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· ñário. Non é un' problema d~ c~n
tar a vida'', ' "non ~ s~p!imir .a- vida
do· h-oine".
.
.
~ óelción _política senón c:le actitude
···i/. "'· """· ' Pero·: doutrá band~· ; d.es~n·ro- mtiraL ·Aqui terá que. haber escase, .. '
.
"'"' . lamos programas de saúde para
za de certas causas -en aras da
N.B. ".
· •... · ~- ... que . bs nénÓs ·non morran.,.,. A.cflli
abüradáncia fundamental . para o
. -\..
(. .. ) Rin;rih, como habia tempo .· ~ .. -antes' .fnóHian douscentos · nenas . ' . povo ' e en aras . da acumulación .
económ_ica que nos permita sair
que non ria, cando, rio debut de
· · de. cada" mil que nacian. Hoxe redo atraso e· o subdesenrolo .
. "Españo'les"., ·se ... descerebraron ~ ducímolo a- menos da metade. ln.despia.dadarñente · Alfonso Guerra
, da nos taita moito se comparamos
,; ""i1 :-· . ' -~ \. Yf6ié~.:'t:: 1 /11. ~
(Dunha entrevista a Tomás Borge
e Victoria Prego. _El,. insistindo en . . cor;¡ ·9.utros pa(ses: -~_EUU, 35 por
que .era o prime1ro d.a sua cla.se.:.?00 ,;¡ ~1-9-00;_ c.1;1q~p~ Bu}g~rJ~...,5•.... .Per~ . \' comandante-do fSLN e min~stro
do Interior en Nica1água: folta
pan/u lário, .. a índa que, iso si"rillo - .._. . está claro .qüe 'e_sa é a mane ira pra- .
por BENJAM IN FORCANO)
te~ Ela, ti.randó .máis dentes qué ·· . t(c.a. d~ c~r;rÍp!ir ,cun ma,ndamento
vc:iz. El_; teimando en man~era pár".da· lei de- Deus. Porque yn gooei-vada d~ que aos nove anos ('dixo
no. irresponsábef que esquece a saaos nove?) atopáballe ·a lóxica inude do 'p.ovo e· que o ~ue está fa.
terna a "O ·Critério" do ·señor Bal-·
cendo é matar ao povo, violando
mes. Ela, poñendo ao-rapaz na si· todos os dias un princípio sagrado
~ N . 20
. ---tu ación do rieno ·do povo que pasa
que se identifica pfonamente entre ·
exame nun_h·a cása ben da capit~I,
o que di Cristo e o que di· a RevoNon h_ai moito's...números falá(. .. ) O aumento vertixinoso de deXa está, a Consellaria de Inr ao 1
.18 dedfoar un disco (Mahler, .
lución (. .. )
grau de complexidade e destrucbainos dun. excelso Gobernador d úst.ria vaí · preocuparse da cría
- (Reteríndose á actual _situación
por suposto), que lle fixo ficar
ción das novas armas e sistemas de
Civil de Ourense que dicia que .de cabalas; potenciar os curros,
moi · sério, cáseque tráxico, e nos
interna en . N icarágua) Non seria
armas
presupón, obviamente, unen Oaliza habia "mucho's borre- as.rapas de b~stas, axudado P<'.>~
preciso fomentar unha maior immeteu a 'todos o corazón nun puha
terminoloxia
militar nova, 'ele. gos", fac.endo honra -. dos seus l~ industrial' do gonto que .é im·ño diante da posipflidade de que
portación de bens?
mentos' novos na teoria e na t~c
a lubreira .gubernamental nos reportador (de ·Salamanca para
' :_Aín.da importamos demasiadas
apelioos.
nica 9a guerra , o que fai que o árecoñe~e o ' "lied" do. seu -divino
cóusas. Aqui, ás veces, en tr.oques
acá) de arreos para cabalarías,
a
das con,,secuéñcias incalculábeis
Un Conselleiro; bon seguro · oousa de calidade contrastada· e
.pr~ceptor 'de música, (. . .)'
de import~r leit~, importamos
élá
carreira de armamentos se éx·
champu para cans, pero non para
qu'e coa' mesma ideoloxia fascis~ con móitqs pedidos nivel .local
.
tenda
permán~ntemente. Ainda
· RAFA CHIRBES
todos os cans, senón.para os cans
ta-leillnista qui ·el, 'c omentaba v1gués ·ou mesmó nacional gale-.
non
empezou
a produción masiva
.¡
,' .
que arrodean detera:Únadas parróout-ras causas semellantes , c.on go.
da
bomba
neutrónica
e está estu·
quias· no centro da cidade onde
idéntica irnpunidade. ;
O "endeieitador" non : ten·
dándose o arma 'graser', un tipo
viven os ricos, para eses cans, pois,
O bon do se.ñor de Vicente; puñeteinddea do que é a m~us- 
de laser que emite radiacións game.
non para· os cans dos -probes.
Con·selleiro de lndústria .sabe tria': nen sequera observo4 os
N.-16
ma tan fortes que poden pulveriPorque os probes nen se bañan!
Marx porqué grácia ou disgrá- guantes que manufactura o alu~,
zar ~lquer célula viva a grandes
_Champu para cans mentras non
~ ~ídel Castro tala de "estratéxia;'
dis~áncias.
Estúdanse e expericia, visitaba sen mvitadón -~ dido, por máis' qu'e ll<? seu. Astá~
hái ·xabrón dabondo para lavar os
.· ~ntre os cristi'anos e a r.evoluclón.
méntanse técnicas novas que emacompañado do Goberpador Ci- no ·natal· os obreiros teñen que
· nenos, neri leite daborído!! Aín{ia
. Ti pa~eces ir :máis alá; talando de
.preguen a enerxia electromagnéti- vil do Partido .Paralelo': Virgínio - empregar material serriellante.
impotamos demasiado .. . O quepaintegráción :
·
ca como combustíbel .para o lanFuent~s, a expofeira da Vigo- · Mentras tanto, que se maten:
sa é que hai sectores da~ cJase mé-Ben, non é tan difícil_ fa.cer .comzamento dos foguetes. O obxectidia que están habituados a determostra 83 na cidade de Vigo, xornalista houbo -que .criticaba
prnnder esta c9ir:lcidél)éia entre os·
vo perseguido: aumentar a velociminadas cuestíóns qu~ non son
como ben di o horñe.
agremente á Xurita por non asisprincípios mora is revqlucionários .
dad e actual (6-8 quilómetros por
impresc'indíbeis. Aí pode haber un
Non sabemos o que iria dicin- tir á inauguración da Vigomose ·os princípios cristianos. Porque,
se11t/ndo) até acadar a velocodade
determinado descontento, pero en
do por. outros lugare.s nos qu_e tra. Ao seguinte día, todo claro:
por exemplo, as leis de Deus din:
da. luz.
(. .. )
realidade ~aqui non hai escaseza
"Non matar". l:Z, qué outra cousa
parou ou visitou,_pero o que si a invitación saíra o dia anterior
praticamente de nada. H.ai xoguef:\.os pavos . que levan sobre os
. . . é a revolución senóo a afirmación
dixo, n~n dos ".stand~:' (quiz_ais e asi . non ·.hai protocoladnr .que
tes
de
_
sobra,
ha(
?limentos
de
sohombre
iros os inmensos fardos da
dá vida? E, qué é a reacción e a · ·
d. o~ ulti~os) f01 qu~, en Galiza protocolice. nengun protocofo.
bra, hai perfumes, hai unha· mor~a
carreira
de rearme e que, por acucontr-revoluCión senon a afirma-~a1 moltos cabalo.s (en espa- Son che as causas -do' Soto que
de cousas ás veces inúteis. Chegará
mulación de novas armas, cada
ción da mo.~te? Porgu~ ~s inimi- . .
nol, naturalmente, como bom percura 0 máximo prolagoni~
o momento en que terá que haber
vez máis perfeicionadas, ven amea_gos do pmw. matan, · non sq no ..
membro
goberno galega e mo. A bon seguro qtte se o pre-· ·
definicións de carácter moral e enzada
cada vez máis gravem.ente a
paredón de füsilamento, non só
tón haberemos de escoller: ou lles
sen que nos cobremos nada pola sidente da Xunta de .G. fora ·do
correspón-delles,
sua
existéncia,
asasinarido - ,Prisfoneiro~, non -só
damos de heber le ite aos ne nos ou
tradución nen pola transcri- PSOE de G. a invitación saia
nestes
momentos
decisivos para a
,autorizando o crime, senón permi- .
nos botamos Christian Dior no sosorte
da
humanidade,
da civiliza.
antes de ters~ celebradas as eleición).
tindo ·que os ne,nós morran de fa-·
baco... Ou nos bañamós cun xac.
i
ón
·a
misión
histórica
de obsta0 probe do industrial, con- cións municipais:.. por , un se
me. Non é esa unha mane.ira de vibronciño deses... parisinos -eu
culizar
a
via
desta
carreira
desentan, ficou abraiado. El veñá a acaso.
olar
o
preceito
de
DeÚs?
,
non
sei
cómo
demo
se
chaman.
freada
cara
a
destrución.
Especialcriar emprego, obradoiro novo,
Ben,,. repasemos: tero.os BoNós' proibimos - ~qui os fusilaou lles damos de comer aos probes
mente pa'ra os pavos da Europa,
vefía a exportar , (Angola,- U$A, rregos, · Cou9es, .Couceiros, Reís
rnentos, desde o princípio. SupriE asi resolvemos o problema social
continente
no que se concentran
non · usa máis-que coíro e causas de Roa -que va:i. d·e "asilves_tr<1;pena de morte e nunca
. mimos
deste · paí~. Nun aspecto moral.
cáseque todos os armamentos nuda terra: .. ) e chega a bon do Ra- do" - 'e agora ternos a de-Vicenmáis en N icarágua haberá .pená· de /
Porque
pode
non
ser ún' revoluciocleares, a loita polo desarme, pola
,;
'
.
món de Vicente e asi que lle ·ve te, que asegura que hai moitos
morte . .. E_ poderÍaf!lOS "ter .criado
nário,· pero se me. dan a escoller
contér_c ión do emrnrazamento de
q chiringuito abre a boca ,é fica . cabalos...
.
·
u nha ''lei" que amparase os fusientre salvar a un .neno ou botarme
novas · foguetes . pola retirada e
como un patriarca pontifiCial:
E . burros de duas patas con . - larnenws. Non· q fixenio~ porque
u~ha _ loción, teño que salvar ao
· destrución dos existentes, consti-en Galiza hai Iíloitos éC1:balos . . . .. mando en praza, taÍné~ . .
é o de "respei'- - neno inda que non sexa .revolucioun princi'pio noso
t~en un problema esencial , vital.
.;
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Merqúe a história ~e
Galiza. Adequira
·A NOSA TE_RRA

.
Pertencer a A i\IOSA TERRA,
·apoia.la e suscrebérse a elá é·necesarió
para ,q ue haxa
·
un pe~iód_ic_
o
galega
ser:nan.a l:
.
.

DESEXO SUSCRIBIRME A A NOSA TERRA
POR UN ANO

·o - 2.580 pts.

POR SEIS MESES

O . l.250 pts.

AO CONTADO

p

CI REEMBOLSO
• Afí>Cfo. 1371 VIGO :

p.

NOME
.ENDEREZO ........................,......... :..................................... ~: .. .... .
PROFESION ................................................. ....... .....................

N. 224/ DO 16AO 22 DE XU _Ñ O/ 1983

.-

N.AGIONAL
'

._

.

.

'~

~·

·P -.gran negócio dos _qirectivos de··_ Celulosas

·... ~'
:~~~~/~~-~

-:·. . :·<
·~-~~.- .- ,~~
4

:_

!Ajtapadéira ,il\lllhá.·~6mpañía :~tenne<Iiária de 111adeira
No .nú~er.o J ~~-, f~ldb~~~os. dos "outr~~~chelr~~ d~ · ~~Í~io$a'', ;t~·mentando imha· curiosa senténcia 4e .
que pode -levar Norfor e sen pre- DUMPING INTRAMUROS
"" MaxiStratura de · Trabalio que condeaba a un ·t-raballador..da factoria de ENCE de Ponte.vedra. , .-.
tender afondar · demasiado~ po- AO REYES ,. .·
·-Daquela, no úl~imo ladiño da reportaxe, filiábamos
que Celulosas de Pontevedra estaba enfrentada
·demos, . con dados da própria
·
· ,
cós camioneiros agrupados na CID_MC xa que non respeitaba a orde circular do Ministério de
ENCE,· ver c.áles .so·n os custes.
A :pfatica cómerCial que leva
Transportes do 16-2-82 sobre a obriga da ·empresa transportadora de respeitar as tarifas oficiais:
Corivén· seguir ben, que é ·algo Celulosas de :eontev~dra (e por
Este ano, rematantes e' ~ransportistas · están a levar unha ·loitá polos précios·que engade
lioso.
·
·
· extensión a empresa pública Naun grifón máis a toda teceman_e xe q~e ·hai'(l.rreddr da 1factdrüt1'onteveflrestt.t"'- 6
~- Par-a facer únha tonelada mé- cional de .Celulosa) ~ de verdaA histQ'Pit/iiestas Jifias non é só a dos.~i:'</nfl.ito_s que poidt;1 ter t/etnpresa C<?~ ~~us proveédores. .
triCa. de .pasta, son. necesários deiros ibestres do negócio feíto
senón todo o. que no' mundo ~a madf!.f~~ pó~~\~édrés, K,ªle~o . (/ t;~tatsl. ha1..:·· ;,."
~.~.-.
3 ,2 . metros cúbicos de' madeira. para fundir a,os competidores,
·
· Cada metro cúbico sae . -como: percurando . o , benefício }~áis
No ano 1976, os "stocks ~' de
·
·
· . ·
madeira son , excesiv_os:"' Os camédia- a unhas 2.500 ;pe'sefas;··,:.~rtrplo.
rnioneiros levabañ un cupo dun
· su~~ndo · gastos e précios diver_Aserradeiros hai que $e viron
sos.
.,.
obrigados a pechar as suas poicamión ou todo o máis dous ao
· Ben, resulta que celulosas .tas xa que celulosas mercaba 'ª
mes, cun "te salvastes" cando ·
cadraba. E isa., o que o canseasegura que 0 3 2 por cento .das madeira de rolla de cen e májs
guiu.
. _60.0ÓO pesetas . ·q ue. lle custa' -quÍlos .. Eprééios que oscilaban
- Foi entón cando chegou· un
producrr unha· tonelada métrica . entre as 2.700/2.800 pesetas tode_ pasta C'.OrÍespond_e á matéria nelada, aproximándoa ao précio_ .
bon señor, que por ser campaprpna, ou ~exa, unhas 19.000 - 'dos aserradeiros · tirándolle a
dre do director de celulosas,
pesefas. Se mu}ti'pJ.icall)os o pré- · eles calidade, xa ~ue con menos
Xosé Taboada Lobit, consegue
un cupo de cinco mil inetrós,
cic;> -inzado- do- .rnetrq cúbico quilos 11on lle vale <a aserracobranc;lo por tonelada sesenta
de, madeira por 3,2, t~mos a deiro, por ser . torta oµ por ter
pesetas, fóra da c.orrespondente
cantidade d·e _8.00.Q ·pesetas. Ou moitos nós. Pode que esta ma- comisión de celulosas, que dasexa, falta'nn()s 11.000 pésetas -<l'éira sexa a· que nós denuncia- ,
quela serian 120 pesefas, dada a
parn; que os cákulos dean ~o mos no .número 180, que saia.
eses suministradores "exclusixust9. .
logo de _celulosas· pot non servirvos". ENCE tiña dous grandes
Sori os m1stérios 'dos grandes lle e ia dar a Boisite, pagando o
pato -un ernpregado que foi con- .
suministradores exclusivos annegócios das empresas estatais.
tes de ser fundada Norfor., que
deado logo.
Oaro, había perdas
O GRAN NEGOCJO
·
ten agora a exclusiva. Estes su. DE .PORTUGAL
de précio ao venderlla a Boisite,
ministradores exclusjvos eran
pero _como se nada. "
Etelvino Balboa e Xosé Alves
Segundo fontes dos rematandun .mes,
Celu. Hai.algo máis
.
.
Blanco, asociado con Osear Letes de, Huelva, debe haber algun · losas de · Pontevedra estivo a
mas. Cando- entra Norfor, estes
interés p9r parte de Jaboada traer madeira de eucalipto sen .
vanse manter como comisionis:Lo
bit co~ madeira . portuguesa , carapa da :zona do Ferrol; ·a
Xan CarbaJla
tas da intermediária final, coxa que antes non entendían · a 3 .J 5O pesetas a Tonelada. co- ..
brando 150 pesetas por cada no. Pero hai un exemplo cómer- está en que é a própria factoría relación. Norfor, s~gundo se ve,
m'o á empresa lle semeHaba que
Tonelada métrica que. suminis- cial que aínda é máis cfaro: o a .que impón o ·précio do mate- é a encarregada de importación.
non -lle viña suficiente, montou
rial; non tendo ruáis p~sibilida
transporte de astillas.
tran.
Os r~matantes galegas e pon- un control na zona de Betanzos
Celulosas impuxo un deter- des os transportistas que collelo
Na exclusiva estarían,. con catevedreses concretamente, quei'" ;· para ver por onde ia. e viu que .
pital e segundo fontes próximas minado modelo para o transpor-_ mi... morrer de · fame. ·Unha ~áronse moitas veces de : que - parte era absorbida por unha
ao negócio, xentes como Garri- · te , de tal xeito que se querías nova transformación do .camión non se plánificara o seu traba- fact.oria de Tafisa e parte por un
do Seoane, actual director · da transportalas t.iñas que axeitar o seríalle ruinosa.
llo , sen dicirlle qué caste ·cte ma- exportador coruñés· con tratos
explotación. forestal de ENCE e, camión para 'isa, só PªFª iso. O GRANDE NEGOCIO .
deira .debian mercar. para servir - con celulosas finlandesas. Subíao mesmo tempo, director de Unha inversión unidireccional.
·,ás.empresas dó' ramo . .
. ron o précio artificialmente· e
Norfor, e especúlase · con que , Pois ben, 'o problema clav~ · · Para . examinar un pouco · o .. , Tafisa ·e Finsa negociaron arruinaron ao_ exportador, so------,..---___,,,......,,.._,_ · sempre: directamente cos ma- frindo tres meses de dumping
Taboada Lobit, director de Cedeireiros, a primera delas prefi- alcista. Por certo ; Tafisa , ao selulosas, tefia un dez por cento.
- ·re, normalmente, : <as pequenos . gundo mes estivo _a ponto de reEsta exclusiva nunca saiu a con·rematantes, están in'áis pola ca- tirarse, pero· aguantou. A longo
curso público, que se seipa, solidade. Por contra, Norfot "tra:- tempo, cargándose ~o exportabretodo pensando que esta d_e" ga" tqdo·, pero, iso s1, pronto dor, o ·que vai sofrer é o précio
beria ser unha premisa básica
marcá . l}n desconto dun ·so por da madeira na zona, que ha baipara a concesión: gañala en con.
. .
. .
'
c~nt? · . por má calidade que dei- . xar decantado.
curso contra outras compafüá.s
xa:rí ' abs madeireiros _a ·treme_r,
que ofereceran piares con di- .
·sobretodo cmi'tand .o con que a · DIFERENCIAS DE PRECÍOS
cións.
Na investigación da nosa· repor- nos montes. Se houbera algunha· · .
poucos lugares poden ir vender NA MESMA EMPRESA
Norfor ten, para a provínci~
taxe, na conversa saiu unha cues~ relación . PC!rtugal-importadores · e ·
pontevedresa, catro grandes co· a sua producióti. E así como ·fan
Que a· madeira . non é toda
tión que non podia faltar · ao fa lar - entre es-tes e celulosa·s, a cousa pomisionistas: . Etelvino Balboa,
descontos, non dan primas se · igual é facilmente coinprensída madeira·: os incéndios. il111os dia ser · de esP,anto. Que iri_vesti~
Sinsa, Franco 'Parrado e Cabatraes boa calidad.e;
bel. Pero que para as mesmas.
po'r partes.
guer:i.
~
.- ,
..
llero. Os cálcuÍos · da comisión
Men'tras
os
madeireiros
onucalidades · haxa diferentes préSalientamos. que Norf9r impar·
E qué investiguen tamén cómo
qu~ . lle dá pola ex.elusiva ENCE
.benses
·
están
.negociando
unha
.
ci9s ~entró da m€sma empresa .
taba madeira de Portugal e qui- . se estropean as- instalación~ de an- -_
a No~for, falan .de -175 .Pesetas
.
suba
de
case
600
pesetas
(de
Vela_iuns casos sintomáticos.
zais haxa _máis empresas made.i_- ticontaminación . da f actoria de
3.035
_
a
3.600
pesetas/tonela.
por tonelada. ~
reiras que se de.dican a 'iso. Para
Pontevedra cada vez que talan de
A-En- Huelva, , págase a mada), ' estalles entrando made.ira
Como dado a salient_ar, dicer
alguns 'madeiréiros, son portugue- ,. moritar unha ~elulosa nova - na
deira
a 3.035 pta/Tm e piden
desdé ·Portugal _p or Fuentes. de
ses os qÚe 'que.ii:nan o rrionte ·gf:!le- nosa nación. Naturalme·nte.· que
que cando- do exceso de madeios
rematante'
s 3:600 . .
go:· ·unha vez queimado, a sua illa- non ternos n.ada a favor de "que ·-·
Oñqro, np. prov-íncia de Sal.ara, chegouse, .PÜ_r· parte dos redeira, ··esa que se importa; sairia . instalen ·tales ~ábricas a mansalva,
manea, a 4.000 -pesetas por to-..
matantes ·ou . transportistas.,. a B.-En Miranda ,de Ebro, o _
máis,cara
para
as
empre~as do Ese
naturalmente
que
pensamos
que
•.
~nelada.,
dicind , . .importadores · metro-estér.eo sae ~ 23QO, a Tm ~
pagar 1:ooo pesé'ta's por camión
·tado español.
hai que fabricar papel, que nel é~
. que viña do ·norde do Estado.
·ao exclusivista.
a 3.000 ·e o ·metro cúbico a
- ·En auxílio da tese ven a afirma- tá vostede .a ler estás linas . .Pero as Es.ta
madeira,
tanto
o
de
pino
O TRANSPORTE DA ASTILLA
3:.330.
- ción ~e que qs if)céndios son sem- cousas hai que fácelas ben.
.
como .a do eucalipto, está enferpre e·n liña recta·, tal como se foQue anden -concoidado, ·sobreC.-En Návia, - á madeira. da
--ma nunha· boa parte (lemb.rePara comprender como xoga
. ran provopados por unha ~vioñe-· todo os habituais de protesta:· é1 ...
zon·a
de influénCia. asturiana páa ENC.E cos intereses de labremos a phoracant<;t semipunctata
,ta. tal e como se ten comentado
ñ1áxima benef icia_da' da suspen.sión
a
2..9 5Cf pta/Tm e- a da Cogase
do eu~alipto) e X.a' hai árbores
go~; rematantes e tra_nsportis"tas,
nestas páxinas.
_das obras· da ·a utopista (decretada · :
ruña
e.
Lugo -a 3.500.
baste citar,
por
prime.igalegas contaxü;idas das plagas .
· Moitas veces se te.ri acusa.do ,i na . por un representante do capitalis.
. exempio
.
\ .
do piñeiro portugués.
_
rq, -como se rrnpuxo nos montes
· ,;voz populi", ~ ·celülosas (a si, Inmo, non -esquecer), foi a p~ópria
D.-En Zaragoza están pagancomunais · ex_propiados polo
. Pero o .!sfan negócio está nos
- cleter~inadamente) de ser a auto- autopista, que non · recorriu a nendo a madeira montañesa a
ICONA o eucaliptus alleo -para
incéndios (ver recadro a.dxunra ou a provocadora
dos . lumes gunha instáncia. ·0110.
.
(paSa. á páx. seguinte)
to).
destrucíón .d.o monte aufócto-

de
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Segundo os madeireiros ·de Pontevedra.. ·.

Veñen de Portugal
.
os que quennan ·os ·montes.
.

ros

.

N.12,4/ DO 16AO 22 DE XUÑO/ 1983

, (ven da páx. anterior)

"nleixoeiro"

·. ~ 3 .000 p"ta/metro-estéreo, . que .
traducido ·a Tonéfadas.métricas,
..sae a zt..809-pta/Tm.

_-._, ,~ •' '

., . /( •'.:. \ ~·"::·~"", ~'.'!"": -~i:.~'•,

V

• .\.

~.

·,

\•.

••

. .. . 0 dia J.<} de"'maiÓ '1flOn. é.soment~pará· ceiebrar a .data en qde· os
lMoitos "antig(fS.:'tO[J{fmin:ros do _ ta·dos:p'eixes: _.\ _.. E..;:,,. Hai outros. "iugares nos
·
.,.
·
·
'"
,
·
·
':
obrciros.
d.e·
Chicago
saíroti/
ás
ruasfacendo
frente
á
po:f,icia
e
·aos
-&iJ
.
:> so·-- A"x-unta'rnentéx, . ·-como_ RiNi,éSte ~ monu. mento ab Meiue
s.e
...
p
.aga
¡·
ton
,eÜ.
1
'
da.·a~
4:'
5
oo
.
.
--~
'
h
.
·~
.,
~
'<
..
~'\"
'
.
q
·· marélo's ·para- éonqueiiT tt~xo1:_nadq. de 'tráb4llo de oito horas. lsto - · -bas:de Miñó" é o actual Tomiño, . .. xoeiro,. o artífice·quixo plasmar
·~ pesetas..
.hoxe pode ·pf!recernos estraño, tnaiS ·história .é testigo .do .que_' amosannos tinha vella tradición a' máis pop1!,i,/ar, 'pero [.amén a
Todos e&tes -. précios fan , refe- aconteceu. A masacre ·obreira ,viu tras o enfrentamento cos corpos · a.vence/lada ao· rio, . ~obretQ..d9 :_ ·máis sacrificada das pescárias. O
réncia a madeirn posta na fábri- represivo~. A falta .de conexiJn_coas ckl_s~s: populares''conv,~~~!r_,gn . ·,;f1aspar~6q~ia~ ~l~f..~~9~¡j~<l:~~P-~:;;~, rneixQeiro, ' qu~ ,envolto na s.úa
· ·ca ; ct·e·"xeito tal que m--e.ntras za- . unha xornadq. de loita ensangrenta traxe~fª· ·
.. '
_ pesca"dores coriff!n~eP: . q~~~~-US:J'' -~qroza, 0 arraston, ao ombrezro
~. t
u ·
"ez
el b
•
·
· ' :.· 1·
.
· ,:.:.
• esforzO'fJ na coi~eita d-g ~~º ·--~ - na .~". o pórtando na man unha lampa- ,
•
~:~~;: ~¿q s~~º~ro~~~o · ªe:~
C! 1° d~ m~io d~s~e ;n~.'- erí ·nada despreciábel.. cantidade"·de ~ colleita da terra~ largán<l.o>li(.écfe ~ rillÍl · acesa," semella ünha apari4 ~800 pesetas,~" a'de Póntevedra"· '.m? 1 ! 05 ~ P 0 ~?S- de Galiz.a. fo1 de catrocentas mil peseta.s> 'O -Mei- . ou · ~ manexan do o arddo
alter~· ~ étón entre as choivas da noite.
,
·
re1vmdwac1on . polo emprego, a · xo.e ifo" feíto pór 'Antqnez/ íen nativa ca!rz¡iesina '. ·¿r,; ftl}Yiát ·'d9 .' Outros arris.cando as suas vidas,
2 080 ·
so com~za coas · · qut( pa~a paz· e a solidaridade, ou por se- unha.,. ollada · canseira; -t'>erdida. . home do Baixo Miño:', - ~~ _-'~
1argafán desde os barcos as suas
Norfor aos remataptes.
meHantes ·consignas .que-a.gr· upa:- · C
e
· ·
d ·
"
,
···
·
,
orno ·_s~ · .1ose n:i~t1~a._h ·()~ -"11~ •· _Désd~ :· áqui, .as nósas ·!erras' redes nas correntadas.
.
e
nos
f
11
·
qu
d
B
z
Des.tas duas . m1·1 pes· etas, ron a váríos centos e 'até niiliei- companerra
1
1
0
..
.
os e ei- __ deseen·atias vetgas que bican as
ru~
su este e caz un ha
e __

•• •

a

.

1

na

-t · ·

1300 pesetas van para gastos .de ros de
traballadüres · -p ara xa -no le1to
· · ·
t " h
·d
· , " R ·
,. co_.. rta,· saca, .·pelada e trasporte, de xeitó :espec'ial, a.o 'gober~o
.
.
.
~.
.
águas d'o, rio, que xa .comeza a
chuvlzna f¡el. medzxol-ris .
az
·
·
. Leva a .sua éaro~a, c.·unco, pé- , abrir os seus· brazos para aperta un a onga i eira e uces po/a,
mentnis· so T80 van para 0 pro- · socialista, que _' a clase traballa·
.b .
. ,
·' · ' · ·
I\,eira e. lamparilla, aínda ' que · co mar. ¡¡; un rio maduro, co rz e~ra: corre o mezxon e comep rietário do monte. Cunha sub.a dora P_·ode, nun intre _dado,,
·
za a danza do rz·o co p
d
· hox.endi¡;t este xeito , el.e · ir. ao.
seu peito inchado palas mareas
esca or. .
· · a- 3 .000 · pes~tas para os gastos -_ ~ 'cambiar" 0 xeito ou a orienta- ·
··
Arrebuxad0 na
'
, ·
, d
Q
meixón non sex;a o m_áis ~repdá- · que favorecen a .er"trada dos pei- .
. .
, ~ua c~roza, o
· .q uedarian unhas 1.500 e 1.500 cion O.· voto. · _.ue xa ·_.vamos .
mezxoezro pasa szlandezro coma
bel economicamente, pois non
xes
migratótíos:
sables,
lam·
·
. para 0 · proprietário, tal e oomo '. cansos de d~magóxia trasnoita.: .
0 rio
·
d
d'
sempre
'''corre
o
inei:xón".
Ten
·
~ preas, nJ.eixón, ttoitas, sollas,
·
pretenden·· os ·madereiros que . · a mentras dia a·. ia se 'seguen
. .
.
q.ue soprar e·se ventiifo do sul,
sa, lmóns, qued chegan pala barra, · Pedimos que de novo, as
· andan nestes qias en negocia"' perd en d o postas d e tra b a 11o.
.
)'
haber Jua: e· que- entre o peixe
dpesar de to os os agresivos que- águas digan o seu cantarªº pes· .Cións. ,
.\.. .
-. ,
Na ·vila pontevedresél de To- , P,ola "barra'.' do Miño.
rec?be.n as suas águas, é da · cador ·que pon e/as, vai. Que
Mentras . tan.t o,. -os . labregos -·m.irio;, en pl~n~ cam-pá~a ;~l~itQ- .::. -.
·
,
ameaza de morte total se se leva non se quebre 0 ciclo vital devanse dando cónta do que signi--. , ral, .a cou·sa f9i por outros viei- , · C): que ~oi alcalde d~ To~iñ~?
adia!]Je a ~onstrución da presa ses peixes que de xeito tan im.· fican os eucaliptos ·n os seus · nos: Ali, na praza do Seixo, cele- 9esde 0 ano 1979 ate hat uns . de Sela.- .·
portante indicen na nosa econo. m~ntes. bs pequenos empresá- . bráronse os actos sobre o ~'mei- dfa_s,_ ~apló Alonso Pérez, fixo.
Esperanzados de que o Miño mia. E que 0 pai Miño, que
· ríos van caíndo na canta de que xoeiro"~-· O centro· de a_tención segumt.e se!:lblanza:
siga o seu 'éantar con águas de ' arrolou as nasas vidas, se amase
~os que realmente se
son . fo! a .escultura de pedra -grani- -·
'"'N.este monumento ao Meivida, alédános dar neste Prtmet- propício os rogos _e zoubanzas
as grandes empresas. E 0 estado to dá ' Pedrada (fomiño)- feita xoeiro,. queremos renq.ir, hoxe,
ro de Maio un senso de festa que hoxe lle tributamos ao pé
"socialista" segue e . seguirá sen polo artista )fosé Antúnez Poµ-:-, . unha homenaxe ao pai Miño~ ". c:o . fluvial, e 'quixéramos ver todos deste monumento a un P._esca. mete_ mari aos desapr_ensivos.
sa, cuniplihdo. o acordo plená- rogo de qif:e-- siga multiplicando . os nasos barcos· de feitio de lua dar".
'
rio da Corporación .tomiñense. os peixes e· fecunde as no-sas ri- - en minguante, atracar nos seus
X.C . A obra custoulle aQ Concello ·a -. . beiras cas súas veas ij.e agua.
partos acugulados da fresc;a pra- ·
LAXE GRANDE
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Cando a constitución di vivéndas

J -.-

l"

·

t

~::;.- -~

' -

digna~. ·.. ·

•• ~ó · qlle -vai .(lo #dito · affleito·~
·.·.f

A.' Constitución es~añokr. consag~ará todo o que ela diga, peri{ é , · . -Eu fixén q solicUude para
tan. papel 11JOllaao, como m.olla'dos están os ·pe·~es :n o mar.. Nove unha viven.da ·.social en- .. Vigo,
·
·
fami1ias, .cun total de 42 persoas vivindo nun-,espácio .global -infe- . pero nada...
rior ao que miden dous·piso!i dos norma is, son o e~emplo mtíis~cla. -E vostedes todas por -qué ·'· ·
. ro qa humedad~ da devandita lei.
non ·~ fan? ... -

·"'das.~J?
fl'J~~ as bai
... ? .
·

esas viV,ffJ~

-' ·" EDU,ARDO GÜTIERREZ
-Eu ~a !lo levo -dÜo/ moita;_
veces ·e· mÓifos anos,. que se mo·'
r .
J!an parq ido~ .., lntervéri . o dono
<nuizais. ~por se~- unha velJa caracter-izac.Íón d·a . no~á realidade~ p'ol.o u~o- r~i- .
gas viy5!nd_as, feitas por el mesterado a nivel propagandís.úco, qúe neée~ariamer.ite excluí _a análise por-'
mo n~ "sua totalidad e hai uns
men"o'riiada, pola sua _introdución como tema . recurrente por· via liter~rra .
· quinc~ ,a.nos 0u.asi, para cáda un
·.ol:.I' artística, fr_eeu'entemente · r~"ferido ao pasado, o caso é·que o fenómeno
dos seus filio~, . co.mo _lle' gasta ,,f - :,Gaciqui!' é para alg'unha xente algo ·que ficoµ arrombado p9los novos temParticu.larmente desde
dicer e agora q:Uixera v.elas valeF - . pos e obsoleta como m6todo efectivo de poder.
·
.certa
óptica
urbañá,
mesmo
de
esquerdas,
o
manexo
caciquil.non
ehtraria
ras.
.
,. '
'
.
.
mais
que
a
un
nivel
m~nor nas causas e'xplicativas·da· preferé_ncia eleitóral.
O dono' rion ten ·a planta do
especulador -ávido . de cartos.
. pola direita 'que sé. dá no campo; non parece críbel, desde esta-perspecti- .
. va •.que o caciquis·mo se polda homologar; p'o r exemplo, a.o poder' da ~ele
Máis ben todo o contrário. Yici~visión-, dé ·recenté introd~ción no meio rural pero ·cunha ab6enza case pa~
ña hai que . lle debe moitos me. .:r.ella a da lgrexa, ou co engado qúe exerce o poder, sexa da cor que sexa.
ses e el¡ asegura ·que haberá que
.- '. E, sen· e·mbar_go, a pouco. que se esgarabell'e na tona da ' nos~ realidáde
· segµ.if esperand.o, que ~. xa virán . .,
·átoparemos o.fenó.meno cunha virulé~cia que as abondosas convocatórias
tempos · ~ellores, pero que se ·
-eleitorais non . fixeron mais que aguci'ar. Natural merite operou-se unha
movan para iso das soci~is_. .. '
adaptación aos t.em_pos, concorde coa nov~ situación'; ·ara a aparición 'de
E menos mal , que h~i colé-v?riantes mais requintadas e de axe'itamentos metodolóxicos, en ·absoluto
.xios cerca (2 p(\blices e U.fl- pri- ~ · sigrüfiea rneri~méng·ifa · nen hi'pote:éa.dó tr·adicional.~aciquisrrio. fos recentes
vado ...nún Z(;l]:)atazo ao arredor),
:: eléieións municipa-is foron unha ocasión ún_ica para reparar, vjla por vila,
pre-escolar inclu_ída. o~ rienos . - aldea por aldea e lugar p_or lugar, na vella arañeira te~ida de cativos favo. non teñen parqu_e infantil~ e a
· res que-esixen votos, ou d,e votos _que. son requer,idos co e_nga·9 0 ~e fa~odez metros deles zo"aºn os c~'c]ies·
' -r:es~ou oo:a am~aza d~ perde-los. ;'
. ..
'
-

\

>'

1

1

·

En . Cangas, nas testeiras do
histórico bárrio do Costal, ao pé
da estrada que vai a Bue.u (a carretera nova, chámanlle ), non
ben baixas catro pasos dunha
escaleira e xa ves o que hai: un
sótano á direita e outro á esq uerda onde viven as corresponden tes duas famílias. A roupa
tendida n9 ·corredor e J.Inha morea de- nenos a xogar todos entre as pernas do •fotógrafo. Logo
entras ao lugar onde están as
demais vivendas.
No pátio comun, que non
terá máis de 15 metros cadra- ,
dos, hai un pozo que Hes garante a água, xa que por non ter,
. igual que a maior parte do· conCyllo de Cangas, non teñen traída de águas. Un 'casete chantado

Unhas 5.000 persoas manifestáronse.
o domingo día 12 entre as vilas. de
Pontevedra e Marin, respostando á
convocatória · dos partidos de e~quer
da e dos nacionalistas galegas, porparte de diversas asociac.ións ·e .sindicatos, ficando fóra, por certo, o PS- -

.

,

.

·Solprendera a alguns o pouco. que s1gn1f1can os votos para os labregos

pala estra~a nova que e .un mi- . .e mais.-a cativa penetr~ción .do novo .sistema, formalmente democrático,
lagre que_-non leve ·l!n dia a to-~
-no campo; pero-. o extraordinário seria realmente Q contrário: o novo sis-.
dos por djante.
tema veu ·da mán dos políticos. que protagonizaron o anterior e resulta dino meio· e algunha árbore:
0 problema non é .da miséria.
fíéil apreciar cámbio nengun ou chegar a conclusión diferente de que ca· escalas para as vivendas superio- E problema, como exemplo foi
.- .da quen anda ao seu,_e de que ese mesmame_nte ten de seguir sendo o crires van en forma de patín, tiran- traído, de que ns que.fan asJeis :
tério para "defender-se" na nova situación. .
do esp.ácio ao .espácio.
só escreberr iso leis . . Poderán _
M~is á par peste fenómeno, ~an ,?l?ra?<ado _
e tan e~tudado, a~ eleidóns
expulsar a Pail~mentários por
van oferecendo-tamén ocasíó~ ae aplicar a nosa atención a un novo tip'?
··u
1
et
.
h
b
_
de
manipulación, · que adquire ~dia a dia unha maior importáncia. Despois
Non pagan rrioito; as máis an- no n q Uer er X ra as, p o a e
.
, .
. - - .· b
.
· t
, ,
de repetir tantas e tantas veces que nuns com1c1os murnc1pa1s conta andan polas mil pesetas e algun)las na. que pregun ar que e O ,_q_ue
~as µersoas mais que as siglas, VÍ!l)OS O·abraio pintado en muitOS rostOS ao
o doble. · As vivendas terán un ha1 qu~ facer cos pa~la!llen~arms ·
coñeceren-s~ uns r~sultad~s que :en numerosos lugarés premiaban uns nomáximo de 50 metros cuadra- que non fan cumplir aqu1Io de
'mes, acollidos aos dous grandes partidos estatais, unhas veces case anónid os e hai algunha familia que -que todo~ os cidadáns teñen ~i- .
mas, outras irrelevantes e.• as ma'is, francamente in~ompetentes oú irnpreten cinco fillos, senso o total _de · reito a .trabaUo e vivenda dignas; , . º . sentábeis.
.
nenas · o de 24. Todos~ ou ·case ~por non_citaf máis qu~ duas da& ~ · ~<: .:~·Hes1,Jlta case ·u-'n - ll)~ar cor'npn~ p~r'? desg~·~dadamente a inda h?i q~.en se
todos, os cabez;as masculinos de causas bohj.ta..S que qferece. _ "'".
.,'qeg~ a ide):-itificar e á !lledi! ..:a potén~ia do sistema e a ter- en coñta o seu
· Mentras-, as nais - de Cangas_..,,
~ficaz avance: a i'QQrme caQ..acidade ·ae ""ir rillando unha_._conciéncia ·xeral
família son mariñeiros, alguns
xa_de seu· !'Ttl,li feble; ·m~.i ?bUtada, a~é ré.~ucir o_abano poli'tico somente
curiha miséria de ganáncia .(por han seguir -co .seu labor de ~...Pon:"
a ciuas opcions. 'f~_on é estraño ci.espois qu~ en ve~ de relativizar os resulta- .
catro marea's ao Gran Sol, de to . dous -do revés ou do direito--"'
20 dias, . déronlle 35.000 _pese.:: m~tando -o tempo en algo _ prq~ ··"~ _d_os comparan~,o-~s coa. m~g~itude da tare!~· se recurra á sinxela e deses- ,
tas ... ), algun no paro e sen. que - dlitivo, que po:i::-mais-que qúi)fe:'.·-~ r· ~er~~!~__!:e~lex10Q_.;cuant1tat1va ~a~eada -en . numero~ ,capace~ de .esmagar a
·
· - :- ~: t
t ·. b · ll
· · .1l!:Js1on _ma1~ afervoq~a. Xa se sabe que a per:ietrac1on do sistema sobre a
entre un pataco de xeito contí- . ran t ampouco
·
·
ian opar ra a o
·
. - -•
· .
d
d d· h ·
.
N
t b n~
,
.
.d
.
·
nósa ·reahdade,_qu~ paten~1zan o~ resu 1t~ os e1e1tora1s, } ,1C?nZa es e a1
nuQ na casa. desde hai moitos e1as. en ra a 0 nen viven as
uns anos eid0s inéditos durante séculas. Pero é ma'is: ar.endabilidade des-.
meses.
dign~s.
ta s·ementei.ra agard-a a inda o· sfuu momento óptimo. A.desfeita do sistema
tradicional no cámpo, a introdución do -c.onsümo como valor e et xa doada identifrcació'n do modelo proposto, a'lcanzábel e francamente compen- .

As

<

·Ecoloxia e pacifisrpo ·

OE.

: Xusto unha semana antes, coincidi ndo co ·Dia · Mundiaf do Meio Ambiente, houbo várias '- mar:iifestacións
' en toda a nación; ·debendó salientar
· ·a celebración da·~segunda marcha ás
Gánda~as de Budiño cara"concienciar ·
á opi~ión pública ·sobr~ a necesidade ·
· · de declaración de _Parque Natural do
lugar.
· Pola sua ,banda, os viciños de Fene
ob&ervar'on o sábado dia 11 un apagón que .pode considerarse total, do
-. alum~do _das vivencias e· lqcais, mes- ·
mo interrumpíndose al!;Junha festa
· popul9r, Lle.spois dunha semana dedicada á loita anti-nuclear e anti-OTAN_
O .9pagóri fo_i desde as 23 _ás 23:05 e
tivo· unha ampla repercusión. ~

sador a base de subcuhura e bagatelas sobretodo nun meio tan_ deprimido, ten que dar no futuro próximo no espallamento de-actitudes políticas
alie.nadas que han tef.lex~r-se con maigr .releváncia ªªescolla eleitoral.
, - Mas tsto non son razóns para a desesperanza, senéin ~ntes ben dados ·
para o ·ponto de partida. Un ha· pésima situación social· e.ase permanente,
unha agudi'zación previsibef en eidós mui determinados, ·pero mui amplos
oferece sempre condiCións ·obxectivas para· un activismo concienciador e
movilizador se se é capaz de non ficar na tona: na sintomatol_oxia gue evidéncian 'os resultados antes que n9s causas rea is que os motiv~n.
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CastelaO .·sempre
:

E~cr.e1~m~s

l

'

'

•.•

a~ impresión- da

~e

ré~in··

baixo
leitura do núm,ero 474
'A N:T
servido en fa<;:símil aos galegas e que o ~oso subscritor dt¡iberá .buscar ·e n
. calquer libraria_. dp país~·
'
·
- Este. número está dedicado a_Castelao no' seu pasarnento ~7-1-1950- _
n·a cidade de Buenos Aires. Castelao era o Presidente do Consello de Gali. za, conséllo fundado en Montevideo no .1943 e trasladado a ArxenÚna.
O valor desa espléntjida pub.licacíón, que nos foi posfüel reviver de novo, é grande. Ninguérí pode quedar á _n iarxe de canto a1; se presenta~ debuxos, síntésé da obra escrita de Castelao e a .sua biografia, da man de
N,úñez.Búá.
.
- ·
·
·
Non· é doado redactar neste comentário. as claves do pensamento de
Castela'o. Espe~amos ler nun próximo 'libro -de ·edidóns Xistral ese :traballo. O que si-querémos sinalar agora ·é a importáncia desta_ re-edición e a _
oportun_idade do estudo da "vida e paixón" de Castelao neste intre. AiJlda non se logrou editar a obra' completa do Presidente do Consello de Galiza: completa desde os primeiros anos do \1900 até o seu maxistério po -¡
_1ítico na entidade de mái's anceio: o GonseÍlo d~ Gali?,a . .
E penoso comprobar cómo se intenta utilizar retallos da pintura, da·,
novelística e dos ensaios de Castelao para fundamentar decisións políticas _que son . radicalmente apostas á sua constante dedicación. Tal "inxúri~" seria m'áis difícil, de existir .a man a ob¡á corl'!pleta e que e~ta fora o
al im ento darnocedade galega. Algo que esta precisa· e aquel . don.ou ~ .,
Porque en Castelao vai conxuntamente coa sua · personalidade, transformándose, perfilándose
fixándose o pensame.nto- político. Desde a
adopción das liñas funcfumentais das lrmandades da Fala (1916), até q
madurac ión · experi~entada na Guerra civil e ó exi'lio bonaerense. E desde 1
1943 Castelao posue unha firmez~ e unha decisión ' mental de indubidábeis arestas: para el todo é posíbel cando se aceita que Galiza é unha nación, .que os direito's soberanos do povo galega son irrenunciábeis e que a
democrácia é esencial para a dignidade dos pavos.
·Nen , a malenéon ia ?os seus derradeiros discursos empañan esta decisión: hai en Galiza desacordos, hai na emigración ··o .tristeiro renacimento
- ~~~-~~
de noyos advenedizos voraces e fachendosos. Todo iso está aí. Pero ·ta ~
· mén está ·a verdade, a. realidade dunha comunidade .galega firme e espe ..
ranzosa. E ledo ler ese discurso derrradeiro, do 28 de xuño dó -1949: t~

-

' '.\,. P't ~'i: :.

.' ;.· :~ .

E.nffn, como non · t;ñ~ moita ·sim-:
patia · apriórigi · pór. :algµén q'ue -fün;a
· eón inicia is "i:podfu _ seF- nha -'br.u-xa
Meu caro director:
.
das de vasofr'a-; e adeniais rniffl:~ ·
Non vol,I cair. -'-a.índa que dalgun -nunha pan_tasma ·-esta das reais- ,·
xeito xa estou hela- , na observaCión,
qu~ se chafi1a.Movíniento Verde; poi's
típica clo que eontesta, de que me · despídome "de vostede·, 'c aro directo·r, ·
gostaria evitar unha· polémica. Seria_,
non sexa que veñan os da org~ni~a
- adema is de vulgar, falso. Por · outra
ción "supra'-' e me boten en cara cal·banda, aínda dan~fo ocasión a que m'e .,. quer causa q'ue os tra.sgos 'do divide .e
tilden de pr~suntuoso, senon de fa~· .. vencerás inventaron- para meter. máis
cista ·(que ·agora -eses termos úsa11se
cizaña nas inente~ do,utros €1uendes. ~
""-'
sen ton nep ~n), non me resigno ca·
._, A. PRIETO
' s~ nunca a non dicer a últim'a palavr.á.
M~nibro
de Adega
Aclar'a do, son;ente matizar .~ri p~r de
cuestións que ·pouco . teñ~n que· ver
-e o que avisa non é· traidor-:. coa saSOLIDARIDADE
bedoria popular canc;to di isc;:> do qU~ .
DESDE ·ASTURI ES,. .
.
o que se pie.a, é que. alias come: Trá~ .

DOS VERDES tRASGOS
DO F.ALAÓO

u

_.,..:;

.;~-

. En Xesus Gon·z,ález Gómez .e u ato~
pei,. e coma~in moitos, . o ~verd~eiro
•crítico das -letras' gal~ga's, .'ese crít{co
cábal do que tanta falta ten a nosa terr_a (a~ duas,
máls a Terra.que a
-revista). Xa que· logo, desque c1 catei
xa rion . lle perdin ~ r;>egada, e nunca
me defraudaron ·os seus xuícios. Defráud~me · agora, can.do leva tanto
temp0 ·sen se ocupar das · nasas cou~as. Porque, por moit interés que · teñ.a_n os seus traballos sobre Dalí ou
John Le Carré, que o teñen, penso
qµe é máis benemérita, a -sua dedicación exclusiva á nosa literatura (,en
todo caso, proppño que A ~osa Terra lle pague inda máis, lle aumen'te a
pága systancialmente,· para que a sua
dedicación sexa ful taim. · Ou cando
menos con taim bastante para que
no.n -deixe de man as nosas causas).
Eis o seu labor e a sua obriga: as letras galegas. Unhas letras que 'm oito
precisan del despois de aturar a eito
as asne_iradas impunes dalguns barballocas unxido de crítico pota grácia
- de Deus.
Non sei quen me dixo que este home, Xesus González, anda por terras
de Barcelona _ dedicado ao ensino.
Emigrantes fómolo moitos, e a inda ás •
veces sentímonos emigrad'\s astra na
mesma Terra, poisque a alma sempre .
tenta fuxir de nós c'a ndo se bate decote coa incomprensión, e cpn esa
inxustícia que abafa á nosa pátria.
Pero hai que loitar, e a crítica é boa
parte desa loita. E, como dicia a miña aboa: axudar no que se poida,
mais primeiro é o noso, o labor da

.pero

tase dun interloc_u tór de vosted~, no
El motivu d 1estes lletres ye"I mos~
número 222 do xor.rial querido por
~ravos el nuesu sofitu ' y solidaridá
tpdos,_ cuxo com.e ntário titlaba "Encol~s "l_etras Galegas". ·
saladas nos escaños, por fin". Non
· Sabeores de que ·1a xornada del 17
se·i a estas alturas se sé 'trata dun made mayu (entamada potes asociacioquinar cunqueiriano sobre os pétalos. . ries culturales gallegues) tuve esti añu
que tapiza_n o Salón Nobre da Casa
dedicada a los medios de comunicanGrande .d e ·..Maria Pita, ou na satisfac- . cia, paezmos que ye -ésti un tema peción que ~upón usar dun meio demoremportante comu pa dedicá-y tala
crático onde se poden berrar pecados
atención; debíu a que son esos mescomo eses de socialismo, independénmos medios J os que torguen xeneral cfa, ou barbaridade·s polo estilo. '
mente l'es¡:-,oxigue y esporpolle de les
Xa que. me· ·parece inoperante, non
cultures llariegues, sientlo'I meyor
entrarei en divagares verbais _ tales
vehículu de represión cultural qu'ancomo -socialdemocráda, -comuni_~mo, · guañu tien l'Estáu.
clase oprimida, fascismo de computaA~turies ta güei · na mesma situadora ou ·xiación asoballada ... -pois pé~
ción-, por e'so mesmll' y tenrendo cos'ie a ter ·o s meus cor:iceitos claro·s, conocencia de to' que "ye _y sinifica esta
ñézome un pouquiño e tampouco me
clas de repres·ión, solidarizámonos col
gastan as etiq4etas (iso fa~i referéncia ·
idbma y la cultura lla t'iega de la Naa dogmas· ou caralladas
perdón
'ción Galega. '~ Noraboa ás Letras Gapolo. termo- que alguén se· empeña
ca~.
legas e ao voso semanario".
en q':-le existan). .
/
Cinxirei, xa que ·logo, a miñ-a répliXULIO ELIPE
Manoe l R iveiro-Loureiro
ca ao pre~ado/a AFG, que é como vai
ARFUEYU
A CORUÑA
pola vida a nosa personaxe, a düas
DA NOSA
cuestións' que rebasan o. límite da inCRlnCA LJTERARIA
A VISTA DAS E LEICIONS
diferéncia. P~imeiro, a consideración:
de ADEGA como grupa" ."ocupac;fo"-.
Nestes momentos, depois-das eleipor :unha org~nizac1<?n "supra". _ Veño de ler agora A NOSATERR_A,
c;óes
locais, haverá quem esteja desaConstit1.,1e- unha supina ~falta de resnúní. 222 e -non acoug'o sen botar
nimado.
Haverá nacionalistas {ref íropeito á individualidade · ~las persoa~
man da Olivetti p¡fra_ poñer unhas le,-mos na man os fios das manobras para impedir que o ga~eguismo organime aos militantes e simpatizantes do
_
queneta
traballamos
racibnal
ou
irratras
de
'
protesta,
rexeitando
irada, zar;J.o séga en pé; temas coñec:imento certo da tr:aiéión de republicanos e
BNG, pois dos demais nom se pode
cionatine~te . (en confianza, eu ás ve~ ·. mente a cr-ítica de. Xesus González
monárquicos para abandoar. a gran obra que Ga/iza 'esixe. lmos denunciar
falar. Nom "'e xistem) desilusionados
ces
obro
sen
ter
contada
razón:ou
Góf!leZ.
E
rexéitoa
porque,
ao
meu
todo isb, e imos gañar o "tuturo.
·
como digo.
tendo só canta da .miñ.a. razón, que é
enteRder; rion é· o casa dedicar o seu
Para ese futuro , que é o. r:ioso, re-editarnos o \número de AN.T dedicado ·
Eu quera desde a emigrac;:om ani·
• O•· mesm.o),. A · opinión·: particular de
x_urdio traballo á "Rapaza tamboria e·1 e desde estas-páxinas sentimos o debÚ-de· faceto chegar a todos.·Senmar-vos e dizer-vos que há que seque
só
~rve para locir b.a ndejras nas
última
novela
de
John
Le
Galeira";
timos pesac;JLime de non servirllo aos subscritores> na, man·. Pe i:_o vós sabeguir luitando. Ao fin, á Galiza noma
. manifestadóñs, só merece a-recoménrré, cando hai tanta obra galega ain·des que este periódico non é 4nha empr!'!sa lucrativa, e un servício ao_na1
liberarám os "votos burgueses"! E a
dación
de
ingresar
axiña
nunha
terádª
por
estimar.
Porque
é
moita
a
macinalismo e á intelixéncia, qué .ven ser o , mesmo, é un-serv{cio á ún ica so·e"ses ~'outros nacionalistas" que há,
pia
.
de
grupo.
__
par·~correxir
_
g
ráV.es
rea
de
libros
galegas
que
-ternos
dianJución de felicidade do povo galego: que sexa dono·r;:te si .mesmo ; que deserros -:-se n:ie apurán .poido chegar \a
te, todos a agardar por un comento / non merez a pena pedir-lhes reflede o nacionalismo se autogoberne.
xióm. Os seus erros terminarom com
. dicer .. que obxectivás, non sentindo - críti·co de certa solvéncia, verdadeiramente capacitado, que nos poida : eles. Mentras exista o medo a que
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· dema~ado .amor po~ ~alabr~a-.
"ganhe" Fraga, o voto nacionalista
Outra das observació.n s. é a ·referente
servir de guia; do pequeno estudo inserá só dos muí concenciados e sea un malentendido lirigüístieo -que·
formativo e orientador; da reseña,
lectos luitadores. Os "pequeno-burro penSélr-. Trátase, ao meu' ver, d unque, cando menos, ·reflexe ·a opinión
gueses"
nom lhes votarom, sres. do
ha confusión entre un calificativo en
honrada- dunha perosa na que poida.
.
PSG e EG!
· . x,era·1 e un denostativo en particular. · mos acr.editar como ponto de refeAnimo, Galiza, o futuro sigue .sen6u tamén me con-sidero un estudante
réncia estimativa ; con todo o que istroámérica).
Empresa Xornalístiea Editora
da nosso!
lunático,
quén
.non?,
-e
uñ
'J)asot~
de
to
vale
-para
a
,axuqa
do
ledor
desnorl lustraciónPromocións Culturais Galegas S.A.
SerTJpre, q~é -.seriá de rni_n d1{non "padeado, e a·inda, do lente máis avisado.
· xosé Lois, Cali, - Calros ._ R. Silvar, ,
Dire_ctor
'
MGNCHO. RODRIGUES FDES.
sar"?; como tamén periso que teño
Non teño maldita causa, coidadiño,
Ferreiro , Feto , Xúlio Gaioso.
Xosé Manoel Currás Rua
Madrid
algo
de
cristiano
mesmo
de
berebe·
contra o ~spallamento entre nós das ·
Fotografia
Redacción
re. E todo- non quere dicer que eu.senovedades
·literárias ', estra'nxeiras ,
Alfonso Eyré, .Xan Cai'balla, Xosé
Nelson . Gómez,
X :M. . Fontán,
.
xa
un bicho raro, pecadoso, nen que _n:iais o ceí.to,é que os comentos desas
Carme Fernández, · T _ino Vi~. Xosé
'Amador, Inmaculada Eiroá : ·
teña colmillos esaxérados ou pelo
obras podérriolos ler arreo nas páxiM. Albán ,'Ché1 M. Iglesias
Deleg~ción en Madrid .
créspo.
No
artigo
qúe-replica
·
o
méu
.
n~s .especiais do xornal El eaís, porro
Manuel . Veiga,
Antón
Prieto,
Axéncias
q_L1erido/a AFG, non se fan ese tipo
por, ?aso, sen que veñan ocupar 'o .
Carmen G. Ares.
ADN, Jana, Novosti, Prensa Latina
OUTRO PRODUTO GALEGG QUE
d~ ~nxe_turas; só pretende chamarpouco espaéio de que .sé dispón para
. .
SE EXPORTA '
.
Correspondentes e colaboradores ' Deseño e Montaxe
lles_ áos candidatos en cuestión algo . a_s nasas cousas. Compre ter en canta · _
Naciona!: Xan, ~orbeira, rviarco ., BreiXpselo Taboada,.Guil lermo Gómez . ·
tan sinxe.lo -e- . t~n comun-: cosno ~ que deste xeito se está a malgastar o
xo, F-. 'F ranco~ X~sús Torres, Lui's
Publicidade ·
oport.unistas
e provocadores de· conpouco espácio · de que dispoñen as ·
Muriel, A. Loureir~, P. Arriza~::lo.
Xos'é Fernández Puga
fus_ión. As razóns non ven aoca-~ renosas
letras, un espacio precioso con"
X. A. 'Suárez; Furaboi'os ; l:.axe ·GranRedacción e Administración
'
o '
.petilas (Num. 221 ANT). Ninguén
siderqndo que é o dun periódico qu~
de, Sus'o Piñeiro, Xúlio R. Balado, X . .
Doutor Ca_daval_21 _. 2 of. 11
tentou descalificar como éeoloxistas,
González Alvarez.
foita por sot?revive~. as únicas follas
Apartado 1.371. VIGO
como bo~s persoas ou como combatiinteiramente g~legas que se editan na
Estado: ·Jordi Fortuny, Antón FerTeléfono (986) 22 24 05
. VOS· (tamén hai diferentes Clases ae
Galiz~.
Un cáso paradóxico, enfin,
- nández., Mugarra, Xosé Lod~iro.
Imprenta
café),
a.
alguén
que
coñezo
per~on.al
'
que
cadra
ben con a~uilo do "luxo ··Mu~do: Domingo Prieto (Holanda),
Editorial lparaguirre s ~A :
mente 'e portante penso que non mena miséria". Porque dun luxo ·se tráCa r los Durán (G.ran Bretaña), Begolbarsusi 3, Bilbao .
recen tal. Ademais ún, .aínda que
ta, ·e non pequeno, a máis de desviaña Moa, ~esús _Cambré Mariño ( CenDepósitq Legal: Bl-l121-82
O PASTOR ELECTRICO
• ña algo de cris~ianismo, non cont~
ción magoante. na labburá dun hom~
_A
PARTADO
322~ N AD ELA (LU GO).:::J
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ con talla para tanto. Un non é DeuL
de proveito, que ta~en·:
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Cordeiro.quere ter a sua própria dep~ta~ió.n. ~~ L~go; Clá~dio López Ga;,idó presenta
unha proposición non de Lei -qae el non pode.defender, por estar expulsado e á espreita do fallo
do Tr¡bunal constituciónal-,- para declarar nulo o decreto de normatima do galego.
Os partido· ráchanse as vestiduras porque ou_tros fan o que eles f an.
O PSOE e AP.. están en récomposicwn·-que parece contínua_,_ en Galiza":· - ~ ·
.,
- v.
r =~ir~
. No . nacionalismo parece que tamén existewalguns-..mü'viméñtos 7,ue poden.··1evar á unidade de acción
ainda que sexa conxuntural (no próximo número terári ampla informacwn·
·'
º
despois dunha mesa redonda que van·celebrar nes~e periódico os lídéres da~ principais forúis políticás
p~; -

1

mentras, a Intersindical prepara o seu congreso a
O que seria motivo de dimisión,
motivo de descalificación política, de ofensivas encarnizadas
nun país democrático e non dependente, aquí en Galiza, pasou
case desapercebido. Os que se
referiron a esta circunstáncia fixérono como se fose unha cousa pintoresca. Pero non, ñon o
é: é unha forma de entender a
política, de facer a política en
Galiza, a política que s'e ven facendo sempre.
Non hai moito que adxectivar, para' aqueles que teñen
"sensibilidade polítiCa", bastarán os f eitos.
·
A Luís Cordeiro, anterior p
presidente da deputación luguesa, non se lle ocorriu outra cousa que dirixir -ao actual 'preS!dnte da Corporacjón provincial
un escrito onde lle esixia ''un
técnico de Administración xeral
un administrativo, un condutor,
un despacho con todos os m
meios adecuados e un veículo
de turismo; ademais, claro, dunha compensación económica
que poderia ser exclusiva".
O señor Cor<;leiro explica no
seu escrito que o seu cargo, que
el denomina como "deputadodelegado" e que viria dado "en
atención ao coñecimento dos
problemas da deputación provincial, froito da sua dedicación
ao frente da mesma durante
catro anos", teria entre outras
funcións, a de firmar asuntos
ordinários, tales como licéncias
de obras, certificacións de obras
decretos de resolucións, etc."
A TERCEIRA PARTE
DA DEPUTACION

ce~brar

en outono.

Luis Cordeiro, xur<!-ndo como conceµal en Lugo -

tor. Para o seu despacho oficial .
di que "pode valer o actual despacho do arquitécto".
,
Isto entre outras menudéncías.
~PARA SEGUm COAS PARCELAS
DE PODER CACIQUIL

Résumindo, para aqueles que
non queiran analizar: Cordeiro
e os seus queren seguir detentando gran parte do poder provincial; quedaron desbancados
da deputaciqn e saben que esta,
os cartas desta; son os quE< dan
os votos. Sen o poder do favor,
un cacique non é ninguén. 0-señer Cordeiro non quere deixar
de ser cacique e os pequenos caciques comarcais necesitan do
poder da deputación. Por iso
piden a terceira parte da maqui:µ·á ria do parque da cieputadón
para use e disfroite de CG; máisou menos como ·viñeron facendo durante os catro anos pasados: a maquinária só serviu para aqu~les axuntamentos que tiñan alcálde de UCD e meitas ve_
· ces foLutiUzadá para uso particular _dos práprios deputados.
.Cordeiro quería un}la deputación · paralela_para man ter as ac· tuais cotas de v9tos.

Asimesmo, o señor Cordeiro
solicita "con cará~ter inexcusábel" a presidéncia das comisións
de Educación e Cultura, Depor-- tesé Turismo.
-Pero iso non é todo; Cordeiro
solicit9u que e~ todos os programás e plans de obras aos que
. se· destinen fondos próprios da
deputaé.i ón, se aceite a_porcentaxe que,: propof.ía CG . . ~.
·1.
E non- para"aí -a cousa: ·esixe
que a t~rcéiÍa parte·· d¡~ maqui~ METOOO HABI1UAL
natía dÓ: parque provin'cial da NA POLITICA GAL;EGA .'
deputación estea "a disposiéión
- Pero isto non é ainda1 o -pior.
do grupo de CG".
Para máis inri ainda, ·o señor Nen mbito menos. Cordeit:o,
~ordeirn presenta os nomes dos sen querer, nun escrito aclarató- '
funcionários que quere que se rio po:Q o dedo pa chaga: f'non
poñan ao · seu servíc\o: Ramó~ , creo que tefia de qué avergoñarPrieto ,Vázqu~z como técnico e ·me, nen ninguén que solpren- ·,
Aiitónio .Carreira como condu- derse, _d_e .,q ue nunha negocia•

·,"

l

EL PROGRESO

ción teña intentado conseguir
as meirandes vantaxes políticas
para Coalición Galega, ben como grupo, ben através. da miña
persoa. E prática usual e.n calquer partido político, Qinda
cando non se ·c ometa a inxenuidade de plasma/o por escrito ... ·:
' Iso, "é ' prática habitual". Áí
está o servício á comunidadé e
tap.tas palabras fofas. Do que se
tra~a é de conseguir para ún e
para o seu grupo o máis 'que se
poida. E, de non filtrarse a información, as negociacións ~m
tre AP e CG en Lugo, 'que teñen
hoxe ·ainda paralizado ao axun- tamento, podían estar rematadas e mqitos <lestes pontos
"esixidos" po!o señor Cordeiro
aceitados polo presidente da
deputación lucense. Asi o deixaba entrever_Cordeiro. Alguéri
de '.AP, claro, que ia resultar perxudicado sacou á luz o chanchullo. Asi ·e todo, ninguén par,ece- inmutarse. Como se non
pasase nada.
Pero o señor Cordeiro, como
. el di, "profundo coñecedor a·a
deputación" pedía tamén que
todos os axuntamentos da pro- __
vín-Cia participen nos "fondos ·
dos plans de obras e servícios e··
que non haxa represálias contra:.:
fúncionários da 8eputación por !'
motivos p·o líticos". Se el queri;
pactar eses pontos saberá -por
qué: polo seil-"coñecimento~'.
RECOMPOSICIONS
PARTIDARIAS

Aquí non hai unha clase política nen na direita nen ·na esquerda, ~sólida e conformada e
estruturada. Calquer avatar po-

Antolin Sánchez Presedo

EL PROGRESO

de fac;;er variar a correlación de xeneizarse antes o partido e ceforzas dentro dos partidos. As. lebrar un novo congreso no_que
últimas eleicións foron o últi- o señor Presedo seria o novo Semo pretexto.
cretário xeral. Unha entrada de
Agora o PSOE', asentado no .. nilitant~s cualificados desde
Goberno español, quere canfor- campos nacionalistas · poderia
'
mar dunha vez o partido en Ga- _ significar un meirande enfrentaliza. Quere umficalo e .q ue deixe mento cds ofic 11istas e até o
outravolta,
de convertirse nun reino de tai- arrinG_onamento,
destas
persoas.
ffls onde cada província ,e inda
ás comarcas onde t~fien presén-AP POR UN UDER, ALBOR
cia andan ao seu ár·.
-A dimisión de Antolin S. Pre-. Alianza Popular tamén- anda
sedo, que ultimamente viña ascendendo meteoricamente den- · en período eleitoral interno. A
tro do partido, até chegar a vi- - entrada das xentes procedentes
cesecretário, só é un síntoma tanto da UCD como dos camdunha enfermedade ·q.ue todo o - pos ultras, fai imprescindíbcl
mundo sabia qué existía, agra- poñer orde n9 . partido,_se -non
vada ainda máis se cabe polas queren verse abocados a outro
lóitas entre os chamados gale- final corp.o o que sofreu UCD.
guistas e os oficialistas, e a rup- Fraga sabe· que ese é o· seu gran
fura · entre o grupo parlamentá- perigo. Sabe· tamén ·que, ·cu es- ·
rio autonómico e a dire-ctiva d·o tion~o desde dentro, a única:
partido, ainda que, cada dia maneira de ter ~'coesionado" o _
ruáis, por · méqio de - Antolin- pártido é poñefrqó uri "éapitán"
Presedo, Hes irll.plixerap-o facer firme . e incues.tionábel en ~ada
defensa do Gc;>berno es~añol 'a~t?nomia'. .
.
en Galiza. ..
Aqui""Pensan que Albor pode ·
Ademais, o. PSOE non conta conseguilo, f(a que, doutra macan xente minimamente cualÍ- neira, o enfrentamento Xuntaficada para acceder a cargos de partido parece ine~itábei.
responsabilidade; é por iso po- - - Pero· a operación non é doalo que anda á "caza" de -mili- da; desde dentro, con Tejada á
tantes procedentes do nacioná- c~beza, intentando facerlle a
lismo para incorporalos ao PS- cama a ~Albor e opoñéndose taOE coa promesa de cargós in- mén os elementos mais ultras '
'
'
da que para iso teña que horno- tanto de Galiza como de Madrid

a
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Un documento feitá públi~(i dias pasados pola IntersindicalfINTG-CSGJ ·
, ·. _,_
sobre o tan traído e levado tema do' convénio da Bancq apQrta,' nos seus cati:o apretadós Jótios,
algunha iuz sobre o que está fl pasar no sector da banca -privada,_que viveú móvllizacións e folgas
non_haftnpito. As erz princípio unitárias posturas 'doj si~dicqtos na mesa negoéiadora,
:
. . . UGT: cebo, ELA 'e JNTERSINDICAL,' trocáronse en óposiciÓ~- aa· pacto firma.,do por Comisiones,
por parte de Intersindical e ELA ·e nun apoio matizado por parte aa UGT.
·'
' , ,·
,
Aqµeles tres pontas /;Jásicos para a unidade (tnantimentQ do poder adqu~itivo, reclasificación
de categorias -e. redución de·xornada en sábados libres) foron -dinamitados po'lo acordo aoque chegou·
· . CCÓO coa.Asociación Española de Banca privada (AEBj.
· ,_
·
' - ' - . · '· · .. · ,
· . ·.
;.

•

~>

•

'

..

~
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dan completar coas de ·votar. en
branco.ou a abstención ..Sobre o
rnferendo que quere propoñer
CCOO, .. a Intersindical pq.~gunta
cómo , pode ser demo.crático ou
beneficioso · seq u era un acto de- .
sa caste no que a patronal é a:,
primeira intereseda.
·Para a UTBG, -que ven .senda
o sin9icato nacionalista da banGa, integrado na Inters.indical, o ·
que se fai co referendo é poñer
en cuestión a valideza da mesa
negociadora, sentando l¡ln precedente de que calquer sindicato,
por moi pouca representación
que teña, poida chegar ao acordo cóa patronal,· en calquer sec- .
tor, e chamar Togo á consulta.
· Pero hai alguns exemplos de
,. , " '·
cómo se manipularia, no nivel ··
Rafael T~rmes, presidente da AEB.
prático, o referendo. Velai.
Se os -sindicatos acceden á
tida son moi restritivas, perdén-·
m_
o
vilidade xeográfiq dos tradose unha ·hora d.e sa.lário e as
balladores
de banca, haberia 6
350 p~s_etas . do xantar, dándose
.
pontos
máis
de suba no salário.
o caso de .-. que para acollerse á
xornada co~tiriuada, por razóns Desta movilidade estarían exende tutela de fillos, - é necesário tos os xefes, ós traballadores
ser muller, sen deixar que a pa-:- con fillos e os erhpregados con
'. rella decida quen vai set o que máis de 15 anos na empresa ...
os·· coide _nalgun momento do .o 75 .por cento. Ante isto , quen
perde é o 25 por cento, claro.,
dia.
minoría
que non pode facer_naA xornada partid.a vai conleda
para
impedir
o seu nomadis.
var, en opinión da lntersindical,
mo
pactado
por
un -sindicato o permanecer algunhas horas
minoritário
na
·
mesa
de,negociamáis na oficina "para rematar algun ti'a{?alliño", cousa que era ci6ns.
O exemp1o dos catro pontos
imposíbel antes, xa que ás tres .
habia moita fame... Tamén van de. súba para os axudantes de
disminuir as horas dedicadas ao banca se se accede á sua movililecer ou á cultura, dependendo dade funciona), convertiríaos
da empresa un total de nove ho- nuns "mozos para todo" ~que
con ser minoría non teñen nada
ras cada .traballador.
que rascar.
Mais ainda .non se sabe se o
ALGUNHAS NOTA~
referendo vai ser convocado ou ·
SOBRE O REFERENDO
non. A UTBG vai propoñer, se
Os referendos son sempre un- chegase o momento, un boicot
ha. 9onsulta ¡estritiva, pois non activo ás vofacións, belixerante,
se deixan máis opcións que duas pe.dindo a unidade. Veremos en
.. (si ou non) por máis que se poi- qué para tod9.

..

~

A policia nacional protéxe as ofidnasdun banco.

A folga, moi maioritaria dentro idéntica . rendabilidade._ · Abrir vícios de ln.ternacional ou de
do sector, ante as posturas da as oficirias pesas 'Cir'cunstáncias Estranxei.ro · xa teñen_ horários
patronal que só oferecia un 9;5 ,é anti-económieo.
·especiais .. que cobren perfectapor cento de aumento, rema~ , 2. A presión que vefien so- .; mente .esas necesidades. . Por ·ri·· tou
cunha desconvocatÓria · ·frind'o as empresas. por ,parte ba, : países como Bélxica., Gran
"nocturna e .televisiva." p9r par- dos- directores - de' :oficinas e Bretana,' . Suécia ou Portugal,
te dalguns sihdicatos-, o que le- apode-rados para librar os· sába- ': por· só citar alguris, teñen horá_vou a, que vários traballadores dos .é mÓi grande. E hai que tet - .rio continuado. · . , .
.. '
.
fosen sancionados por teren en conta que eses cargos sempre ' . .
chegado · tarde ao -posto 'de tra- for_n éon~iderados. · cómo "da
hallo. Mentras, a Intersindical -. casá". Hai ~ue uri.ir aos pontos _ALGUNS PPNTOS DO ACORDO
defondia a continuidade da fo1- un e dous ·~ posíbel redución
ga· contra: o's dous sindicatos ·es- dentro duns :anos, da xornada
.Máis que acordo, haberia que
tatais que pensaban ia ser todo -a 35 'horas semánais, coa canse.:: chamarlle pre-acordo, dado que
.
un camiño de rosas. ,
:guinte redüción nos sábados, .· agora a central ql:le o flxo pre0 · tempo deulle a razón aos que ainda_serian: con menos ho-. tende· que sexa lex1iimado polos ·
nacionalistas galegos; .xa que a . ras de · traballo: m'eUor .elimmar · - traballadores en referendo, pooferta da . AEB seg~e a . ser a . o traballo anti-rendábel dese dia ñendo aos frabalÍado.res entre o
. mesma e' todas as . posíbei~ ~orno 'se 'rose u~ha -conquista r, si e o non ..
"mellaras" conlevá.n ' a movili- · dos traballadores. ·
Un dos pontos máis chamati- .
dade funcional e xeográ.fica e
3. Coa . proposta de CCü'o, vos ~ o das 350 pesetas (brutas;
pasaríase de 42 h<;)ras-semanais antGs clo descanto do . IRPF),
máis. a xornada partida. ,
, :Oado~ quy> t~nto a UGT co- a 45~ sen esqu~cer que os quin- que n.ón 't en ga.rantida a sua re. filO CCOO. n'ón . queren admi- 'ce minutos do a}morzo Sl?riah
visión -periódica e- pode ·ser, en •
tir o erro cometido, coIIJ.ezan . meti_d os no tempo de X;antar.
pouco témpo únha cantidade
as manobras para lexitimar
testemuñal e inservíbel. Desaparecerian- os 15· minutos . de
diante ~os trab~lladores o· cori- MAIOR PRODUTIVIDADE,
V.énio por .. eles· pactado. E iso. MENOS PERSOAV
almorz.o ·e a reduéión de xorna-.
que os tres pontos básicos da .
da na semana das festas (imporfolga non aparecían nel.
Todo parece apontar Gara un- -tante sobretodo ·nas vilas). Os
o que de primeiro non -pode ha maior produtividade n~ futu:- -sábados das vacacións·. non seri. entender.se é que antés a AEB ro e a llnha disminución do per- , an considerados ' como sábados
non oferecia máis do. 9 ,) por so al, unido todo a unha progre- . libres senón éomo sábados. de
centó de ·a umento e · agora --of~- . siva tecnificación informática, traballo. ·
. . .·
. Yf ..
rece ; o 11,5 e 350 pesetas diá- causante, . segundo a Intet, da
No que respeita ao hqrárió, ..a
rias para o xantar. A .Intersin.: perda dunha boa parte .dos sete . empresa teria horários especiais
;• .
ii.
dical, no seu documento tra- · mil postos de traballo ·que fica- para algunhas castes de persoal,
.ta de topar algunha razón pa- . ron atrás nos últlmos tres anos, · como poden ser os condutores,
Sefian esas, · segundo o'. infor- o-s xestores . o~ os visitadores,-a
ra este cámbio de posicións:
Velai, pois, alguns · dos seus me, ·ás verdadeiras razóns para a ademais de - podú axeitalo · ao ·
razonamentos:
xornada partida, sen necesidade público - segundo as. suas pró1. Os sábados ·son . dias de de acoplar o noso horário ao do pú~s necesidade.s de sérvício.
moi escasa operafiv1dad~ . 'e ·., testo de Europa, xa_que -OS serAs excepcións á xornada par1

.
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. A .Dirección· Xeral
P~·nificación
do Ministério de Sanidade e Consu·mo,. con data do dous .de xullo do '
. pasado ano, resolveu criair ·un servício de urxéncias mancomunado pará · os concellos de · Fisterra, Corcu.'
bión e ·cee, situado na ·casá do Mar
de Corcubión, com::ello este que fora
· o que ·a J')edjra· -o tai ser:vício- nu'n
pleno, ademais de ter protagonizadas
unha longa série de loitas, con auséncia, sempré e apesar .das invitacións
que ·se lle cursaban, dos alcaldes de
F isterra, Cee e Camota . {dous de
UCD e uñ do PSO!i). Por descontado, a clínica de Gorcubión ten todo
q material necesário para o tal servício.
Co PSOE no poder , madrileño,
tanto Pedro .Mariño -Cordinador Xeral para Galjza do INSALUD~ cor:no
o doutor Gallego -subdirector provincial coruñés- quixeron reformar
o proxecto, excluíndo del a Fisterra, e montándoo en Cee. Como queira que asi non se alcanzaban as 5000
cartillas necesárias lega'lmente para
a aprobación da instalación, tiveron
que voltar reformalo. De Madrid receberon sempre resposta negativa ao
cámbio de cabeceira, pero os pape is
agora non aparecen, por máis que figuren no rexisto de e'ntrada perfectamente identificados.
OS NOVOS CACIQUES
DO PSOE

Lamela, alcalde "socialista" de
Cee f ixo campaña eleitoral porta por
porta asegurando que se el saia ·alcalde, o servício seria montado en Cee,
grácias ao 'PSOE, e que eran os "do
Bloque" os que ian contra o pavo.
As. instalación, nun baixo alugado,
con material traído de fóra novo, foron inauguradas o mesmo dia da toma de posesión de Lamela como alcade por outros catro anos. Eses mesmo día, convócase en Corcubión unha asamblea para tratar do problemá
do "roubo".
Trescentas persoas xuntáronse o
próprio luns 23 na pr~za para debater o asunto. Asi, decidiuse convocar para . o 25, mércores, unha torga
xeral en todo o concello que tivo unha repercusión incribel: todo, absolutamente todo pechado, agás -como
non debía ser lóxico- a Axudantia
de Mariña e o Xulgado Comarcal.
Non houbo distinción de credos políticos á hora da solidaridade local,
que non o é tan só, senón tamén cos
fisterráns, que agora van ter que andar máis traxecto e meterse no casco
urbano de Cee se queren ir ao ~erví
cio de u¡xéncias, pasando de longo
pola Casa do Mar de Corcubión.
Ese dia, Lamela aseg~raba que a
Corporación ceense tiña solicitado o
servício de 'urxéncia. Mentía pola rádio: nunca houb~ pleno nen permanente que tal cousa fixera, inda que
se especula que el persoalmente e con
miras aos seus anceios políticos fixera algunha xestión diante dos seus correlixionários , A noite, en Corcubión,
pleno municipal;· en Cee, · rumores
"habilmente propagados" du-n novo

• ., lfnhá ,,proba·_do , novo ,caciquismo
·:..q~ue sé...v~ cnegar na. vila do Morr~zo,
· foi a viaxe a ·Madrid do aléalde e do
tenerite de alcalde Luis Francisco
füa-1 Máriño . -con fondos municipais
"· pa; a.· asisf[r
"coñgresO. da utr e
aparecer logo . h,a .vila como se viñ-era'11~ de fac~.r xestións, xestións que
·poló que se dixo ben pareée que van
As ·eleicións .do oito de.maio depararorf AOn pOu~~ ~(presas ao long6 d~ n~ció~ gaÍ~a: .·'
;¡
· arrahxar. todo en duas semanas:0 caAs eleicións d'o 23, prodúto directo daquelas, foron superiores no que fala ·de pactos, salpresas .
\
so
é
que
colle.u
cartas
do
Axunta-e ~lianzas estrañísimas.
·
·
. · ~ mento e o señor alcalde ·foi a Madrid
E máis ainda, caso como o enfrentamento .provocado polo .l?SQ.E, entre Cee e Corcul:>i(m, .. ,.,·#'·
7
froito do novo caciquismo.que están tentando impoñer os que i~cJ~~tefien•toigÓ' · · ,. ·
~ r; · _, s~ rf" qlÍ~-'-'b~' p'l ·e~o ' il~ri~ a' p;;~~a~e~te
lle tiveran dada a orde e o poder .copara chamarse a si mesmo5 "sociali·sta.s". . __ . .
. "'. . ·
.
. . "-,
r'résponde'~te. Pasou' uriha semana no
n ·nas su as listas, · · .~
Mellor esquecer aos falanxistas de tod~ a vida que os é:tó P~OE metero_
congr,eso qa UGT e logo :devolveu .os
casos máis coñecidos e directos como o .de' Arturo Éstévez en Vigo· o~ o do númer d,res ·en Cee,
cartas ao · irítérventor. Segundo" fonhome este último que fói iTiilitante e'sectetário local.da UCD.
tes da oposi.ciÓn, vailÍe cair unha boa
no primeiro pleno. Pleno . que, ;;ideSabe deus cántos máis casos-hai Galiza adiante.
.
-mais, _xa foi sqlicitado polo BNG e
Hai logo casos de alianzas como as de Cangas, A Estrada, Vilano~a o~ Mora.ña ·~ue merecen seren
polo PCG conxuntamente pero que o·
·analizados en profundidade.
·
·'
· ~.
·
..,'demócrata" do PSOE denegou porqué ,os asuntc:>s "non· e(an importanenfrentamento entre as duas.vilas pa- tes" (a orde do dia tiña doüs pontgs:
ra facer un escándalo (hai só 1.800
dimisión de Pena V.iéitez e recomp9ou 2.000 metros de Axuntamento a .
sición dun goberno" de esquerdas se-.
Axuntamento, dos cales uns 400 son '.
gundo a vontade expresada polos .
polo casco urbano e estreito de Cée).
éangueses, dada · a paralización qa viToda a Corporación de Corcubión
da municipal observada desde que Pe(8 BNG, 3 AP) votou unanimemente
cinco dos seis pontos da moción da
na é afoalde)-. Naturalmente, ten'trinalcaldía: que o Gobernador Civi1 e o
ta 'dias de -prazo (até finais de mes),..
doutor Gallego explicaran o venres
p_ero a resposta xa a deu ..
27 os motivos da decisión; que· o al. ·Os rriáis · contentos;"'e asi o .expre:
calde de Cee, invitado polos corcusn publicamente en ·canagas, son os
bioneses e prévia garantia da sua indas "direitás ·de sempre" que non s~
tegridade, fixera o . próprio; solicit~r
. recatan en di'cer .que !:;por fin .irnos
unha entrevista co Ministro, despragobernar n·ós"'. Coa Y<o@áda ·de trrarll~
zándose pará iso o alcalde e un rnemMaria.no Abalo a alcaldja, _tir'áfonlle
bro de AP; de ixar ben claro que non
, a Xosé Novas a sua presértcia 'na Dehai enfrentamento co povo traballaputación x.~ que agora · Vé!i ser Abalo
dor de Cee, . que · o que Corcubió~
o representante do BNG na Corpo~afai é estar contra a cacicada e elevar
ción provinciaL
·
u nha protesta forma 1 ·á Administrac ión para que repare o daría feíto. O
MORAÑA E A ESTRADA:
ponto -ter,ceiro da moción foi aproQUEN
BEN PARTE: ..
bado por maior ia: solicitar a dimi'.
sión dos responsábeis se as peticións
. Seica lle abriron· ·expedente aos
do pleno non. eran at.endidas.
-concellais "socialistas" da Estrada
Nen Domingo Ferreiro, Goberna-.
·
que
votaroFi po_l_o candidato de AP á dar Civil, nen o doutor Gallgego apa·alcaldia,
evitando asi que o señor Du•
receron nunca por Corcubión (cómo
rán
voitara
se_r alcalde da vila · pó_nteia o señor Gobernador Civil baixarse
védresa_
.
O
intento
~e cambiar un qia talar nunha asamblea e dar expli.
ciq.ue
por
ouúó
par:a
asi ter logo .máis
cacións?), pero o povo respostou ben
Francisco Vázquez, alcalde '"secreto" da Coruña
·~
oportunid_
ades
dentro
de catro anos,
Se no pleno-asamblea do mércores
Perma~ente
son
J:>Úblicas·
,
pasando
co
p~~s
.pouco
men?s
que
ve?C~tó
ser
u'nha
boa
táctica
por parte
podía
habia -unhas 400 persoas esparexidas
por
riba
duriha
Lei
de
Réxime
Local
rios
par:a
·éos
nacionalistas,
que
er.an
PSOE,
p~ro
a
cornpoñenda
· vai
do
pala sá de plenos, os ·corredores, as
franquista e obsoJeta . -Pero . o señor '."·,_ o gruP.o máis_y otado en Cangas. O~'. moito máfs aló tla - localid~de, x·a que
escaleiras e en canto recuncho hai
do remozado axuntamento, na mani- Vázquez, "socialista", tivo -a xeni;I _ cinco ·pontos, nün irítenfo de facer : o ~efle xo viuse en luga~es c~mo Mo'.:
un goberno de esquerdas no ·conce- raña· ou Boira, onde os de "AP votafestación do venres catro estaban nas idea de facelas tal cal di a Lei: secretas.
Esa
é
a
transparéncia
da
que
pre·
llo foron aceitados . ·N-ese mesmo mo'ron polo PSOE (talmente .como en
ruas de Corcubión unhas 1.500 persumen
os
do
PSOE,
que
está,
nos
úl_
mentó;
os
do
PSOE
descolgáronse
di:~
Cangas), dándolle ~ alcaldia. · ·
soas, a prática tot.alidade dos viciños.
cin.do que-era igual que acéitaran ou
.As co.rnpoñendas chegaron rnoito
Como ninguén lles facia, ainda! caso, - timos días, ·sofrindÓ severas críticas
decidiron iren en manifestación á por parte dalguns meios d_e co!11uni- · non., tiñan orde de "máis arriba" de · hÍáis al,á d~s- fronteiras galegas -como
Co~uña, para · facer a _
sua prptesta cacióp radicados na cidade herculina . · votar ,po( s_i mesmos, isto xa en do- é ben sabido;· nun .int.e nto de eliminar -a partidos fortes en certos lugadiante do INSALUD provincial odia ou polos delegad0s doütrps non esta_.: :. · mingo 22.
belecidos
alá.
·
Como
ponto
·
final
veu
.o
dié!
da
r.es e potenci_ar as duas caras da mes11, sábado.
Nisto' do segredo: non se diferén- . el~ición de alca.lde, . fac~ndo · os do
ma moedá que é o bipartidisrno .
.
d.a
AP
do
PSOE
no
maismínimo.
Os
CIG
de
intermed.iá.
r
ios
con
.AP
na
reFsteS· son alguns dos cásos máis
PACO V AZQUEZ,
que no'n fan as permanentes secretas
unión mantida por a.mbGs grujlos na claros onde' s~ ve o novo caciquismo
SOLISTA DOS SECRETOS
son, polo de.' agora,' os alcaldes do
cafetar¡a Alondras. ás once menos ·que · está ·a"ser implantado -pofo PS~
Oposicións est~ facendo o actual BNG e. os do PCG, xµnto -con algun,
cuarto da mañá. ·O señor alcalde de OE. Mentra~, o PSOE fatlle a cama a
.alcalde da cidade coruñesa, dori Fi:_an~ escaso·, ,do PSOE. · ,
Cangas, Lois Pena Viéitez, está desde Alianza Pop_ular:, poñéndolle ·patas
cisco Váze:¡uez, a aJzarse coa: pra¡;:a de
o dia. 23, d~spois de que algun· mm: . arriba OS organismos e serVlCÍQS que
DO ALONDRAS ·
solista do grupo de rock "l,.os Secre- O PACTO
tante socialista con carnet desde an- ' vai ter que transferir á "Comunidade
.
tos", pola sua manía de querer tapar
Longas . e traballadas conversas tites da República o rompera diante Autól"loma" galega-dentro. de pouco.
di,
vo
·o
BNG
de
9angas
do
Morrazo
co
·
gobernando. coa dir.eita e non só Con todo desfeito, mal vai gobernar
gobere esconder todo o relat,ivo
isa, senóri' que goberna p.Qr decreto AP, xa de por si incapai e inútil. O
PSOE e co PC. Acordo hóuboo cos
- no. municipal.
· Se alá onde hai rhaio.ria de esqu,er- comunistas desde ·un · priméiro mosen convgcar P.lenos nen permanen- ~aso é ir preparando ·o ·camiño a un
. das as sesións da Comisión Municipal m'e nto, pooindo os ''socialista~" cinmesnio.
tes.
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pr.ev~J;icipn . etc,.~\g11e- . ago1a7~·e.~t4 _.
Podia darnos a idea xeral da As ~nfer.med:ades producense cando se sof?recarr-ega ao corpo de :~·
tütaiillerite ·aesequili-b.raao. ·..--_
· me_dicina que vostede pro pugna. -_ traballo,:afirma Eneko Landabuni;-sen dúbida un dos·· mats·
iogo está oufro' tipo dé xen- ·
. ,'
.
· Hai que tirar a idea de que· a. avanzados en canto nova .medicina se refire. ·: .
.
te
q,u e poñemos en ' cuesti~óg;
solución aós problemas de sa:(i- En Euskadi puxa en·marcha, e_rrv~~ de hospitais, Cf!sa~de_ r_eP,ouso_. 
'·
ad~ináis
''(la: orga'ñizadón ó con.iam'én;'COliÚ;a awe_dlcina rilitu~íS{a, . e . a.fa}Jof-ll_~fliii~a~-i ' "' .
de está en maris duns ·sábiÓs, - Estd
médicas. ,:t-' - .... ·"' ,,~
, """ __:
.,,,,.•. ,,
'" .~ '
tido;""'e ii s1 déÍ ·medidna."Nori esque son os médicos.
tamos de acordo, por exemplo',
A tuberculÓse. descendeu
. co~o se trata ·b c'cmcrÓ,'~s anx>f:· :
moiÍo antes-de que · se .des~ubrF
nas etc. Dentro' disto hai -x ente
se o bacilo de -Koch, polas loitas :
que propóri herbas, acupuntura,
obreiras ·que ·houbo para ~lllello..:.
· que podemos denominar -,como
-. ' -ra;r,fas =
cond;i_Gi611 _Q;~at'?ida. ~~ Esta ¡
brandos, e despois estamos eu e
xente, o~ _obreiros, . q,ue_· non tF
m,áis .outra xente que ap.tes ,da ·
--- ñan --idea -de medicina, conseguienfermedade propoñemos · o
ron reducir a enformedade. La~
.. desca11so. Pensamos que a el)fer,.
go, os médicos non conseguirnn
· meda~e . é ~ consecuéncia de. ter
reducila máis; aínda co invento
.explotado
orgamsmo máis '
dos fármacos. Agora voita aualá dos límites seus ·e o .que. ten
mentar . a tubercufose: xa· qué
que facer é descansar e que non
empeorar'on as . condici<J.ns de
lle .valen as medicinas e· as he:rvida, . aumentaron .o paro .e
bas.
· desnutrición.
. . ·
Ternos aberto urt pequeno saAsimesmo destacar:" o _·pape.~· .
natório de quince carrias onde
que a medicina xoga como manestamos tratand9 de demostrar
tenedóra duh rsistema dentro ,de
a validez destas ideas.
todas
teorias médicas, e máis,.
Isto estaria orientado a un
na -prática, · en vez· de ·1.rnscar ~ a
mundo urbano. Qué se podia faenfermedade na realidad e cotiá .
cer np mundo rural?
···· da. xente, l)úscan'1; en ·causas es-·
trañas, 'bótárt~91le · a culpa .a9$
Eu a idea que teño é a de
rilicr6bío's, -a heidahza .. .' é tiriha
criar casas de reposo, ande a
, forma 'd-e e'Vadir:-. "~- · -· ·· · _'.:J.
x:ente que xa ten forzado o seu
- ". Uh sistema social pafa')ntfnZ
organismo demasiadp, va1 ali a
terse necesita · da . policia, · QO
recuperarse.
San ~~stín, fO .
.
Telf. 22 67 43
Exércifo, dos eduead9res.'.. taIso é unha revolución das
m6n ·Kogan · o.· mesmo · papel es~s .
a coruña"··
ideas. Nós poñemos en cuestión
1
médicos.
as causas da enfermedade, como
estas causas son debidas á vida
Cómo xogañ ese papel? Ppde_que levamos. Queremos abrir
ríanos explicar' un' pm!~º·~·? " . ·,
,
.
..
máis centros -<leste tipo subvenConsciente ou ir:iconscient~- _cancro, a_s . enférmec}aµes psi- -av.ances da química consegui:- cionados. E Galiza seria ideal
mente, polas id.eas que eles sos- quiátri<;;as e out-ro ti_po~ de ·epidé- ron sintetizar . e.sas herbas e ago- para facer algo asi.,
teñen... sempre afirman que a mias próprias da Ínaneira de vi- ra .e stá voltando _ás herbás puras.
Moitas ·veees a medicilurxoga
· En .parte a filoso'fia da_s duas
causa da en.fermedade é un mi-, ver.
psicoloxicamente
só ...
cróbio ou é d·e cáusa .descoñeci-,
,·
- ,
·.
medicinas é moi parella.
. ne· a, persoa.
, . vos t ed e o . . ' · Como
d a· e dm
· .ves a., said(l.
· . - da .esta socie· . ·. . -Nu.nha- h·a1· un s'en-or mo1· sa'Nos procúramos non xogar
.. rr· ....dade
_o ·outro
ti-· -: bi'o qu.e e'- o me'd·1·co, e un enfer·- con iso. Os placebos non son
que, t en que . .faoer e, . segu
·'. · d que'd,esta. -crum
?
.
aguantando.· as condicións ·que._: po e epz emm~-~_ .
nio que-non sabe nada, que ten educativos, é unha forma de enestá ag4antando .e tómese está
A cuestión é ~qué ~ai que. ir que depender- del. A medicina gánar aos enfermos, a xente ten
pastilla. Está xogarido un papef buscando novas forma d~ vida, naturista ten a mesma· idea: que ser consciente de cómo se
tanto a nivel individual como de siga vostede vivindo tal cal, dei- produciu a enfermedade e ~ómo
de colaborador -co sistema.
Qué supuxo a revolución in- . convivéncia, a nivél social. Tere- xe a · sociedade tal ·cal, pero tó- ,pode curala.
dustrial na medicina? ' .. ~ , mos ·que pór en crítí:ca ·a famíUa mese unha .t'isana despois de coVostedes ' o que queren é
. Su-puxo " .un . einpioramerito.. énti:e outras cous·as.
· mer ou fágase unha relaxaci?n
mentalizará xente ...
. nas ~condicións de vida con rela- ·
Ha~ ·que buscar unhas formas
de ioga, ou 0 qll:e sexa; pero que
Claro, xa está ben, o poder
ción ás anteiiores. A x~nte em- de vida que se adecuen máis á non pon en cuestión o modo de ·
curativo do médico, o poder
pezoU' a emigra! do ·campo á ci- .naiureza, humarra, :xa que está vida.
'
.
. Para poñer en cuestión esta psicolóxico <leste sobre ·o enferdade e en"controuse con moit9. demostrado que corp.ó vivimos
piores c.o ndicións de traball<J:· e , agora · é to.talmente erróneo e forma de vida; hai que póñela mo, é unha forma de estar mantendo o rollo do feiticeiro. Nós
de ha:bitabilidade, ·apenas ·hai "non serviu..
--.
politicamente ...
quereínoslle
dat a máxima indecomida.
_
. . : H~J. u1r mont6n de movimenNon hai naide nen .ninguén
pendéncia
e
liberdade aos indi'Segu:q.do vái avanzando, ago- to que~ min me parece que en- - no mundo . que poida dicer: · a
ra hai me llores . condicións de . . cadrarian -:- éón isto; por exem- " sóciedade ideal é esta, ~ o cami- . víduos, que é q que non lle inte.:
vida polas loitas das xentes que, ·Plo; todos os movimentqs flUe ño para acadalo é este. Hai . resa a esta sociedade.
·· As vacacións,. agora que está
aínda . se~ _ saber de . medicina - tenten descentralizar, a min pa:- certo· tipo de tendéncias que eu
dixo: asi non se pode seguir vi- récéme qu~ vai s.e r para b€n dá intuo que poden ir ·can:}iño dun chegando . 0 · te.mpo delas, non
vindo.
saúde da xente. Tooo b .que <lea· tipo -de socjedade máis saludá- son un repouso, senón todo o
,
máis
aos -illdivíduos, bel. TodÓ ·o q· ue sexa sácar po- contrario
, · ... ·
'· · Si, pero agora hai con d'1cions
. · autonomia
_
que lle Chama n boas de ,,ida que todo o ~ue sexa intentar des- .der ao .Estado, todo o .que sexa
- e d escontro l ar
'' vai
- · rr
·
·
· · _-osi'. · Si, son a válvula dé escape do
· "'
·
centralizar
men ' goberno, menos
imp
tamén producen_ - enf~rme!l-ades. ben: o nacionalismo; 'os ínovi- , . , 9
cida.dár:i. O tfabaJlador está todo
'
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,Antes habia .un tipo de .epJ.dé-: inentos ecoloxistas que ·van res~ ' C10l1...
_
·' O ano Jabourando e O que quere
mias que· estaban en relación á · peitar máis 0 meio ambiénte ou , · Qué -experiénc~s hai .en. Eu~- é faéer nas vaéacións o que non
vida de entón; a médicina, <licia poñer en cuestión· as formas de . kadi' nes.te sentidó?
, P!Jido f~cer todo .o -'a no. Hai
qu~ eran debi,do aos micróbios. · produciór:i, que ..p6ñen, en· cues:moitOs enfermos qµe están moi
'que -.s~ .extenden. Eu digo que tióh a escala, ~ -família, q1;ie fa- .
.Ali hai doús . tipos de' Il}QVi- fastidiados e· me din~ qu~ queren
non, que son_ debidas ás condi- · lan da autoxestión, da deseenmentos. O móvimento
''Saú- '. ir as v:ácaciónoil:s para curarse'. E
cións: de vida~ O ·exceso. de tra- - tialiiación, ·, da ~. liberación ·aos
de "Púb.lica", .. que-·é tm pqu,co a mói darO: que, 'Un mú ·que tebano, a humedade, . ~falta de. povos .. : ou mesmo -~s .c orrentes ~~ternativa ..que present_a~os as, · ñen ·libre, teñan)1ue sfedicarse a
comida, produán ~, a tuberculo- feministas.
organizacións de esquerc;la á me- · sanar. .
'
se, por pór un exemplo;-· agora
,
dicina . e que ·pon; fundamental-:
Nós ·· ~nimamo·s ás xe·ntes a
. comemos · demasiado., ::'bé~ese ·. Agora fálase mhito da medi- m~nte, en cu~stión" a orgaiü~a- que pelexen polas 'baixas'.· Todo .
-alcol, c.onsúmese gran cantidad e.· cina· naturista. Cómoª·ves?
ción 'da sánida.de; pedindo serví~ o I)Í.undó· ten direito' á baixa, xa
de · medicamentos, hai máis~ .. Eu 'tefio esta jdea: .é un ·pou- cios para ·todo o mu~dn sen fa- .,que o· cürpd está recarregado .de
' stress. que antes, ou o paro por ·co como 6 abá' da medicina ac- ~er pritrddade.s; que. f.ai fincapé trab'ailo, que é o que lle "produ- exemplo.:: ·hai o~trb 'ti_po de tual,, que ag~ra .-se volta a el. ·E _ .na .m ·e dicina· pública >é ..na• distri.:. ce a eiifermedade. _ ·
epidémia: est~ aumeri~aiido as · dicer, antes poñíase o poder de bución dq diñeifo -dá Segurida- ·
enfermedades do cora'zón, o ·curación en herbas, logo · os de Social e a asisténcfa priináifa~
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Breve ~ ·sob~e:' a pi;~dllciótj lá,ctea .~ gobernos, mentras qu·e en Gali
z-a - segue rexfudose · pola Iéi da
'
'
oferta
e dá demanda,. nurt sec~
Galiza produce o 23 por c.e nto
·
tor
no
·
q
ue a ma'ioria das indú_sdo lejte de vaca do total do Es- ·MA CALIDAD E
.
trias
son
_privadas Sen nengun,
tado español, merttras que ten o
Ainda
que
os
mínimos
d~e
came'
c
anismq
. de intérvei}.ción por
9 -por cento dqs estabelecimenliqade,.
marcados
pola
lexislapa¡;te
dos
produtotes,_
·.e SQ. 0 '.
tos industriais, co~esp~mdénqo
en_
·Gantoá
sua
Gobern9
partjcipa
~éiramen~e...:
ESCASAINVESTIGACION
cióri
española,
lle . somente o 8 por centb do
composición
f
ÍsiGÜ--química,
·
·na
financiación-dos
·excedentes·
..
PROPRIA ÑA PRODUCION
., per¿oal que traballa neste subnon
son
-difíceis
de
conseguir,
através
do
FORPPA.
E _NA CA.UDADE
... sector.
no
conxunto
da
recollida:Cie
.cal,_
·
~
be
.
todos
·
é
coñecido
·
que
a
;;
·
- A fria exposición. dos dados ·
~ · , ·t
- '· Agás pequenos _progresos - ·
q
uer
cent
_
ral
leiteira
qU:e
dispoña
pr9dución
de
leite
da
p·en~nsuquer momep o ._·
anteriores demóstranos que o
·
conseguidos :i;ia aplicación de ·
valor engadid0 do leite vai pa- dun control de calidade en carh- ña está · concentrada :fuaiorita.i.' novas . técnicas de ·estabulación ..FALTA DUNIÍA POLITICA ·,_
atop_ámortos cun riámente na corni_sa .cantábrica,
·rar a outfas áreas do Estado. Pe- .po organizado,
·
do gando e no pastoreo -por par- AGROPECUARJA
_- ·
grnade'
número
,de explotaeións -País Basca . e_
ro- non so isto é preocupante,
· Galiza, mentras a te · da Axérn;:ia de Desenrol9
··\
....
transformadora .· está
·
·
quizá o máis grave sexa o futuro que. _non os acadan, debéndose indústria
·
..
·
G.andeiro, e intentos 'illadós no
N~ste momento esta_se
p¡o- .
isfo
a
que
non
se
aplican
unhas
diseminada
por
toda
a
xeo.gra~ ·
.,
-,
·
· que se está a preparar para un·
·
·
· pagó da·caijr'la_·de bacteriolóx_ica> ducir leite en GaliZa sen -que o
"t:
dos produtos fundamentais na norinas elementais de manexo e fiá, criándose trasvase de leite . . ségues~ cppiando
. ~o pé da letra · Goberno
autónomo dispoña ·
alimentación.
Teñ.anios
.
en
conen
cisternas
·
en
vez
de
produto
economia das explotacións agrn
·
os sistemas dou~ros países sen dun]J.á planifica'eióri. a curto mi
envasado e indus·
· ·como xaqueda.dipecuárias galeg~s A xeito de ta que na CEE os rtü_nimos esi- · debidamente
·
facer
· esforz'os por producir e in- longo prazó.
poucos anos
·
guión, pódese - dicer que as ca- xidos en grasa son do 3 ,4 por · trializado. Até hai
. . . - dustrializar o prodµto partindo to, a _"Capacidá:de de- indu_stria_li-'
·
racterísticas máis relevantes da . cento ou do 3,7 por cento,' de- estas empresas surtíanse ·du'nha
das . características próprias do zación das empresas galegas es-.
re_coilida própria,' da
,
·
.
produción leiteira de Galiza son pendendo dos países e :aqui es- pequena
·
· · se~~or ·galego. Asi, vemos c9mo tá moi por debaixo da d'e protá
no
3,2
_
p
or
cento
de
matéria
'
impo~tación
'
e
(fo
suministro
de
.
~
'
as seguintes:
as indústrias galegas. fab:i;ica11 -d4dó11-, e mentras qu~ se;_
_ cisternas que lles cedian as in·
·
~
·
grasa.
_irnitacións rnentras que non se _· menta que o Goerb1io ·ahdaluz
Con respeito á éEE, o e.o.n- _ dú_ strias dó_ nor_de', ·peto-· apartir
·
consegue adiantar nada cos pro- está subvencionand > ás sú.as em· DEFICIENCIAS
Cyito de . pago por calidade. ~Xa do an·o 1979, filo itas destas eni·
-·
·<lutos con certa solerá (que_ixo . presas para comprar le'iteºert GaINFRAESTRUTURAIS
deixou de estar baseado única e presas-.; de ~ f6ra , de Galiza están
·
·
·
- · ·
de . San .Simóp., Tetilla··U,lloa, Ce- liza, a Xurita de Galiza pasa am- ·
exclusivaprnnte na composición· mercando leite . direciamente ao
·
·
.· .
· breiro ~ etc.}
I
plarilente do tema,- e o seu· cond
.
Ainda ho'xe non teñen acce- .
selieiro de Agricultura- entrégafísico-química) entrando a for.:. - granxeiro; . Ihsta1an o aqu1 peso a moitas explotacións os ca- . mar .parte deste conceito ' a ca- · q u~nps~'centros de recollida, de . .Pl_lODUCION DEPENDENTE
· lle o, l~ite producido na sua emmió ns de recollida diária, sendo lidade hixiénica, p;robléma ·este · polleo. éuste, oferecendo apa- · DO EXTERIOR ~
presa · a, ullha. ,de ·-Burgps, · pola
necesário o emprego de burros realmente complicado en Galiza rentemente mello-res condición·s ~
que
tanién s~ di que.está a facer
Tnda
a
tecnoloxia.
tanti
de
.
para "circular" polas corredoi-. debid-6 ás más, e escasas-, cam- . ªº produtor en canto ª- Ínáis
c-áfupaña.
.
· ·
·
·
prodüción
.
como
d~
.
indústria,
ras.
_
paiía,s sanitárias das vacas pto- précio e menos esixéll,cias de eaA enerxia eléctrica segue sen- · dutoras e ás deficiéncias noma- _ lidad·e.
·
1NDUSTR IAS GALEGAS OU OU E . 1ÑDUSTR IAS DE FORA. QU~ . - .
do deficiente en moitas zonas, nexo do produto ·até chegar ao
- A ·concorréncia destas -émpreFABRICAN
EN GALIZA
RECOLLJ::N LEITE EN GAUZA
cousa que fai complicado o mu- cons~midor (rede de frío, trans~ sas no mercado ~de compra esE
NON o.1No.i.Jsr.R1AuzAr'f ~
xi_d o mecánico e a refrixeración porte axeitado, manexo ~stabu- tá tirando consider.abelmen'te da
AOUI .
do leite en granxa.
lación, etc.)
'
oferta, causa non má en si mes.:.
As pequenas cantidades proma, pero €)_Ue pde provocar sé. LARSA
·'LAU:_K Y (Valladolid) rtos conflitos nun futuro inmed ucidas na gran maioria das ex- ESTRUTURA DA
PULEVA~U_NIASA(Granad~). _
1·,r
LEYMA
diato cando-estas ~e poidan'surplotacións complica a recollida, COMERCIALIZACION
·cERVERA (Valencia) _ ·.
ARJE.RIZ
empiora a calidade e fai que os
· tir de Iehe doutros pontos de
PASCUA t;:: (Burgos) ·
·
c:L. Pontevedra
Nos países desenvolvidos, a pfO'd.ució:p,, como pode ser 0 dul
produtores non se convirtan en
R°E~Nl-PIGOTJ~stwfus)
. ,·
GRUPO CLESA
grupo de presión porque non te- comercialización do leite está da Frán__cia, onde con~segutrian,
KRAFT (León) .
- CO~PLESA- (1 NI)
ñen a sua dependéncia funda- sob o control dos prodútores sen dúbida, leite de- mellar caliNESTLE
mental nesta produción; teña- através de coperativ,as_ .e ade- dade con menos custe de trans- .
FEIRACO
IDOS en conta que a média de mais regúlah.se OS excedentes -porte e sen SfJpOrfar OS prÓple-- ·
01,1tras de menor entidade
leite entregado á indústria é de por mediación da polític~ ·dos - mas que ten a fecollida p_rópria.
XOSE TURNES PAREDES

23 _a 35 litfos/dia segundó ' a estación.

...

~

a

co-

1.

.era conveniente apartalos .tem- . á.lunos e_os exames de- filoÍoxi '
poralmente da docéncia ate ·n on foron · suspendidos. polos· prÓ. se resolvese o expediente :da ins~ '"· wri~s , int~r~sqdos até:. Prifl)eiros
pec;;ción.
· .
· de xulio: ·
·
.A golpe do dia 23 de rrÍaio, · - M , f
t ' ·t h b
houbo. un peche xeral na biblió- · ..' _den ras_ . ·IT o, ouli.· ? amea· .. _.. ·
bl . . zas . e- enviar11.es a po c1a· ao pet ecq, con d. 1versas
asam eas, .- h (.
· _. .
·
· ·
Camüo Prado, director do Coléxio Universitário de Vigo (CUVJ), asegurou publicamente . _
· · -convocou a· ma1s
,. d e. .
e e. " a· folga
que
·
. de, . .(ame remat
. ~- _ou
3
00
que os que estaban en folga de fame para protestar polos métodós de ensino de dous profesores.
.
·
aos poucos-dias de t~rse encetapodian pasa.rse tt:anquüamente un mes-a base de sugo de laranxa, que nón haberia pr9blema ... . ;.
do); :notas. na -prensa local so·D oce a/unos ao.primeiro, aos que selles xuntaron logo dous máis, 'estiveron variás dias
_
bre ' méritos d<;>s profesores en-.
en folga de fame nunha das aukas do centro no:que se imparten clases dp prim~iro ciclo de Filoloxia
..causados 'e notas sobre os seus
en Vigo para dar máisforza á loita qµe están a levar para que' tant_o Xosé Ramón Losada cómo 1
de~éritos -emitidas· ,por' ~nti-'
a sua dona, Matilde Mansilla, deixen de impartir clases no centro
·
·
gos 'escofantes~ ·até · chegar ·a· Ün . ·
por con$iderar os seus·métodos totalmente antipedagóxfcos. :
ponto mo:rtó, p_o_r · qiáls qu_e_' o
próprio Manuel · Soto, alcalcfe .
Entre outrás razóns, os alurios unha sér_ie d.e ·escrítos dirixidos·' 2.000. millóns que lle debe pola ' .
de". Vigo..: teilta~se~-met~r baza no
din que os métodos de ensin~ a ..diversos organismos ·e esta- c~mstrución do C!JVL
. . ,""
. asunt o - é;p. :Plan ."-pr'opagandístique empregan ·son arcaicos, que . mentas,' viaxes -., as delegacións
Os . próprios ·país' dos aiunos .
' co ~· hon. :,,cori~egtiindo máis ' que
·as cl_ases práticas ·van . moito de Educación e. visitas · ·várias - puxéronse da sua _ parte ·e o
meter á pata. .- '.. ',' : "
IJ].áis por, diante que as teóricas .. que de pouco lle "serviron. Apar- claustro . de,pro'fe.sóres do :CUV.I
Qs alu.nós, contra as.Ínformados dous, Gitados, os profesores tir do m&coF~s 18, os · x'a 'cita: . decidiu tres solucións (tJ;"ibunal
cíóps de. que a -sua loita. estaba
. nativos · pouco tiñan qú'e facer,. ·dos ptixéronse en folga de fame para exames, abrir unha inspec- ·
. xa. ; r~matada,- -· pegaron caiteis
segundo os afectadps, nas'clases e o resto .dos alunos,
algun-. ciÓn- e . a .negociación cos dous
por Vigo f:aceirdo · fincapé en
. e . mesmo .' as calificacións d~os has excepcións, m'anifestaban a ' profesores para tampiar os séus·
que -~inda seguía, 1 índa · que
exames..
·sua protesta diante d·a Caixa 1de métodos de erisino) que só fomoito máls marta .e con menos
. A. ioita coiÍ'lezou o oito · de .Aforras de· Vigb, responsáb~l ron aceitados .en parte polos .
'fo'fz~ q; e nos " ~yses d.~ - abril e
· abril e agon1 mesmo. segue. ·seff - primerra do centro, xa que.o ·Es-"". mozos·. de Filolo~ia . ~ermánica:
- maio. flab~rá que ver o que
.pecharse, . encetando , daqy.ela · tado ainda. nf)n ·lle_ pagou os sobre· o ·terceiro pensél;ban ·que
· pasa no morh.e nto dos exames.

·conflito de ·Filoloxia Xerniánica do CUVt
I

/

,

·Algo. máis .que calid~de Do ensino~.J
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lnt~lsá:- · lmha -: empr& _

nome -do protagonísta: ée zou a observar unha , t~ndéncia
· Intelsa .. Pilla da Telefónica, que para implantar un novo sistema ·
.ten un 49 por cento do capital tecnolóxic~, non facendo unha
'
· e da. multiQacional Ericsson con · reconversión e ~eguindo · o mes~ ,
·outrn · 49- por cento .. O padriño- ino .como · canelo · se · dera · o
foi Eríccsón Española cun dous · "boom'.~·. d'o .sis~emá . convencio. Asi; comprométens~ a buscar
ünha empresa que "cargúe" con
por cento; · aínda ·qüe a nai, a · nal.
.. " Telefónica, pódese facer con ese
. .
.
.
: -~ Intelsa, realizando tamén o tras. dous por cento cando queira, xa
As1. empezo.u.. ª mdemz~r ~s vase do persoal que leva dentro.
; -que pór algo- é a nai. ·.....
~ p~rs.~a!s.-·q~e & qu,xesen res<nndir
·
·
· o contrato laboral, pasando das · :;e- · ~i ·deciden vender a empre-:No ,.ano 72 aséntouse-en Gali- . cincocenta·~ _perso·as ~a 383 .. Pri- . sa. O ·pré~id,. unha .peseta ( 1 peza; no Ventorrillo? perto da Co~ : meiro pag·a6an · 'd.uascentas mil, . seta).
_ruña, dedicándose a facer equi- trescentas, catr_ocenfas.;. ' foron .-_ -,,, P,erp ta~~n P?ñen. na ~láusµ- ,
pos para centraiS telefónicas. sub indo até cl;legar ao míllón é · - la o -de ."dispensa de matrimóFacia o labor menes especializa- médio. Mentras iSto ,sucedia na . nio" ! se se ·consegue que o-conf., ·
do e cun· ritmo de traballo que, Coruña, · en · Madrid pagaban .-_pracl.or dese máis dtinha peseta,
din os que saben diso; er_a supe- dous millóns.
'
,
todo ·aquilo que. vaia arriba· desa
·_ rior nun SO por cMto aoque facantidade, invertirase na ·red~- .
cian en_ Madrid, onde . tamén PLAN DE V.IABIL!DADE
ción de pl~_ntilla .
A Telefonica', empresa nai,
. tiña casa .. Asi e todo, os soldo's'
',
que pagaba na Corufia eran ·un inventa un · plan P<!ra darllev-saí20 por cento -inferiores aos que da. a estas dificuldades. Un plan
qué, din os perxudicados, inspipagaban: en Madrid . .
rado polo hoxe mandamáis da
Os traballadores que a 111an- Telefónica, LuíS Solana, · que :
tiñan eran cincocentos e até .se - ven ser algo -~si como -un casa-'
falab;i de- ampliar a: mil, pqlo mento: desfacerse da fábrica e
quéco~praron os terreas en Sa- da pla~tilla. ··
·bón, uns terreas nioi férteis que
expropiaron a moi paixo précio. · , En primeiró lugar o que
ideo-µ Telefónica far vender a
Os traballadores que non ,ti- fabrica da Coruñ~. · _'
ñan conciéncia . de asalariados, '
Os traballadores (perxudicaproduciron unha . gran plusvalia
dos, non esquezamos) pf.egúnneste.s anos.
tanse: quén podia .estar· intereAS DIFICULDADES
sado~ COrítestan: un'ha empr~
As dificuldades comezaron a s.a do sector;· non podia. haber ·
out~o comprador.
~edida que a Telefónica empe1

-

't
y •

"""

Vendíana por .unha peseta aínda que podia v
Quen perdia'n eran o~ trabal/adores, un
/
afo"aba a e esa CO.
Non., non se trata dunha . vela.,
Pero aínda hai máis: cos cartos do fondo de..
go ,
subvencionar o de ido. dt
· Sigan leendo sta e ti

n

Tral
mpt

O compr,ador non pode ser
; out_ro, segimd'o 'din os áfecta' dos, que . un .familiar ceÍ9an~: '
Telettra; que, digamos, é prima
" ou ·'.~lgo asi de_ Intelsa, :x.·a ,q ue
famén . ten o . sángue (capital) .
·maioritário de Telefónica.

e os mbnopólios, xa que no
hai nengun probtema estrutur
de medid.as para adoptar as ·con.: na ¡ empresa, . sendo a int~nció
dicións de Inte1sa ás de Telettra·. · seguir mantendo os esquem
antes ditas, pero agrandándo
UNHAS CÓNDICIONS
ainda máis".

c'oNTRAOS

TRABALLADOR~S

Asimesnío . manifestan qu
· Pero estas .condicións.non sa- · ·non ."valoraron para nfid.a o qu,
tisfixer.on_ para nada aos traba- pode tepr.eséntar para Gali~' '
lladores, xa que · cada mes, .~o,n criticando non só ao Gober
este pase á plantilfa de Telettra'; centrat"· senón ao -aÜtonómic ,
Da "dispensa", claro, non se · c.o btarian unha média de 20 mil .que non fixo nada p~r~ qu
podía facer sen dispensa, ericar~_ pesetás .- menos· en . conceitos de ~ 4ésta eínpresa pon ta como é I
· gouse ·a ·uOT (que despois, ve-- fixos, baixas, · aritiguedade, ·plu- "telsa se quede en Galiza".
rán vostedes se son listos, com- - ses, :pagas extra, etc.).
probarase como' tamén ·dalgun- ·
_Os traballadotes din que h ·
Segundo os trabal1adores, "condicións ·para resistir",_ af
ha forma ten parentela).
se. ñor Puerta, · da Confederación esta venda est-~ - bas~ada _,,n.un mando qu'e UGT, metid~ a e
do Metal de Madrid aconsellou conceito terceiromundista e co..; saill:entéira, o que .está a facer ,
á UG T para elab9rar u~ha· séfie Jonial, movido polQ gran t:apit~l irse en contra do ·Estatuto d
1

'

o-

ma
emp
da '
as o

u

tras1

máis de cincoce_ntos.millóns.. : e gañaban cartos.
éqU, de 20 mil pes~tas aá m·es, <;_artos que . .,
esa compradora.
.
JJekl, nen dun rompecabezas.
ro de 11 .go para criar post<Js de traba}lo, o que se fai é
ar o de ido. de trabalkldores. ,
··
·
leendo sta e a história.

Xá o fora de Telefónica' antes e
diente :de traslado.
. Telettra comprou a enmresa
'
que .a sua vida, segun.do din ·vai
por 115 mill6ns de -peset;s.. s~
A : empresa dalles tres op- pasasen os obrejros ~eceberia de
unida nos cargos á do ~eño:r: Ja- "
liquidación económica subvención 114 millóns novecións:
·qúotot pactan as ·mesmas condi- .
'
m:
t
egrarse
en Telettra coas pon- ·. centas mil pesetas.
cións que <licia UG T.
dicións destes traballadores dos
A Delegación de Traballo di de Cádiz, non nos de Madrid,
Pero é máis, eses ·Cento quinque é ·cousa da' Xunta, o señor' q_ue eran superiores ou, .irse a ce :millóns invertiranse, segundo
Alfohso Vázquez pasa á Xunfa
,
Madrid.
,o acordo, en regular a plantilla
e a Consellatfa .de T raballe fall~
En · período de v~cacións, de Intelsa, polo que os cartos "
_segu_n do o p~dido pola empresa.
Unhas condicións que~- para vend_e n a nave central e com- do Fo.ndó de Emprego, van
.
máis . "inri", non as· vai levar .a pran mitras_, empezando,a traba- para criar paro.
os
obreirqs
que
quedan
.
Jlar
.nela
Gabo a empresa· que as pide,' In- .
",?s 146 obrerros .que levan
en plantilla (146) . .Modifícanse
telsa, s.,e nón Telettra . . ·
as · con~icións ·de . traballo sen. mais de dous_meses de par<? bus· Os traballadores empezal) ·as · permiso legal. · Algunhas multas · c~ndo :g-e~oc1ar a .saída que Hes
pero é competéncia· da Xunta daª l_e_galidade, afirman qúe cos
accións e . empezan os recursos.
(vexan C01)10 as eotnpeténcias cartos que gastou Intelsa neste
Reclaman contencioso-adminisp_asan duns -.a outros) que non ª:1º que levan sen traballar, potrativo e, <liante da certeza do
·fai na_d~, seguind_o a empresa dian estar todos perf~c'tamente
fallo en contra, a empresa deses.c;un permiso temporal pára ¡ 30 .. en Tdettra~ ·sen nengun conflitima Q fallo da conselfaria.
traballadt>res cando traballan · to. ·
· · ··
' · ··

pero sáenlle negativos.
NOVAS OPERAPONS

TrabaJládor que ela mesma firComo Hes sae mal, o que inmou e que no seu artigo 44 afir- tentan é pactar nos despachos
m~ .que e obrigatoriedade da
e asi na Delegación de Traballo
ue no. empresa compradora, e se non · da Coruña o Delegado; ·hox_e ·na
trutur ' da vendedora, seguir mantendo Xunta, Alfonso Vázquez, o Preas condicións dos traballado~es. sic;lente de Telettra, Mariano JaUGT, para poder realizar o quotot e o Presidente ·de futelTomás García Báxte~ (que
·trasvase fai dous. referendums,

O seguinte paso de . fu te Isa é ~
solicitar o expediente de trasla- ·
do para aqueles que non renun- ..
~iasen vpluntariamente a ter eri
Telettra as mesmas condicións
que teñe~ e.n lntelsa, -segundo se
contempla no EstatuJo do Tráballador.

. 150.

Afirman que "detrás .de todo
Asi as . causas, os traballado- . ~a~ ~nha cuestión sindical ~ po- .
httca dára, xa que esta· é unha
res piden Recurso Contencioso_venda ·colonial e un- prindpio
"."Administrativo · e. a suspension
básico :do colonialiSmo _é _esmadas resolucións por ser contrágar :as reivindicacións dos obreirias.
ros". Acusan 4 UGT
estarlle .
Intelsa. contesta coa -rescisió~ fa~endo 'O caldo gordo ao PSOE
Afirman os · .trabaÚado~es - de contrato que se está a·trami- ·e. a .Solana, o principal implica:
"que e¡npezou unha éamp.afia tar ll"1 ·del€gaciÓn de Traballo. do e a. CC.00. "de qm~rer_sepa
de intoxicación e de medo dos A\egan a inviaoilidade do 'cen- rarse da'loita" .
. comunicados ·de prensa, comu- ·~ tro por cuestión económicas.·
.
'"Ahofé
que
será
asi
din
os
tra·
Como
proba
-poñen
q_ ·e non
nicacións aos próprios domicí·
balladores,
xa
que
'1evamos'
un
'
recebiron
nestes
·
d0us
meses
lios e dicindo que . a ~mpresa
ano
sen
traballar
e
9ob.rando".
"
!1éng~n
comunicado
de
ap.oio ·
non _é viábel e que.se non .acei-· ·
. destas duas centraiS. Só nos vi· tan as condicións van quedar
. ñeron oferecer ó pactado nmiha
CARTOS DE FOME~TO
.sen traballo".
reunión de Madrid : as mesmas
AO EMPREGO PARA
condicións que rios ' da'ba a emSUPl_llMI~ POSTOS
. · A · Delegación de Traballo
- pr.esa.- Pa_ra iso foi pára o que se
DE TRABALLO non áproba ~º . expedíente de
tra~l~daron desde a · capital
traslado, pero' dan conseguido ·
·O primeiro qÚe ·fixeron cos Estado, representantes da~· duas
qu~ 233 traballadores aceiten traballadores ,.que firmawn o
c;entrais.
·•
as suas condicióhs.
pase a . Télettra foi metelos no
paro. ~ O fondo de emprego sub,. . - Parece. -todo unha - novela,
NOVO P.LAN
. vencióna con trescentas i;nil pe- pero é · real, tan real como os
1 . "~ novo plan 'é-.c.a interposición
. setas q. - cada posta · (le traballo-, · dous meses de encerro ~os. 'tradun recurso 'de alzada contra a " aa;mais de reducir nun 50 'por . balladores.
·
resolución da Delegación de
ce!lto. a seguri~ade social en.tres
A. EYRE
Jraballo; quen .aproba o exp~- . a11os. ·
•
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grá~a ~:le · política c1:.1ltural galega que está por se ·estrenar, máis
' estrenaráse algún día, acougade. E ven me ás mentes un encentro
Hai u~s meses escribín un artigo así tiduado -sfr1 outravolta. ' 'casuaf"de. hai poucas semáns. Fora en Valga, rtunha casa de .comiÚn. artigo que· un xornal de gran tira~a
Galicia retivo sem.áns das, nos +día.s da ca~pañ' a ·dé Rusia -c:li'go; electoral. -Un ·home
' XES US GON ZAL EZ ,GOME2;
enteiras'e· non, pl!lbHcpu:, e qu{:?. ªparéceu máis. logo e~ "Espiral'.' · ñovo·' de maneira's gratas, con .i;oupaxe de pe~cador, de río, abar- .
'1
·e~ m~t,1 -co·n·;entemento. Salrnodías dun cronis~_a · M .poil ítica· en~ · da a' cbn~ersa cbnoos~o. ·Coñécíamé. E ·relata ·cómo na Estrada
/
col da antiga:- far_sa ,,-¡e'lerida ao- nacionalismo -·galeg_o- f0;ran as van '~dar iles, os PSOE, ·ª batalla :pr;;1 desplazar a'o · alcalde UCO.
Estes son, s.e-gundo contas ·de ' t,.a Voz de Galkia'-' os éonoellais
, moti~adoras: oeasior:iais d<( rr1eü escrjfo, mais a expulsión de t~.es Anfmcfo e .deséxoHe sorte. Xa ·o sabedes todos. agora: · desplazáque ten ·o BNG logo das eleicións do pasad.o dia 8 de maio. En
.diputados 'n acionalista._s non -perxuros do p_arlamento autor\ómi- ' ~ano ,:-dando os v~tos ao. candidato de AP, q4e así resulta- elexivotos contantes' e soantes a cousa anda polos 50.000, sen chegar
co gale_go; e o seu siñificac:to e causalid~dewofundos, coristituí- do alcalde..
·
,
·
·
aos 51.000, ou .sexa, exactal'Jlente 12.000 máis que nas pasadas
ran
Sl!la ~uténtiqi eausa xeneratriz. Hoxe non ~a· i com:nt~slS,eguimos? Tart)én en Composte· I~ te~os o "primeiro alcalde
eleicións xerais do 28 dé' outubro, pero. cáseque 30:000 v'o tos·
-oú rexoubes- polític9s/de rebotica que me r:n_otwen. Har ero- socialista da historia" ca voto do ex-alcalcié.de UCD, tiox-'e PDL
iTienos _que nas municipais do 1979, que é por onde compre emnicas de actos ·constituíntes de corp·oración,s m~nicipais _e el~~- -lseg~(desrr.i~ nas sigl~s? Eu lembrome -- esa sonibra que sempre ... pezar. A vista destes resuitados, e dos obtipos palas duas ·f orzas
cións de alcalde. E sigue a haber., detrás ou por debaixo, a par- me doe nas entra'nas~ de Anxel Ca5al, e consulto á sibila: lquén
maioritárias, o presidente da UPG, Bautista Alvarez, fai unhas
xón ~nos ·dous siñificantes primordiaís que vos s~scitará pal.a- , estaba mulíer ~áis perto do sociali-s mo, o Casal ou o' pesedega'consÍderacións coas que, desgraciadamente, non est~u de acor- ?
bra- dun país a!ordoadamente íñorado por ur'is -e outros, .es- - -pesoe~ Non . a~ardo pala resposta:
seino ben dende nai temdo. Bautista Alvarez dinos que como que a Coalición Galega-Parquerdas, ~erei~as e "massmedia'".
, ·.
, .
· , - · · po. Ca5al, coma 9s seus irmáns galeguist51s do tr-inta é seis, opto_u
tido Galeguista é unha causa moi estraña (niso estamos comple,, Se non, . léde _.oonmigo: "PrJmer alcald~ · socralrsta en-La . ~oru- . daqwela po.IÓ Frente Popular, e pagou coa vida. O pesedeg·á-petamente de acdrdo) e, xa que logo, non é unha forza coerente e
fía". Xa · sab~~,"D.omingo: tí e máis o PSG, di..so -o ."ese"- nad.a. · ·.. soe c~ciíla con Fraga .ou hipotécase .ao- LerL E aínda sál o Cbtcuns obxectivos claros, cataplam, somos1 a terceira forza poi íti0 novo edil_socialist.a primeiro xura, bica cris~os, fúnqese nunha · quito Benegas declaraAdd ·que vai requerir a donmanuel .pra que , ca do país. E non só di iso, que seria o de menos, tal e como esa perta de · alianza ~opular, peclarp que ·tod.c:s: s~mos. coruñ'eses, ·esprlque ao ''pueqlo 'español'-' ·có~o é q(,Je pactá coas metralletás
tán as cou5as, senón que se pon en plan trunfalista. Vexamos. Di
pon á ~nstitució:n e$pañ9la .coma norde e . b_1bl1~ .- se cadra ta- -léde, PNV e HB. Neutras palabras, e aparte lerias "terroristas",
o presidente da ÜPG que gañan (recuperan) 12. 000 papeletas
· mén llave, cabeza, puerta e. ~('ltemural-d~ seu - gob.e~n~ .1.o cal, ~ · "a ,esql!erda pesóe recrimina rá dereita dous vogos dqdos ao naciorespe it'o do 28-0 (cousa certa), e que tendo en conta os votos do
culmina o seu primeiro sermón con _ tr~s vrvas: ao Re1, a Const~- nali'smo en- Euskadi mentras 'nesta Te'rra se alía co diaño ·pra
28-0 que se emitiron a favor do BNG en axuntamentos nos que
tución e a España. iOuh, Gal iza ceibe!
"
. "'
.. :
combater aos "separatistas"~ Correcto. · , _
.
no~ s~ presentan candidaturas da nosa ' coalición, púmbala, xa
· Seguimos
ler: "afortunad_a mente, ·est,a vez nó hay . riacron~.¿seguimos aínda? Vós; si queredes. Eu non. Danme g'anas de
ternos os votos perdidos e xa estamos outra vez nos. como mínilistasi¡ er:í 'el Foncejo". Son, algo inud~dás form~·lrn~nt,e no ~W~\: ~ :trousár, e non quero: . é un noxo e preciso as miñas fontes de
mo 61.000 do outono do 81. A causa ten unha lóxica matemáti- ·
' Ílo cóncavo, paJabras do se}ior'.'-lJlla do Ferrol. Digo ·.Ulla Poj.qY,~ 'ene;.~~(~· -pri . outr~s mesteres. iC?i~ino Vªlle, si souperas que o
ca e formal que apabulla; mais, para min, fáltalle un pouco de
o primeiro apelido ->-Ou_intanilfa-;- pódería facer recomponerse, "co~ral nublado" aínda dura, que non escampou!
lóxica marxista. E dicer, non se deter no exterior, na forma. Vaen _corpo resucitadG. as cinzas iradas ~o Xaime martirizado p_olos
,
-,
. .
iamos por parte~. Di 13autista Alvarez que no corredor atlántico
ancestros de AP'. ~
.
·
. . A vella farsa ~ráxiea. -Outravolta,, na roda, a vella farsa tr~xrca.
medraron os votos do Bloque: Fene, Corcubión, Malpica, etc.;
Ancestros cu.ios actuais descendentes votan PSOE no Morrazo _Mais non esá, fascinante, que ac~ba de ofrecernos, nun mrragre
que en partes onde antes non -tiñaf) preséncia sacaron concellais:
pra impedir que o BNG ocupe a alcaldía gañada por· maioría re- ; xenial de beleza plást-lca, .o .Teatro Antro.ido: ''Perci~al". l'dea
cita Ribadeo en concreto, etc .. etc. Ben: Corcubión 1979 era
lativ.a nos votos e apoiada por comunistas qüe se honran de séver, idea ver-decantado. Sairedes convl:lnC1dos- de que este pobo
Partido do Traballo, a xente votou masivamente á candidatura
reno 'é pra~ticalo e, coa 'mesma,, honran ao ' seu pobo soberán.
vive, sofre e -sí, .créd,eme, os fetiches. enganan_.:., loita. Pesia tódeste partido, -pásase o alcalde ao BÍoque e a xente vota ao Blo,. Detrás do arnaño, o senado'r PSOE · Cuña Novás -seica poeta ' dolos Ulm Rqam en toé:lalas suas s~ces1_vas e rn.onotorias _encarnaque, en Malpica en 1979 vodron Unidade Galega (PSG, maiori·gal.ego, ou versificador ~ndo menos, propagaridista itinerante ·Cións.
tariamente), agora votaron Bloque, pasáronse os homes do PSG
hai meses, na compaña de n~rradores galegos de peso, dun proJViva Galiéia ceibe ~socialista! , ao Bloque? En Ribadeo pasa o mesmo que en Malpica, ou non? _
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votar. O _I LG. ficou empatado .e m votos com a AS-P.G e isso é ·
bom, .na mi,nha, modesta opinióll), -e penso que a maior J:)arte do .
júri pensará o mes.mo.
. _
.
.
Norri .e!!tá claro, pc:ir.em, porqUe·-cem esse resulta.d o de votac;óm 3~3. "igual para as duas prqpostas,·e como vic;o ja Gitado da
nom ~ compa·recénC:ia qe J .. Cora e-a apari<;:Óm de outro senhor no
seu lugar, se_o ·Prémio.. da l'Íllodal.idade de ,lniciativas Culturais está bem outorgado;' moralmente ·penso que é ~ n-ulo, polo empate:
pola composic;óm do júri, com p~esen<;a dum elemento estr.anho
qúe me foi. confirmada por jorf1alistas e memb~os de j'úris ~esses
prémios, -e por nom se ter recol~ide em acta os votos em contra
nem norninativamente como se produzi'rom, assi como as explicac;o11s de voto. Membros dó jári .manifestarom que .nom se po- ·
dia premiar a umha instituic;óm que com fondos públicos diz'ia
fazer o que lhe cor~espond'ia (inda que mai airfa, eu). ~·
.
Penso que deve ficar clarp que perante a· Óposic.óm do sr.
S~cr,etário do júri a recolher em acta as' votac;ons em favo:r_e
em contra,; o resultado de núme-~o de votos; as .explica<;ons' ra- .
zonadas de voto e~ demais anomalías que cito nesta carta, resulta evidente que os_membros do júri ternos pler-io direito a_'.:. de- ,
mandar ·dessa entidade organizadora·, quando s~1 estam já a f ihancier com dinheiro do Concelho de Vigo esses prémios, umha· maio~ claridade na organizac;óm, -foncionamento e .dií.e'itos e
deveres dos -membros
dos júris das modalidades correspondentes.
,
. ..
-

Unba .da~~xpli~ació~s que .dá tamén o pre~dente da UPG do
medre de votos naquelas vi las ~nde o BNG tiña -alcalde é que a
xente viu· que. o Bloqu~ sabe admtnistrar ( lnon terá nada que
ver, xa que moitos partidos en ...Galiza e fóra de Galiza, que moitos alcaldes que ·se presentaban pola Coalición Galega sacaron a
alcaldía, o feíto de que desde o poder nos mu·n icípios sáese -din
os expertos-· cun 30 ou 40 .por cento de posibilidades sobre os·
t>utros contrincantes?; e casos hainos abondo, porque por ese
método de pensament_o ( 1) debemos pensar que R ivas Fontán
en Pontevedra fixo, sinxelamente, maravillas). Ao que irnos,
compre ,dunha vez por todas- non catr na mitificación do voto
local, municipal; non son yotos ideoloxozados, senón máis ben
votos personais ou a xestróns determinadas. Non saíron elexidos
·polo PS0E dous ex-alcaldes do Bloque e outro acadou abondo
votos presentándose polo PO L do Garrigues Walker? O que compre estudar e saber é por qué se perderon votos en todas as grandes cidades galegas: Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña , Lugo
Ourense, cidades· nas que se estaba na oposición? E por qué se
perderon votos en zonas rurais e vilas máis pequenas: qué pasou
en A!lariz, en Monforte, en Sarreaus, etc? 1 Estas son as explicacións que se ne.cesitan. No 1977 d fxosenos que o naso voto es. taba, era moi ideo·loxizado (lago, agora. viuse que non); no 1979
qu~ Íé!mos ba·i xar o ce .:_a dir'eita avisou que tocáramos teito
ninguén
lle forn .caso--; no 1981 eramos 'ainda -co PSG- a ver\
,dadeira forza nacionalista; -no 1982, encolléusenos o corazón;. no
1983 xa gozamos de perfeita saúde. As cousas non son, por sorte ou desgrácia·, tan sinxelas.
·
Sumar e .restar son operacións ·matemáticas sinxelas. pero -e
xa o dicia Krutschev- as matemáticas Ron teñim nada que ver
coa política, e as explicacións dadas por Bautista . Alvarez son
máis matemáticas que políticas. máis aritméticas que dialécticas.
máis próprias d4n profesó~ éle instituto que dun ·d ir,i xenté dun
partído marxista-leninista. Por iso -compre reclamar b título d~
A NOSA TERRA sobre-estas eleicións: "Nen d~silusionados nen ·
ilusos", ou, o·que é o mesmo, a vella frase de Gramsci: "Pesimis~o do corazón; intelixén~ia da vontade".

Por razons d.e conciencia vejo-me na ·oblimu;-ó m moral de e!¡crever esta ~rta a Ve. ·como .Presidente da entidade organizador~
dos "Premios déf-Crítica qe 6aliia 83'; -e re~ponsávef da tor·ma
em que se fixerom este anq, . de~undada por alguns jornalistas _
, e tamem ·por persoas que formarom parte _de júris na medida ·
em que · com as. suas· críticas razoavelrriente. expostas po'diam ,
questionar a , integridadé moral de. corripanheiros do júri de· ql:Je
formei p¡;¡rte · para ditaminar sobre a modalid¡:id~ de "iniciativás
f
cultura is~'.
Em primeiro . lugar, tenho que constatar a presen<;a de um
. me.mbro no· j~ ri que nom consta va na lista de- ~ersoas que no seu
dia me facilitou o sr. Secretário desse júri como· componentes
do mesmo. A . perguntas· dum jornalista, por parte da ·organiza- ·
c;o~ dos "Premios da Crítica" se· lhe respondeu que-se e.ncontrava presente o citado senhor porque havia pouca gente., e que
faltar un membro do júri -suponho· que alussom· ao· sr. Cora-.
Essa anomalia ainda 'n om foi explicada deyida.mente~ mas se .é
assi eviq~·ntemehte · introduziu-se um el·e mento estranho no júri
para gará.ntir ·um determinado falho.
Em s.egundo lugar, na acta n.o m se quixerom recolher as irícidéncias nen:" as vota<;:ons tal qual se proquzirom'_nominativ-0men. -·te, nem ta~pouco o voto em contra, como qual púidera te.r So-.
frido clara~ehte umha .diminui9qm o direito,de liberdade de exPretendim contactar com organizadores responsáveis dessa
pressóm de membros do júri. lstq é importante na medida em
_q ue se pediu explica9óm razonada· do voto .e se fixo naigum ·caso '. entidade per9nte· ás a<;:ussa<;:ons gra'{es de que fago ~en~ó_m, e ·
vota9óm a favor e ª!TI contra da proposta, e mais aindá.quando _decidim nom acodir ceia .men(ras nom se poiderar:n dar as ex·
o resultado foi de tres, votos. o "Instituto de la Lengúa Gallega" _' pi icac;oos correspondentes por q'uem proceder.
Mas
em
todo
caso,
consiqero
imprescindível
que
-t~nha
,-c<:m'
. e tres votos a "Associªc;;óm.Sócio-Pedagógic;:i Galega", claramen(1 ); Q•.de Ba ut istq Alvarez , sobre~er¡iéndese : .
te ' opostos nas suas alternativas ém prol do galeg0 e mesmo do : hecimento por e.scrito de todo .o acontecido~ faculdando-o pa¡.
ra -fazer , pública e.sta carta aberta para qüe fique constáncia ta -·
.. .
,
ensino. .
mém "pública da mesma.
Como é bem sabido. o 1LG apoia ás normas que intenta impor
BNG
1979
1983
lsto -é' im-p~rt~nte porque eu considero que em ~fomento alpor Decreto' a Juntá ·de Gafiza de AP e a ÁS-PG mantem a linha
gl.lm se. pode deixar na obscuridade a formá de proceder de cada · '
do reintegracionismo' que te,m _iniciado o professor Dr. Carval,ho
/
A Coruña ·
61
70 '
Calero. · ,
'
· · - ·
um,. máxime '. quando eu explicitei o' rneu voto .cor'ltrário ao 1LG
_lugo
.126
18
e dirn razons' pormenorizadas do mes~o e tamem adianfei de
Es~e resultado, em contra do que tenhem opinado alguns jornálistas, eu pen'só que foi positivo na medidá em que sem tram- · que se com essá condu'ta e polo feito ' de pedir que constassem
63
OurÉmse
8
. pa · nem cartóm, co.mo se d.izia antes,. se puxo de manifesto a bi~ am acta_ós votos nominativos se altérava-a _forma~ de funcionar.·· · Ponte¡vedra
. 43
2.9
pÓlar-izac;óm lrnguístico -'cultura-1- que existe na no.ssa nac;óm e dos Premios, estava disposto a me retirar do júr:i, na medida ·em
'que eu considero devi·a ter lógico· reflexo num júri que quixera q.!Je cas.o contrário se predeterminava o falho.
Totais
302 116
Para mais esclarecimentos pode contactar comigo. Atte.
ser imparcial na sua actuac;óm', quer ·votando ou se abstendo de
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o éii~b da ad~udiéa~i(m.da~.vivendaisq~iili$ d~l}.:olJ,_asiViveir<Ji:<',;
pode.moi ben servirn(Js para exemp.lificar os _abusos
e irregulOridades que r~inan en todas as COU$llS instituídas: .
por pequeno que sexa o asunto sempre hai algo que rascar, .
Como de gra~de éxito pode sei: ·:
un enchufiiío dali; un favorcifío dacolá. Non hai nada que facer,
.
ademais da honradez .hai que ter moitarsorte para acadar un piso;..• s ~fil~W~~dff. ª· 'edfºión /a,csími~48 e>?. 0::,1--.
·
nú;mero 474 da ·CU'!;rta· etapa de
:
parq :qu~ ehe prespeiten a petición,de orde·e,·sen ter que :emperiar
A .NÓSA TERRA, - m)m~ro que:
a vergoña, ·ou poñerte a pegar tiros. . .'
· .
· . saíra ..c/ di~ 'd~/)>-átrfa e fora dedi-Sobre as ~i~endas foise tra:~an~ . nori ~espeftó 'aüs ~ahos ql.l·~ te-· cado ao ' rec;entemente morto,
do un· pequeno )abirinto de·sdt{ ñen ~u temas parellas" .• S-obre . daquela; Alfonso R.·: éast~lao· . ·
o .dia mesmo en que o édifício esta téima ~hai unha pioposta do · 9 8 :. exempl~tes foron · r~-pida- .·
tom'ou forma. Todo comezou o c_or\cellal do BN.G segundo a c:al .rnenf€ ;'presa-'' dos leitores, por
.pasado ano ·cando se formou se solkitou· ao Ministério unh? u~h-a 1 lfanda polo desexo de afa--·
unha comisión para que estuda- investigación, e a resposta, ao cerse corr semellante exemplar
se e pontuase as solicitúdes·que primeiro, fora positiva mentras histórico, tanto ºpolo ql:le ten de.
se foron presentando no manda- o alcalde di que o único que se documento . como polo que :ten
to da anterior corporación. Du- pode facer é qU:e un vicifio que de .lerribranz.a, e por .oútra-da(:lá ,
rante uns meses de traballos, a se sin ta discriminado debe decalidade da edición, o qu~ fá.i
dita c~misión elabodou uns es- nun9iar ao posíbel "mintirei: recomendábel a merca. P.or máis
tudas e uns resultados que fono que ·respeita á de_clára- : que os subscritores-non recebiron entregados ao secretário do ción.
se
ex,emplar, dado o · extraor-Axuntamento para que as remiPolo visto, a teor do que pen- dinário-':da edición, nón pode -ser.
tise ao departamento correspon- sa César Aja, a investigación aos esta a única razón que xustifidente do 'Ministério da Vi venda. cidadáns é un património de.. que a inorme venda: o·s asinan- .
O caso foi que entre mé.días do
ertas institucións e que o usa:n tes de A ·,N OSk TERRA"ú.mén '. ·
envio e o posterior re-envio des- :.. para o que Hes sae do bandú-lló·~ ,r rrrércarC>ri 'á edición; péto''~~ -de~..:~ ...:
1
de
Viveiro-Lugo-Viveiro, «rs maiormente para qúitarse .as es- mil ~xempfares van rie.éesitar
Unha escultur:a: · dinárriiea, · ·a tamento·e da Alamed_a:- a carón do·
pontuacións cambiaron miste- pifias dos pés cand<? lle apreta º. ., unha .reim-presión de .inmediato
. - meíraride obra. dedicada a Castelao c;asco vello da vila ·de Teucro.
riosamente respeito ás feitas zapato.
que cubra :··as "" próximas . datas. tanto ...prolo táiñaño corñ"c:í'pola i)nE de....salientar que os promotpprimitivamente pala comisión.
A outra parte do problema é sehlleiras:a . celebrar n9 nosó pa- ,:
.;· ponánciá sotial e 'c ultural, en Ga- res están ~gora mesmo nun conPlenos houbo no axuntamen- 'a deficiéncia do sistema de de-. ís. ,
-,~·,
·
- · liza · xamais, ten problemas coa· úncioso pira o que: piden a meto, mesmo palabras maiores, pe- ~ puración de águas e a falta de
. Tantd: .ó: .dia -~a ináuguración
.·, :· corporación de Pontevedrá -co- diación da Dirección Xera,l. do Pa.
r·1cou sen 11Icantarillado na zona das viven- do. momimento. -.. .
. do
m· o· xa
' anun";"m
ro
o
asunto
a Castelao,
. . . . . · 0-S- no queº'res- trrrn·o' ni"o Art1~st1' co: ' ten.do, por nord
· · n~esta s · páxi.,,.
· ·
;, a uuc1-cac1'0' n · Se AP quere
· -tl""
Po las . mesmas datas, presentá- das. Tras moitas broncas da · que taÍnén· falamos
pei.·t ªªsu
·
~ a 1·dea da· insta1aéión da estátua
· para
·
.: - por boca do seu alcalde Pepe Ri- - noutro. concello· ..da ptovíncia pónronse 17 novas solicitudes
A VV de Cobas, ·Aja respostou nas como
o día.da Pátria galéga
'
-~
··yvas-- que vaia .na Praza cl.a .Consti- · tevedresa "(que· ben-- poderiá. ser
as vjvendas, cuxo estudo evato- que xa tomaría medidas -e· pre- - vai estar~ p· r~sente ' o· riúmero re
.,
•l e Moan-a) de xei.to prov· ·so'r1·0 mentuc1on, os promotores espera.!). qu
1
ración: se pideu sucesívamente a sentaría unha solicitude na de- editado, garantiñdo que non ha~
se autorice definitivamer;tte a sua tras na Boa Vila non hou.berá. un~
grupos maioritários que non fi- putación para· solventar o· asun- · xa unha persoa con sentime:n to
.- pr"eséncia no entorno da igrexa de ha corporación q~e garantira a dexeran nada antes con respeito ás to.
. - nacionalista que -~on, teña · apc~~ -.' . Santa. Mati~~;-- m.o i perJ0 do .Axun-·.. fen~a dos intereses populares:
demais. Todo ficou parado no
1. E1ROA ... ·so a ~l.
~m édio dun escándalo e da·s protestas das AA. VV. , dós próprios
afectados e dalgun concellal.
Houbo eleicións rriunicipais e
desentérrase outravolta o asunto das vivendas ; esta vez o úni-·
de Gaücia dispón
co concellal nacionalista ten o
de tódolos libros de texto ·--·
apoio dos dous membros do
PCG asi como as boas inten..
cións do novo alcalde, Cé~ar
-Aja (AP).
Tódolos textos están aprobados oficialmente.
As primeiras batallas déronse o primeiro domingo de xufio
no cine Orfeo , nunha xun.tant.º- o .noso galego t.
.X. Babarm e A. Feniández.
za convocada polo BNG á que
2. 0 -0 noso galego 2. _-_
asistiron os afectados e representantes das AA VV, da de Co· X. qándara e E. Negueruela. .,
3. 0 - O noso galego ·3.
bas en _especial. Durante o acto
.. ·c. López e·M. _Rico. ·
4. 0 -0. nos~ galego
4.
tanto uns como out~os com-.
..
0
prometéronse a colaborar a que
5. -0' noso galeg'o 5. (Novidade) ·
. Colectivo Avantar.
o asunto se arr"anxase.
·
6~º-0 noso galego 6.
·
7.º-0 nos() galego 7 .. · ·.
Por outra banda, o martes dia
0
8.
-0 noso galego a~~
14 coa edición pechada dest~
semanário, ia celebrarse un pleno no que se ia nomear a nova
comisión que es~aria composfa
: por representantes de todos os
partidos, tep;re·sentantes ~' que
eles . mesmos . propoñerfan. O
traballo deles vai ser, segundó o
.Alcalde, a revisión de t6daB as
·sólicitudes' a~i como a pontua- ·
ción d~s 17. presentadas en se-.
tembro e que a anterior corporación deixou fóra.
. ,.
_·"O. que non. p9d~ facer o
., axuntamento -segundo o alcalde- .é ir investigando · causa
por .cousa · para sab~r se os soliDf. Marañón,10.. _
. citantes
cantan a verdade
ou
Telfs .: 29 6116 e-29 62 32. Vigo.'
.
*
.
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ta pola paz, _a . URSS oriéiltase- .
non fo ás esperanzas de moitos
- signiffoa mentir premeditada- {ale cada un de nós. - . .
~
_ -,
· · _
millóns de ' seres humanqs, seniente 'aos povos. Vou. lembrar . Ó principal é q11:e a linguaxe -d os nosos diálogos e do noso _pe11$a!"ento sexa o da paz,
.
nón _tamén . ~ vontade. A esmaun feíto ben coñecido: durante Vriicamente a paz, a prevención dÜnha catástrofe militar, farán -pos_~bél que 4.500 rnillóns ··;, -gante maioria, dos cidadáns da
a -.segunda guerra,. que seiturou de contemporáneos no~os esculquen con seguiridade o porvir. ,
·
.- ·
·p rópria Unión Soviética exteriomáis de 50 rrlillóns de vidas (de- - Entre o sinnúmero de guerras qµe dur{!nfe müénios es~~álQron no noso planeta, moitas houbo _
claridade meridiana
rizaron
las, 20 -tniUóJ;is ·de v:idas s,ov~éfi- ', qu~ ás xentes involucrada.s .semeJlába11;lle r> co.l11}o de tod.í!s o~ m<#es cpncebibeis e inconcebíb(!is,
esta -vontade- que rios nosos díc·as) - emprégáronse explosivos a encarna'CióQ do horror. Porén, nengunha delas,. comprendidas ·a~bas.guerras mundiais~
·
as cobrou aspectos de medrancuxa poténcia global ~oi de 5 po<f,era se equiparar pola suá env~rgadura e consecuéncias á co'?flagraci<jn nuclear; .
te onda antibélica en -constante
megatóns. Hoxe, un considerá- se a humanidade resulta incapaz de preve/a.
·
progresión.
bel número de o_~ivas nucleares,
Os científicos do m~ndo potomaµas _por sep.arado, pósuen
den
e deben des-empeñar un paunha poténcja _ainda maior.· En
pel
non
~amente grande, senón
· total, segundó . éómputós da
relevante,
na magna loita polos
ONU, no ·mundo amoréanse
.cerebros, por facer chegar á
tanta_ cantidade de armas nucleconciéncia de cada ser humano
ares que a explosión simultánea
~ envergadura do perigo, global
das mesmas (expresada en trinipolo seu carácetr, o mesmo que
trotofüeno) sobrepasaría en
a posibilidade de eliminalo.
10.000 veces o material explo·
A Académia de Ciéncias da
~- sivo -empregado -por 't odas as
URSS
emprega o seu prestíxio e_
poténcias belixerantes naque1
os
amp,los
contactos que manperíodo bélico, .incluíndo as
tén
a
escala
internacional para
bombas de Hiroshima -e Naga- .
contribuir
ao
movimento de
saki.
científicos
en
defensa
da paz.
E cl¡;¡_ro que sen a revolución
Quixera
lembrar
o
chamamento
efe.ctuada na art~ militar, '.inse"aos científicos do mundo",
parábel do desenrolo da revoluemitido
na primaver~ do 1981:
ción científico-técnica en xeral,
neste
documento,
eminentes
a humanidad e xamais teria -aca-·
científicos
soviéticos
exortan
dado os contemporáneos voluaos
_
seus
colegas
doutros
países
me e nivel de perigo nuclear.
a
participar
activamente
na
loita
f!
Pero o que importa a este
mais
profunda
a
dispor
facer
respeito é que, examinados
O
sentido
tensión
internacional.
.máis de perto o, científico e
clave donoso chamamento contécnicoj neste campo (o messiste no seguinte: facer todo o
mo que ·noutros) non son .algo
posíbel pai:a afastar dos pavos o
independente que se ct·esenrolo·
- perigo dunha hecatombe· nuclepor ' si só e actue_cáseque á m,arar.
xe da vontade humana, senón
Durante os dous ános ante_ algo que dimana · do social e o
-ribres,
esta-tarefa cobro u maior
·
político.
actualidade.
O "Chamamento a
En ·resumidas con tas, non
todos
os
científicos
do Mundo"
só o afán de -ob.t er unha mofirmado
por
centos
dos roáis
Fed~seev, vice-presid~nte da Ac~démia- de ~iéncias da URSS._
mentánea vantaxe ·económica,
prestixiosos
representantes
da
,
senón tamén .a aspirac~ón ~ se
·
.,
.
.
-cador
.
da
p
_
o
lítica
do
Departa~
·
URSS
·
no
quefacer
internadoque
ambas
poténcias
-a
URSS
ciéncia
soviética
e
feíto
públienfren_tar .por todps os.meios ao
. proce_so mundial de cámbios so- mento de Estado.
. -naL Lembrarei -q'u e somente a e os EEUU-, observaríanse mu- co en abril do 1983, subliña con
respéito dos problemas clave, . tuamente através/ das miras. "A claridade meridiana esta circia~s e políticos, nos nosos días - · - bNos :· anos. 80, reflex,io~a i:do · ·relativos a- afortaJar a segurida- _alternativa será unha só: ou - cunstáncia. "O deber moral his· ,. . .
·
. .
empurran aos circos · máis reac- - so re o pengoso que e ap 1car
agardar, cheos de temor, a pri- tótico dos científicos cara a Hu- ·
· - ·d e acc1on
· , po l1't.1ca,, ~ de umversal,
· · -. .a refrear. a carrerra
d'
cionários -a optar po 1o aven t u- " como gma
meita pancada inimiga, ou apre- ma-nidade", recoñecido no cha·
·'
·t,
·
·t
.
d
·UR
·
armamentista
.e
-lograr
o
esaro a
- ·
URSS
· t · ,· d
' reirismo, socavar _a distens1on, · o en .eno que a respe1
·
:
.
me
a
.
presen
ou
ma1s
e
tar
aterrorizados o botón, co- m·a mento, non consiste na mer
escalar a demencial puxa ar- SS, di.Kennan, prevalece na ma' ·
mezando
asi · unha puxante opción persoal que cada cientímamentista~ conquerir a supe- ior parte do _' "~stablishment~' 130 , propo~tas sérias én foros
ofensiva
rtuclear.
Netas condi- fico faga acerca da dirección
·rioridade -militar · e inxerirse nos -gubetnamen~al dos EEUU, 'este .inter'nacionais-. · ·
cións
irá
medrando
sen cesat o en que debe evolucionar o munasuntos allees.
veterano diplomático _refírese a·
Aseverando con .firmeza que perlgo do golpe preventi:vo que do: · cara novos tipos de armaPrecisamente o afán de deter . "infinitos casos de terxiv'ersa..: predsamente -a foita .da URSS . ·asestariá un dos advers~ios". - / mento que ameazan co extermío pro~re&o social condiciona os ción e simplismos" ,sa· "sistemá- e outros países soc;ialistas conSen _dúbida nengunha, son nio ·recíproco ou cara a limita-intentos que emprenden- estes ticos es.forzos por despoxé!f de tra--a púxa armamentista é im- verbas -sensatas. Por G~rto, paga ción da puxa armamentística,
·circos con miras a criar un espe- - todo rasgo humano á dirección . poitanÚsima parte integrante a pena facer unha res~rva Sl;lbs-. ~ara o desarme, consiste tamén
cífico clima · político-psicolóxi- doutro gran país", á ühabitual d brega que pofa paz sost~n a _ tancial: .considerando hoxe a en ,anunciar honesta e claramenco favorábel para impoñer pro- esaxerac1o_n das posibilidad~s escala- global, importantísimo prevención dunha ·gueq-a .nucle- te a, opción feíta.
·
gramas militares iricribelmente militares de Moscu é a presull_~a !factor ~stabilizador que contri- . ar como' tarefa prioritária, no
A
opción
_
de
_
t
odos
os-firmancustosos, militarizar a vida ·ma- maldade das intencións soviéti- bue á. c;onsolidar a seguridaqe · verán do 1982 a· URSS as-Umiu tes do "Chamamento", a opterial e inculcar· --a millóns de cas" .e á '.'constante terxiv~rsa
. internacional, q.uixeta sinalar, unilateralmente o compromiso, ción ,feita por todos os científiper~oas unha ·imaxe distorsion·a- ción do carácter e critérios do:u- ,
·_
tro -povo,:, grand~ e, · ~dema:is, en pai_:ticular, duas circunstán-' ' - que cáeseguido enttou ·en ·vigor, . eos soviéticos en' xeral que auto-da doutros 'estados e pavos.
cias. _Primeíro, a :tJRss-segundo · de· ·non ser o ~ primeiro pa-ís en rizaron .aos seus representantes
moi sofrido .... '?
· A paz, com.6 "a guerra, enípesubliñan constantemente os ·empregar a arma nuclear, é di- a expresar a opinión - comun,
zá nos cerebros. 'Esta é unha veA qué pode condu_cir de feito -seus dirixentes, non prete-nde. cer:- de non ~asestar, ·b,aix.ó nen- non;- --ádnhte interpretación dolla verda-dé. Co·n tanta máis r-a- este enfoque? Dez anos antes de- "rnonopolizar a causa dQ. aforta- gunha _circunstáncia, o traíd-o e ble:· To.dos ·nós estamos -conven-zón pa,rece oportuno leri).brar as formular Kennan as suas adver- lamento d~ paz. Presentando as levado "golpe· preventivo". Este ciclos de que ·a desarme nudear
adverténciás formuladas nos no..: tencias, ''outro nord·emaericano, _suas propostas·, o noso país ína- compromiso -non seguido até· "é a única via pola cal os _estasos dias p"olo diplomático Geor- _ :ilaul Crosser, cozecido sociólq- - nifestouse e_manif6stase d.ispo-~- agora por nengunha poténcill ., dos e pavos poderán obter .Yerge Kenna-n~ gran especialista en go e ycónomista, escrebiu :· .co- to a examinar toda · iniciativa nuclear- deviu non só un ele- dadeira· seguridade~'.
cuestións da "gúerra fria", _fama mo ·resultado da éarreira -arma- honesta e construtiva, ~ .encami- mento ló~ico; uri elemento noque el gañou nos anos 40, can- mentísfa' nuclear e, ante todo, ñada a· -solventar os problemas vo, extraordinatiam~nte audaz,
PIOTR FEDOSEEV
do sob o mandato de :rruman Cios seus aspectos políticos, po- impostergábeis da n9sa época.- _da firme política de paz que
- (Vicepresidente da Académia de
eta a testa do Consello-Planifi- detia criarse unha situación en Segundo; sostendo a nobre loi-·.. ppr d~cénios veri aplicando a
Ciéncias da URSS)"

Q~er~r demostrar o contrário .. Non importa en~qué idioma.-de ~arios milleiros q',,,e emprega á ,,_uman_idade ~ontemporáneá-
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O gober~o de Begin . está botando a andar un pla.n para realoxar aos pá/é.stinos que ·se tefuxitlran
. na Cisxordánitl fuxindo ~ das· sucesivas invasión~ israelis. Oite1tfa mil seritln . os - palestinos .
inseridos neste próxecto,· cuxa difusión ten provocado xa un novo escándalo en circos progresistas.
·s~ daquela Shar~n foi o artífice
·
.
..
.
·.
· · ,·
da invasión do Líbano, outro ~
ministro, Ben Porat,_p:r:eside uri ·
comité gubernamental encarregado de ~'extinguir" o problema
palestino seguno duas .bases de
traballo: unha, considerala co-.
m~ un problema. de "refuxia.dos"; e duas, esparexir aos· palestinos no ámbito árabe rexional, sostendo asi o princípio
de que non hai lugar na rexión
para un estado próprio.
Segundo filtracións producidas, o eventual traslado contaría coa participación do go berno sionista e dun organismo internacional, UNWRA (Axéncia
das NNUU para a asisténcia
aos Refuxiados), aparenterµente
enganado polos israelís, inda
que estes últimos teñan desmentido tomar qllquer medida que
supoña un apoio político ao goberno israelí.
·En definitiva, o plan persegue
convertir o problema nacional
palestino nunha simples cuestión de ubicación, considerando
aos palestinos . como simples 'refuxiados'.
Engádese a esta situación de
opresión, todo un conxunto de
manobras político-diplomáticas.

· O 9 de· xuño ttes h~mes eran aforcados mm Estado que man!én a ~~is oprobiosa ·ditadura fascisJa. e e-scra:izado~a, man di-.
re ita no área- dos odidsos e inevitáqeis ianquis: a república sulafricana.
··
·
-:-.
. 1·Marcus Motall (27 a'ri;s), Jeiry Mosololi (25 an0s) e Simort ~
. }4ogoerane (23 anós) eran militantes do ANC (Congreso Nacio- ·
· nal Afr~cano), amáis importante organi~ación mulíirracial que
loita contra o "apartheid" no próprio pais.
Entón - calqú~ra que inda non _perda a memória leinbra amovili~ación contra os crimes do 27 de seterribro no· Estado español, lembra recent~s execucións· en _Guatemala, e tantas outras
que xa se extravían nos saltos das axéncias, é notl' pode menos
de sentir ,un ·calafrio
ver como se 'agách-Qu,'esta notícia até
últínía hora...
'
.-·
· '
·
·
O "apa;hheid", · por tópico repetido, : pareée algo · qu~ no~
existe; e xustamente é a roáis tra·m ontana forma de .fasdsmo: ..
Soldados israelis 6otan·abaixo a· patadas a porta dun pales· tiño q~e berrou
Un páís de máis de 30 m_illóns de habita.n'te·~ é gobernado por
"Arafat ao poder ! .! "
·
·
.
ulllja minoría branca que representa a un escaso 19 por cento
Matíriese nas solucións pol~ticas mame.n tos do líder .líbio Gada~
d_o total ·d a povoación_, e que ma.Ijtén a explotacion da maiotia
que plantexan arredor d~ Cis-. ffi á uri.idade· de acción da nanegra mediante~ un sistema que proíbe calquer tipo de mistura ·
xordánia, · consolidando · (ou _ ción árabe ao. : pé dos paiesti_.· étnica ou radal, e qué o: fai _através da separación de áreas no
querendo . faceJo), ao tempo a-- nos, e o chárpame_rifo a estes a
próprio ·país e nas mesmas cidades ·para o seu -µso exclusivo,
non ienuncJar a nenguriha d·as
preséncia militar rto Líbano.
· arrioreando aos negros e·n bárrios .infal]les polas ·suas condidóns
O conflito interno da· -re.sis- suas esixéncias, .' conforma·n unde. morte, e mesmo en campós de coneentración a xeíto de
íéncia palestiná, maliciosamen- ha situaciÓif que ~han seguro - _ arrabaldos (Soweto pod_e. ser o exemplo).
·
te aireado poi~ prensa interna- afortálará á unidade do pavo
· Sistema todo el sostido ,pór. un impoñente ap?rato militar.·
cional, topa nesta iniciátiva un::· palestino e a sua liña revoluciqdependente en grande medida dos USA, pero capaz de autoxeha importante lección. Os cha- · nária.
··
·· ·
far · unha iÍidústrfa militar própria e capaz da exportación de armame.nto. un: .exército equipado para a represión · interior (todos vimos as
das' matanzas de Sowéto, os cans especiali..:
·. 'z ados, os ·ametfallamentos xeralizados), e para o hostig~mento
.'
do anelo progresista que rodea ao réxime de Pretória: Angola,
Botswana, Mo·~ambiqúé, Tanzánia, Zámbia máiS Zimbabwe,
que._ constitue~ unha das organización.s menos coñecidas, ·pero
máis
importarites;·no chamado mundo subdesenrolado: ,a Lií'.í_a
cipantes, verbo da instalación ·
Entre os pasados dias ·9 e 14 de maio, celebrouse en Berlín,
do Frent~.
·'
a Conferéncitl da Paz, á que asistiron unhas 15. 000 persoas de todo de centraiS nucleares no contiNesa
estratéxiá
de
hostigam~nto e desestabilización, están as.
nente. Estes acordos fan refoo mundo. Do Estado español habia unhas _650,
"razzias" terroristas da .. aviación sulafricana a . Maputo, ou a
estando presentes por parte galega os colectivos' ecoloxistas ·
réncia á friación dun "dia euro--ocupación du·ri importante território do sul de A_ngola, ou a fiNatureza, ADEGA e o partido Esquerda Galega. Polo
peo" contra os bancos que
nanciació;n do FNLA de Rolden Roberto famén na Angola, ou
estado asistiron o PSOE e Euskadiko Ezkerra, ademais de diversos
a:poian .ás. nucleares e a sua ins- · o intento de exterminación .en Namibia, frente ·a o SWAPG, orgrupos ecoloxistas e anti-OTAN de Andalucitl, Valéncitl',
talación.
ganización .recoñecida -internacionalmente como único '. repreZaragoza, Madrid e outros lugares da xeografia. peninsula.r.
Logo, como· médid.a de forza,
sentante deste povo. · Nesa esíratéxia tamén está a nuclearizaestá chamar por teléfono ás emción do continent~, seµdo . o ·réxime militar-racista o único ·da·
baixadas
de países "nucleares",
Os participantes na Conferén- pro:Qoñen pregar a Deus para ·a
Africa que ·p osue pr9xectis nucleares, puxando aós ·demais pacia, organizada polos "verdes" nGn instalación dos misis até os en determinado d~a para bloíses .(como parece .. que veñen insinuar as r·e solucións da OUA),
· a iniciar unh~ ·escalada de armamentos· para se defonder dun teutó_ns . e doutros países, asistí- loitadores fondos da paz, con q uearlle ·a centralitá e que non
poidan tr.a ballar a gosto. Ao
ron a uns . actos que· viñan ser moitos anos de brega.
inimigo que certamente· asesta golpes, dirixidos desde o Pentámesmo
tempo proponse· o boi,
continuación. dos celebrados en ,
.
.
. gono, a diestro e. siniestro. ·
Sobre ·a asunto dos ~1sfs, . a cot á merca dos produtos deses
Xa que lago, a execu.c ión destes patriotas africanos é un·to-.
Bruxelas o pa~do ano, tentan- conferéncia acordou, con gran páíses "nucleares":
..
que de atenCión cara unha zona do mundo na que tainén se es- .
do percurar ··a concienciación á pesar dos membros 'd o PSOE
Dentro qas medidas políticas,
tá ceíbando unha importante batalla para o futuro da humariinivel continental europeo e con- .. asistentes, emitir un comunica- . ·está a ·marcaxe de "zonas des_n udade. Un toque de atención dramático e sanguento cara un rétra: a instalación do~ misis nu- do contra . a postura tomada por . clearizadas", como _p uderia ser
xime, paradigma da .hipocresía de Occidente e da cínica i~uti,.
cleares en Europa. Ao ·mesmo Felipe Gonz~lez; .presidente do Galiza na actualidade, cunha sétempo, había participantes de
·
l
idade (polo incumplimento precisamente dos países capitalisgobernó do Estado español de- rje de actos. para ialientar tal catas',
en especial os da elite avanzada reunida recén en Willia,msAustrália, O Salvador, Xapóh e cardo coa instalación deles nos rácter ·da nosa terra.
burg),
das resolucións dos foros inte:r;naciónais que unanime- .
a~gun que outro de países afri,,. estados europeos, do mesmo
C~ntodo, ·h ai _cohente.s de
mente
teñen
condeado aó réxirrle sulafricano.
·
·
carios. >
~.
. Xeit.O que os "socialistas''quixe- opirtión, entre os eongresistas, e· · Os estado~ · da Liña do Fre)i.te propoñen un plan de medidas
. Os grandes terhas_,'n os que se ron oporse á ·p reséncia dos mais entre algun- galega, ' que
que
qu~re efoctivizar todas as condeas..anteriores e 'do que prodividiron os grupos de traballo ·membros dos comités· anti- p'ensa_n que só pala desobediénximamente informaremos, pois COffiO di nU11' dos seus pontos:
for<Yn; basicamente, tr:es: as nu- . -OTAN do Estado español e dos cia civil non· se vai chegár lonxe.,
")1ai que garantir 'a má.is ampla divulgación posfüel de informacleares, a ·desobediéncia civil e . ·ecoJoxistas, sendo ·derrotados sendo n~cesária . a re_sisténcia acción sobre a loita en defensa da 'independéncia, ·soberanía e inos misis .a instalar no contin,ente estr~pito-samente.
tiya. O ertcontf'o de ·B~rlin· non
tegridade territorial · dos · estados da Liña' do Fre.n te e sóbre as
J?Or orde americana.
vai ser o últil!lº· .Ó traballÓ é
guerras dé lib.eradón contra o r.éxime de 'apartheid' ·na Africa
o ASúNTO nos"M.1s1s
·longo, _mais todo dep~nde dó
Austral".
·
·
·· MISnCQSE '
· 1.ioubo, ao .longo das diversas enfoque que poidan ter unha sé"'..
Aquí
estaremos.
sempre
·
que
nos
sexa
posíbel.
REvptucioNARIOS \
·re'u~ións, unha ~é[ie de prnpos.-..· de de grupos "despolitiza.d ós",
Na conferéncia había: de toda tas que tomaron , corpo nos maidoitadores da pa_Z e· da des..
MANUEL ALONSO
' casté de persoas,· de.s de os que acordos ado_p tados· polos pa~ti- n uclearización.
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Non chega con facer dep<;>rte. Hai.que saber facer déporte.
Segurtdp opinións ·médicas, .
Unha p'rática tf:efectuosa ou noi:z axeitada pode ser '111:áis per,xudicial . ·durante · a carreira os· músculos
.
.
...
que benefiéiosa.
'
·
.
.
das p~rnas c~ntdense e reláxan~
· · -Xa ternos escrito sobre os exercícios físicos. intensos ( carreiras,
se, funcionan como fortes bomO.~"'~ IJtaratóns populares etc.) sen' t:star preparado.
bas, facilitando a circulación ve. 'f· ...xH(jJ;xe refer(mónos á outra pr~paración, a que tod9,_deportista ten .
nosa: Cando a persoa se detén
"¡ '·'•
-;;'.. E
que facer··q·rites de CQJ11ezar .iúl.ha ·J.o(llpetició_n aO-}lgfzo ·l¡iú?".foxa.;·dsri ~d·e golpe, os músculos'. Clás · per- .
·.
. - 1·:~f.-· Doutra. fl?.dn~íra: a~ lésiÓQ!_POden.., ser ~raye~/~. :., n ,•!i·
~as deixan "de relaxa_rse. e ·oprimen as · venas. · D1smmue a
Deixamos que os ánimos se calmasen x~ qti'e os finais. de líg~ ··. aderruw¡, o·rendimento f isico sera mmto menor.. _ . ·' . .
solí. unha ganáncia para os cardiólogos. Todo por unha d·é sfo:',.."
·
afluéncia de sangue venoso á
aurícula direita, e por c-onseformación, .p or· u~ mal enfoque, por non dÍsGernir o qu.e é o
deporte e o espectáculo.
guinte, ·aos pulmóns~ As células
do carpo receben menos osíxeQue os partidos de Íl;Ítbol e doutras especialidades do espec,. ·
táculo deporte -pero sobretodo de fútbol que é onde máis in-·
no. E áicer, hai insuficiéncia de
tereses se moven- se compran é se venden sábeo todo o munosíxeno no sangue.. As células ,
. do. 'Se non se fixo .desde sempre, sí hai moito terfip9 que o~odó cerebro, qu~ son as máis _senrre, sobretodo desde que o füt.bol se convertiu ·e n espectácul6 ~- . síbeis á falta de osíxeno, ás vearrastrol_l .detrás de si ás masas e con estas ,aos ·carios. · E únha
ces reaccionan -de forma extre- ma; con vaídos ou perda do coconsecuéncia e os pro.fisionais están xa adaptados aínda que.se_
rebelen u.nha· e outra vez; rebelarse que -cada vez se fai Jl):~nos.,-;,< .'
ñecimento. Iso pódelle suceder
·a unha persoa completamente
xa que desde peqµen os os xogadores van imbuidos dunha men~: ~
talidade na que _p rima._ 9 ' pfandato do clube as ordes ·do ·recto< :
sana.
Os . mareos, a palidez reres. Saben que, . de . non curnplilas, nunca poderá~ xogar D:UJ! .
equipo 'importante. Lago, xa de profisionais, todo isto se fai
pentina, síntomas de anóxia ou
n:iái~ -pq.j.e11te e .-máis . evid~nte: o xogaqQr,. ~qxe por hc;>x~; t~n ..
falta de osíxeno no cerebro son
que aceitar as decisións do Clube. Un J?rofisionata.firm'ábase.s
. Ós dados de "'i nv'e,stigacións 'tent~, .a respira~i(m é fonda, au- cofü~cidos tamén polos,deportisque eta un pouco o que lle pasa aos boxeadores; e ia ruáis alá, ·
·
tas , sobretodo d~spois dos
··e. ·ao nuo como exemplb: "O espectáculo, ta.
··médicas no depo.rte certifican
menta a líquido sinovial, espé- exercícios intensos. Os entrenaponia ás actrices
cie de lubricante das articulamén o deportivo, ten as -suas regras, se no boxeo existe o tongo·· .. que, ·aproximadamente o 4-0 por
·
dores expertos en tales casos
··
·
cento . das lesi6ns _o.c orre_n por, Cións. Cada célula está preparadesq e sempre, sé non non combates, e no cine o nuo, no fút·
nón permiten que os seus pupinon ter ' prequentado antes da
da. para- as cargas físicas, para 1015 se deteñan. O movimento é
.bol, moitas veces, hai q11e baixarse os pantalóns. E o-.teu tr~ba.:.·
cgmpetición.
· ·
cumplirª tarefa proposta.
o ·m ellor axudante do corazón e
llo. Se non non iogas nen .cobras. Xa vés o·que nos pasa aos
Despois ·do. repouso, os mús-.
Non hai que esquecer a parte .
xogadores 'indisciplinados', ~engun clube nos quer.e. " ·
.
culos e ligamen_tos· da pe;soa
final de calquer competición. dos vasos·.
Pero a lexislación actual parece que.non quere darse por en../. .
ttai outro método fisiolóxico
non Son mol. ela'st1·cos
terada. Non se perseguen estes · fraudes .ao. espectador, xa que
· .·, a merr· an- · Non é infrecuente, . por desgrá. desta maneira e non de .outra (éi;gráv'ios cidade, etc.) hai que .
de parte dos capilares. dos múscia, ver
atleta·que desp_ois da para facilitar a circulación sanéttlos non .están abertos, medra
meta -se desproma nos brazos guínea despois da meta que, ulenfocar 0 tema..
a frición cfas · articulacióris, os
do entre.nador. Olios apagados, timamente, ·aplican alguns panA venda ~ dun partido é. un fraude ao espectador moito máis .·
-movimentos. son lentos e jmpre- faciana pálida. N@n lle. teria tatlonistas. Déitanse de costa e
grande que se nun cine a pelíoua non está ben enfocada, s.e h.un
teatro non funciona a inúsica, 0 se sustituen os principais acto-·.
cisos. Ao' _prequentarse, o san- . costado ñada seguir correndo moven as pernas alzadas.
gue · de reserva está listo para clespois da meta a poi.lea velociO sangue flue_ con rapidez á
res por o~tros mediocres que no.n estaban anunciados. P_ero
·
· t'ancias
· nu t n·t·1vas dade un~~s cen met ros e sen t.1nase·
'
ca.beza· e-aceléerase o refluxo do
/ nestes campos
es.tán r eguladas e lexislada's as 'sancións. No cam..:. _ t-ransport ar sus
podo deporte-espectáculo non.
e o·síxeno. O , cerazón late po- moito mellor. .
sangue ás pernas.
,!

Sobre o. fraudé,
'
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· Tampouco ninguén se. preocupa de reclamarlle á empreS3
que 'monta o ·espectáculo (clube ou federación).
· · Outra cousa ·moi distinta serán as primas a terceiros : Difer,i~ mos de , case tqdos, neste aspecto e, se nos apuran, case chega- .
. ríam,os a dicer que non temo,s nada en contra destas primas.
De todo o munaó .é sabido que os profisionais, e até os xoga9ores alevins son estirnulados~de ·diversas formas, até chegar
ás m~llonadas· para que rindan máis. · Qué máis terá que os car'. Certamente, no de,p orte es- ·
tas .proveñan do próprio clube ou que proveñan doutio? Certatal
. non hai ,','cámbio". De
tamente non é ético que· un xogador profisional receba. un so-mómento polo ·menos. <
bresoldo. Ag9ra ben, non é ·é tico dado a imaxen que se ven: ·
O PSOff tiñá. un program~
~ando do ·espectáculo deportivo . e dos chamados deportistaS'.' ·
,deportivo progresista, · tiña
, Os deportistas son ou nori son traballadores? Para nós si. Qué · ·
di a xente de que a un albañil, un pintor, uri mecánico.:. rece- ·' - unhas persoas capaces, como
é Mart Írlez ;-pero todo se veu
_b an !Jnha -prima por acabar antes .do tempo_un traballo? Non _
abaixo · coa formación do
están perfxudicando ·a oufro's obreiros con esta .sobreprodu-.
éíón?
·
..
.
.
·
Gobenm. Cuyás, contestado
dende un 'prirrleiró momento,
Qµ'é pen·sa das primas aos .vende.dores? Son .é ticas:...
~ñ part_e por ser c~talán~ está
E) se vo ltarnos ao .mundo prolJriamente. do esp.ectáculo, é ou
demostrando que segue a prá-.
· non é licito que unha actriz· actue millar porque estea ollándoa : ·
, tica dos ~,seus mentores, ccm
, un amigo ou un "rpanager"?
O .que interesa é que se dea espectáculo, e se .a xente fose ao ·
Samaranch á cabeza. Por cercampo, non a ·ver ganar ·a o seu equipo, senón a contemplar un . .
to que · é unha prátiCa nadq
espectáculo, deberia alegrarse e hon: recrirriinar ao equipo éon- · , ¡·, socialista~ ·e, rriáis, contraditótrát'io porque se es.forzas_e ·máis·. Pero sabemos que iso ,non· é · · ·. ~ Tia co progrima ·d eportivo dci .
a~Í.' O· de pofi~"'espectácut~''hoxe "é SOCjolbxicaII1e.rtte CQI]1ple~ó; · :
PSOE, ·lfri_ 'c{ós p_rogramÁs'qúi
o que fai .falta educar . espectador·. cUnha ax~ita.cl}i eaiióa>" .
ipellor , r~,si~tia aos,_ .~taque~s
ci6n, mohas cousas nóri est!añariañ_, xa que "ás, có'\tsas so~~·.
progresistas . ~ nacionalistas. , >,
como .' sonn . e non _como · riolé:J..s queren facer yer". E ~odo i~to'
Ós novo8- presupostos deporque o tinglado do espectáculo e. de funcións afins que leva :
portivos amosan claraménte
con:'sigo o deporte, desaparecería.
este feíto. · Non se pode pre.:
o Barcelona
Falernos .claro-: non nos escandalizamos porq.tie
t.e nder, como -se fixo sempre,
I
lle dea a ,cada ~ogador médio millón de~ peseta$ por gañar un
que cos cartos de todós ·os
-partido e que. os . do Rayo Vallecano tefian ·só cincuenta mil;
contrib.l \íntes ao Estado se·
pero sLnos escandalizárnos _se aos do Rayo, clube que non ten ·
fináncien obras privadas. Nesciñeiro, lle chegan ol.ttra"s cincuenta mil 'doutro lado, co que
tes presupostos, amplamente
fan cen mil ele prima; por pór un e~emplo.
/
contestados a~da desde den-

No deporte · ~on hai "cámbio".

se'

e

ao
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tro do psoe, prevense seisce'ntos millóns de· pesetas para
que distintas . · federacións
-non esquezamos que, polo
momento, son entidades privadas- faban as suas próprias
instala ció ns.
· Política socialista?, socialdemócra t.a ?'; nén iso .. Política·
Jclaramente· tendente á favorecer ás clases. máis pudentes.
Unha política seguida ano
tras ano pofos _anteriores gobernos, criticada polo PSOE"
/ · desde ' a . oposiCión, pero ·. refrendadit agora na prática: · .
. ·' O que pret€'Ilde o s-eñ~ñor
CUy·ás é ~ máis:,f'
- ou :'• Jhenos '
.
como -·se 'se tfuixese·,e·n ftegarlle ·;utr·-teátro, eii pfop:dedf}.de,
. ' Claro, a unha compañia . teatral privada. Qué <liria a xen- .
.te? Aquí estase a facer o mes. mo. Os clubes ~on compañias
·de espectáculo; espectáculo, ·
isü' si, .deportivo, _ pe.ro non
deíxa de ser espectáculcf e
cun gran _mar.X.en · de fraude
ao espectador, que, s.ecadra~ ·

é .o que lle dá vida ao próprio
espectáculo.
E' que podemos dicer da
política deportiva da Xunta.
Nada. Nen sequera podemos
faJar mal. Non coñecemos as
. ijñas . mestras. Pero, ben, o
que si sabemos é que naqueles asuntos que son da sua
competénCia, como os campeonatos escolares, se funciona moito pior que cando se
· de_p endia de M~1drid, e que is,.
to no!l se toine como unha
in.~inuación de que dependen: el(} .de Madrid estaríamos ni~
:· ll9r ~ P~ro é certo ;· cad':l día se
coidá menos a prática depor- ·
tiva, ·. por: moitas re.cepción&
. que ~se fagan. Aínda .que a
, calla· un hai "'q ue darlíe b ·seu ·
e ternos que dicer que o actual Director Xeral dy Depor-·
tes da Xunta, que existir exis~
te, aínda que non o crean~ e,
bon porteiro . .Dicúnósllo
nos. Po~teir9 de fú~b· o1,- ciar~;
deinostrouno no partido c.o n.tra 'os xornalistas.
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Dañi~fQuln'tds, pr'éniiO da ~rítlcll-1983
Na tradicional Cea das Letras Galegas que organiza anuaJmente
. -.
o Círculo Ourensán-Vigués, c~ncedéuselle este ano o Prémio da Crítica
na modalidade de música e por unanimidade do xurado
.
a un "home bon e xeneroso"' a Daniel Quintas Calvo,
pola dedicación dunha vida á mósica. ' ·
. . . .,
Tras diu nha moi longa deliberaciÓJ:\~-ha~ituaJ ne~tá, m~dalidade;
•' ,
como xa· saben o.s leitores- un xun,ido composto por Xosefina Estarque,
directora do Conservatório ~e Vigo; Margarida Soto Viso, crítica_musical;Xe~s Sueiro, Sécretário da Orquestra de Vigo de da Sociedade .
Filarmónica da mesma cidade; Vicente ~beijón, pr~sidente da Federación
Coral Galega e X.M. Hinojo López, -secrt;tário én Lugo da Agrupación ·
Guitarrísti~a Galega (non asistiron Carlos Villanueva, prémio da Crítica
1982, e X. Alonso Pimentel, do grupo de rock NHU, este último por
estar en xira por Alemánia) decideu outorgar o galaráón
al kniel Quintas polo seu labor vitalizador do ambiente musical
ao frente da Orquestra de Vigo
asi como polo seu traballo como compositor. I
Coa sua, habitual modéstia, Daniel
Quintas ao recoller o prémio citou
as verba~ de Leiras Pulpeiro que
presidian o acto :" ... quedo u moita semente que vai _pouquiño a
pouco rex~rdindo", referíndose a
que interpretaba o prémio como
u nha mostra de amistad e pola
banda dos membros do xurado. A
cita viña a c9nto pero non coa sua
interpretación, senón porque o
xurado entendeu · que Daniel
Quintas leva cuarenta e tres anos
sementando calada e anonima·mente.
Daniel Quintas naceu en Vigo o
1 de maio do 1918, e fixo os seus
estudos de piano con Carme Vega
na sua cidade. E autodidacta en
Harmonia e Composición';·el mesmo especifica que traballou cos
tratados de J uanJ osé Mantecón,
J oaquín Zamacois e Riemann así
comó o de Instrumentación de
Berlioz. Exerceu a crítica musical
en "Galicia Social" e "El Pueblo
G~llego" xa co se1;1 nome xa co de

"Scherzando" e 'J osé Alfonso";
paralelamente realizou un importante labor divulgador como conferenciante. No 1940. entra como
directivo na So-€iedad Filarmónica
de Vigo, da que é presidente desde
197 6 e .a el se debe a eliminación
dun ponto dos estatutos que especificaba que os intérpretes españois non tpoderian ser contratados
pola Sociedad. No i 957 funda. a
Orquestra da Sociedad Filarmónica, que no 1962 morre pór inanición. Desde 1981 é director da
Orquestra de Vego -deica entón
fora o subdirector- á que propor_ciona importante pulo.
·

equilibrio entre ambición e resul. ·_· tados estéticos. Neste s~ntid~,I 11.niel Quintas é, por fortuna ou
· por desgrácia, o último represen- ,
tante qo diletantismo ·deciinonóni. cocheo de "sa.voir faire". Non ven
a conto calcular o que ·O evidente
talento de Quintas poidera ter dado de se poder desenvolver, o cer.to é que ternos na su¡¡. produGión
un feixe de obras de interés, mere- '
Como compositor diletante
cedoras de -se. to~ar e na sua bio--reivindico o termo no seu sentigtafia unha rµostra dunha postura
do clásico de amador- é autor de
ética de "clamar no desertó;'. Coi-trintaeduas composicións ·cheas de ·
do signif icitivo o seu siléncio
bon gosto e coa virtude d~ que ,
compositivo entre ·1960 e 1=975, e
Quintas é consciente das limita- .
.ainda máis que nos últimos sete ciÓ.l'.lS im~ostas por un autodidacanos decidira traballar· de no,vo na
tisrno 'debido a unha triste situacomposición:.: ~Con ñovos folgos e
ción histórica, consegue sempre o
ideas claras: , -

Presentación en ·Madrid de. ~'El atraso ...
O mércores dia 11 de maio presentouse na Galería Sargadelos de
Madrid a edición en español 'Clo libro "O atraso económico de Galicia", do profesor decano da Faculdade de Ciéncias Económicas da
universidade galega, Xosé Manuel
Beiras. O autor estivo precedido.
no uso da.palabra polo director d'a
Gal~ria, quen presentou aos convi-'
dados, -congratulándose da sua
preséncia. Estes eran Xulián Ma.ure, de Edicións Xerais de Gal~cia~
editora ·de "El atraso ... ", dentro
da colección 'Extramuros', cuxo
significado -dixo-:- ''.é precisamente acabar cos posíbeis muro.s
que a realidade galega puidera pre-.
sentar para os de fóra", e fixo fin~apé 'na defensa e conservacíón da ·
cu~fora 'galega, . como obxectivos
primordiais da editorial·que el di~ ·
rixe.~
'·
. . ). ; ·
Quen · ptesentou. ao autór foi
taméñ profesür de' economía} OS'é
· LÚis Sa,mpedro, facendo i.1 uriha ·
. exaltación da obra en vários dos
· seus <!jpeitos, fixándos~ principal:
mente ria natureza radical das teses: encanto . véiíén cóllid.as pola
raíz das suas orixes" conxugad.o . ·
todo · nunha teoría do desenrolo
diferenciada da do 'crecirñento
"ainda habendo quen confunde;

"º

ou lle interesa confundir ·ambas e
duas cousa.s". Tamén subliñou que
é unha boa mostra de cómo se
destroza unha sociedade, someténdoa ao aniquilamento. Rematou
c.alificando· o libro de .provocador
encanto rexeita a dependéncia,
observando o profesor Samp~dro
"que esa dependéncia non racha- ,
ria nun contexto baseado na competéncia, na individualidade e na
'cultura de . New York', senón
apoiándose na solidaridade' '.

,,

Despois de resefiar a co~dición d~
subdesenvolvimento -económico
d¿ noso país, alabou a alta calida- .
'de litei.-ária das obras científicas
d9 profesor ,Sampedro,. e a(irmando q_u,e o séu labor no ,campo ·cientÍfico é o único xeito sério de es~ tudar a economia; rematou subliñando a actualidade -do libro .e di-

cárna.ra :Quinfet,? eñ f~ _m aiór op .
13 (cordas e ·p iano) .e Trio en sol
.m aiorop. ~4 ?-? 1960; Brevísimo·
.;-Op.' 22 ~(cuarteto qe_... pµlso ..,e' .pµa)
- ,"Anceio ~ ;p . . 24 (flauta, guitarra e
cuarteto de cordas) e Abrente cip.
25, e·scritas ne 1979 para a Agru'p;ación G~itarrístl.ca Galega; e·~s
Seis duettos óp: 32 (violín e viola)
.do 1982.. Duas obras para pe.quena
órquestra Sinfonietta ~n la maior
op. ·17 do 1977 e Sinfonia de Cámara· en do menor op. 28 d~s 1979/80. Duas obras-para coro e orqu~sl:ra,de cáinfLra~ Música de Navidad 'op. 21 do 1978 e Poemas
Lorquiáns op. 29 dd 1980. E catro composicións vocais, Tres cancións galegas op. 12 do 1960, Berce op. 19 (soprano,·barítono ecoro) do 1978, Chové en Santiago ·
op. 30 do _1980 e Canzón de Berc~
Óp. 31do1981..
: Nos últimos anos veu estrenaXan Carballa
,das várias composicións, entre elas
O seu catálog inclue 8 pezas paas duas obras para orquestra efe cára piano: Minueto 'e n sol op. 2,
mara, ,pola Orquestra de Vigo diri-·
Tres .prelúdios op. 4, Rondó en· la
xida ppr David Feldman, o. Tema
maior op., 5; Romanza op. 6 e Ancon var-iacións; algunha obra' para .
daluz.a op. 7 do ano-·1948. Presto
violin e piano polo duo Quintillán:
op.10 ele 1952. Tres pezas en fa
Zumalaye e a· suite de piano. A sua
sostenido me,nor op. 20 do 1978_.
composición ·máís ambiciosá, e
E a suite Os días -1. de chúvia. 2:
realmente afortúnada, Poemas lordé. vento.3. calmo- c;:le 1979-. Oito
- quiáns, segue 9-esditadamefire inéobras para violin e piano :Pieza
dita. ·
op. 9 de 1952, Pieza o.p. 11 · d~
. Vaia pois a felicitación aO amigo benquerido e .admirado pola
1958, Apunte dodeca.fónico op 15
concesión <leste 'prémio por unae Vals dodecafónico op: 15 a de
nimidade, prémio honroso, mere1960, Pieza op. 16 do 1975, Socido e xusto e qt+e, indiscutibelnátina op: 18 do 1978, .Apuntes
mente, ven revitalizar uns Prémios
dodecafónicos- 11 op. 26 e Boceto
que decaíran. nas duas últimas ediíntimo op. 27 'do 1979. Do~s trios
cións.
con · piano_ : An~ante con variacións op . .1 do 1917 e Minuetto en
sol op. 8 do 1952. Cinco obras-de
._XOAN M. CARREIRA

A X unta, .'na feira .

•

xo que esta só se perderá cando
haxa na Galiza un cámbio cualita- ,
tivo.
En deélaracións. "p~eriores, ref eríndose ao título de "A expolia. ción económica :de Caliza",· c~mo
unha posíbel ·actualización do seu
estudo, dixó que este corresponderia a outro libro distinto, ainda
que sobre a ºm esma problemática :
"E necesário falar en termos tan ·
explí~ito~ que non deixeñ lugar a
nengu~ha caste de dúbidas,. e hoxe
o proceso é dunha auténtica, expo. líación económica":

e

O profesor Beiras co~e~ou referíndoS$! ás relacións personais
entre os dous, "admitindo a influéncia de} .L. Sampedro ao longo·
dos seus estudos de economía e
·da sul). carreira: Sern:blando a sua
-vida, mentoú. o traballo na Revista de Economía de Galiza, o ingreso .na eated.i;a_de Estrutµra econó- .
míe~ pe Santiago e. a r~lacióq profisig1:1~1 , e ,e_m,0tiv.a. 'épn Samp~c¡lro.

'·

Sóf?r.e o panoram~ político galega, caijficouno de contraditório :
"O proceso1 de toma de .conciéncia
·política do · país é un proceSü as~
cendente. e acumulativo, a-inda qu~
por outra banda, no plano pÓlítico partidário ou polí~i~o elei~or_al;
non par~za. tán nídió / rriais ben todo o ·: contrário. Todo resulta moi ·
enganoso porgue' as fórzas que ac. tuan ei;i Galiza foron tomando', na
· .med~da das suas co~p'l.tjbilidades,
bandeiras que eran do n:acionalismo. E,ngadido· a isto un país subdesenrolado e ·p or conseguinte
-:máis sensíbel á dominación política desde f óra, ,dá 1ugar a esta si::tuación ... "

-da poesia de .Madrid
Oo ··lO ao 15 de maio, .cekbtouse
na Praza de Colón de Madrid, enmatcada 'na festa d~ San Isidro, a
UI feira da poesia. Participan _. edi. toria:is e organismos de todo o es-:
tado e pardla:mente hai unha e~
posición de traballos presentados
a concurso para a votación popu- ·
lar moi numerosa. A Xunta de Ga- /
liza é ·o único organismo público
do estado presente na ·feira, e ela
, cordinou _a particip~ción do noso
país ~ nas diferentes mostras. As
editoriais· galegas fÚsionáronse nas
casetas da Distribuidora Breogán e
na de Akal Editor, esta . ú.ltima
compartida pola Xunta por escaseza de "stands".
·
Atendendo o "stand'·', un funcionário ~expresamente chegado de
Galiia, da Direcci6n Xqal .de Bibliotecas; d~pendep.te d,~· Consella;ria de Cuftuh, ·con que·n_inanti~e- .
· mos unhá" pequena "conversa, ~imi- .
tada pola crrcunstáncia de . que el .
n~ é un cargo '.executiv@. R"eferente ao labor do "seu departamento, díxonós que ·se esraba a potenciar a .fundación .de bibliotecas,
como a de Sada óu a de Malpica, e
ensaiando un novo xeito de acercamento ao libro por médio dun- ·
ha.s carxas qu~ se- farán chegar a

institucións e · coléx'ios. Inforinounos ,d~ qüe as competéncias ~stán
x a asumidas todas as previstasº en
Cultura, co que daqui en <liante se
verán incrementadas -as actividades
·da consellaria.
Paralela~mente á montaxe áesta
feira, programáronse recitais · de
poetas conte~poráneos. Compañeiros da delegación de ANT en
Madri<;l· informátonnos que o co~
rrespond.eme a Galiza non pasou,
na sua organización .da medio cridad~, e a última hora non se sabia
das figuras coas que · se contaría.
Ao fiñal González Garcés,.~a.rda
Bodaño, Xesus Rábade e Helena
Villar, · foron -OS encarregados de
representar o pabillón galego. Ao
respeito, o funcionário da Xunta
manifestou que n~ sua opinión o
acto estf:vera· ben ··· lnduso estivo
Uf! dia InOi bon", dé sol radiante.
Éri.canto:' aos poetas, penso que
son representativo,s da.poesia gale" ga de h0xe; estivo igua~ que outros
que se fi~eron : hqubo fol~lore,
gaitas... enfin, eu penso que foi un
. acto ·rrfe>i bonito". Damos fé de
que .no "stand". da Xunta repartíase aqundantemente.a grande obra
turística do "organismo · Mejor ·Galicia, lo tiene·todo.
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amor,
amor"ia
· amo'ro te, ·

Cutttfprosa séria ·
XESUS PENA F;ERNANDEZ .
. cangas- 198.2
(Dios cho pague Giacomo Joycé)'

Cánta m4zénco~·ía canta boxe ~ fo~te, h(!xe mañán.
.
"Ponte da.Lax-e3 guedel"Jars de ·sonido,_e cq.r,ap11 de fria.,xe e_nrugadtt; ~pío •-._' 1 )_
. fanicad,o .. Un ha fecha coa c.u_nca da man .
·
, , :·. , ~ ,. ' . 6.,_ · :~ · · - -:" -. · Héiftolo Á.brente, xá .ab.re Abrifseu péito tor~az e ds monecas: '.
.
.A - f!ánte da Lax~, qulbenina
e
que
sinxela!,
anque·
rz/gorto'
m
pida,
desmjllorada.;.
. .
.
.
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-
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~
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Feixe trigán caíndo longamenie polo-lombo crudo abaixo; levemente Ógañote_
encórcado; de ganchete eón se conose ·q ue º· seu home, atende'fj,4_<1,°oconcer.to
aturdido co trpupeli! troupe e máis coás ler;ia~ df!minica/efi.
· ··
.. . ·
Palmotea, pa]motea ruín, xeitosa e ·sen_comenencia~ .. :Si, ·é Matilde ! .
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Inda mol"/adas; as puntas dos dedos ronzaron a modo o couro cobrizo da mul/er
encouro _no_ papel.
•
Coma. onte, dez dedos, dez dedos espérmicidas trasnoitaron, alongando a pulso
a carr¡_e piril tr.ubada.
.
· ·
Doado pracer que paga a pena!

·'

..

'

o carrancholo

,Riba déJSantª Marta.
'._
..
Indo poiléo ~-poucp, ve'ciño s~n querer da noiú/incipente: apresa chegan
·
as tebra.s,_apresa e fe<;badás.
. Liméns lonxe. Lonxe, ci Ill{l. ·

Tácita mirada mutua e tensa, ·querendo gardqr, -.e n van ,o reproche dunha ·vírtude
·cardinal botada de perda tan torpemente aquil Outono' a mediatarde.
Media voltá con toda .cobiza. v_ergoña. Axitacióri. ·-Cheo de celos?
)

.:;_.,.r;

·.;~·: .. '.

,..,

.

'

seica ·d 'o 'pai. 0-subía, trisca os dedos,. ~ómo' se gaha.o-corpo virxe duns
ottoanos: . . . . .
" ' ~-,..,_
·" - 't <>;" 1 '·
¡·,n
r~·.':)·
'caic~na~~ c~n ~~df!ns~a~'t:I?.'!~ª; i:erto ·1.'!.~a,coug? dr1:'~el fai ~balar o, instinto
da vida ~rppta.
·
.· ... - - ,,.
.
.
O día vai morr'er;· Liméns, 'as-sete menos vint!!. ·

j

'

.

Liméns.

.-0 carracfaolo vai U'f!ha rapariga morocha con carrapicho,s;

. ,DO mediodía boquexa, arrouta no p9uso do café. Óutro pócilla cargado: porcelán
quente: quente cheiro, turb~o fu__me:-fadiga ·insomné mentres r{!dobla ro~arido
o p latiño enriba da mesa. Do lee far niente. ·

Dúrmete, dúrmete durmiñón.
.

,:i:"

.

-

para Mª. Xesús, dóce compañeira
nesta airexa sen luz de Compostela.
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Ven mul/er vexetal centeo e vide
_,
Agora ten derematar o pesadelo
Ven ven muller vexe~a/'estío novo
carexa e gadoupá no queixo do outono
·
. . Agora ten de rematar o pesade/,o
.
·Son tantos os días sen chorima
sen mar sen vento que nos mime
- .. .. ..
son tantas'as ·hnras de agasa.llo acedo
sen metal sen "laído sen kntar·sen desexo
xa n~ 'acordo os b~tó-rrs de "dlmibre dos teus seos
son·tantos os -días sen fiar no teu colo
. ».a agulla. meridián da alevosía
Ven '1'f!Uller vex_etal ."/ago e cuiña
~gota ten de rematar o pesadelo
Ven ven mul/er vexetal centeo e vide
corda que tanxe o ar como un latexo
Agora ten de rematar o pesadelo
Nesta adega e~cura e mesta onde habito
at'nda mencer con mistÚra
de nubens
alimento
.
1
e pipotes de sal e cabazos de leite
edorzosinas garimosas qU¡e te agardan
para bicarche os coté/os e as ore/las ·
para nomearte con voz de -roncón para decirte
con palabras novas limpas sen ferrollos
·Ven muller vexetal barricada de silvas
_,..
Agora ten de_r~mattir o pesadel()
·~_
Ven ven muller vexetal como un salgueiro
para enxertar a tua lingua en"t_re os meus beizos
Agora ten dé rématar o pesadelo ·
· Nesta adega escurq e mesta ond~ ha~ito
de tres mese$ para actf non entra voz q ue te desdiga
non entran ·araneiras nen fusis
., nen osos descarnados n'en gorx'as abatidas
nep_·obreiro-s nen, consignas nen '!nceio s
de tres meses para aca apancadas coa t ua ausencia
facendo sitfo entre ·os pedro uíos e as b~tallas
so mentes este tremor de qué entres a poboarme
Ven muller vexetal con recendo a resin~ ·
·
Agora ten de rem~tar o pe.sadelo .
-:- · ' · · ,
~
y~n muÚer-vexetal fent,a moliado
.
de re.sío ~ xiada_entre o de bezo .
. ~gora t~.n de rematar o. pesadelo ;.
~l
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Como-nas suas anteriores entregas, o poeta:, exiliado en Valencia,
".:; ,re·corre ao~verbalismo, ao retoi:iCisde ArcddiO
:..t mo .- Lópei~ · C:;1sánoya é un-1'oeta ·
, ,_ret<)iico, bon para facer iso que se
López Cqsang_va.': 1 · ·' ·,
~. chama~ te_~e~ ou tesina's, per.o .ro-.
· ·no macabeo se se trata ~de lelo. O
p.rofesor lugués (ou valenciano?)
non ten o -"ánxel" do poeta, mais
de RoJ1'!pente
Xúlio L:.'Valcárcel, de quen ·estou . sabe a restra de retórica e compoespe.ran4~ r .1?:·· sep . ~eg~·.nqo .·lil>.J;O._ l::,,_ .-i.· Lcié~ ~ asi.ven;ios versos perfeitos ·
A poesía galega deu un importanMais- vaiamos aos libros e poetas
que non din nada e nada nos dinte cámbio nos ·últimos cinco anos.
que
11os
irit.
e
resan
hoxe'.
Ug
deles
'.: 9ue tempra o corpo}1idio no aveNovos po,e tas chimpáronse ao
é
Arcidio
.
Ló
pez
casano\rá,
Q ~·oú~
,
:
Sedo
-de .~brqtegas si ·rddelas dé.sn~
"ruedo" e os non tan novos camtro
grupo
·
R
ompente.
·
·
les·,
des
pertas nas seaias", que quebiaron ,a sua forma de facer versos,
López Casanova ·remata de -dar
da "moi bo~ito, mais que náda di
alguns seguen nos seus quince, peunha nova eriterega poética, tráta- . .(agás un pouco d'e sonoridade,
ro son os menos (a deus grácias).
se de "Litúrxia do corpo", cun li- - cous3; que 'lle-agradeceµios ao· Ló-Novos · no mes nos foron dados,
miar,
tan rocambolesco .como
pe.z_ Casanova : "Calas e cal4s, coraqu_e diría o poeta: Rodríguez Fer,
adoitan
ser
os
seu~;
de
'Alonso
ión
calado", "pod_es choer de luz
Vítor Vaqueiro, Xoán Má.nuel Caluzada erara", "tece e destece vi-Montero. Esta rtova entrega <;lo posado e, mesmo, Vicente Araguas.
eta lugué~ é a que fai o número_cada~ i a esgarece", etc ..), pÓema's in~
Vellos -no tempo, que non na
tro en galego (en castelán duas); a
teiros · que son pura verborrea ~
idade, poetas, déronnos groriosos
última no noso idioma fora "Mes.. por iso, .- claro, sop sonetos. O poelibros: Méndez Ferrín, x ·o hana
teres",
libro
que
tivo
moito
éxito
ta, como nada 'ten que dicer , pa.Sa:_
Torres, Bernardino Graña? Outros
fóra
da
nosa
terrá.
Vexamos
o
que
-ª
facer perfeitos poemas, e, cando .
nornes apareceron, prometen pepasou: a crítica ·madrileña, ou .de
·u n poeta nada ten que dicer e ten
ro ainda son só promesas: Xavier
galegos que viven en Madrid, guin·que facer perfeitos poemas, faf soSeoane, de ·verso seguro, de poesía
douse de -cheo a defender .é"ste linetos. Os sonetos serven para teminsegura; Manolo Vilanova, bluf:É
bro
de
López
Casanova
·
frente
a
perar a 'linguaxe poética, se se quepropiciado por non sei quén; Ma"Con
pólvora
é
magnolias"
de
·re,
pero_para má~s nada. Cada temnolo Rivas, ten madeir!'l-, fáltalle
'
Méndez
~errín.
o
·s
parvos
galegos
.
po
ten o ~eu tempo, din que di o
o "chic" do poeta... ao mellor
qye non. facemos easo do 'que din -. --EclesiaStés (eu non lin), -~o tempo
aparece un día ou outro. Tamén
estes críticos, defendimos seinpre
dos soñetos pasou para: todos mepoderíanfos citar á restra de novos . ·
o
libro
de
Méndez
Fe~ín
sobre
o
.nos
para os formalistas ·da palabra
formalistas que campean polos
E
se
botamos
.(que
tamén os hai do fondo). Non
de
López
Casanova.
seus respeitos : Raña Lama, Alfonollada
a
un
ou
outro,
veremos
ónesquezamos,
xa o <licia., Breton,
so Pexegueiro, e algun outro que
está
a
calidade.
Un
poema
co.:
que
hai
dtias
clases de versos, os,
de
non lembro agora. Logo hai poemo "Señoras do Pasado", por civersos e as operacións aritméticas·;
tas que yan por libre, po,r s0rte,
tar só un, do libro do vigués vale
0 leitor d·e López Casanova,' á terpero cuxa calidade non chega sapor
todo
o
conxunto
do
libro
do
ceira operación aritmética leu to-.
tisfacer-a ún ..Dado Xohán Cabana
0 libro.
lugués,
e
deixémonos
de
coñas.
do
.
-inda que · comparado cos seus
Vaiamos á litúrxia do corpo paMáis dun dirá, a qu~ ven cenprimeiros hbros mellorou ahonsemos por alto o limiar de Do-n
chabar a López Casanova co grupo
do-, Rábade Paredes, que segue
Xesus.
Rompente( A cousa é fácil e o
·sendo tan mao como antes, Óu

Liiurxia do .carpo,

A ·dama ·que fa/a,

o

e

andando a terra
O rezno
da Mariña luguesa
Servidor concibe o que oxe se
chama provincia de Lugo como
tres grandes países, perfectamente
diferenciados entre sí. As súas capitales serían Mondoñedo, Lugo e
Monforte de Lemas.
A parte norde -'-a Mariña- ~
.
unha terra
insólita. Vai dende os
Montes de Abadín ó mar. O Cantábrico chumbo, solemne e bruador. O nacente ten ó Eo por fronteira e ó poente ó Sor : dous -.nomes máxicos con brevedade de
asubío. O Masma -ese río de néboa e lodo ·como o definiu Cunqueiro-· é o gran corazón fluvial .
destas terras e leva, feita música e
canción, a neve de Abadín e a Pasteriza ó rudo mar dos ártabros
que, na ría de Foz, . se fai manso e
<loado pra non asustar a delicadeza de tanta beleza e ferÍnosura.
Os dous grandes mitos rriariñaos ·
son o bispo Gonzalo fundindo náves normandas co~ P<?ética e anxélica gra.cia da Avemaría e o mariscal Pardo de Cela, sfmbolo do gue
puido, ser e non foi. A capital indiscutiqle é Mondoñedo, un mis. terio qu~ cecáis nunca se nos revelará. Os mesmos filólogoS' non están dacorc'o coa súa etimoloxía.
Pra . Únhos · siñifi.ca.. monte : das
- am.endoas, pra outros monte dos .
madroños o ú monte das silvas. É
· ainda hai qti_en opil)a que siñifica
m onte dos dumienses, edecir :dos

-

monxes de San Martiño de Dumio, na Galaecia do sul, perto de
Bráeara Aug{ista, outrora sede metropolitana dos galegos. Mondoñedo . capital da diócesis dc:>s bretós:
unha sede pelengri~a de Bretoña a
San Martiño a Ribadeo pra _rematar apousándose na dozura do Val'
de Brea, nó colo amoroso de Vallibria, ó amparo da Pena da Roca e
a sombra tutelar do Pelourín.
Mondoñedo é a cúspide dun
triángulo' invertido. Nas b3:ses estarían a vila de Ribadeo e a cidade
de V.iveiro. Ambas a <lúas saben de
longas e ousadas navegaciós. Os
burgueses e mariñeiros de. Viveiro
tiveron fortes e duras contendas
cos bispos mindonienses. Estas lo itas lembran as discordras de güelfos e gibelinos, do papado -e o imperio mais non atopaton un Dan-'
te. Os poetas de Viveiro - lembremelanconía e as cousas e os homes
mos a Pastor Día~·-:- sentiron a pos~ ord~nan pra recil;>ir a gravedade
derosa .e Úrxente_chamada do mar,
e o inisterio' das sombras da noite,
das néboas da melanconía e escoitan ama<;las dos románticos.
taroh o doce tanto das sireas, semUn soñaría os vellos bispos·minpre irre~istible. - Os ' poetas maio~es
donienses como bispos-príncip~s
~e Mondoñedo. -=-Leiras Puleiro,'
. Noriega Varela, Alvaro Cunquei'do fe:r:moso Reino das Mariñas.
ro- escoitaron somentes a música
Principiaría polo santo hispo Gonda Paula, a grah .c ampana ·catedrazalo, recendendo a u11ha inxenuiliCia. Así Le iras, 'o be'n barbad~,
dade poética como a das Cántigas
traduxo en verso iracundo o soD"a
de Alfonso o Sabio. Frai Gueyara,
rebato qo bronce. Noriega Varela
. desenga·n ado cortesano, metendó
foi ¡i voz ' da primeira, luzada da
no (ondo dos 'seus ollos cansos a
rnañá cando o mundo quer~ se.r __ prodixosa luz do Va~adouro e reresplandor como . o toque de álba ._ partindo benzós e xustic~ ós ande Fran1 Ci's~ ammes. Cunqueiro foi .
tergos ser~os dq alporizado e :lea música do tang'llido a orac1on
vantisco mariscal Pardo de Cela. O
do anoitecer cando o mundo é
po_nteyedrés .Sarmiento -que foi a

,
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conto triste. Se Lopez ·~asan0vi'bc..:
u.n ·formalista anticuado, o soneto,
~ vella retóric::i, o grupo' ~ompen-·
:..re -son os no.vos formalistas.' Tan. to un.:como outro nada teñen qu~
:di-cen~ · entón te,ñen que einbrullar
· ben os seus produtos para poder
ven<;lelos, e· asi hai papanatas que ·
s~ bahexan cando un--ou .outro t:i- . ·
tan y.n novo ptó<;:luto ·a0 rni-rcado{';.·~
. E este novo produto de .Rompen.; .
te, "A: Dama que fa~~·., ~st;ájnql!
. . pior _embrµllago qu,e os ant~riores,. ,
-,.~o que di 'poucó 'a· °favor deles. Ós -~
catro a-nteriore,s p~odl,ltos eran .
simpáticóns (que se di", por aquilo
, .da novedade." ria no~a p9dre literatura, xa que todo iso era vello), a .
série uTres Tristes Tigres" mesmo ·
tiñ,a a-lgun . que oufro acerto, pero
todo ia de formalismo puro, ·a poesia qued~base, por desgrácia, ~a
casa (é dicer; nos alzadoiros das
librarías que teñen libros de poe. sía). Ao grupo Rompente páSa.lle
aquilo que lle pasaba a Apollinaire (até que parou . e fixo · grandes
poemas,·, "Ltt-- musicie.n de SaintMerry", por exemplo): o experi' mentalismo lévaos a un camiñOsen saída, a un cul-de-sac (escrebo
isto en francés porque a algun crítico seméllalle qu€ o misturar frases noutros id~omas é sinónimo de
grande poesía, porque asi o facian
· Pound, J' oyce, Beckett ou . Nabokov}. Este novo libro de Rompen, - te ten ligames co do poeta luguésvalenciano : a frase Ínintelix_íbel, o .
··verso aritmético (aquí máis por
sustracción que por adición), o
fo:rmalismo t~nto, - esta vez, ·do
fondo comoiia forma. E dicer, todos os -<;atto libros publicados por
Rompente até de agora son o mes-
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': mb, '·són ~intercambi-ábeis,- e matinamos ·que nU:n futúro (próximo
ou lonxanó) de non cambiar as
· cousas,_ os .novos libros do <levan- .
<lito grupo sexan iguais a estes ~utros.
_
Mais nqn todo vaj.ser ligame co
López C~Sa.nova, non. O Gate~ráticO- de litératura non usa a:· frase
:·'- cno·q'1i€rra:...('da: qti'é ,abu-Srt;rf,as·füpa· ces de- RQ'mpent~) de mal gosto
'_ q,úe,, q*~e. ~er po.~ti~a e_nqn é máis
que)so·,:fr_ase choqueira ,que. ín~~ñ·ta p·ásar por, tori,ia xa, experirrlental. Enfin, que os formalistas ata·can de novo, a poesía en Galiza, se
no-n se clarexan as cousás, po'de
voltar cair .nas mans dos confusionistas de novo tipo (Ós de- entó'n ,
que xa non son, os mesmqs,. están
cáseque . calados, inda que respi· ·r an). ·Antes só era poeta' o elexíaco ou chorimicas de turno, mañá
'. serao o formalista barato qu-e para máis destroza a lfogu.a; co{isas
~veremos _e o tempo, que cura todás as feridas (porque un morre)
dirá -claro- a derradeira palabra.
Voltemos a Rosalia, P-imen~el,. Ma. nuel-António e algun máis. F óra
as vosas porcas mans deles (que
. non é frase de Rom¡!ente, senó~
: de Trotski).
XESUS GONZALEZ GOMEZ
Ed. do Castro. Col 17 de maio. Sada 83
Ed. Xerais. Col. Vento Branca. Vigo 83
P.S. Pasóuseme por riba, na parte de
probas, alguns_ dos versos que ti·gan
Rompente-López Casanova: "que non
ha ¡' sofí a ventana fria",'" x ira o rosto :
ao redor dun marxe maxinado", "ca~- do cantan con.tan que ordea soprar" ,
"o ventrílocuo mátaas calando volta o
aire ribadela ·voltaire voltereta no ar" .
<etc .. son· versos d? ROl)Jpente.

M. HORTAS VILANOVA

moito roáis que unha lexitimidade
_real.
O Re1no ·das Mariñas, con Mon:
doñedo por cabeza, tendo por pregoeiro maior a Paula éatedralicia,
sería a perfección. Un p~queno
mundo no que os · mariñeiros poderían percibir o rincho dos poltros da grea da Pastoriza, lonxana
e soedosa. Os pastores da Corda
escoitarían, atentos· e asombrados,
a música lonxana e melancónica
das buguinas ·chaµiando ós mariñeir,o s ó embarque. O seu rumor
mariño misturaríase -co seu sangue
montañés e, no fondo de sí, cecáis
escoit~u;an unha voz que os cham(!,se. ós camiños· da aventura : o inar
dos náufraxos e dos normandos
por º°:de chegou un día a Mondoñedo a -irnaxe de Nosa Señora a Inglesa . M:_ais tamén o mar da costeira feliz e da fartura.
Mondoñedo o que os Médicis.foA Plaza Maior <leste reiao, ágo, ron a Florencia, os Sforza a Milán
ra e mer.c ado, serían As San Lucas
. · ou o Marqués de Pombal a Lis~a~do o Outono é -mociño. Os
boa- o.rdeando o bosco barioco
froitos da terra~ ágracia .do cabapra facelo retábulo na ermida dos
. lar, a· fermosura das rapazas, a ·leRemedios, onde descansa, mentras
dicia do 'ViñG, o recendo forte e esagarda a resurrec;:ción da carne,
disfrutando o mellor .outono . do , canda1oso do pufp9,_ a sabiduría
r~nacentista das tartas de amenmundo como nos enseñou Cundoa e-, sobor. de todo, os gusto de
queiro. O barroc9 .d os . Remedios ·
pasear demoradamente pola vella,
representa os montes, regueiros,
solpre:qdente e episcopal cidacfe de
camiños, · ~ubes, paxaros e fragas
,Mondoñedo farían, ó máis taciturque .cí_nguen a · cidade. Ou .aínda
no, reconciliarse coa vida. Un queaquel don Francisco Lópéz Borri-~ón, . ~brego burgatés_, · fux~tivo do .
daría prá _sempre oeste doce e pequeno reino, tan a medida do hoseu bi_spado pra ser Vicario e Legame, aliando as cumes do Xistral e
'do Pontificio na .corte -do. rei Carescoitando a Paula de. bronce ,solos cando, _no século pasado, nas
noro.
guerras carlistas entraba en xogo
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"honÜr" e "hO'nra" non tiñan ·o
significado' m0~~1 de l1exe~: '. (l~ .
"património dc:;l alma", como na
época dé .·Calde,ró'n d~ -1á· Barca~
senón que e:ran .patrirµón~,o no. ~en.· tid,o ..µi~ter~f; ou sexa ,que ún "honor" ou. unha "honra" ~ran unhas
·'terras que· o rei daba ao señor feu. dal eunha' série de priviléxios espe::
ciais.
'·Asi, en vellos documentos, o rei
daba " ... honore magna e_, ~erra
~ulta .. .?'; un pergameo & :' i:.ugq
.9<? ano 1.2.72 di : " ... notario público del Rey na honor' de Sarria ... ".
E inesmg os escri~os. Jl!ed-ievais
cataláns usan análoga terminoloxia : " ... case.s et ·casals,. ~~ses et
orts et vinges e camps e totes ·altres bonors et possessions ... ".
Aí pois est3.ri<!- a chave,da explicación de nomes como "Santa Mariña .Dor" (ou .sexa "Do Honor")',
tam~n se entenderia o nome dun
lugar de R,ianxo, chamado Or, que
·non seria máis que honor, cunha
evolución lingüística normal no
noso idioma, o mesmo lugar de'
Orada (honorada)'en Ponte~eso.
Cando o Cid Campeador foi·
castigado polo Reí, segundo di o
cantor : " ... echado fu de la terra e
.tollida la horior", quer dicer que
ademais de o desterrar, tiráronlle a
honor, ou sexa os priviléxiós que
tiña neses territórios, entre des o
de cobrar tributos en lugar do Reí.

á corrosió~ e non sofre nengun·ti- ·
' po de interferéncm.
E algo 'moi importante para o
A fib.ra ópti.<;;a . ou de vidro é
mundo de crise en que vivimos, ~
..
.' - ...... .. · unha e.spécie dé fio tubular cun
que, debido a que son menos pesa'.¡ •
·,
diámett0 qu~ non s~pera o cento
. das que o cobre, pódese usar os
de micras, por CU?CO · interior se
_mesmos sopnrtes xa . existentes .
proxectan 9s qios de luz, porta- ·\ . con só cambiar o metal polo vi- Oebe haber no i:ioso país,, ~ando -..,.
. dores de sinais con 'información. '
dro.
.
menos, · trinta ou cuarenta lugares
.Este p1ox~t~ que cob.r ou for.,,
.Na sua fabricación hai tres tip9s
"R' ·
1"°'· co nq~e-., de, Regu(}ng~
'ou.ii/€gu,f~. ma en r9"6.6 n6:~- laboratórios .qué
deste novo· condutor :
..t." ~·
b d
.
·
·
·
·
,- go; t.a men e.a on osp este t:oponi. a Std:ridá~a ·f~l~phone;dÚfl ten ·~:.
. ·~, A Fil5iá.' M.<>n°tnotlo., q.ue con_t,Í,;t
mo en PÓrtugá.l, onde ~t. aíndá á
peí o}·de .: L.óndr_es, apontou com?
a vantax'e de ' s~r . a que ten . un
. denominac¡qii. 'dun exceleri't:e vi;ño
priñcipai · vantaxe, que a tnatéria
maior ancho' de banda, tamén son .. _m aduro, Reguengo de Monsaraz, ·
. prima,. o 'silício, é a simple arca
m~is feble.s e· má-iS dífícel-s:_-d~ a~.¡
· behida . que eu non dubido ,en
comá ·a das .prafas~ da que cunha
plar 4 Ünha fon~e de luz.
' .
aconsellar ªº·:leit9r, sé. lle ~dnise
culleriña de · café se popen facer
A Fibra Mú.ltimodo, que parece
facer . unha viaxe ·ao país -vicilio
. · de .no mes, o Rial, O Rega'h:~ váriós
pe~~'a de dous quilómetros cla deser a máis uSa.da, co'n~q= t~n up :g:ú.- ,
polo. s~J. .
..
chamados Regaladqs.
vandita fibra, que é moito máis
tl~o ,maior 1?_áis· do~<la· de· ª-~~:- : ,
En canto · á .tu~~tión p~~- que
Mais ·non todas as terras eran
ba:rata, tanto de conquerir.., COJilO
. · · --~· traemos aqui. este nome, a sua ori-do~ .reís directamente. Moitas deplar ·a fon~e lu-1?111.0,sa. .
de elabórar, que o· cobre. · .
o terc~1:1'º tipo e o chamad? d~ : :;''. .Xé, non ten dúbida pengu'fiha; pro"
las pertenceri aos señores feudais;
. F oi a necesidad e de transmitir
Indicé por pa~s, qu~ 1:en u? rndic·~d~ __da verba regálenga, e-i;efíre
e eran donaei6ns que o monarca
roáis.información en meno's tempo
c_e de ref:rac:c1on mouo ma1or, co
~s terras 'que pertencian ao rei difacia para recompensar os bons
e con inenor número .de conduc-·
que . a. luz se despraza_. ~on r~bot~
rectamente. Tales territórios receservícios ~os fidalgo.s seus.
.
t~res, o qu·e · levou, .á fabricaé:ión
moi continuados.entre .a énvolveRbian · ~ nome ide "ter~s .re ;Íerigaé
Estas terras dadas polo Rei,. tidun · ti,p.o de '. fios que trasmitisen
te e o núcleo. Outra vari~nte desta
ñan os nomes de Cautos, Honores
ºl!.·reguengas. .
, . -,
os ·sinais, a ser posíbel en forma
é a de índice g·radual; na que o ín-·- ·
Na Idade Média, algul!has Jerras
e.Honras.
él.ixital, con menos ·perdas ·e máis
pagaban tributos aqs señoJ es, ou~
o nome . de Couto, que tanto
dice de ref~acción ten maior valor
b_arata~ente. .
\
· .
no núcleo qu~- na envol~ente, . pro. tras ás Igrexas -e · outras a<;} . Rei.
· inza polo país, haberá que º · en. , .Cando se fixeron as prinieiras, o
voc;imdo que o raio mo(Hfique _a
Probabelrnente. os np)nes·' de Ou·tender como unha terra cun réxi-·
problema principal _co que se ato-.
velocidade na· refracc.ión. Só dicerterre.- de Rei (a _tribu d9 Manuel .
me xurídico especial naquel te:rp' paban os fabricantes era a limita.· q~~''e;t~s son 'as má,i_s d~adas ~~[~::~_· Maria) ,. .Yilar. de·- Rei, E:aldás ~de
_po. Asi o expresa o .dicionário ·do
ción do ancho de banda e a cons~- 1
bricar. ·
.
.
- - Reis otL Baioha ; .Re¡l, 'cfab'an a en-,
Figueired6 cando di que o Cauto
guint~· atenuació~ do sinal, cando
.. Evidentemente quedará clars>;
- ten.de~ : que tales- vilas tributaban _
é "terra coutadll;, devesa, privileo vidro conriña algun tipo de imao rei, ou rriellor díto _a "d Rei".
xiada" ..
.a índa que sexa só por insinuación;
purezas. Pero hoxe pódese dicer
que para tran~mltir através :des~as
A mesma orix~ ha11 ter os lügares
Naqueles ~emP.,os as pa:abras
que isto xa está moi superado.
f 1bras, é necesária unha fb,nte:> lµ•••••••••••Íll•lili••••1!11~•••lli••111!1••••~••••••••••••••••••
Estas fibras, cun ancho de -ban-min'osa no emisor e un fotodete~ª
;
da maior que o . cobre, polo que .
torno receptor.
1;
·poden transmitir rríáis informaVisto a, "grosso modo" " o función que este, están formadas por
(:ignametito · dun equipo transmi· média, xa que non puideron ser
acontecen pbuco despois do solun núcleo cent~al .de vidro rodeasor con ·fibras ópticas está· co)n· construídas en tempos dos roma·por,' e dura até seis horas máis tar.. .do por outro tipo de vidro de <lis-''
posto ·por .un modulador que connos, porque estes fálannos d~ na-. de; entón a actividade qaixa e· detinto índice de refracción, de ·maverte os sinais (rádio, televisión,
vegabilidade do Miño desde Ribatnse., sendo estas as horas aproveiE'
.
ú.
r
.
peixe que pasa parte da sua
.. neira que a, envolvente -ou capa
música, etc:) en impulsos de codávia astra o mar, e tampouco dav;ida no .rio, que é:coñecida en Gatad_;is 'para pescar ao.s indivíduos
de , vidro que ·'rodea ao núcleorrente que, aplicados a unha fonte ·
tarian dos visigodos, porque nas
liza polos nomes · de - 1.arripr~ia,
adultos nas pesqueiras do Míño e
opón aos raios distinta resisténcia;
luminosa, pa'sarári-através da fibra
suas leis non autorizaban o e en'máis do Ulla-.
~hupona e sete ,buratos~
_o cal fai que ao mandar un sinal
que, no outro extremo se acopla _a ,
torpecimento da navegabilidade,
E anádroma, ousexa que. freza
As Jampreas mad'uras, ao rubir·
luminoso,' este refléxase na envol.un fotodetector que recebe- 0s im- · ·e!:! ~guas co.ntin~n1:ais e lnim'a desnen a propriedade e o direito á
os rios, percuran os frezadeiros ,
vente como se fose · nun espello,
puls~s lumin-os0s e· demodúlaos{
pesca.
po.is ao mar. A ·única' espeéie pisonde
tras
o
ernparellame~to
a
f
étransmitíndose ao· · longo do nú-·pasándoos a unha forma de sinal
E na idade média cando apacícola_ ,que hai no noso país que
mia
expulsa
os
ovos
e
o
macho
o
cleo para aparecer no outro extre~
analóxico (ou que varia ·no ·espácio · - é catadroma (reprodúcese no mar,
recen os primeiros documentos
seme
sobre
eles,
nun
niño
toscamo -sen .variar,-a pesar das voltas, e
e no. temp_o en fun~ión dos impule madura e se «Íesnrola nos-rios) é.
referentes á sua existéncia, ao
lleiro feíto· no fondo do río onde
-outros torcimentos que teña a deses ·recebidi:>s), que será amplificaa anguia.. ·
- .
~ ·
facerse mención do pago de certos
haxa
areas.
Os
ovos
fecundados
. vandita fibra.
· ·
·
da· e levada.ap altavoz, rec;eptor de.
·A lamprea reprodúcese ríos rios
trabucos . .A posesión das pesqueivan eclosionar á semana da posta,
Xunto con esta, unha das.vanta.,
televisión ou · éalquer o.u tro termie ·despois dun longo período larras atopábase lÍgada moitas veces a
co cal o ciclo <leste curioso peixe
xes qu.e con respeito a.o cobre se
" .
nal. · ·
. vádo -baixa oa mar onde a'cadará
mosteiros e casas f eudais, e posteremata. ·
He atopou á"fibra, foi a de ttansEste , siste'ma ·que nac~u non hai
. A lamprea mariña é coñecida
9- madur~za sexu~l e se-q máximo
riormente, ao igual que o resto
. · mitir. a maior djst4ncia sen ~ecesi
aí nda vinte anos, e menos de médesenrolo. :Tras ·a. posta, os ovos
polos científicos polo nome de.
dos bens imóbeis, foi pasando a
dade de iQterpor sistemas ainplifidia . dúcia que se empregara · por ·
eclosionan, a.paretendo · unha;s
Petromywn marinus, para distinparticulares.
·_ . cadores de sina:l, .xa que _o~ raios
primeira vez en conexión telefóni-·:
lapipr~as novas él~ , tamaño pe.queguila doutras duas la:mpreas, que
No Miño hai unhas 700 pesluminosos non se·amortecen t<l;nto
ca~ úsase na actualidade tanto en
ainda que citadas nos ríos galegas,
. . rrecho~ que gastan de viver en fon- .
queiras, . tendo asulagado o émbalcomb os electroi;rÍagnéticos. Asi,
sistemas . de ·comunica.dón . como
·a sua preséncia non foi confirmados con · areas finas· e fango, en,
se de Frieira 200, atopándose 400
en cen quilómetros de fibra non é
. na medicina e ind4stria; desde sisda nos últimos 5 o anos.
águas de pouca corrente. As larvas
entre Salvaterra e As Neves. Na
necesário _nengurf tipo de rexenétemas conta-revolucións de motoE un dos peixes de rio aos que
aliméntanse absorben.d o partícumarxe galega teñen permiso de
rador dé sinal.
res 'até s0111das e aparellos para anáse lles saca maior rendimento en
l;i.s diminutas do sustrato. Recepes~a unh~s 250, estando o resto
Ademais, as fibras _de vidr~, que
lises clínicas. ·
-~
Gali~a. O seu número ten baixado
ben'c) nome de ·larvas amnocetes, e
dos · pescos ~a orela ' portugu~sa.
teñén ·unha resistén'cia semellante -debido ás actividades . extractivas
teñeq actividade nocturna.,~ pasan-,
Hai anos, nunha só pesqueira,
á do aceiro, están menos expostas
de areas _nas des~mboc.aduras. dos
·do o dia agachadas no fango.
nunha tempada moi boa podíanse
ríos lampreeiros, a pesca excesiva.
Ao · final da ·vida lirvária, a
pillar astra 1000 lampr.eas.
que se lle f;ii, asi como á iní.posibilámpn~a · sofre metamorfose, con
Os dados oficiais de capturas
lidade de remontar os 'ríos, debido
cámbios fondos anatómico_s· e fison escasos, é moi pouco ,fiábeis.
á construción de embalses hidrosiol6xiéos, durante uns cinco meDun xeitó indicativo, pódese dicer
eléctricos, o que impide que as. ses. Ao re.m atar esta metamorfose,
. que no Baixo Miño na beira galega
cendan o· Miño máis alá de Fridra
os xu~e~is desc~nden ao mar e~ cocolléranse no ano 1922 uns 20000
e,o Ulla até Portodemouros.
mezan a vida párásita. A estrutura·
indivídtios, dados que no_n· deben
A lamprea píllase nas pesqliei- · ·c orresponder coas capturas reais .
da boc·a da lamprea atópase per.
ras
ou pesé9s·, que_- so:n constpi. fectamen~ adaptada para este: tique Xor.on ·moito maiores. Na dé- .
cióñ.s
de. pedra · que ·se atopan nas
po de vida, p~rlJli!indo á nosa chucada dos 7-0, - téñense capturadas
beiras , dalguns rios galegas. A
pona-viver zugando' peixes_de ma,r
outras 'tantas por ·ano como mé- .
variábeis.
· ·
construción , __ compd~se .,de vários .
dia, co'llléndose a metade . destas
ESPECIA~IZAPA . EN LIBROS
,_carpos de · silláres d_e granito ; q1:1e . no .Miño poitug\lés. . ~fo . Úlla, a
O descenso ao mar ·ten lugar
GALEGOS E - PORTUGUESES
deixan entre si ~ns cal_eixóns esentre outono e marzo, e <leste xeipesca do ' sete buratos d'á resultato ·e·n céta a, vidi de.adulto na mar:treitos, ·por onde cort.e parte ·da
dos menores.
.
· água do rio ; sendo nestes estreiPasado este tempo asceJ:?-de o río, e
. · C~da ano no mes de. abril, /celé:-.
para iso concéntranse moitos·indit4mentos onde se montan as redes · bra:se en Arbo a festa da lamprea,
para a captura do peixe. As p~s- . · que congrega~ xentes de t9da,Galivíduos na foz dos ríos, comezando
qrieiras, aderuais da sua utilidade .
a rubir desde ·novembro até ~aio.
za para degostar este peixe · tan _
para á pesca, teñeJl un valor pa.is~O ascenso das lampreas maduras, e·
apreciado culinariamente.
"
. xístico e .. arquitect6nico, debend<? .
o descenso dos xuvenis, teñen hiCORUÑA
PRAZA DO LIBRO
datar a sua. construcíón da- idade
gar pola noite. Estes .movimentos_
.M . CHOUZAe R: CID ·(SGHN)'

-. A Reguenga:_
reis ·e señores

As.fibras ópticas ·

~·

.

na toponzmza

<

una do's r1·os .

.Lamprea ·

o
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Primeira Festa dq .Galiñeiro
No Campo Grande dé Vilas ·
(Morgadáns), o domingo 26 dé xuño, vaise celebrar a primeira romaria do Galiñeiro. O programa é o
seguinte.
Pola mañá,
. . Alborada con. gaiteiros en Morgadfos:,Prado e Vilas. Desde as l'Í..
até a hora do xaritar :desfile de xígantes e cabezudos polo grupo de
animación TIT,IRITI, títeres~~mi
mo' do grupo ANCORJ\.DOURO
de Cangas, recital de " poésia de
CANDIDO e actuación do colectivo foil< PAENIÑO.
Polo serán, des~e as 4, desfile
de grupo folclóricos galegos e
portugueses, actuación ·do grupo
folclóripo do, Coléxio Sello de Cabral, actuación do grupo de rock
AVERNO, da "Banda Tuna de Chafe (Portugal) e do seu Rancho Folclórico.
A carón da festa haberá exposicións de fotografía, da Escola de
Gaitas e Zanfonas do profe sor A
Corral, da Escola Dramática Galega, do Obradoiro de Artesan:ias
YOU e caricaturas de Fernando.
A organización ven da man da
mocedade de Vilas, coa colaboración da Escola dali e roáis da Asociación Cultural "Aturuxo" de
Gondomar.
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Regine Crispin; Mady Mesplé
_ Orchestre et Cho~urs du C_?.pitole_
de Toulouse.
Dtor. Michel Plassoq
EMI-Edigsa'. 23A0323
johann STRAUSS.DER ZIG~UNER-BARON
(O Barón xitano)

Hermann Prey,-: . 'Olfgang A:nheisser; Nicolai Gedda; Grace Bumbry ...
Coro e Orquestra d_a Opera Nacio~
nal de Baviera
Dtor. Franz Allers
EMI-Edigsa 23A0346
"Duas_ ocasións de gozar c~m divertimentos da burguesía do fin
de século xa parisina, xa vienesa.
Repartos formidábeis, execelente
dirección, música divertida sen recato, poden ser- unha suxeréncia
de relax".
Sergy RAG._HMANINOV
PRELUDIOS Op. 23 : Sonata para Piano núm. 2, Op. 36
Marta Deyanova, piano.
· sail<antón- Piano. 06LÓ552
DANZAS SINFONICAS Op. 45 e
F ANT ASIA ROCK ·
Symphony Orchestra of the Plovdiv Philharmo_ny
Dtor. Rouslan Raychev
Balk é) ntón-~digsa 06L05 39·

arte
Na Galería de Arte Agustí, en
Vigo, na rua Lóriga, abre desde o
día 16 de xuño, unha exposición
o pintor arousano Xaquin F ernando Chaves.
·

"Parece ·que se van moderando
posturas re~peito de Rachmani~
nov e ímonos decatando de algo
tan ~vidente como que é un excelente compositor. Desde unlia
perspectiva que renúncia ao· cali- ·
ficativo de "cursi" en benfício da =
.obxectiva calidade, pode ser atractivo adquirir estas interesantes édi- cións búlgaras do covipositor ruso-americano''.

P'OLA LIBERA~GION DOS POBOS.·
. Convoca.~ FEDERACIÓ~ DE ASOCIA~IÓNS CULTURÁIS GALEGAS ·

Bnncl.par.edes .

f EFO
-

jVIVA apf

t

i

•

rro
¿~

,¡

/

~odia seguinte diseque o sol beillan. Este
fenómeno deu lugar a unha ~érie
ditos e
fei~os singulares~ ,mirar o sol cunha peneira ,
. ou cun cristal afumado para.. mello'r :ver · o bai- .
le:

X. PAS AIRAS

A rtoite do S. Xoán .en Galiza

de

?dq~ire

caracteres especiais debidos ~ unha confluéncia
de rituais que aparecen noutras ·festas e por
outra parte a que .nela se conxuntan as máravillils atribuídas á festa solsticial do verán. o
· seu ~~ácter'de_ festa invariábel non_permitiu·
.a .difusión dos rituais como nolitras: Fin de
ano, Ca1_1d~las, Entroido, Maios.. : Esta dÍfU·sión e ao tempo mistura de rituáis nas datas sinaladas, ten como ponto de partida a adop- .
ción do calendário cristiano, converti.Iido as .
festas paganas en festas cristianas de advocación haxiográfica. Un dos prin~ipais elemen- ·
tós -que conforman esta Noite de S, Xoan é.a
água. O culto ~s água~ aparece reflexarlo nas ·
(ontes, nos· ~ríos, no 11\at e en fenómenos·
-acuosos como o orbaijo. A importáncia que ·
este elemento ten nesta noite confirma que
estas datas fosen colocadas baixo a advocadón de> bautista, xa ·que o bautismo herda o ,
. sign,ificado da água como elemento purificador da alma e -máis . do corp.o. O costume de
tomar as nove ondas dQ mar refíreo-Rodl'Í· ·
guez de Padró~:
·

Madrugada. de San Xoán
madnigada a máis garrida
·- que baila o. sol cando naee
e ri ~ando m¿rre o dia
iXa sal! Que garridó
iQue bailador! 'iQue dour.adp!
vente Maruxa ao meu lado
se millar o queres ver.

' · Este fenómeno de refracción debeu ter
.afervoados s~guidores ªº ser tamén cristianizado:
San Xo.án pediulle a C1·isto
que non o adorm,entase
para ver bailar o sol
o dia da súa romaxe

Para botar o demo do corpo existen or_a~
cións, esconxuracións e exorcismos. As máis
delas están dispostas pola Igrexa, mais existen outras populares ~orno son as Verbas de
Sán Xoán Retorneadas. O chamarllé de San
Xoán, dél>~se ao poder purificador que o
bautista tiña ao usar da água bendita. Cando
un ten o demo d íselle:

'Y

Non cesando -de rabiar
non digo si por amor.es .
non valen saludadores
·nin .Zas.. ondas de la mar:

As fontes foion c.risrlanizadas co apelativo
de "águas santas" e o usü das suas águas ten
r~lación, ás v~ces, con elementos vexetais,
que tamén cobran ' iIIlporfáncia n~sta noite.
Tal 'é o caso da flor .da ~a, que seive para
curar doéncia,s corporais e máis as inquedanzas amorosas:

-Cala, que ·che vou dicer as verbas retorneadas de San Xoán.

o demo di:

p

-Iso será o que che valer~.

Mañanciña de San Xoan
anda a auga namorada .. ...

o posuí40 ·c ontesta:

.

Pénsase que certas plantas adquirep. nesta
noite propriedades curativas ao receber o orballo; e -que as bruxas deixan eri determina.das herbas e froles ·os seus poderes: Estas fro~
les da água cóllense ao raiar o sol do dia:
Día de San Xoán
_meniña pajte. lavar
- pilla,rás auga do paxaro
antes de que o solraia·r.
Irás arrente do día
.
a iauga fresca_a catar
. da auga _do pa,xariño
que saúde chf! ha df!. dar.
Corre meniña vaite lavar ·
aíá nafonte te has de lavar
e a fresca iauga desÚ manecida
cor de cereixa che ter¡. que dar
Se a,rraiar se arriará
se arraióu, xa arraióú.
Tódalas meigas levou.
peladas eran, peladas serán
tódalas _meigas que andan polo cha!J.:
Peladas son , peladas eran
tódalas meigas que andan p_ola terra.

Enfre· as hermas máis usadas para estes
mesteres están os sanxoáns, os fiúnchos, os
codeSQs, ,o dentebrón, os arzáis, a alfádiga, o
crav.o, :o ·· acévin .. ~ e entre as ,árbores: ·a nogueir~. • a ~érdeira, o amieiro, a ·espadaña, o
sabugúeirQ, .o· carballo ... Respeito <leste último, : ne~ noite fáiselle unh¡i fel)dedu,ra q_ue
logo se valve a atar. meiitras se di un esconxuro. Se ;, carballo solda de novo, o- doente.
curará
eng~nido ou as esbrilladuras.
·Esta água ·de San Xoán ·é portadora tamén
de feitizos de namorar.:
.
.
~ '

ªº

Calle doncellita colle _
·co llérás a flor da auga
_, me~e_rás .xerra de vidro
meterás xerra-doÜ~ada

Outra sorte hidromántica consiste en botar nun vaso de água uns papeliños cos no-

A unha o sol mais erara ca luna
As duas, as du_as táboas de Moisés
As tres os tres patriarcas
As catro os ·catro evanxelistas
As ci~co ~s cinco ch~gas
As seis os seis candieiros
As sete as sete lámpadas
As oito as'oit.o portas do paraúo
As nove os nove coros de anxos
As dez os dez mandamentos
As once as onde mil virxes
As doce os doce apóstolos
As trece as trece rai'olas do sol

mes des pretende1_1tes. O marido será aquel
de quen o nome ·estea ·escrito no papel desenvolto. o ir de verbena (tradición que por
sorte inda perdura) v'en do costume·de ir·coller esta ·p lanta na noite de>San Xoán co fin
dun p.o síbel namoramento:
Xa non collerei verbena
na nóite de San Xoán
pois meus arrzores se pan

cadela n'in can
niñ cantos males han. ·

O lume ten ,c arácter terapéutico e máxico/
e a cinza inclúe~e dentro qos ritos cósmicos ·e .
agr_~rios:

.
.
,_;,Po la~ cin_zas 'do lume así dispóstas
tódolos bois daquel lugar pasaron _.
. paísªº pasar curábanse nun v,erbo
se estaban em-bruxados

Óvtro elem'e nto· qu'e configura esta noite é
Con ~erbas recollidas tiesta noite, ou pao turne. A§ Iuweiradas, cachelas,. ou 'foguei- _.
sando
a un enfermo por riba do lume, este
.ras, ericénd~nse nas primeirá's horas da noite
.
pode
curar
ao tempó que se di a fórmula d~: .
e ao redor delas, xúntanse"homes,.mulleres e ,,
. nenos que · can~Q. e beiQan,, choutand·o por:''. enfermo' cho a'oú
\ ,. '
- riba do lume ou . pasancló· pólas cinzas. O ludevólvemo
sán.
'
me é' a ·imaxe do. sol. O saltar.as fogueiras ten
vi,i:tude.s purificadoras, descoµxuradoras, meNesta no'ite . de feitizas e encantamentos
d~cinais, namoráéleiras, curativas. -Hanse sal~
~non
podian· faltar as bruxas, fadas e prin~'¿~s .
tar un número impar .de v:eces O!J dicer un
mauras' aparecendó nas - fon tes, .castro-s otl
.conxuro tamén un nú,mero impar de veces:
_: rios onde coñeo os demos pequenos que gárdaban nos agulleiro~:
Salto po~ riba
ao fume de San Xoán
Por ser Noite de San Xoan .
pra que·non me trake
nin cobra -nin can·.
no#e de é'ncantos e bruxas
por ser noite de San Xoán
Pasar os lumes de San Xoán
téñoche medo Maruxa
p,ra que non me morda .

A orixe destas .verbas suponse que provén
_de Pérsia. Aparecen en todas as línguas e relixións. Amáis antiga semella ser unha versión
druídica transcrita en bretón vello.
Unha engádega ás verbas antes citadas seria:
As trece, as trece raiñas.do sol
onde est,our()U O demo maor
e os que andán ao redor e si non estourou, estourará;
arreda Barrabás
que_comigo nunca entrarás
nin por dtante nin por tras
nin de noite 'nin ..-de dia
nin no fin_ da miña vida
pala g'.acia de D~os e a virxe, eté.
"

O po~er do ~an . Xoán é grande': prot~xe._
dos · m~lefícios;'cura eOfermedadés, enfeitiza, '
tira do demó'....· O poder solstic.iál, do sol,
é's tá presente• mcluso neste, esconxuro,. referír!dos~- a ei no.- primeiro e último .verso . •
A decadéncii¡L desta festa }latentízase no
desme~bramento ~os i.-itos que a · su·s· te~u
ban. O seu carácter rural e ·,agrário n_<>n ~en
hoxe garantía de 1>.ervivéncia µa ' süciedade
Yidustrializada. Enfin, que a festa -do · San
Xoán morrerá '.móito· antes de que· se cumpla .
a premon~ción: Será .o fin do mundo cando ·
o San Xoan ·cad~e en Corpus~
-

