os ,Añón, Caamaño, Calvete, Camescrita nun galeg~ r~quintado que
cc;>m.o. xur;:i.do ª~ quen non "conta, .
. nacla' q'.ile ver
s~a vida. E. unha
vaites:: . .: Que .eu ler.ribie mesmo
bre,_Gorin, La:brador, Mourón,
agora, veiaqui ternos xa tres casos:
coas . condicións requeridas.· Vese _ debe ter o seu mérito, máis. que
-cousa para turistas. reirá, C~mbón · e Nier-0, esperan a
o Prémio de Novela Cidade da Coque ·no Pleno onde se aprobou- o- . non sexa dabondo para lle dar
Na apertura, o con.traponto
visita na mostr~ ·de to_d.os aqueles a
aquela calificación. E, por fin, de
ruña, fallado. hai .sefo meses ou oino~el!-mento nen sequera se bo-•
márcao Felipe Senén López· Góquen lles interese. ,
·
to; o Pré~lio ~econquista de Vigo,
to_u unha ~llada ás Bases qu,e go~ · · Torrente Ballestei qué vou ~icer

a

IV .Mostra ·
"de Alfararia_de·. Buño
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· Publicamos áqui a s"e gunda p~te c:fa escohiia f ei_ta ·
polo profesor .Gil Hernández no ano 8~, para
o número extra de "Galiza Mártir".
•
Era a nosa intención a pu_blicación íntegra desa
'escolma, a sua extensión iffipediunos facelo. Tíñamo1
peiisado fa~el~ no nú~eto seguinte, pero diversos
avatares como a restruturación de páxinas e a nova .·
configuración -aconsell~onnos aprazar ª.· sua
publicación un ano.
Aí está esa e~colma. -

•
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be
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qu
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(De feito, Bóveda e mais Castelao ·
converten-se no símbolo da Galiza
mártir e deSterrada, de Galiza á que
. se tenta .asasinar con compracimento de certos "persoeiros" ... ).
..
b) Antón Tovar fai ·a lembranza
lírica d~queles días em Calados es·
conxuros (1980), "Ano 1938": ·

4.-:- A.GUERR_A CIVIL.
.·" A -Guarda de ·a~lto, a ."guarda civil e os fal~nxistás, que da noite para o.
; dia X!:lfdirom e se mulÚpÍicaron nas n~sas VÍlas e aldeáS COnlO.Un andazo; en- .·.
carregáronse do !1lais abafante -labor de limpeza e morte, Non houbo gávea
~ de Gatlza que nom coñecese rnortos nem i:flonte q4e ,nom agachas~ daq.uela ~
~ xente: f uxida.
.- .
·
·
·
/ 'O Exército e ·mais a lgrexa· colaborarom activamente na represión: As
v.eces d unha . maneir~ directa (xuízos su_m arísimos e sen defensa certa, como .
de Alexandre Bóveda en Pontevedra, fus11améntos); outras, coa complici- dacle do siléncio nos paseos que fac;ían oHAQZOS da·Falanxe. Os crego_s particiP-aran· epa denúncia .e a. benzón, .candó nom coas armas e áccións muito
: mais CQncretas".

."O dia ficou ceguiño
entre asfaldras da Susa.
Era um cam torturado
polos mans asa'sinas dos infamés
que ·erguían hinos so/enes ·
agran Pái:ria con maiúscufa.

.o

V'Vtg_o: xullo de 1936", en· Me. tnórias <f.u{J fux~do, edición de :V.F.
: F.reJxanes, 1979).
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. "Mai~ QS, esguios mortos da .Galiza

i- ~ ·"41·,.' pensaban como nichos

· debaixo ~do-m<Jnte/o insone da primavera.

a )- Celso Emilio,_em Oito hcfme, naKes, dedica a.o que foi Sécretário '
. · do P-.G • .o seu "In rñémoriam de
... , Alexandre Bóveda":
.

·-. _, .> Mortos que ningiién 'había de vingar... "
e)

Lorenzo Varela, Lonxe
mente, os "Compañeir~~ da miña-. xen~.r~ciól'! mor.~~s ou
asesi ñados":

(1954); trai

"... b día está a pronto;, al:na que ·agiirda~,
faite bandeira, berra o teu direito
_
a ser estrela cando os tempos cheguem_, .
. . éando as gaitas triunfais soem nas ruas,
_ candó a frmandá, cando q ateigada artesa,
cando os homf!s da terra sexan río
·
cun gran cachan no meio,
cando tódos os nenos de Ga!iza
saiban por que mataron a Alexandre,
esforzado A madis, capi.tán .noso ".

••

ne

...

"Mqrréchedes, ·matáronvos, deixáronme.
· Quedei aquí, lonxe das vosas sombras.
E gar:cto, como morto,
.,
.
· no centro do xiléncio, 1da sede, da agonia,
o dia 'que vos poda levar asepf!ltura
unha cesta de pombas·e mazás.
Tan doce era aXU/)tanza miña e vqsa, ..
·de todos n_ó s co mundo!".

a
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"Percorro ·a .poºvo.
Onde estás? Quén me laia?,·
Eusaúdo
.
.
a.ese .home que pasa e non coñezo,
' DANIEL, que ten algo de ti
cando vólve (1 cabez.a 11•

d)
.rio e
do;
· guiu

Alonso ·RiQs, depl,Jtado agrágaleg,uista, disfarzado de· criaAfranió do Amaral"; conse·
escapar as poutas· da morte; ·
·No.n asi.m o.utros dos q\ue ·co.nta o ·
martirio :as mans dos "nació_náles":
11

',
/.

1

d) A novela reflexa, comotestemuña, a vida da após-guerra. Cite·
mos Xoguetes pra un tempo .proibido, de C. Ca5ares, polo menos en
parte (~no 1975) e A fux/da, de
x.M. Martínez Oca (1980).

./

. e) Celso Em-1lio (uTestimuña",
· de Longa noite de pedra, 1962) é
0

poeta fiel da denúncia:

"... 01/ade como estamos mutilados,
ergueitos os muñóns apodrecidos
na noite interminábel.
Vode ·que longas sombras dondas
pasan correndo, fuxindo cara a marte,
pota sede colada de aquel dia
-Dia da Dor sem Nomeque ha de escreberse ainda nas estrelas".

.

' "Xa pertp das doce dese. dia 27, o meu compañeiro foi a Tébra na procura
de algo ,para ·c omer. . No· tel)lpo que el fardou en. vóltar empezaron a ouvirse
trr_o~ na parte do Aloía.-;Tiros nón seguidos, senó_h de tempq_ en tempo e-em
disti~tos sítios. ·lsto du.rou dua~. ou tres. horas. Serian as cinco da tarde, mais
ben- mais que menos, -cando o ·taboleteo de duas metralladoras, nunha déséarga pechaaa; -acorn.p~ffádo du11 ·est~rrecedor_ hratjo de muita·s go.r xas a un
tempo,' produciúnos friaxe nos ósos e abalounos o corpó éomo se 't ora unha
vará verde".
·
,.,
. "Pola noite xa se. soub.o a tráxica nova: Os nasos res~ lverar, eritregárens~ e
- lev·~nt~r~ un trapo branco, sinal que os r~beldes finú on '.lteriaer suspendenqo ·o fogo e facé_ndolles indi~ciÓns para qÚe se acercaSE n, o 9ue· aqueles
fíxeron confiados. Os muj asasinos, cand.o ós .t~ve.ron b~m p .rto,·barréronnos ·.
' coas metralladoras".

. ... .
~.

Leia-Sé O S/fJor Afránio (1979),.
"11. Retirada ó mónte Aloia. Unha
masacre inconcebíbel".
e) A. novela tamén tratou estes
temas, be·m como obxecto de pri·
meiro int~r~se ·(Fábula, de X. Atea- ·
iá, :ano · 1980), ou ben tOn réferéncia·s {por ex., as suxere:ntes cíe Morrer e;,· Vilaquirite,: de H. V illar-X.
Áábade, ano 19~0). '
·

f) Asi poetiza Pilar Pallarés (Entre fusco e fusco, 1980) a loit~ do
home encarcerado: .

"De novo na codea, Mancho Va/caree,
de novo as tuas mans de pavo orfo,
desdeixado 'de Deus e do destino,
apreixan soio ar ou soio reixas,
soio o frío que sobe polos muros
do cárcere onde agardan os bons homes".

-

.

.

.

~'Pro esj¡uecerorrteu sangue sobre a
g) O sacrif ício dun home ás mans

ªº .
za
ue

!n1za
es-

.

/

"Desde os Mártires de Carril/ pasando
polos asosinatos de Oseira, Nebro, Narón,
Sofán, Sobrado, pola arrepiante masaae
do ano 7!/36 e dos seguintes deica,
chegar ao amigo e compañeirC!fsfmbolo ·
Xosé Ramón Reboiras Noia, o noso pavo
mantivo a sua conciéncia v/xiante
em espiral de ·carraxe, abríndose
cara un futuro /impo e liberado
e dando testemuña de vida entusiasmada".

h) Ou a morte de inocentes, in·
xustifi~da, provoca a 1 '0ración a

1979):

"Por que, Señór, marcache ós nasos peitos .
con tamaña desgraza?
·
·
A té cando, Señor, o naso póvo . .
ten que sofrer tristura e destragos?
Por qué, meu Deus, a emigrazón,
as chuivas.que asulagan /abrantios,
· a polución que_mata.?"

pu

i) Be.rnardi no.

G raña, - na parte

"Os que non aman 'nen saben· de
amor" (Se o noso amor e •os. p~i- ·
xes... 1.9~0), dirixe os seus escarftOs:

"contra 'as~piicas e os seus desodorantescinc/ustriais ", ·
"·contra os• que nos mahchan con pe.tro1eo
. ' 1/ ... ,,· ,
· "Ab_ortada vos sexa a -cobiza e bafO
·
de dragón nunca farto .q gardar le o uros
-vaso bofo en chamizo fixo mil pobres
sen coidar nunca l1 pátria dos nososfróitos". :
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5.~ A APOS-GUERRA FRANQUISTA

-_

_ "Dentro· dun foi:te cl~sismo, a .socie'd ade galega -viveu -agudos 'conflitos
nunha te11déncia a ,aglutinación das clases popula·r~s en antagonismo coa oli-¡
·garqoia monopolista. Esta (. .. ) está representada en Galiza por u.nha fracción
burguesa pequena, mais signific;ativa por meio da burguesia intermediária. Os
conflitos abranxeron todos os sectores labora is: :agrários, pesqueiros;:indus- ·.
triais e univE}rsitárlos.".
a) Adeus"; de Fermin - Bouza·
Brei, . cun ·motivo aparentemente .
tr_ivial (a despedida da~ excavacións
do Buriz) recolle as. arelas latexan...,
tes nesta época:
11

(Manue l Maria, Catavento de
neutrós domesticados, 1979: "Manual de agrávios incendiados")

. veira do Orbigo", -de Manuel Rodríguez López , (Sok/ada mínima,

1xe
iei·

túta,

esta esperanza que en nosoutros corre
e non tojerou a verdá que berra. ·
Baixo a lívida luz que nos.aterra;
sobre esfa·teima_que xa nunca marre
·Ga/i.¡a hase de erguer en pé de guerra'.'. -

da policia, os sacrificios dos homes
ben merecen polo menos o berro lí·
rico que reclame a liberdade pola
que ese home, pola que eses homes
lo ita ron:

'

f) ·"Para Alenxandre Bóveda, asasinado" ,-pertencente a Poesía intei. ; . ra ... , dé:- Méndez Ferrin, serv,·nos
para cerrar este apartado:

I

l

,.

"No meu esprito acollo a vasa voce fonda
que me fa/a da Pátria, ·
que /~da que a coidan marta,
está atal vós, acoite/ada e firrrie;
medrándose na. Jaita,_
chantada eternamente
-na gtJndara da História". . ·

1~

b) Mais unha vez, Castelao co·
menta-nos estes anos obscuros ("Libro ·ségundo" de Sempre en qpli~

za): .. ·

· . "Non hai sofrimento niellor para un patt-ió:t.ª · clester:ra~_e ninguéñ pode
esixirme que cangue con-dorés alleias. Abóndam~ seF galega. E rrÍáis aínda despois de · perder a
nos homes con quen estápa'm os avencellados._Se
algo pode cangar a miña pruma é o respeito q .u e·me inspira o pavo hespañol:
' mais este povo non é semente o ·que sofre nos campos de concentración da
Franza, 'nen ó que anda aboiado por_.terras de América, senón o que vive e
morre en siléncio,· asoballado en Hespaña polos militares triunfantes."
.

!e

(

.

.

.

.

.

c) · A ·1embra.nza dos galeguistas
' históricos (dos de verdade) repete·se nas obras póéticas. Por ex., Xohana Torres evoca a Castelao no

.. "S:

~lgu~· ~oyo: dEf!_ xa·~_su~- língua .. é _ porqµ~ .sofre "un· p;océ;~ éi~a-si(nÚa~
., ·~iq11 g_µe noh ~ quedi_do ne:n prºgre~ista· :s~nón _un aspe;_~o; ".la is.dos alleamen-.. tos. que es~á a .p~qecer o ·hol'J'le nunha históri.a d.e violén_cia e de faltad_~ liber-daqe. Se hai, asimilación é porqu: h~i impedalismo''.
..
.~

seu-- Rianxo ·' natal ·("Outono en
Ri~~o'" de , ~staci(ms , ao "ma~,- 1980):
. --

..

~) Dario X. Cabana ("teoría ~a
fala~'):

. ''·~·podres peidificañ.
polos éhamin~s da,suas grandes (ábdcas-", . ·
. . H~·~.tráen múita química : . .
·_
cgn baba~ b_rpncuxas q_ue ·dan morte qe{¡ra'.'; ·
". ~Jan as autopistas
_ __
-. ~- · _
pra que circulemos máis -r audós ao absur.do ",
. ''~ .. p~- que urbani?Gil ~ _
.
e non .engaitan ed tristes·cementos~': ·
"Son os que nos guiaµ
.e non tefi.e(7 o/los". .

urerra mais ser f!·11~seio; igual a fa/a.
'\

An;eio do sil~ncio do J!~/eiro
que quere encher as can/es do non-nado
· cun urro imaterial vo/to materia".
NOTA FINAL:

... . e

,.

. 6.- A R'E.IVINDICACiON LINGUISTICA.

-

-1

ar

Vicente '-· Ri~co (Teoría do 'nácionatimíg ga/ego; _
1920):
.
.
·~

: ~ .. "de todos os .vínculos ·soeiais, é a tala a'_que m~fü, separa e car:acfor_iza .
.. aos povos, · porque. é -o :máis espiritú¡;if d!3 todos, · é -~ qUe .éonforn:ia- o ·pen:.
samento. ~e 'ta¡ ·a~ ~anefra de .§er das xentis~- Q. :trpq~e_d~~i(ñg_~a 9e,te.~n:ti.n~~ :pa
maior· p~rte · dos casos, a dexen·eración '-~spifitual düri -pb-V&:(.. ;~) 'A.J;>r'OV.l é,
que a .impqsición g~ Hngua foi serripre unha violél)Ciª _ q.ue , nÓn.' d~sc01do_u
nerigun imperial~:Sm_o': . ~-.
: '~;""_~: . \. . ' - i_':;::i.:;.: . . ~.'. ~f;,.,,.~ :.:. ~-·
-

• •.•

r

:

·

b) Franci~co Rodríguez (Conflito ·
·lingüístico · e-· ideo/oxia ~fJn : Galicia;·

197_6):

R~

7

,Rematamos cont ext<;>s que· dafgun xeito ·reGaPitulan -os temas anteri~res,
mormente ~se ternos ,en ,cont~ que a -lit~ratura po.de considerar_~l\e _cotno·uJ?_f}a
das éonciéncias, cualificada, da id'eAti,dade c4.ltural dun .povo: O martírio.da
língua é o ñÍartírio da ·cultl!ra, do sinal que identifica aq_povo galego·. Neste
ponto coinciden os auteres case na sua totali?adé.- «
·

~

A Antologia (recordó-o) é simplesmente princípio ·de an~ologia, qincompleta, que. necesita do comentário ajeitado.
· A _ortograf ia (non a~im o léxico) homogeneizou-se sem demasiada urgén-cia. E d!scutível, mas vai senda convéniente. ·
Agradezo' calq~er observación que se-queir_a fazer.
-· - Aavirto. que esta é a segun<:(~ parte. A primeira encontra-se no "Especial
Galiza Mártir", núm. 161, correspondente a agosto 1981, de A NOSA TE.A G 1L HERNAND EZ

. ~

.

'-

·Ariseio escentilante de. ser nós,
sano do ser. que somos porcia.f(rtente.
Anseio inmemorial da pedra mesta
·· que desexa
ser núbe .envolta ..en vento. _
.

"Levades d torda morte
nos o/los
, enas roupas, .·.
·paxaros do meao, .
_zúgadores de sangue
e visceras ·
q;uentos, de meu
áomeu Pº'i9·
A fogades .as-álvas
_
. no nome _do imperia_lismo
-v9so pai- . ,
.e tridentes
.
han vos aavqr o cor,azón,- _ ..
fi(Íos da _gra'! ramefra". · ·;·

.

(,

.

Ser:que viJerri--o s nós, coflecimentó
incosciente da tebra convivida.
.· -?er· en sangué, carraxe acrisolado .
.,

-

J

"Terra rf:¡µf~ s.,ét,e qoseio, igua! a fa/a.
Terra qu,e ~Sf!Íf!JQS,.n(Js, terra infundida,
·,na carné · ~ mdi! ncFsar,igue. Terra interna_
. eªº mesmo tempo externa e.- envo/11ente.

. jJ -E a inxustiza xerálizada a1pori. za ao poeta (Antonte ·aas salamánti·
gas-,_ c1e·c. Sánchez .lglesias, 1~80):

~

•

.~

«.

'

~·

. .

.Ao remate.aésta escofina utxen·· tes de esquerdá.
Roxélio Caridad Pita, xeneral,
te dos~ te~os _que ~bre a Galiza
Mártk -1:emos feitoj nón podemos· fusilado na Coruña o 9·11·36.
Anxel Casal, alcalde de Santia·
esquecei- os nomes dos que morre·
go, fusilado o 18-8-36. ·
ron, ~nori todos, que ao l~ngo da
Vitor Casas Rei, fusilado o ·
--· · história_ foro:ri · moitos os que de·
, : - ron a sua vida pola pátria galega e . 12-11-36 en Pontevedra.
Camilo Díaz Baliño, asasinado
· : non caberian oeste espácio.
o 12·8·36 en Coerce, A Coruña.
'Gonzalo Acosta Pan, 12.:-9·36,
Por parte <lestes e dunha lista
. fusilado en Pontevedra de onde
que seria interminábel está a preera J:iobernador éivil.
sé~cia sempre viva dos mártires ga_ °.D_ario Alvare~ ;_Limeses, fu~do
., o 30-'10·36 con Atej.o Ruiz.
legos máis coñecidos:
Alexandre Bóveda, fusilado en
António Bilbatua Zubeldia, fuPontevedra o 1 7 de agosto do
silado _Q'27-8-36 en Vigo.
·Luis Bllbatua ..Z~beldia, asesina- . 1936 (I ano trunfal dos fascistas).
Moncho Rebeiras, morto no Fe·
do o 15-_9-36 e~ Vigo. ·
rrol pola.s balas da Policia,: o 12 de
_ · Enrique Botana,. fusilado en Vi·
go ..o . 27·8·36, con ·o uttos militan· agosto de 197 5.

1

J. ,i

·s.n
.

. . r

f.-..

M¡,zomo, 3.·
.

..

N.: 199!00 30 DE _?<ULLO AO 5 DE AGOST0/ 198~ -

~

..

2_2

.axencl&.

iilau:m-'
:>er-

.

.f

Conrocatórits

~a

fa/a.

1,

1

A Agrupación Cultural O . E'a- ·
~ho convoca, neste. Día da Pátria
Galega 1 a quinta edición do ConcurSo Nacional qe Poesia O Facho, "
de acordo coas seguintes
· BASES

1:

>m·

Poderán .. concursar : todos
aqueles autores . que, ·,sen limita. ción de idade, ' non teñan publicado libro poéticó individuar en
galego . .
2. Os trabaJ+os serán de tema
libre, inéditos e en galego e non ·
terán limitación de extensión,
cun máximo cle dous poemas por
concursante, e mecanografiados
a dobre espazo.
3. Os orixinais. deberán 'ser remitidos, por triplicado, con lema e·
baixo plica, aAgrupación Cultural
o Facho, rua Fe..derico Tápia, 12,
primeiro, A Coruña, se'ndo ad~i
tidos a concurso os traballos recebidos antes do dia 1 de outubro
de 1982.'

_AOS NOSOS·LBTORES,
SUBSCRITORES . · · -~
E ~IGOS ~ .··

P.úblicacións ·
.

.

. ÁRCO 'DA, VELLA

No Dia da· Pátria chegou.ás no-··
·sas mans. un novo ei:emplar desa.
publicación indefinfüel, e q~e sa.é .. ·
· · sob o stihtítulo de "Revista. de
"Pensa.inento Llbertário". Como
',. noh imos .r~mir toda a longá ristra de colaborador~~ somente invitamos a todQS que -a c_oñezan.
4. Haberá un único prémio .de
Paga a .pena~ Pódense dirixir a AR·20.000 pesetas, máis as· mencións
CO DA VELLA, . apartado . 52, -:que o xuradq estimar oportuno.
Santiago.
5. q fallo será dado pola prensa
INUAITE
o día 31 de ·o utubro de 1982.
. Este periódi~ de 12 páxina-s a
6. A AgrupaCión Cultural O Faunha ' só tinta · é tirado do prelo
cho reserva-~ o direito de des_ignunha das nacións asoballadas de
nar o .x urado que ha fallar o pré- ·_ Europa menÓs coñeci&s·: o }i'pul..
mio, asi como o ·sistema de eleiQuizais sexa
o seu meirande .
ción do poema gañador.
iiíterés para os'".potenciais leitores
7. O Facho compromete-se a
galegas. Tamén · damós . as señas
publicar, en canto .s_e xunte con
para recab,ar info.n:ri"ación.
·
certo número de poemas con pré- INUAITE, CP n.165, 33100
mio e mención, un volume que
, UDIN, República ltalianá.
UNIDADE
,
abranxa os traballos de vários concursos.
ta revist:¡¡. .d o MDP/CDE da na~
· 8. A participación neste conció~ irmá, Portugal O recebido
cu.i'so presupón a aceitación expre- ·
pe~ence ,aos meses de Xulio e
sa das presentes bases.
agosto.

ano máis. chega o

que moilDs nan.penwOIJ

OutrQ
· mamenm· de

cá

ditier un deíJogO, aos nasos ainigos

-htixe veno

, .·A .aimpaña de apOio s;e-

dum

. ilue en~ ·Mánrliirte aS ID.sas :substáít:Íóns /que,.,.,.
wmdez con) dalá un .• se'temllm} á nasa amnitiidtá- -

ciáit. Anl.és de .env"Jafiás a

· ~ 2:fXJ imos· facer ,
unha campaija que conlri- ·

~ natledade, . tócatios un
pouca de déscalJliO.
. ,Natura/menté, 'flliltamos
. -en setembm, a día deZ, ca
número 200, verdadeim
fito ·na ,/fistDria d~ xomalismo galega: ~
df! .coa sua terta.- Fito no
Os . 1Dini;B . encuaderna-

ese

·-

bun ·_¡

espa r mMs TA
NOSA :TERRA par-r:;antD
. remnt;liQ do_ ;&a patS hai.

.Calilborade con llÓS'.easlra
setembm~

~ NOSA

dOus·

1IOS

~ím~os ~-.

(números

0-44; 45-88): están

esgota-

doS. ·

.

' ,

TER/JA

- _· Do 1Dlllo aw1eS¡i- •uJen:.

~·A ~ ·TERJIA.

Q)ft'espondentes

e,

en .

iealídade"..

durallté o mes dé agostD• .
Despoís da
trabflila .
de tDdas estei meses maniendo a r101iti':pérJódico na
r rua
tan
infannaciiins
unhas &a:és xeilaSas, ou. tras de flerdadeito im¡iat:ID

a

e0nWmda

.

ie_;m ta'ceiro ano {89-138)
quedan. Xa _pPgms exem;.
·p1;qs. .
·Non 1e Rías ......seo
eles.

/·
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Festas

-

e rorri.axes en Galiza

'.

A ·medosa Blandi.ña. PreferiDespóis _da guerra civil as
insufribles, que superan a ca·
salió por la ventana o vice;.
mos
pasar
por
O.uta
as
.liortas,
.
.
bandas
entraron
·
en
decaden.
_
pacidade
o ouvido · humano.
versa.?"
_
· ·Xa nos ·Caricioneiros me- .
paus, naval-lazos e mort~s.
cia
e
os
gaitefros
desaparece·
Os
gaiteiros
voltaron a ter
As
nosas
.romeríás.
cel~brá,.
dioevales galaico-portugueses
que, antiga~ent~, entre .mo- - · ron. ·Foi nestes intres cando
certa
presenci_
a
n·as romerías
banse·
.
:_.
"t'lUn
santuario
'deterhai moitas referencias ás rozos. rivales,· ·aran comús na~
se'
J?ersoaron
as
orquestas,
dé
noso,
mais
nor.i
aínda co
.
minado
ou
en
honra
de
,pa- merías populares. Houbo eruromerías. ·
trón
da
·
pa~roquia; .Simplifi·moitas.
delas
co·
n
vocalistas
protagonismo
qué
sería de
ditos que trataron o. tema
·
c
ahdo·
moito
J30éJemos
decir
·
.
feinenínas
que
facían
abrir
os
desexar.
E
nesas
andamos.
·A ·,festa relixlo~a estaba rt-·~ dur:r-·xeito ben competente·. .
que
pola
mañá
ten
·
luga·
r
a
ol'lo.s de asombro e de papó- · - Haí anos que esté escribigurosamente
sep¡;irada da
O . traveso dos séculos, deica
festa
relixiosa
e·
pola
_
tatde
a
-.
nería ás xentes do com6n.
dar intentou esplicar eri ~erso·
Esta
separación·
viña
profana.
· -ó comenzo do presente, as
festa
profana.:
Entre
unha
·e
Tamén
pomenzarón
a
.instab
qu~ son, na actualidade, as
pola
hora
de
determinada
·
romerías de noso variaron
intermedio
glorio~o
·
o
utra
larse
altoparlantes,
cheos
de
nosas
romerías. ·O poema
xantar.
Veleiqi..Jí
.a
testimuña
pouco. Por certo que o -i::iome
0 que sexa- está publido
xantar;
a.·sombra
amiga.
da
yarela:
de
Noriega
bruídos
e
a.
v
edas.
As
orques-ou
de· romeirp cecáis. proceda
tas . introduxeron· a -chamada
cado en Versos pra cantar en
dos que iban a · Roma, o ·de ' carbal_léira ou no cuarto prinPode á ·1grexa- v~rquer prari~
cipal
de
~da
fogar.
8nha.rocanción
española
-merengl!e
feiras
e romaxes, volume ilus. · (to:
palmeiro dos que viaxaban a
trado
por Luís Seoane e edi mería
·é
unha
comedia
en
.tres
Terra Santa e o de peregdno
naqueles tempos que eu can.:
con almibre- e
hispan9tado e.n 1969, polo -Patronato
e
un
epílogo,
aínda
que
actos
ou pe·lengrino dos que viñan
·
(to,.
americana, maiormente -os
de Cultura Galega de Monteás veces d~xenerara en traxea Santiago de Compostela. ·
se
iban
meus
abós
de
festa,
"corridos"
mexicanos.
Desa.
,
video. Permitideme a sua
dia: misa cantada con proceO tema da romería ·estivo,
.
nin
o
can
ul
ía
a
cesta,
parecidas as orquestas, aparetranscripción ·pra non ter que
d~nde os tempos máis recua- . sión, xantar e folión-, que ten
antes de tomar o$anta.-- · repetir en prosa cativa 0 que
ceron os conjuntos -sa (mos
epílogo:
a
verbena
·e
a
un
dos, presente nos poetas gale-·
dé Soütelo e metémonos en
escribín, hai varios anos, en
Posiblemente
foi
no
remapra·
propia·
aldea.
Lemvolta
.. gas. Dende o Rexurd~mento
_Souteliño-, intentando can~
yerso· prosaico:
ós ·nasos d í~s abond~ ·con · brese, neste senso, e seranos . te do século p~sado cando ~s
tar
en
inglés
e
usando
unhos
-d~ moifo pro ve ito, a brev~ · bandas de música comenza.:
leml;>raf algun~os . poemas de
ROMERIA
altoparlantes irracionales e_·
ron a désplazar ós gaiteiros.
·peza
tea.tral de Blanco~A~or,.
Rosal ía, Curros · ou l-amas
A sombra das vellas carballeiCarvajal: Dos poetas lugueses,
(ras
~an festeiros todos eles, com-·
xa n~n se escoitan muíñeiras ·
.pre salientar .a descripción
. como no tempo dos abós.
que Leiras Pulpeiro -anticleAgora hai cantantes melenurical e ben barbado-:- nos· dei- ·
.
(dos,
xou do San Cosme de Gal. guitarras eléctricas, sasofós,
gaó. E d~ Noriega yarela son
berros agudos
os versos que sigu·en, ·na súa
que
afogan ás canciós.
prir:neira yersiór:i pois teñen
O
máis
pintoresco e curioso
outra posterior:
é sempre o vocalista
.~ .. sacá Jacón,s iv.iva a festa!,
; . Deixarno~ a. publicación pot un
no casté lán máis desastroso
irunfe San Joan!, id~me o · · · . mes.· Parécenos , que sórnos rn'er~
-anque se esforza non des(xarr.o!
centes de vacaci9ns · 9u, ·polo rn~
(pistae si apea .o geu bizarro
nos; o que si sabemos é que-as ne- ,
esborreca a placer
labrego .. ~ i~turuxa forte! ·
cesitamos. Esperamos que vostepalabras que os rómeiros
que teño dous bois na corte.
des as disfruten. Para iso imps dar- ·'
-que
están. ledos e riseiroslle unHa guiá ·-incompletá como
pra me levar~n no car:r~. :
non
logran
entender.
todas-:- de festas, · ro marias e ·foN·o libro do andaluz Ni~ ·
Fora
desto
liÓris.
colás Tenorio, La aJdea galle-·
-digo o que· pasa e non pro· Día 1 : . San f iz de Milarfuide
· '
. (testoga(, recentemente reeditado,
(Lugo), Ribeira, e San Fiz de-Car-;- . ·'
leemos como, a comenzo do _ . bailo (A Córuña), Rarnil - Castro f..
as romerías non muaaron;
de R~i, · Lúgo; Xira de Santa Cruz Y
· presente século, ei:¡¡n as ropola mañá misa cantada
~n Ríbadeo e Festa Wiquinga .en ., .
.medas -da bisbarra _de Yiana
con ofrecidos · e cos que cheCatoira. Domingos. F o.lclóricos en
,
(garon
do Bolo. A únic.a música q.ue
e
rnáis
de
cento
d:n,
Portomarin
ne las se- ·escoitaba era a do
· _da emigración
. cu~_rtta: . parróquias en· festas: por
gaiteiro · e o·- tamborileiro.
pasar cos· seus as fes~as do pa(trón;
Dende as-descripCiós de N·ico- · . to9,a ·ª nosa x~ografia.
.'
Dia 2 : Festas no Vic;edo, (Viv'eiDia' 15 ·: Sen dúbida un dos dias
. lás Tenorio as de Silvia Sanrfi
do
Naseir<?.'
M.pitas
festas
por
despóis,
a
procesión;
ro).
toda a 'xeografia.
·
- rn:i.is festeiros do ano, !1ºn hai ·cotiago, no seu delicios_o libro
logo, as larpeiradas
Dia 5: Fene, Maceda (Ouren.se),
Vill~rdevós, podemos coma
base de cabrito, de lacón,
marca
que
non
teña
catro
ou
cin:
Dia
i
En
Meira-Moaña,
San
:
4
Regueiro (Pant6n) e Dodro-(A,·Coco festas: Dest!J.can as 'dos santua- . ·
" ·
propar_"como_as cou~s mudade
polos e empanadas ..
Cosme de Barreiros. .
·ru.ña).
ríos
marianos.·
·
A
tardifla
comenza 6 folión ·
ron pra pior::~
Dia '6: RibadeÓ.
. Dest!lcan a.s-de Cedeira, Ma:lpi- . - - No fin de mes o San Ramón
~o · conxunto músico-vocal
_-. Servidor ten profundado.. o
en Villalba, Foz~'. Can.gas, Larlzáda,
Dia·· 8 :· Taboada, (Lugo), . Pal~s
cá, .Mellide,:· Muros,_' Sa:da, s·anta
- seu no doble seriso ·das nosas
.
é
fenomenal
de Rei, e Festa do...Pulpo no Car_..
Comba, e Betanzos, ·Os . Canefro~. · · Vilanova de Lourenzá e outras .
· romef.ías .. Nunca puido aclae
os emigrantes .causan ~~nsarnoitas.
-balliño ent1.:._C . máis qe du_as<;entas : ~M_onforte, Xérmade, ·M~ira; Orol,'
. · (.c1on-.
rar _;nin aclarar"se· él.- 'si a fesfestas. Feira e Festas da MÍ:tsica .e
Rábade e Ribas de Sil. Lóvios,
O dia 8 de setembro nos MilaOespói s~a longa cena ·
ta relixiosa é a cobertura da
-a Arte en Gúitiriz. Festa 'do Monte · Iri.xo, Borobás, _Oseira, Amoeiro e
gro~ no . monte ·Medo e en Amil,
. romería profana ou -ó. revés.
Tegra na Guárdia.
.
.- Bande. Caldas de -Reis .
e
a ·ver be n~J'...
Nosa ·señora · do Faro en Chanta·Aconteceulle o. mesmo que
As·í
.que pasa a romería ·
D~a _!O: A Guárdia, Viana · do
, Día 17: San ·Mam ede (Bergan- _ da·, ·,Nosa Señora da Barca en MuBolo. ·
.::.
· ·- tiños) e Laxe. ,
·
volve
·o duro bregar de cáda .
aquel fiscal sustituto da auxia, os Remédios· en Ourense, e·a
(día:
diencia éfe Lugo que, ·ó inteDia
21:
Fo,
l
ibn
de
Carros·
nas
mefrande parte do's santqárfos ma· ·Dia 14: Mostra folclórica en Vi-·
· festas de Cha~tada: Noia Roma..:
veiro.
rianos de renombre.
rrogar a un testigo, pergunvanse os em igrant~s
toulle: ':Dígame: lel ladfón·
.e a aldea qu~da c,:omo antes.
MAÍ\J.U~L MARIA .
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