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non qúeiran perder-os seus privilé
xios -un corone( p9/o feíto de 
se/o- ten· direito a cortes, estáncia 
e · e~pf otación da . rijesma-, . que 
coir,iciden pr.ecisa.mente, cos da 
clase. dominante, dixo a esta revis
ta Man1:1el Aguilar · representárite 
·da · Orga.í!)zaci?~ · Póvo en · Armas 
no exterior. 

só de cú senón de -moita~s outra·s 
partes. 

· Hai moito tempo que · as mu-
lleres somos conscientes. da nosa 
propria opresión,smáis ao parecer 
a· Ca.sa Calber . (promotora de·ste ' 
anúncio) quere ir aínda máis lon
xe ao reducirnos a ser só unha 
co~sa: cu~. Seguramente .o,~ auto
res desta' xenialidade publicitária, 
dir4n que nada máis al.leo aos seus 

. Espefar e desesperar· ... : 

. ( ... ) · Cinco mil índios, labregos · 
na sua meirande parte, atópanse 
rodeados na actualidade por im
portantes. efectivos mi.litares na .lo-
calidade de San Martín de Jilote
'peque. O ~eu .. delito: non ter qüe
rldo colaborar co·. réxime de. Ríos 
Montt na criación do derradeiro 
dos inventos do.- x.eneral mesiáni
co, ~ col'lstit!Jc.ion dos· chan:iados . 
comandos r;/v[s, que consisten ~ ~11 
armar á povoació"n intj íxena para 
que vaian diant_e das colunas do 
exército a fin de que os guerri
lleiros . os abatan e poder co':ltar 

E isto nun país ood·e o 81 por 
cento dos nenos menores de cincp 
anos ·sofren desnutrición, o 76 ~por 
cent.o. da povoación capital!na"11on 
conta con servicios de água potá· 
bel e na área rural é inexistente; 
onde só hai un .médico por cada 
·10.000 habitantes;-o nde o 80 por 
cento . da· povoaC:ión··non sabe nen 
ler nen escreber e onde o déficit 
.da vivencia acacia xa perto do mi-

· propósitos, que en realidade a 
m.ensaxe non é esa, senón outra 
que viriá dicer que se empregas 
talco Calber, chegarás, muller, a. 
ter a · tua pet como o cuCiño dun 
recen nacido. · Pouco importa o 
senso último que percuran os pu'
blicistas, o feito é que a publi
cidade dominante está levando 
até límites incríbeis o proceso de 
cousif icacíón das mulleres, pois xa 
non só somos tratadas como mu
lteres-obxecto, senón que agora a 
mutilación chega até deixarnos re
ducidas a simples cuciños. 

Adorfo Su4re e ~ una mierda. 
Y

1

Fraga outra,_dicia o neno calé 
mesmo esoutro · día na· rua, -- á 
vista de própaganda, dos restos, 

· que aínda penduran de .balados 
e cancelas: 1 

• • 

E una mierda, con. perdón, 
tamén, para . a sua irmá, ese que 
veu de Roma en plan testigo da 
esperanza, porque a mi ·hermt;J.- . 

'no no lo indultaron. 
Testigo ... de qué Úperariza?. 

Desde lago non .· da .do nrno 
que aseguraba · que r~elipe Hes 
<lera pan, non como os outros. 

. O mozo café segue sen ~er ind ul
tad o. Non · va( haber esperanza 
que lle serva para nada'. 

Testículos cheos de esperar.. 
Ano a ano, .unha reforma dun . 
código penal que ven d<_? século · 
pasadó, como a maior parte das 
cousas deste puñeteiro Estado . . 

E deixan asi , devagar, pasar 
as oportunidades de facer polo . 
povo que os votou (con ·uve, Pa
co) algo positivo. Nen º· xefe 
do Estado·, moi ocupado en bi
carlle a man ao Papa, dixo .nen 
Pio (podes poñelo con letra pe
q uena ou con versais, que a.s 
duas cou?as cadran ben). Iso s1, 
o Ano SantQ Compostelano vai 
de remate o xubileo., cómo 
s~mpre, re~de bons. benefícios 
aos comerciantes santi.agueses e 
aledaños, G> Xoán Paulo 11 ódia
te médió mundo, en plan·mara
tón eleitoral para o~catolicismo, · 

· q~e veñen as ele'icións ao eon-· 
-sello de detis do mundo univer
so e non convén p.eroer nen un 

·escaño, que· para descalabros, o 
PC e a UCD. 

O nerro calé vai ·segÚer a cho-

rar polo seu irmán na cadea, · sa ~ asi GÚn elemento_ importante -na 
be 0 Deus de Xoán 'Paulo por loita a~tiguerrilleira: a oposidón 
qué delitü"tan grave (un asas!na- popular( ... ) 

No resto do paí-s onde as ope- . . llón de unidades. 
to , roubar unha galiña,. .. ). Con_ .. · · · -

11 
· d un

1
• 

racións do.s guerri euos a - -
el non houbo indulto. Prefirt'.n · da'de"' Revoluéionária · Nacion,al - . E. GOMEZ DE PRADO 

facer novas e mellar.es cadea~ G'uatemalteca . (U RNG) · multiplí-
polo ancho da xeografia penin- .case, a situación é parella_. Guate-
sular. A espera, de enchelas para . mala é un país en-guerra ~berta ; · 
que ' cando veña o seguinte Papa aínda qu'e ncm se queira ·admitir. 
poidan soltar moita .máis xente Os apoios internácionais ao ·Go-
e asi Q .efe.ito .sexa moit.o :máis -.,,. .,,,,.~,- bemo"'tie· Rí"os·,,;Montr -cada vez 
iso, efeitista; que· sempre . dá ·mái.s , i.A~stábel-, -,,proceden ·funda-
. · . , · ,. · m·er::rt'.alm,énte; ,pos \.JS~-' Para 1maxe.. . . . . 

198j está; prevista xa ,a asignación · Mentras tanto ,. Barrabás se-: 
- · duns 55 millóns de dólares para ·gue na ' cadea · e Póncio Pilatos · 

cobri'r gastos de reparacións·de tie-
deixa sair dela aos vend_epátrjas licópt eros e para supostos ·p·rogra: 
en forma de corpando -desarma- mas .de desenrolo do occidente-do 
do. · · • país: asi com·o a -posíbel rea~uda-

A todos os Pónciopilatos da . ción da axuda militar directa, sus-
terra · sempre lle veñep ben os pendida polo goberne Car~er dian- · 
arrep~ntidos, de : nada, pero. te da comprobada accióp xenoci-

. da .das autor idades guatemait'ecas. arrepentl.dos Con eles xog.a_n á 
· - Mals . a asisténcia norteamericana 

lexitjnÍidade. · ·está" encub·erta. A través do coñ.eci-
Por nós, que non <lean nunca d~ traficante ge armas isra.eli Mar-

máis indulto · algun, a ,ver se al- ... cus .Katz, ch~ga diariamente a . 
guén reventa de tan-. c!iea.s que Guatemala aprovisionamento de 
van as caqeas, se verten presos, fll,sís Galil para ó exército, asi. co-
se verten o que teñan que ver- · mo subamétrálladoras Uzzi, avións 
ter até non ficar un só .no seu Aravá e oirfrq.s fornedmentos mi- · 
interior. litares de regulamento.-

. E ímoslle dar a ·razón ao ne.:. . , O naso temor inmediato é unha 
· · intemácionalización do conflito. no calé'., aquel que un peso· no$ 

·pec;liu un serán, nós c,o bañdull_o · ,,. Tras ª aprobá~ión ª emenda 
- . . Symf!1S; ~q(Je praticamente abre as cheo, el co irrnári na cadea. E_ s.e, 

portas a un ha intervención armada 
máis que testigo da esperanza; · de Estados Unidos en ca!isquer 
ao que VeuJoí foderilOS a pOUCa; país centroamericano, QS nasos 
que tiñamos, _por· máis que apa- medos alnp/iáronse. Sabemos .que 
receran algurthas ·bandeiras coa esta guerra é de desgaste, quepo-
estrela vermeJla ao seu paso, por demos· resÍstif. e abrigar ao _ exérci-
mais que no Óbradoiro , despois to ·de Guatemala a chegar a unha 

. de tantos anos, apareceran ou- solución pactada. !so é o que que-
tras duas. r:etíamos ~ . así evitariase verter .. 

Ninguén con · esperanza . pode máis sangue. ·Mais tamén.vemos a 
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iOué sensación tan estraña e in
def in 1bel produce o ver nunha xi

"-""'g'antesca . valla pubficitária un 
.. al')úncio, ,no que ao·amparo dunha 

jmaxe de muller espida acompaña
. da dunha criatura de poucos me

ses dí senos ás .mulleres: "toda ti es 
un cuciño "!. 

E qué difícil resulta despois de 
ter impactado as nosas pupilas con 
esta mensaxe, poder chegar a des
cifrar no interior da nosa concién- · 
cia de muller~s, toda a carga de 
agresiqn que ten es~e anúncio, que 
ao tempo que nos insulta .vístese 
para -facelo, .de beleza, suavidade, 
l ntimidade... . . 

E porén, após de observalo , al
go nos incomoda e nos impide ca
miñar como se nada tivese pasadoA 
Sentimos que. nos feriron sen sa
ber moi ben ónde, nen cómo, nen 
por qué ... E nós comezamos a in
terrogarnos: ¿por q Úé toda eu son 
un cuc'iño? Se re su Ita que teño 
m.ans, pernas, cabeza, ... se ademáis 
~índa penso_, sinto, amo ... lcon 
qué direito, os magos da publici
dade, · atrévens~ f1 reduci:nos ás 
.mulleres a ser iso e só iso: un 
cú? ... E que acaso o machismo ten 
acadado tales cotas que non ~ó se 
nos nega ás mulleres o recoñeci
mento como seres humanos, e 

1 portqnto como sere~ pensantes, 
senón que xa nen sequera se .nos 
recoñece algo que ó home non lle 
nega nen o animal: a 'totalJdade do 

(. .. ) A violéncia do patriarcado 
amósase con toda a sua nudez na · 
publicidade de hoxe en dia. A cri
se económica asemade, semella. 
qúe puxa unha e oütravolta ás ca- · 
sas de publiddadé e ás marcas que 
se anúncian, a coflquerir como se
xa o impacto na comunidade, e 
que mellar impacto nunha socie
dade represiva, machista e marca
da pola miséria sexual, que o em
prego permanente do corpo femi
n ino, seña para anunciar un coche, 
un champu o·u uns pós de talco. 

A. publicidade dominante é 
cada vez máis un auténtico alarde 
pornográfico, no que se nos pros
titue as _ mulleres, por actjva ou 
por .pasiva. 

(. .. ) Non hai que enganarse, a 
lei non é igual para todos, nen 
moito menos para todas. Segura
mente se as mullere.s puxéramos 
en marcha unhá campaña de pu
blicidade (para o que non dispo
mos de meios financieiros) con
sistente en colocar nas mesmas va
llas publicitárias nas que se nos de
nigrou, un anúncio coa imaxe es-· 
pida . do señor Director de Calber 
(casa anunciante) ou do xefe pu· 
blicista e que viñera dicer: "todo 
ti es un machiño", non só se nes 
procesaría inmediatamente, senón 
que seguramente non nos libraria
nos da comisaria, nen da corres
pondente multa, nen quiz~is da 
mesmísima cárcere, · 

·erguelas. ·A menos qu·e estea ate posibilidade de que os militares· 

ostestícul?sdeésperar. L_~~-,--~~-:--~~~~~~~~~~~~~~~---:-~~~~--,,-~-.:-:----:-~~~========::::::::: 
ROSA OL.IVAR ES seu próprio carpo, composto non 
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o atosigamento ou intoxicáción 
informativa con motivo 

da visita ·do Papa ao Estado, foj 
tal, que calquera cousa que se 

diga a este respeho pode cansar. 
A espera d~ q u·e especialistas . 

analicen m~is profundamente a 
visita á nosa nación, aqui 

irnos facer algunhas 
consideraCións que foron 

omitidas ou cambiadas polos 
outros .meios informativos coa 
"bo~ intención" de que todo 

fose festa e locimento. 

Aqueles que tiveron a pacíén
cia oti que estivesen interesados 
en seguer os actos do Papa na 

-sua "tournée" polo estado, pui
deron darse canta, sen moito es
forzo, da diferéncia que existiu 
nos actos programados en Cata
lunya e Galiza. 

En Barcelona, os actos prepa
rados para o Papa tiveron un 
contido de catalanidade, moi 
superior aos realizados en Gali
za que careceron de todo con
tido galega que non fose o mero 
folclorismo. 

Mentras que en Catalunha as 
xerarq uias eclesiásticas pugna
ban porque rezumara o naciona
lismo catalán nos actos, que se 
traduciu no empreto do catalán 
tan to en discursos como en pre
ces, na música -sardanas- etc., 
é tamén preciso acordarse dos 
enfrentamentos de Jubany, o 
cardenal arcebispo de Barcelo
na, cando a preparación desta 
viaxe); aqui as xerarquias ecle
siásticas deron toda unha mos
tra do descoñecimengo dá reali
dade da Terra, e do que pensan 
as bases cristianas. 

Por qué non houbo nengun 
párrafo en galego no saúdo do 
arcebispo de Santiago que ou
tras veces tan to q u ere presumir 
de galeguismo? 

O divórcio ntre as xerar
q uias eclesiásticas .e o povo que
dou patentizado claramente 
nestes actos sen ter que recorrer 
sequera a nengunha clase de 
análises. 

¿Cando se escoitaron os máis 
grandes aplausos nesta série de 
actos celebrados en Santiago? 
Sen dúbida nengunha en duas . 
ocasións: cando o Papa pronun
ciou unhas escasas palabras en 
galego ·, e cando o bispo Cerviño 
fixo outro tanto. Estas foron 
das -poucas ocasións nas que o 
púb lico vibrou de verdade. 

Un dato ilustrativo de tocio 
isto é o q i.Je o mesmo Presidente 
da X unta ~ tivese que traducir, 
sobre a marcha, a sua oferenda 
xa ·que lla pre~entaran en espa-

. ñol. 

Nº. A .lA V10LENclA, 
~o ·fi- DIVORdO, 
NO AL ABORTO I . 

NO ~LA cof\JTRACO~©N' 
~o A LA Ll.X:.HA DE CJ:ASES--

\ \ \ , / j 

·~ 

O que non se dixo d~ visita 

O Papa en . Galiza . 
Madrid , a instáncias do Gober
no e as xerarquias eclesiásticas 
nas que tamén estaban as de Ga
liza: O Goberno Autonómico · 
Galega non estaba ·invitado ao 
acto de Labacolla. 

O señor Albor, personalmen
te, tivo que facer diversas xes
tións para subsanar este esque
cimento" que, por outra parte, 
xa non é a primeira vez que 
acorre. "Hai causas que falan 
por si sóias", dixo alguén. 

Logo viria unha proba m.áis 
do "autogoberno" ao "ordenar
lle" ao Presidente da Xunta via
xar nun autobus co resto das 
autoridades, cousa que non su- · 
cedeu, por suposto, con Calvo 
Sotelo nen con Pujol, nen con 
Garaikoetxea. Na te<?ria, polo 
que se ve, e só na teoria, o Presi-· 
dente da Xunta e a máxima au
toridade dentro de Galiza. 

NEN UNHA BANDEIRA GALE.GA . 

Oito dias antes da c·hegada do 
Papa a Compostela, nunha visi
ta a esta pidade, démonos canta 
da total auséncia de bandeiras 
galegas que "adornasen" no re-. 
corrido papal. 

_ Para nós no'n foi unha gran 
salpresa que - o Ministério de 
Cultura mandase só bandefras 
españolas e vaticanas. 

Quen se deber.on sorprender 
foron os membros rdo poberno 
Autonómico -que, ·xa despois d:e 
celebrarse a visita , tomaron ..,.. a 

decisión de mandar unha carta 
de Protesta a <lito Ministério. 

Onde si · se puideron ollar 
bandeiras branquiazuis .. foi nos 
actos, aínaa. que todos os tende
retes montados ao efeito,sso ti
vesen bandeiras españolas e va
ticanas. Por aparecer nos actos 
papais, até apareceron algunhas · 
bandeiras nacionalistas. 

MOI POUCA XENl'E 

· Os organizadores da viaxe pa
pal pensaban congregar en La
baco.lla entre 500 mil e -700 mil 
persoas. Os cálculos e as previ
sións falláronlles redondamente. 
Apesar dos trens especiais rtos 
que só se desprazaron 10.000 
persoas, segundo fontes .oficiais, 
menos de cinco mil,. se_gu_rido 
puidemos saber.nós (como dado 
significativo o de ·que en Ouren
se só subisen ao tren 15 per-
soas), dos autobuses pastos, que 
tampouco foron. os 3.000 cos 
que se contaba, senón que non 
puderon "·acarrexar" nen cin
cocentos sequera; en Labaco
lla non pasaban moito das 
100.000 as persoas ali congrega- , 
das. Xornahstas "tan póuco sos
peitos.os neste se"/]so" como 
Couselo en Faro de Vigo daban 
ü' número de' 150.000 persoas. 

Tampouco en Galiza se viu o 
-''fervor· popular" do-que tanto 
alardearon noutros ponfos, aín
da contando con tempo bonan
cíbel para a época· na que esta-

. mos. 

Aqui a xente non interrum
pía ao Papa ma~ivamente' c~da · 
vez que <licia ~lgunha frase: Fo

·ron. mói contadas a·s vece·s no 
_ :. Preguntámonos cómo eles, que isto ocorriu e non palas frn

tan suspicaces e todos os dias en ses que dici<;i, senón cando falou 
Santiago, des,pois de ver en oito · · en galega ou se I:eferia e_xpresa: 
dias que -non aparecía nengunha mente a Galiza nu a Santiago 
bandeira galega, non se percata- Apóstolo. Isto mália os prepara-

.. ron de dita .falla. tivos de antes da chegada e dun 
NON INVITABAN locutor que lles facia ensaiar os 

¿Ou é qu~, realmente, .dar dé~ eslo'gans e que ._ ped1·a que berra-AO GOBERNADOR GALEGO '· · 
. . . '· rqnse .emita, xa que. todo 0 sen máis forte, · como se .dun pa-

/· Por se fose poucQ o antedi~Q, rri.undo o :-percebera; pero o que llaso da TV .se tratase. 
· )1~L oütro ~ado que ain.Q.~ pon .ocor:riu é ·que -_n.on·funci0F).aro11 . -· _ , . . 

;- ·máis :'. -en: ~· e:vidén.ci~ ·,9 . Cqráct~r-·-. .os'. ~-'mecant.smos" para·"subsamú: : .. · Este. foüo ·qu,ixo ser pali<!-dó 
des.!a visita, . prep~rada _désde este· ."erro·"? _por máis · dun ' C()~entarista, 

afirmando -até por TV- que 
se debía "ao carácter dos gale-_ 
gas" Tópico mil vece~ usado. 
Cando o certo é ·que o· galega ta
mén sabe exteriorizar as suas 
emocións, se exiten estas, aínda 
que sexa de forma distinta a ou
tros pavos. .,.. 

UNHA PRAZA V ACIA 

Pero se en Labacolla se dei
xou notar a falta de galegas 
(moitos dos presentes na "Misa 
do Pelengrin" eran de Astúrias, 
Santander, León, Zamora, Pa
lénéia ~ Portugal) non .digamos 

_ xa no Obradoiro, onde case es
taba vacia a_ metadé d~ praza. 

l 

- · Só se podia acceder ao recin- . 
to se tiña un unna invitación es
pecial. Afirmase que non se de- · 
ron ináis in.vitacións debido ás 
medidas de seguridade. O certo 
é que· houb9 persoas que fixe
ron negócio con esta invitación, 
vendéndoas a mil, duas mil e até 

· Cinco tnil pesetas. 

Os iridustriais de bares e r_es
taurantes de Santiago protesta-: 
ron por cerrar a enfrada da xen
te a ruas 'Como O Franco oU o 
Vilar, o que lles· impediu· nume
rosas vendas, criticando a.simes
mo o -que non se ::lles apercibise 
desta medida. 

A destacar tamén neste acto 
"'cos homes do mar" que o mei
rande número _dos' presente~ fo
sen mulleres e xóvenes -os xó-
venes, excursións dos coléxios, 
fo:r:on unha constante ªº longo 
da visita papal, e non pala atrae- . 
ción persoal, senón porque da
dos os múltiples coléxi0s de re
lixiosos e relíxiosas, asi como a 
configuración do ensino, é a po
voación máis fácil de movili-

NACIONAL· 

escoitar, como denunciaro.n 
múltiples comunidades e con
gregac.:ión's de crentes, senón 
que veu dogmatizar amparándo
se nunha propaganda .sobre a 
persoa -que el mesmo potépcia 
(analicemos os seus discursos e 
ollemos cántas veces pronun
ciou a palabra "Nós" tan em
pregada polos seus antecesores 
e carismática do papado, ou as 
oferendas na misa). 

Destacar asimesfuo °(deixan
do a un °lado xa posicións clará
mente reaccionárias que non 
concordan co sentimento c_ris
tiano das bases como o hábito 
para os cregos, anticonceptivos, 
aborto, divórcio, relacións ho-

. m~-muller , etc.) a. vaguedade 
dos seus discursos en Galiza, 
que non veu aportar nada novo 
á igi-exa galega,- (da que non se 
deu con ta sequera da sua dif e
réncia, nen sabia que existia Ga
liza) máis que· a sua preséncia. 
Un pouco desta tónica saiuse o 
a'iscurso do acto europeísta. 

¿'QUEN VAi PAGAR A VISITA? 

Supoñámonos ·que aos comu
nistas lles dese por invitar .a F i
d el Castro, · poñamos por caso; 
ou · aos maometanos a Jomeini, 
e nos ped1sen a todos que pagá
semos a sua visita. Haberia moi
tos que alzarian o berro ao ceo. 
Coa Visita de Wojtila, ninguén 
dixo nada. 

¿ Quén vai pagar os cerca de 
oitenta millóns que se gastaron 
en GaliZa nesta visita? ¿E os ca-· 
torce millóns que custan ·tan só 
as instalacións·Ievantadas en La-

. bacolla . con madeira importada, 
para- máis inri, '(o qu_e í1on foi 
obice para que se ferisen duas 
persoas)? · 

· -·As D,iputacións pedíuselles · 
unha áportación, a outra faraa o 
Estado> é-dicer, todos. ¿PÓr qué 
eses ·gastos non os sufragan só 
os católicos? E para rematar, 
unha aü :Alcalde de Santiago, 
que impediu que as xentes de 
Ponteareas (as únicas que puxe
fon un ár distinto e artístico en 
toda a visita) 1puidesen saudar 
ao Papa, tal como estaba previs-zar-.-
to. Iso_ si, deixaron que López 

Viuse iguálmente neste acto ·Rodó "se colase" na fila de au
-~como o Papa ~en aqui a "soltar toridades como" "Alcalde Hono
o seu rollo preparado", que viña rário de Santiago:'. 
·ser ·un calco da- exposición_. de . · · · 1· · Todo igualico igua ico:·:· -

· -monseñqr Cerviño no acto "ma~. · · · , ... -
_riñe.ir_q" Wojtil_a _non _ veu aqui . ALtONSO. EYRE 
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Palas do-Rei 

,Q PSOE A pretendi!Ia "unión" · d.os xomalistas · 

non sabe qué facer co aICalde 
Xosé Manoel Pacin Vázquez, alcalde de Palas do ·Rei por mor 

do Pados do Hosta'Í, independente nas listás do PSOE, non aceita, 
baixo nengun motivo, que a sua dimisión, pedida pola totalidade 
dos concellais, vaia adiante. Aduce, 'moi seriamente, que pronto se 
apro.veitarian da sua boa xestión. , 

Por outra banda,. as opinión encontradas entre o. responsábel ga
lego de polftica municipal do PSOE e o comité 19cal de ·Palas.sobre 
o alcalde non permite.µ que a dimisión. obligada morabnente p_olo 
pleno sexa efec.tiva. 

O sábado dia seis de-sfe mes 
tiña lugar un -pleno municipal, 
continuación do celebrado odia 
anterior, . no que unha votación 

· que re'matara con ernpate.(.con 
menos votantes da lhaioria exi
xida ·pala leí para aprobar algo , 
xa que case todos se·abstiveron) 
na votación para determinar o 
trazado dunha pista no rural. A 
votación do sábado deixou eri 
solitário ao alcalde e de contado 
todos Qs· concellais pediron ·"'a 
sua .dimisión. ' ' ' 

Pacin Vázquez, segundo · xa 
foi publicado en A NOSA TE
RRA (ver número 179) pediu o 
ingreso no PSOE de Santiago e 
aínd~ no de Pontevedra ao ver 

, que o comité focal de Palas do 
Rei llo denegaba. Mesmo conse
guiu entrar no Congreso dese 
partido celebrado en Betanzos, 
pesie ás protestas dos oposito
res á sua estrada, delegados por 
Palas. ' 

Ou sexa , mesmo no concello 

aínda non deben ter · cl~ro se 
Pacin , home que traballa moito 
cos caciques lopais, está ou non 
no PSOE. 

Por certo, unha curiosa situa
ción deuse cando un concellal 
de CD se diri'xiu ao. alcalde di
cíndolle que ben podia pedir el 
a dimisión dos dernais ·concellais 
en vista de que non dirnitia, o 
que foi interpretado : corno se 

· realmente a pedira. 
Asuntos espinosos, comO' o 

da pista que rnotivou. a censura, 
pola totalidade da Corporación, 
ou a liorta da ·ubicación da fei
ra, tarnén tratada naquel núrne-

. ro <leste semanário, conforman 
a vida e milagres dun alcalde 
q.ue pensa. que é o centro dopo~ · 
vo cando di que a sua dimisión · 
seria aproveitada pol_os outros 
grupos, como se unha xestión 
municipal n·on fora ·cuestión de_ 
rnaioria de votos a favor de fa
cer algo ou non. Por-mais que 
asegure que non teri a rnaioria. 

NÜnha asamblea celebrada en 
Pontevedra, ficou constituída a 
Unión de Periodistas desta pro-

. víncia que, porriba da alternati
va ·profisional qué significa, ten 
unhas connotacións de forte 
enfre1ltarnento c9a Asociación 
da Pr~nsa que curiosamente é 
·prbgresista. A reunión deu a 
medid~, á sua vez,; das · grandes 
díferéncias. cónceptu.ais -que la
texan :: nos plantexamentos da 
Unión: contra a postura radical
ment~ corporativista da, Asocia- .. 
ción ·da · PreJ!sa, negándólle a 
consec.t.eración de xornalista a 
todos os que non teñan o carne~ 
fra,nqu~sta · ou a licenciatura en 
Ciéncias da Información~ a xes
tora d-a Unión de Periodistas 
que p~esidiu . Uxio Eiroa, fixo 
uns estatutos· abertos á entrada 
indiscriminada de cantos saen, 
a)gunha vez, nos. papeis ou .nas 
ondas. · . ~. 

Así se explica a, de todos os 
xeitos, inexplicábel fuxida de 
Eduardo Sotillos, Presidel).te da 
Federación . de Unións, traído 
expresárnente para asistir ao his
tórico . acto da constitución da 
Unión --provinéial: alguén lle di
xo que aqui, estaban--admitidos 
rne~iho carniceiros, caso dun 
insólito colaborador do-Faro de 
Vigo, César, ou a do humorista 
e s.ervidor de banquetes Xan das 

Eduardo Sotillos 

Canicas ou de ernpresários e edi
tores rnexturados na mesma 
saca con profisionais. 

Aínda que están diferencia
dos xornalistas de colaborado
res a rnextura á ·que chegou a 
xest0.ra da Unión pontevedresa 
produciu senas diverxéncias 
d un sector de profisionais da in
formación que distinguen a pro
fisión periodística dos simples 
escarceos nese rnundiño. 

Para sacar adiante o proxec
to, foi preci~a unha candidatura 
á Directiva consensuada, presi
dida polo director do -Faro de 
Vigo, Armesto Paginas, que an-

AS ·CERAMICAS :DQ CAS 
. TRO @E AS· DE SARGAi 
DELOS 3f ESTAN FEITAS. 
CON 'TERRAS .GALEGA~ 
AS IDEAS E:A GIENC.IA . 
. QUE LLES PROPORCIO§ 
NA O LABORATORIO DE 
FORMAS-. DE GALICIA.0 
E O SEMINARIO llE ES 
Tl)DOS ·cERAMICOS <ti 

._ 
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. . 
ticipou a s';la disposfoión de ho: 
rnologar os cr.itérios aos da·Con
federación, aínda que teña ao -
lado un . vice-pr.esidente, Pedro 
António Rivas, do Diário de 
Pontevedra, cuxas ideas fixeron 
persignar a S0tillos antes da sua 
fuxida. 
. ' 

Oµtras accións e'. pretensións 
da xestor!l ocuparon a meirán
de l?arte das discusións que, en 
vez· de afondar na situación xu
rídica dos profisionais e dos gra

v~s problemas que se substán
cian-, ahondaron en considera
cións para frena~ unha proposta 
de financiación da Unión atra
vés de donacións. Rabia unha 
oferta para pagar o aluguer dun 
local durante seis meses. ¿Quén 
era o mecenas?. Outra cousa 
rara: o vice-presidente da Dipu
tación, Eládio Portela, solpren
denternente nomeado sócio de 
honra. 

Segundo as prirneiras declara
cións, a recondución da Unión 
de Periodistas de Pontevedra vai 
cara a sua integración na Fede
ración estatal o que vai supoñer 
o descolgue da ·meirande parte 
dos asociados -colaboradores e 
corresponsais non profisionali
z~dos- que non teñen a consi
deración de xomalistas. 

R.O. 
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~lfACIONAL 

Os obreiros de "Katanga" case na rua 
. J.. 

Unhadas tres- primeira~ 'empresas~ en .canto a número d~ ~rabaJladores, na Vila de A-Guárdia, ~ Ce- . 
rámica Santa: Tegra, sita na rua de circunvalación ao monte Tegr~, a cal dá t~aballo hoxendia.a 3 l tra
balladores fixos de plantilla e 4 pbr contrato, .. mai.S non será,por 91oito tempo, .xa que:está.pr.evisto o · 
peche da fábrica para mediados do mes que ven. · · , · · -

. .. CATRO· XITANAS 
CLARA R E·\:)O 

Comezaremos por facer unha curta hist(>ria deste centro laboral, fundado en 1964 polo inef ábel 
Xosé Riego Lomba, co11.rn cabeza visíbe-1 dunha ~ociedade anóníma na cal invertiran os seus áforros 
moitos traballadores 4a bisbarra. O capi~al so-cia~ foi de 20.000.009 de pta. ao vafot nominal de · 

.Asombreime ~a índa poido- esoutro día· de ver un .titular, 
en · correcto español, · onde puña que catro xitanas fora"n sol

, : ·prendidas. roubando-e logo detidas hón sei ónde. lso é o de 
menos. o asunto é o titular. 1.000 pta./acción. . . . · · . , , . 

. Dadas as inumanas condicións de traballo, axiña os produtoJes lle puxeron OJnot~ de ''KATAN
GA", que por-certo a9 Riego tomb~i non Ue g0.staba nada.. F~Jarlle de_ Katanga, era falarlle do. mesm<?-· ,. 

·Gastar íame moito saber qué diá vai ser-posíhel ler un ;.:t itular 
de prensa on9e diga. ''Catro -blancas~ ·detidás por rou.bo". Dir~n

, ·me qüe Q ariorma·1, o excepcional é a .existéncia.de xitanos, ét-diaño. 

A vida na fábrica era penosa. 
Envoltos nunha nubeira de pó 
que encheu ·os pulmóns dos 
traballadores de sílice que Hes 
produciu infinidade de baixas 
e enfermedades laborais. Alguns 
tiveron que deixar de traballar 
aos 50 anos de idade. Tamén 
sofriron moitos accidentes no 
seo da empresa , sendo os máis 
graves o sofrido por Xosé Luís 
Alvarez, en 1964, que perdeu a 
perna ,dereita . f erante moitos 
anos estivo vendendo refrescos 
na cantina que nabia na fábrica. 
Hoxe é un bon reloxeiro , obri
gado pola escasa pensión que 
lle concederon. A causa deste 
accidente foi un descuido dun 
com pañeiro seu que atendía o 
sistema de controles das máq ui
nas. A razón foi realmente polo 
cansáncio de traballar 12 horas 
diárias de luns a sábado, como 
o viñeron fa cendo at é 1974 sen 
cobrar horas extras e sen cotizar 
todo o que compria a Segurida
de Social. 

En 1966 , noutro accidente 
laboral, perdeu a vida un produ
tor de 52 anos de idade chama
do Manuel Salinas por falta de 
protección nas zonas perigosas 
da maquinária. 

En 197 8, deixaba a sua vida 
o xoven Manuel Diego , que só 
contaba 22 anos. Ao ano se
guinte coJ1 60 anos, morria 
electrocutado n Aldán-Cangas 
o traba1lador Sinforiano Rodrí
guez, que saira de reparto no 
ca mión da mpresa. 

A incertidume laboral foi a 
co nstante desta empresa que xa 
tivera un mal comezo e vai ter 
un mal peche: a matéria prima 
estasc traendo - de Maceda-Ou
re nse e de Volta do Mouro-Gui
llare i-Tui. A rcndabilidade debía 
ser boa , por máis que fora de
rrubado un fondo túnel que se
ria a solución dos problemas 
enerxéticos da .empresa , pésie á · 
má _administración ou calidade 
incontrolada. A empresa aduciu 
case doce millóns de perdas en 
tres meses, comprob.adas nos li
bros de contabilidad.e, libros · 
sabe deus en qué condicións de 
realidad e. 

MAN DE OBRA BARATA 

.A empresa sempre contou 
cunha das máis baratas e mello
res inans· de obra. Nunca ostra
balladores fixeron a. máis míni
ma Ioifa pola redución de h_oras 

, Y~ _.,. :nía minoritária e marxinada-; moitas;·VeGes, autqmarxi_riada. Que 
de trabarlo-;_ .. até o 7~ 1 -,tri!balla-: tiña unha carga. social d:unha hi- · os máis dos viciños son brancas de raza, vale. P~ro, por qué 
ban 12 horas/dja. _Até~ º . 1981, , · p~t,eca d.a-. Caixa de Af?1:ºs de · : - .~on póc"Catm viciñas da rua tal,'dE!tidas", ou "catro mulleres· 
1 O e no J 981, _ 01tó, de1xando ·_v1g.o ,por val?~ - ~e 40 millo.ns de · detidas JJ,or rouóar alá". - · .- . . . - . 
unha hor~ de aga~a1lo para . a . pta .. e .,un pres~amo a J .R. e _ a ~ Parece que a causa non é importante·, ·que -as .c~tro xitanas, 
empresá. . ~ona no Banco . Pa~tor por valqr-_. .. que a índa sop.ortan n simples nomeamento da sua comunidade 

Por outra banda, a história 
sindical é un caso único n~ co
marca e asi pasa dos represen-
tan tes sindicais do fascismo 
nomeados a dedo e que non sa
bian firmar seq uera , despedindg 
coa sqa anuéncia a m,oitps co.m~ 

pañeiros. Asi, permítense mul
tas do empres_ário por tomar 
unha cerveza despois éle descar
gar 1 OJ)OO ladrillos nunha hora 
e média _ou chegar uns minutos 
tarde. E as rp.ultas,. moitas veces 
eran tan altas como o salário. 

Houbo l~gQ un traballador, · 
Marcial Díaz que saiu elexido 
delegado sirnl i.cal ,-'. topándos~e es
te coas amea~as ·do patr6n que 
dicia que ,botaria a. todos fóra.se 
este saia doutravolta corno enla-
ce. 

Nas seguintes eleicións, entra- · 
. ro_n cinco representantes de 
CCOO, mentras se producia 
unha maior participación dos 
obreiros nas asambleas. As se-
guintes, a cousa variou. Sairon 
entón dous delegados marelos e 
un das CCOO. 

Por impago de atrasos e salá
rios ,sembargóuselle material im
prescindíbel para a empresa e a 
loita foi dura. Nas seguintes 
eleicións, foron de vólta tres de
legados de CCOO. Co remate 
delas, a empresa anunciou o pé
che. 

O que en definitiva é todo es
te votar por uns votar por ou
tros dentro da fábrica , é, dici
mos,o gran medo de tempos. 

AS PROPOSTAS DA :EMPRESA 

A empresa fixo uriha· primefra 
proposta dé peche; ofereC"endo 
15 :000 pta. por ano de servício, 
cantidades do Fondo de Garan
tia _ Salarial e Seguro de Desem
prego. Os traballadore.s rexeita--
ron isto. · 

Despois· viu a segµnda -pro
posta pola cal a empresa ·ctaba
lles 20.000 pta./ano, finiquito e 
paro, con posibilidade de re-ad
misión por,_ contrato no prazo 
de tres ou catro meses. (Aqui é 
onde se demostra que ·a empre- · 

· sa B rendábel). 

Pn~viamente Riego Lomba, 
lles dfxera ·que a sua empresa 

de 11 milléns ~e pta. Despois . como. un ha aldraxe non van dirixir cartas ao· director do xor-
de dicirIJo tivo a ousadia. de ofe~ nál. _O 'mao é que d titular cada ci·uas por tres se rep.ite ·a pouco . 
recerlles a empresa aos traballa- que os.xitanQs fagan algo. 
dores participando no ·reparto Pero nón só eles, os encqusados,. xentes que teñen de tódo 
das ganánc;ias se as, ouvere. Os. ria sua comunidade. ~ rdigo de todo. para con e!es. mesmo~, non 
traballadotes como contraparti- . ..e:n: re.ladón cunha sodedade e .cu ns princípios .que non ·coajpar-
da ofereceron ir a unha regufa- 'tefl e que personalm.ente coido perxudici~is para todos os que 
ción .de emprego, cousa que non non vivan do ·siste ma. . . ~ 
foi acei(adá po.la empresa. ·Nes- ·Hai outra caste de causas que rotundamente fai crer que a 
tes intres -a data · límite é o 30 .frase .de que "neste país non .somos raci.stas, senón '1lÍe Uo pre-
de_ novembro d.este ano. gunten aos xitanos" ,' é tremendamente .~e__rfa. Son os partidos 

Mentras os traballadmes coi- de fútbol esa caste de racismo. Vexan por qué. 
dan que.a empresa é"viág-eÍ e ten Durante o desenrolo do último mundial de fútbol ou·en cal- · 
futuro. Un bon estudo de mer- q-_uera ouÚo partido, sexa mesm9 de baloncesto ou dalgunha 
cado e unha reestrutura.ci<$n a disci.plina na que nun dos equipos de brancas teñen un ou dos 
baixo custe 40_ sistema (produ- .ne~ros como compañeiros, .pronto o locutor da TV va~ cair na 
tivo , xunto cunha boq. .direc- canta do :asunto. 
ción_, _mellar co-ntrol · d-o gasto - De contado, en vez -de. nomealo como Pepe ou Charles ou 
enerxético , poden· facer _posfbel como ~aio lle · chamen, vai dicer el morenito ou el ne~rito, p-ara 
a supervivénciá dos-. actuaís 35 ·- difere.rícialo do resto, dos puros, do& brancas. E dio várias ve-

. postas de traballo , e unha certa ces, para que se note . . 
rendabilidadé económica e so- · Non teño memória de que nuf) equrpo de· homes negros xo-
cial. gara un ou dous br.ancos. Pe.ro o outro dia case se dá o caso. 

o _ património da Empresa · O Crystal Palace, equipo londinense de baloncesto, xügaba co 
chegou a ser ·inmenso. en ·canto a Real Madrid na ca pita 1 do Estado. 
terreas mercados despois da sua - ' Pois ben, no equipo inglés mi litan cinco xogad~res negros. 
fundación. E irrisório gue por Pois ªº feliz GO locutor só se lle ocorria aicer precisamente iso, 
unha nave· de -39.000 m2 se-faga ·· 'que o ·equi}'JO 'tiña cinco xogadores desa raza, cando o má!s real 
unha hipoteca de 40 millóns d.e - -.éra: que tiña -CATRO brancas (cóido ·que era esa a cantidade) e 
pta. e que po'r urÍ teneo lind"efro. , - .:un mulato. ü 'u -Séxa, non se· mediu a cor dominante do equipo 
coa estrada de 3.687 m2 se hi- p.ara dar tmha· idea. Non. O equip_a, europeo el, era branca. Só 
poteque por 225.000 pta .. e u.ri tiña Ufl pouco dé_ exo,tismo coas jncorporacións, maioritárias 

en canto ao número, dos negros. largo etcétera que por razóns de 
O dia que qia fa lar a un locutor dicindo "el blanyuito Pérez cautela os traballadores non po-

den nestes intres difundir. lleva _el balón",' ser~ porque algo -ten realmente cambiado neste 
puñete iro país. 

LAXE GRANDE 

·or. CAC?AV~L .29 (Galerías) 
·Telf. 2~ 10.29 . . VIGO 

Lll~AllA 

"f!YAI. 
, .;.~PAPELAllA 

Orz4~, tl!t _ Tf""- 1HHO 
CorJc.lu·;¡¡, 11 A CO.CuÑ"A · 

~ sute-ca 

Ofsset·Palelaria técnica 

~antiago da Chi!e, 26 - .b:Jjo 
T elúfor.o ::i 59 96 3~ . 5!:: gg 72 

S•'<NTIAGO 

N. 206/.DO 19 AO 25 DE NOVEMBR0/ 1982 



temas da nosa .terra ------'--

Xoán. Paulo 11 
en Galiza 

Os comentários á viaxe-papal en Gal iza foron poucos. 1 nda están a 
aparecer nas revistas especializadas. Para nós é inevitábel observar o 
ronsel de tal xira, eri absolt,Jto relev~nte. 

Posibelmente nunca houbo tal moitedume en Santiago como a que · 
acadou o aeroporto odia 9-XI. Pero foi moito menos numerosa do es
perado polos organizadores. Na praza do Ohradoir~ habia espacios va
leirbs, nori así na catedral para, o acto eüropeista. O aparato clerical 
ten capaci.dade única .de am-oreamento popular, pero_ ten escaso senti
do das necesidades e posib ilidades da xente que manexa e a que some
teu en Sanüago a excesos de f~io, fame e desatención. E' a· que non res
pe itou na suas apeténcias, sac·rificándoas a outros intereses., 

En dgor ·non [1oubo un só acto propriamente galega na visita papal. 
E a a.tención ás realidades galegas, como ao idioma, foi marxinal, vo
luntarista e estivo impedida polas organizacións episcopais. O capelo 
parece interesarlle máis a Suquía que a revalorización e captación da 
cultura e do povo galego. · . 

O discurso papal, na orde relixíosa intrascendente, incidiu na defen- -
sa dos mariñe iros dentro da órbi ta social na que se move o papado, e 
usou as medíacíóns políticas máis reaccio.nárias .para envolver a~ su as . 
referéncias aos españois. Afirmou a unidade da fe coa ídentídade des
tes . Af irmación típ ica do nacionalcatolicismo. Falou dunha pátria, uti
lizou a pa labra rexión para sinalar a galegas , asturianos, cá,ntabros etc. 
Desta forma , os bispos da província eclesiástica de Santiago, coautores 
dos discursos papais, deixaron ben claro a sua oposición a todo nacio
na lismo, a sua opción centralista, a sua sumisi.ón ás coordenadas secu
lares do poder exter io r sobre os povos. 

Nen tan sequera compre unha análise subtil das actuacións papais e . 
ep iscopa is: foro n actuac ión dunha visita a ·España. A unha España mi- . 
t if icad a como unidade suposta tanto polo clero .áulico como polos 
funcio nários serv(s do estatismo e do centralismo. Incluso a non- pre
se ntación de ba ndeiras galegas nen polos organi ~adores civ ís, nen 
polos eclesiást icos, e só portadas individua lmente por algun peregrino, 
evidéncia o desprécio ás 'r'eivindicacións galegas· por parte de todo o 
poder. · 

_Quen gañou fo i a figura persoal de Carlos Wojtyl~L Moi superior aos · 
·seus acólitos e turife rários. os bispos galegas. Cluen perde·u foi o naso · 
país, unha vez máis utilizado, e os mesmos'hispos d-aqui, máfs reaccio
nários inda que os representantes da Xurita, ese variopinto grup.o de 
Aliancistas, reserva galeguista e franquista de toda a vida. Unha oca
sión perdida pqra mover a igrexa galega nunha incufruración, qu~ xa é 
hora cumpla ._ Unha ocasión aproveitáda para impedir o medre da iden
tidade dun povo que segue á espera da sua hora. 
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C-RITICA, PA.RA ALGO-

Amigo Xesus Gonzálei Gómez: 
Lim o teu _"Crítica, para qué?", 

que me resulto u ·gratificante por 
umha bar:ida, a da necesidade de ler 
os escritos lúdicos (a literatura) ludi
camente; mas por outras, confesc:»-che 
que me desorientou. 

E certo que na Gali.za nom hai p¡o- -
priamente cri'tica literária: 

-Em grande medida porque o país 
nom dá para mais; está desculturiza
do nom só para transculturizá-lo, se

. no'm porque asim' se condu.z mais do
ci'1mente ("pérsoeiros" di rrÍ que asim 
é mais "demócrata"). 

- ·Em wande medida, a meu ver, 
porque nom hai onde fazé-la. -Como 
bem an~ta~,este • é um país (c~nse
qüentemente co anterior) de "amigos
e ·trapicheos". Nom tes onde fazer 

-- crítica porque uM senhores (que ser
vem a ou

1

tros senhores) impedem que 
ninguéni publique nos . seus órgaos 
"informatLvos" ou "científicos-", se 
antes nom pasou polas "torcas caudi
nas" do lamb~culsmo. 

Mas hai outra dificuldade, tamém 
correlativa com todo o antei-ior, é é a 
de que nom existe-matéria prima so
bre a que fazer crítica, que tenha 
certa eon~isténcia, ou em ~úmero 

mui escaso., salvo que fagas críticas · 
de algo inédifo qu¡;i aiñda sendo bom 
nom se publicou, mas que conheces, 
GOntodo ," porque _pertence a um teu · 
amigo -(?}. • 

Nom obstante, o que mais me des
concertou foi íso que nom sei se dis 
contrél _as "novas críticas". Pudeche 
talvez precisar qoe as novas críticas, 
puras ou mistu radas, nom. apresen
tar:n nengumtí9 faéilidade para as rea
lizar; pudeche t'amém indicar que o 
feito nesa linha até ' o momento nom 
pasou de. ensa io, nom sempre acerta
do; pude-che mesmo dizer o que dis, 
mas deix¡mdo certa fírgoa pola que 
alvlstásell)os a esperanc;:a ... de que a 
cri'tica tefn razom de ser : .. a inda _que 
nom r:nuita .. . neste pa ís. 

Sem cinismos; amigo Xesus; eu 
penso ~ opino (se preferes) , que a crí
tica (como· a literatura, como toda a 
produi;:om cultural) depende .ou é 
correlativa dos resta.rites procesos 
produtivos do país: Nuns casos para 
amostrar que a_ prodw;:om cultural 
está em consoáncia co resto e que 
mutuamente se refon;:am ao servir;;o 
do sistema .fo ·indiscutível); noutros 
casos (opino~ a cr(tica salienta o ca
rácter revulsivo e inclusive revoluc10-
nário de . certa produc;:om cu'ltural, 
oü bem -9 carácter "opiáceo" doutra 
produi;:om "cultural", ou ... 

Quer o dizer que a 'éríti'ca, as.im em 
geral, serve para -algo, mesmo cando 
se fai mal, mas sempre que se dé nu
mha situac;:om mais ou· menos nor
mal. 

Na situac;:om a-normal na que nos 
achamos/atopamos/puxernm na Ga
l iza, a crítica cumpre duas func;:ons 
imediatas e desiguais: 

a) A do senhor que em jornal her- . 
cu 1 i_n6 pontifica "led iciosamente" 
(por certo que parece opinar de mo
do semelhante a ti sobre as "novas 
críticas") para provclcar · o submeti
mento dos escritores ao sistema colo: 
nial e alienador; é a crítica de tal 
senhor e é a crítica oficial-e oficiosé¡I, , 
a que se conhece e espalha. 

b) A tua e quic;:á a·de outros que, 
'em meios minoritários (curiosamen: · 
te nacionaHstas, nom ?) , com mais ou · 
menos acerto persegue os objectivos 
que a críttca normal .tenta conseguc.r; 
isto é, tamém. neste ·ponto, vai faz·en
do na~or:n ·e .expltcándo-a. · 

Nom tenho que aclarar' que a desi- , 

----gua ldade . e a imediateza ~ntre ambas 
som a. def inic;:om das mesmas·: Crítica 
que o poder (e os seus órgaos) rejeita 
é crítica que serve para fazer naciona
l i·smo; crítica que o · poder aceita é 
'um factor mai's de disoluc;:o'!l da con
ciéncia nacional ~alega. 

Sei que nom "contestei" a tua 
tese; ou si? 

Nom che· parece que a .crítica, 
mesmo desde .esta perspectiva, vale 
para ,algo? 

Porque, ápesar da tua aparente 
palinódia, · ti fixeche crítica e -estás 
á fazé-la; e, como em botica, hai de 

· todo 11estes mundos da' análise lite
. rária. 

Que me diria~ se 'tirás~nios agora 
por' aquilo de que os juízbs de valor 
(a beleza é um valor) depende.m do 
sistema de valores, e este, da clase 
dominante que sustenta/é sustentada 
_por eles? 

ANTONIO GIL HERNANOEZ 

CARTA AOS RESPONSAVEIS 
DE EG 

Várias leitura5- se.._pode, tirar des
pois destas eleii;:óes. Só HB se salvou 
da ']Jeneíra" do "voto útil" q

1
ue pre

feriría chamar "voto dessastre'~ 1 ~ 

EG perdeu votos. · O BLOQUE- · 
PSG tambem. Qué sucedeu?, penso 
que no nosso país nom hai votos para 
duas opc;:oes nacionalistas, ademais 
do voto ú_til que agravou a situacom. 
Eu creio que os que deixarom de 
votar BLOQUE-PSG non deixarom 
por isso de ser nacionalistas e supo
nho que nas el ei<;:oes locais volta rám 
respaldar ás organiza<;:oe.s naciona li s-

- tas. Pero eu, no r'neu curto entender, 
J:>enso que E-G tem que acla rar-se (e 
digo EG porque 'foi a opc;:om nacio
n.alista galega que menos votos re
cebeu) porque o que está demostra
do é que o Nacionalismo Domesti
cado nom e t~m-máis claro que o Na
cionalismo -Rad ica l. Por isso, ou se 
vam com o espanholismo ou se inte-

. gram ri6 Bloque Nacionalista Galego. 
Esta é a minha opin iG>m, que o 28 
votei EG pero para as municipais res
paldarei com o .me u voto o naciona
lismo que má is posibilidades tenha 
que creio será o BLOQUE NACIO
NALISTA GALEGO. 

Mª ARACELI A RIAS A LVA REZ 
MAD RID 

CARTA DE SOLIDARIDADE 
COS PRESOS 

/ Asistimos estes días, mediante un 
chamamento á opinión pública dos 
presos das cadeas españolas, a un ha · 

. das situacións máis inxustas que 
contempla este país após de que no 
ano 1978 se dotase dunha Constitu
ción democrática. Asistimos a unha 
série de reformas socié!ÍS e políticas 
das que quedaron á marxe as leis 
penais, leis coas que s~ xulga a per
soas que hoxe están privadas de li-

, berdade, leis que en absoluto se ade
cuan ao marco que a Constitución 
obriga_. E hoxe, no 1982, despois de 
cinco anos de vida parlamentária, 
despois de~moitos anos de dór e sofri 
mento de todos estes presos, teñ·en 
que volver lembrarnos eles, coa sua 
folga de fame, que for.on.-e seguen a 
ser os eternos' esqueCÍdos. 

O Código Penal e a Lei de Xulga
mento Criminal séguen a ser os mes
mos1 e ii'lalguns aspectos empeoraror:l. 
As suas .condkións de vida penitén
'c:iária están tan. ~lonxadas do qu!3 esa 
Constitudón .ditp", que.máis beri .pare
ce que se quere 'esquece·r que .os pré
sos son clié:inte de;:todo .P-ERSOAS. 

A·s pvomesas _ de reformar estes " 

códigos - cando m1c1aron diferentes 
folgas de ·fa me . non for.on cumplidas .. 
Agora, ante a vitória socialista e a 
chegada do Papa, plantexan de novo 
as suas xustas e vellas aspiracións 
xunto cun indu,lto xeral de seis a oito · 
anos. 

. Se despois da amnistía do 77 da
que os presos comuns foron marxi
nados, se aos presos de ET A V 11 
Asamblea con condeas aínda de 34 
anos pódeselles conceder ' indulto, do 
cal nos aledamos, seria ridículo pen
sar que· o Goberno e o Poder xudicial 
non poden adecuar esta nova peti 
ción ao marco constitucional. 

Nós, os . aba ixo firmantes, quere
mos que empece a desaparecer xa da 
vida desta sociedade a hipocresia e 0 

agachar a testa baixo da aza diante 
desta inumana e grave situación. 

Queremos non defraudar aos pre
sos, queremos que tanto o Gobe rno 
actual como o futuro socialista , ante 
o que tantas esperanzas de toda arde 
ternos depositadas, cumplan tamén 
as esperanzas destes presos, dos seus 
familiares e amigos que con eles dal 
gun xeito tamén sofren e agardan. 

Manuel González, Licenc iado/ Pi lar López, 
Licenciada/ Mercedes R'odr íguez, Admi
nistrat iva / Carmen P.ort ela, Enfermeira ¡ 
Sa lvador O íaz, 1 ndustr ial / Carlos Gonzá
lez, Licenciado /Cr ist ina Viana, Médico/ 
Mano lo Sanj ur jo , Industr ial/ Victoria Via
na / Paz Herias / Danie lle Steffen, Econo
mista / Oiga Arcos, Mestra / Dionisia Pe
reira, Economista / Blanco Rodríguez 
Asistenta S0cia l / Mª 1 nes Lobato, En s i ~ 
nante I Xoan C. Verdini, Ensinante / Xoan 
Ignacio Taibo , Sociólogo / Ricardo Saez 
D laz, Estudante / Angel Vilches, Est udan
te / Santiago García , Estudante / Pilar 
Seren. 

CARTA A BERTA 
AOS INTE L.ECTUAIS 
NACIONALISTAS 

Ca ndo no Congreso de Riazor o 
se ñor Beiras remataba o seu discurso 
d icindo· que Ga li za era unha colónia 
e duas mil mans se xuntaban para 
ap laud ir tan- grande verdade, un non 
puido evitar o sentirse como o nena 
que xa sabe de memória a primeira 
cartilla e aga·rda impacie nte a que lle· 
dean a segun.da. Galiza é unha coló
nia ¿pero, qué máis? . 

Va i sendo. hora de qu e os cerebres 
1 do nacional ismo se poñan a escribir e 
a profundar. E de que algúns dos que 
falan do idioma empecen a utilizalo 
para falar doutras cousas. 

De non facelo axiña, medra o ris
co, que todo nacionalismo corre nis
tes tempos, de dormirse pensando na 
vella "semente de vencer" ou soñan
do con "novas esquerdas" mentras 
copia o estatuto catalán . 

MANU EL V EIGA TA.BOADA 
MADRID 

CORRIXENDA 

. No pasado núm. de ANT figu ra un 
comunicado de "Galícia Ceibe"-
0 LN, cuxa difusión agradecemos cor
dialmente. 

Non embargantes, como ~e omiti u, 
por erro t~cnico se'n dúbida, un pá
rrafo que nós consideramos significa
tivo para o senso xeral do texto, moi 
to vo_s agradecemos a sua inclusión 
no próximo número. 

O texto que falta, e que dc::beria 
aparecer despois da mención dos re
sultados eleitorais en Euskadi, di: 

"Nos Paises Cataláns non se pre 
sentaban opcións . independentistas: 
PSAN e IPC -preconizaron b Boicot". 

:!Ylqi agradecidos . e saúdos naciona-
listas. · . 

X.L. MENDEZ FERfl iN 
S: Pren5a _de_';Galicia ·ceibe'. '.cO:LN ' 
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Do desencanto. a recompQS1e1on 
.,, .. _ ' • • • • .. . .. l 

. . 

de · grupos políticos 
. Que, outravolta, os nacionalistas galegos·no·n puidese~ lograr que un dos seus candidatos poida . _ 
t~~ presente no ~~rlame~to estatal, trouxo consigo un amplo' oesencanto dunha bo_a parte da p.ov::_ 
c10~, qu.e non son precISamente as bases d~ste~ grupos políticos, 0 que démostra unha conciéncia 
nac10nalista larvada. . . · . . 

Estes mesmos re~ultados traen c?~sigo un movimento. que nalguns casos pode ser de recompo~icÍ~n 
no panorama político galego, propiciado por outros gru.pos como UCD. · 

"Qué pena que os nacionalis
tas non estean presentes en Ma
drid)), "qué pena que non sa
cástedes nada", "é preciso que 

, os nacionaiistas estivesen en Ma
drid" ... Estas e outras frases pa
recidas foron repetidas até a sa
ceidade por centos e centos de 
persoas despois de coñecerse os 
resultados eleitorais. 

Case todas as persoas que se 
laiaban disto e que se vian como 
frustradas si, unha frustración 
colectiva por máis que case to
das estas persoas non votasen 
opcións nacionalistas, como ben 
puido comprobar un candidato 
do Bloque que cando lle repe
tían a consabida frase lles pre
guntaba: "E, lago, ti por qué 
non nos votaches". A resposta 
destas persoas era calar. O por
qué xa foi analizado noutro mo
mento. 

Tamén empresanos galegos 
na análise que fixeron das elei
cións chegaron a con~lusión do 
perxuício que Pª!ª eles pode 
significar o que en Madrid non 
haxa nengunha voz nacionalista 
para reclamar, protestar e de
fender os intereses de Caliza , o 
que vai poñelos en inferioridade 
de condicíóns frente a outras 
nacións do Estado, como sem
pre estiveron. Verian con bons 
ollos sobretodo estes empresá
ríos que estivera presente E.G. , 
aínda que tamén se contenta
rían con que saíra elexido al-: 
guén do Bloque-PSG. 

MOVIMENTOS PARA A CRIACION 

DUN PARTIDO NACIONALISTA 

BURG UES 

Desde esta perspectiva , coa 
que coinciden outros sectores, 
empezou un certo movimento 
para crear un partido galego, in
tegrado por homes da dereita e 
que teña un certo carácter na
cionalista. 

E mpezaron dias despois os 
tanteos e as consultas a diversos 
líderes políticos. 

Unha boa parte destas per
soas pensan que o que fai f~lta é 
un lider que aglutine toda esta 
con-ente . · Pensouse desde ·un 
priméiro momento en Gómez 
Franqueira, sobretodo tendo en 
conta Q descalabro de UCD e o 
pouco que teñen qüe pintar 
agora os ucedeos galegas no 
concerto estatal. 

A A NOSA TERRA cónstan
lle unhas _ conver.sas mantidas 
con Franqueira e cos set.is máis 
directos colaborado~es, nas que 

Xurxo Lobato 

Ramón Piñeiro, promotor de moitas 
" movidas", dirixíndose a alguns dos adeptos_ 
que se sentan no Parlamento Galego 

se lle pedia que asumise este pa
pel. 

Até o de agora, .Franqueira 
veuse negando , aducindo o seu · 
mal estado de saúde e as suas 
ganas de abandonar a política 
activa. Asimesmo, -en privado, 
manifestou que o que queren 
agora é aproveitarse del, e que 
iso el aínda non o consinte. 

Todo está aínda á espera e a 
posíbel xestación <leste partido 
con Franqueira nen se pode des
botar nen afirmar que vaia suce- . 
der , xa que vai depender, en 
gran medida , do que acorra a 
nivel estatal. Se UCD pacta con 
AP - Franqueira non quere es.,. 
coitar falar disto despois dos 
ataques que sofreu por pai:te · 
desta formación política- e 
moi probábel que Franqüeira se 
decida pala . via de galeguiZar a 
política da dereita no naso país, 
por máis que sucedera que- e1 
apoiara pero se quedase na som
bra. 

A incógnita tamén é Pio Ca-
. banilla? (ninguén sabe polos de
rroteiros que anda este home, 
.imprevis.íbel -.sempre), xa que 
Rqsón parece decanta1:se tamén 
por esta via, sobretod9 despóis ~ 
de que nengu11 dos seus irmáns 
_saíse diputado, aínda que pare
ce sei; que Lavilla quere taponar 
a saida dos ga.legos criando un· 

. P.artldo con carácter federal. .: 
· O que" parece que foi xa un 

fracaso é a "Operación 'Albor" 
pala que. o Presidente da Xtlnta 
queria aglutinar · arredor da Xun-

-
ta a xentes do partido galeguis_-
ta, de UCD e os que andan por ' 
libre e que non seria "outra cou
sa que un apoio a AP, aínda que 
o alcance da o-peración fose aca
parar a longo prazo todo o con
trol político de Caliza. Opera
ción que · viria montada por Ra-

-món Piñeiro e García Sabell. O 
seu fracaso parece que foi debi
do tanto á negativa de Fraga co
mo de Franqueir(! e outros uce
deos. 

MOVIMENTOS NA ESQUERDA 

No nacionalismó propriamen
te <lito , tamén paree~ que hai 
movimentos. 

Membros expulsados ou que 
abandonaron o Bloque ·nos úl
timos anos, PªI~ce que queren 
~proveitar o descenso en votos 
desta orga_nizacióp que poidera 
facer pensar á xente aínda non 
integrada no Frertte. Nacionalis
ta do · fracaso de"sta opción, 
criando unha plataforma con~ 
xuntamente co.n Galícia Ceibe e 
partidos .coIJlo o MCG e LCR. · 

,,. 

. Esta plataforma tamén leva
ría un acordo de actuación- na 

· Intersindic¡d onde ANG ten vá- · 
ríos membros no. -secretariado e 
GC canta cori mínima presén
cia. 

O que pode dar de si este in
_tento está ainda por determinar, _ 
ajnda que estes grupos tentarán 
buscar algunha saída· se non 
quer_eri q ued~r totalmente illa
dos na política gale'ga. Os resul
tados eleitorais parece que fo
ron un acicate. 

l>arfamento Gaiégo · 

Diante do pleno do 
dia vintetrés 

A negativa dos diputados do Bloque-PSG de xurar ou prometer · 
o. acat,amento á Constitución e o Estatnt~ de Autonomia, está 
traendo de cabeza ás ·demais forzas políticas, cando en boa lóxica 
teria que ser ao contrário. 

· Mentras os do PSOE, que fo
rÓn sempre os que máis enfase 
puxeron neste asunto e que pa-

-- rece que agora lles pesa máis, 
ao · acadar o Goberno Estatal e 
verse abrigados a pronunciarse 
en Madrid sobré o tema, pe.dia 
q,ue ro'se a mesa quen se pro
r:iunciase s'Obre o ' tema, opóñén
'dose que o ·asunto se trate no 
:P'leno a porta cerrada , xa que 
saben a déncia certa qu~ aínda 
~· ~ ~ ~ rr \ ~ , -

que se~a asi ,, se vai enterar toda 
a opinión p(lb1ica do que ali se 
dixo. 

. . 

totalmente il égal e que fOi un 
gran erro facer un regulament-o -
que, agora , legalmente non se 
pode cumplir. Alguns pretenden· 
esperar a que sexa o Tribunal 
Constitucional _ quen se pronún
cie sobre o tema, e' nese intrc 
i:Ieixar conxe_lado o asunto. 

Os Diputados do Bloque-PSG 
xa teñen anun~iado que recurrí-_ 
rán este .organismo en caso· de 

· levarse a cabo · a-medida·. 
Hai outros diputados que an

dan a buscar formulas peregri
nas. Alguns. até falan de que os 
diputados nacionalistas poderán 
estar no parfamento -non seria 
raro que se chegase a un acordo 
asi entre PSOE, UCD e AP
pero sen poder facer uso da pa
labra, ainda que si votar. · 

- Os socialistas quixeron "car
garlle o moucho" a Mesa Parla
mentária que é-a· que ten que 
interpre-tar o regulamento e ao 
Presidente que é quen ten que 
facer cumplilo e que nen chis
. ca de grác;ia. eremos que lle fai a 
1esitura en · que o p_uxer~m os Tam·én poderian' neste caso 

-- peseoistas. presentar enmendas, proxectos 
Tanto AP como UCD decidi- de · lei, e interpelacións. ¿Cómo 

ron, polo qu_e asi se fará, que se votarian estas cuestións sen 
era ao pleno na sua totalidade a defendelas? 
quen lle correspondia manifes- Chegaríase ao caso circense, a 
Úrse sobre o tema,, pronuncián- - exemplo dalgun axuntamento, 
do se . sobre qu~ -sexa a mesa onde o Alcalde non se fala con 
quen decida se este pleno vai algun concellal e o fai por me
. .ser a porta cerrada ou non. A dio d.o Secretádo.sSeria .o secre
decisión neste sentido farase · tário o -encarregado de dar leitu
pouco antes das 17 horas do dia ra ·ao que quixesen expresar os 
2.3, hora na q~e · ~omezará o diputados nacionalistas. 
pleno. . ¿E para respostar cómo fa -

. A inda que es tes grupos pre- rian?, -¿ou sacarían se da manga 
. tenden que o ple·no sexa a po.rta outro reg!llamento? 
pechada, cunha --intencionalida- . A cláusula do xuramento res
de política -clara, extremo . ao trinxe, se non a anula , a demo
que se negan_ os diputados do crácia , e aínda a Constitución, 
Bloqúe-PSG, -xa que xuridica- xa que unha verdadeira demo
mente e legalmente os plenos crácia ten que permitir discre
teñen que ser púbiicos. par coa carta magna. Cous~ que 

¿Qué é o que queren Gcultar evidentemente ocone coa espa
os Señores de. AP e UCD? ¿Non -no.la, até Fraga o fai e fala de 
será que están totalmente con-. reformalá. 
vencidos da ilegalidade. desta· A mcdjda aprobada é,sa todas 
normativa? - luce~ , ilegal desd e todos os as-

De celebrarse este pleno van pectos e por moito que se moan 
ter que deixar falar aos c!_iputa- os miolos non ten outra saída 

· ~os naci~~alistas, cousa ·que . que dicer: "señores,. equivocámo~ 
"r:ion perm1t1ron cando as outras · nos, queríamos, necesitábamolo 
veces se negaron a ·xurar. pero non podemos .. ,_ ". 
· Bautista Alvarez, de forma 

documentada e apoiándose no PLENARIO DO PSG 

ditamen de prestixiosos xuris- O Partido . Socialista Galega 
tas demostrou nas comisións celebrou o domingo dia -14 un . 
que é absolutamente -ilegal pri- plenário onde se ia analizar os 
var da condición de diputado xa · resultados.eleitorais . 
que, como se dixo nesta mesma Tamén se falou da formación 
pá.xina, esa condición ven dada do Bloque Nacionalista- Galega 
polo poder xudicial e non por existindo alguns ' militantes, 
un}1a normativa como a do Par- principalmente da Coruña e Vi
lamento que é do poder lexisla- go ,s que están disconformes co 
tivo e ademais de rango inferior. nome aprobado. -

Son máis dun os diputados, e O tratado aínda non é públi-
até os 'comentaristas políticos, co debidG a que aínda quedan 
que pensan que esa vontade po- por discutir vários pontos,s o 
lític::i. de querer excluir aos do q~_e terá lugar o próximo do
Bloque-PSG do Parlamento é mmgo. 
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~ Cal'Eas ·. · 
AS ELÉICIONS 
E'OS Ei\lllGRANTES 

Amigos da "A NOSA TERRA": 
Qu ixera pór-1 he umhas - letras 

em forma de carta aberta a um in
divíduo _que seguramente muitos 
receberam ·o seu nome impresso 
num ·pap~linhq. Eu nom, até pa
ssadas as eleic;:oes. 

Já está be, Sr. Luís Fél_ix Pérez 
Ranios (Secretário da Junta Elei
toral da Zona de Lugo)!-

Solicitei o certificado para po
der votar com 20 dias de .antela
c;:óm e ch ego u-me o d ia 30. Já está _ 
bem! E se fora só nesta ocassóm? 
Pero nas eleic;:oes ao Parlamento 
Galega s.ucedeu .algo seme.lhante. 

Nom será que voces tenhem-me 
fichado por ter figurado como 
candidato a Alcalde do Axunta
lilento do 1 ncio polo BNPG?????? 

A causa é curiosa. Eu resido em 
Madrid e tenho algums amigos de 
passo nesta cidade. Pois bem; sofi
citei pessoalmente as certificac;:oes 
para mim, minha mulher, e outros 
dous amigos meus. Só chegou a· , 
tempo o certificadp para poder 
vdtar dum dos meus amigos. El~ é 
militar!! ·casualidades? Corre&pon.
de-lhe ao senhor Félix Pérez Ra-
mes responder! 

JOSE R. RODR IGUEZ F DEZ. 
MADRID 

Exterior de España dicindo a cada in
tre que o voto tiña que chegar antes 
das vinte horas do 28 de outubro á 
correspondente xunta local. 

Todo moi b~n, SOr:nente que queri 
jsto escrebe, despois de fa~er ªº s~u 
debido t11mpo os trámites necesarios ·. 
no .. Consulado Xeral de España en 
Puerto Rico, xamais recebiu nengun
ha documentación eleitoral nen nada. 
Ao mellor, despois de pasadas as elei 
cióris (escrebo no mesmo dia 28), a 
difunta UCD mándame as .. papeletas 
de voto. Non sei, rnais · penso que o 
meu voto tal vez o emiteu pala sua
conta algun ·skário do n~ofranquis-
mo. 

Laboral · ' ·¡ 

Eleicións -e conOitos 
_ Mentras están aínda' sen ·aclarar .as presuntas falsificacións de actas eleitorais, sé?u~ns.e a celebrar as 
eleicións cun ·ritmo crecen te xa que os resultados que con tan son os acadados ate f maJS de ano, para 
dar a representación nos diferentes org~p~~mos. - . . . 
. ,Na· pasada _semana celebráronse ele1c10ns en duas 1mpQrtantes empresas: Endesa con vitória da 
INTG e _Astano onde se impuxo CC.00. . . . 
- . Asi_mesmo seguen as_ accións de traballadores de diversas empresas en crJSe. 

As distint(:ls centrais sindicais · _. sa, , a hitersindical logrou unha Valladolid. 
están ap.urando en todo o p.osí- · vitória destacada nas eleicións O comité de empresa denún
bel as eleicións nas distintas em- sindicais celebradas na central cia tamén o trato discriminató
presas, - ·sobretodo naquelas en térmica de As -Pon tes, unha rio que a patrónal ten con aque
q ue ven que poden ter un resul- - . d.as empresas máis importantes .les traballadores que non teñen 
tado favorábel _para tentar che- de Galiza. firmado un contrato admitindo 

XESUS CAMBRE MARIÑO gar ·ao fin de ano cuns resulta- ~ CC.00. obüvo ·-5 delegados, o traslado, con medidas que 
PUERTO R l_CO dos que amasen a sua forza' re- UGT outro 5 e 3- d-elegados in- are-ctan nalgunhas ardes a 

COMUNICADO DE presentativa. dependentes. toda a plantilla (retirada de 
4ALICIA CEIBE Nas _eleicións ·celebradas en .nestacar aqui a gran implan- fondos para actividades so-

Astarw' os resultados foro11 os tación da central nacionalista, . cia1s, denegación do antici
o pasado sábad.o d ia 6 de novem- seguintes: 11 delegadós para xa que antes a maioria de dele- po sobre o convenio como 

bro tivo lugár unha xuntanza da CC.00., 1 O el-e UGT, 6 da In ter- - gados eran independentes. Asi- ocorre en todas as factor ia s 
COORDINADORA NAGIONAL dé sindical e 4. de l,JSO. : mesmo ponse de manifesto co- do Estado ... ). 

· "Galícia Ceibe"-OLN. Nela fíxose Salientar 0 abultado número mo a central nacionalista cada SEGUE o CASO FRIGSA 
unha anánse c:las pasadas eleicións e , 9e papeletas que foro~ anuladas dia ten máis forza naquelas En Frigsa (Lugo) , a empresa 
dos seus resultados, refrendándose · t f 

=-unhas :·duascentas-: que dé re- . grandes empresas que an es o- retirou o expediente de regula-por unanimidade 0 •1d~cumento ·que, - · " h d " d 
sultar válidas lle darían . o pn- ron cauto pee a o e ción producíndose a afirmación redactado. pola Permanente, xa fq.ra 

feito público· e distribuido aos meios meito posta a Jntersindical, _cen- CC.00.~ UGT. de representantes da Intersindi-
de comunica.ción. - : tral que anunciou que impugna- cal e de CC.00. afirmando que 

t SEGUE A LOITA DAS EMPRESAS · 1 'd d Igualmente, a .. Coordinación Na- rá estas eleicións xa que nes as existen graves rrregu an a es 
cional adoptou p0r unariimidade di· pape.letas está totalmente clara EN CRISE nesta empresa e que "algunha 
versas resolucións sobre aspectos pre- a opción de voto, polo que non Os integrantes de diversas xente teria que estar na cadea". 
cisos da nesa realidade· que; en resu- ten sentido facer unhas anula- empresas en cfise na provínCia Denúncia a postura do presi-

OTRO FRAUDE mo, rezan como segue: cións por ta~har mal aos cañdi- de Pontevedra voltáronse mani- dente do comité de empresa ao 
AOS EMIGRANTES 1°.r "Ga!ícia Ceibe"-OLN deplo- datos, xa que nalgunhas apare- festar na capital da província que acusan de ser "mdis empre-

0 derradeiro goberno postfran- r'a que as· autoridades competentes cen tachados máis que o núme- para pedir solucións que garan- sário que o director da empre
quista, tan desastrosamente. presidido non résolverañ claramente ª ~ agresión - - io a d~signar. _ ticen os postas de· traballo, po- sa" acusándoo de redactar as ac-
polo señor Calvo S.otelo, ven de con- .ao Partido Socialista Galega perpreta- Este novo comite . terá que los que levan loifando moito tas de forma 4tcorrecta e apos-

da Polo PSOE a0 r_oubarl.le as sigias · ·- - R · R · sumar un fraude máis aos milleiros enfrentarse a tarefas tales co~o tempo como en egoJO, a1- ta. 
PSG. Mentras estas autoridades andi- - . 

de homes e mulleres que se viren for- · - 0 próximo ccrnvénio e continuar mundo Vá.Zq1fez e outras. Acusan a UGT e a USO de 
zados a írense á emigración. · veron moi listas pra •nutilizar ao PS coa restnituración da~ emprésa, Asimesmo~~,_o per:.sq_nal de De- pacto coa empresa ao mesmo 

Diante das eleícións. do 28 de ou• porque poderia facerlle dano ás x~n·- · ~ · · lasa (Findus)', em __ presa perten-
tes de Felipe . González, non actuan _polo que, .é ev_idente, que se tiá:- tempo que seguen a pedir o in-

tubro, o goberno ucedeo pediulle de · ·, · d. t , It' · al "Nestle'" f d · d d 
contra os que desposuen contra toda:·_ tará de primar as opc1ons sm 1- cen e a mu mac1-0n , orme o censor xuta o e con-maneira abafante aos emigrantes que ·r 1 d 
e't'ica polí.ti.ca. aos nosos compañeiros cais menos reivindicativas. ~·- - voltou mam estarse_ po as ruas · tas xa que "estamos seguros e fi?<eran os trámites axeitados para 1 
d·o PSG-. Ne-ste ·sentid_o, "Galícia -Gei- -,-:· :: ,~. ~ .·, · - ·"- · - ' ·- · _ 7:'.:~: ae Nigo; reclamando unha so u- que alguns meteron man, pero inscreberse oo censo eleitoral e poder 

asi participar nos comícios. be" _POí!-S_e a d-isposición do PSG para · - VITORIA DA INTERSIND~CAL - cióri definitiv~ ao·problema sus- teñen medo a que se descobra 
, : Ao . longo de vá.rios meses,~. a rádio- .. -se-cu-n.<;lar· calQuera c9mpaña -contra ;q, '·- EN ENPE,SA ·' _, -.- - Citado pola empresa ao quer.er xa que asi alguns, en vez de · es-
nacronal _de c:Espaiia, chamada Hádio ' PSOE,-, sobre -e~te ponto e lembrarlle" -~A- Ao obter r2 "dos '2 5 'delega-.: . cerrar a facto ria dest_a capital e tar . noutros pos tos, terian que 
Ex.terior- cando emite para ·o extran- . · ~os .·'.r:m.H:itante~ r: ~oei~!-stas_ 9_ªl.egó~ <(!1~,e.;;_ -~do~,_- d;o_- : nqxo.~·¿0mjt_e :?de y91pre- H -~ra-~ladar aos traballadores para estar na cárcere". 
-xeiro bambardeounos aos emigran- ._ os rn-illtantes ': ·-Qe.: Gal 1.c1a ::<:Ce1be -- - , ··" i. ' , ..: <r )1 '..:.'-1'-, , • , .. f ,1.. . . • . .,_. 

tes .c~-h m.ensaxes 
11

'patr:ióticos" 'publ~-···.--.·GS< rnil1i;ta.nte.s ., d~~- '!CJ3I íci<t Ceibe:: ~--,, ·)-----·--------··-·-... -----.. -----------------E 
c~ários para conveneernos de quede- · o PGP.ioron oa p~meiros ~n ~d~nu~ l~~· L!-~·2· ~~~~~~~~~··~1 ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~- ~~ 
bíarnos pasar polos consulados espa- ciar esta ·vergoñ·enta manobra, _ .. ,! _ ' " 

1 
• •• 

ñois a facer os papeis para votar. _As 2º.- ;'Galícia Ceibe"-OLN .. mar)i- · • ' .,,.,,, . d T. .,,.,,,. d d ~ b d•' • 
mensaxes ian - moi adubidadós , con féstase ~n cohtra'·dó tratamento que _ V1cmos · e · ommo ·con ·ea os por ueso e 1enc1a 
cantigas úfo/clórico-patriótica;" que os meios ·de comurYicacións ·estatais. · , ._ - , 
apelaban aos sentimentos - dos emi- . estiveron a dar á visita do Papa .. l\Íós -
grantes que se atopan lonxe da .sua pensamos que rñoitas das suas m.ahi~ .. 
terra_ e das suas xentes para qu_e non festacións públicas están á ser inxe-
esqueceran participar cos s~~s votos réncias- dun Estado estranxeiro . na 
na formación do novo goberno. política inter.ior dun Estado, o es; 

Pois ben, moita xente escoitou_ as pañol, tant0 F!º que refire ao aborto 
mensaxes e acudiu a formalizar o trá- e o divórcio como no que atinxe ao 
mite CO ga llo de concederlle O SeU SU · por eles chamado "terrorismo".-· 
fráxio ás agn,ipacións política.s .da sua Asimesmo, "Galícia Ceibe" mani-
preferénci(;! que, !ratándose-d~ _traba- ·. féstase contra as detencións d1:1 mili-
1 ladores emigrantes, ·hai qu~ pensar tantes do MCG e outros grupos .en 
que non seria para a caterva dos uce- ocasión de· exercitar o direito á liore 
deos esfarrapados e outros neofrañ- circulación de ideas e á discrepáncia 
quistas de todas as cores. Agora ben, pela presión e as palabras do Papa 
unha cousa foi -pedir lle aos emigré!n· de Roma. Neste senso, "Galícia Cei-

., tes que acudiran a arranxar os pape is be" -O LN oferecese · ao MCG e de-
e outro canto poder exercer o diré'ito mais grupos converxentes neste pon-
ª votar. to para desencadear conxuntan:iente 

En xullo ·e agosto bombardeaban campañas ao respeito. ' 

aos emigrantes con publicidade para 3o.- "Ga lícia Ceibe"-OLN solida-
. que acudiran a encher as fichas co-

rrespondentes para inscreber~e no 
censo. 

Naquel intre prometían que toda a 
documentación _ para votar lles ser ia 
enviada aos emigrantes con tempo su
ficiente para que eles mesmos a remi
tisen ás xuntas locais eleitor:ais dos 
seus municípios de orixe. En setem- . 
bro e outubro encetaron outro bom
bardeo através da nomeada Rádio" 

rízase cos viciños que, no seu día, 
ocuparon os terrees comjnais de 
Balea Marítima e maniféstase contra 
a persecución sofrida por estese máis 
pola condea que lles foi imposta. 
"Gali'cia Ceibe" -O LN móstrase dis
p~sta a calquer movil izacíón en apoio 
destes viciños. 

X.L. MENDEZ FERRIN 
S. DE PRENSA 
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Como xa adiantamo~. aos 
nósos leitores, a. Diputación 
Provincial -de Pont~vedra "re-
partiu" as subvencións como 
lles ·parece u aos diputados da 
UCD. Xa falamos de qqe To
miño, xunto cori outro.s con
cellos, presentou o corres
pondente recurso; pero aínda 
asi, non quedaron á tnarxe 
dos problemas que lles plan
texaron desde Pontevedra. 
De tal xeito que aportaron 
axudas _;a colectivos viciñais, 
sobretodo nos áxuntamentos 
con alcaldes d.outros partidos 
e mesmo de . candidaturas da 
esquerda. Iso .foi o qúe pa
sou, en Tomiño, concreta
mente. ¿Qué paso u logo? 
Pois que tres viciños <leste · 
concello, xunto co contratis
ta Dario Martínez Fontaíña 

. puxeronse a facer unhas 
obras na via pública, no ba
rrio de Ratea, parroquia . de , 
Amorín, e a pesares de hal?er 

. ·solicitado a · licéncia munici
pal, non lles foi concedida 
polo Alcalde de Tomiño, xa 
que despois d un mes de tela 
solicitado, non tiveron con
testación algunha, polo que 
se entende denegada por si
léncio administrativo. O Al
calde, Paolo Alonso Pérez, 
díxolles que suspenderan as 
obras, . sen que os viciños 
atenderan o requerimento 
municipal, contirrnando as 
cievanditas obras, aínda que 
as deixaron sen rematar. 

Despois 'diso, o Alcalde de
nurtciou aos viciños, cele
brándose o xulgamento o pa.: 
sado 23 de outubro en Tui, 

. no cal foro'n condeados os 
v1cmos ''por desobediénci.a 
leve, polo que deberán p(lgar 
mil ptf:!,. de multa, cada un 
deles; con -arresto sustitutó
rio de un dia, caso de impago 

· por insolvéneia ... " 

Despois disto, só nos que
da unha dúbida: ¿Só se <;J ebe 
condear a estes viciños, ou ta
mén se deberia profundizar 
un pouco máis, e denunciar 
aos que os meteron en beren
xenais? Xa que tal como se 
desenrolou a denúncia e o 
proceso, só quedan como in-

. fractores os tres viciños e o 
contratista que fixo a obra, 
pero os que logo matinaban 
"explotar" a axuda da Dipu
tación ante, as eleicións lexis
lativas, non poideron facelo , 
como quixeron. 
· ¡Xa era tempo de que as 

caCicadas da Diputación _tive
ran a resposta merecente! 
¡Despois de todo, xa se mi

rou de qué lles serviu aos da 
UCD · facer os seus cambala
ch~s.' A . resposta popular a 
niyel do Estado foi de total 
rexeita. ¡Coitados! 

LAXE GRAf'<JDE 
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OOS INDAARESE$ 

Disgosto, frustración: e(s os sentimentos q~e' fari presa no 
corazón de moitos galegas bos e xenerosos despois das pasadas 
eleicións ao Parlamento En1emigo. Puxeran neste trance - certa
mente anecdótico- ben de fe ·e ben de ilusións: Malpocados. 
Nada ten que gañar un .pobo asoballado no -<É>rgano · ~x?slativo 
do estado opresor. Por eso hlerri Batasuna en Euskadi, PSAN e 
IPC en Cataluña, Galicia Ceibe e ANG en Galicia solidi;aron do 
eleitorado gale~o o boicot ao Parlamento de Madrid ¡_ Q,mesmo 
que o Sinn Fein nas derradeiras eleicións do Ulster colonizado. 
Boicot: ve'leiquí unha clave da resistencia. . 

Pro debedes pensar qwe o feíto de que dous grupos naciona
listas tiveran nestas eleicións uns resultados mediocres non sig
nifica unha derrota, nen un derrubamento, nen un acta de de· 
función do nacionalismo de esquerda. lso é o que pretende, ba
bexando bilis ater, o portavoz do Energúmeno e da Madama 
Cursi e da Loxia da Coruña, confundindo os escuros desexos 
das forzas do españolismo cavern(cola cunha realidade que se 
me antoxa rudamente esperanzada. 

A esquerda nacionalista (malgré a prosa cínicamente asépti
ca, cando non salaz e empedrada de ancolutos, solecismo e in·
terrogac ións retóricas, dos pequenos espritos que exercen de 
comentaristas pol(gicos de "La Coz de Galicia" (que, por cer
to, xa ninguén está a ler neste Vigo dos meus pecados desde 
onde vos escribe esta servidora), a esquerda nacionali~ta, digo-, 
non está tan tirada como parecen crer uns e outros, óu como 
queren facernos ver a nós. Oue va. 

A esquerda nacionalista non fixo senón medrar e medrar 
desde o ano de 1963, no que se produciu o encontro! presi.cii
do por Luis Soto,sentre nacionalismo-e marxismo-lenini~mo. __ 
Creouse unha doutrina cuxo ramo de remate, no caso en q·ue 
as teorías marxistas fosen susceitibeis de término-, é o progra
ma do PGP, polo de agora. A teoría encarnouse ña práctica 
de masas, no movimento cultural e d-e defe-nsa idio'mática, no 
trabal lo non culminado de tonstrución dun partido comúnista 
e dun frente de liberación nacional,sen intentos heroicos de le
vantar un frente armado, na _organización e movilización dos 
labregos en torno a obxectivos abarcábeis e necesario.s, na 
consecución dunha · central sindical non pactista e ligada ao 
movimento de liberación naci~nal. Certo que todo esto que eu 
estou simpíesmente a mencionar er_¡ superficie ten os aspectos 
altos e brillantes e os seus aspectos baixos e opacos por falta 
de adecuada dirección. Pro unha simples ollada a atrás pode, 
en ocasións, con-stitutir: u.mellar: aotid-O!o:-cao·n:crro de"'Sá:ni.mo·_ 
de raíz pequeno-burguesa. 

Digo raíz pequeno-burguesa e coido decir ben. Estou certa 
de que, se no nacionalismo se produciron avanc!'!s decisivos 
isa debeuse á presencia no seu seo dun motor ideolóxico co
munista e proletario. Igualmente, os atrancos, retrocesos, dú
bidas, empobrecemento teorico que se están a facer presentes 
na esquerda nacionalista, débense á presencia, dominante en 
certas fraccións, do que Alvaro ~unhal chamara "radicalismo 
peq ueno-burgu es de fachada socia 1 i sta". 

Despois de ter analizado e discutido os docume~tos e a prá· 
tica de esquerda nacionalista ·desde 1963 (e mesmo desde an
tes) atopo nela unha lamentábel hexemonia do radicalismo 

' f 
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Merque a história de · 
Galiza . . Adequira 

A NOSA TERRA 
encua dernada. 
Os tomos un .é 

dous están 
esgotado,s. 
Merque o 
tres e ·o 

catro 

,,¡ 

irreversibeis de cara a unidade .e de-cara ao. tr:unfo fir:ia t<iJ os no
·sos· prindpios.-Presencia pequer1obwrglÍlesa 1q.Ue;é_ evidente~ . nen 
apenas rú~ seo 'da ºUPG e - como non-dQ LPSG., e EG, se AÓíl 

'.-. - que"; por se .fora"ttiós poucos, ven c;ie-·increméntarse coes·as ma·sas 

pequeno-burg~~s a partir dun certo intre- históric~, hexemonia 
que n~ hora presente c~ega a actuar com9 ~n a~.tivo disolvente . 
dá obra de moitos anos. 

bulbosas ·e a'morfas de "independe'ntes" que ·ceidan que a poH~ 
tlca é co~sa de .ser tratada en facultades, cafés ·e me~as' camilfas 
c·arido e'les:··están de · boas e se sintffn "entusia~mados"- e :co_ seu 
divino individualismo a salvo. 

Se non ternos en canta este factor pequeno-burgués pertur
bador, decídeme, lcómo podemos xustificar ese abandono cul
pábel ·dás eleidóns sindicais? O ilustrado pequeno-burgués, 
profe.sio'nal e teórico de comité ou <Je gabine~e, non te~ viven
ciad~ a importancia descomunal que no movimento naGionalis
ta teñen os sindicatos de dirección' galega. Polo tanto,....nota que 

- é cou~ dos obre.iros e que nada se perde nen se gañan.as ele.i
cións sintjicais que están a ter lugar e nás que -ª 1 ntersindical vºai 

- - en terceiro lugar cando pod(a ocup9r un posta moit9 m~.is 
avanzado. Verdade irrefutábel; lnon sí? . . - . 

.·,.i _ : r . ~. .-• _.." • r :,_ 

O sindical.ismo gálego nace, no plano da teoría, en 1972, ao 
quentor da folga xeral de Vigo e do movime-nto de repulsa dos 
asesinatos de ~Amador e Daniel, en Ferrol. O seu ponto de des
p~gue . é 11.m artigo aparecido en "Terra e Tempo" baixo o título 
de "Partido. ' Sindicato". O SOG recolleu esta doutrina e na 
práctica diaria esforzados militantes puxeron, con errós e con 
ácertos,_ pedra a pedra os muros desta edificación que, hoxe 
por - hoxe, é o mais sólido reducto da esquerda nacionalista. 
Pois ben: en -todos estes anos, o peor enemigo do sindicalismo 
nacionalista galega foi o espr_ito sectario, burocrático e estreito 
da pequena burguesía, acochada nos centros d~ decision -bai
xo diferentes máscáras' ou fachadas- de certos partidos de es
querda nacionalista . 

· - Por_ iso, os cadros da 1 ntersindical se ato pan sós frente ao 
desaHq múltiple das eleicLóns sindi.cais. A pequena .burguesía . 
quería levar a voz de Galicia ao Parlamento Español. Non ha· 
bi'a- tempo pra causas miudas. ¿un Xosé Manuel Beiras ases<?
ra·nto á sección sindical de ASCON? lmposibel: estab-0 pedindo 

--vótos nos,.cai.s, ·segundo el me:smo-, non acreditaba. lUn Ramón 
- L. Suevos .asesor económico da sección sindical de Citroen? 

Cúmprense hoxe~ . 7 de novembro, sei~ . ano.s da memorábel Madi a leva: a Universidade parece. distar anos lus da·s casas sin-
sesión do CC da URG na que foi despose ido de todos os seus -dkars·de ·co¡:a. ¿un Camilo Nogue.ira a desentra·nar--a madeixa 
cárregos e excluido Xosé Gorizál'ez (Peplño), Jnmediatamente deis propósitos multinacionais pra a sección sindica ~,de Alumi. 
seguido de Xosé García Crego (Vicente) .... Esto é dous cadros · , na Alúrni-tüo? ·Nori póde ser~ : velaf a tarefa prforitaria cie cons
cpmu_nistas, procedentes da ferrea discip_lina da clandestinida- . ·.tru.ir unha esq·ueFda'~e- dereJtás e ·umnacionalism'o :con ,oretJei" 
de_, formados nos mesmos círculos _ reyolucion~rios~ ,yjg1;.1es~S ;:,"L .;~ .. r-a·s:~ constituciofíafis/ 'éBrazoS"-pr-a pegar ~ar.teis? lCoches e con
que Xosé R. Reboiras, ·son 'expulsá1rcis daJl:JPG-'. r.E a partir· de .;, . 'ductores para transportar propaganda?- ¿voces ·pra ·enrouque-

1'·c... f;-.,.o comba-te -da di:i:~cción de~i~"partiqo.:,,.co.n,tra .~ sua esquer· cer .coa· megafoni'a á.porta ·ded_ábricas e taller~s? Nada diso: a 
da é permanete e dura até hoxe_mesmo. Fitos desta purga in- ·pequ·ena burguesía~ ilustrada -l")on está interesada nas ·_ eleicións 
cesante son a expulsión de mais dun cento de militantes de sindicais. Eles non .pertencen moralmente á lntersindical plu-
AN-PG, ERGA e SOG en 1977, que dar_fan pulo á constitu- ralista que ternos. Eles non son obreiros, Eles están chamados 
ción do PGP e ~'Galicia ·Ceibe': -e, poster-Jdrmente, ·en Í981, a .a mais .altos des.ignios.-Sobre todo, e.les movilizanse COf1'.lO tolos 
·crise que culminaría co·a constitución. da ANG. Polo contrario, _de caqa vez que o Goberno convoca_eleicións parlamentarias. E· 
Ós gaxos dereitistas que se separan da UPG---Camilo Nogueira, desmovilízanse, entristecidos, de cada vez que o pobo se abs-
Pedro Luaces- non son expulsados: abarídoañ .pac(ficamente e tén ou vota .polos outros. 

sen traumas o barco, despois de teren contribuido , en ambos - En realidade estou -a pensar que a peque.na bu.rguesía patrió-
casos, á persecucióñ dos grupos revolucionarios. 

Digo que a presencia da pequena bur-gues(a no se~ da es
que~da nacionalista é disolver:lte ,..e Rrnclamo a necesidade de 
neutralizala e restaurar a hexemonia do ponto de vista comu
nista corno única forma posi~el _ de av~nzar pasos sólidos e 

tica está a pasar das eleicións sindicais do mesmo modo que 
os independentistas nos opuxemos á participación nas. eleicións ' 
ao ·Parlamento. E por motivacións, no fondo, semellantes. 

, , Ou ' sexa; correxindo firmemente -· á· pequena burguesia ilus-
trada-, segLliremos avanzando. 

P.erten.cer a A i\IOSA TERR-A. 
· · apoiala e,suscreberse a ela é necesario DESEXO . SUSCRIBIRME' A- A NOSA TERRA 

para que haxa 
un periódico galega semanal. 

POR. UN ANO o 2.500 pts .-

POR .SEIS MESES o 1.250 pts. 

AO CONTADO o 
CI REHvlBOLSO o 

NOfv!E .... .. .. .. .. ... ······ ····················-· ··········· 
ENDEREZO ....... ................ ............................. . 

PROFES ION .~ ..... ..... .. ....... ...... ........ ..................... .............. ...... . 

.polo precio de tres ;T,¡1 pe~e~as cada un. ~ó por u~~ A' 
meses. Están tamén a esgotarsé. Pidaos ao (986} 222404 
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NACIONAL 
Narón 

A propriedade da· água en entredito 
O Axuritamento do. Ferrol córtaJle a água aos viciños de Narón ~-cusando a este~ Axuntamento de 

non pagat. · - . 
Este afirma que non paga porque a tarifa, que non está negociada, é 7 pesetas máis cara que a que 

teñen que pagar os de Ferrol. Mentres non se senten a negociar ax~itada~ente, os problemas produci
dos polo corte de água poden acarrexar, ademais das consabid.as moléstias, sérios perxuícios para os 
vecifios. 

Os cortes de água aos viciños 
de Narón por parte do Axunta
ment.o do ... Ferrol poden produ
cir epidémias neste vec¡;indário . 

·de seguir así as cousas. A alarma 
é grande entre · o vicindário, 
comparábel tan só á indignación 
producida por estes cortes de 
sumiñistro. 

En distintas . asamb leas cele
bradas, estáselles intentando ex
plicar un problema que moitas 

· veces non está suficientemente 
claro, sobretodo por terx·iversa
cións. 

Fagamos un pouco de histó
ria. 

No ano cuarenta e séis elabó
rase un proxecto no que se con
templa a traida de augas para 
Ferrol, A Marina e Narón. Na
queles 'momentos, Narón non · 
ten personalidade social, como 
ocon'ia con outros concellos, xa 
que estaba sendo absorbido 
continuamente por Ferrol. 
· .Pero cando conceden a titula
ridade do servício, concédenlla 
ao concello de Ferrol,ssacándo
se un ha lei "da. manga". 

O tempo vai pasando e cando 
,se lle pon a água· a Narón esta
mos xa no ano 7 5. Ferrol, é 
quen pon a água , xestiona Fe
rrol e o Axuntamcnto de Ferrol 
é tamén q uen a cobra. 

A finais da pasada década , 
críase a Manéomunidade dos 
Municípios da Ria do Fervol , 
pasándolle no 1977 a xestión de 
Ferrol a Naión : 

As d uas corporatións poñen
se de- acordo sobre o precio a 
pagar: 2 ,52 pesetas por metro 
cúbico. 

Pero Narón pagou unha par
te mínima da· água consumida 
neses anos , encontrándose a 
nova corporación, elexida en 
f979 , cunha débeda de ) 9 mi
llóns de pesetas. 

En 1980 Ferrol fai unha revi
sión de précios q uerendo a plicar 
unha tarifa na que N arón teria 
que pagarr o metro cúbico a 
razón de 5 ,25 pesetas. 

DE SER CONCESIONARIO 
A SER ABONADO 

água queda asi fixada ao ·précio 
indicado de 5,25 pesetas,. pero 
este précio . ref ír.cse á aguR posta 

·nos límites _do ·concello corren
do a cárrego do Axuntaínento 

·.de Narón despois todos 'os gas
tos como mantimento, instala
cións etc., co que a água lle sae 
a un viciñ.o de Narón a 1 7 ,3·4 
pesetas . metro cúbico . Précio 
que contrasta 'co que pagan os 
.abonados do município do Fe
. rrol que o veñen facendo a_ un 
promédio de 11 .pesetas. 

Dianty disto , a Corporación 
de NarÓn intenta negociar ,coa . 
de Ferrol un précio xusto, em
pezando as n~gociacións, pero 
non se puideron poñer de acor-
do. -

O tempo foi pasando, men~ 
tras se evidenciaba a falta de 

tar unha das tres solucións pro
postas pola Confederación Hi-
drográfica. · 

· Nesta · proposta contéínplase 
o facer d-yas depuradoras. Am
pliar a que ten Ferrol' e fac~r 
outf~ en Narón · para seryir 
aós veciños de -Narón, Neda, 
Fene, Ares .e Mugardos. 

f 

Con estas duas depuradoras 
non se 1q uedaria nu,nca sen água 
e · ao ter Narón a sua própria de
puradora, a titularidade da água 
pasaria a un ente suprarnunici
pal que poderia ser a Mancoinu
nidadé ou un Consórcio 'feito a 
tal efeito . O problema desta so
lucicJn, tal como están as cousas 
é que non se pode efectívizar na 
prática até . dous ou tres anos 

·vista. · · · 

vontade para porse de acordo , · Mentras isto sucede e polo de 
evidenciada, pola corporación 

agora estanse a suceder os cor
ferrolana que nunca se sentou á 

tes de água q~e deixan a Narón 
mesa con pro_postas concretas e sen suministro. 
documentadas, seg_undo acusa- Ferrol . afirma . que a depura-
ción que lle fan -os rexidores de 
Narón. dora "non dá para máis". · 

As liq uidación.s polo consu- Este extrep10 non parece 
mo de água ian chegando ao · conformarse co.a realidade can
Axuntamento de Narón co pré::. do hai tres meses se °lle conce
cio consabido de. 5,25 pesetas, deu a água á. empresa Astano 
pero este Axuntamento ia xi:- que tiña a sua própria depura
rando cantidades "a canta" sen dora e que vai gastar máis cau
aceitar o précio imposto polo ·1 ·dal que toda a povoación de 
axungamento do Ferrol, tendo Fene. · -
pagado xa máis de 30 millóns Cando ocorriu isto xa había 
de pesetas. . 

Pero aínda háí Óutros proble-
mas. , 

A água que consume o Axun
tamento de Narón e que agora 
está sendo ·contabilizada por 
contador, boJou dous anos se_n 

· ser medida. Antes existían 
ünhas medicíóns feitas a come-

deficiéncias. 

¿coNFLITo DE XESTION 
OU CQNFLITO POLITICO? 

Estes cortes tefien moi preo
cupada a .Povoacíón de Narón ·. 
especulándose con que · detrás 
de todo ísto existe un conflito 
político._· 

zos do ano 1979 que daban un Hai quen afirma .que está uti
volume case 0 50 por cento su- !izando isto para así poñer en 
perior ao que agora están gas- conflito á Akaldia, presidida 
tando en Naróri , segundo afir- por Xúlio AneirÓs do PSG cos 
man en <lito Axuntamento. viciños, todo en vista da proxi-

Istq, qu~ pode parecer para- midade· das eleicións. Frases 
dóxico , débese ,ssegundo o señor como "a Alcaldia de Narón po
Aneiros,s a que antes existían . . démola facer beillar cando quei
múltiples -fugas de água, de pér- ramos, xa que nós temas a cha- · 

. dictas, de incontrolados que fo - ve", ténselle escoitado a repre
ron subsanadas por traballos sen tan tes d~ PSO~, ao que per
realizados no ano 1981. tence o señor Quintanilla, Alcal-

. Esta subida , que en si parece Asi as cousas, o máximo de do Ferrol. 
non ter máis importancia que mandatário de Narón afirma 

que non aceitan o consumo 
"porque e puramente teórico· e 
que non aceitan o précio' por-. 
que non estamos dispostos a 
que O -Ferro! faga negó.cio ... cos 
viciños de Narón ". 

.· 

un mero aumento. da tarifa cám
bia susta.ncialmente as cousas xa 
q-ue o Axuntamento do Ferrol 
pasa a tratar ao de Narón non 
como un concesionário da água , 
senón -comó un abonado mái~ , 
desaparecendo toda relación 
que estaba contemplad a no pro- AS SOLUCIONS 
xecto de concesión. DA CONFEDERACION 

Asi e todo, aplícalle a este HIDROGRAFICA 

axuntamento uns descontos Na reunión da Mancom unida
dun 20 por cento por ser mem- de celebrada o día quince tra
bro da rnancomunidade e un 25 touse de encontrar solución a 
por cento por gran consumo . A este problema acordándose aceí
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A . actitud e do Axunta..mento 
do Ferrol de non querer encon
trar unha saída negociada e o 
non cumplimento : do acordado 
no Goberno Civil: que non se 
pojdan producir cortes sen avi~ 
sar; que para chegar a un acordo 
non se poida ampliar a tarifa de 
F errol , senón outi:a na que se 
contemplaran o s gastos de con
sumo , précio da água post o no 
límite. . · · 

Mentras, os viciños de Naró n 
sofren as consecuéncias. 

. . . aequoammo 

' · 

FOLHA_ 
.DE -AXENDA 

EDUARDO GUTIERREZ 

A mesta axenda destes dias, deita material dabondo cando menos para 
. un monlho de artículos, mas nom irnos cair na tentacióm senóm simples

mente deixar constáncia num par de entregas do noso recorrido durante 
o rries de outubro por vilas e aldeas da prov(ncia de Lugo, e mais da nasa 
pa seata, as vezes asombrada, por programas, iniciativas, declaracións e re
fl.exións e leitorais. 

Cando estas linhas se escrevem xa se conhecem os resultados, pero 
nom por iso o xuízo se ha ver influ ído nem pola desmedida idealizacióm 
optimista, nem polo pesimismo desleixado que se afunde na inoperáncia. 
Além de resultados numéricos mais ou menos reveladores, todos dispo
mos de dados bastante exactos verbo da implantacióm, asentamento e 
pénetrációm sócial do nacionalismo. Detrás de zonas onde a resposta ás 
nosas convocatórias é aceitável hai xeralmente um labor militante , 
chame-se CCLL, lntersindical, Agrupación Cultural, trabalho municipal , 
etc. Onde nom, a pr~~éncia em campanha tem diante en doses variáveis, 
indiferéncia, .ClJriosidade as \/ezes, rexeitamento preguizoso outras e _ 
mesmo, ocasionalmente, rexouba., 

Seria pois umha inxenuidade escrever estas linhas co.a pretensióm de 
, animar a xente minimizando a baixa em votos ou apelando a um ideal fu 

turo desde a hoxe escarnecida sensibilidade galega. Ora, si compre persua
dí a. nosa xente a partir do real se é que queremos transformá-lo. _ 

E xustq reconhecer que, polo de agora, a nosa causa nom chegou a pe
netrar no tecido social de tal xeito que permita agardar respostas eleito
rais substantivas. Que, tenham trabalhando numha Asociacióm de Vizi
nhos, no sindicato · obreiro ou labrego, numha sociedade cultural, num 
axuntamento, devem ter formada umha imaxe bastante cabal do que é a 
realidade e da dificuldade de concienciar, de transformar, de organizar . 
Ouem .nom conheza o que supóm recolher firmas para um problema do 
bairro, por mui premente que sexa, artelhar um paro para defende o em
prego, concentrar labregos por razóns de estrita xustiza, arrecadar xente 
pára umha conferé11cia ou mantero tipo em minoria numha Corporacióm 
Municipal, tem substraída umha parte importante deste pals e, xa qu e 
logo, parte dum nivel idealista, posivelmente mui útil para trabalhar com 
azos na campanha eleitoral, pero mui perigoso cando esta remata porque, 
daquela, a súpeta imaxe da realidade aparece diante de um témera e cru 
del. 

Com inorme tristura e desacougo asistimos umha vez mais as reaccións 
de carraxe, de frustracióm e de amargurado desencanto de muita da nasa 
xente ser:n adscricióm partidária nem organizativa e sem o instrumento 
ideolóxico que dam os anos, mais co nídio sentimento de umha galegui
dade sentida, co conve·ncimento firme do carácter nacional de Galiza, coa 
esperanza posta no exercício da sua cultura e a confianza num futuro 
azul e branco para a nosa nacióm. 

Pero o nó da cuestióm, além de reparar com fondura e com rigor na 
realidade (e na hist.ória}, de asoleirar nela sem concesións, está na asun
ciór:n real da causa qu'e se profesa. O nacionalismo como ideal politico e 
mais o socia)isrrio e mesmo calquer outra doutrina a um certo nivel, xa
mais se alcanzará com o só concurso dos votos, por muita que sexa a im
portáncia que hoxe tenhem. Hai que saber mui bem cal é a calidade, a 
inormidade qu_e supóm 6 nacionalismo, e tamém en qué meio se move e 
·com qué circunstáncias topa. E. um labor' constante, sostido e rexo .o que 
criou o "'actual estado de conciéncia, a preocupációm polo idioma, a apli
cac·ióm ao estudo da nosa realidade. Tal actividade precede aó voto e con-

. figura-o. Por iso detrás de cada papeleta nosa hai, adema is de . esforzo, 
. calidade 'contrastada e mesmo val-ar. 

Por outra parte. o feíto de que un número relativamente importante · 
dos nos~s votantes se de_sprazara, indica um discernimento poi (tico super· 
ficial que a nosa accióm perseverante conseguirá ·ancorar ·e evitar que emi
grem. Nom recurrindo a licitacións tradicionais e eleitoralistas, senóm tra
balhando 'esa mínima base de conciéncia, ideoloxizahdo-a e . organ izan
do-a. Fazer país atravesa fases distintas e. resulta doadamente expUcável 
que cando se está ainda pola tona se pa'da cair numha sinédoque: tomar 
a parte polo todo e proxectar-se · cara o.accesório. O que compre é s·eguir 
aguc'iando a -história porque cando o adobio esmoreza e o imediato es
vaeza, os olhos voltarám cara nós e as vontades empuxarám a única posi 
bi lidade de cámbio real para Galiza.: o nacionalismo. 
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Expo_rtación.de castañas 

A g~áncia vai para ·fóra 
Países de fres· continentes son os importadores das cata.ñas producidas fanto en Galiz~ · como nesa 

outra parte 'de Galiza que falta por recoñecer que é o Bie~zo. · · · · · · · .. · -· . ..: , .-
Asi, Abril, México, Arxentina e Venezuela importan para América, men_tras .para Asia o fai _Xa_pon 

e para Europa Fránéia, Alemánia, Checoe_slováq'uia, Bélxica.e Inglaterra. . · · · · . 
O volume notmal de exportación d~ castañas.cífrase ·nunlyts 1.500 toneladas, que este ano•, dada a . 

crise mundial, estaria rebaixado á metade. · · 

De todos. estes países citados, 
máis da melade ;nércaa Brasil, 
que en 

1

épocas normais leva 
unhas 1.000 tonelad~s. Estas 
exportacións están todas cana
lizadas a través da Unión de Ex
portadores de Castañas, S.A. 
(UNEXCASA). . 

ASZONASPRODUTORAS 

Citado xa o Bierzo,_ que ven 
ser a principal zona de produ
ción, as zonas xa marcadamen- · 
te galegas son as ·de Valdeorras, 
Verin-Bande-Celanova, Sárria
Triacastela-Samos e a de Chan
tada, por máis que nalgunhas 
outras dea algunhas cantidades 
moi peq uenas. 

A castaña que se exporta non 
é a castaña madura, senón a ver
de, xa que vai para facer pasta 
e, nalgures, marrón glaré. A cas
taña madura expórtase., que sai
bamos, en épocas posteriores ao 
Brasil, lugar no que a demanda 
é moi alta para o Nadal. Por 
parte , exportadores andah)._ces 
)da serra d~ Ronda) e extreme
ños, fan competéncia aos gale
gos e bercianos. , 

A produción de castañas nos 
so u tos galegos tense reducido · 
desde hai uns vinte anos, arriba
aba ixo, por mor dos lumes, das · 
plantacións .doutras espécies ou 
do abandono por non dicer das 
enferm dades ou do pouco in
terés dos labregos por este froi
to. 

En total, entre-o Bi rzo .- on
de a metade do que se colleita 
vai para a exportación - e Gali-

. za, a recolleita estará nunhas 
seis ou sete mil toneladas de 
Castañas, tantó en verde como 
en madura. Falado xa da canti-

dad'e que .se exporta fóra do Es
tado, podemos dicer que a Bar
celona, por exemplo, chegan de. -
i .000 a 1.5.00 tonelada_s ao ano,_ · 
mais ben ? témpada, que vai 
desde finais de outubro até os 
primeiros de novembro. 

A TRANSFORMACION, FORA 

Contodo, pode~e pensar que 
a este froito se lle pode.ria tirar · 
maior·benefício .de póder rema- / 
tar aqui o ciclo de transforma
ción. Pero aínda non é asi. 

- Agora mesmo os exporta
dores --intermediáriós ao fin
están cun proxecto · dunha 
planta de conxeíado a montar 
n<;> Bierzo, lugar _que -df a má
ximá exportación como xa -di
xemos. 

¿PRECIOS RENDABEIS? ' - 1 

Candp comezá a camp.aña, os 
exportadores, que . non teñen 
aínd.a contratado précio ·nos 
paísés de / recibo, contratan na 
nosa terra. Asi, a · médios de ou
tubro, pagaron, este ano, a_ 60/ 
70 pesetas quilo, descendendo a 
medida que a catripaña avantou 
aié as 50 pesetas pagadeiras' ao 
cblleiteiro. 

No exterior, ·o exportador éo
bra ~n dólares e por máis _que 
UNEXCASA non qu1xo facili
tamos o précio que lles pagán 
fóra, por out.ros canle_s averigua
mos que a cantidade .por quilo 
ben pode chegar aos dous dóla
res (240 pesetas) xa que como 
nos djcian nun consulado "alá 
vai moi cara a castaña". Mesmo 
a caste de produtos que se· con- · 
seguen coas ca tañas verdes ( co
mo o marrón glaqé) poden dar
nos unha idea do seu ~uste para 
os importadores extranxeiros. 

-
Ou sexa, as castañas signifí-

ca·nlle ao Estado espafíol un in
grexo en divisas de máis de tres 
millóns de dólares en só uns 
dias. 

Claro que hai épocas lp.ás 
como esta na que tanto México 
como Arxentina e, en :menor 
medida , Brasil , teñan pecha a 
porta ás importácións non nece
sárias. Agora me.smo, -a metade 
da colleita está sen vender, por 
primeira vez en moito tempo. 

Deste xeito e con esta planta, ·, 
·. se pode.ria seguir cos outro~ pro·~ 

cesos, -os da . pasta ,, e fariña da 
castaña -e, ao mesrrio tempo, 
-mercar non· : ~ó as castañas ver- . 
des que van para ·fóra do Esta
do, seríón toda a produción co 
que os précios poderian auinen..: 
·tar un .algo, · mais non terian,s.5e
gundo a UNEXCASA; incidén
Cia no merc?do intedor penin-· 
sular.· · 

A inversión· e os_ oportunos 
-permisos que dependen do go-: 
berno, chegan aos 80 milló.ns ·de . · 
pesetas. Raro é -tarifo como fa
lan de postas de traballo- que 
n~:m estea xa aprobado o -asun
to .. E raro non é que as Cámaras 
Agrárias ProvinCiais, estando 
nas mans de quen están, deixen 
marchar un beneffcio tan gran
de para os labregos como seria 
que eles m~smos fosen os _ex-
_portadores en troques duns in
termedia.dos. 

Tod~_ a ganáncia vai · para , 
fóra dos bolsos dos labregos que 
teñen que coidar ·-minimamén
te - os soutos. Vai para fóra da 
nosa terra xa que q uen transfor
ma o produto finalmente n9n 
ten nada que ver coa nosa realí-
. dade. -

·' 

· LonXa agrOpecuária de Silleda 
- · Repítense \ novamente os . normal. A produción asegura tación op.érase-co-n axilidad·e. 
précios fuarca~os a ~mana que a fondéncia · é :alcista, da- On leitÓns baixan 150 pe-
pasada, mentras que nesta do que· á delflañ.da de gand_9 ~ setas nun· mercado coil signos 
van ir desde o dia 16 até o boa e non hai partidas sobra- de ' debilidade. - Os coellos, ·a 
23, nun mercado de cochos das de .peso. Na -sá de co,itra- pouco •ruáis -:-unha peset11-

das 200, dentro CÍ-µnha tónica 
~eral de oferta, a produción? 
inferior á normal, · o precio -
reaxustouse cinco· pesetas á 
bajxa. 

Précios en peseta/Ouilo Super Self1Gto 
extra extra 

Porco cebaelo 129,5 

Porco en canle - 2a 170 
" 

Leitón (ba5e l.7 quilos) . 3.300 

Coellos/granxa-v¡vo-novo · 

:( 1,9/2,3 Og.) 

Ovo:> brancos-clasificadqs 88 83 

Ovos brancos-maiorista 95 90 

Ov'os morenos-cla_sificados 10~ 93. 
Ovos morenos-maiorista 

. ' . 112 100 

Normal Graso 
· .1 a 2a 

119,5 109,5 

165 155 

2900 _ 

. 78 58 

. 65 05 

78 
~ 

85 

3a 4a 

145 140 

51 

58 

-

~ 

201 

·. Suben os ovos das grama
xes grandes nuri mércado que 
se ahlosa - forte. As ·altas da 
semana anterior.forori opera
. tivas e espérase .man.ter esta 
9peratividade nos próximos 
dias . 

NACIONAL 

Rexisto do Leite· ; 
Só. unhas 7 5. 000 ·- expliitacións fo ron inscritas '(},_té agora no 

Rexisto Provisório do Regulamento Estrutural de P!odución 
.Léiteira. 

Esta cantidade representa men·os da . terceira parte das 
300. 000 explotacións que hai na n~sa terra e por iso v~n de 
ser ampliado o prazo .de in~crición até-odia 31 d_e decembró ... 
Por oútra banda, alguns labregos xa teñen sólicitado, r:on cárre-

-go ªº fondo -do 'Regulamento citádo diñeiro en forma de créd~
to, de ' tal xeito qui! xa van pedidos máis-de.SóO millóns de pe
setas. 

Os cartos d~ xiadas_ 
Ún desfase de 250 milÍóns dé pesetas é o que· hai entre o so- . 

licitado polos labregos .galegos e os 45 O millón_s de pesetas con
cedidos polo Ministério de Agricultura a resultas das xiadas re-

, xistradas na primavera. . . · · 
Das catro províncias, ·só Pontevedra nan tivo peticións que 

cobriran a- totalidade. dos cen millóns ásignados_ á provincia. 
Porcóntra, en Lugo hai pedidos 5 O millóns· para os 25 asigna
dos e en Ourense, ónde foron concedidos 300 millóns, a' cifra 
[oi amplamente supe':ada. _ ,. · · · 

Cabe salientar que· a inda que fo ron ·moito maiort:s os_ danos, 
non todos os labregos solicitaron axudas. / 

novas do-- mar -
Ordenamento . do _· palangre 

Arredor de cen barcos do Estado Espáñol faenan nas .augas 
da CEE -Grand So/e, sobretodo- con bandeira de comenén
ciµ , máis que naqa británic e 'irlandesa. Esta cantidad dobla á · 
que habia a primeiros de ano. , . 
. Precisamente._ por isto, o membro do . Patlamento Europeo 
David Harris pediu a adopción de novas normas para _rematar -. 
coa situaci.ón ao -ministro · británi_co de Agricultura t Pesca: 

No~o tipo _de. arizó 
para o bacallao 

Experiéncias e técnicas noruegas teñen acadado un novo 
tipo de anzó para a captura do ·bacaJlao, despo_is et-e observar 
por TV o comportamento deste peixe ao trabar o engado. 

. A nova- forma, permite que a · ponta estea dirixida cara o 
oJlo, de· tal xeito que se clava .máis facilmente. · 

Bandeiras de,· comenéncia 
Un- total de dei pontos conf.orman o temário que a Subse

cretaria de Pesca, a través da Dirección X eral de .Relacións Pes
queiras Internacionais, lle ten pasado ás organizacións profi
sonais do sector

1 
palangreiro do Estado cara · un mellor ordena-

mento ·da pes caria 'nas ágz¡.as da CEE. - . - · 
Desde os tamaños dos palangres, das distáncias entre eles ou 

eñtre" os diferentes anzós ~ os balizamentos_, todos os pontos 
. ·básicos da pescaria son tocados, . · , 

, A medidafoi tomada nunha reunión .que tivo lugar na Sub
secretaria o pasa.do 'dia 13 de outubro, polo que non hai que 
descartar que iso non sexa senón unha. cortina de fume deito
ral, qúe poucos resultados vai dar no fúturo. 

. , d A NOSA TERRA vai estar adicado ao m_undo 
O Próximo numero · e · , 1 

- · · . da nasa terra e a st:.1a exp o-
do agro, da ~~ndaria; en suma, aos recursos . . 

tación. · . t . nual que pretendemos editar 

Este e~pecial forma r:~~le s:~~ c:~:~:c~a~·do Mar, sexa cando _remata a 
de tal xerto que se en . . t de editar o Especial do 

d. e- o viño xa vai ben fe1to o rnomen o . 
~n rm~ . . 
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A Maimel Cabrera téñ.eno os porque eu este inverno comprei -recebidoiro , ·con · alguns fura-
seus. viciñ.os e máis o Servício . · unhas novillas que traian un vi- · diñqs e lombos no -chan areoso 
d\; Extensión Agrár!a, de · Foz rus, e contaxiaron-_ o resto do e os muros de~facéndose; chama 
como un dos · cinco melfores gando; entre o que gastei en me- á vista ·a xelei:ra e mais a. cartub· 
gandeiros do Valadouro; hai dez dicinas, . consulta~ e a sequia, na ·azul (con escarbadentes ape:-
anos veuse de Inglaterra e 'me- veremos cómo acabámos o ano; gados - facendo os ángulos.) de 
teu os aforras no campo; con- · ·non controlan o gando · que en- Pedto; velaí engurrutíada nos 
taba coa axuda do sogro · (can- tra e lago, se pasa algo, cárgan- . dous . obxectos toda a técnica e 
teiro) para .fácer as cortes, ~ilos, llo ao agricultor, que Sanidade ·· a eséo,ln1a didáctica daq.uel fo- . 

· etc. , e máis coa da sua muller. ·non quere saber nada. ¿Non ves gár. Logo '· ren, que preguntar. 
Hoxe ten dezaseis vacas de leite o da colza ?." Falambs dos pinchaca-rneiros do 
·e -cinco xatas criándose, e dis- P._;:- ¿ Qué farias ti se foses ~i-- clero, de que os nenos n.on, se 
pón dá maq~linária pertinente . nistro de agricultura? . afán d.o Grupo escolar, de que 

·para explotar a· sua 'indúsJria; ao . " . .- . riunha ·oca.sión a me.niña quixo 
trahallo do campo ameceuse ·o . R._:_ Pnmezro ·que se ocupen ~ "ser mestra mais o softo voltouse 
fillo meirande, que ddxou os algo_. de nós, xa non digo mqifo. fume ant~s de r.ematar Básica· . 
estudos e~ COU; a pequena fai De~P_Ois . m:iraria. ~e contra.Zar ~ de que á mamái báixalle moit; 
F_ormación Profisonal. precio das medzcznas de veten- a terisión e de que moitos meses.· 

-Manolo: "A agricultura está .nária, que son · morcaras,·· sub- qs cartos non dan para pagar o ,,.. 
moi mal; hai dez anos 1 xado de vencionaria piensos e abonos, censo. A vida está moi msmra 
guano custaba · 200 pta.; hoxe · sobran os revendedore~; poñe.ria ,xa que as vacas deixan pouco 
1.500 {!ta.; . 1 saco de pienso iaboratórios para análise deleite máis de .15 .090 pta.- menstpis e · 
custaba 400 pta.; hoxe 1.400' e c~ntros ,sanitários para acabar só ven outra paga segura: o sub
pta.; J litro de gas-oil custaba 7 coa bruce/ose e ou'tras enferme- sídio do abo; . bon!, e as 250 
pta. hoxe 36 pta .. ; pagábamos dades máts .correntes,- tamén fai pta·. por capa fillo cativo. 
de censo 100· pta. cada un;. hoxe moita falta a concentración par- · Cómo viven oito persoás con 
3.100 pta. .. celária e unha. ·reforma_ dos 40.000 pt~. mensuais sábeno 

· Pois a· leite sub{ronolo de 16 ' .arrendas- e terras para labrar, ben no cam.po, Jamén na- cida
a 23,50 pta./litro, e a maquiná- .que hai moita mensu!a abando-: de .; entón c~m'támosllo '·a 'todo 
·ria doblou o précio; calcula ago- nada. Os préstamos que [oran becho vivo con - escada social 
ra. O agricultor non ten nengun- reais,·~que desta maneira non te- por riba de chupati'ntas, ámeci-

. ha protección do Estado; as lei- · mos f,orma de chegar a eles. E do este. Para os de oito mil pe"' 
tarias pagan como queren por- que ca/quera. de . nós · puidera sos as bananas e as laranxas son 
que 4 Administración non nos . pedir responsabilidades, que na rnartxares de ne.cesidade cando 
pon laboratórios nas nasas r;o- prática . tampouco ·se ñas ouve - o neno ten xarampón ·ou papei-
marcas para que rws dean garan-· en nengun sz'tiQ..". . ras; mesmo pasa 'outio tanto co 
tías da calidade do leite que xato, o peixe branco. ou as -con-
vendemos; asi que non podemos "NON VIRA. DO ESTADÓ,. NON .. ?" servas,·· libre , das latas meirandes 
reclamar . a inda ql!_e seipamos Constante -Paleo pode repre,. · de sardiñas, socorro de todas as 
que temas a razón; cos piensos sentar ªº agricultor médio; can- tarefas· comuna'iS: botar as pata
e abonos a mellares précios; do se casou quixo mellor ficar .. _ cas, recoller ·a herba seca ... Qui-· 
pero o Estado non quere axudar na te~ra, asique non puido mer- xo Deus que as terras deran ci-
a facelos; nunha ocasión .deron . · car '~'o lugar" como outros · e mos e berzas; por Il catamos o -. 
un cupo para abonos, mais en- agora vive en tetras arrendadas e . verde: 
carregaron dos trámites aos al- - tasa allea,. Como mester éxtra 
macen'tstas, e estes, en vez de ten o de ferrador de caballarias: · _FACER Q~ CORPO A CHOUSA 

vendernos segundo o que ·nos · supoñén unhas pesetiñás de' can
tocaba, a razón das hectáreas do en vez coas que rion se con
que tiñamos e segundo o précto · taba. Na casa viven ·cincn fillos, 
marcado, o que fixeron foi co- o · matr-irnónio e o.·· abó; todbs, 
mercializalo pala sua con ta / ao menos o me_irande·, atafegados 
précio que lles petou. .co coidado de 8 vacas ·estabula-

Dos préstamos que an·únciañ das en cortes :. vellas, cqn cama 
na · televisión é mellar non fa/ar, . de .molime; ato pe in os tal tarde 
porque coas coizdicións que lies como hoxe. rnetendo · o gando 

· poñen sallo mellar con ir buscar para· muxir; os ca ti vos collerán 
. os cartas ao Banco. , os . libros de Básica despois .de 

, Afnd.a parofamos· cunha ·ter
~ ceira-. 'clase . de l~bre~os, · vellos 

eñiµgados . ,e cansos que de no
vos non puideron pagar o censo 
á Adrnón, e ista trátaos agora 

. . . \ 

como a can$~ nen médico, nen 
medicinas,' nen. p~nsióh; resta 

· terecer-· no có.maro dun prado 
reparand.o das duas ou tres va
qumas do país . agardando a 
morte. Isto lle acont~ce a Sa
grário, mandilete - de ·cadros' 
mouros á cabeza e manteu- de 
d.uas · ·caras: verde claro, verde 
. buxo, · pÓr .riba de catro cham
·bras. 

Eu ao único .que cheguei foi a cear, que teñen exames e coido 
unha casa decente" para viver, e . que Osear doblar4 curso .Pois 
grácias a que a fixemos merltras 'non se entera moi ben de cál . 
estábamos emigrados, porque mestre leva a razón no tocant~ 
co gando non poqeríamo.s face- aos pontos suspensivos: "o do 
la; agora as vacas danhos para si ano - pasado d íxome · que erari 
e para viver axeitándose un á si- . tres e o deste ano dime que Ten a .moradia. nun .burgo de 
tua9ión; a min lévame as con·tas son cinco"; A c.uestión ·é, que tres; por <liante da fenestra da 

Of¡. · d E t · ' A ' · cociña deságua manseliña o xu-. a zczna e ·x enszon grana; nengun . dos pequenós· pensa · 
' d rre. ,· ·Manolo, seu neto, non lle o ano Bl deume .un. millon e chegar 'l 8º de Básica; a 1 ª ·eta-

, , · pérmite. dar as encaldada's ás va-ganancia,. pero iso e o qu(! su- _ pa parécelles empresa póuco ca- . 
man máis ou 'menos o rédito do tiva; desde a perspectivá dos 11 . cas, 76 anos .fanse moito_s para o 

- · t'd (8 JO · · peso dos caldeiros; mesmo é seu .que tena wver z o ., mz· anos que teñ.en, .q .. chegar un 
·z¡' d t ) " · · neto _quen cociña, frega, e pon ~ ons e p a . . ~onque, en resu- dia. de aprendices a un taller su-

, h d , concerto seg~ Úndo o seu pró·prio men, non c e que a ren; .nos ·pera mesmo. a "'Alz'cia no pals 
. vimo; sacando . un soldo de das maravillas" (ele.s non saben entender sobre a limpeza. A fal-
. . 10:00.0 ptá. aq mes cada un; iso des.ta . meniña): As irmás son ta do cuarto .. de bañ9, mesmo . 

si, ás B <;i.a mañá estamos na cór- boas rapazas que atenden o gan- . do retrete, , lévase ... con esto_icis-
, ·12 d · ·t b. rno·,· o papel hixiénico ·non pa .. sa te e as · a noz e su zmos a do, a terra e máis a casa; pensan 

, · · de ser un luxo mentras cheg-ue á 
·rnuxfr. por ultima vez; non te- · casát cun home bon e .traballa-

. d' l b . l d 8. h - . l. •. casa. algunha folfa -de ·xonral en-mos xorna a a ora e . oras, dor. - · 
nen domingos, nen'festivos; des- Desql;le · Hes expliquei que volvendo º peixe. 

. que vimos de Inglaterra aínda non ia de f (:lcenda" nen. do Manolo deixou o .Grupo hai 
non pillamos nen unhci semana Axuntarriento, nen de calquer pouco. ¿Qué pensas facer? · 
de vacacións. Is to é a. 'máis bai- 'outro engadido raposeiro da 
xo que , -hai tal como están as Administración ou do- Poder, 
·c:ousas; e todo contando que\. dos cales non «:!stá aúadeddo o 
non che veña unha de revés, . campo, entráronme a. cociña-
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R . ..:_ Bó, non sei. (-Aclaración · 
da aboa): Qué ha facer?; axu
darme a min. 

A .vida é unha comédia. Na nosa comédia democrática 
_ Aínda que teñen moi boa memória astra as tantas ensaian 0 

uns hómes qu·e Hes chif~an, escondidos n~ burato, o que teñe 
bretiño é mao ou porque .o if!terpretan ·Como burras; mesmam 
ci;i, porque ·hai algunha. parva que vai co cu ao ár .e.: : zas! da 
lle vasos de água á vedette-sta~ (polo menos paséase e mái~ co 
o espectáculo). ' · · 
. Din alguns que a cousa está en crise, que vai pouco pú 

_ dettes ·e os apontadores se poñén moi tolos; para aplacar as i 
aínda que a verdade é que 3: comédia segue os canones clásico 
mF·nte dirbddo polo corifouro que Hes plancha as laniñas par 

' pola axuda. ·, · ' 
O máis do p:(lblico anda moi cabreádiño e cabizbaixo po 

téncia ao co.rifio; 'ben ollan que o seu talento e ·senso lle da 
tremen polos seus papei.s, mesmo astra o coriño. 

· · Non me . a~ordaba· de diéiilles que moita xente non vai a 
unha obr~ que levan no maxin eles e outros que viveron ante 
po pqr iso de que perderon o medo. 

· Pero a-vida non é unha comédia, nen sequera unha tra 
. aqui van .os testemuños 4uns campesiños galegos da comarca 

d,o señor .M;ariño Torreira, xefe do Servício de Extensión Ag 
retórica dos políticos. . __ · 

P~-.E logo, ·¿isto vailles ben? 

R.-Ben .. . , non ·sei qué é ir 
ben, pero algo habemós de fa- : 

, ser. ¿non?,. que naide ,nolo vai 
traer á casa. · 

"Bó, bó, bó ", ~ todo o co- _. 
mentário ·a calquer chamáda á 
prospéddade . . Agardan· que o 
tempó pase. Naidé pensa que as 
cousas cárn.bien: "todo é mÍJ.sica 
tal como está' montada. a or-

A traxédia 

questra ". Naide ·pensa 
rarse. . 

En todo o Valadouro , . 
~áis · feraz da provínciá- . 
Lourenzá e. Mondoñedo, s 
cinco labregos conío M 
Fraga; ·a máis da xente so 
halladores coa · testa ba 
poucas esperanps. Os . 
prebostes ·son os · ma.dei 
almacenistas . tendeiros, 
trufares · e ·' todo aquel 
puxo negóci6 e ten ª ·pes 

1¡ca as ve1 

~sseus de: 
r. O espe1 
rrices vés( 
xostregac 
uia, que 

e integi 
ucos f!-P( 
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. as vedettes ~ande po!Íticos; hainas de tª, .de 2ª, de redieo ... 
¡¡caeus despa~hos para non trabucarse, mais cando se ·enganan ·hai 
~¡S ·' b l' 

0 espectáculo non resulta mo.i bon,- non se ,sa e se porque o 1-

1'. es véselles.amiúdo o plumeiro, e aínda isto lles é de comenén-
mc 1 b , - d f t · h·- · 1 · stregadas no _om o e ponena e aia a a, ~un puc mo, a evar-
;~a. que as ~ai tan desgraciadas ~ue Ues 'suspen~_en o. cá~net para 

la Caja Rura l, presidirá la consfitució~ de. 
la Federaci.ón Agrária .y luego, en el Go-

. ue ali -chegan poden apl~udir, e fungar de c~ndo ~n vez seas ve
queda o recurso de detxarlles crer que eles tamen representan, 

, biern~ Civil, una reunión con la comisión 
coordinadora agraria y ótra con la federa
"ción, par~ celebrar inmediatamenre des
pués, una rueda de prensa. 'Á las .8 dé la . 
tarde, inaug ura~ión del CECA. Por, último, 
·descubrirá una lápida que da el nombre de 
Miguel Olivas Soto. actual Secretario del 
Sei:vic i'c:l de E_xtensión Agfaria. a la· cal le de . 
la villa. · . 

-.asociacwns viciñais como estas; noñ deue ser un s.ervício técnico 
está ~- futuro do campo . . -Vo'z- (a técnica "_apréndese en dpus 
tanda á ·sua pregunta, os seguros ~ dias), senón un servicio ·para 
'nen sequera vi_ñan por canles· convencer¿ con§eguiremos tanto 
oficiais, §enón que a própria canto .se cámbie -de maneira de . 
Administración lle concedía a pensar. Hai uns pouquiños cr~- . 
expjotación a. empresas priva- djtos, . poi~ incluso para . estc;s · 
das; entór:. ¿por q_ué en_ vez de poucos . ,rion ,está capacitado o . 
enredar as causas non miran de _labrego; ¿que ·zaga haj corrup
facelas máis sinxelas? Ahonda- ción ou non?, ¿que non cNe
ria. con remitir as axudas ás Mú- ~ gan ?, iso eu non o sei, pero o 
tuas, aos próprios labregos tal importante é a concienciación. 
como están otganizados, e ben!, . Se livésemos aqui 200, 300 agri
nesias comarcas. AutQnomia~ ao cultores como Sir-o de Castilla
meu en tender' non quey,e dicer ou Manuel Cabrera, f arfamos do 
outro Cobernq centrálizado en Valádouró. un · verxely pésie. ás 
Santiago ou na Coruña, simón - condlcións precátias e pésie aos 
qué A utonomia. quere diéer un fallos e caréncfas da Administra- -

~nsa en 

douro, . 
víncá . 
1ñedo, s 
11-ño M 
ente so 
sta ba 
. Os 
: ma.de· 
e iros, 
aquel 

e máis a que se atreveton foi a acadar un coriño de ovellas sabia
ºse acatarren e darlles prémi~ de champU' ql;le brilla e _embe~ece 

iva que di ~que sornen tes é factíbel a participación através -~a p~r
ura e calidade á .com~dia; claro que ... as_ v~dettes e_ o co~ifo1:1ro 

"cial; .and~n escangallados polo mundo ~di~nte e soñan·con face~ · 
· ~ moi ben mirados-, e <;>s do oficial din _que teñen.? de~o no cor-: 

esnaquizou o materi~l a televisión, deixémoiá en ~elodra!°~; E 
ouro (Lugo), que nos contan' as suas cousas; tamen as opm10ns 
oz; as parolas duns e doutros dinnos que hai !11oit0 cinismo na 

mpo galega 

.rdar e a d.a moderadón. Tal 
tno di Umberto Eco en Vala·:" 

• .... ' 1 

uro hai: integrados na misé-
e integrados no cartiño. Moi
ucos (}-Pocalipticos. · 

.CLARACIONS· 00 
~·MINISTRO DE _,, 
~R ICUL TURA CON 
tASIO'N DA RE.CE N TE 
IAXE A GALIZA . . 

/ 

As( deb~n · corr¡_prenderlo los agriculto-

re~ ·-
La·s prestaciones a los agricu ltores 

sumarr más de 40Q.OOO mil lor:ies de .pts. 
y sus cuotas importan urios 44.000 mi
llones. "Hay por tanto un trasvasé de 
fondos de la Seguridad S~cial ·a la Agra-

· ria". 

La Voz de_ Ga lic ia . 23 n:iavo 1982 

. PROGR8MA O.O MINISTRO 
l\LA MENTAOA VIAXE 

J ... - ;. 

"Cambio- de impresiones con las aut0-
nornias sor.i mejorables y ridad.es provinciales y presidente de la_ Cá· 

n proponerse por cauces correctos. • mara Agra~ia. Por ·1a tarde, en el salón de 

El mi.ni~tro viaja acompañado de los di
rectores ge~erales d~ capacitación e 1 nves
tigaoión Agraria. yerardo Garcla Ferná_n
aez, y del 1 RA. (Instituto de Relac iones 
Agrarias), Luis Vicente Moro. Desde ayer 
se encuentra en . Lugo el 'director generai' 
del ICONA, . José Miguel Gon.zález Her- · 
nández. qu·ien. con el Gobernador Civil de 
la provincia. J_osé Manuel Matheo . Luaces, 
presidió en Baral la los actos del "Día Fo
restal Mundial". 

La Voz d_e Galicia, 22 mayo 1982· 

. ~ . 

CONCIENCIARSE E 
CAMBIAR AS ESTRU'I;ú.RAS - , , 

Ó señor ~fa.riño · Torreiia, xe~ 
fe do Serví cío de Extensión ·, 
Agrárfa . de Foz, é, ·~egundo os 
proprios labregos, _ o home tal 
para expoñer a realidade agrá
ria da comarca sen per~go de 
atopar re :; postas de camaleón 

, adminis ~ c:Jvc . 

Coll!cl.i;mos a ~ P !°'-~gunt~s: 

P.·- ¿- - é:-•'10 ve k•)~ L' a vida do 
campo! · -

R.- Mal, porque aC'i -:;:'•nente 
- o sector ' agrD 11ecuário _:-:dolece 

de alicientes, non · chama a xu
ventude nen a . naide"; calquer 
traballo é mellar, fncll;J.so a emi
gración. Na maiofia dos casos 
non se escolle ser agricultor, es
tá 'un abrigado a selo cando lle 
fallou o posta na Alúmina, -no 
mar, etc.;· isto é o qlf,e ten que . 
cambiar, fai falta · unha ·reforma . 
agrdria e os agricii.Ítores dében 
saber que· sommúe · está nas suas _ 
mans e que naide_ máis yai face- . 
la, ·existen posibiliqades e hai · 
organismos que deben cola.parar 
para leva/a a cabo. O err.o é con-_ · 
cebir .· un Estado, un Ministério 
de Agricultura paterna/is ta que 
de ~ando en J!ez xera axudas ou 
subvencións; a política desí:e ti-· 
po, tal como están as estruturas, 

· non. arranxa nada; a mazo~ parte 
destas· ·axudas dilúense en pro
paganda; á hora da verdade só 
.chega ·a/go, e este algo vai parar 
?l unhas explotacións que teñ'en 
unhas caraCteristicas especiriis; 
digamos que hai favoritismos. 

P.-¿Qué _, opina do,,s ~eguros 
Gandeiros Colectivos que está a 
proponer a Ad _món? 

R.-Estes 'Seguros Garideiros · 
son unha espéeie,de experifn:en~ 
tos a nivel estatal q'ue cobren 

· ·varros distócicos· e accidentes . . 
Pero na _nasa comarca temas 
unhas . Mútuas · Gandeiras que 
están moito máis adian-tadas, . . . , 
tánto_ nó q,lcance "do segu_ro: 
preven moitas máis e ven tualida-

despra-zamento dos poderes de· ción. · 
decisión á própria. base, á xente·; 
neste caso, .aos labregos: · · P.- ¿Teñen autonÓmia no seu .. 

P. -:-- ¿Cre que debe haber 
unha clarificáción de co·mpetén
cias na Administración? -

departamento? · 
. r -

... R. -Oeo que non funciona 
ben is to en · xeral; as incompati
bilidades e o ·control dos orga
nismos · débese levar coa"maior 
p_erfecciÓn e- as'"épsia. pos{beis; 

· cada organismo debe cumplir-a 
sua función, as suas actividades, 
-.e debe cobrar _o que lle' corres- . 
pande sen necesidade de com-

- plicacións --nen lios. E d{cer, un 
fu.rzcionário _non debe cobrar 

· po'r apagar máis ou menps lu
mes, ou por hectárea repovoa
da. Debe cobrar un soldo, máis 
nada. Os avións de apagar fumes 
tampouco debian se_r de -empré-

. sas privadas, e asi sucesivamen-
te .. Mire, o Estatuto da.Función 
-Pública non está fe.ita; o de In
compatibilidades está sen desen
wlar; etc . . 

. ' 

P·.- .¿Qué -pensa que, supoña 
· para Galiza a ,entrada no Merca

do Coniun?-

'R. - V-ai . ser . desastrosa; espe-_ 
remos que ·se retrase o máis po
s-:z'be l para dar tempo ao naso 
desenroÍ9. Non qu_ero eu · dicer 
que España. noñ deba éntrar," se 
asi fose, _os tabregós galegas pre
cisan de moito apoio e áxuda a 
fin- de- poñerse á altura mínima 

. das cirqm~!áncia.s. 

-P.- ¿Pódense solucionar o ni
vel de vida e a miséria .do cani.-. po? _ - . . . . 

. 1t- Os agriculiores non estál'} 
· concienciados e isa é o que nós 
estamos intentando fac.er; en 

-realidade· o naso departamento 
estd un pouco esquecido;· esta
mos" traballando como pode
mos. E fundamental orientar, · 
inf armar·- aos agricultores; a 
xente . non -está capacitada, nen ' 
-sequera concienciada para . bus-

R. -Na teoria. temas unha li
berdade gran.de_ de acción; . na 
prática -tamén, pero temas e te-

, remos · máis -en teoria.. En · xeral 
este servicio · foi un ente ben 
considerado desde · sempre, _ in
cluso mellar antes; por.q_ue ho-' 

. xe está ' sofrindo unha e$pécie 
de · crise da política agrária. Fál
tanos apoio, ·esttlmós abando
nados ds nasas [orzas, sen em
pilxe de arribá. 

P.- ¿Cál pensa _que debe ser a · 
política agrária da Xunta? 

R'.-Primei'ro-, desde o proprio 
Parlamento, deben facer . unha 
política realista,, p-ensando nb 
que e hóxe Caliza; asi pois, · te
ria que-dqtar de meios á xente 
para o cámbio da lnfraestrutúra , 
para a capacitación e inf orm,a
ción dos agricultores. Programas 
claros e concretos de axuda con 

. créditos a longo prazo: ou sub· 
vencións, pero con critério libe
ral, anulando o rio de tramites e 
sen .esixir ao agricultor máis do . 

. 'que pode poñer_· E aproveito · 
para dicer ·que a Admón. ·non 

·está f~cendo as causas bert' n_o 
caso dos créditos,! se é vérdade 

. que )los quere conceder (JO sete 

por cento en de z. anos de prazo, 
deberá' facer un convénio cos 
Bancos; tal que o agricultor ·que 
ten presentada e aprobada a sua 
solicitude, · porque "Cumple ·as 
condicións requeridas; . vaia ao · 
banco _e lle dean, efectivamente, 
un · crédito ao se te .por centq a 
devolver en .- dez anos,- sen máis 
esixéncia.s .que ·a· garantia preci
sa, que debe:~ser o máis_ simples 
posz'bel, sabehdo .que en xeral 

·.os no.sos labregos ·antes ·marren 
de [ame que deixan de cumpli- · 
ren. a pagaren · unha débeda. E~' 

non. toleatlles a cabeza con máis · 
causas, selJ,dO a Adminis~ración 
quen s~ encarregu·e de entender
se · cos bancos corresponden tes 
'para tocj.o o demais. · - · 

. _des e cunhas corzdic;ións mázs fa- · 
vorábeis, como na pr6pría orga
nización: son as únicas asocia:: 

. car . o cámbiO. -O naso.: labor é 
comple~o, trátase . de énsinar 
aos agricultores (i,e explotar os 
seus recursos da mellar maneira 
posz'bel; nestes mo'mentes, aqui 
n.o Vala.douro, estamos traba
llandó, entre outras causas, a 
pral da concentración paréelá
ri'q.. Moitos non a piden óu _nOl? 
a queren porque teñen uns mo- .. 
-delos méntais determinados; o 
Servz'cio de Extensión Agr4ria. 

Hoxe en dia, as axudas máis 
interesantes son as do Banco de 
Crédito ~ Agrícola e os Créditos 
para Agricultores Jóvenes, que 
se piden através de Extensión
Agrária. E unha pena que non 
ch eguen . á maiorz'a dos la brego s. 

Cións colectivas eficates e· arrai
'gadas· ·desde "hai un século na 
nasa zona.' E unha lástima que· 
rion se espallen por toda Caliza, 

· pois só na <;ooperación, no pró
prio · autogoberno, mediante l. EIR.QA 
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O DESENCANTO DA INTELECTUALIDADE 
M .L ~ESTE 1 RO 

As veces pergúntome lqué foi ·do compromiso social da in
telectualidade europea e mesmo ndrteamericana?, lquen ousa
ria falar hoxe ria vel.la Europa de "trabal/adores da cultur.a'?. 
Quizais os anceios de revolución aos que se podia aspirar nos· 

· países .desenrolados xa esmoreceron. Marcuse xa morrera nas- · 
barricadas do maio fráné:és a ninguén ergue a bandeira do "en
gagement", tan lonxe da onda dos novos filósofos e dos sem
pre vellos teól_ogos.· A ChÓmsky, herdeir eqesa gradición, per
míteselle a sua solidaridade coa OLP (véxase "Punto y hora" 
~o 280) po.ñendo. en cuestión ao goberno dos USA, como ao 
pequerw .intelixente da família que de vez en carido fai tras- . 
nadas. Pero Chomsky tamén'vai vello. 

Ao desprestí~io dunha militáncia política, polo. que supón . 
de sacrificio, ·de vontade, tamén de optimismo, os intelectuais 
engádenlle · 1.,m pouco de angúria existencial, moita !iberdade 
criadora e unhas pingoadas de. poéHca do desexo. A revol.ución 
da vida cotiá dos. situacionistas troc9u en macrobiótica e no 
té das cinco do serán . 

A fronte ira . entre festa e intimidade, ent[e fiberdade social e 
amor, e~tre revolta e criación (por e~emplo: "son tan aburrí• 
dos os· marxistas/'1 é hoxe cebada pola· raza dos homes cultos, 
tan lonxanos do fume das fábr'icas e tan feridos pola #dramáti
ca situación polaca,~ 

O apoio que chéga dos paí5es desenrolados aos mÓvimentos . . 
de liqeración ten un noxento contido de_· manifesto pro-derei- mell9r estes que se manifestán galega~: .alguns seica nacionafis- · 
,to~ humáns, de comprensión cínica do terceiro mundo, ... iso - tas, laté. ónde chega ó seu compromiso nacional coa socieda-
seinpre que se trate de pov.os con probada traxectória de· loita, de galega? · · · . . 
povos cos .cimetérios cheos .de patribtas que non se poidan aga- E evidente qu~ asi como non abonda .empregar o g'alego para 
char. iTodo moi perto da caridade dos misioneiros católico~! termos· unha literatura nacional, !ampouco chega con qeti'nir-
. PerQ non esquezamos .que . cando no Montmartre se d iscutia nos nacionalistas se nen traba U amos na aná 1 ise e na práti ca . 

de tras-v~ngarda, os arxélinos estaban , a levar 'unha das Íoitas cara a superacion da nosa dependéncia. Esta é a tarefa da nQ~a 
máis. longas escont ra do imperialismo. Afndaoquince anos des- . intelectualidade; facer ¡:Ja· cultura galega un freo ao españolis-
pois da independéncia a marea da revalución arxelina b~ta a mo, tentar que-a escala - xeradora do pro.ceso de asimilación-
xente das tabernas de Paris á rw:fno 68. . se revolva escontra · do seu dono, reconstruir a .nosa história, a 

Xa que logo, deixemos os ' Cafés da metrópole e o seu chei- língua (na fala e na escrita), Únha arte surxida da_ nosa realida-
.rume a poetas de ledícia, pola nosa bánda lqué esta a pasar en de, facer frente am meios de comunicación ... , etc. 
Gal iza cos profisionais da· cultura en 'xeral?. Non falernos xa do Non nego o labor feito, na medida en que o nadonalismo 
fato de sábios españois nadas na nosa terra, a°que lle deben ~ns avanza isto déixase ver, pero o poder -dos .meios é forte, o 
a poetica inspira~ión bretemosa, outros a moderación ret~an- noso as.aballo é longo xa no tempo, e su~xen-aptitudes en Ga
cosa, base ·- ao ·parec~r- de toda a ciéncia actual. Vexamos liza, nos galegas da emigración e ás veces levadas.por .estes pro-

.fisiona is_ aQ vqltar a terra qÚe nos fan ' esvariar: os que atopan 
r:io ·estranxeiro experiéncias culturais maravillosas; incrfüeis 

· técñicas pedagóxicas que o Ensino .galego está lonxe de coñe
~er; un amplo abano de posibilidades estéticas. no Mediterra
heo ... A comparanza - ~ doada, e orixínanse alter~ativas á 
marxe do compromiso: grupinos de "persoas cultas" que en
chen o seu bandullo espiritual arredor- dunha tertúlia literária, 
proposta de culturizació.n do noso povo, que non impliquen a 
éoncienciación política (como se aquela dera necesariamente 
oesta), experimentos pedagóxicos ... 
· Por unha· banda o fracaso da importación, sen ter en conta a 

/ . . 

nosa reaiidade, e pola outra o constatar a nosa ·situación pro~ 

· ducen unha chea de desengaf!.OS, de desencantos a pércura dun-
ha "°dialéctica do pracer"'. .-

E ben ' certo que · nas situacións de colonialismo, o nivel de 
integración deses sectores reflexará até óride chega a a si mi !a
ción imposta. Non hai na nosa epoca illamentos que nos dei
xen sobreviver, o mecanismo da aut~colonización fai estragos 
e o 1pro~eso de uniformidade, en xeral, acelérase. Pero se com
parámos o noso caso co doutras nacións da Europa é hoxe can
do, por vez primeira, aínda por riba de resultadps eleitorais, o 
nacionalismo galego ao tempo que chegou a unha análise cien
tífica da situación, no terreo da prática tenta respostar pola 
movilización á agresión que padecemos . Os atrancos do nacio
nalismo en aumentar o seu tecido-social fannos cair no pesimis
mo sen decatarnos do ayance, en máis ben pouco tempo, do 
movimento nacional-popular. 

• I 

Ou esta resisténcia, como a de calquer povo, se convirte en 
resposta para vencer, ou en morte asumida, en suicídio , po is 

• sabemos da nosa fasqu ia. V~la í. a responsabi lidade dos intelec
tuais: non esquecer, recoller todas as experiéncias do mundo , 
aproveitándoas en función do ·noso contexto. Ouizais noutros 
paf ses haxa un lugar para o desespero, non o nego e non é o 
noso problema porque riós non ternos direito ao desencanto. 
En Gal iza hai que reivindicar o compromiso non 'só no ideo ló
xico senón no terreo da prática, ali o.nde a actuación está por 
riba das parolas. 

Por suposto que mentras chega o Dia talaremos de literat u
ra, escrebiremos ·os nosos poemas, tomaremos té con leite e ta
remos o amor até ás cinco da mañá pero-de todos os-xeitos
eu coido que Eros fará a revolución cormosco. 

CHAMA DA -URXE"'TE A OPINION PUBLICA 
COM ITE PERMANENTE DA F.OLGA DE FAME 

lOué queremos os p~esos? 
. Queremos_ chamar a atención do único xeito que no,s é posí- 

bel: non c9mendo, xa que tanto os partidos políticos autogeno
·minados "proliberdades e direitos humanos" (como o PSOE e o 
PCE), como as mal chamadas asociatións gr~miais dedicadas á 
"defensa" d9 · indivíduo (abogé!cia corporativista, na sua meiran
de parte dedicada ao "princlpio de r_endabilidade per-cápita-. 
presá'1, prefiren frases ócas da r~tórica eleitora'iista ·ao ár;duo 
proceso .de afincamento do fmpério da XustíCia, ou dar a cada 
qu~n o que ~e merece. . 

Mais dirase: lestá xustificado o que piden? A contestación . > . ' 
hai que a percurar no pase~iño desenrolo da reforma pen·a1 e· pe-
nitenciária dos derrade¡ros anos. Conceñtrándonos aó período 
democrático temós: 

1 :- Xa desde 1975 vense talando da Reforma do Código Pe
na( sen que até a data cristalizase nada _en Lei, dos vários .pro
xectos enviados ás Cortes. O me~mo ocorriu coa 'Lei, de xulga
mento Criminal. Mentras tanto, si prosperaron outros prqx.ectos 
de carácter represivo que, por exemplo, limitaron as.faculdades 
dos xuíces para outorgar. a liberdade provisória. 

2.- Tamén no 1975, iñíciase un proceso de medidas de grá
cia para presos polfticos, que culmina coa am.nistia de.1977, fi : 
cando os presos comuhs (ou "sociais") totalmente marxinados. 

3.- Co advimento das eleicións prométense reformas inme
ditas d.o Código Penal ·e as leis proces~is, racionalización de pe
nas, revis.ión de sumários, axilización de procesos, ·etc: .. Frustra
dos os presos Ras suas expectativas, a conflitividade acacia nun 
primeíro momento álxido nos motin.s do verán do 1977 até o 
primeiro trimestre · do 1978. Con novas promesas; conquírese 
un ha tregua aparente. 

4.- Nos derradeiros cinco anos .constrúense a.lgunhas cadeas, 
repáranse superficialmente as . destruídasie, apesar diso, o amo
reamento rio que vivimos (?) é es·pantoso. As eondidóns mate
riáis de vida da meirand~ parte dos presot> descendeu, e a insegü
ridade por falta duri mínimo control·, a miséria, a suxedade e a 
brutalidade irracional son a tónica nas prisións máis importan
N .. 206/ D0- 19AO 25DÉ ~OVEMBR0/1982 

tes. Carabanchel. cun,promédio de -1,5 mortes ~iolentas ao mes; a 
Modelo, onde 4 e 6 presos arrúmban~ nunha celda se 2,5 x 4,5 

. metros; Valéncia, Málaga, ... o panorama desolador fica. comple
to. iComo animais! 

5.- A falta de vontade política para. solucionar os nosos pro
blemas é evidente, e a maiores di.so, os o~ganismos oficia is· se ~ 
guen a talar insistentemente de "reforrila penal'', de "reforma 
penitenciária", de "reir:iserción social", de "re-educación" ~ · . .' Ta- · 
mén o PSOE deixa ouvir moi tepedamente a sua ·voz, denuncian- . 
do e prometendo. A este respeito de veri::tadeira risa amarga é o 
seu programa eleitoral: 

Na sua adecuación do Código Per:ial á sociedade española 
(2.2), teñen a ousadia de chamar "princ/pio esencial do Proxec
to de Reforma do Código Penal'~ á "supresión de penas curtas 
privativas de /iberdade" dedicadas sobretodo a carteristas e la 
dróns de galiñas. Ou o ridículo "princípio", de "Secularización 
do Código Penal, que non debe recoller tipos delitivos inf/u/dos 
por unha ou outra concepción relixiosa". Ou o outro, funda
mental á democratización española (!!) "princípio" de protec
cÍón ·máis efectiva do meio ambent e e ... do ~'património históri
co". Todo isto teñen a desfachatez de chamalo "princlpios esen
ciais" cando as cadeas españolas están cheas de mozos e ad ultos 
con 1 O e máis· anos de condea pbr ter atracado pastelarias con. 
pistolas de plástico, ou 8 a 1 O anos por ter metido catotes de 
200.000 pta. Cheas de xente condanada sen probas a 6 ou máis 
anos baseándose os· 'xulces no "princípio" de rei,ncidéncia. Con 
estas traxédias nas cadeas, os socialistas chaman "princípios 
esencia is'' á. protección do "meio ambente" e deixa'n abandona
do ao home. 

O Comité Permanente dos 1 nternos de Carabanchel non pide , 
excusas polas suas próprias r'ªsponsabilidades, e é consci~nte de 
que o verdadeiro problema da ·delincLJéncia ten raigañas sociais . 
E mentras a sociedade r:ion mellare, aos delincuentes, como ao_s 
proQeS, "sempre estarán convosco". Mais desde o pon'to de ·vista 
estritamente de direito, o que interesa 'son medidas urxentes e 
profunda~ que tendan a procurar que ese-"mal necesário'' que é 
hoxe a prisión se axuste ao prescrito pola lei e ao r~speito do di
n~ito dos encadeados. -Esas medidas úrxentes que propomos son: 

,1 . • 

- A) Que. a prisión preventiva en nengun .caso dure máis dun -: 
ano, cando a petrcióri fiscal sobrepasé os 6 anos 'de cadea no "· 
novo Código Penal, e seis tneses carÍdo ·esa petición sexa de 6 . 

.·anos ou menos. Que o. Gober.no actua l, qué ten poder para ·face· 
lo e pode faéelo, dea instrucións. inmediatas ao Ministério Fiscal 
para que inste a l'iberdade.de todos os prócesapos que sobrepasa-
ran este.s· prazos. · 

: ·s¡ Oue o Goberno actual con.cedf] medidas de grácia de 6 a 8 
. anos excepcionais, ... que de r:iengun xeito contravirán a Co_n_stitu 
ción, .e .cqmo adecuación da redución de graws do novo · Código 
Penal. Esta medida pode facerse tamén de xejto inmediato. · 
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c;;atalunyá,' zona ~tastrófica -Na morte 
Aínda non rematara a xente no Pais Valenciá de secar as suas ca

sas, cando Cátalunya se · sumiu nun caos semellante. Falta . un -·auto
car, máis de trinta persoas, unha montaña estivo a piques 'de des
viar o curso dun rio, o Conseller de Gonbernació da Generalitat 
saíndo .en barca do Goberno Civil de Lleida; en Fráncia corria a 
voz, o pasa.do fin de semana, de que o encoro de Oliana non resis-· 
tira a presión e fora -derrubado, tamén, por mitra banda, que esta
ban a enterrar moríos sen identificar. 

Por sorte, isto_ non deixou de 
ser nota, se se quere anecdótica, 
no médio da gremenda catástro
fe que significaron as últimas 
chúvias en Catalunya. O mérco
res diaz dez, o Consell Executiu 
da Generalitat, nunha reunión 
de carácter urxente, acord.ou 
pedir ao Consello de Ministros 
que declarara a Catalunya como 
zona catastrófica, sobretodo 
para as bisbarras máis afeetadas. 

O Pirineo mandou a água pa-

ra abaixo, polas duas beiras. Pa
vos incomunicados, 23 mortos e 
32 desaparecidos, bandas de ra
teiros para aproveitar o caós e 
encher o saco., grupos de viciños 
constituidos en comités de de
fensa, Andorra pechada total
mente e desconcerto dos orga
nismos locais, son as notas ·que 
máis hai que destacar. · Até o 
venres, 12 de novembro,~ non 
puido comezar a evacuación de 
Andorra. 

Anacronismo? 
Escoitado o ou tro dia un deses 
infomativos monstruos que se 
realiza na capital do Estado 
con prolixidade cotian, que 
ETA continuaba arrastrando 
detrás da sua "activid.ade 
terrorista", un evidente 
anacronismo. Argumentábase o 
comentário da falta de 
adecuación da organización 
armaqa basca aos tempos que 
corren. Será cuestión de 
escepticismo, pero non o creo. 

'Non e de estr_añar que desde · 
a óptica madrileña rodeada dun-. 
ha "actividad e arrruida" como 
esq uerdosa, mesiánica, chauvi
nista, infantil, anacrónica e ou
tros adxectivos descalificadores. ' 
Á realidade basca, . aínda que" 
non s~ <lean conta, marcha por 
outros rueiros. -

As accións realizadas por 
ETA neste período de transi
ción no que un ·Gobemo di que 
se vai e din que ven outro" em
pezaban ·dou dias despois · do 
2 8-0 nunha carretera ás aforas 
de Vitoria :onde u·nha carga ex-

. plosiva composta por cinclienta , 
quilos de goma-dous e outros 

,.. 
tantos de metralla, explotaban 
debaixo dun convoi de policia 
ocasionando a morte dun inte
grante da mesma e feridas gra
ves a outra decena larga de 
membros das FOP. Poucos dias 
máis tarde outra acción armada·, 
esta vez en Madrid , acababa coa 
vida do Xeneral Lago, máximo 
responsábel da Brunete, div,isión 
coñecida pola sua neura golpis
ta. 

ETA, na reivindicación das 
d uas accións, realizaba unha va
loración do ·espect-ro político 
abe.rto despols dos comícios e 
voltaba a oferecer publica~ente 
a sua vontade de uegociación, 
afirmando· a -necesidade de qtie 
o Estado espaftol cámbie pro
fundamente o seu 'modelo de 
réxime político, pedíndolle ao 
PSOE, dada a sua posición de 
forza , un cámbio cualitativo ne,
cesário para éntrar nos vieiros 

· da ruptura democrática dado 
qµe no Estado existen unha sé
rie, de. aparatos que dificultarán 
enormemente a, sua· ,xestión, e . 
adecuando a lo ita ·armada da or
ganización ao xogo do novo Go-· 

A presa de Ribarroza salvou 
- por asi dicilo - a Tarragona ~ 
ao conter ás águas do Ebro. Se
gundo cálculos oficiais, só en 

: d·e Leonid Brezlmev 
_,. 

Lieida están afectadas 8-1 po
voacións, _ con 112.000 habi
tantes e evalúanse .os daños en 

· O dia .10 dé novembro morria .en ~foscu Lonid Ilich Brezhn~v, diri
xente da Unión Soviética, do seu Estado e do Partido Comunista. 

12.000 milló-ns de pesetas. A .. ,,. . _ 
co~arc~ ··máis afectada foi a cio.f '-·· .As-> poucas h9ras da .sua rrior
Alt Urgell, que ficou totalme1f· _ ,. te, todos os meios de comuni
te asulágad4 e -onde o tremor caeión-. preparaban urxentemen
correu durante uns dÍas xá que .te as biÓgrafias e as análises 
se díxo que unha montaña, o - apresuradas do paso deste carto_ 
Pont de Bar, corria cara_ o rio . secretário xeral do PCUS. Nos 
Segre~ e ameazaba con desviar últirnqs meses os especialistas 
o seu curso. Se iso chegara o·co:. (agora .chámanlie kremlinnólo- . 
rrer, a catá$trofe .seria .. aí_nda - . gos, q úe non deixa de ser e.ando 
meirande. -menos unha risa), estiveron elu-

Na mesma comarca a estrada - cubran~o sobre qu_e~ ~odia s~r 
P t d 1 B -S d Urgell-Puig- o segmnte secretano xeral e on e ar eu e , "h fi ,, . d . 
cerdá vai tardar seis meses en --.. . orne arte segun ·o a term1-
ser arranxadá. =-Da montaña só - ": noln~ia ao. uso en occidente, 
caill. un anaco. . pero a rapidez fulgurante con 

Nestes intres _e cando estas li- que se·- nomeou a Andrópov, 
ñas vexan a luz~ a situación vai 
normalizada, relativamente. 

· Continua a_ percura de desapa

amosa ás claras que a liña ence-
tada con . Brezhnev ia ter · conti
nuidad e. 

recidos, estase esperando a que -Coincidiron todos . en que os 
as augas baixen un pcm~ó - pois logros na política exterior do 
maxínase que dentro dos auto- presiden.te agora morto, tiñan 
móbeis -hai moita xente- e aín- confribuído importantei:nente 
da non rematou o racionamen- a mariter o difícil equilíbrio 
to de combustíbel e artigos de ameazado nos. últimos anos, so
primeira necesidade nas povoa-_ bretodo desde que a adminis- · 
cións afectadas. Dezaoito locali- · tración Reaga, goberna nos 
dades están aínda incomunica- USA. 
das por teléfono, aínda que 
polas' estradas, máis ó-u menos, 
en todas h·ai ábertas algunha· via 
de comunicación. 

· ANTON FERNANDEZ 

berno. ~ 
Na análise ~fectuada por 

ETA valqrábase a loita de lib-e
ración nacional e social desenro
lada pola organización como 
positiv~ para o povo basco e. 
para a totalidade do Estado, re
coñecendo a necesidade deste 
qe aceitar a realida:de histórica· 
de Euskadi que leve a un Estado 
democrático, a un autogoberno -
para o Pais Basco e, ao mesmo · · 

A loita pola paz ten sido nos 
últimos anos un dos pontos 
máis importantes da política ex
terior soviética, e mesmo naque
les pontos onde puido lentou 
evitar sempre calq uer medida 
que poidera ser interpretada ou -

_ empregada contra os intereses 
dese obxectivo (por exemplo n<J 
caso de Polónia). O chamamen-

tempo, de prógresis1no e aéeit-a~ · 
c1ón qe toda unha série de n~i~ 
vindica ció ns que ten pla.lltexada· 
a clase traballadora do Estado. 

,Posteriormente, nunha entre
vista concedida pola organiza
ción armada basca ao xornal 
mexicano "Uno más uno" o se- , 
gundo en 1mportáncia do país, · 
ETA, ao reconecerse como or
ganización. revolucionária de 
corte' marxista, explicaba as 
suas relacións orgánicas co blo
que KAS, pero noi1 co amplo 
espectro de forzas populares 
que están dispostas-a resistir a 
opres1on do Estado, nunha 
clara alusión a, Herri Bata su na_ 

MUGARRA 

to do PCUS á morte de Brezh
nev cónfírmao: "o pavo soviéti
co 'ten o desexo invariábel da 
pa;. Non é a preparación - da 
guerra, que condea aos pavos a 
gastos sen senso das suas rique
zas materiais e-espirituais, senón 
o afortaiamento d_a paz, este é o 
fío redor do día da -mañá. Esta 
idea x.~né.rosa penetra no_ pro
grama de paz para os anos 80, 
toda a actividade da polz'tica ex
terior do Partido e o Estado so
viéticos".._ Aínda que só fose 
unha declaración formal, · p·ou-

. cas ou nengunha vez témola es
coitado nos gobernos do bloque 
capitalista. E actitudes, que ade
mC1.is téñensé constatado recen
temente como foi no caso da . 
agresión sionista no Líbano. 

E difícil valorar cal é a situa
ción económica ou ·social en as
pectos cativos, que hoxe hai na 
Unión Soviética e mesmo os 
cámbios que teña habido na 
chamada era Brezhnev, tampou
co corresponde, .o que si é certo 
é que na medida que se poida 
todos coinciden en indicar en 
que na loita pola distensión, 
conttá o rearme, a _ superación 
de situacións conflitivas e a eli
íninadón da améaza nuclear, 
estes 19 anos teñen sido froití
feros. 

Xa que logo, todo aponta á 
coptinuidade da política _exte
rior sov~ética. 
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Eseqllibo, --outra liorta cófonial 
As terras aiilericanas están cheas de re('.lamt.tcións ~ 9isputas fronteirizas que se orixiñan nos :rJ!ane

xos coloniais das'P-otértciasjmperiali~tas: Aírlda ben nón se apagaron os ecos do conflito-entre Arxen
tina e ó Reino _Unido motivado pola posesión do arquipiélago das illas Malvinas, - ca~do xa ·s~ excoita o 
runxe-runxe doutra reclamadón territorial. Esta vez trátase das terras do Esequibo~ . ffnha0 v.asta rexión: · 
·situadá-ao Nordés: do continente Suramericano; xustamente ao leste de Venezuela. 

. : Ago'ra -ben, hab~fá qu:e le:r"n--· z(,l.is pensan que neses eidos o 
brar que e~te é só un caso, aín- peso e as influéncias anglosaxo-: 
da · qu'e do's má1s · imporfoñtes , nas .poderán inclinár ~ balanza 
no conxunto das disputa~ terri- ap.-.seu f~vor. Por o~.tra banda~ o 
toriais q_u'e- se 've ri'en ·daJdo.· rias goberno venezolano .presidido 
Améfic-as.· O saqueo . Ínwé:rial por_" LÚ~~ Herrera Campíns, de-
destas terras deixou unha amar- terminado a recuperar pcirte ·da 
gurenta h,erdanza e aínda hoxe sua herdanza natura.l que lle foi 
as Américas están inzadas de fa- arrebatada " inxust"amente en 
rrapos co1oniais de · todas as fei- l S99, esi~~ negociacións dir~c-

.... turas . e cores. Lernbremos se.nón tas de gÓ_bérno_ a gobérno, s~-
Porto Rico, _Mattinica, Guadalu~ gundo _,Se informa nunha exten"' . 
pe, Curar;ao, Guantánárrío, Pa- · sa repoftaxe de . °rhe Ñew York 
namá, as 'Malvin·as, terras "trne · T.imes. · -. . 
segueri ·en todo ou en parte ·con- Como non se v~· chegar nen-
troladas polas metrópoles ünpe- gunha posibilidade de acordo, o 
rialistas. A todo iso hai que en- asunto foi elevado á Secretaria 
gadir as reclamaéións terriforiais Xeral .dq.s Nacións Unidas . . Am-

. que' teñen _entre si as nacióm bas part~s· parecen agardar· que 
americanas. Todas··esas dÍsputas o Secretário .Xeral talv~z su~e-
teñen o seu ponto de arranque rirá un .procedim~nt~ d~ media-
nas inxustícias · feítas · poló·' "'re- _ción . . M~ntras, a disputa vaise 
parto" dos colOnialistas. , escalando e xa ·se fala de inci-

0 problem·a do Esequibo .é d_entes .froriteirizos. A prensa 
un caso típico do expólio colo- norteamericana faise eco das de-
nial. Trátase nada · menos que núncia~ _.do . goberno guayanés 

. dun "anaco" de 150.000 Qm2, sobre SU,Postas violacións limí- · 
. de terras (cáseque ·cinco Gali- nacional. .O que se ne :quitou a trofes ' por · parte venezolana. 
. zas) que se extenden a~ leste Venewela _ déuselle ·á Guayana Pola sua ,banda, fontes .diplomá-
das actuais fro.nteiras de Vene- británica,_ e cando esa colónia ticas de Venezu~Ía ·afirman qu_e 
zuela até o cauce dorio Esequi:- conqueriu a sua independéncia i sey país non ten desígnios mi
bo . Esas terras, ao parecer, es- no 1966, as terras "gwjadas" no lit~res para r:ecuperar o que lle 
tán cheas de riqueza en recursos 1899 pasaron a formar parte da p~rtence, . 
naturais tales como ouro, dia- nova nación. · Parece máis .ben . que a estra-
mantes, uránio, e inmensos bos- téxiá ven·ezo1ana~. con m_oi bon 
q ues de .macÍeiras finas. A todo.. · Mals ·o goberno · venezola"no ,. 
· 

1 
: ' - · · tenta· recup.erar· 0 que· . e' s·eu e senso, estase encarreirando polo 

iso 1ai que engadir un enortne_ vieiro d.as negociació.ns.e .dos es- . 
Potenc.al d · h'd · que ·ne foi quitado inxus·ta·m· en- ,, -"' · ,.,.. 

i e re.cursos i neos forzos diplo.máticos. Hai que in-
para a produdón''eléctrica. · te riitn inesttupuloso · procedi-

mento de arbitraxe hai agora terpretar nesta perspect.iva ()re-
: Qµiz.ai?· ,. !~Jl40 1 _ tq~~F i~Or 1{(P. .. . .·.·· . . , , . . . . cent e ingreso de Ven~iuela :co~
cont~, _fqi_ q.ue . º· Rein,o ,Uqido,:, .· ?~~~~~~ e tref ~~º,s, :}?,:~P??,s . ?_e mo membro de pleno direito da 
qu~ , entó.n.· administraba .. en ré.-.. ce~t,os '. mte,nt~s. d~ n~góctac_~?n ; Agrupación de Pa'íses non Ali-

. . . . l . . -1 - ·- .: ~ " . jd· ' ªº 'ptoduc1rse·~ a rndependéncia - . ' . x1me co orna o terntonQ . a ... d. , !C:' _ ¡ -. .,. . , _ · . ·, - .· nados , no .. que ate-fms ,de sé.,em-. · - a 1 tiuayana·, ambos 'gobernos · .' · · · · . ,e 
Guayana, aqancoulle .a . .Ven~- h ·. . ; : bro figuraba so mente como ob-

1 1899. d ·, · -~· e egaron a f1fmar uir Tratado - . 
zue a no _ to a ~- rex1on . .. . . . . _ . ,_._ ··- servador. Non hai dúbida de 
Esequiba e engadiuna á sua co- en Porto Espana, Tnmtlad·e, -no- h . 
, . . . _. . . ano . 1970 . . Nese Tratado acor- . que es!! ac . egame.nto e estre1ta-

loma da Guayana. Casos _ c~mo . .. . . . . , _. mento da colaboración coa or-
ese foron feito.s polo imperia.,.. douse deixar a disputa ternto- · . .. , ,. . · · • 1 · · . · , d ganizaci6n terceiro mundzsta 
lismo inglés . moi a menu,do, co- na nun .co1:1]pas e es_pera du- ."persegue: conseguer apoios para 
mo se pode ver no asunto de r~nte un penodo de doce anos, a reiv.indicación territorial ve-. 
Belize que famén lle ~rrincaro~ · _.prazo qu_e_' xa eX:piróu' ·o pasado -

1 8 d - nezolana entre · o_s países sub de:. 
a Gu. atemala. O procedimento . e xuñü': Apartir daquela 

d senrolad"o·s. 
no Esequibo· foi o típico <lestes ata , · a~ duas _ p~te_s entraron 
caso.s. Unna xunta d.e arbitraú, nun penodo d_e·ertfnamento de 
manipulada · pola .. poderosa po~ . n_ovent~ di~-s~ prazo · que tamén 
~éncia .imperialista. que . aínd~- «. xa exp~ou_. , . 

,era a Gran .-B;retaña .il fin¡s ,dp. ~~- ·, .. ~o p~recet, q , gqbenio ., da 
culo pasa~o , non tivo . moit~ di-: Gúayana, . baseándose nos direi-· 
fic~ldade en arrincarlle un bon · tos que lle legou a forza do -co
anaco de território a Venezuela, _lonialismo ipglés, quere levar o 
nación xnven e de ppuco peso problema dia.nte dun ·tribunal 
naquel tempo. no ámbito ínter- internacional . de ·xustícia. Qui-

ºº 
· Santo Domingo, 9 
Tlfnos.: 225~61 - 224458 · LUGO . 
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_Talve~ ese sexa .o mello-r ca .:. 
miño ,polo que o povo tj.e Vene
zuela, xµ_nto ao. que tantos mi
lleiros_ de galegos e galegas v.iven 
e: tr.~:lJallan.,, R9.idan . conqµerir a 
sua int~gridade territorial que 
lle fora amputada pola v.oraci-
dade imperialis~a. " · ~ 

Europa: 
~gf ~ión QU (ief ensa 

.. Desde que De Gaulle ·e Adenauer inauguraran en 1963 .. o cos-
. ~t.ur?~ -d?s enc~Q~~~~ b.ia~uais :~ntr~1_os ?i~~e,ntes de Bonn ~- de 
; Pans, est~_s segmro~ füeljnent~· tal ~Ol)Sign~ fortnando asi·o que 

__ s~ dá en c:tiamar '"!i~o.~Par..is-Bonn '', coluna vertebral dunlla su- . 
- ~-o~ta .E~roe~, unida_ ~~e . .virí~ -~ co~figu~~rse, ·como nov9 bloqu~ 

.- l!Jlper:aalista· a bU.:~cajle m~rcad.os no~ que extender o seu ·dorríí-
·. nio, en ·coi:npe:· ' ~/~gir~c!a . co~ xa e.~tabelecido~, URSS e · 
~ EEUU. :. . . . --~ . . ~ ' . 

·' . ... 
Mentras eñ. Fr -. · .. · ·~-e Alemánia mudaban os gobernos: .este 

interés coinu~ nial~~; e asi, Giscard tivo, ao longo ~os seus 
anos de mandato, ftecuéntes entrevistas co seu colega Sbhmidt 
e ' pésie ás dif erénc~s de matices ou en cuestións conc~etas J. 
teórica diferéneia de ideolóxia non entorpeceu no mais mí~i
mo tales relacións, xa que o obxectivo fundamental era o mes
mo, acadar para Europa, para a ~ua Europa, a do's monopólios 
e a gran bur$uesia, un estatuto de gran poténcia en todos os 
eidos -político, económico, militar- que lles permitira "[alar 
de ti a ti" aos di!ixenges de Washington e Moscu nun suposto 
reparto de mercados. E tal ambición parecía propiciada polas 
crecen tes co~tra~ic~óns ~ue a · gra~ ~urguesia europea atopaba 
coas trasnac1onaIS ianqms e mesmo cos plans americanos de 
expansión militar e nuclear, xa que a xustificadón de boa par
te .-da argumentación do eixo, era a necesidade de que Europa 
tivera unha política defensiva pró.pria, tanto frente á ameaza 
que representa a Unión Soviética, como frente ás imposicións 
hexemónicas de Washington . 
~o decurso dos anos, apareceron efectivamente factores que 

apoiaban tal tese, máis aínda nun tempo de crise como este. 
Mentras Estados U nidos, a través da OTAN quere impoñer a 
j~stalación d~ i:iovos misís de cabezas nucleares en vários pa~ses 
europeos ( lJ,~ _dos máis solicitados é precisamente Alemáriiá)', 
nó .eido e9onómico non hai contraprestacións, roáis ben ao 

, • 1 _ 

_ cont~ano, xa que Washington tenta de meter aos .seus aliados 
_europeos na sua. política anti-rusa coa excusa de P~lÓnia, e por 
. iso impoñer un embargo de tecn~loxia necesária para rematar 
o gaseodu!o sib~riano, ao tempo que · sube as tasas de interés 
do -diñe~o, o que non fai máis que acarrexar novos problemas 

-~ ~- ánlif íceis -e·conomias -de F-ráncia, Alemánia ou a Gran Breiaña. 
En princípio, esta postura non fai máis que fortalecer a unión 
~u_ropea ··com9 entidade conómica autónoma. 

..,··,, -E -neste Ínarc<l no q Úe se inscreb.en .as recentes conversacións" 
franco-alemana·s en Bonn entre o novo canciller Helniut Kohl 
e o presidente Mitterrand, e roáis unha vez, non parece que a~ 
diferéncilis ide'oIO:kieas \:sripo'fí~tñ-1krá.nat~·s "élive'rxéócias de enfo
que, _xa que, ao remate, houbo acordo nos fomas ·a~ :c6o¡SetaJ 1;:. 
ción militar -dentro do marco -da Alianza Atlántica- e rio en
foque da's cuestións económicas e :rfionetárias. 

Pero os perigos que para a paz supón este eixo persisten 
igualmente, xa que pésie a posíbel boa vontade do socialista 
Mitterrand, o carácter de tal "Europa unida" ten máis un ca
rácter imperialista que libertador, é máis un compoñente de · 

. guerra que de paz, a medida que a crise recrudécese en todo o 
mundo e con e~ a nec~sida~e de atopar novos mercados de 
expan~ión .. E asi, pésie a oposición interna en cada un dos seus 
países, Fráncia está en viás de construir a bomba de neutróns 
( ¿ ta111~n. J>a~o a f alácia de ser un arma "disuasória "?) e Ale- · 
mania . está a preparar as bases que acollerán en curto praib 
os llJ.Jsís ~r.ujse e f.~r.,~h:ing 11. - . ·: 

¿Se'rá' a'si éomo . perisan convertir, a Eumpa, ~segm1tlo. as· SU'3S ) 
belidas_palabra.s, nun bloque defensivo e de paz? 

·.~. 
DISCOTECA 

praz~ de San Agustín, 10 
Telf . . 22 67 43 

a coruña 
I 

BEGOÑA MOA ' 
.···'·t ... 

No 
f 

se 

p, 
rra 1 

corr• 
A 

can~ 

igua 
non 
senó 
era ; 
dad E 

A 
un 
unhé 
no. 

N 
mun 
ta is, 
boa 
com 
trat2 
lonx 

ªº ] 
neos 
bata 
que 
choi 
lla 
trég1 
culp 

A 
cam1 
das¡ 
' .P:. 
non 
cien -
a 

cam¡ 

~ 
N 

fluii 
moi 
Várl 
afir1 
infü 

o 
sión 

P1 
dos 
fort1 
cut a 
dim1 
non 
tra 1 

ton 
das 
rrót: 
ex ce 
tent 
afici 
part 
lles 
rend 

H 
que 



; __ 

. 1 

As raigames ·do dep0rte. 
' , 

No número anterior-falábamos; índonos·ás raíces do deporte, eta relación deporte-caza. Agora irnos ,. 
facer llnhas pequenas reflexións en tomo á relación de deporte coa guerra.- Todo isto, máis que . 

para sentar cátedra, como forma de que cavile sobre estas f~cetas e se P?idan entender,. , 
secadra; alguns comportamentos no.n alá moi deportivos no senso que o Baron. de Coubertarn lle · 

Para alguns estudosos, a gue
rra non é máis que unha forma 
corrompida do deporte. . . 

Alá, nos primeiros tempos, 
cando .as armas inda eran .moi 
iguales, os deportes sanguentos, 
non discriminaban case nada, 
senón que .o que máis contaba 
era a fortaleza física e a habili
dade do praticante. 

Asi que se non había a man 
un animal, podia intentarse 
unha "caza" sobre o ser huma
no . 

Non se trataba , como todo o 
mundo sabe, dunhas guerras to
ta is, senón que seguían a raxatá
boa todos os par~icipantes, 

como se de regras deportivas se 
tratase. Se non queren ir máis 
lonxe no tempo volten a ollada 
ao Medioevo e pensen nos tor
neos. Houbo batallas, grandes 

quixo dar a palabra._. · · 

·da Ca.za é o-mesmo. 
- O qué pasa é que. a guerra, 
desgraciadamente., foi unha for
ma deportiva que se sá_!u• de 
na~, convertíndose minha bat'1;
.lla sanguenta. 

Foron duas razóns as causan .. 
tes: · eh primeiro lugar· . polo 
·adianto da techolox1a- qúe o ma
néxo das armas xa non necesita
ban a fortaleza, a habilidad-e 
nen o vaior do seu portador. O 
cazador-guerreiro cori.vertiuse 
nun asasino técnico . . 

· Por dutra banda, a pqvoación 
humana medrou de tal xeito 
que o espácio fíxose pequéno·, o 
que levo u a presións só'é;iais e 
demandas competitivas até en- · 
tón inimaxmábeis, nacendo asi 
tamén a -"propriedade privaf].a'·'.- · 

~ ..., - -·...; 

. . . '. ' . .' ~. ,-: ~ - ~ -•. " .. ' ,.~ -~ ;.:~..,_ 

crónica· de_port1va . · 

·Os males, ·en CatalunY,a 
- 1 t ~ • • • ' • ,. 

' . 
A pasada-'-· semana o deporte-espectáculo galegp recebiu un-

ser-io revés-en Ca talunya; · máis concretame11-te no Palau _ Blau 
Gmna de Barcelona. 

Este .·revés non teria nada de solprendente se fose noutras · 
circunstáncias e se non-fose tán alarmante.- · 

Empecemos primeiro p,,olo, Celta. Perder por unha· di~erén
cia cÍe ·'35. pontos <liante do éomansi erá unha COUSa que nin
guén poderia soñar ·hai tan. sequera un :m:es. " _ , _ . _ · 

¿Qué pasou? ¿~ some_nte a falta no campo de .MansolPay
no? Con ner esta Únha xogadora, está claro qu~ efa SÓ· non:p()-

' deriá contrarrestar esta dif eréncia de xogo -e de p~untos. -
Desde o abandono do equipo pola xogádora vallisoletana, o · 

Celta non é a sombrá-do que era. ¿Cousa psicolóxica? Non ten 
que existir detrás algo máiS gue o factor psicolóxico do equipo 
_celeste, . o factor psicolóxico dos rivais, que xogan doutra for
nía e· a merma de potencial que trae consigo o no'n contar e.o 
concur~o--d_a . mellor ~og:adora _ ~e baloncesto qu_e hai .hoxe no 
Estado. .· . . _ . . 

Se non hai ruáis é '~~e~plj.c'ábel gue se prod.uzan estes resulta
dos. E se só són faét<>:res. psicoióxicos e d~ merma de_ poten~ial, 
noIJ hai nengunha e4.CJ;l~ · p~rá .s9plilos, en part~ . polo menos, 

· en tres ·seill;anas. · ·,. _ _ · · . · _ 
'En verdade é .<iúe · tantQ_ o · Comansi catalán como o Canoe 

madrileñb,· o~ cious prin"éipais promotores .. do affaire de control 
de sexo, .. derón ·no :clav.o . . Sen dúbida poden estar ·contentos ... , 
pohl smÍ xogada ~extradeportiv-a ,como' ~bitas !Jláis que e~tán 
a suceder cos nos.os ·e·quipos, por súposto- que ~s veu d~txar _ 

·. sós na .loÍta polo tíJuio:· ~ - - : ,· . -· . , _ -
.. : . Como" 'xa dixernos~;,semana pasada·,_ no_n podia permitir -o 
centralismo 0 xa se~a cafalán QU madtileno.::_ que Un equipó ga

,_ légo -estea á~ cabeza dun -depórte. Para eles aínda'seguimos-sen-

batallas para aqueles tempos me ten uh inato desexo dé ma
que foron interrumpidas pola· tar aos seus c~nxénéies. Pero se 
choiva , xa que o campo de bata- consideramos a eses guefr_eiros 
lla estaba embarrada. Outras · como deportistas -que cazan ao 
tréguas viñan por calqu_era dis- home como sustitut o a'rri.ffial 
culpéf. . . . - arúerfoí.:'~éri"" \,ú _de co_m_o ·selva-

As armas usad_as eran, p~ati- xes · ase~inos~ '· 1> :slfo corriporta
camente, as mesmas qué as usa·- mento parece · máis cQJTiprensí-: 
das para ·a caza ·ae an!mais. . - bel. E aínda mái{ se oilamos aos 

Alguns exemplos de ataques can'íbaís ·=J •verrlo"s como comen ' 
non provocados, .J..lévaron aos as suas presas de caza, ben. se
científicos a constafar que O ho- xan homes .;OU ·animais~ . Ó rito 

· A lección que podemos sacar 
para -o futuro é que para reducir: _ 
as posibfüdacfes dunha -éledara- · · 
ción de guerra non chega ccn 
reducir o exceso de pov6aciórr·e · 
as presións .. sociais qué ±crea. E 
necesário, ademais~ ca]Ilbiat· a · 
estilo de yida dü" home ·postin_-_ 
d-usttial. · ~ · 
··;o · ·partido de· fútbol ' do do;. 

mingo, pode aliviar a -sfruaéión · 
-pensen no deporie:es~~ctácu-

. do unhá colónia por máis que a alguns non lles goste a palabra _ 
--por ,~uta ...:e tamé·n reai-:-' 'e a q ueiran d7senmé!scarar, honiean-
. ·dodoufra maneiiá, peró- xa é ·J:iora de qué sexaino~ claros. : 

lo como ópio do_ poyq.-- pero 
non cu.r~Ia-. 

·~ogilr f ór~ _· ~ -xogal na casa • . ~:~? '..' '" 
~ . . ~ - ... \¡ .... .. _./$ ;.::-.. : ·.t.f~, :·~:~; i~ .. ·-:1Í4 _.!\ 

Hai ano,s ,qu,e, )DOS di\sp~~Q~ ,9e~Qf~~1 ~~1) -.re¡~it~~~s ~d~e~~&s -·paral os equí~o~ 0qü~ xoga-n:f~Fa~ d_o .;se~ :·· 
campo habitual, veñen sendo menores que noutros tempos. . - ~ · · ·_ . · · · · ~- -· --- , · 

¿Alguén se parou a pensar a qué se d,ebe? . - . . · . ¡· · - . ~ . _·. 

Unha boa parte da xente, dirá que influe o factor ,campo, o conocnnento do t~rreo...de ·xogg~, 

N algunha mect-id a pode in-_ 
fluir, pero nu~ha porcentaxe 
moi pequena, sobre o resultado. 
Vários deportistas consultados 
afirman que o terreo de xogo 
influe mínimamente. 

. ~ -""- .,,. < .. - ' - ,-
casa", condicionados sobretodo descansado tantG. fisicá. como ' 
pola presión do público. · psicol0xicamente, o equipo qu~ 

Os menos pronunciaranse por se tiña que desprazar .:chegaba 
que o tan extendido concepto cansado e moído. · 
de que o xogar f~ra da casa é un Isto fada que -as co'ndicións. 
handicap non é máis que unha , anteditas inclinasen a ··balanza 

Outros afirmarán q u~ 
sión do público. 

cue~tión psicolóxic(;l pola _q_ue se de ,po'sibilidades, nunha gran a pre- _ . 
moven os equipos. _ , parte, para o eqmpo q-ue non 

Pode ser que para determiJla
dos xogadores unha presión moi 
forte do público foráneo reper
cuta negativamente no seu ren
dimento ·depo-rtivo, pero tamén 
non é menos certo que para nu
tra gran maioria repercute moi
to máis ao ter que xogar diante · 
da sua propria afición. Isto aga
rrótalle·s moíto máis e fan que o _ 
exceso de responsabilidade, o 
tentar quedar ben, ·xa que desta 
afición vai depender nunha boa 
parte a sua titularidade ou non, 
lles faga taméñ' baixar no seu 
rendimento. · 

Haberá tamén . quen afirme 
que moitos '<lestes resuJtados 
nega.tivos se · d~ba aos árbitros 

·que barren para o eqµipo "da 

E, certamente, para nós, non tiña que desprazarse. Daf>..Ó xo
é máis nen men.os qué iso: todo gar en campo neutral._ . 
unha cuestión psicolóxic.a, ·que Tamén -daí ben os temidos . 
fai que os deportistas se com- encontros de '. ~rivq1idade" ou , 
porten de - dl.stinta inaneira se . · proximidade xeográfica ·na que 
xogan en campo próprio ou no os de.portlstas estaban en . igual-
alleo. dad e teórica ~l,e .condicións. 

Pero como todas as causas Logo . este handicap seguiría 
terán un princípio, -unha razón sendo trasmitido duns a outros, 
de existéncia. ·Este complexo .. as técnicas serían similares, non 
ven da.do ·por ra,zóns absoluta- se · pOderia xogac ao átaq ue ~a 
mente reais, o que non quere 'di- que non había forzas, e non pór 
cerque hoxe sexan válidas. · outra cousa . . Os- _ dep~rtistas 

· Vexamos: doutro tempo asi o afirman. _ 
Noutros tempos, os equipos Agora. ·as viaxes~ xa non son 

que xogaban en campo alleo-'ti- , un gran obstáculo,. pero aí que-
. ñan que realizar penosos despra- _da esa· tétnora psicolóxica · que 
z~mentos, co~- pouca antelación fai que os deportistas se com
e menos comodidades. A conse- porten de' distinta maneira no 
cuéncia era que .mentras o equf- _ s'eu terreo que ño terreo alleo. 
I?º ·qu_e . xogaba ria casa estaba_ Unha condición a superar: . 

- ~ E 'pá:ra s·er C-latos~ ,. temos ·que sel~ todos, Vf!rda_de señor VeJó-'. 
se que escrebe en "·Faro de Vígo". Dett:stamos a aq~e~es qu_e ~ ·. 

_ ameazan por· t~lefono, pero máis desph~ciamos á aqueles que 
·. non · teñen o- máis. mí ñimo ·de profesiorialidade que Hes imposi·, 

:. bilit~- xogar"' .oo ;-roáis :íntimo. ga persoa, ~en que·: e~fas _pers~~s ~~ 
. ,·coman ou o .beban, -e máiir se non se pode comp,róbat o q~e ~é . (. 
' .di. .. :\··':,· .; -.. - 1 - • ' •• • •• " -~- ' • ,i•.~ ·-". _¡~,:., '_ · ,.;;, . ~-·' 

-~-~- -_ A -oütra .solpi:~ndent~-r~~qqta, '.n9n ·~voia 1t;ret_rotareri si, ~ senóil -
,, _ _' H<?!º·;~teo;:"é ~-L ·en~~i{a<l9, é á-'ab- 'ti_c~o ·cren~e -aó ~~rc~fo~ 

na· -tamen no .mesmo fm de semana e·no- mesmo · e~cenano ,-ten 
' _ \th~ reh·fr~tfs -miüs -~m ín_eito's páréCitlos;··: ¿'., f.~«· ;·< "'· .- ;'c.,:-~· }s: • · '·_.:,:<. ~: ·.,, 

· -~ .. 'tótfo~ o-s. aficiona.dos-1eml>ratán as duasderr ofas que ·sofreu 
.. o Barcelona ao ~PJ.ÚeZo d-a·Úga. U.n1efripáte do' Liceo, e xá non 

I, digamos. unha yit_ória,-·, deix~ia,- práticamente . se·il'. ··nengm:ih~ ºP:' ... 
ción ao :título ao conximto barcelohlsta. ·' · · - · -

- Tamén t~d9 o. mundo se ~c¿rdará dos incidentes no Barcelo
na-Lic~o ·da pasada . temporada, e nas -anterio.tes. Ainda que· ·o 
que· é imposfbel es·quecet_ .é a perda dos pontos e a sanción que 
lle impuxeron ao· equipo, coruñés pór non "'despegarlle o avión 
de Labacolla ". Asi ·literalmente, xa que iso foi nen máis n~n 

' : TÍl(!nos o q~~ motivou qu_e non puid~se xog~r · o P.árt_ido. I 

As pres1óns do Barcelona, qu_e xa se ev1dencraran anos an
tes· ao· tentar por tod9.s os meios que non a~cendese o equipo 
blanquiverde, quedaran en evidéncia para todos.' Tando en evi

. déncia como a xenreira -agora máís disimulada'- que lle garda 
· . o preside-nte da ~ederación de Patinaxe, o coruñés señor . G~n-

zález ao.'Liceo. · - . 
Os localismos evidenciados por estas_ persoas en múltiples 

'ocasiÓns quedan a un lado carido se antepoñen intereses per
soais, e máis Se estes intereses levan a unha poltrona. 

O Liceo xogou ag~rrotado, con riiedo. ¿Medo a qué? ¿Ao 
coxunto do Barcelona? Non, certamente, non, o Liceo pode 
gañarll~ .hoxe facilmente ao conxunto catalán como xa o evi- -
denciou na copa, qnde non tiña nada que perder ~ . , 

¿A quén lle tiña medo e-~tón? Ao~ poderes fácticos deporti-
vos,_ sen dúbida: . . · · · 

Non, non se · asusteii., no deporte-.espectáculo ,existiron sem
pre. e agora· parece, quemáis que nunca. Aqui si que non caín-

. biou nada; aínda que se. lle permite a regañadentes que a ·Real 
Sociedade sexa .. campeona da Liga ele fútbol. Pero desengáñen
se, ~eñ9res, no , peso estatal Galiza aind~ non é Euskadi. Outras 
vián que farán esquecer ou recordar estas falcatruadas, segundo 
quenas mire . . 
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· 11AOIONll. 
.Pglo J>llr.ato da porta 

de Sán Martiño · 
Cabalos, bestas, machos e burros. 

De paseo, de ··carga para 0 carro ou 
a grada. Moito gando .aínda que me
nos que hai anos. ASi e todo, a Fefra 
de 'San Martiño . e~ Calo-Teo, máis 
concretamente en :Francelo~, é a mei
rande de Galiza nesta. caste de gando. 

E como non ... t;amén está pres~nte 
o polbo t¡ a -ro~quilleira que espera 
até que se desfaga a feira para tentar 
de vender as últimas rosquilfas. 

E. un home qu·e, sentado, <liante do 
románico crucc:;iro feito sobre · µn 
mehir, quen sabe .cántos recordos lle 
pasarán pola sua mente?, cavila, se
cadr.a, cando era rapaz e ollaba como 
as bestas ian de andadura. Hoxe ve
ñen e -marchan case to~as en ca
mións. 

Asi e todo, a feira facer fais~, aín
da que algunhas cousas cambiasen 
bastante. 
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Logo da ' Guerra Civil, houbo 
un ha série de. temporadas nas que · 
imperaban os ,artistas ·- cataláns 
-formados arredor dó·Teatro del 
Liceo- que contaban· cos músi~os 
de orquest.ra que habia na cida<;le 
e que se xuntaban a to~ar .no foso. 
Ao r.emate da Guerra Mundial, 
cpt;!garon os italianos, entre eles 
moitos ·nomes coñecidos e algun 
artista que comezaba a sua carrei
ra como Victoria deis Angels. No 
1952 vaise fundar a Sociedade de 
Amigos de la Opera que xestiona
rá contra bastantes complicacións 
- e contando coa tradicional axu
da municipal- a temporada, até ·. 
que o Festival vai quedar dentro 
dos fraguianos "Festivales de Es
paña'" nos que, pésie a ás medidas 
populistas -"botar" á Opera no 
Pabellón dos Deportes e outros 
disparates-, baixa a demanda do 
espectáculo. lsto condicionou a 
grave crise do 1978 -da que dou 
fe A NOSA TERRA- que rema
tou coa volta- á iniciativa cidadán 
co patrocínio das institucións e 
fundacións. 

A grande novedade <leste Festi
val. e a sua auténtica protagonista, 
fo i a Orquestra Municipal da Co
ruña, que sirveu desde o foso o es
pectácu lo. Compre sinalar o ex-

. traordinário mérito do mestre 
Graba -que elixeu non figurar 
nos programas- e dunha orques
tra aínda nascendo -en período 
de oposicións dos profesores- que 
nun tempo record tocaron unha 
partitura chea de gran~es dificul- -
dades -unha das roáis complexas 
do repertório- cal é "Otello" de 
Giuseppe Verdí e foi capaz de su
perar gozosamente a dura proba. 
Tampouco é <loada a partitura de 
" La Boheme" de Giacomo Pucci
ni, que contou con menos tempo 
aínda para os ensaios e na que a 
orquestra, tamén dirixida por Mi
guel Roa, repiteu a lección de pro-
f esionalidade. A grande ocasión de 
locimento foi a representación de 

. " La Sonnambula" de Vicenzo Be
llini, sob a batuta experta e exqui
sita do arxentino Armando Krie
ger. A entrega dos profesores é 
merecedora de gratitude dos afei
zoados e, xa que logo , dunha re
compensa pola banda municipal. 
Se botamos conta de que o martes 
seguinte estaban no habitual en
saio, compriria, de cara as seguin
tes temporadas, buscar o x:eito de 
conceder uns dias de descal)so aos 
profesores tra do grande esforzo 
realizado. 

Outra aportación local é a dos 
coros. Neste ano cúmplese o cen
tenário da fundación da "Coral 
Polifónica El Eco" e a eles dedi
couse a representación da "La So
_nnambula". Rep_Fesentación que 
foi o coro, -que permanece na es
cea prasicamente todo o tempo- , 
_o encarregado de deslo'cir. E certo 
que o traballo ·con afeizoados é 
duro e arriscado, amais .de d~sagni.
decl.do xa que nunca se superará · · 
un mínimo nivel. Pm isto é admi-

. · rábel 0 esforzo realiza.do polos 
mestres Maximino Zum~lave e Ra
miro Cartel.le, e tamén co.qipre di
c€r que cun coro menos viciado e 
.menos ,pretencioso es1;es esforzos, 

:_.~erian hons reiukad.os. I:>ero , '~EJ 
-Eco''· ·é un éoro de ' r.rnla tdis .~iplina: 

·'. e -~ m~'rior foim,atión; ds cor.aJista:·s , 
/.ley;á.n o conYó~dmento'db ,prpp~.ig · • .. : . ~ ' . . . .- . 

'"Corresp·onHentes ao N.º 206·: 
, .'do 19/ao25 Novembro 

de -1982 -
"!•'"'~.~ 

. N~ prim~ira se111ana de n~vembro celebrous.e na Coruií.a o XXIX .Festival de Amigos: da Opera - . • 
cunprograma que 'presentab~ "Otello' ~, "La Boheme" e "La.Sonnambula"J tste xeito prosegue, nas ~ans da 
iniciativa cidadán, unha tra:dición que nacera cando .no-1767 chegol! á ddage a compañia .de Niccola Settaro ' 

tura de teatro - italiano. · Áctu4l
mente está- arrendado a -un parti
cular qué o explota '.coino"cine e-o 
~ubaFrenda .'·cahdq' q~eté, sendo o · 
principal subarrendatátio o ,Ax~n
tainenfo que ·é propriet~rio. A re

.e-que fora ~~nominada por Viéce-tto c~mo avance da civilización no _nosó território. · 

Festival de Opera ·da ·· Coruña 
. cuperación para 0 uso ,municipal é 
unha das reivindicacións ·cu.lturais 
máis urxente.s ~a· C<?ruña. e o futu
ro de actividades ."cq_mo o ¡;;estival 
de Opera; Temporada de Teatro 1 

valor a graus indecíbeis de neceda~ 
de - unha delas afirmoume nos en
saios de "La Sonnambula" que 
eles "cantaban como está escrito " 
e que os que se equivocabá:n eran 
a orquestra, os cant~ntes e, xa que 
logo, o director- . A_índa arriscan
do ser cruel, compre dicer que "El 
Eco" non afina, noñ mide, non 
axista, entra sempre inseguro, non 
'se sabe mover na escea -é lamen
tabel ver na represe11tación os em-
puxóns por se poñer <liante de 
todo, pola -bantla dos coralistas-, 
e non atende a:s indicacións do di- ' 
rector nen as do escenógrafo -nen 
sequera- párecen ·tentar face~ o que 
din facer cando cantan- .. Isto non 
é grave, o realmente · grave é que, 
como colectiv.o , posuen unha fé.
rrea' vontad~ · .. de · non mel.lorar; 
Aceito que para,,u'n ·afeizoado · é un 
sacrif í cio asistir . a0s ensaios, pero 
non ~ Il}~nos cei:to que a responsa: 
bilidade é unba ~virtude o mesmo 
qué o cumpij~ento dos compro-
misos. E non ~e· ésqueza que a úni
ca · ~ctiv.ieade de "'El Eco" é o Fes- . 
tival de Opera_: Evidentemei:ite, 
faise preciso r:s·pü:a;r á formación 
dun co~o prnf:i~·ional que i.emate 
cun ' dós má:is'. graves. -cancros da 
música galega· JJ.Ui:: s0n os afeizoa
dos; · Fiunha so'e<iedade def~citária · 
como a nosa, . ~-~·~~feitoados chegan ' 
• 1 ,, 1:\ • ' ~ . a xoigar o pa:p~:I :q.e mtrnsos e son 
un :a:Uténtieo fastf,e ·no .camiño da 
.normal~dade di.~6~ciredade musical. 
. f,\ín~~·= ~·si, e ~~~~~-r-améI;l;te,, -~~mpre: 
dar °tá:s·.g;rácias -~. ¡,1léius d.irectores .e · 
a'ó:s ·'11oralist-as . a.si~~indo .a ·,no-

);~}t~ · ·· ' ·~ ~ .. 

dos os ensaios, posibilitaron un 
ano máis este Festival. 

No elenco de primeiras figuras , 
contin'ua a· tendéncia á mellara na 
calidade. Neste Festival cantou 
unha"- aut€nti~á prim'eira figura: : , . 
Aldo .Fi¡istad,' terior q·ue cantou o 
Rodolfo de " La ,Boheme". Moi sa
tisfactóriás foroñ as sopranós Rita 
Lantieri (Desd~mona), Adriana 
Morelli (Mimí) e 1\fariella Dev:ia 
(Amina). O barítono basco Juan 
Galindo supero u · a actuación do 
ano anterior_ nun lago un pouco 
inmaduro pero con -importantes 
'acertos · t gustou como Marcello 
en "La Boheme". Pedro Lavirgem, 
tenor mediano en d.eclive, cantou 
u.n Otello afortunado, cunha gran-
de honestidade, na mellor actua.
ción" que lle ; teño visto .. En ''La 
Sopnambula". cantou .º papel de 
Elvimo. o ten.or Eduard-o fimér;etr, 
posuidqr dun bon s;:stilo helean:.: ·. , 

• - ., I , • . 
tlsta e ao. que gostaname ouvrr en 
Rossiñi ou 'pantahdo ó.pera barro
ca xa gue, polo -que poiden apre
ciar, nos ensaiós, pgsue un 'coreado . 
rexisto de cabeza -o falsete- que 
lle permitfra ·cantll;r feliz·mente 
Hanedel; Purcell, Vivaldi, etc, Vol- ' 
tou a cid~de un. veterano, o baixo 
Leonida Bergamonti que encheu a 

. esce~ de "savoir fa.ire." o mesmo 
que o tenor José Manzaneda 
-unha voz que noutras 'latitudes 
tivera- unha- carreira:._ben. distinta
que mereeen fortes a.p1ausos no: . 

. ·foJ 4~ Cassio-. Polo qué_ resp~cta á 
soprano :Paloma Pérez Iñ,,ígo, ·.po

. ·sue "'ltodos =ns defectos da.. sua tia 

. etc:, depende ' desta reGuperación. __.. . 
_No caso df Ópera, o aluguer do 
-Teatro Colón supón unha quin~a 
parte d·o pré~uposto xera_l do Fes
tival e o .dispor de Teatro Múnici-

, pal' --_e ·xa que logó gratuíto- per
mitiria. facer · ensaios cómodos, se
parar as representacióris "'e incluso 

--facer duas -contando co aumento · 
incesante da demandaL e aumen
tar o número- de obras por Festi
val. E esixéncia. o brigada · dispor 

·dun Teatro se se intenta: ser:iamell.
·~e urrha pr:odución- própr ia-. E asi 
seguindo. · 

_Aínda qµ_e o :f estival.teñ. apoios 
-Axuntámento da Coruñá, Cai.:Xa 
de i\fqrr~~ de Galicia, Ministerio 
de Culturq., Diputación Provincial, 
X-unta de Galicia, · F1mdaCióir Ba.
rrié e Banco .de Bilbao...::: , o _certo é 
que os palcos de autoi-idades e~ti
veron evidenteme'nte valdeiros. Os 
políticos presentes foron : o Dtor. 
García S-abeil, Romay Beccaría,' 
Marfany, Bautista Alvarez e Váz- . 
'quez Pozo. O Fest~val, como xa 
dixeh, camina ca~a unha amplia
ción que ter~ de pasar~ pola produ
ción lo cal d~ meirande número 
pos(bel de elementos _:_Teatro, Or
questra, Coro, Escea, . Decorados, 
V ~stuár.io e Atrezzo- de xeito 
que -a mé.dio prazo o 'Festiv,..al se 

fixera· contrata:nqo os primeiros 
cam~me·s e... o. director. O Festival -

. corunes, por ímpos1c1ol.'ls · eco-
Lola Ro.drígue:z Aragón, directo.ra n.ómicas houbo - eje renunci4r { · 
dá Escola Sup~_riór:- de Canto - .d- ·-'c.0n.tratación _de divos - p.oLítica 
inetérío de vóces eº talento_s cuxa ql}e comezan a · levár importa11tes 
clausura urxente é reclamada _des- · ·Teatros do Mundo·, inclufodo Lá. 
de hai ·anqs por mu1fit·ude de -pro- "" Scala- a seria intelixente. non re-
fisio~ais e. poi9 -s~ntido escénico, - ·nunciar á. esta renúñcia; cada nqvo 
péro ,as graves limitadóns té~ri.~ caS' .. ·F eslival ·sube · a calidade vo cal e 'a 
éstá.n orimipresepte.s. Un ano· má'is, ·, . lección. , dada. por Aldo Fili~tad 
cantaron os barítonos coruñeses.' amosa que 0 noso Festival- noh 
Juan J. Vilfaca.stÚ;i ·e J;sé M. Frªga pfrcisa de no mes de relumbrón 
cumplindo con largueza os~. s·e,h ·,'-:-que cobran. por vi.r a Galiza como 
papei~; yor sé~uncÍ0 ano can'tou o · por actuar no Metropolitan, perq .¡ 

baixo Fernando· Balboa; de.intere- como ch~gan qnsos e quérense re- ' · 
sante . voz qúe ·precisa .de forma- e servar, loge pon cántan como seria 

. ción, · e qu e se estuda .sedarliente_ de d·esexar .. 'Quizá a prl->pria tra-
pode aspirar á -pr_ofisonalid.aqe . dl:tión progresista que mantivo v_i~ 

Ó director de Eseen_a d_este anó, va a .a:fici6n leve a entender bte 
G ia:n .Paolo Zenharn, foi.tou deho- a:spe ~~o , & xeStión. }.;_ altdnati_v·~. -

. dadamente -e con simpatia·:_ con- son . xestións ·oocqornosameni:e 
. tra os decorados - e con.tra- os non: · s.nqbs e ignorat~es - cal as tempor~-

sempre afortun~dqs - libr~tos- .. e das . de ·Bilbao ou Oviedo , cheas 
obtivo resultados· mellares dos de sefü>ritismo' !:JaÍ-.ato. e apo-:lilla~o 
usua1s, nQ Festival, senda· xtilstos o.s - _:_tempoj adas protexidas por UCD 
aplausos ql}e lle adicarón. Aínda . e promovidas desde El Paú-. Polo 
a~i. co-mpre pla,btex.ar, o nac.imento ·- que respeitá á temporada ·de Vigo, 

~ de prÓducións 'próp.rias, do x:_esti-= · aíl]da. ·inmadura, corre· grav€ risco 
· vaL Se no pró;ximp se programa . de ca·ir na·s ilüsórias pretensións · 

Rqssi.ni, ' podéria. ser· a oportunida- , dos biibaínps· ou · ov~tenses . que 
~e idónea para · contar con decora- ·_ ·conse.gtiiron ql.l-e nas suas cid ad es a 

' dos e esce.nografias--próprías. .. .ópera sexa vista con desco.ufian"za ., 
·. Pero 'o grande pwblerna do Fes- .- Será tema d~ próximo ·artigo. 
t tva-1 -xa recuperada e in·stitucio-. Anúnci'ase na Coruña, para ~ar-

'. nalizada ·a "orqHestra·- é o Teatro. _h ~ .zo ; ·unha representa·ción .de "Lo-
·o . teatro Rosali?-~·Castro .é o .Te¡¡.- ·~ hengrin" de Vagper. E no XXX 
tro de Opera histórico ·da: cidade; F.estival perfílase "L'Ita:lianna in 
as .obras necesárias para a adet:ua- Arg~li" de- R~ssini; ."l:a forza ael 
ció.n so.n ·mínirna.s« ,~retiráda.~. de de'stino''' de -Verdi ·e "Andrea Che-

__ ciflco filas" dé butacas pai:a refacer ··. -Jiier" d'e ,G·iortlaoo; de cumplirse, 
·, o foso, remo delación· él:o es·cenáb,o o· atractivo; seria indu~idáb€1.t 
. ~~ .~decuación dos· ··c.amerinO:s:..::. )c,a · 
· que cooserva 
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A :Dillxéhcia·~ . ~ 
· delohn·Ford 

ción da sintaxe fílmica, a un es
tado máis adulto, maduro e fun
cional. 

A verdadeira base e consoliél.a-
ción d-os máis ou menos manidos 
tópicos do western serian os fil
mes do hoxe inxustamente esque
cido Thomas 1nce e tamén ] ames 
Cruze e as primeiras realizacións 
do próprio Ford, que con "O ca
balo de ferro" (1924), aírrda que 
arcaico e simples (que non épico) 
t iña xa implícitas algunhas das 
constantes do autor de "A dili-
xéncia ". 

E por esta referida, pouco in
novadora e ·anquilosada situa
ción do xénero, que no ano 19 3 9 
a aparición de A dilixéncia supu~o 
non só a definitiva e madura cons-

film ; e dicimos asi porque a sua 
estrutura 'posue un contraponto 
entre o interior pechado e asf i
xiante e o exterior de grandes 
chairas frescas e amplas. 

Entre outrás cousas, A Dilixén
cia é un vigoroso alegato en con-

andando a terra 
Viaxe 
a M ontejurado 

Montefurado, nas nosas maxi
nacións de neno, era o solprenden
te, o nunca visto. Nosa nai contá
banos do ouro do Sil e como os 
romanos, pra estraer o ouro, des
viaron o río e furaron unha mon
taña de pedra e, por ese forado, 
fix'eron · pasar o caudal do Sil lixei
ro, escuro e cantador. Porque pou
cos .ríos haberá tan rumorosos so
mo o Sil. Nos anos da nosa infan
cia tivemos <legaros de tripar, cos 
nasos propios pés, o canle seco do 
~ío. 
· Andando os anos ollamos, · cos . 
olios ben abertos pra non' perder 
detalle, unha fotografía de Monte
furado. Non podeµió-~ lembrar si 
foi nas páxinas dalgún libro ou nas 
l!anas de El Progreso de Lu,go que 
'me _prestaba o señor Manuel ·de · 
Mon-te's~ pois, na casa ·de -Hort~s; ~ 

considerábano un xornal moi libe
ral e, consecuentemente, estaban 
suscritos a El Ideal Gallego,, funda
do polo coeng.o señor Toubes, si 
non estou trabucado. · · 

A primeira vez que puiden C?n
templar o túnel de Montefurado 
foi dende o tren, sendo xa un mo
ciño :unha visión súpeta e inco~
pleta que non matou a miña cur·io
sidade. De todos xeitos puiden 
ollar a .boca do túnel e o canle se
co do SiL Algo era algo .' • 

Cando mandaron de ecónomo a _ 
Montefurado, hai xa moitos anos, 
o meu amigo · Xaime Ceide, oxe 
coengo eri ·Alcalá ~e Henares con 
tratamentó ·de M.I._ Sr., nativo da 

'· miña tribu e fillo do caleeiro de 
Samartiño, ·-_co·nvidoume a ic á .súa 
parroquia. Alp_ me fon. · Entón 
cumplín o meu ·vello soño : pui
<!en ollar de"vagar, e ó meu gusto, , 

.os dous túneles,; ún polo que pasa _ 
·a Sil ~ outro"pdlo que circulaba . -_ 
a xentc; d_e a·- pé e .con carros. ·Pui
den úipar. -0· canle ·seco do .río. i -~ 

menos. 

M. AYAN 

maxinar as · vellas e · lexendarias 
aureanas. Aquela pbra, feíta hai 

· tantos séculos, a golpe~ de pica- 
chos e cuñas, era causa de p~smo. 

Noutras ocasiós voltei a Mohte
furado. Nunha _delas visitei o po
blado de Saltos del Sil -oxe Ibez 
duero- r~querido profesionalmen
te polo meu vello profesor de di
buxo· nos HH. Maristas de Lugo, 
Andrés Vellé e 'demorei novamen
te nos túneles romanos, observei o 
e'ncoro e deprendín como f~ncio
naban as· turbinas. No ano en que 
andamos persone1m'e outras <lúas 
veces en Montefuraf.lo. Cada nova 

. visit~ era unha solpresa renovada. 
Un non se .cansa de contemplar 
a.quela · soedade, tan a medida do 
home. 

Monteforado está no sul da pro-. 
vincia de Lugo, lind_ando coa de 
Ourense. Os montes son escuras e
súpetos. O Sil va:i encaixonado aló 
no fondo, futando entre curvas, 
_recur,vas -e · contrncurvas. Ape!las -
hai · ribeiras. As aldeas seme'llan . 

~ . ' . 

ano~ _antes. 

peor seriso da expresión, e d_a in
/orporación irrestrita ·dos ~eitos 
de . vida vilegos, ·refr_ex/J dos gastos _ 
do_minantes na clase do minante" 

· O peri'oaa ·de requperación en- .Jp:?2.3) -- _ 

céta_§~ apartir de :Íjf 60 e segue - ~ - --.A ~ conclusión de Sixirei ten_ vi-
con itnuamente at4] 950, peseie 9 . -~ sp_s <!_é pfoQábet A. alguén Ile'com-
intensidade migratória. En 19.20 · ---" · pr~; s_up~hla. · · 
con ta a pa~róquia coñ 82 i hab; en - ~ -
1949 con 1.056. · · · 

. -~ -~·· .. _-

penduraclas nas abas_ dos montes. 
Os encaros de producir electrici
dade remansan é acougan as augas 
ladradoras do · sil, q,ue refleX:al! as 

_ nubes, as montañas e o_ tren, sem- · 
pre con presa como ·si o seu desti
no fora non parar nunca.· Despóis 
do túnel romano atopamos un 
pequeno encaro de aligas escuras; 
prólogo do p~queno lago artificia1 
feito pra producir enerxía eléctri
ca. E como.si as augas tomaran un 
peq~eno descanso · pra despóis 
bruar con roáis forza. _ 

Servidor, -dende vello, ten o vi
c;io de facer vers?s; A calqueira lu
gar que vai, pra _lembraio logo 6 

· seu xei·to, escríbelle un.has versos: 
Con Montefurado non fixo unha 
e,scepción. Ahí . vai, pois, ese poe
mil).a que adic9 _a miña. amiga Xela 
Arm.as García pra saldar ·con. ela 
unha deuda _que_·se_ vai facendo ve-

.. lla. ' · · 

Cando a Xela vaia a.Montefura- · 
·a'o gustaríame. que~cou;probara ~i 
os meús versos lle ' a caen 6 lugar.. é 

segu e na páx . 23 : 

M. HO RT AS V 1 LANüVA 

si, =a súa música, ten algo da melo- · 
día das ondas ·do Sil, que baixan 
mouras de carbón berciano e dos 
re'stro ballos das pizarras valdeorre
sas. 

r 
CANCION DE MONTEFURADO . . , 

MantefuradtJ é un ·monte 
Jurado pala avaricia 
da vella-Roma imperial 

que saqueou a Galida. 

M.ontefurado é un monte, 
'un penedo rexo e mauro 
i e gar4a a viva lembran'f,a 
dos. buscadores do ourv! 

Montefurado é un monte 
que obrigou ó vello-Sil 

á- dar un b~rro de dór 
·e a camiñat má-is varil. 

-= • 
_Montefurado ~é · un monte 

Jurado polos romanos: 
ios sel{:s Jurado~ s'o.n ollas·-_ 
qúe' s_emell~.n c3se hur_nanbs; ! . 
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ciéncias, técnicas e trebellos 
Curación, do -cancro 
con micro-ondas 

Por non ser moi dóada a sua cu~ 
ración, o .cancro é a enf ermedade 
máis temida do noso tempo. E a 
enfermedade na ·qu·e os distintos 
métodos ou terápias usados contra 
el dei~a agora, non serviron máis 
que para debalar a sua rnaldade, 
pero xarríais para .curala de todo. 

As 'terápias usadas para o . trata
mento de_sta enfermedad-e podian 
ser: A ciruxia, facendo o que se 
chama un raspado ~a zona afecta
da; a radioterápia, consistente no 
tratamento con sistemas radioac
tivos como son a bomba de Cobal
to e os Raios X; e a quirnio!erápia. 

Este novo sistema é o tratamen- · 
to con microondas por rneio da 
hipertérmia, a cal adóitase aplicar 
por separado, ou ben conxunta
mente coa radioterápia, nun equi
po que se pode usar para o trata
mento' local de tumores cutáneos 
e subcut-aneos, do interior ou de 
perto das cavidades riaturais do 
corpo. 

A hipertérmia, ou' térápia por 
queceinento, que adeinais de s.e 
poder provocar por perfusión do 
sangue quente pódese aplicar por 
rneio de radiofrecuéncia, ultraso
nidos . e microondas, baséase na 
.aplicación dunha emisión de mi
croondas á zona afectada, co fin 
de elevar a tamperatura da mesma 
a uns 42,5° ou 43° C, xa que asi, 
a este, cham_ado, nivel térmico 
efectivo, a vasodilatación provo
cada polo q'uecemento fai que as 
células menos osixenadas ou máis 
enfermas do tumor, se osixenen 
mellar, e consecuentemente sexan 
máis sensíbeis ás radiacións que as 
destruirán, deixando intactas ás 
células sanas. 

Estas microondas, que teñen 
unha frecuéncia que entra no cam
po que o Comité Federal de Co
municacións de Estadp~ Uni?os, 
asignou para usos comerciais, cien
tíficos e rnifüares oe de 2450 - 13 ' 
MHz, e terán unha profundidade 
de penetración no carpo que e
.pende, ademais da devandita fre
cuéncia, da cantidade de água do · 
tecido a tratar asi como da potén
cia da emisión. 

i Está -a poténcia·-, deica agora, 
experirpentalrnente foi duna dous 
vátios por centímetro cadrado, 

· pero,_ dependcndo do turn~r, os 
. científicos auguran que se pode

rán usar vários centos de vátios. 

En canto á frecuéncia e á can
tidade de água dos tecidos, eviden-

, temente, canto máis baixa é a fye
cuéncia maior é a penetración; e 
canta n;ienos água conteña o teci
do, maior ~ tamén, a penetración. 

Para aplicar a hipertérmia por 
microonda~, é necesário o uso 
duns aplicadores_ q\re aseguren a 
comodidade 'do doente en trata
rnentos de longa dura.ción, o apro
veitarnento e direccionalidade má-
· xima da poténcia de emisión e que 
sexa o sufi.cientemerite robusto 
para que ao elevar a teÍnp~ratura 
ao nivel térmico efectivo non se 
derrame. 

Con estas características e fei
tos para distintas clases de trata
rnento, hai deseñados tres tipos 
de aplicadores : 

Aplicador de guia de ondas, qué 
é o máis idóneo para tratar peque
nos tumores, 'máis ,ou menos lisos, 
na superfícje do corpo. Consta 
dunha guia, que pode estar ch.ea 
de ár ou dun dieléctrico .sóledo,. 
formado por cortas seccións rec
tangulares, cun .'\extremo cerrado 
por unha parte metálica. Nel, as 

· ondas pasan á.tra:vés dun guia
ondas, sendo o extremo cerrado o 
que, preméndos~ con~ra a zona a 
tratar, r.ealiza a funéión. 

O apliéador en forma de "Saco 
de xu9ias" úsase para tratar zonas 
moito máis extensas que co ante
rior. Este, que consta dunha funda 
chea dun p.ó de alta constante die
léctrica, e se adapta perf eitamente 
á zona a tratar, está formado por, 
várias antenas dipolo cun alimen~ 
tador colectivo. , 

E por último, os aplicadores . 
coaxiais, que se usan para tratar 
tumores _que se atopan nas cavida
des naturais do corpo. 

Aínda que a terápia· po~ micr<?- ·" 
ondas xa s·e empregou para trat~r ~. 
cancros en persoas, a maioria dos 
experimentos que se fixeron foi· 
con animais - sobretodo ratos~, 
dando unha porcentaxe moi favo 
rábel e esperándose que sexa a al
ternativa máis vantaxosa para _ a 
cura deste ·cas~igador mal. 

F:.RANC ISCO ANT VIDAL 
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alimentos e· alimentación 

.A vendima 
e o viña (///) 
FERMEN'.f ACION ALCOOLICA. 
Este é o . p(oceso bioquímico i'm
portante e ·fundamental que suce
d~ na ~ransformación do mosto en 
viño . . -Nel, o sucre das uvas pasa a 
alcool etílic~o e dióxido de carbo
no (este é o gas que barbulla no 
mosto e que se desprende ao ár), 
·como produtos finais e func;iamen
tais, por acción de levaduras. Pero, 
ao tempo, pro-dúcense tins cám
bios de temperatura, densidade e 
organolépticos (sabor, recendo e 
cór) . . 

O proceso é anaeróbio (sen pre
séncia de osíxeno) e transcorre en 
tres fases (iniciación, fervenza a 
caéhón 'e final), nas cales traballan 
diversas e diferentes levadura~ a 
medida que aumenta o grau alcóo
lico. · 

Unha das variábeis máis impor
tantes a ter eh conta, perante a 
rea:céión múlti_ple, é a tempetatu
ra a al ten que estar entre os 12 e . 

·os 25 ºc. Xa que logo é importan
te o seu control mediante uri ter-
mórnet~o, de máx-im~ melÍor, lon
go' para poder intr9ducilo no mos- · 

.. tó. Nas ádegas pequena.s '(a mei
rande parte na no.sa · nación) · ao 
,non tei apareÚos necesários para 
rnantela ·entre eses límites, _o que 
se debe ~facer é conseguer unha . 
boa ventilación (o ·que sérve ta

_mén para elimi'nár o gas carbóni-

<:loado para a calidade do viño re
sultante, que se produza máis de 
vagar, xa que asi todo o sucre se 
vai transformar en.i::.a;kool, cousa 
moi im.pqrtante nos ·viños de poco 
grau alcoóli'co, como son os nosos, 
perfeccionándose asirtresmo os ca
racteres organolépticos. 

Outro aspecto · importante a 
subliñar son as vasixas ~rnprega

das, que non serán nen moi gran
des nen mbi cativas, tanto en an
chura como en alto. Tampouco as 
doelas deberán ter moito groso. 
Agora mesmo, son. boas as de acei
ro inoxidábel, aínda que .moi ca
rei~as para un coll~iteiro pequeno. 

FERMENT ACION 
MALO- LA CTICA 

Rematada a fermentación ante
rior, comeza esta outra, consisten
te na transformación do ácido !Ilá
lico en ácido láctico e dióxido de 
carbono, por acció.n de certas bac
térias. E moi importante para os 
viñas ácidos e de baixo grau alcoó
lico (de menos· de 11°), como son 
os galegas. As' hactérias actuantes 
rebaixan o ácido (aumentan o pH) 
cousa moi importante dado o áci-

. do dos nosos caldos. E-Ínoito máis 
importante nos tingps que nos 
brancas. Aparte, o gas carbónico 
producido é o que lle dá a chama
da c;¡gulla, que se nota polo barbu
llo que se produce ao botalo na 
cunpa ou no vaso. Para que esta 
fermentación transcorra doada
mente é preciso manter unha tem-

. peratura axeitada (non rnoi fria) á 

~ 
Cll 

~ 
Cll 
u 
e 
Cll 
X 

< co ;-que ,é t_oxicq en altas propor
. _ cións) cando 'as terrÍperatufas ex
_:'teriores ·son ' altas, se estas scm moi 

baixas débese q~entar a ádega, fa
cendo·. lúrne, do contrário a fer
rnent<i'~i:ón paratíase (viños aboca
dos) Oll_xa non comezaria. 

vez que se debe sulfitar (8 g. de 
metabisulfito por cada 100 litros 
de viño). '· 

Urihá boa fermentación alcoóli
ca ~onséguese regulando axeitada
rnente o proceso, · sen deixar que 
f~rva .. a cachón', pois . é moito roáis 

Aparte das duas fermentacións, 
ternos outras moi variadas, de tipo 
secundário, reaccións unhas boas e 
outras que producen anomalias 

, · e/ou enfermedades nos viños. Para 
. evitar estas últiclas compre 

manter unha boa limpeza perante 
. todo o proceso de viñificación,s;i.si 

.· oS · riolnes ·dos lugares 
A. costa de -Sóavela: 
os perzgo~ 
viñan do .mar 

A Costa d~ Soavela é a-parte da 
península d.o Morraz'o que dá ao 
-mar aberro entre .o Cabo Home e, a 
ponta de Couso; é u.nha costa alta 
con inormes faralleiros desde ·onge · 
se contemplan nunha impresio
nante vista, á esquerda as illas 
Cíe~, na boca d~ ria de Vigo e á 
dereita a illa de Ons pechando a 
ria de Pontevedra. · 

Sernella corilo un inorme muro 
ou vala:dt> tan grandioso que posi
belmente a este morro avanz.ado 
no mar -lle de.bao nome toda a pe-

ninsula, o Morrazo. ' 
Soavela, signiricaria pois, Sub-a

vela, ou sexa, "debaixo da vela" 
na mesma liña qué' moitos outros 
nornes galegas como Socastro, 
Soigrexa ou Sochao que proceden 
respectivamente de Sub~castro, 

Sub-igrexa ou Sub-chao. 
O nome. de Vela refírese ao fei: 

to de Velar, pois nun enorme .pro
montóriO chamado hoxe, O Fa
cho, hai· unha antiga garita de pe·
dra, que. en tempos debeu ser un 
lugar de ~entinela, ou de vela dos 
perigos que podían vir. polo mar; 
baixo este prom0nt6rio, que á sua 
vez é un éastro, exténdese a costa 
de Soave.la. 

ó1,1tro monte do Morrazo chá
mase A E'sculca e fai tarpen refe
réncia á 'vixiláncia ·§_obre o mar, 

_: A_"°8Amu: 22· 

BOTICARIO DE VILABOA 

como o de realizar axeitadamente 
a elaboración e a .manipulación 
d_os viñas. 

AS TRAFEGAS E O TESTADO 

0€'.~pois de ferver o viña, no 
c~so de facelo co baga~o, faise ·a 
1 trafega (ou trasega) para repa
rll:r os dous. En rnoitos sítios esta 
operac1on non se considera unh'a 
verdad e ira 'traf ega. O bagazo· sepa
rádo para a prensa ou a lagareta e 
despois a s_e destilar para facer 
aguardente; o viño que sae da . 
prensa levarase ás vasixas de viño 
de . peor calidade. No caso que es
tarnos a considerar, a segunda tra
sega farase entre nadal e xaneiro 
escollendo un día frio, claro e co~ 
lua ~he~ ou en minguante (deva
lahte). Este viño xa se atopa en 
condicións óptimas para ser enga
rrafado en marzo o·u abril. Se non 
se fai o engarrafado, convén facer, 
nese mesmo tempo, unha trasega 
máis e unha cuarta polos finais de 
xuño. 

No caso dos viños que non fer
veron co bagazo, pro cederase co-
mo no caso anterior, pero trase
gando a 1 ª vez ao rematar a fer
mentación vacacenta. 

As traf egas con caldeiros, olas, 
cabazos, ou outros trebellos seme
llantes producen un mellor area
mento do viño, cousa proveitosa 
para a sua calidade. 

Cada vez que se fai unha trasega 
é conveniente engadirlle alcool 
vínico, xa que se produce unha 
pequena perda por evaporación. 
As cantidades a engadir serán as 
correspondentes á baixa do grau 
alcoólico, aínda que a meirande 
parte das veces faise a ollo . Non 
convén botarlle augardente, pois 
aparte de ser antie.conórnico, pro
dúcelle sabores e ulidos estraños, 
asi como resacas e fortes dores de 
cachola en quen o bebe. 

Desp-ois de cada trafega téstase 
o viño, que consiste en enchcr to

talmente a vasixa e tapala ben, 
para que os micróbios aeróbios 
(que viven e se reproducen doada
rnente en contato co ár) non poi
dan amolar o viño. O primeiro tes
tado faise entre o San Simón e o 
San Martillo. 

A trasega ten como finalidade 
separar as sustáncias sólidas que 
acompañan ao vi.ño e que son de 
rnoi variado carácter físico-quími
co, pois son focos de aniñamcnto 
e contaminación por bactérias e 
fungos, que poden perturbar unha 
boa crianza. 

C. VARELA 

pois dali podían sempre .vir os ini
migos; non en vano na Lanzada e 
nas Torres do Oeste de Catoira xa 
ó arcebispo Xelmírez puxera as 
suas defensas contra as invasióps 
marítimas dos normandos, dos 
que Galiza sofreu · várias incur
sións. 

No ·caso de Cangas, estas vixias 
estaban ben xustificadas, pois aí n
da asi a vila non puido librarse. da 
tremeHda ferocidade ·dos piratas . 
turcos. 

Estes pontos de vixiláncia non 
. foron exclusivos da costa Gal~ga 

pois o. interior do país está d1eo 
de -montes con nomes r~Jativos áo 
usó de velar, Oute.iro da Véla, O 
.Parelot'O Fácho, A Estufca,.A<ia- · 
rita · ou Atalaia fan ' referén~ia .á ·tal ,. 

--·furición .de ettMtiiieia~ ~ ~~~ -- ~·.~-.~~ 
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. Novo consello 
da AGAL . 

' -'· A Asocia,..Ción Galega da Ung~a 
'(AGAL) t<:n elexido e·n xuntanza,· 
·receritemente . celebrada, o seu no
vo Consello que ficou como se- · 
gue: 

. Presidenta.- Ma. do Carmo Énrí
,que_z Salido· 

Vice-presidente : Xoxé Ma. Monte
rroso Devesa 

Se.cretário_: António GiÍ Herná.n
·dez 

Tesoureiro : Mam~el Rivéiro ~azÓs · 

Contadora: Ma. das Dores Arribe 
Dopico t~· 

Vogais :. José Agrelo Hermo• Feli
pe Senén López Gómez; Joám 
José Santamaría Conde; Alberte 
García Besada. 
Na reunión tomáronse unha sé

rie de d¿cisións, entre as cales 
consta a solicitude de entrevistas, 
dirixidas a cambiar impresións so
bre a normalización e normativi
zación do noso idioma, entrevistas . 
que se farian.. conxuntamente coa 
Asociación Sócio-Pedagóxica Ga
lega (ASPG), e que están solici
tadas co Presidente da Xunta, cos 
Conselleiros de Cultura e Educa
ción e tamén co presidente da Po-

néncia de Idioma do Consello Ase-· 
sor da Cultura Galega, entrevistas 
todas elas que se pensan repetir 

'f. 6 U ( ~j" DA BU R Rh. ~ 
"T( se.G.Un_o Q\J5 s~Y ..... 
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no futuro. 
Este é ·o ·segundo Consellq que 

~lix;e a · .Aso:~jación, que .repre~e!lfa 
.hoxe, fundamentalmente . xunto 
c0as · Irmaodades -da Fala; ·.as op
cións orga.n-i?:adas que defenden 0 

reintegraci<mismo lingü~sti~o. que . 
· nas páxinas do noso semanári? ten 
. si_do defendido e explicado abon

dosamente, co'mo alternativa máis 
posibilista' e real para a· normativi

' zación do noso idioma e mesmo a 
sua normalización glob_al. ; 

Cantare'/iña 

Organizado polo -gr.upo SARÁ'I
BAS, nos meses de xuño e xullo 
vaise celebrar o pr-ime-iro -concuno 
de ca~ció.n infantil galega, dotado 
con máis de 600.000 pta. en pré
mios. 

No concurso no.n ºsó van poder 
part-icipar os nenos menores de 13 
anos de Galiza, senón aínda ·o ·das· 
zonas da rata con Galiza, én Ast:ú-

-
nas, Portugal 
Bierz.o. . 

·PrÓXimamente~ daranse a, ~ofíe- · 
. cer :i .. totalid~de dás pases · deste· 
éur~o criado para .fomentar -a 'Carí
ci6n~m:f antil galega. 

Novos foiografos 
coruñ_eses 

-. , Na prime ira· quincena· :do íne; 
q~.e andamos, · celel;>rouse ~a Cpru-

, " ña unha exposicíón bai.Xo~o rubro · 
de . "_No vos fpt~graf<_:1s coruñeses''. 
DaqU:e1a·, · xurítÓ coa exposición, 
tiro use <;lo_· prdo un.ha ~ pequena :e · 
coidada ediéióri ~ duiiha escolma 
<los fotógrafos participantes. Im~ 
portante iniciativa- 0nun país no . 
que son contadas_: este tipo de edi- ~ 

cións e mágoá que non abr~nxera . 
todo o territórió nacion:i-1. -

-, 

· Segundo Festival 
Folclórico - · 

\ • .. . 
de Inverno de Vtge · 

. i"J t. ..• ~-·" •• • 

o'esde o dia trinta <leste. mes até 
o tres do viridefro décemb-~o, .vaise 
celebrar en Vigo ..o Segupdo Fesfr 
val Folclérico de Inverrio que b~i
xo a organizáción da gr':!P.O Muxi:· 
cas e coa axuda -económica da 
CA V terá- o seli- desénrol<? _no aú-
ditbrio' de.sa en~id~de. 

4 

Todos os grupos actu'antes van- . 
·no facer de balde, do m_esr¡_i,C? x.eifo 

. qu~ a entra;da ·no- local terá . igual 
carácter, sempre a partir das_ 8 do 

·: serán. ·\ 
O día trinta actuarán-Os Cru-cei

ro s; a Coral do Sportívo de Po~
teareas ··e o grupo de baíl~ ·Airiños 

d<!- .Riá.. o 'día un; serán~ Os Ale~ 
gres;-a -Cot;:?-1 testonnac de Cañgas . 
e. Seme~r~ita do Mar. os actuan.:. 
re's, para: que ao dia»seguinte sexan 
Faíscas .do Xiabre, a Coral de Cha
pela e Airiños d.o Tebra ?-S· invita-
dos. · 

Será pechado .este Segundo-Fes
-·ti val -de 1 nvemo d€ F.i>lclore eoa 
·actuación de MuXicas, -a Coral · d~ 

. Vi.liinova de Arousa e Vénto das 
Cíes. 

. V1GO ~ -Concurso .de. Interpreta
- ció-n na_ Gúitarrá Clásica "Cida9.e 

; de·Vigo":20 e 21 -dé Santos. · 

LUGO: Organizado por Edición_s . 
Xerais ~ máiS -polo Imtituto de 
Erisino Médio, .te.rá lugar'.' nos lo
ciis ' c!bte '·ultimó-c~ a pres~ntación 
do libro 'rNomes"Trás da Cdrda" 
de· C:4rlos Reigosa; ~a que' falárán 
Ant6ri Santa,arina e Anxel ~F-Gle : 
o . i2 ·de novem?ro ás 7 da tarde_. 

SANTIAGO : Presentacióñ · do li:. 
bro "Foros, Frades é Fidalgos'-' de 
·Ramón Villares. Na Galeria Sarga-

- dd~s o dia -25" ás 7,30. Fala!án 
Xos·~ R~món Barreiro e ·Xosé Ma
nuel Beiras . . 

ti -

Versos do lume 
· ' é vagalume 

_ Saiu_ unha •nova edición da re-
. c~n nacida GalÍza Editora, a edito
; rial qué ten como critério de edi:

ción (no J aspecto lingüístico) o 
reintegr~ci~nismo. Desta . vo.lta _é 
un libio -do poeta galego Ma:nuel 
Maria, . así duo. oolaborador ,déste 

.. semanário. . 
b \ibro,_ ·coidadosamente" e<,füa"' 

do, ven dividido · en ca.tro terµá
rios: Peregrinages, Espelhos? Fo.
guerras ~ Regressos, todos. eles 
con doce poemas, alguns dc;:les xa 
coñecidos. - · 

Chequeo a ... 

ve·n da piíx: 21 

· Seria importante que esta obra 
fora lid~ · polo-s habitantes de Xa

vestre. -e . polos galeg9~ eii xer~l~ -~ 
qu~ ven:_ !9go', iIJtetft;~ir 'esta dese
xá.da Íeitura con cita:s técnicas 
para xustificar esquemas de trata:.. 
mento etc.? cNÓn era inoíto nie
llor m~~cionaias nas nota~ ·fb.r~ do 

- texto? · . . 
Monograf ias da realidade de Ga-

· '\liza como esta compren, ·son im
pres'cihdíbeis para unha política 
correcta, . pa:ra .u'nb.a mutación en:. -
dóxena inda posfüel. . . 

F.C: 
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BE R-NARDO MA IZ 

Sobre a · Segunda República hai escritos 
volumes dabondo, mais queremo-s destacar a_ -
.inexisténcia até-agora de investigaci6ns sobre 
dos' -cánbios qµe a República introd.uciu.-nas 
relacións sociais. galeg,as, é dicer, unh¡1. fuves
tigación levada< d~sde dentro de Galiza. Se 
aceitamos. as diferéncias. de Galiza en· canto a 
estrutura social (case taréncia de bu-rguesia 
industrial), 'demQgrafia (emigrac.;ión), .econo
mía agr~ria (m~nif~ndio), lingüística,. _climá
tica, orográfia, etc., os cámbios do arÍo ' i931 
e seguintes, enmarcados na onda dunha crise 
económica xeral iniciada no -0utubro do 
1929·, teñen para Galiza características ·dife
renciadas. Non· queremos valorar nós. se a · 
Segunda Rep-ublica foi beneficiosa . ou non 
para o conxu!1tó do Estado, si se.asi foi para 
Galiza. Como afirmaciÓI;l inicial diremos que 
os anos· da República reflexan modificacións· 
substancias na realidade galega· nun triple 
ámbito: político (estudado no artigo .. "9s 
grupos políticos de esquerda en Galiza, 
1931-36"), demográfico e económko.- · · 

A -saída· para o paro encuberto .galego que 
foi a emigración camiño de Am~rica nos 
anos anterior'es a 1931, vese, ~outada · a partir. 
<lesa data, como ~feito da crise da ~conomia 
capitalis'ta comezada en, outubro ·de 1929. A 

· análise comparativa dos dados su&li~a 0 ven
"cello das estruturas povoa_cional e ec~nómi\ 
ca galegas ás do conxunto español, mais ta- " 
mén as -fortes diferéncias e características ' 
próprias dunha terra con '_ econorriia depen
dente e marxinada da -escasa--- industriali
zación española daqueles anos. A limitación 
forzosa da emigración ( ¿ Quén vai querer 
man -de obra estranxeira cando non hai tra-

' . bailo. para a própria?) coincide en Galiza cun 
desenv:olvímento dos sector~s básicos de pro
dución: -factor importante, xa que as fontes 
fundamenta.is de emprego eran o agro e ruáis 

· a -pesca; ·a cris_e foi fonda nun sector secundá
rio, pequeno na Galiza dos anos trinta. Xa 

-que logo, se non" hai emigración, eses anos de 
quebra mundial son anos .de ~recimento de
mográfico para Galiza: no~ sae man éle obra. 
A IIª República-, despois dunha baixa, inicial, 
sab~rá ence-tar 'base_s p·ara a superación. Ra

. m~n Ta.mames coida para o éonxu,,rito _espa-
ñol ·que " .. . el paro forzóso e.n Espáña _habri'a 
de v:erse agravado ... ", ·non -foi asi no caso ga
lego ao menos; os non-emigrantes, ·no no;o· 

. invesfigar, se incremen~ron os índices de 
paro, foi nun nivel moito filáis lene en Galiza 
qúe nas zonas industrializadas do Estado es
.pañql debido a esas co~dicións sector~is es
pec{ficas da ·nosa realidade, 

As tas.as d~ crecimento vexetativo ao ºIon
.. go do primeiro tércio do sé_culo XX'son en 
Galiza aproximadas ás do resto, mais,- mer
cede á redención foral c.I~ , 1873, completada 

NA n ·RE'PUBLICA 

A Con~ña nas prim~iras d~cadas <leste século--

coa amp~ÍacÍón da -medida_ no perí~do de progresiva da emigración, aumento da chega: 
Primo' dé Rivera, con ·efeitos no .pri~eir~ . tér- da de imigrantes, índíces elevados de natali-
cio do século (é importante o me'rfado gan- dade _e disminución da mortalidade, fainos 
de_iro nacido durante a Primeira Glférra Mun- ~hegar á conclusión de· q'ue o temp-o da Se-
dial e que pulará ·a favor de GaHza)° e rios _ · gunda República foi, no phino demográfico, 
ai:ios 'trinU1:, fac~ndo ·novos pr~prietários ·dos beneficiosa para Galiza. A Guerra civil -per-
ve_llos foreiros e· ~cupando máis man de obra turhou ese aumento. ·· · 
non~emigrante. -

qs baixos índices de industrialización 
'..;_fóra .do sector conserveiro- obríganos a 
centrar a economia galega nos outros secto
res de produción nas suas vertentes várias: 
plantas cultivadas, extensión dos cultivos, 
aumento da produtividade da terra, maéleira, 
gando, pesca. Di~ia Peña Novo, xa no 1927, 
que "Galiza o.cupa el 5 por ciento del suelo 
español y cosecha el 12 por ciento de la to
tal produción agraria ... es la tierra agri'cola 
más adelantada de España". O aumento de 
povoación indicado, unha doada política 
creditícia pdr parte do Estado, o pulo das 
Sociedades agrárias de vella tradición, as ne
cesidades europeas de carne que convertiron 
a Vigo riun grande exportador e fixeron re
surxir os matadeiros de Pornno ... formaron a 
-urdjdume de fondo. Aínda asi, e como no 
resto do Estado, o valor da produción total 
agrária baix.ou; _as medidas de control sobre 
os précios xunto co forte despegue da pro
ducióñ cárnica e o reforza.mento da ¡resca 
daban a Galiza. unha situación de equilíbrio 
económico máis _axeitada que na España 
agrária ou. que en Euskadi ou Cat~luña, co
mestos polo paro industrial. 

Se o sector pesqµeiro reaxiu, eomo conse
cuéncia subliñamos a brillante indústria con~ 
serveira que puña a Galiza no primeiro ponto 
do total español facendo, sobretodo nas rias 
de Vigo e Arousa, focos industria.is irnpor
"tantes. Os asteleiros, forado Arsenal ferrolán 
e algun de Vigo, eran pequenas empresas 
cuasi-familiares, mais que, no· seu conxunto , 
xunto coas minas de San Fins, Viveiro e Vila 
Odrid e as obras do ferrocarril Zamora-ou~ 
rense, conxuntaban as apreciábeis concentra
cións do proletariado clásico. 

Os cadros· estadísticos son significativos: 
unha Gáliza agrária: e. mariñeira con algun nú-

- · deo industrial que, fortemente dinamizada 
ao longo do -período republicano ca.mi.fiaba 
cara a afirµiación como Terra-Povo nos pri· 
meiros dias do -verán do_ 1936 cando empeza 
un negro período da nosa História. 

Unha simples ollada a uns cantos números 
xustifican: en tres anos (.19 30-3 3) a evolu
ción da p9°voación - galega é' nunha esc~da· 

,DADOS ~STADJSTICOS 

. ruáis_ graryde que nun período semellante nos 
trinta anos ahteriores. A caída dos índices 
de emigra~!ón .:pe.rmiten.· aloumiñar que a 
nosa terra d~ix~u de perder unhas 7 5.000 

. persoas ho quinquénio 1930-35 e que-foi ta
mén te~ra de an:acción -a indústrii conser
veira.- para a inmigra:ción interiQr ·española. 

Os í_ndices !ie movimento natural da -po· . 
v_oación dan unha vitalidade máis forte que -
no resto do Estado español; a análise das ~s
tadísticas de natalidade e.mortalidade-fannos 
yer que a primeira é sup~río~ á méclia españo
la e que a ~mort11lidadé é inferior a me~má. 
De tal xeito a conxundón entre c;lisminución -

_ PESCA (1- 934) 

·EM gA RCAC IONS- ..... .. ... ....... ......... .40.117 
HO.MES .....• : ... .. ............. .. ~ ... ... .. .. :; ... J7.075-

- SECTOR COl'JSER V EIRO (1934) 

Nº -.FA_BR ICAS- ... .. : .. ... . ~ ..... ... .. ..... .. ... .... 262 
T RABALLADO RES .. .. .... ..... .. .. .... .. , 11.530 
VA LO R PE'IX E .......... ...... ':3 1.504.400 pta . -
VA LO R CONSER VAS 
EXPORTA DA S '. .... .. .......... 15.01 8.700 pta . 

EM IGRAC ION 

l 925-29 .. .. ....... .. ............. . : .. '. ...... .•.. 127_. 143 
'1930-34 .... .-......... ....... .. . : ..... ....... : ... 50:293 

;. 

CABE ZA S D E VA CUNO (1934) 

.E : ESPA ÑO L .. ..... ............... .. .... .... .. x .. 4.215 
GALI ZA .... . ;.., .. .... .... ......... : .. .... : ...... .. ,., 1:247 

TASA D E A UM ENTO {B ASE 100) 
. D'A PQVOACION 

1900· ._. ... '. .... . . : . ~ ._. ................ : .. . , .. ~ .... ...... .-100 
191 o _ ............... ........ ........................... . 104, l 

-19·20 .. ....... ... .. .... _ .. .. ......... ., .... ....... .. .. .. 107 ,2 
1930_ ... .. .. : ..... ...... .. ... ....... .... : ... . ~ ......... 112,6 
1935 ..... .... : .. : .. . .-.. .' ...... .. ... .......... ......... 121- ,2 -
194G .. .. ... ..... ............. ......... ... .... .. ..... ~: 125 ,9 

Co 




