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INFORME

A ·probl8má~ica .
··.dos illCéndios

Dous ·moños·.por
posíbel -. " . , .
contam1nac·1on-·.
. :

·.'·

.f oresta is

.

do ,que representan os iricéndios
outravolta a Galiza, ainda que a _para a economia, a ecolox!a, pacalor non apreta. N~~te mforme . ra Gaµza, · analizándose as suas
· .fálase da importáncia do monte, causas.

Un siléncio oficial que d._.ra_
demas·i ado
·
.Houbo un silénCio total dos ni., veis oficiais no que respeita aos
ca1:ro bidóns qu,e apareceron na
praia de Domaio hai máis de n9ve anos. Os dous homes que
abrirÓn un deles están 'hoxe

mortos, un po~ problemas pul~
menares e outro de leucérhia .
. O fedor .que botaba' o bidén ·
aberto extendeuse en vários quilóm·etros
redor. Os viciños
non están tranquilo~ e hai · ~sos

ªº

de enf~rmedades nervosas, máis
frecuentes desde ~ntón e ou~os
síntomas de ·enfermedades -· comuns a várias persoas.
· ~ad,a se sabe, todo se oculta.
fu . corisecuéndas sdn . r.eais. ·.
...;..,.

Os clubes de fütbol galegos
deciden. formar unha ·asociaCión para goteilciar este deporte-espectáculo. O Celta e· o De.portivo quédase. polo momento .
· á marxe, ainda que_~OP . qs máis·
l;>eneficiados co · princípió. de
~cor~o acadado entre .Ós promo. tares desta idea_.
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..·

O fútliol galego
organizase
...

.
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·. CÓlaboracións de Valeritln Paz· ~ -.
Andrade· e Avelino Pausa Ante- ·
lo veñen hoxe ás -Páxinas dedicadas ao Día da ~átria Galega. O
prímeiro para .mostrarnos o seu ·

pregón da feira· do libro _viguésa
e o segundo pata -relatarr{~s as ·
suas vellas vivéñcias na sinalada '
data 'patrió1;ica. Unha ·hsitória
das última_s celebraciÓns, _un ar-

.tigo sobre a problemática nacional bretona .e un terceiro traba~
llo sobre pe~soeiros galegas en
Buenos .Afr~s dan forma final ás
catro páxinas

·lfACIONAE
.::.. ·

...

.ciéncia·do adro
terce12
.munuu ,-,

dos pa'íses africarios oe línguaport.uguesa· ..:..em particular Angola .e
·.
"
Guiné Bissau.
N. 54
1\11-as, mais airida, no debate que
se desenvolveu ao. longo do CoriAS "MÁES DE
. gresso
respeito da situa9ao dÓ
INTERROGAM . .
· Galeg_o hoje, reafirmou a tese de .
que "o Galega e o Po11ugues sao
"As~ forc;:as armadas nao rete- ·
.
normas científicamente reconhecirem tima só palavra sobre os seus
·. das de 1:1m -mesmo sistema que en~·c.orajosos militares·" qu~ . viola- ·
globa as comunidades lingüísticas
ram milhares de domicílios .e le,, Luso-G,afogo-Brasileiro-Africanas".
varam a_forc;:a milhares de pessoas
A mesma ·moc;:ao reconheceu a inda
sem defesa ... Nao _falam dos· se"a existencia e c:J. labor de associaque'stros ' perpetrados pélos - seus
.c;oes
-legalemente constituídasheróis da "guerra suja" .a bordo ·
dentro e fóra-da Galiza, qué trabados sinistros "F9rd Falcon~'. erñ
' lham no sentido de reintegrar o·
:plena n,Ja, nos hospitais, nas esGalega na área cultural que lhe é
. 'cplas, nos. escritórios, nps meios
propria", "Manifesta ainda o seu
de . transporte e até nas. igrejas.
apoio
a iniciativas q~e: propiciem
Nao dao o nome daqueles .que
urna aproxima<;:ao cultural, cientíconceberam e aplicaram d€ forma
fica e conv.ivial entre as comunidaimplacável e · piabólica - o . sistema
d~s galega e portuguesa, nomeadade tortura para arrancar ·informa. mente e o que ..se torne progre~iva. 9óes aos sequestrados ... Nen urna
mente. possív~ e~tre outras iñsti.palavra soqre -as criarn;:as -nascidas
tuic;:oes".
durante
cativo das maes, .nem ·
Neste ambito nao podemos deisobre as crianc;:as abandonadas dexar de referir a actua9ao da AGAL
. -pois-d·e tere, visto os pais torturados, neni d°aqaelas que for~m le; · -Ass9cia9ao Galega da Língua-,
· e as actividades já esbo9adas de
vádas 'ao mesmo tempo que os
colaborac;:ao e intercambio entre a
pais, para se~em posteriormente
Escala Secundária
Valenc;:a-e o
desapcissados da sua identidade,
1
nstituto
de
Forma<;:ao
Profisional
-nem :sobre aquelas que foram
de
Tui.
arneac;:adas de morte par~ forc;:ar os
país a denunciarem nomes e mais
· nomes ... " ·
Foi assim que as "maes da prac;:a de Maio" responderam, n_o pasN. 17-18
.sado maio, ao "documento" sobre
{CONTRA A) .
a luta contra subversao, difundido
pela junta mflitar argentina. A res~ _ KULTURKAMPF
posta das · "maes" foi · divulgad~
durarne umá. manifestac;:"ao, r~aliza
· (: .. ) .Eu -am:S o inglés e d~testo ao~
da ·no ·centro de Buenos Aires, que
ingleses .. Penso que o mellar que
re-uniu m_ais de cinco mil pessoas.
deren.. a 1nglaterra foi o seu
. que está t:atalmente ceibo de perxLiícios, conio se fose a boa cónciénc1a da má conciéncia dos que
o cri~ron e difundiron. ,O verda· deiro e profund·o ingiés non ten
na.da que ver COR esa calcomanía
do inglé_s que ensinan ·a velocidades supersónicas os ~ídeos, oscasLINGUA PORTUGUESA
. · ·settes e o~ vídeo-cassettes (se é
Do 28 d.e jl)nho a 3 dé i,ulho. teve
que se chaman así). Son tantos millóns de homes os que se eren que ,,
lygar em Lisboa,· na Cidade Unifalan inglés (aarío pode que atine
versitária_, .o "Congresso S~obre .ª
·aindét que en en certa maneira· ca
Situac;ao_da l.,íngua Portuguesa no
seu laio agoreiro). Son xente que
Mundo".
-se ere bilíngüe, cando en realidade
(..J Os aspectos . polémivcos, as
·o máis probábel'-o,. máis segurodificuldades de estrutura9ao pacíé que non sexan.sequera ·monolínfica de urna comüni~ade lingüístigüe·s. Son -nunha ampla e esma. ca, estiveram 'bem patentes nas in~
gantemaioria- unha nova veriedaterven.c;:oes do_s oolegas oriunaos

MAIO"

Nori nos

van ·mover

Ao Currás déronlle · maniotas da p'ista de aterrizaxe e houbo
polos .tres íninutos"que xogou, a Ún momento en que Pucheiro ·
' pleno rendimento, feito un Hér- tirouse ~a un reactor que lle encules, un Teseo, un;, un ... unha traba pegado · ao poste, impebraga tu, ·q ue non pddia nen coa díndolle aterrizar. E iso que sorespiración e dar· un sospirq cus- fre do lúmbago ·neste.s últimos
tiballe ferro e fafifia. Os dema!s días.
no primeiro partido, foron indo
o Guillermo, Ídofo lo.cal ( é o
P,,.ara lago raxarse dqus deles. ' •
que máis autógrafos firmo~ -á
Esta podia ser unha boa en- moitedume· que nos aplaudiu o
trad.il1a para ·a crónica dos parti- primeiro dia}, non as tiria todas
_do's .que xogam,os _os de A NO- con el. Talmente o equipo .conSA TERRA no campionato que trário parecía o :Bilbao ·: todos
organizaron os tolos eses do "txicarrones del norte". O Pepe
.Bloque en Vigo para a cousa da ·' Puga e o Solla, non quixeron ir/'
éelebración da festá pre-festa do xogar as semifinais, raxándose e
Dia da Pátria Galega . .
deixando ao equipo sen dous
O prinl,_.eiro partido tivemos dos seus máis firmes pontais, ' . que xogalo en campo contrário, _
Desde o'_ 'come~o do partido
. en Can.gas -do Morrazo, terra pe- .viuse qué.n e"ra· superior: eles,
rigosa por estar semiliberadél das claro: Pe'ro non nos deixamos
garras do imperialismo. Tíña- · asoballar. ó .que· nós deixamos
mos· enfrente ao temfbel equipo ,foí meter tres' goles co~mo . tres
da IntersindicaI - con "cerebro" luas.
Goberna e "polbo" Chichi á caCómezamos a remonta e gol
beza. · Pero non eran eles os máis de William 1 da Montagem. Desde temer. Como son moi demó- canso.
cratas e tal, Iixeron duas fichaMáis que descanso foi o so..xes femeninas qQe· vaia. Duas corr.o. vermelfo, desfeitiños- que
mozas garridas que .. Maradona estaban o Xosé Lois; o Carlos e
non ·sabe delas que senón pre- o Xan.
~
sionaba ao Nunhes para que ·as
A pouco de come zar, zas, cacontratase. O caralla era quén tr'o-un. A causa cosía arriba. ·
Ues entraba, que ninguén que, .Pero, ai, o da resurreción da
. ria. Unha boa táctica, diabólica carné · n<1n é nada · comparada
case.
,coa do qoso-inmorrente equipo:
Contado, non pasaron (non pa- 4-1 ' 4- 2' 4-3 ' 4-4 ! !!
sarán! berraba o gran xefe cu:
Por penaltis (debe escreher~e
ñarro ·e a sua .dona, dándonos asi, coido) perdimos. Pero o no¡¡.
ánimos) . . . . Gañamos tres-un, eles SQ equipo rematou .6 rCampionaeran os facvorit9's e xogaba:n na to invito, que conste. . ,
casa. Ou sexa, pasamos nós á
O de non nos van mover, é
seguinte ronda.
bastante cerfo. Ao que ruáis ao
:Para o partido. seguinte tive- que nienos dóille até o espírito,
mos que ir d~ica_ 9 . aer6porto de ~ ten máis maniotas que un rexi,Vigo, pero rion . porque tivéra- mento , despois de 40 quilóme- ·
mos que "xogar a· Maracaná'·' , tros de máréha ·monte arriba .e ·
por máis ·que merecíanios _cam- sóbrane a metade d·a roup~. ou
po semellante. Non. E que o sexa, ·que ' non 4._ai q uen nos mo-:
terreo de ' xogo estaba ás ~e~as va.
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MIGUEL D'ESCQTO
(... ) Dentro desta loita inte-rna da
lgrexa, pódese entendei:_ que a recente viaxe ~o Papa a Nicarágua
cumpriu un papel de -apoio ao arcebispo de Manágua?
Parece evidente que a visita do
Santo Pai tiña como Intención a
afortalar ·a liña ovandista, a liña
contrarrevolucionária;
afortalar
non ao líder espiritual dos nicara·güenses, porque Ovando non é
nengun llder espiritual, senón que
é a figura principal da contrarrevolución .. O Santo Pai, non seise por
descoñecimento e/este feíto ou vaia saber por qué motivo, parece
que pretendia precismente afortalar esta figura. Eu diría que o resulfado neto da visita foi tremendamente negativo para a lgrexa
non só en Nicarágua senón para
toda Latinoamérica en xeral. O
povo latinoamericano fol paseníñamente dando as costas á lgrexa,
pero non por desencanto con Cristo, senón porque a /grexa progresivamente traicionaba máis a Cristo traicionand<;J ao povo.
Xeralizárase a créncia de que o
rescate da /grexa cara o cristianis- ,
mo era cáseque imposíbel, pero en
Nicarágua, a causa da grande participación de cristianos comprometidos co Evanxello e coa loita do
povo, víase que non tiña por qué
haber con tradición.
Sen embargo, tamén no noso
pals os cristianos foron desencanatándose de vagar polo labor tremendamente negativo do arcebispo Ovando que está danando inormemente á /grexa.
Dunha entrevista a Miguel D'Escoto, canCiller nicaragüense,
feita por Roberto Montoya

XOSE LOIS

POl2:rooo 9Oilq ::CUNHA SAJWi- .A<UiATANOO ro-

OÍA DA ..lRiA

a

a

de, dos análfabetOS· ao cadrado, .
. que ~analfabetizan en do~s idio. mas': no seú próprie e no_inglés 1d'e
pla-stilina que aprenderon. E uríha
espécie de analfabetismo estereo- .
· fónico : que está de acordo -ben
que está de acordo - con estes
· tempos de Te .· Ele Uve que corren .(... )
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-BACIOBAL
Os bidóns con resídµos apareCero.n hai .riov~ anos _
•
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DOus morlos
p~r -i>osíbef- contaminacióil
.
..

,,.
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Todo era lan, todo
lan/ na ponta do Escudelo ... A. ca~tiga e,ra de Cangas; dos último~ anos 50, .
motivada polo.fundimento nos arredores da devandita ponta dun barco 'cargado .de'/o.n.
.Menos mal que esa vez só foí esa materia que aboiou no mar de Vigo, para bené/ício '
de inoitas famílias que asi c~nseguiron facer de b~lde éabezá_is e, colch~ns. · · ·
.
y4. história que hox_eJfCll ás nasas pá~i'-!f!-~ .'!,~'l . t~n nff,4'l rtuec1/.er..cr!n tan inoce!J..!e naufrá!io. Non,, · sabemos a ,:ausa: puido ser naufráxio lqnxáno calado p_olas, ins~áricias áficüiisJrañ't¡uistás ) ' '.' _,_, ;i ..; ·
.ou ben a perda deles, tanto dentro da ria como de faros pafa fóra.
·
·. ,··
.,
..Catro.bidónsen totaichegaron 4s águas da parróquia ·d e ÍJomaiO-aló po'/o ·/nes de'·navelni>rp o'u qÜi'fá
de dece.mbro 4o 73·(npn hai certt:za 'da. data), dous á ponta· de terra a cárón do peiriin · ·
·
e dous topail.ás aboiando no mar por· un .bateeiro e-remóli:a~os polo seu barco. - . .
"

a

.

'.

..

tambos poia praia, fuxindo .:
daquel fedor que viña do bi- ·
dón que eles mesmos abriran.
. M:anoel · morreu . hai : .causa
dun ano, . segundo ·a .médico
P.ar.ec;~,r , . pprql:l~-it ~ ti,~a .Ji.l'.\l¡il1~
vena atrofiada e.· non irrigaba
Ir' ben aos , pulinó~s
algo ' se~
m'ellarite,. tai ·como'. nos conta.b a
un seu cuñado. Luís morreu hai
. quince di~~s, de leucémia. Tanto ·
un caso como o o.utro non teñen unha definición.médica ·cla~ivemos que:; marchar. d.aqui. ....
/.
ra e no primeiro falaban de en-.
das. Un rapaz duns M anbs,
fermedade ·herdüária.
que vivia ao carón ·<l:a· praia· -pa, saba,_ d~quela, o día adurmiña"
. A PARR9QUIA .. ·' .
.
.
Falamos · con Humb.erto Ro- do, sen ganas de nad'a :
Hai unha boa, porcentax e de
sales., horrie . a quen moitos
· vici..-Yíos que padecen• dos nervos
aponta11 -como un dos posíbeis
(algun dixo que de.sae aquela a
sua enfermedade tivera un certo
pulo desde ent.ón), que teñen
perdas de 1memÓÍia, que . levan .
· . bronca dos xef.es - po·r falta _de
.ganas de traballar, como se tornaran en vagos de súpeto ... .

ou

CAMARIÑ AS, CAMARIÑAS

As mesmas fontes que ante·s
falaba do ·'p osfüel coritido químico dos b~dón~ de Domaio fa...,.,
.........
lab an de que en Camariñas a pa- ~-~ -· ..-•-·- ::·
re ceran hai causa ·duns dous
·Haf moita .xente mal dos nervos
Nesta praia apareceron dous dos bidóns
anos un bidóns-. que contiñan
Aquel dia de iriverno, dous
-Quén sape os tombos que pero é .moita casualidacle·. Ta- -afectados. polos bidóns. Desde un líquido branca., case transhomes, Luís e Manuel, o priiilei- · deron na praia eses dous, ho,. mén po-idera ser que a ·xente
h~i un certo tempo ven sofrin-- parente e que os da loca4da,de .
ro de fóra da parróquia e o se- mes ... ! Falaba unha das viciñas · te·ña a .sensibilidade a flor da do de enfermedades, cousa que empregaban para lavar as mans.
gundo dela, apertáronse á praia coilsultada·s cando · lémbraba ó. pel polo ,·asunto dos v~rtidos · lle fixo déixar' .. o seu pbsto .' de Fontes da Axudafl~ia de Marido peirán e a golpes abriron un · feito. E }alaba dos dous homes·- radiactivós. O úniw seguro é concellal do . BNG. -no ax.u nta- ña da vila dos encaixes desmenque nuñ:ca houbo Ü-1formadón -mente, por imposibilidade físi- tian, nunha primeira instáncia,
dos bidóns.
q ue abrirqn o bidón.
oficial ao povó de Domaio do. ca manifesta. El di que o seu que tivera lugar o ·tal achádego,
Ao pouco, _ saía -un · líquido
DOUSMORTOS
· .-que levaban aq u eles bidóns. problema non .ten ,que ver codo polo menos_ desde a pteséncia
·b ranca, cheira.nte, que comeza a
O caso .poderia ser un mais, · Luís e · Manuel h,ndiveron aos bidón, por- máis que comezara a do actual Axudante de Mariña
atufar os arredores. A autorida!
'
de da 1'1:ariña era avisada pouco
sentirse mal despois -bastante . (uns tres a,nos) . . Todo ó. que
·
despoisdaq uela.
despois por un dos viciños.
máis ,podian falar era dó acháde,
Ós
viciños
tí%ñennos manifes- _go de Muros.
Nos . seguintes dias, o arrecentado que entre os qu~ viven podo chegaba deica San Lourenzo,
En febreiro do pasad.o ano
"lo
arredor houbo · síntomas de · dous arrastreiros toparan pola
lugar da parróquia situado a
Ninguén sabe nada. Dunha par- pácio material- están desbQ.°tados.
máis de . dous quilómetros en
somnoléncia, cansáncio . físico Costa da Marte uns bidóns con
te pod€ ser normal que ninguén Contodo: -a boa memória do quíinxustificado, perdas de ·niemó- contido identificado, -da casa·
liña dfreita e nun rádio non prelembre o que pasou hai nove anos :. mico ~esada. indica que daq.uela as _·
cisamente pequeno o fedor era
ria .e mitras cousa.s semellarites Bayer (alemana) _que concorda
e niédio e que mesmo os arquivos mostras estudadas corresponden a
Ínsoportábel cando . habia marea
coas inscricións en alemán que
despois da . apei-tur~ do, ·bidón
non teñan nada do que respeita á · praias de Sa.Q~enxo e <;te Vilagar·
baixa.
nas·
daban . para CamariÍ'ías. O
da sua permanéncia enrib~ d~
eses anos. D~s catro pidóns con ·. cia, 'nón ten lembranza de .nada.
"DesmodurT80'.' , derivado do.
Os viciñ.os dixéronnos agora,
matéria química que apareceran · correspondente á ria"cle Vigó.
peirán até que foron retirados
ao cabo .cio tempo, que era cocianuro
e
do
· tolueno ' era, en
en Domaio no outono-inverno do
Norr ternos notída de que nenpo-la autoridade de Mariña . .
mo un fedor a· ovos podres, a
1973 ningufosabe nada. . .
.. guri organismo 'de . sani9ade (nen ..: "
.O Coléxio Velio tivo 'q ue ser · primeiro, tóxicó s~ se abria, en- ..
' A primeira 'ins.t áncia consultada antes do goberno franquista, nen
éter ou a cloroformo. Consultadesaloxado e as clases suspensas carregándose a prensa· fiel.. de
por r.iós foi a Comandáncia Militar - do ~'democrático" qa UCD, ni;m
das algunhas fon.t es por parte da
ante o fedor que habia~ Houbo dicer todo o contrário ~ As deda
Marif.ía, organ·ismo que fora o do PSOE nen da Xunta de Galiza
. redacción de. A NOSA TERRA,
desinaios· de profesores, de '!Ju- :· claración do doutor Tijeio (do
encarregado de levar' os bidóns pa 7 . dE'.! .AP) teña . encetado estudo al~
s4bliñaron que ben podia set
nos (hai que ter en canta ·a sua dep_arfamenfo . d-e ·.Toxicoloxia
ra- Vigo e conducir as investiga"· gun sobre as pos1beis incidéncia~
pOr sulfuro ou sulfídnco, pero
permé}nénCia · _fixa nun lugar · · da Cómplutens.e de ·Madrid)
cións do caso ; Por ·máis qUe lies di- . dos bidóns aparecidos (sobreto.do
que os. arrecendos c_lestes últiúru~o, sen movilidade) e duran-· . tal e c;omo aparecen reflexadas
xem<?s . a 'ínaior part~ do~ dados do aberto) na praia do pelrán de .
. mos son mortais. (tal é o caso
(lugar, data aproximada, caA~ida" · D9maio. Tafllpouco- a sanidade. . -• te vários .dias os nenos "disfroi- · no número 179 de A NOSA TE~os p,o~eirO:s ·mortos no trabade, cór ,· circÚ~stáncia ...) no arqui- .~ local do. concello de Moaña nen
taron" de vacacións anticipa- RRA falaba de que -a sua .mc1llo ), mais non é descartábel que
' déncia no mar era moi difícil
va "era moi difícil" dar coa carpe- o próprio axuntamen~o teñen fei Qué vai ser cliso _o meu ... !
ta corr~spondente> non. só por iso, to nada.
rni composición · do líquido·
de calcul~r.
senón porque o caso vai a instán- ~- . · Fonte.s dÓ l·nstituto de Oc~anobranca que levaba o bidón poi.Tep10s o dad0, certo ~. d~ que
cias superiores. .
gr,afia constptaban que éles· r:ion .
dera estar·o tal elemento. ,._.
·
··OS · peixes apareceron mortos .
·.Tentamos con.tactar taméri · co · ~empre . se enteran de todo, xa que
. Família_,..houba· ·(a. ·m·o"prietá~ arredor do lugar onde o .bidón
Centro
· nacional de Seguranza e son o.utros. os que fan · e desfán:
. en Domaio - foj aberto. Ternos
ria: do. merendeiro do lugar) que
Hixie.ne: . no Traballo, de Rande, e Non todo o que acorre no rhar ,
o dado do fedor: Ternos o dado
tivo que ir durmir a ·casa duns
co seu director, doutor Varela galega, no niv~I accid.e ntal quím·idas in6rtes, das -enfermedade$
_· -paren tes a uns quilómetr.9s .de
No·~o, e como . este.- .non estaba, co~biolóxiéo, pasa .PolaS" suas
diversas. Só: falta unha explica· distáncia. O bon era poñerse. a •
outra persoa dixo qu~ non eran mans. ·
ción oficia~ ·convincente. Só
sotaventó (cara o lugar d~· on.de. · com~tfnt_ia . de. les as ar:iálises nes·-·
Quizá o recén criapo Corisello .µ'
compre
que nqn haxa máis mor- .
. viña· o vento, antes do lugar do ,. tes casos:· '·
Galega, ·da Saúd~ te.ña o-· seu pri1
_tos
nos
próximos .anos para percheira) xa que ó problema:bási- ·
-- No ~Jnstitúto Oceanográfico qs meiro traballo de campo a desen- ·
co , em o suloeste que .1.a, empucurar
responsabilidades.
arquiv~s só existen desde , 1975, xa rolar en Domaio. Os resultados
-~ xando ó fedor- para dentro da
que _os ªnteriores -por falta_de es- poden ser espectaculares.
ria.
XOSE CURRAS
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·Máis sobre Norfor e Celulosas ·.
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y

A a·cción do seii<~f Tabo.ada Lo bit non para en Galiza. Dias atrás · do destas operácións
·
·
·
·
. Nuq~ se fai de gosto ~ .criticar a ~n parti_do nacionali.s_ta d~sde un pe:- -~ .
pÚblicaba O ''Diario de <;ranada'~ unlta información, ampla, s9bre ·pra. :· .
·,·· ·
-, .
-~rigd'ic;q·_-,QtJ,e taM~í1:.-Se.tcl~fi.n'e. a_~i~. como' é 0 ·ca~o deste . Mai~ ~ :ol:5riga_ d? :
suas andainas na Papelera del Mediterráneo, en MottU, á que, se- ·
Claro que . segtmdo as ,suas . · ".xornáfista' sér -crúicó e hiáis cando -e stán en cuestión os intereses do noso
. gundo xornalista García Morales, autor da infórinación, es.tán' a . próprias declaracións, -Tabo-ada . . ' país. .. ·:- . . . .
.
_
_
·
impofterlle aste/as de madelra de rhá calidade que produce unha . Lo bit é "'igual que unha mula, "' : .E con ,istd vou .ao caso dos· oito .e coloxistas, membros de EG, ·que se ,, . ·
má pasta de papel.
'
.
.
.
caad9 me lev:~n .po'r <liante, ~re- .
. a~rllloar.on érí.Gibraltar .en ~j!)l'Ot~_sta contra os vertidos. Este feito é, .desAs pefdas acumuladas por. PAMESA ·mi iritre da r.eportaxe che- cu9 e· cando · puxan por ;detrás,
. de o .ponto d~ y- ista~.do nacionalismo, non só descamiñadq senóri nidia:..
gaban "os 30/40 millóns de pesetas, xa que tUia que desbotar entre ' dous cotices". ~ '
-. ,:. .
mente "C:ohtrai:titório. CO(f intei:eses-_ polos que loita EG. '
'
·- o 60 e o 80-por cento
pasta de papel que producia~por ter unha · . Dentr 0,.:dé>t9~p¡{,o"" tr~glado,~p -?;f · ~.. ; Nu·~ _il'ltf.e- ii~~tJi1~'. á'·~~o:t:' se ,~topa_ collido·"'nu'ñ ha -campaña qµe ·salienta ..
cor negra que impide case por compléto 'a produdó.n de calidad_e~
'""q\Íé se··preguntii-u.. ~todos ,. :O's-~.:vin~ ~ .. as súas --contradi.~ió~s - ~ ~~n qu~ teña_posibi~ida~e, até o de agora, de exer- .
·
r
·
·
•;:::. --1· · d ·~ . , ····a· ._. d:n
d .-.. ·e, . ,··ce_r -p seu con_t.~pl, de~1do~ el'.ltre -outras razons 1mpof1tantes, a que se trata ·
·t e' f1ºll"do . Ta. - .c u a r·.
os- ao
o " fd
ª ma.· ~ir.a
. ; .,._, . , .. 1.-gaego.
1
E.
, 1.
.d
, d
Taboada Lob1
- · -a~ph~_ 101ta-dev.~d~amv~
.·
. v· ·.-.,,,>
--P,Smun
OE. .
··~._ 1stout1moapareceev1 ente~an ose
0
1 0
0
1
boada que foi xuíz en Óurense,
. que
no P
manifestan 2.000 persoas (segunao "La Voz") en .C orme, 400 en Monfor. · ' P~ .
gafogu~ta de vello e frecuenta.der,-.. c~ntral," coi:i p~der no J _NI · · -'te., :quéimanse _1:1an'cte:lrás· ,inglesas. -ria F~nsagrada, etcétera,- etcétera, e só dor das tertúlias 'do Ca:fé-Miño.
d'e quewdepende, á -'sua.:xez; ·a
l50 se "xuntart en' Maarid · das _cáies unhas 20 eran galegos residentes naP~ro en nada. sae ªº pai.- Velai a
ENCE .para non ataUar ~'-dunha<q;ue.1a»Cii1adÉr:·,.A·1'0.ita anti~ve-Í-tidos é, xa ' q~e logo, unha loita nacional, pófrase "os -galegas sempre coa
.·'vez tddft, manga:Iicha,éla - q ue sig- ,.,'.
I~ su.a - ~caliza~.ió.n, polo. carácter das movilizacións e pola sensibilización
.águ~ até 0 pescozo ; senón non '
- nifica que ün señor· se merque-a · que xera;.· sen perder p,o r iso a perspectiva. de que estamos diante dun pro. son rendábeis" que explica per-' · .
si 'mesmo o ..p-roduto, , cos- ·c artos
, ble·ma l.u::iiversaJ como _é o .d a nuclearización. lnternac.ionalizar o tema é
feitáhÍ~rite tpdo 0 seu ·xogo ac~
·ae todos. Tam:pouco :Rey de .
ló-xico .e positivq. Mais -levalo, precisament~. a Gibraltar, como fixo EG,
·tual:·
- Roa nen · Aboai- director xeral
non ~ó o tira -_ do .conte_xto, ~enón que é darlle cartas aos defensores da
Ese xogo xa· foi :explicado
--, de montes; par;cen .n;_·teresados
Hispa11idade,_ poi.d endo c~eg,?r a ~ntenderse c~m?_. un inoportu.no "Verti- .
~
·
·
bl
d
..
dos hon e G1.braltar espanol . Xusto, por asoc1ac1on, .o que lle interesa ao
1 ~s pro emas_.· 0 Pª: , PSOE é tirarlle ·todo o protagonismo ·a Gal iza no tema e consideralo un
rtú)l1ero 225 pero; agora cómpre
en ·resover.
amplialo tanto_ aos máis dados
. ro _do sumimstro de maQ.erra gaasunto _español. A obriga ·q ue .si ten. a Gob~rno é a de tomar m.edidas efeccomo a outros lugares. Sócio de debe protestar_ aos seµs · xefes lega. ·
.
.
ti vas .éontr-a os vertidos, como mesmo está a facer o goberno portugués,
Tabü'ada ,Lobit. en Norfor (cuxo que . son-, ·,·ao mes_ino: tempq, :os
Finalmente;-haj::un dado a ter .
pero sen lle restar por iso o lóxico»protagonismo aos galegos nesta loita. ,
nome · ·completo: é Norfor Iber- _· xefe,s da empresa que lle marida _.pn conta: a madeira. de exporta-0 ·psoE ven de receber unha importante baza, regalada inexplicabelsi1va) é ó ex-presidente .de BU- a má madeira.
ción n01rp9de ter -unha mJ..Íicic'a'
mente por Esquerda G·alega como se non fose xa dabondo con que estea
NOSA 'que agora; milagre', é di- .
Na ~mpresa dé Motril agora . ,de q,üeimada. o~ finlandéses,
a controlar totalmente os meios de comunicación, por exemplo, que de
-.
rector xeral
Ernpres~ _Nacio~ - xa non ,collen' a madeira que_·o s . que mercan moita; son ·Ós pri!ºª~s as fotos qu.e publica~on ''Diario 16" o~ "~I Pais",. das accións econal d~ Celulosas rnentras Taboa- intermediários, transportistas. e . nieiros deste· x_eitó en evitar .
laxistas en fy1adnd non sa1a nengunha referencia a Gal1za, en forma de
da é Dir~ctor. de ExplÜ'ta,cións comuneiros · galegOs · enviabari que se' queiníen ·a.s .:rÍiont~s. No
pa~carta ~u dbandeira_, de xe!to qud~ os f~t~grafosltl ivehron qbue dfacer ~berdaE.
,
·
·E d
~· 1.
h. . . . . _
de1ras artista as par_a. cump 11r as 1re.c.tnces que _e c ega an_ e arn a.
forestais. Os dous son os x'efes polo ' ·mar, paralizando a venda
sta o espanot ~on a1 _1eis se
0 mesmo pasa cos titulares de ,, 19 Jovenes españoles detenidos en Lonsuperiores inmediatos do presi- dos seus produtos. A madej.ra · mellantys. Asi, ~o~ _incéndios· _ dres" .·
.dente do consello de adminis- 'significáballe un merior custe . úsanse pa,r a que a madeira babee
EG sempre soupo tirar 0 mellor proveito dos seus recursos, mais con
' tración de PAMESA (e do de que- a: que ·hoxe surninistra Nor- _aqui, a gasto dos comp~'!.,dores. .
accións ·como a de Gibraltar non vai comprir que "o monten ben" senón
Celulosas. de Pontevedr~, ta- for. Máis dados: o xefe dt1 cofu'- · E un destes .compra,dores' é Norq~e x·a llo van "dar.montado" os seus -os n~sos- inimigos.
· mén). En definitiva, o· director · pras de PAMESA, que firmaraº" for. A_·ver a quén lle interesan
~·
·
·
MANUEL VEIGA
de fáb'rica da empresa granadina contrato oos galegas, foi aparta-· ··· os incé:ó.dios; eiltóp:.. ._.
-

as

o

da

y

•

..

ª

no

da

,.·

í\J~ 228/ DO, 22 AO ·2s_OE XU LLO/ 1983

NACIONAL

,,

~ertUltüna
.•

.

Crónica dá·JOita, contra'::oSVertidos :,
''

-,

~

Chegiímoi cansos. Pero - , . .. ..
chégamo~., 'pésie ·~ _· cj'iii algunS
·nunca o pensara.
Atrás quedaban moitos
.quilómetros e várias
peripécias q~Je ha~erá que
contar algun dia.
·
Agardábanas un p@v@f[f{l/ego}b11100 s
moito máis-concienciado cos
temás·dos vertidos que
cando saímos. Esa foi a-nosa
gran alegria, o «fue nos fixo seguir outro dia. má.is C.ando
todos suspirábamos.por
unha ducha confortadora.
Rematou unha viaxe que,
sen dúbida pasará a história.
1

Sabíamos que a ~ente nos estaba esperando nas vilas e nas
cidades. Consumíamos a impaciéncia pero íamos acumulando
retraso. Ali estaban a Canaa e o
Padornelo que parecian impe,, dimos a chegada. E ... ao fin en
Galiza. A xente recebíanos con
panos nas mans. Non podíamos ·
crelo, saian á carretera como se
fose para ver pasar un equipo de
fútbol ou unha proba ciclista.
Aplausos e máis aplausos.
Verin e logo Allariz, despois
Ourense con máis de tres horas e médi~ de retraso sobre a ·que
tíñamos anunciado a chegada.
O calor ainda abrasaba e ali estaban esperando máis de médio
milleiro de persoas. Abrazos,
aplausos, berros de gorxas desfeitas; o Hino Galega.
No Carballiño esperábanos xa
a corporación en pleno na Casa
Consistorial. Fóra , ma1s de
duascentas cincuenta persoas
resistiran ~áis de catro horas a
espera. Ao fin, víronnos chegar,
pero xa en Outeiro estaba a
xente esperando e por todo o
camiño escoltábannos os coches
con bandeiras e a xente saia a
aplaudir. Volvíaseme á mente a
idea dun equipo vencedor dunha liga, ainda que todos os ex_pedicionários tíñamos claro que
· o que gañáramos fora só un partido, un partido moi importante, pode que. decisivo e fóra da
casa, ainda que algun público
inglés, como os sindicatos, foran un factor decisivo para o resultado.de aprazar os vertidos.
FELICITACION EN
NOME DE GALIZA

_ _O alcalde do Carballiño felicitounos en "nome de Galiza"
dándonos _ un obséquio a cada
un dos expedicionários e un
·prato moi ,bonito que tivo a má
sorte de escachar antes de chegar a Santiago. Tamén lle entregou á expedición vintecineo mil
pesetas.
Contestoulle Ramón Varela
Presidente de ADEGA, e ... mar:
cha cata Santiago.

Fot os: A . Reimúndez
'

....

-

A xenfe de Santiago (s~iéa
había catro ~il persoas nalgun
momento) aguantaba: a. que podía.' Alguns viñéronn0·s buscar
ao camiño.
ijabia q uen tiña ganas Cle .inexar, pero por ·n on retardar máis
a chegada, aguantaba. Aguantou
até o último moment0, onde tivemos xa que parar ·para· botar
fóra "os nosos vertidos", por·
suposto non radiactivos, ainda·
Néboa no camiño, rn~ita néque xa tiñan destilado algmahas
bóa qúe non deixaba andar fabotellas d'e 'viño qµe nos regalacértdonos circular con catro' ho. ran no Carballiño os amigos.
ras de retr¡:tso sobre o horário .
E ali estaba Santiago arrodeaprevisto.
1

do ·na noite e xente, moita xente esperando na Alameda. Todo
. un recebiinento como quizá
nunca se lle tributou a ~ingué~
en Galiza.
Ao dia seguinte fumos ao
Parlamento. Ali espuxéronse as
pretensións 'de que a Cámara fixese "algo máis". Os representantes dos grupos parlamentários, agás o de AP, que non asis~
tiu, quedaron en facer xestión
xestión co Goberno español pa-'
ra que endure cese a sua "fláci- ·
da" oposición, xestións directas, se era aprobado pola mesa
de port~voces, para que unha

comisión do Parlamento Galega ANOTACIONS FINAIS
fose á Gran Bretaña.
·
Finalmente djcer que o amPola tarde Pontevedra, Marfo,
biente da viaxe foi todo o bon
Bueu, Cangas e Moaña, onde haque ten que ser nunhas persoas
bía case tres mil persoas xa que
que -conviven' 16 días nun espáa vila estaba en festas. O alcalde
cio tan reducido. Alguns até
recebíano-s ás portas da vila . ao
sé fixeron amigos e todo. Secafrente dunha manifestación. Sudra nace algun idílio.
mámonos a ela e demos a volta.
Mesmamente as actitudes
Vigo, foi o ponto de partida
políticas
dos expedicionários
e traxecto final. Cando saímos,
pésie á sua diversidade, puide~
16 dias antes, só habia desperon conviver _P,erfeitamente, por
d índonos· ainda nin cipcuenta
máis
que haxa que censurar alpetsoas. Agora eran centos e .
gunha posición illada dalgunha
cent os.
persoa.
Outra manifestación máis e ...
A. COSTA
a descansar.
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tenlas -d·a·nosa terra "
CONTRA OS DELEGADOS.
DE EDUCACION
.
~

. director dos Institutos de Ctiant¿:¡qa e
..- : O~des,· e.. c:omo Qel~gado en: Ponteve~
élra, u·ltimamente. ·
.,
·

Os emigrantes galegas estarnos a
esperar como ág~a de ma.-io'.o · Di.a da _
Pátria o dia do ' reencontro de todos·
os ga.l~gos na rua; estamos desexando
sentir· e ouvir e~e berro vello pero que
non perd«;! actual idade, como b meu
j:>eito estralaba de forza e de gozo ao
ouvir aos meus irmáns berrar esta
consigna como se lles fora a vida nelo
(en realidade vainos); sentinme pletórico, satisfeito de pertencer aon pavo
que xa recuperou a sua identidade e
. que está no afortalamento da mesma.
1sto é algo ben palpexábel: ternos sin- _
dicatos próprios, partidos próprios,
organizacións feministas próprias, organizacións ecoloxistas próprias, ... e
todo isto é algo que calquer galega
sabemos, que calquer galega coñece-·
mas. Ademais tamén estamos organizad.o s na emigración, polo mundo
adiante.

Desde que AP tomou· a·s rédeas do
UN E.NS I NANT,E'
poder na nosa Pátria Galega, .unha , _'. _
das suas pril)cipais actividades, co.rno ·
CONTRA OS VE.RTI DOS .
se está comprobando, parece ser que
"é potenciar
máximo o enchufismo .
e 'o favoritismo, desgraciadamente
Expresamos o noso máis enérxico repuxo e condea á .desacarga de resí- ·
tan arraigado en Galiza, conseguindo
duos radiactivos na chamada Fosa ·
que con isto funcione como funciona
.A:tlántica e esiximos sexa detido este
todo. · Por se _fose pouco, as causas
~ van de mal en pior desde o momento
atentado contra a Natureza.
en que · se levou a cabo esa espécie de
Lembramos o rexeito expreso ma. "simbio·s e", que en.- moitos casos fornifestado na Convención de Londres
mou 1AP con ambiciosos náufragos da 1 · ap~iado . por vinte países e que signififenecida UCD.
ca unha rotunda c~ndea a todo vertiVoume referir a un ca-so mbi condo atómico no mar.
creto. Destronádo o señor Cacharro ·
E grav.ísimo atentado á Xustícia
Tivo importáncia a decisión do partido nacionalista máis importante
~ardo da Conselleria de Educación,
que perante a protesta da povoación
en 1934 de celebrar o diada Pátria Galega cun acto central en Santiago.
pása a · ocupar esta o señor Vázqüez
escocesa de non permitir o soterra- ·
E coñecido como comício da~ arengas; o de 1934 celebrouse na'Ouintana Portomeñe, · que toma a decisión· de
me'nto na sua zona, se adopte a alterde 11 da noite do 24 á unha da mañá do 25. 1nterviron uns 30 ora~ores·
cesar ao Delegado ae Ourense, ao
nativa do vertido no Atlántico. Esta
de todo o país e de todos os sectores profisionais: foi un parlamento naXa somos u11 povo con conciéncia,
que, segundo . versión xeralizada, até
insolidária actitude deteriora irr.evercional baixo a presidéncia de Castelao . Poucas v~ces se poideron ouvir as
fóra da província, segundo puidemos
sibelmente a convivéncia e_ntre os pa- somente nos falta afortalala, sornenarelas de Gali-za con tal paixón e lucidez.
. tes nos fai falla turrar para diante e
comprobar, era o imico delegado da
vos.
A sublevación militar e direitista do 36 impediu o curso do que se pennon rousar, somentes necesitamos ter
Nación Galega que sabia desempeñar
Ante esta aldraxe ao ecosistema
saba, proseguir. Despois do 60 o novo nacionalismo recolleu os -anceios
un
chiscO'mais de incidéncia social na
o cargo con dign¡'dade e eficácia, até . esiximos 'se arbitren medidas concrenasa
nación para chegar a ise obxectidos devanceiros e elexiu Santiago como capital do noso povo e escenário
o ponto d~ ql,Je ca'usou gran surpresa
t~s e ~on simples comunicados de revo inequívoco, irrenunciabel, que é
do dia da Pátria. De novo a Quintana aledouse coas multitude·s da manie desilusión, en ·xeral, o seu ce~e en. puxo.
conquerir un Estado galega próprio
festación do dia 25 até que_un estraño gobernador, atento aos desexos
tre os m~ios educativos. Asemade, dá. ·
Amosamos a nasa firme e decidida
de
e para as clases populares.
dun arcebispo teimoso, vo.ltou impedir o acceso a esta simbólica praza
o cese á Delegada da ·coruña e coloca
solidaridade con todas as medidas
dos n~cionálistas. A Quintana -don vivos e dos mortos- é un simbolo
a cabalgar de novo no "machito"
que se tomen ·c onducintes a escu~fü
Lembrémonos dunhas verbas, de
tanto da história que os galegas queremos facer e non nos deixan, como
-diante do asombro e repulsa xeral
os vertidos porcallentos ·na Fosa
tantas!,
do noso insigne patriota Dada resisténcia á opresión que ~ofrimos xa hai século·s. Opresión que necedos ensinantes da província, habida
Atlántica.
nie I Castelao, que d (xo: "e cando disitamos rachar conscientemente e substituir po'la liberdade.
conta da sua anterior xestión-, ao _
cimos a nosa terra queremos dicer a
Todos -os povos maltratados polos impérios saltaron á liberdade por si
CENTRO GA LEGÓ
anterior Delegado, señor Almunia,
nasa nación".
mesmos. O nacionalismo galega sabe iso e lévao na _o rella como melodía.
Barcelona
que anteriormente fora apeado do
Arrancando daí poden resolverse os problemas deste país, difíceis, comPermítaseme sen nengun intento,
mesmo -precisamente é_uñ dos ar:nplexos, pero resolúbeis. Sen ese primeiro paso dun nacionalismo que asepor cativo que sexa, de emulación
GALIZA A NOSA TERRA,
biciosos náufragos da UCD-.
gure a libre actuación de Galiza, nada se fai: só se imita, ou mellor, se
que eu diga: Galiza ademais da nasa
Respeito a esta bisoña e engreída
GALIZA A NOSA CASA
cópia. Daí o fracaso, a esterilidade. Frente ao Parlamento que os nacionaterra ten que ser a nosa _casa.
personaxe, dedicareille en datas próGaliza non semente ten que ser a
listas queremos erguer na Quintana odia 25, está a Xunta do Raxoi tan
ximas máis atención se este periódico
nosa terra senón tamén a nosa casa. E
Os patr iotas galegos estaremos no
esvaída como o pazo que habita: ecléCtico e seródio. Unha Xunta servil
no permite, para relatar as suas anfacilmente
·
entend
rbel
para
os
isto
é
Dia
da Pátria, e os emigrantes galeao imperialismo, gris como a cinza da coresma. Cando esa Xunta e o seu
danzas e desventuras como cabaleiro
galegas
que
nos
vimos
na
abriga
de
gas,
ao ver aos nasos irmáns, chorareParlamento actuan, parécenos estar ouvindo cómo ornean nun coro ao
dunha nada graciosa cabalaría. En
em.igrar e que hoxe non vemos a hora
mos de ledícia.
son de panderetas; ouvimos castelán e, ás veces, un galega castrapeado
canto ao Delegado de Lugo, debo
de voltar á terra, de voltar a casa , de
para criados de amos cun chisco de pate'rnalismo . Nunca 11~ vimos a tal
aclarar que, ao parece·r , pediu a diANTONIO LIZ VAZOUEZ
voltar ao fogar.
Xunta a menor enerxia como non fose para botará rua aos tres parlamen ~
misión ao ter coñecimento do cese
Madrid
Xa estamos, pqiticamente, no 25
tários nacionalistas que rexeitaron xurar.
do señor Cacharro Pardo, reintegránde Xullo, data que se convirte para os
Pola contra na Quint$lna queremos erguer un Parlamento de Galiza, vadose á sua profisón e destiño como
galegas nunha fecha de loita, de afir- O BNG
lente e internacionalista, vermello e barroco como o .entorno .' Asi podeInspector.
mación nacional e de clase.
mos esixir que Gal iza viva, que sexa respeitada, que sexa terra produtiva,
CONTRA OS VERTIDOS
E, agora, señores leitores, seguraUn ano máis os nacionalistas galemar sen vertidos nucleares, rias sen contam,inación, rios con peixes, monmente se estarán , preguntando e con
gas irnos demostrar na rua a validez
O Bloque Nacionalista Galego contes sen incéndios, lugares e cidades de traballo e de convivéncia.
sobrada razón, por suposto, se os Dedo nacionalismo popular como único
sidera que a postura británica de paEste 1983 volta sen reivindicativo dun xesto: os cqmícios da Ouinta, legados da Coruñá, -Óurense e Lugo
camiño para conquerir unha conciénralizar até setembro o lanzamento
na. ·O que un gobernador de triste e detestábel memória proibiu, é hora
foron relevados -con : mellar ou piar
cia patriótica e de clase no cam iño da
dos vertidos radiactivos está determide recuperar. E sobre iso; afirmar ali que some nte empezando por viver.
fortuna, por qué non foi cesado o
autoorganización e da autoafirmanada pola ampla movilización impulcomo galegos, fa lar como galegas_e decidir en Gal iza comeza a liberdade
Delegado de Pontevedra; señor Pereición, como povo diferenciado de tosada no naso país polas organizacións
deste povo. Seguro que os merlos románicos do Pórtico da Grória e os
ra Cordido, que, como é sabido, teno
dos os outros povos que compoñen o
que máis se distinguiron sempre pola
x ílgaros barrocos de San Pa io de Antealtares tecen xa a melodía da alba
de sobra ben merecido? E que o deiEstado español.
sua actividade social. Neste sentido, o
que rimou Castelao e que compre cantar no meiodia do 25 de xullo.
xaron protexido por un caparazón es_ Para nós, para os nacionalistas gaB.N.G. saúda aos comµañeiros de
peciál que ..o fai resistente a t_odos os,
legas, para os · galegos é de vital imADEGA (Asociación para a Defensa
enxágües e intrigas pol(ticas que di portáncia . esta data xa que podereEcolóxica de Galícia) polos seus esmanan do Goberno de AP? _Ou quémos demóstrar -inda que a maioria
forzos, así como reite.ra unha vez
re~nos féjcer crer que _a sua executó - dos xornais o acalen- a nasa forza
máis o seu total apoio a esta organiria desde que ocupa ·"o marchito", ao
real, verdadeira , sen nengun tipo de
zación ecoloxista. Talr1én queremos
que tanto acarícia_e ama, é tan eficaz
"ba-ile:' de cifras, sen nengun encubri -· deixar cónstáncia· da unidade positiva
e
perfeita
que
o
fai
insustituíbel?
mento xa que todos os que asistamos
Empresa Xorna!ística Editora
troam.érica).
que, en tod·a Galiza, significou a actiNon
nos
cabe
n.engunha
dúbidc¡i
de
que hoxe o Bloque Nacionaveremos
l lustración.
Promocións Cultwrais Ga legas S.A. ·
vidade contra lanzamento dos vertique se tra1a dun caso de supervilista Galego é o frente que aglutina
Director
Xosé Lois, Cali; Calros R. Silvar, ,
dos, especialmente na campaña do
" véncia .poltronil, como para que fig_uaos patriotas que desexamos conqueXosé Manoel Currás Rua
Ferreiro, Fefo, Xúlio Gaioso.
dia oito-' levada adiante pola nasa orre nos anais da triste histó r ia do Gorir uns presupostos inequívocos de
Redacción
Fotografía .
ganización , a U.P.G., o MCG e a
berno dé ·AP.
soberanía nacional e que nestes preAlfonso Eyré. Xa n Caroalla, Xosé
Nelson Gómez, X.M.
Fontá n, .
AGM. Foron estas organizacións as
supos~os non recuaremos, non :::edeEu, e é o sentir xeral , comq puiden
Amador, Inmaculada Eiroá.
· Carme Fernández, Tino Viz, Xosé
que, apoiando decididamente a ADEremos un ápiée, aindCI .que .outros an comprobar por boca de innumerábeis
Delegación en Madrid
M. Albán, Ch é.1 M. lg_les ia s ·
GA, deron probas de saber estar á al den a dicer que é mellor afortalar a
- ensinantes da nación. galega, que coM·anuel
Veiga, Antón
Prieto,
Axéncias
tura das circunstáncias das respon'.'dem.~crácia" espafiíolista e despois
ñecen perfeitamente o síndrome desCarmen G. Ares.
ADN, Jana, Novosti_, Prensa Latina
sabilidades que o noso país esixe.
pornos a loitar polos nosos intereses.
te· cabaleiro, · manifestei unhé!. vez
Correspondentes e colaboradores
Deseño e Montaxe
máis a miña t.o tal repulsa e desacorde
Demasiado sabemos o_s traballadores ·
De cara a setembro, prepararemos
N¡:¡cional: Xan Corbeira, Marco BreiXoselo T~boada, Gu illermo Gómez .
pola incomprens1bel permanéncia na
galegos que ainda que se trocou de
máis amplas movilizacións, facendo
~ xo, F. Franco, Xesús Torres, _Luis
Publicidade
Delegación de Pontevedra do señor - goberno non se cambiou a e_séncia do
protagonista ao pavo galega e re5por:1Muriel, A. Loureiro , P. Arrizado, _. Xosé Fernández Puga
Pereira Cordido, facendo votos e esEstado e que, polo tanto, este segue· a sabilizándoo nesta tarefa, como fixeX. A. Suárez, Furabolos, Laxe GranRedacción e Administración
perando que agora que pronto se
defender os me.smos intere~es de clamas sempre desde que comezou este
de, Suso PiAeiro, Xúlio R. Balado, X.
Doutor Cadavai 21, 2° of. 11
vai cumprir un ano da sua desafortuse que xa defendía cando "gobernaproblema. Unha vez máis queremos
González Alvarez.
Apartado 1.371. VIGO
nada designación como delegado, seba" a UCD, inda que hoxe -e máis deixar constáncia pública da nosa deEstado: Jordi Fortuny, Antón FerTeléfono (986) 22 24 05
xa cesado e. reintegrado á sua prim i~i
nández, Mugarra, Xosé Lodeiro.
1mprenta
que nada polo equívoco que produce
núncia da actitude do Goberno ~SOE
.va profisón antes de que o crea e se
o nome e non pala eséncia- teña o
e da Xunta pa la sua inibición irresMundo : Domingo Prieto (Holanda),
Editorial lparaguirre S.A.
acostume a facer de "machito", unha
goberno unha faciana máis progresis- ' ponsábel no tema. Amosan coa sua
Carlos Durán (Gran Bretaña), Begolbarsusi 3. Bilbao. ·
nova prof isón onde o fracaso está de
ta e estea (se a inda o está), máis lexi- .conduta as suas servidumes .ao Mercaña Moa, Xesús Cambre Mariño (Cen Depósito L.egal : Bl-1121-82
antemán asegurado como o estivo xa
timado de cara a certo sector dos tra- - do Cor'nun Europeu, nun caso, e ao
nos seus .anteriores " 'machitos" como
bailadores.
Goberno de Madrid, noutro.
N. 228/ DO 22 AO 28 DE XULLO/ 1983

ªº

·A pátria e o .parlamento
da Quintana
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O Gobem~dor de Lugo .
contra o ·galego ·

Tanto no PSOE como n@ P<;_.en Galizá esta"fise producindo movimentos intéh.ore~" que jáiart durzha
recomposición no seo das suas direccións.
·
· · ·):J : ·, ; · ·
··
Pero ainda van máis alá, xa que as tendéncias que se enfrentan hoxe pola. preponderáncia en
ambos partidos teñen duqs conceicións distintas de ver o .seu partido en Galiza. "
Mentras uns pretenden acadar a máxima autonomia con respeito ao aparato madrileño a.fer unha
forma própria de facer política en Galiza, os outros queren seguir subxugadQs totalmente
Ao señor Gobernador civil de
gunte oficialmente e que se exao. par(ido
estata(
.
''*"'~"'
c•bitet, .;/.0z ·o;.1¡:¡·•.
s 1::::i11sn1
;¡sc:uc,, ~r.. u ...dJ(...¡ -~ .... .,._
, L
d
1
O
' .. ) 1"·h• ' .. • ¡ ¡¡y¡t.¡(HI'"•
X "!'!J
"•
~·
,_;-~ .f, . ,: ., ;..
~ 1 f"S
UgO, na 0 e en Urense,
P l.lqUe d Unh a vez.·
O Partido Socialista Obrero
Antolin '~ Sán~hez hése<lo ; res . que . propugñ,an unha c9nparece que n.on Jle gostq
.
-A J;.,ei .no artig0.-{?árto, ..aparla- '.
Español en Galiia;· nort celebrá- que ciirqitir·a como 'vice~se~ret~... fluén~Ja? dos .n1ancista~ g.ale,g~s,_, O_-:galego; a ríoiLse~ que 1iofl-,s éx.a . qo 'primeito ,; fala .;de.'"0 ,_galega, ., ,
rá congreso extra0rdinárib, se- rio xeral, . ~eguirá no .seu posf9_, · facendo esp~cial chamamento a
cousa sua e todo veiia dado ·
,como língua própria d~""'Galiza,
gundo se aprobou no Comité senda. o encanegado ~de.Jevar as . EG e · Ps.G; 'partidos que consi-:eµ ordes da superioriddde.
é l íngua ofi.cia1 ctas' inStitu'Cióri:s .
T:,al é o que se desprende da
da Co:rnuninidad.e a,ut6noma, da .
Nacional celebrado en Sa_ptiago teses oficialistas ao grupo parla: deran, en situación .delicada neso domingo.
·
mentário socialista.
tes momentos, polo que agora,
carta enviada ao
· sua Administración, da Admi0 informe da comisión exe(Non entendemos qué posi- · pensan pode pr,oducirse a unión
alca/dé·do Caurel.
nist_ración Local e das Entidades Públicas <lepen.dentes da cutiva foi aprobado por só un cións manterian os "oficialis- que non lograron anteriorrnenO alcalde do Caurel veuse
50 por cento dos asistent~s o tas" nb parlamento, se ainda te.
Corµunidade Autónoma".
.
·
·,
,
·r
·
1
surprendido
cando recebeu
A d1v1s10n e mam esta en oque dá unha idea da igualdade asi, os parlamentários socialisNon se contempla para nada
·
v
unha carta do Gobernador civil
a Administración Central, ainde forzas entre as duas tendén- tas son acusados continuamen- calidades corno igo.
te de non estar facendo outra
O PCG propugnará, para as de -Lugo,· Xan Manoel Iglesias . da que o artículo sexto , a·parcias.
Tendéncias que, de mamen- cousa que defender ao Goberno eleicións autonómicas, unha
Ribera onde lle dicia que asco- tado primeiro, di que "os cimunicacións
co Goberno · civil dadáns tefíen direito ao uso do ·
to , parecen irreconciliábe..is xa central. Ademais, Antolin S. coalición con estes partidos, di.
~
f .
. deberían ir en español e non .e. n
que a chamada "oficialista" en- Pre sedo ainda non está nen moi- rixida a preparar -a uni icación.
galego·,· oralmen!e e por escrito ,
D e resu lt ar venc~1<1eras as t e-: · galego, como o estaba facendo nas suas relac_ións coa adrniniscabezada por António ' Rodrí- to menos maduro para ser poro famén. alcalde p~soísta.
"
guez, atacou duramente a cha- ta voz parlamentário ).
ses que se · van presentar ao v
tración pública no ámbito temada " galeguista" representada
Congreso, o PCG acadaria mei- · ~ O alcalde non entendía moi · rritorial da comu_nidade autópor Ceferino Díaz e outros par- o FUTYRO NO PCG,
rande autonomía con respeito ben, xa que acababa de ·entrar noma".
NO SEU V CONGRESO
·
. L · d. N
. 1i . ·'
lamentários.
ao PCE,- camiñando máis cara o - en vigor
a ei e orma
zac10n
N~n di nada das mstitucións.
Asi, no informe da comisión
O PCG vai celebrar o seu -nacionalismo, sobretodo nestes Lingüística.
Un fallo da Lei: Feito adrede? ,
executiva do PSOE en Galiza quinto congreso os dias 29 e 30 momentos que saben que a ÚIJÍ~ Nós tarnén non o entende- deben de ser esas relacións en
mas. E unha actitude do Gober- español....? · atacouse duramente ao grupo de outubro e o dia 1 de novem- ca maneira de confluir con forTodo isto a menos d unha separlam ent ário socialista, acu~án- bro próxin1os.
as nacionalistas será_abandonan- , nador de Lugo? Ven ditado desmana
de entrar en vigor a leí, e
doo de manter " unha actitude
A división existente entre do en gran-parte a dependéncia· de Madrid? Vale para algo a cicando
a consellaria de sanidade
descoord enada , non planificada "carrillistas" e "gerardistas" (o con respeito ao PCE e escorántada Leí?
Necesitaríamos todos os ci- está a facer Ünha parte da sua
e ostensibelmente á marxe dos próprio Secretário en Galiza, dose máis cara as suas teses.
órgaos do partido responsábeis Anxel Guerreiro, tivo que ~amA batalla xa se empezou, ain- dadáns que nos explicasen as propaganda en español, mentras
da política en Galiza, interpre- biar ·de rumbo ultimamente) da que até o de agora, é ainda
preguntas feítas antes, é cál é a se segue a erguer un movimento
t ando de forma equivocada e únese outra tendéncia, que re- máis forte a loita entre "carri- posición da administración cen- contestatário tanto da lei como
;iegativa a autonomía ... "
colle a persoas de ambos secto- llistas" e "gerardistas". .
tral neste problema. Que se pre- da normativa imposta.
-
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Celebración do Dia da Pátria
Comunicados de EG, PSG e GC, acusa.ndo ao Bloque.Nacionalista .
Galego de sectário por non aceitar unha manifestación
unitária, segundo os seus presupostos. Contracomunicado e roda
de prensa do BNG expoñendo a su.a posición,
asi como un comunicado da lntersindical fixando definitivamente
a sua postura, que parecia non estar cla.ra para alguns,
son o prelúdio da celebración do Dia da Pátria Galega.
Por isto e pola. actitude do Goberno, Q 25 de Xullo en Santiago
espérase con espectación.
As conversacións para a cele- teditas, afirmando que na citada
bración conxunta do Diada Pá-, nota de prensa evidénciase que
tria Galega quedaron rotas dias a supervivéncia políticas destas
atrás entre o BNG, EE, GC e organizaeións parece depender
PSG como xa informáramos máis da fóbia anti-BNG que .da
desde estas páxinas. O Bloque propria capa-cidade para erguer
propoñia cortexos separados, · organizacións nacionalistas séou finalizar en lugares distintos, r1as", pontualizando que "fo.i o
asi en síntese, como todo o BNG q uen chamo u aos menciomundo sabe. Non foi aceitado nados partidos para lograr unha
polas tres últimas forzas que · manifestación conxunta, ao reacusaron ao Bloque de sectárió. vés do que parece desprenderse
A lntersindical tamén facia da nota comentada".
un chamamento á unidade ; afírO BNG pensa ' que o Dia da
mando que .estaba . disposta a Pátria Galega debe de ser "unha
convocar dita manifestación.
data de clarificación para o noEG,GC e PSG pedían lago · so povo; poio que se aceita a
que fose a · Intersindical quen existéncia de diferentes alterna- .
convocase dita manifestación, tivas · dentro . do nacionalismo, \
como "organización onde esta- resulta 'n ecesário coñecer o resban todas as forzas nacionalisfas paldo que cada un ha merece".
presentes".
Por iso ·a BNG "ofreceu a pro.posta de cortexos separados"
O BNG PONTUALIZA
como xa ocorr·e noutras naO Bloque Nacionalista G ale- cíó:µs.
Afirmou lago o · BNG, que
go contestáballe ao ·citado co"municado das organízacións an- non está .dispostq a leyar el o

"critério que non obstaculiza,
como a prática ten demostrado,
o mútuo apoio e estreita colaboración en ambos casos".
Tamén se referiron os representantes. do BNG "ao carácter
sectário destas ·forzas, xa que
non falan para nada de Comisíóns Labregas, sindicato nacionalista, que foi un dos que movilizaron sempre o Diada "P átria
ao - maior número de xente e
que este ano tamén apoia a convocatória".
Remataron manifestando que
esperan "ver a esas tres organizacións discrepantes movilizando ao pavo cara a celebración
deste Diada PMria".
peso todo do traballo, como
POSICION DA INTERSINDICAL
ocorre rnoitas · veces nos que
A Dirección Nacional da Inaparecen siglas que non · fan
tersindical, reunida en_Santiago
campaña
movilizadora
nen .
acordou fixar a sua posición do
arrastran a ninguén, para que
25 de Xullo ""convo.cando a todespois o ataquen na intervendos os seus afiliad.o s a particición final~ como pasou o ano
par nos distintos actos manipasado.
festacións que con .tal motivo
.
sexan
organizados nesta data
No referente · á Intersindical
polas
forzas
políticas nacionaafirma que o "25 de xullo é
unha data ~e claro contido polí- listas, asi qomo facer extensivo
tico", como o 1° de Maio o ten o charnarnento ao resto dos trade sindical, polo que reclaman balladores galegas".
· Tamén rexeitaron "publicapara o Dia da Pátria o protagomente calquera instrumentali- nismo dos partidos e para o 1
de Maio 6 de carácter sindical zación que se faga da INTG

e

°

como veñen de facer publicamente EG, CG e PSG".
Consideran asirnesmo que "o
feíto de que non exista un acordo para celebrar conxuntamente o Dia da Pátria Galega non
deqe de ser utilizado por ninguén para que acochando as diferéncias ·políticas existentes
provocar a discórdia no seu da.
INTG".
MCG E_LCR CÓ BLOQUE

O Movimento Comunista e a
Liga. Comunista concorrerán na
manifestación conxunta ainda
que en -cortexos separados, mália non estar de acordo co "slogan" do BNG.
A

MA.~IFESTACION

As posicións das forzas discrepantes ainda non se sabe cál
vai ser.
A . manifestación do BNG,
pola sua banda, sairá ás doce da
Alameda. Diante da posibilidade de' que· non se poida rematar
na Quintana ou en Mazarelos,
como outra opción, a intervención final será na Praza de Galiza, para . despois pretender enttar no casco vello , se non fo se
posíbel, os manifestantes farian
unha s-entada na cit ada praza
até que os deixasen entrar.
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Defensa dos montes, problemática dos incéndios
O obxectivo deste traballo é divulgar a importáncia dun problema
moi 'cofie~jdo pero, paradoxicámente, pouco enten,d ido
na povoación galega.
- E ~ta importáncia dos incéndios é 'moi clara ·se tem9s en conta as
fu ncións do monte e as consecuéncias dos incéndios.
O'u.eremos deixar moi claro que o incéndio é sempre
·ecoloxicamente inxustificábel.
·

.-

~~I

XOSE LUIS CORTI ZO AMARO

(·cia Sbciédade .Galega ·ae

· ' ,...·

Historia Natural)
A importáncia do monte queda
cfara dicindo que en Gal!za, menos
na costa, o monte é o meio; meio natural no que o home chegou a· integrarse . máis ou menos no p~sado;
meio, polo tanto , do que recebe as
posibilidades de supervivéncia ou
mellar, de vid¡:i. Un meio que hoxe
estase a destragar máis cada paso, en
gran parte por 'causas do lume.
As funcións máis importantes ~on,
portant o, as económicas e as ecolóxié:as; no fondo están moi relacionadas
ou me·s mo poden coincid ir. (Ademais
ten outros "usos", má is alleos ao próprio papel do meio: recreo, ensino
das ciéncias naturais, et c.)

FUNCIONS ECONOMICAS
Ao longo da histó~ia, o galego chegou a estar relativamente ben integrado no seu meio; isto foi así mentras o
xeito d e vida foi o agrícola e o aumentó da povoación non presionou
sobre e l.

O monte era u nha fonte de fertili ·dade .. para os· culti vos, de ·duas manei- ···
ras: atra vés da s águas de escorrentía
que baixan ao val, en forma de to:>co.
O t-qxo (usado tamén como combus. t,íbel nos. fornas) pódese transformar
en abono por vários ·métodos; o máis
usado é o de poñe lo de cama para o
gando e mesturalo co seu esterco; faise así un abono da mellor calidade.
, Co_ paso do tempo , sobretodÓ .no sé·
-culo XVIII; a povoáción m~orpli e
foi , preciso que as terras producisen ·
máis; o toxo era t an importante que
nesta época chegou a sementarse.

,

(..

,"'

cherse rapidamente· de piñeiros e eucal iptos.
·
Hoxe estúdanse novas posibilidades de produción do monte: cogumelos (nalguns piñeirafs investigados,
renden máis os cogumelos que os piñeiros), naces e aveláns, froitos silve'stres como o do érbedo ou as me·
ras,
aproveitamento
enerxético
(transformación do toxo e resto de
· cortas en "brinquetas", produción de
alcool ou biogás), mel, plantas menciñ·eiras, produción de abono, fentos,
etc.

FUNCIONS ECOLOXICAS

co·

En xeral podemos dicer que a
mUnidade de seres vivos do monte,
na que a vexetación é máis importante, axuda
ºequilíbrio .natural ' ou
ecolóxico; mellor dita: é u~ha parte
de l. A sua variedade é máis estábel
para o meio ambiente e evita cámbios
rápidos e grandes que poden afectar
directamente á economia ou a sua supervivéncia dos homes (pragas, secas,.
etc.)
·

ªº

Algunhas funcións concretas son:
-Formación_e protección do salo:

(n •)
- ·- - s .unerf,

qlleim~tla

no -incen<!io11
o

o
a

~-

.... . -;·

..

,,.......

ción do solo (coas raíces, removendo
a terra ... ) sobretodo do. humus ou
mantillo. A fertilidade da teha medra
grácias aos s~res que viven nela e 50-.. ..
bre ela. ,
·

e

e

ªº

dáse a "precipitación hórizontal": a
água condénsase nela en forma de orballo. Por todo isto onde hai máis vexetación nó 'verán o ambiente é moito máis húmedo e as fontes e rios van
No ano 1941 o Estado decidiu que. váis cheos.
a produción da madeira para papel
-A mesma humedaáe, xunto coa
era máis importante que as anteriores funcións, e Galiza comezou a en- sombra e outros factores fan que ha-

Protección: a vexetación protexe
contra as inundacións (retén a água
cando. chove) e os desprendimentos
de terras. No bosque, -protexe tamén- ·
o ventó e das avalanchas de neve.

100. 01'.lO

....

o~ seres . .v.i,~o~ - ~r,ticipa~_~ na ' for,ma-

-:-Ainda -máis importante é a prote.c cióp. Cando por ~alquer causa a
'un ~erre.o lle ·falta .a vex~tación,-. a_
água ;pode~ erosipnar , e levar ª'. terra·
formada ao longo dos séculas. ·-i sto
ten grandes ccinsecuéncias; a t~rr_a é
algo asi e.orno '__unha "reserva da vida": mentras · haxa, sempre se poderá
· O gando era outro xeito de ápronutrir dela algun ecosistema; ~o perveitar a prod ución do monte. Antes derse a terra perderanse tamén as po- .
das repovoaci9ns, o gando era unºha · sibil.idades de recuperación.
base importante da ec6nomiá fami-Regulamento hídrico e climáti·
liar galega·. As, estivadas ou cabadas
era n un aproveitamento máis directo;
ca: os terreas vivos, con vexetación e
no sécu lo XV II I o man-te contábase
con pequenc;>s seres como miñocas,
xa co mo .unha parte máis das terras funges, bactérias, etc., reteñen cando
de : cu lti vo, qué pro:ducian cada dez
chove moita máis água que os queiou 14 anos (xeralmente centeo):
mados espidos. A água f ica armacenada na terra vaise ceibando
ar
Das fragas tirábanse matérias !)ri- pouco a pouco, polo proceso de
·mas e produtos variados: · combustí· "transpiración"; os vexetais zugan ~
bel (leña., toxos, uces), madeira, froi- - água coas suas raíces e bombéana,
tos (castañas, landras) e outros me: mantendo húmeda a atmósfera .
fl OS irT) portantes como cortizo, casca
para curtidos e cestaria, etc.
-A9emais onde hai vexetación
O m.o nte daba tamén a pedra para,
a construci_ón . e-zarradas, mel, ?<BS~as
para teitos e basoiras, carqueixas para
lavar ou para men_ciñas'.
'
'

Limpieza do ar: os vexetais collen
anídrido carbónico do ar e saltan osíxeno que os animais precisamos para
viver .' Adema is a vexet ación e o solo
reteñen moitas sustáncias tóx icas para a vida.

.

'

''

OS INCENDIOS, TIPOS E
FACTORES .

'( 1'

Hai tres tipos fundamentais de lumes:
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xa menos variacións e temperatura,
polo que no. verán calor non é tan
_·abafante •e no ·inverno máis difícil a
xeada (inda que despois .de formadá,
a sombra axuda a que non se derrota).
·

a

e

.....:o

eucalipto é unha excepción
para todo isto xa que zuga a água e
pode chegar a secar as fontes.

ME10 DE VIDA DE ANIMAIS E.
VEXETACION DE INTERES.
No monte · vivén moitos anima is
beneficiosos para a agri.c ultura, comó
miñatos e don ice las (que se alimen-

f i
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tan -de -ratos , etc.) e sobretodo páxaros: a maior parte son insectívoros e
comen insectos, vermes., etc., moitos
parásitos dos cultivos. Son un control biolóxico esquecido e ·derramado
coa chegada dos insecticidas (cando
desaparece es.t e control é máis fácil
qu~ haxa pragas).
Do monte viven tamén as abellas e-_
outrÓs moitos po'l inizadores. Tense
visto que can~o baixa o seu-nútner.o a
produtividade dos froitais e outros
cultivos baixan tamén.

De-superfl'cie, arden as herbase as
-mato.rreiras; de copas, arden os cimas
dos árbores; de solo, o lume exténdese pota matéria orgánica.
Os factores físicos máis importantes que interveñen na propagación do
lume son: temperatura , vento, pen·
dente do terreo e, menos humedade
do solo. ambi.ental; pero asi e todo,
teñen máis importáncia os relaciona·
dos coa vexetación: cantidade, estrutura, forma, humedade e resposta ao
lume.
¡
Os toxos, uces e herba arden moi
ben asi cómo os piñeiras e os bosques
de . eucalipto en contraposición cos
bonques de folla caduca.

·CONSECUENCIAS
As consecuéncias máis comentadas
adoitan ser as· perdas económicas e
máis o perigo para vidas humanas e
para as posesión s. Pero sen dúbída _o
máis. - perxudieial das., consecuéncias
s0n na ecolox-ia xa que son as causantes de daños económicos directos e

lfBIOlfAL

AIOUTEUls ·.

'

~1 -

s~~ iSti'D~uéh: na ·1oitirorrtia o lume.

de moitísimas ·p erdas. 'imposíbeis de '"
valorar .en cartas:_. · ,
·
., ·

~ ~ Colabora~ión' do exército na
.;

O clima galego e potencialmente
moi erosivo; a perda da estruturá do
solo e, sobretodo; a falta de vexetación e de matéria orgánica que -segue
a queima, fai. que a 'terra poida ser
erosionada.

A erosión (xeralmente laminar) ·
prodúcese ao ano segu inte a queima,
prindpalrriente nos dous·ou ··tres primeiros meses de choiva, e lévase _a
parte máis fina e produtiva do solo.
A cantidade de terra perdida é variábel do solo.

cesión reconstrÚtiva -e eoa sua organi- _ agrícola, accións - de -intermediários
~ación, voltandp o ~-cosiste~a á pripara mercar máis barata a madeira,
meira etapa de s~cesl9n-. :~
descoidos, causas atmosféricas.::.
~ As queimas de matorr~i~, ás que
!=stas son alg.1Jnhas relacións de
non se fles_dá importánda significan
causas, que para nf>s teñen al9uns moitos anos per'didos~ de lenta.." evoluacerto_s .e ,algunhas barbaridades. :
ción cara o eq·uilíbrió e a ·estabilidaAsi e toc;lo pódese deixar claro que ,
de. :
-,
., ;; ;_
os lumes non teñen uriha única causa ·
As perdas materiaiS. do eCÓsistema Je moito ménos a· d'o "terrorismo" •
~ueimado nen tan se<f.uera ~GONA as - ¡,rou a dos in~m-igos de G-al-iza",··s~ón ~ fai: aterramento de emba.lses_, coAta- lmoltas, -o-rixinadas pr9ba_belmente na '
~inación _química, · ~htaminacióri
mesma povoación- ga.lega,. taf1!o do :
biolóxica, ou estragaÓleato.
pa-isa"' campo como da cidade. .
xe son _tamén alguns ·dos. ma~es :pro~ _
(O- conselleiro de Agricultura Rey ~
ducidos pofos incéndios;;
_, deRosa-culpou aos ecoloxistasr!l?l
_, _. - Deixando: aparte as causas d_irectas, ·· .
pensamos· que son importantes - as ·
CAUSAS_DOS INCEN:OJOS

da

A vexetación marre até:.unha altura e profundidade vadá.bel 'segundo a
forza do inc.é ndio. A que non merre,
fica debilitada e mái~ exposta ás enfermedades . A vexetación que medradesp9is dos incéndios e máls colonizadora, arde máis facilmente e adaptada á sequedade.
· . Tamén marren os animais e desa·
parecen moitos "habitats". Segundo
un estudo feito en Fráncia, a queima
dunha hectárea de piñeiral causou a
morte de 300 páxaro~, 400 .mamíferos, unhas dúcias de reptis e máis de
5 fnillóns de insec.t os, .gran parte, deles beneficiosos para a agricult a.
Tamén. os ·incéndio~ prQducen ün
desequilíbdo . hídrico, baixa a absorción, a infiltració.n e . retenc.ión · dí;l
água no solp. -Tamé,n baixí;l a cond~n
sación do orball'O, P,OIO que h'cli, me.nos água, de reserva.
·
Tamén sofre alteracións .microclimáticas ao medrar. a -Huminación,· a
amplitude térmicá', á Vé'l~Cidade do
e a innivación.

ar

Pérdese matéria e enerx.i-a. Os ,materiais perdidos pasa~ a outr~s ecosistemas; pero non teñen un feito positivo para ~stes. O lume acaba coa Sl:J-

vrllb

MEDtDAS A LON_GCl-PRAZO

Como contraste da terra perdida, a cantidade de solo que se pode formar
de novo é de 0,5 ou 1. Tm/Ha. ao ·
_ano. lsto _quere dicer que. se a eros.¡ón
leva 1 cm. de ~erra, tardas~ 100 ou
200 anos en recup~ra la.
·

E fAUNA .

~

ga

A cantÍdade · de terra é variábel,
pero adoita estar entre 50 e 100 Trn/ .
Ha., segundo estudos feitos en ·Galiza.

A MORTE DA \ÍEXETAtf1)N ,-~

~

xiláncia e extinción-·e da Gu~rdia Civil na vixiláncia e in~estigadón.
-Fixación dun precio xuto p·ara a
. made ita q ueima~fa. -_.
-ReguJación dós · basureiros, do
uso agrário do lume do "camping",
foguetes, etc. .
_
·
. .
-Colocación ~de c;;trteis nos montes
sinalando a su'a propriedade.- ' ,., · ·
-Axudas · económicas· axeitadas
para os traballadores .cultur~is de repovóa~ión, roza, limpezá do- monte-,
construción de pistas e camifios, etc.
· · -Modificación da _ lexislación penál, de maneira que endureza· as pé . .
nas ás accións ·incendiárias'-claramente premeditadas' ou eón obxectivos
económiéos. .
.
-Medidas especi_ais de proteeción
.. das póucas zonas que quedan con fraautóctona ben .conservada. -

Cos incéndios moHe ·a fauna e a
flora,, da terra, mineralízase.o "·IJlantillo" ou humus, polo que aumenta a
f~rtilidaqe, peró SÓ · é unha meHor~
temp.oral (que qu0t,ie· .' Clafo); ~ltét'_ase
a estrutura do sólo, perdendo-porosi, dade . polo_ que.al:;>sorbe e retén menos
· água, adem.ais de ennegrecerse ' e ~P· ·
sorber mál~· éalor; a terra absorbe ma.I
~ água despois dun incéndio e •sobretodo erosiónase facia.lme':'te o chan . .. -

A erosión ~. _ adema is, . u,ñ;; p~~'éeso
que se auto-acelera: canto· máis ero~
sionado está o monte-, máis. fácil f
.erosionalo de no~·o. . ~ -: "' -

'

Deixando a unha. parte os dri~ina-.
dos por ralos, q~e· teñen unha ~impqr
táncia insignificante en Galiza; os in~éndios- do monte teñéñ unha_.única . ·
<;>rixe: a xeme. A ·povoación humana é a que está a estragar Galiza por descoido, indiferéncia ou intere,ses económicos concretos. Esta orixe únic,a
· maniféstase de moitas man~iras de ,
importáncia variábel nos distintos luga,res de Galiza. . .
,
Na contestación que. deu o Gober-no Q pasado_yerá_n ao-escrito -que lle_
presentou o Comité para a,defen,sa
dÓs montes _dé Galiia, nomé~nsé as
seguintes causas: ao verse despoxados
'os viéif.los das teái's dedicada~ a pasto (pouco importante_hoxe) noo .s~n- .
tirse proprietários · ou perder a. propriedade do monte, a caza, a vengan- .
za· diante de sancións da administrac.ión, rixas .entre· vic·iños e pavos, sen o_ exclusivista da pr:opriedade do:
monte.; desestabiJización poHtica-te.
rrorismo; . destrución nas zon'as fron ~
teirizas para facilitar o _contrabando,
· piromania, medo aos ·animais predadores, cumplimento das consignas es. tranxeiras, necesidacfes de terra para
a construción ou transformación

"Causas iQdírectas: -

·

1

·

Q. descoñecimento sobre a verdadeirá:_·- importánci~ das -consecuérÍcias
do 1-u_m e, o c;tesinterés. polo' monte e -~
rná1s 'o desánimo diange dos incén- .
dios.
·
- ·
•
A política foresta,! do goberno, :
que provocou o abandono do uso tra- :
diCional aos nion_tes ~ o aqmento do . ~
material combust1bel, polo .piñeiros e
eucaliptos e ·pc>lo tóxo·que ·non se recolle.
A mellara d'a s com.Linicacións e o
aumento do niv~l'd~--vida e de .aflÚén.
cia ao ca"mpo de xente attea ~ el. _.
O féito· de que, o e.u calipto sexa a
espécie forestal con máis rendimento
económico a prazó curto e,· ao mesmo tempo,· a única que está saindo
favorecida dos incéndios:

MEDIDAS DE LOITA CONTRA OS
INCENUIOS A curt~ prazo· as medidás para l~i- ·
tar' .contra os incéndios son as .seguintes:
..
"
·
~

.

.

,.

..

.

-Campañas de. cóncieneiación -masiva n·o~ me.ios de ~omunicación, ce~-

As medidas :que hai que adoptar, a
longo prazo,-pódens_e resu-~ir nas segu intes:
. - (n~estigación sérias cas causas
dos incénd_ios ..·
-Posta en prod,ución coa· axuda
económica- do 'Góberno, de tod0s- :o's
montes posfbeis; · dE'.volvéndollos .aos
vicioos, ~-~ .s~usas9, <¡\S_ ~ue"~.inda fal---..ten,. '} .. ; ·, ;.: .
.: r_. '. ' • •
. ,. :--t:Jovi.tp9J(ti,~ mu1u~ se ~~_ñan. ~11
cpry~a to.d as ,;;is· p_o,si~i.IJdades;-pi;(,ld.uti
, vas ·-do monte, ' e ..dfrixidas· - ~a ,- face~
compatíbeis os intereses dos proprie-'
tárfos cos ·i nter·eses: xerais a:prazo ·toh -go·..d~studo clar,fficádot da produüvi'. dade real das··drstintas-posibil-idatle'S.
· ;,f>aralizaci-ón' ,i das repovoacións
oon' ·e·spécies, pirófitas nieñttas-duréo
proble·r na · dos:-, ir.icéndfos~~ substitt:fíh.-·.
dos, por·\ otJtrás' '-PóUco combutt1be·is-.
· Cando Ma~xe · a =peFigÓ-sidade, replántro
. con,· espécies ·; Pt>uoo ·combusttbéis~
·. mist:~radas ou ·· no(I' 000 piñeiros; ÓU, piñ'E~:hus . samehte nas ·zonas _ecotoxi''.;.¡ ,... _. • caR:reii-te .acoñsétlábeis.
· -·-.. - ·. ··: ·
· -- ~.Pol·ítica· dé' ~fpóio;ao· sec-tor. forés~
... .taJ_:· fixación' ·de) ~;précio _da· ·madefra
queíi:flada·· e'··v erde,- apoio .á- transformaci9r:t,. d_a . ~riJagejr_a. ·en G~l-iz~ du"
.' Í.
. ..
. •;. '">
•+··-' • -·· .
-- .
-~eito , non . Cór:ttaminante e)cerador·de
trabaflo' fÓrmación .de asociació.ñ s de
tros de · ensino ,· -asoéiacións-· ag.rárias, . prqprietárió!!' f°Ore~tais,_ etc·. ' - . . .
viciñais, de caza, culturais, etc~ Non é . - 'c.a'mpaÍ;\a edµéativa ~- n~s escofas(
certb, nen _m_o lt_o menos, gue todo o 4 universidádes. popu.lares, ·meios de comundo sexa ben consciente de - pro- ml.mícaciÓn, coa que se poida áprenbleh1a, sobretodó no referente 'á:quei- der _.a --int~rrelación d~ home coa na. -tureza e. a ~ecesidªde -~e. . afterala . o_
ma dé matorrais:, -Criación de postas áe traballo·n·o menos posíbe L.. _
.
_. ..
-Coordenación eñtre os. organ'i·s:
mohte> t(foiporáis· ou fixos, para a vimos _o ficia is~ e as organiza:c ións pará~ilánc_ia, extinción e traballos pr~ven:
~ ofiéiais interesadas na · splución do
ti vos.
-Organización da · participación · pr-oblema.
. -Dismfnución progresiva das _q ueipopular e _a ctuación das corpciracións
muriicipais
prevención e· -extin: . mas para a s,a íc;Ja de _p¡;isto:
Continuación coas medias a prazo
ción .
.
_-Equipamento dos meios . axeita- c1,.1rto mentras sexa nec.esário.
O -dos incéndios non éso mente un
dos e ~i.¡Jicientes aps concéllos e a
problema de nós todos; é ·taméff un
rCONA.
· · -Recompensas a particulares, ''pa~ problema de .-todos · os futuros habi· .i
~róquias, cóncellos, gr:u.p os, etc., que. -tantes desta terra que herdarán.
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se indica o ~studo como asignatura Ol! a enumeración dun dic1óns'' .son ambígúas pe'ro per igosas. O artigo 3 es_tabelece
reito i.ndiyidaal e abstracto no escalón universitário a empreque "'Os poderes púb licos ct'e G~ l iza adopt~rán as medidas
garen profesores alunas, oralmente
por escrito, a língua
. oportunas para que n ingµén sexa discriminado p_o'r razón de
Consideramos que a denominada Lei de Normaliz-ación , língua". Ao que se
oficial da sua preferéncia (artigo 15). Anúnciasenos , adema is, ·
non se t en s.e ntido da realid&de conLingüt'stica, aprobada por conse11so das forzas políticas pre- . creta da d iscriminación · no ños.o contexto: a discriminación
no artigo 12.2, un ha regulamentación do uso das 1i'ngua~ ofisentes lioxe ·no Parlamento Aut!Onómioo , non é un ha 'le i.que contra o ga lego. A cuestión-segue·a ser restritiva e incoerente,
cia is nq ensinó, dacordo dos critérios xamais expostos na
serve para a normalizació n dos usos da nosa lfngu a. Po lo ta1ri - contra o g:a legó, cando se afii rma no artigo 14.2 q_ue haberá
presente Lei, que son os constitucionais e os do Estatuto, co
tó, empezou pór fácerse un'ha mani¡pu~ac ión -se má~ti ca dun tjispen~a;s no estud o obrigá~ór i o da l'íngua ga lega .- -reguladas
que non se poderá sair das xa coñecidas restricións represivas
término qye, d~spois, non conleya as con~ecuéncias debidas;
oport unamente. 'Nen sequ1era se· está disposto a adm itir que a do DECRETO DE BILINGUISMO. No caso de que se exerci· Estamos. ante un ha .proposta q'ue configura un bi lingijfsm9 • estáncia no noso' país, ind a que sexa rt ransito riamente, con letasen os direitos individuais duns supostos talantes de língua
~descomp_ensado en contra do galega d~ntro dÓ séu territór'io:
va a adquisición tjunha competéncia lingüística e culgaral tan ·mater~a galega, o que non deixa de· ser unha ilusión contrária
· l.) Non hal;,Jerá uso decidido dos poderes públicos autonó- . positiva, cando menos, como a 'centr-ada noutra 1íngua cal- aes mecanismos de funcionamento abrigado dunha realidade
micos que din d.ef,endélo, _o que é máis grave nunha estrutura queira, das que non se dispensa ·á niñguén no .sistema edµcaticomo a nosa, teríamos que o galega seria, todo o máis, a línd.e · domíni9 económico-social e político amplame,nte favorá- vo (inglés, francés ... ) Como tampouco se pode entender a
g~ua de determinados ghetos educativos no escalón primário,
b~I á españolización. O · artig~ -5 estábelece qye "As leis ao misteriosa redacción do artigo 15.3: "As autoridades educati- no campo. Non nos referiremos xa ás cortapisas ao ensino da
Parlamento de Galiza, os Decretos lexislativos e· as resolu-. vas adopt.a~án a~ medidas oportunas a fin cie que a lfnguá non
própria li'ngua, cando
nos pon en garda por pa~te de discriciór:is oficia is da Administración galega ·puclicaranse en gai'ego contiwa· obstáculo para facer ·efectivo o direito q ue teñen os
minacións supostas por conta do. galega, ou cando se recoñee castelán no Diário oficial de Galiza". A representación bu- . a·lun'as a ...receber co.ñec-imentos "enmarcada no' contexto do
ce a posibilidade dé exercións.
rocrática-simbólica do marco autonóm.ico é bilÍngüe'. Pero ensrno u~iversitário,' · se non é par~ xustificara aqueles .que $e
.
~
.
.
,
.
6-.) Quizá, dentro de tan inservíbel enumeración de direite.mosque relativizar, inda r:rláis, o bilingü ísmo desta lei, con- · . queir_an opoñer a.un_ensiyi? en g~lege.
.
. . . to~ individua is o. cap ttulo teoricamente máis aceitá.bel, -deitextualizándose en relación coa Constitución española e ou;. 4-.) A , Lei reéoñece para o ·galega uns direitos indfviduais,
·x-ando aparte O' coerentem~nte enxe~rista dos topónimos (artras leis ·Orgánkas; para decatármonos mellar ·de até onde
na sua própria casa, q'ue deben ser exercitados persoalmente,
tigo 10)-, é ..9 ref~rido ao' uso do ·galegp nos meios de comuchega á sua cativez e miséria . .A cqnstituc.ión espé!ñola reza:
inda·
enriba
someti?os
a.
condicións
e
_cortapisa_s,
_
p
olo_3u_
e
.
.
n_icación (a_rtigo 1~:- .10 .e 20), xa _que se re~o~e.ce que ser~ a
"O castelá.n é a l(ngua española oficial do Estado. Todb~ os
non se lles conc.ede a carta ·de normahdade social e of1c1al. _ lingua habitual (.u e:.???) nas emisoras de radio,~ V e me1os
espa'ñois teñen o- deber de cbñecela e o direito a .~sala" (3. ·1 ).
·Asi, na vida administrativa xudiciai, ·queda 'ao crité~io do so~
de comunicación social sometidos á xestión e competéncia da
"As outras línguas españolas serán tamén oficiáis nas respeclicitante oºu das partes o u'so dunh}I 6u outra ·Iíngua ciu de amX unta ~de Gal iza. Cla.ro que é só en teorfa, porque á preséncia
tivas comunidades Autónomas 'de acordo cos seus EstatÚtos'. '
bas ' (artigo 7, a ·e 9). ·r\Jos concursos.e.Óposicións e~tabelécese
abafante do español se deixa ao ·feito de que os·meios de co- .
3.2. ·Nesta perspectiva,. pode fic?r millor entendido ó sentido
como mérito , todo .o máis preferente, _g~~oñecimentó do id ro~ · múnicación-s de xestión e competéricia da Xunta van ser sem· preciso da Lei con que agora nos obséquian. ·
ma galegc)'(artigo 11 ). Desta marí~ira, inda admitindo que o ~p_re menos, má.is cátivos e er:i condicións de inferioridade que
2.) Seguindo a filosofia constitucional, pero en contra da co.ñecimento se poidesEi·facer obr,ig~do ,. non se-facia· prático e' · os de tit_
Lflaridade estatal ou privada. As régras de xogo do sispretendida normaliza~ión do galega no ámbito autonómico, ·rea'I 0 .uso, que teria que partir dunha po.Íftica lingüística· da · temá permiten un maior liberalismo na concesión do direito
a Lei faí referéncias explíticas· aos direitos do· españ.pl ríes-te Administr:.ación con obxectivós galegu.izadoreS'da vlda ·xudiautonómico, que se verá emprobecido na prática contrastivá. ·
7
·marco, xa no Jllreámbul6 e · no .a rtigo 2, como se o ·prob:llema dal, administrativa e institucional, através dun proéeso ciar~.
Despois ..~:Je. fodo isto, a . INTG-l:.JTEG afirma qu·e a promoestivese na _regul~1:iÓn de dua.s línguas equilibradas./ ~sta mac,. 'Nest~ proceso·, os· ~ritérios terJan ae ser os de salvagardar os
ción re9I dos· usos do .ga~egq_ vaise f~cer, e11 '·certos .campos, áneira, a língua do. Estado fíca d·obremente' protexida· e ampa- direitos -'indi.viduais do~ qúe quixesea fa.c er uso do español · m_arxe da lei, _c ontra ela o'u s_ó paralelamente a ela. Os lexi~la-·
rada por este e polas 1nstht¿cións Autonómicas·, adema is de frente · aó exercício do dire'ito cofectivo e socíal dos poderes· .dores que din que a lfngua própria de Gal iza é o galego _farian
que ao galego non se IJe recoñece a obrigatoriedad_e nen a to- · públicos á -empre.g are.n como normal .e usual a língua' "próben en convert~r a sua demagóxia nunha prática eónsecue~te ·
· talidade no seú ter'ritório. báse, pois, pé a que a curiosa teo- pria" do.país". .
·
. que recoñecese-, no terreo dos princípios edos obxectivos, un
ria das discrimi~acións contra idioma.discriminad9r, xerar--'
·
. .,
. proceso de normalización real. As leis son ~teis se poténcian
quicamente superior, poida contar con valedores lega is auto5.) Mención· aparte merece o ensino, no que fica excluída , u ntia. causa e . se axúdar;i a resolver uri confJito .en sen~ido benómicos. O ciireito é rnáis direito cando, se conculcan os que calquer 0pción normalizadora, pm canto que, d~ forma ·e xneficioso ' par:~a a colecüyidijde e pata quen está a padecer suse consideran xerais, supe_rióres· e que atinxen ao ben común. . p[ícita e taxativa, só 1se -recoñecen direitos · individuais 'n o
~-isións e discriminación. Non se pode regular unha causa coNesta caracterización non entra máis que o españor por l.ei EXB a unensirio na ,;lfngua materna" dos nehos. Non é.xiste
lectiva é social, ·como se fose unha protección tle indivíduos .
Constitucional. ·
·
obrigatoriedade nen promoción pública de galequización do
illados aoS'' que éjuere seguir deixando, ademai.s na indefen- ·
3.) As defensas "autonó'm.ica.s "' contra as ':discrimina- .ensino (véxase desde .o artigo 12 ~o 17). Nos demais niveis, s'ó
sióQ e subordl~ación colectiva.
"
. . .
UNION DE TRABALLADOR,E·s
·DO EN$1NO DE ,GALICIACINTG)
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25 .de Xullo, sím~olo d/e vida para
o
nacionalismo
.
'

o·a

de agosto de 1935, A .NOSA TERRA, .voceirÓ do Partido Gáleguista, daba co~ta-dos problemas
gubernativos -cosque~ se ·ce.lebrara o Diada Pátrla daquel ano na cidade de Compqstela.
Pfoibición dunha manifestación ate a· monumento.a Rosat'ia e dificuldades tamén /para facer o Mitin
das Arengas que tivera lugar ·na Praza da Quintana, e que .ainda asi resultou "un .acto sob~rbio",
segundo o devandito xornal. As festas e actos do· 25 de Xullo ·de 1935 extendéranse, máis
que nunca, a case·toda Galiza e a milleiros de gálegos; era, sen sabelo, unha longa ·despedida.
'

..,En 1968.a YPG colocaba na Eerra. dura dé sar{ti~o unha pancartá~_na
que se lia "Viva Galiza Ceibe e Socialista" a.o tempo', que chamaba á. unha <
, "Concent~ación
' NacioriaJ
en. ~ Co~.
·>i .. '
poste la". Foron . os _ano~ das ~Mtsas ·',
· de · Rpsalia", ·d a ilegalidadi:r ·e · dos·
panfletos botádos por toda Galiza.

·

No ano 76 tíái máis de 50 detidos.
No 77 a UPG e a ANPG ian c;;on.seguir
· que vários milleiros de galegós ·se .
xuntaseñ para berrar "Estatuto nun- '
ca máis, Bases Constitucionais". Xa se manifestaba unha clara contrap·o .-. .
sición con outras forzas que se con·· ,
centraban ao mesmo tempo en apoio
do Estatuto. Estas diferencias teri~n -· .
. o séu- ponto mé,!is sigrri*ic;ativo ao ano
seguinte, -no · ?8 cando .. ¡:¡ -manifesta- '
ción convocada .Polo Bloque con.Se.
,
'/
guia superar, en .numero, aos concentrados no Obradoiro, en defensa da
Autonomia, seguindo a convocatória
de partidos que ,..i an desde ·a direita
até o PT. No mesmo· ano o PSG corivocaba un mitin en solitário nun cin~
de Compostela. No ano 79 novamen· _
te -ficus actos; artha -concentí~ción
comtocad~ pQr Unldade Gal,ega (PG,
POG, PSG) e a manifestación do Bto. que que ia rematar 01,.1tra vez na
Ouintaná·. _A 'partir de.ste ano as auto·
ridades proíben a entrada ' no casco
vello de Compostela. No 1980 o número de manifestantes vai ser m~n<;:>r
que en anos anteiores a pesar de ·que o
PSG convoqt1e por prir:neira vez xun·
to aq B LOOUE. O POG., MCG~LCR~
e PG convocan tamén, pola sua banda, pequenas manifestacións:
No ano 81 •JOltan convocar o' Blo- ,
·que e o 'PSG .co apoio do ' Me· e da
LCR. Desde a proibición de entrar
na.. parte vella o·.número de manifestantes redúcese significativamente, ao
tempo que a violéncia medra, tra~ os · . ,
· intento§ . dos nacionalistas de "libe-.,
todas as ruas · composteláns.
_rar
Mentras tanto EG celebraba un mi·
tin e o PG unha oferenda floral aos
Mártires d~ ·Carral. Os partidos est_alais, pala sua banda, van -abandonando os seus esforzos p~r conmemorar'
o Dia da Pátria. Por último, no 8-2, o
25 de Xullg_ celébrase sen diferéncias
significativas respeito do anc;> ante- .
rior.

OS LABREGOS E O NUMERO
DE PARTICIPANTES .
En xeral as manife-stacións dos tres
. últimos anos caracterízanse non .. só
. pola existéncia de represión tras os
intentos dos manifestantes por entrar
na zÓna vella, pro.ibicióri ainda peó.- .
dente dunna · xustificación real por
parte das autoridades . gubernativas,
senón tamén por un descenso. no número de manifestantes que afecta
mo-i nomeadamente ás persoas de
maior edade, froito quizá do medo a
incidentes ou dunha má convocatória.
E de .salientar tamén, nest~s últi'm os anos, a ausénda daqueles milleiros de homes e mulleres do. campo
que se viran neutras ocasión. A notábel dismJriüción ~de labregos na cQJivocatória do Día da Pátria · debe ser'
1

..

. un
a' analizar potas
. listas, se xulgamos pola sua ·represencións nacionalistas.
tación cando. se dan convocatórias se. Por outra bánda, non parece que paradas. A·unidade ou non
naciosexa significativa, no tocante .ªº nú- ' nalismo ooidamos que PQde ter dis- mero de manifestañtes, a preséncia tintas consecuéncias, · ainda que si é
unitária das distintas siglas naciona- . 'dubidoso· que estas sexan ~e número.
"- .
.
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·A .Bretaña na encrucilla-d a-·' ·
,

..

'

.

unicamen!e pofa .m1fftánda ·cfos ;pais e ·_ -e os estorzos do gobemo van,' -d e fei- .
' dos amigos de OiWari~ N·a rádfo e n·a .t 'o, hmáis a- lim-lta(. o agravame.nfü da
· t~lev·i~ión 'o' lugar q·~·e ctcupa o ór~tÓn ,s ituac-ión que a remediarª· crise.
". é irisigni'ficante {unha .média hora á
Más . ainda, as "vocacións" impos-'
semana - na telev¡sió.n ... ), ·inda que a - tas po'lo poder capitalista á Bretaña
rádio f ixo recente menté promesas in- .non se cuestionan: asi, a "vocación"
teresantes.
.
· militar (os submarinos atómicos te.
:
, .· ·
ñen as su as bases cerca de Brest) ou a
No que respe1ta as · nucleares, se .. _.,,
. ; ,-, .
, ..
d · d .
b
.d
·
d
·
vocac1on
tunst1ca
que egra ,a as
,
ben PIogo ff ·es t a a an oa a, non oco.
·.
rre' 0 mesmo coa central do Pélerin: · ·costas e prost1tue a cultura bre.tona
Gonstruirase na fo; do L'oira, a algµns sob a forma de folclore. De fe1to a.
q1;1ilómefros de _Nantes, ·untia aglbme- Bret.aña segue a exportar moitas das
· ración. de 4?0.000 ha~itán.tes, con matérias primas agríe.olas cara outras
todos os riscos que i-so conleva. Inclu- zonas francesas, cando n9R se trata
so no que respe ita á agricultura, a re- de nian de obra xoven e competente
cente devaluación do fran~o penaliza form.ada -9qui con grandes gasto~.

- A eleición

do .presidente Fran~ois
Mftterrand _o 10 de maio -do 1981,
despois · dos ·éomicios lexislativos de
xuño, segundo se veu, por primeifa'
vez na. história, a-esquerda acadou a
maioria na Bretaña. Este avance pro- duciuse sobretodo en benefício 'do
Partido· Socialista Francés_,. . ment,ras,
que o· Partido Comunista perdia forza e·b· eleito_rado socialista e autonomista da UD.B ficaba estábel. . .

UN AVANCE DEMOCRATICO
f
A for.mación dun goberno de coalición social-comunista en Paris t_rouxo
unha bocarada de ár fres.co ávida político-social: emprendéronse - reformas políticas importantes, algunhas
'das cales satisfán directamente
á Bre.
I
taña.

gravemente as explotacións gandeiras
bretonas, mentras q.u~ aos produtores
de cerea is do centro_da F rá nciá pouco .lles afecta.

O abandono do proxecto de construción ·dunh.a -centra 1 nuClear en Plo- ' ·
goff, proxecto contra o cal a povoa- ._.
ción local sublevárase violentamente,
foi moi ben acollido, asi corno a con-_
·cesión dünha cáted _ra de bretón na
friculd-ade de letr~s de Rennes (máis
de 350 estudantes inscritos no curso
este ano).
A redución da xornada de trabal lo
a 39 horas, o aumento dos salários
máis baixos, a. sup;.esión das leis re- presivas . (asi, todos os detidos· do trocedeu ante certas reivindicacións
Frente de Li beración da Bretaña fo- fortemente . expresa<;las na Bretaña,
ron ceibados) ', e suprimido o proce- ou ben as suas medidas reveláro_nse
no
dime·nto militar), . todas as m.edidas como bastante pouco .operativas
'
.
nosp
país.
a prol das capas máis desfavorecidas
Asi pasou coa nacionalización dos
e o reforzamento do roí dos sindicatos, van no sentido dunha verdade.ira grandes husts: a Bretaña non obtivo .
via · democrática tanto na Bretaña apenas benefícios _pola simples . razón de que, nela -predominan as pecomo na Práncia. Nun ano o balanquenas-e
medianas empresa_s, nas que ·
ceé altamente positivo.
precisam~nte a represión a·nti-sindiqal .
AMBIGUIDADES MAí\ITIDAS
é · máis doada e máis feroz. A ·grupos
· -Porén, o gob~rno Mitter.rand re- inteiros de traballadores bretóns non

Enfin, a reforma rexional en curso,
inda que mellara notabelrnente o sistema precedente, corre ó risco'·de re. forzar o poder dos 'grandes se.n darlle
ao pavo a posibilidade _d un control
dos aspectos esencia is da sua vida.

OS PROBLEMAS DE FONDO,.
ADIADOS
· C~mo as outras re~ións da 'Europa
lles ainxe a leí de redución da xorna-_
da de. trabal lo (labrego~, n;ariñeiros;
camioneiros, artesanos): _ña . Bretaña
estes grupos -ocupan un lugar moito_
.máis importante prqporcionalmente .
. que no resto da Fráncia.
Desde o ponto.de . vista cultural, o.
Ministério de Educación Nacional
rhostra receio en.· recofíecer o ensi_no .
en escalas m·atenJais e primárias Di- ·
Wan e·n 1íngua bretona (unhas tr¡nta
. neste momento) que son financiadas

.

periférica, Bretaña sabe do _aro
( 170.000 des.empregados aproximadamente, n~ verán do 82) dos salários paixos·. Mesmo sector~s máis dinámicos como o agroalimentário·
(que plal'ltexa ademais, ás vJces, gra-ves problemás de contaminación),
desínflanse, mentras que algunhas
· indústrias descentralizadas como a
telefónica e a auxiliar ao automóvil
sofren graves problemas de ·readapta-ción.

e

Nada indica pois que o curto prazo
a situación de emprego va ia mellorar

PARA SAIR DO IMPASSE...
A situación bretona foi xul§ada
pala UQB como neocolonial: a chegada ao poder da esquerda francesa
non · cámbia nada fundamental, apesar dos progresos seqtoriais importantes .. Para trocar a lóxica do intercámbio desigual ;-- compre na Bretaña un
poder popular forte: a autonomía socialista, que implique a eleición dunha asamblea de ·representantes que
dispoña de grandes meios de acción.
Pois a Bretaña, contrariamente ao
que se lles quixo facer crer aos bretóns durante moito tempo, é rica po- _
la sua xente, a sua cultura, os recursos do seu chan e do seu mar. Ten os
meios para un desenvolvimento. auto- "
centradó, a condición de que o povo
. bretón se dea as institucións s0cialista's necesárias. O partido socialista
non o entende asi, e isto é o que xustifica hoxe máis que nunca a existéncia · dun partido socialista e bretón
· como a Ul;JB. Mais o -camiño é longo
antes de que o povo bretón sexa plenamente consc. ien~e das raíces pro- -.fundas dos seus problemas e das res~ '
postas adecuadas que lles hai que dar.

1

· Quem sOm quem em ·. Buenos Aires
.·
ANTON SANTAMAR 1NA_____ ·· Que foi a Galiza ldea'I muito arites da tamento ·das causas 'e nom por varia · de muit1b antes de que a nova persa- fica "gran alcornoque".
arribada de . exiliados e. expatriados i;:om do destino~ da nom renqvac;om
nage de ·A.P. pensasse que era mester
Nem que dizer tém que a~ classes
A reproduc;om tac-similar do oúpolos sucessos do ,36 _Que·foi a Gali- .d_os "stocks" imigratórios galegas_, ge- ser figúra dum partido para seguir a proibidas segue, a se dar tora do mar1
z_a Ideal despois do regresso ·dbs exi- rciu en:i Buer:ios Aires certa escolma
ser estrela transoceáni~a. l\'.]as desde
co "galeguista" de tam conspicuos
mero extraordinário de "A -NOSA
TERRA", co-qual a lrmand~de G·ale- . · . liados de .privilégio que pudéron re- de colectividade: os.que nom tenhem
antes desta virada de jaqueta(?) que dirigentes, responsáveis da conduc;om
ga de Buenos Aires dedico u o seu va- _·' ornar sem 'peri'go . algum m
· entres nada e mais os que semente tenhem ' originou tam surpreenáentes confes- d
. d
b . t
t 'd d
r
.. ._,
Ap
.h
. as am a so reviven es en 1 a es gazeiró oficial ªº momento cu.lminante
umha outr~ cla'sse de exiliaéips tin- cartas:
sions, desde ._antes q~~ ·.','son asse
legas. E digno de resaltar que até do
han'! como fim morrerem fora de Ga:
A segunda . classe. é '_a única
em ser p;Jrtido politico, Ja estava 0 · "Rincón Familiar Andaluz" se receda nossa orfandade ·tJolítica, .mome.nto desde 0 qual Castelao entrou_ na
!_iza: Oúe contin_uou senda, a Gal iza . que tém . . .o camüítia ·aberto aos lug¡;¡galeg_uismo consolidado _flº for:im
beron oferecimentos para que a culboncierense. A·~· "no mas" ' esta a ~ · tura de Galiza tenha um teito honro·
imortalidade, tr,ouxo a minha memó- .Ideal ainda hoje,. porque vai da ma9 . res de -d ireci;:om da comunidade galerl·a as 1·ornadas de permanente gale
prava do alcolh1mento de Castelao na
·
- · de quem nom arriarofTl as bandeiras ga residente, verquid¡=i nas suás insti,so.
sua cidade-mcrté!ll'.la, na qua·I pu<;lo
guidaqe que tivo, e que tém a inda, de fé numha~ Pátria que a inda nom tui<;:ons ~ulturáis ·e patrióticas ..Os que
·
sobreviver bénia os centos de AbraiPor solar auténtico. as duas mais im- pudo ser. Estou-me a referir aos grú- · nom
Noventa · e um al unos matriculados
tenhem nada, os que pospujeron
'd
de·
·
be·
an
-te
t
t.
5 d 0 R 1'0
por an es ci
s
ir
· - pos galeguistas qÚe, tirando horas do · a medra económica ao-:amor a Galiz·a, · ras, Pradas, Cupeiros, Puéntes, Valen- nas classes de primeiro ano de gaiego.
de la Plata: ajá norneadá Buenos. Aid -d. h - d
no.m c'o ntam com eleme' ntQs "matezuelas; Flores, Númes-Buas, Uchas.,. Perta de cinqüenta em segundo e ter.
·seu escanso. e 111 e1ro as suas ecoTacho.las-, p· 1·calhos e· m
· a·i·1·a os l\noures . e nom menos. meritória cidade
nom1·as restr1·ng1'das, f'11·erom· de Bue- ·riais" cos que ·cuidar, cómo outrora,
n
ceiro: Cájeque setenta nas de ljistória
de Montevideo.
nos ·.Ai'res. ·e de Montevi'deo 'a "Arca' os comportamentos d os ,, peseteros
· ,, ,
rentes,· Bradis, Sobreiras -hoje ' este da ·A rte e de História de G.¡:¡liza. Sem
..
que, cheos de ,,·d,·v,·smo" p.·ro. tago~n·i- . encaramado na_ presidencia do lnsti- número de -inscriptos nas de Geograd a Al .i~nc;a " d a cu 1tura· autoctone,
tuto . Argentino de Cult_blra Galega
Nom chegbJei a viver· a imponente.
_fia de- Galiza qu~ obrigavam · a habiliameai;:ad~ e acossada- ·por um regime . ca, tecem e CÍ~tecem ~o ' socairo do
manifestac;om de dó coa qual o pavo
·d_esde a qúal dicto u a marte das clas- tar o "Salom·Castelao''. para dar cabique queria unit9riar o que tam dissí- seu ind_issimulado antigaleguisrrío .
bonaerense arrodeou o catafalco de mil e' de sel:l.· C
.d
"
d ,, d d'
ses de História da A.rte;d~ Geografía
o.nsegui 0 0 marquesa 0
e i.·e de.. História dé Galiza "porque a da a tantos i~teressados pola cultura
Castelao tanto no velatório dos seus
história nom se pode. ensinar toda ( ! ) · gale~a: Todo abátido polo entisiasmo ..
rectivo do ,Centro Gallego; ou do enrestos no gram salom do "Centro GaMas em Buenps Aires nom todo é . gendro "Ce11tro Galícia'', ~odo o que . senüm, fragmé'nt~s dela, . e ademais "galeguis'ta" dos novas persoeirós!
llego", quanto na cortduc;om dps
"da ~-or da rosa", já gue no ser d¡:¡ nQ- seja _galego ' deixou de ter che_iro agra- ·
·
mesmos ·até o seu leito definitivo no
porque. o prófessór (Cupeiro) nom é"'
' Se don ·Manue·I Fraga me lesse, eu
ssa cultura se movem i~imigos _cui-'á ·
dável par9 eles.
do meu ·gosto persoal". A mesma sen- perguntaria-lhe: , Record-as ó que· me
panteom social do Cemitério da Chacarita. Mas· a sona do feíto' transcen- actuai;:om é mais solapada que ·a de .
tem:iá de lessa cul~ura pesa já para as dixeste .naquela conferénda 'de prenHoje,. disfarc;:ad,os de democrata"s,
queles que, coetaneamente ·coa con- .
deu e pe_rdurava ainda quando os
.
classes de galega, sem que ·ainda·, até sa em"Buenos Aires quando che ex ~
tienda_ peninsular, dirimiam a bote- . militar:i nos cadros directivos dos .parmeus primeiros passos de imigrante
·
o
de hoje, tivesse lugar a comunica- ·· . presei o meu temor poi~ · futuro da
-b , .. d , lhac;:o's as ~uas dis~repáncias de terra- ' tidos · poi íticos qu·e mellar lles encaicomec;:av~m
re~e _er
car~cia
i;:o a terraco dos cafés Español e lbexam e ~im, a boca chea, por. exém- · <;: _o m oficial -de tal decissom, quti;:ais cultura galega nas maos do teu partiruas da nobre patria argentina, alo , . .
·
. . ,_
, ,
porque, incon-scientemente -ainda . _dq? Se' o 'recordas, e ainda ~stás nisso,
plo, que "0 só partido que fai gale· ·
E
d
·
,
na, em duas esqumas contiguas, fren1953
1
18
0
. po ano · , · . P~~ urou porque,
te a frente, na Avenida de Mayo par- guism'o em Buenos Aires é A:P." :que melhor 'diríamos· _in-instinti.tva- ·. só m_é rest¡;¡ o. presente-rogo: ,.-Porq.ue
da mao de quem.
f1Je~m que Castef lh d. mente- a gravidade de tal ate rita.do hom botas· umha olhadinha p_or Bue.
.
ten ha. Nom f a1· -a
a 1zer ca 1 era ·a (Sánchéz Millares, aeroporto de B~
lao -tam afeito a nomes, e ainda a · .
.
_
.
faga
aflorar a cobar:dia · dos pgentes nos Arres? No01 ves a·s gentes .do teu
rajas, de volt9 para Argentina no
· · d
dd
-.
trin.che1ra de cada quem.- O so nome
remoques,,,... pu esse 1zer e 8 uenos d
d
, d
·d
culturicidas
. . Porque do . úniGO ·que partido que,' adernais· de .mentir, che
_.
_
·
e ca a terrai;:o e e avon o para ''charter" comicial). '
Aires ql!e .era a Galtza Ideal, Que .ca- .d .f. , .
'
· ·
nom
-apostata,
. do galega, o senhor ~stám atraic;oando? Nom -vé~ que
. .an.
1· ent1 1ca- 1a.
mec;ou a ser .a Ga 1-.iza Id ea 1 mu1to
GaJeguismo em Buenos Aires, repi- . Sobreira é do seu apelido porque sa- estám a·desfazer, precipitadamehté, o
tes· do escurecimento quarentenário.
ó fe\to -loável, se fosse por ·esgo- to, está-se a fazer de_ sernpre, ainda be -sabe-? - que em_casteJhano sjgni-_ que tanto sacrifício custou ~onstrair?
'
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AVE LINO POUSA ANTE LO
+,
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Un ano máis o 25 de xullo celebramos o Dia da Pá~ria Galega, "a festa
maior de Galiza, a festa de todos 9s
' galegas" como díxo Castelao.
No canto _de pretender facer a _história dunha data trascendental na . vida do naso povo, penso que temos"o
deber de lembrar, coa méirande emoción,_. a todos os nasos devanceiros. A
todos os esgr~vios forxadores do né)cionalismo galego que consagraron as
suas vidas á 'causa nobilisima do soerguimento cultural, social, econ6mico
e político da nosa Terra.
Nas nasas tradicións. as festas tiveron sempre e ainda conservan unha
gran importáncia.
Desde a parróquia máis arreciada
da monta~a, deica a cidade ~u a vila
mariñeira, as festas foron sempre un
rito de irmandade que convocan aos
viciños nunhas xuntanzas presididas
por unha agarimosa cordi~lidade, un
graR desprendimento e unha fonda
amistade.
Frente a esas festas parroq.uiais e
comarcais, o Dia da Pátria Galega é a
festa de todos. os galegos, a festa da
nosa comunidade. E neste dia todos
debemos cavilar nas nosas abrigas e
nos nosos deberes cara a· Terra que
nos viu nacer; ou mellar, cara a Terra
que nos dou o ser.
N.este dia todos os galegas debemos face·r unha sinxela meditación
sobre o noso comportamento en relación co espallamento do nosQ ideal;
debemos meditar sobre a nosa conciéncia · de membros dunha comunidade que ten unha cultura,_unha língua, unha história e ainda unha maneira de ver e de entender a vida.
Neste dia compre facer un exame
da nosa actitude e do naso compromiso como galegas.
Neste dia debéramos fácer unha

º·

Foron todos membros dunha xeración de bons e xenerosos .a quen se
poderia aplicar con toda · xustícia
'a quela fra~e célebre; · "Nunca tantos
debemos tanto a tan poucos".
·~-Porque Gal iza a inda- é un ·proxecto, ainda é un porvir -por vir- como
.dixo ·o poeta; un porvir que tarda,
qúe non acaba de chegar· e polo que
,todos os· _galegos, espec ialmei:-i~e ·os
nacionalistas, debemos _trabal lar cada
dia con meir,ande ilusión e entusiasmo . .
Galiz~ ainda ten unha ~ conciénciá
inxénua da sua persoalidade, Dar sentido crític.o a E?sa conciéncia, recoñecer o que somos elevándoo ' a nivel
consci~ hte e comprometido · é a principal tarefa que ternos por diari,te.
Outro recordo para min entranábe l
é o do Dia da ~átria GaÍega-de 1935.
Ese dia, desde o quiosco da banda de
. m'úsica da alameda compostelana, un
fato de rapaces das Mocedades Galeguistas poñiamos discos de música galega ~ pronunciábamos unha afervoadas arengas de a~altación galeglJista. ·
Eran tempos en que os mozos soñábamos cunha Pátria ceibe, máis. rica, máis culta e máis nosa. Traball'ábamos cunha inorme ilusión porque
pensáoamos que 'tfñamos 9 porvir da
Terra nas nasas mans. ·
Aquela xuventude entregábase. sen
me ira aquel desfile, aquela procesión
Outra das lembfanzas ·sobranceiras . firme promesa de servir. mellor~ de
cívica que se facia desde a Praia do deste _ cila fr a do Mitin 'das' Arengas
trabal lar máis .en favor da nosa Terra· folgos . á tarefa de traballar polo enHospij:ai deica o moimento a Ro:salia qu~ se f~cia ·na Pra~a da Quintana,
grandecimento de galiza. 1nclu_so
e da nosa xente.
na Ferradura Compostelana.
Desde, aquel 25 de xullo do ·1920, saíamos ás fe iras da bjsbarra a vender
cando as badaladas tomaron parte: ·,
Aquel _desfile multituc;:linário~ as . Víctor Casas, Aquilino Iglesias Alva- . no que as lrmandades da Fala cirgani- libros galegas. publicados na~uela 1m. zaron o ·-primeiro Dia de ·Galiza, deka prenta· Nós dirixida polo ·Alcalde
oferendas de ramos de troles e corcas riño, Manoel ·Gonzalez; Seba$tián
de loureiro, nun acto que remataba González, Luis Villaverde, Antón Vihoxe. "Un ha Santa / Compaña de in- mártir . Anxel Casal que me honro u
. mortaes galegos en interminpble pro- coa sua amistade.
lar Ponte, Xer-ard~ Al~arez Gallego,
co c~nto do nosQ hino, deixaron ·en
Moitos daqueles mozos que · son acesión" fÓronse sucedendo e trans:
ni in un has lembranzas agarimosas e Ramón Otero Pedrayo, Plácido. Cas~
bamos cÚnha Galiza mellor xa mo-.
· mitindo o fa~ho da ·galeguidade ás
inmorr.edoiras. Porque nós -soo re- tro, Manuel Gomez Román, Ramón
. .cesivas ·xerácións, com~ di ria Caste- rreron; alguns - hai _ moitos anos, na,- ·
nunciar ao ideal particular de cada Suárez Picallo e Castelao . .
Guerra Civil, outros ·despois. Os que .
lao ria sua Alba de Gl9rié;I.
quen-, nós os nacionalistas galegas .
Con
eses nomes escla recidos
. ..·Pero eu li°mitareime a contar as mi- quedamos oonservamos a lembranza
tivemos sempre unha gran dose de
ñas · vivéncias deste dia, desde que · daquel dia como unha d_as máis ledas
sentimentalismo enraizada ·nq máis . -Quedará a inda algun vivo?...:... ten Galiza unha imensa débeda de gratitude'. . -senda -un rapaz-:- ollei por vez ' pri- e agarimosas da nosa vida.
fondo do noso ser.

su-
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Pregón do -libro galego
VALENTIN PAZ-ANDRADE

t°ibro' representa, como froito onde
se combinan o pensamento_; a sabiduria, a imaxinación, a información,
arte." Para. min os libros c.onsiderados en conxunto, non son 111áis nen
menos qµe a coluna vertebral dÚnha
cultura.
Unha coluna articulada e meAtopámqnos hoxe-no recinto pulmo~ ·
dulada
pota
língua. Por este 'Supremo
nar da cidade. Vimos agora ao espáben
de
Deus,
que Galizá inventóu hai
·cio máis tra~sparente da convivéncia
dezasete
séculos,
erixíndose en filla
urba~. oomparttndo a ,. respiración
coas frondas e os páxaros, cal se o _ primoxénita da primeira· língua do
mundo antigo, que foi o latin.
home e a Natureza foa:an hox~ c»nvo_eados polo ribr:o. E. dicer, ' por unha
Noh podemos esquecer que a nosa
das má.is. esgrévias criacións do home, · foi língua malfalada, ainda tendo
qu·izá a roáis alta, na que o "pensamen- chegado a língua de Reis e de lmpéio do autor tamén canta entre follas, rios. Língua malfada no próprio
se ben sexan de papeL
chan. C~isto das línguas, como algun
dia a char:nou Cuve. Pasa todas as
. Veño con vontade a esta chamada . probas de. hospitalidade e resi~te, e
de · amigos. Veño ~n led ícia· e con . hoxe a tendes éj<1ui~ gozanCio dunha
honra, que me folgo en lle- agrádecer ·primayera florida nos estantes, en-·
aos · tibre:iros galegos .. asociados . . A. chendo os tabuleiros da Exposición
. eles. ' represe~tados
m:eu amigo que estamos a· inaugurar.
Attred.Cl .Alval'ez, debo e~ para mio
mxemos que,'os libros forrriarí a
abeozoada- oiiortiinidade. A de·pq<:ié('.
dieer !ligo ·.b.oxe e ·,q ui, do que este·
coluna vert~bral duliha cultura. O
to . apertura[ da feira do libr~ co.m- símil ainda presta ~ra máis. Até
pode receber unha primeira clasificaporta en si. e para todos significa. A
<;ión
-semellante á do noso sistema
palabra é, ·será sempre, .a transparen-'cor(ioral.
Hai libros cervicais, dorsais,
. te: molécula dq espirito, que -tanto ~no
ab<fominais;..
libros de filosofia, de· discurso" ~mo no libro adquire a suensaio, de ficción, que entrañarian na
prema consagración; E adquire ·ramén sua acuñación como valor de primeira categoria. Libros de ciéncia,
cámbio. como moeda do esp(rito e de economia, de direito, de tecnolo-

a
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ac-

da beleza e~s¡-va_
xia ... que poderian figurar no segundo que o
do rango. E libros de cociña, de caza,
Falenios, para
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commr.

-do agro·, da pesca-que poden formar
no terceiro ..

destino colectivo. Ternos de elaborar dinte e criadora. Aquela que a Terra
unha nova doutrina da ga·leguidade, e os tempos piden.
que
non nos puideron deixar en her:
A marxe de toda clasificación em:
Galiza e a manter inesgÓtábel dundo
nen
os Precursores da xeración de
pírica hai outros libros: os de poesia,
. ha comunidade lingüística que logo
Rosal ía e Murguia, nen os continuaos de mi'stica . .-. qµe pola sua, natureza
dores da xeración de Cabanillas e abranxerá a 150.000.000 de talantes
réfusan todo encasillamerito.
en, catro continentes. Este feito non
- Castelao.
pode subestimarse no futuro, como
'Ainda sendo moito, moiti'simo o
. Como galegos podemos hoxe nos
con cegueira se veu subestimando até
chamar felices, ao contemplar o' auxe .. que lles debemos, o mundo non se
hoxe. O mellar mercado potencial do
crecente do noso . tibro. ·Mais sen es- · parou· no seu tempo. Cavilemos en
libro gale~o. ~arca ao ~rasil ~ ao anqueeer que rion abonda con ter aca- · qué ainda senda · fértil e merecente
tigo 1mperio portugyes, africano e
das máis quentes louba.nzas o moito·
dado a simples multiplicaci.ón. de tíasiático. 'Nesta imensa área· está o fuque se está a escrebé.r e publicar, aintulos. Temm que loitar pota segunda
tu.ro ~a produción literária galega.
dimensión. A dimensión dé;! p.rofundi- 1 da .f alta un longo camiño. Os grandes
temas sociais de Galiza como grupo
dade do calado na realidade galega,
E agora, unha palabra somente aos
da é~lidade e o alénto hu_ma~o e só- ' humano -a emigración, a intra-histó- organizadores do certame. Algo que
cial. Mais sempre . procurando que o · . ria da Guerra Civil, o drama do viver desde hai tempo quixera deitar no
labrego; a epopeia dos nosos mariñei-· ouvido dos libreirós galegas. Ouixera · ·
crecimento cultüral sexa positivo e
ros- pescadores, e tan~os abord·a dos.
aÚténtico, e non un aluvión perecelembrarlles, ainda sen autoridade
En canto á história, non abonda con
deiro da mediocridade.
pola miña part~, que son u·nha roda ·
escrebela, ' reincidindo en pautas e lí- 'princJpal, no mecanismo da produmites consagrados. A histórfa hai _an- ción da cultura de Galiza, empresa.
Non ·podemos esquecer:_ a·inda q_ue
tes qu~ facéla, con ·obras da maior
·a nasa Terra, como a das outras na<;:omun a cantos galegas sinten a 'hon- ·
transcendéncia humana.
·
cionalidades ibéricas, está a sair dun
ra do seu sangue.
túnel infra-cülturaJ de cuarenta anos.
Tamos, pois, -na nosa c;uitura, flan. . Vender libros -vos .sabédeJo ben.:...
Ternos que reconstituir o ser iríteiro
cos ao descuberto. Non os ·sinalo en
non é como vender cebolas na feira.
e o ser verdadeiro; histórico e moderxeito crítico, señón con acento de es- '
n~· do .noso pequenq, mais para nós tímulo. Como prospectiva de novas Vender libros é xogar -un papel necesár io entre a . incultura e· a cu lt~ ra.
grande país. Ternos de abordar· unha
etapas. Principalmente par_a . áquela
Sodes
o derradeiro .eslabón da ·cadea,
reinterpretación a fondo do vel.lo
que nos leve a construi,r un . pensaque
cómeia
na vixília do autor e reReino oe Gal iza, á luz das novas ideas
mento articulado e lúcido sob.re o
r;nata na leitura que fai o comprador. -e a medida das novas escalas que se
destino de Galiza no mundo contemE A esa relación,
en ·facela viva·
e fe.imp~xeron no mundo contemporáporáneo e no porvir. Hai que pasar da
•
I
,
• ., .
cunda,
está
a
honra
da
vosa
m1s1on.
neo. Ouer_o d!cer, e oxalá npn o diga
perspectiva s_audosa na que tantos
en valeiro, que estamos na abriga de , anos estivemos ancorados, arralados
abordar . unha re interpretación a fonpalas musas tradicionais; para nos inPronuni:::iado o' dia 13de xullo,
do da ~osa realidade social e donoso · corp~rar a unha prospectiva progre- . na in-au§ura~.ión da Feira do Libro de Vig<?
.1

•

IS!ADO
Plenos e ·plans ·.
Entre Jerbenas, resaca,
· pacharán·e 26 grados á sombra
faise sumamente· complicado
enfiar a crónica periódica deste
pais que empezou a se
vestir de festa, festa que os de .
sempre empéiíanse en
- · complicar facendo próprio O '
vello dito· de "... e se
a autoridade non Q impide·~
pésie a·todo cústalles moito.
TO LOSA

A primeira hi.s tória chegab~
nos albores de xullo en Tolosa
co gallo da celebración das festas populares da localidade guipuzcoana. O Concello nun pleno ordinário prévio decidia por
maioria absoluta que no balcón.
municipal ondease exclusivamente a ikurriña sen a bandeira
española. Cinco días despois e,
<liante -da amenaza da Guárdia
Civil, colocábase o "emblema
do Reino~' frente á Ikurriña
basca, decidíase retirar a ikurriña a proposta do PNV, <;oa oposición dos corporativos de EE e
HB .0 4 de xullo, cos votos dos
concellais de. HB e a abstención
do PNV, EE, PSOE e Partido
Carlista, o axuntamento aprobaba "O envio ao ministério do
lnterio.r de Espa~a da bandeira
española que existe no axunta-

mento ·por ser a sua preséncia voación guipuzkoana con car.ac- calquer libro que abonde no ·mino me~mu non desexábel cómo terísticas socfais. moi peculiarés . lenari.smo, primitivismo . ou._ xedemostra o . acordo adoptado dada a sua situaéión xeográfica .. nofÓbia dos bascos, que, sen
pola corporación o 20 de xu- · de "muga" entre Euskadi Nord.e. nengun compromiso, 'p pden ser
.ño" . . Até' aquí, 9 desenrolo d9s e Euskadi Sul.
adqÚiridos nos estabelecime~tos
aspectos prévios. O posterior· é . . A , história c;oñeCida com~z~- do ramo (se o problema é o di- ·d o d e t o·d os:· º· port avoz
,· · · ba nas primei!as datas da cons-. · ñei.fo, recoméndase pedilo
conec1
· pres-:.
· es·pa- titucióQ do pleno municipal, tado á "créme"· do periodismo
do M i·n·iste'r"10 do. In tenor
ñol -manifestaba que senda o ao chegar á álcaldia un corpora- · do país -o ougo- ql;le -a. b.o n
go ber n O auto, nom··o baseo e . e s- . tivo do PNV · grácias aos voto~ s.eguro vai ce.delo a gosto).
pecialmente o seu lehendakari de· HB e da coalición do ,popu- · E TRES
(Garaicoechea nos seus textÓs), lar frente ao socialista Albe~to
.á ~áxi~a r~pr~s~ntaci?n d~ E~- Bren, que se ató'po.u s~ cos voAparte destes plenos, xugo·tado n~ .Co~umdade Auto~o: . .tos do seu partido e a absten"' sos onde
liaxa, as corpo'ra- :
ma, non dub1daban da sua m-.. ción de EE. A decisión foi im- cióris bascas dedícanse nestes .
·, para garan f rr a 1ega- ·pugnada
·
t ~rvenc10~
polos socialistas ale: dias de calor e ár' a,c ondicionado
l1d ª,d ~ v1xe!1t e . ,~ -p~ra a t a llar · gando que a votaeión ~e""celebra-. nos edif;... cios oonsistoriais, a-re·agravms contra · o s1mbolo de ra a · man ergueita modalidade xéitar o .plan ZEN, protagonista
todos os ·{fspañois".
que curiosanier.ite fma pro posta indiscutfüel do verán que· vivi.
_., mos entre "to_n. adÜ!as, pancartas
(?)..
Po la sua banJa, o · goberno polos socialistás
.
.
•
, .e .jnanifestacións de sospeitoGaraikoetxea, facendo ·afüsíón ~
Pois ben. Resulta ·que . oJun~ so~~; : (é sintomático que na '
·nota do . PSOE,. indicaba ,que .-se once vóUanse xuntar os corpo~. · maioria dos programas de festas
o goberno basco é a máxuna au- · rativos l?ªra ~ nova eleic~án· d,o / ·dé EuSkadJ ·aparece un apartado
toridad~ nas -B~s~ongadas, debe- alca~de e vela1 que no salon mu- · mái.S". que · é
0 xa coñeCido por
riá,n actuar en .consecuéncia e .nicipal vários centos de, persoas esta~ .paraxes . como- poteo de
tra,nsferir,o ma~do das f orzas_de comez~ a berrar, lanzar ~vos,~· sospeitosos).
•
seguranza até a sua '~substitu- - rouban a furna, os con~ella1s do
E como o termómetrn · subre·
~ión pola polic~ autónom·a" :ad- . P~V, HB .e-'independe.ntes .van~
e -é realmente coinplicado escrevertin9o finalmente que "cando se, pisotease a furn~, metlr~n os. ber' - estou . comezando a mo:;
. o gobern~ socialista abra·_ os berr?s,, a fuma_é, botada .d esde llarme Ó§ ·pes· coa ·marea.:'.:' deixáolios á realidade pode ser_ tar- ? balco11 para fora_, unha gran molo . coa parte da canción pode". E é que son como nenos.
.interrupción e novo ~rlcal9,e: · O pulat ·q ue di algo. asi como: nen
do-PSOK
.
ZEN, h~n FOP, .nen FAS ... alIRUN
Para co~pletar · a . informa- ·ternativa KAS.
O segund.o capítulo de plenos ción, ver as canles cotiáns d~ co_,
ben a leitura de·
xugosos tiña lugar 'en Irun, po- municación

os

a coruña

.ou

Países Catalans
.

'

Xa vai chegando o tempo eleitoral ·.
Pi de las tres brancas (piñ.eiro das tres ponlas) é o simbo/o da
unidade dos Pai"sos Cataláns. Cada ponla representa un país: Catalunya, Pais Valenciá e Les Illes. Este ano, representantes de~tes povos e máis de Andorra e da Catalu.nya nord, xuntáronsé de va/ta
na árbore que se topa no Plá de .&amtllomg, perto da vi/a barcelonesa de Berga,.
O Presidente do Parlament catalá, Heribert Barrera, así'duo do
acto, estivo de volta presente e o seu. discurso foi semellante
que pronunciou no ano 1981 e ·que lle valeu a apertura dun su.mário polo xuíz de Berga, qµ.e. dicia que as pa/o,bras de Barrera
atentaban contra a imidaáe de España. -Aiemude, aténdose ás leis
vixentes, o Presidente .d o Parlament reivindicou outravolta ·o direito de Catalunya á iizdependénéia, A sua filosofia consiste en que
~'aprobadas as leis non hai por qué sairse delas". Ap~rtir daí, os
peJJ-samentos son ceibes e UIJ-. pode soñar en ser,independénte can1
•
tas veces queira.
·

ªº

.Óeixou Barrera ben claro que cammo 0 espanol. ficará como
acatando a Constitución e sen único ididma oficial daqui ·a alsairse do marco q~e . estabele~e, ·guns'. anos, i:nentras que o catq:. pód~·se pedir a independéncia lán non será máis que un meio
s·en,.,..q,ue isto .constitua delito de co~unicación restfmxidO' e p
algun. Outra parte do discurso próprio' das : consignas folclÓrique baixo ·as tres pcm.las -pro- cas. .
,
,
nunciou, descorréu pola teima
A 1resta dur_ou ,todo o 'dia. . In.
'
lingüística. Sina-lou que compre teleduais
de-to.dos os países caempregaF ~ó o catalán, língua taláns pediron a .unidade · linrracionai de Catalunya. O bi'lin- güística · e .cultural deles, ·que
güísmo; segundo ·G· dirixénte"de moitos· teiman facer desapareERé:, ·é unha ·oousa que fai a· cer. As famílias-que asistiron no
~ língua "grande" .c omerse á "pe- . soleado fin ·de semana aos actos
quena". Sé seguimos Pº! este lev~ron a merenda pará comer
(

A •

baixo a sombra das árbores: Ao
Ribó, portavo·z dos · comunistas
serán todos beillaton :ao son das· no Parlamento, <licia que ." a in.;.·
sardanas, merttras diversos gru- · congíuéricia de Barrera J.Wn está
pos políticos de signo indepen.. · no que dixo. - Leva 365 días no
dentista montaban os h'a bituais- ano· apoiando a .Jorcti' Pujol ~ ·á
tenderetes e 'desplegaban as par{- ·sua política de difeitas 7 e· está a
cart.as en solidaiidade cos pa.: . esperar este· momento para· ditrio.tas cataláns que están prnsos . c~r o seu discurso radica[ .Isto
de · Esp~ña. Aproveitaron estes non é sério".
grupos para recoller firmas peCDC preferiu, de"' momento,,: dindo a lib~ración <;le~es presos. ·dar a calada por resposta e o
Nun prímeiro, seme1lab.a que , presidente provillcial' de Al> es- .
os grupo~ políticos ian poñer o ·candali.zouse' do discurso.
b~rro nos ceos .polas declara- , Agora . ben, ' 'nínguén ·.pensa
cións de Barrera. Non foi asi. que a cousa deba chegar aos triNengun representante de parti-. .bunais -AP fica excl.uída deste·,
,do -excepción feíta dé AP-· .
. plantexamento- . No 1981 Ba-.amosou estrañeza. Socialistas e rrera foi procesado. '! Desde en-;,--comürijstas', por máis grie d~s-- tófl 'negouse ·-na sua calidade
, crepan dos postulados . ra~icais de ·presidente do.P.arlarrtento- a.·
·do Presidente . do Pada.~ento, prestar declaración <liante dun
pensap que ten direito a qicer o
·
· . xuíz· e afirniou _q ue · ~ó ,aceitaria
que dixo: Outra ·cousa é o xeito ir ao Tribunal Superior de Catade dicilq.. ~
lunya. .
_·_
.
Para o. primeiro secretário do·
· Anunciahdo o seu prouuto
Pero como este tribunal ain- no Único periódico
PSC-PSOE, .Raimórt Obiols, que . da non está criad6, 0 sumário
galego .
leva no carg9 unha semana, o segue a morrer de risa ho xulgapon
a
información
da sua
tip0 de ·acto celebrado faille
do (le Berga; onde chegou des.. empresa
, pensar ·que Barrera "cultiva aos pois de que ·110 remitira a aunas mans de mi lle iros ·d e
independentistas con motivos d!éncia nacional.
·
galegas que, como vostede,
eleitorais inda que tiña entendilen, A NOSA TERRA
do que era federalista". Rafael.
ANTON FERNANDEZ
•
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.Xoan ·Paulo 11. en Polónia: qu_én
petd·e .e quen gañ~~-1· , ·

,.,...

Nunha análise da viaxe do Papa Xoan Paulo II á sua pát~ia hai que
ter en--c~rita as· círcunstáncias ·históricas e~ actual formación social . ·
rpolaea. As. constantes .flutuacións das suás fronteiras SC?met~das 'a o
invasor xennanü, austrohúngaro ou 'ruso, _'f oron criando .un forte
.

_coril~~~e~~~·-~~~~°.n~liJt&· 1~--t~ruév'.~ja~·da)~~;~;. opo~~m~. ª'?r~l}~

vasó.r de· tumo e defensdra aos valores polacos, as1 como a recente
- cris~,. polítiéa' ~ociaÍ f; económica da Polónia'socialista e a situación
internacional' 'configuran o panorama á hora d~ analizar a viaxe .d·o
Papa.
.
·
..
'
,
·
- . 1

Q~én gañou e quén perdeu nesta viaxe? Vexamos.

- Nos últimos anos a cuestión res se manifestaron. contra os
polaca fixo verter rios.,. .d e tinta erros do socialismo, por fallos
en centos de páxinas dos xor- na Administración~ e tontra .a
nais. acordamante, uns ·ª favor; - corrupdón,· p~ro p.on confra- os
enconaaamente en contra ou- _princípios do so.cialismo..
tras. Alguns d~stes último~, p~r
· Esta situación non · füi .desaexemplo EL PA1S, _contribuían ·proveitada polos sectores anti- ~ '
. - á intoxkadón ideolóxica, agasa- socialistas~ e os pa1ses imperiallándonos cada _d ia 'cunha ·páxi- listas con USA á cabeza, no acna, ·que alguén humoríistica- tual clima ct·e ·guerra fria, para
m~nte : chamou a· "pá:xdna Wa~edesfa.cer o equilíbrio 'político ña
sa". Aquí propoñemos a a·nálise . ·Europa, surxidó dos á.cordos
da loita· de clases nunha forma- posteriores á H Guerra Mundial,
ción en/ tránsitQ d~ capitali~mo en Ya.Ita e Postdam. \..
ao socialismo, e non só na sua
Está máis que demostrada a
dinámica interna, senón nun potenciacióf! das actividades
contexto internacional que se tendentes . a derrocar ao socialis-·
verifica· dándono·s uríha .das cla~ mo desde o exterior: Asi, · o .
ves do :confÍ.itp: ,· ·
·"' KP.R . {comit~ 1 _.d~ autóde(e.n sa
..
· '·\ :' social) ; organiia'ciórr Clandestipa_.
INTERNACIONALIZACIQ~ . qperante : desde. I 97 6: ' t~n.tpu·
d.ominar ao sindicato , indepen
DA CRISE
· dente solidaridacte,' q:ue nacera
A ninguén asusta dicer que 0 no verán do . 1980 por acordo
aso
ao sociaUs-·
· :· entre
"as«áSélníbieas
cU'BlJ:reiró~ ·-~c"P · do capitalismo
.
•
''
•
1

mo non é un. camiño lineal, as autoridades óla_cas; ~~n,i~;o.- ·. ; . , o Papa. anunciaré}. .xa.;-na sua.. merite , nQ Occidente. Tacita- pou nen campos de concentraexento de conflitos, no que se .-meténd~se~. ~quel~s ~ respe1tar. ·';.~ prim-~ira viaxe:, a tep~ción . devo!-· mertte,,recoñece a disolución do f_;ión, nen estádios con detidos,
c?m.~.ten eITos e. no q~e as d~s- . a. sos~t1tucon .na ·pa1s, ·o P!~~~~t\~!~Jr.'.'. ~·: ~u~~f.#tfiftr!q;~_l9.'~2~tip~~_J"'t~@'O,§¡lismo" é o illamento, como afirmaba Reagan. lgnórav1ac10ns <;le clase, e~tan _tam~n . dmxe~te do PqUP e os pa~t_?Si_' ,. ;. conmemor~t o·_sexto cente~nério . ind.a que. sexa. temporal de Wa- se tamén. que existan desapare~resentes. En~ P.o~oma ~enen un inte.rna.Ciori;~is. de Pol<?nia, a sa~ di-· Virxe Moura. Daquela, as lesa, tomando . distáncias da ci~os, ainda que si é certo que
m;p~rtante d.e ficit ª. ,mvel e~o-- · b~r./ O Pacto-- ~e aesó~i~:i' e. o. . at1toridades poJá'cas .non . po~de- ópósición . élandesJiiia; _· ainda existen presos políticos, que se
. nom~co, unha rnduc~?n do mvel C~l\fE;,· e:: ~9~.~~~..f~?.Ye~}J~. 1i~t~-\ -fcm exi!~lo,,,, ~A§p *4~~-.q~~-~-~r-~: . ~ue,_, ~.sr.~, p~stura . .die_, se axeitar estiman ntms 200, segundo os
de VVl~ª . ~ d(l. P,roducm~,. e,~case~ ~hcato ~kl.;nha,~-01;gap1~a90ta¡;~~9h¡ ··~~ '~léfo..:'nb;:pon'ti'.~de :' .cf~e ?¡i' ~e.Xt;:. ás ·,ii_fiiá'iións -- ';· q'bñ~ e· nova na dados cos qu~ ' contamos.
de alime~to~, ' e todo ISO, ~n 1.i:- tica q;µe tivese como fi~ ?--: ob- .- sem'p re_ se uniu ao· pOVC? na 'de- .. Igrexa, que nunca· perd.e u oca· ~~. _ · ·fonsa_dos i;n~re.~~s naéionais po- sión de se amoldar~
'
EFECTD S NEGATIVOS
. ñas .~~ra1s, . prov~c~do pola m~ tención do p~d·er. . ,
xestlon .das aut_o ndades polaC?'s.
· · Tratábse , pois, · de entorpe- · Ia:cos.
'
~ .. ·
N~ ~ nive~~<:>-!itico ~ ide~lóx_i- c~r a pi:odución ·e e~p'reg3!. áe; . Arelixiosidatjed~· povo-non ., · . Suxírenos esa aétitudeqtiea
Un factor negativo que des6 árma política, . . tanta con:io -se ere no Occidensituación . tópase encarreirada tacaríamos é o · que se poderia
eo ha1 desv1ac1ons claras; cunha . conomia. .
burocratización do poder _e :. un - empior~fÍd~;.~s" ~.cúídfcÍóQs_~;e v}':~, :~. te~. : é. eómprei)síb~J. Chegue co::: . _po~tic.~me~te polo réxim~ pola- chamar
"po.laco-centrismo".
ª?1:1so .do mesmo, por parte d~s da da ~povoae~ón, : ~'mptpcáq~_oa~ ~:. fÍ!ó, fjtQ_ fiist6rif:o :que.0 . pfim_éi~.:·. ~·_. c, ;e_,; _e . 9ue e factfb~I.. a s~1da da OS' polacos síritense o centro do
. dmxentes
· ~ ·'c1·· p·,· e ·d.··
' '= la·c··a· ? · cnse>
'Ü$
e staban mqndo; como se todas as mira- ·
ro pnn
a hist·· 0,-r..1a··
· ..p-.o
" ....
.: sectores
, ; ·,que·
• -_
· do Estado -e do Parti- de·s pois á_protesta · . ,
do, e-un p~ogresiv<;J desven~ellaMiefzkoe, fundador do Estad~· · c?nscentes dela, 1dearon_·un mo- das estivesen pausadas neles. Esmento das masas. .
· 1 . · · .: · . 96 6- -6 .. · . v.1menío .que ccallom no PRON te síndrome ten as suas raigaNo :nivel social a 'crise - é A LEI MARCIAL
P~
ªt·~º .no an~ -~ ·.'ta
· ª -~az.sm_ º-· ; (Movímento patriótico_de rena- mes no século XIX cando Poló. '
·.
cns 1amsmo para e.vi · r a ex pan.
· . ·
aguda. Pensemos que a mocida·
.,
·
.
.
.
.·t. a· - . • . ·. , .
cemento
_
nacional),
composto nia era disputada polos xerma- O in cumplimento -nor parte s10n cara ao .oe.s e o im~eno
POUP
PCU (P t'd L
,
h,
1
de polaca, ~n idades de 16 a 30 de Solidaridade dos ;áctos de'. xerinano, :ao . i~-Jtpo -que ~i-via _,., P·<? o ,_ _ ..' o . _:
ar 1 o . a- nos, austro- ungaros e rusos, o ..
anos representa o 28 por cento 1
d
.
f
. . ·. . b-rego Umf1cado), o PD (Partido que acuñou a .expresión polaca
·da - p~voación total e ~ so· por Gdanks _e
intensificación da
.~
ag~cnpe
plara renar as a~re- -_ · n~mÓcrata), :; diversás asocia- · "alma dos povos oprimidos", de
.
'
101'ta polo poder fixo preci§a a s1ons uos ese avo,s paganos. · ... · · . , ·
, 1i .- · A _ .
.
·centó dos traballadores. En d.e- ·
. , J
·
.. n. _1, .
t -.- t
c1ons .cat,o cas,. como a socia- claras.connotacións mesiánicas.
implantación: da Jei ' marcial en
ro oma t'"'
rv.o <un. 1mpor an_e
-. , PAX
A :. . ·., S .
-·,
1
finitiva
- · · d-i '
d. · r.··; t' da·. .d. e - C
c1on
En definitiva,· a . - desactiva. ' Polónia é. da mocedade
·
_ ' novembro do·- ~i 981, tratando- ·de
p~pe 1 na e1e.nsa a \.::-fJS Ian ~ · .
· · _, ..,. e· a sociacmn
. ·d
d .ocia Mozos que · queren . pastos de evitar a cris.e..que situaba-a
·
.
·
"
.t
d
.
t
·d
nshana,
mtegran
o
ca
a
vez
ción
Poió- -e o ie.1 o o nomeamen o . · e
,.
.
,
d
, dq problema polaco é unha
traballo e vivendas, novas artí- ni·a· ao pe-·aa·.~gue_rra -GJ.vil. Pensé- : Woityl~ · éomo Pap--a- ·produce . ~ ma1s a~s.-po 1acos nos.9rganos ~ contribución· á paz en Europa e
· d. _eporttvos,
· · ..
d e mos que no ano-. l981 a renda - ~ tmha
. 'J forte impres1on
•
e ., - d o. A capac1
. 'd a d e- d e d.,
. eµ los · c:u·1tur~1s,
no .seo
·dos . -p.· oder
. " local e estatal
. " . ..
,, -. , no mun
iacons?_mo e _d1v~rs10~. <;u,n~a po- nacional descendeu respecto do .. eren.tes,_que o. consideran un .paNos últimos meses o POJJP !ogo . ª?·,~obemo pre~idido ~or
voac1on ·as1,- non e- dificil que
t .
t
trio ta Por prime ira vez un po_
_ 'd d d . .º • ,-v.1', ._famzelsk·1, a tolerancia rnanhda
f t . . ano an ~nor nun 12 por _cen Q. e ·
. ·
..
.·
'
:r~cuperou a capac1 a e e mc1~• _..__ 1
. . .
d S l'd 'd d
lif ., · . .[: 1 ,
pro eren os, ._1a ~~. s ~ro e._a~ _, a. p.rnqución .~nun '16 por c~nt_p,,: ·~ l~QO,~,stime a xefatura_d~a ..~grex~... ,.. dii n~- soeiJdad.e; ciesp~is 'da de-. -.~.P~ os_act~~1~tas :e o i.__an a e,
vendedores de tlus10n~; 1qe~li~~_,· da'do.s«rue ·amosan o:vcrlumé~·as · N&; ~gost~·,~o: 198·0; a··prote·sta- -_ .".pui;aCión de ·-30.:0ó:Ó militantes~·.'.- · ~;ª'~t~:2~lh<?~ · ~: ~.!~~ e~os pas~
7
peis. :-:-·¿ ~-:~~ ·, - . · '" , , >, ·-: ~ pe~~cts e,· o;~caractér- fondo da:~ti~ . >v~i?l:il~za_se "il~rav_é;s ~a I~te:Xa · e· a; "_: ~ .:due re,ptesént~b~a~Ú:-i( r :fi/~:.-· ;~~· s . ao P?D~ ·a ~:form_a e.cono.
vts~ta .cte· WoJ~yla serve par'! -~x- _·,.cento _d{l militánc_,i<:C''O_ se,ú pres:,¡ ~rn~,, a. ~1smmu~1~n.dos. ngore~
No ·vetáh do 1980 produ·cf:.· . se: · ,' ._ . . _' ·: ·:.
ronse impótÚ.ntes "protestas_so- '
Pe·s1e a iso as forzas antrso- tenotizar a .cnse-.
t.,. .
d
. ·f
_
impQstos nun pnmen:o pola Le1
.
..
.
. .,
_ .
·
·
ix10 me rou e a orta 1ou o seu
_ ..
·· <
· • · •
• .
·
-ciais, agravadas pola d.e cisión.de cialistas sofren unha importante EFECTOS. PO. SITIVOS
.
. •
t
. f
Marcia}, a nova. L~1-Smd1cal que
1- a· J,nxen
.
pape
e,
que
se
vrra
or.
f
.,
.
d
.
d'
erguer os .S:alários · aos se,ctores derrota no novembto do 1982
t
t. ·d
.· .
garante a ormac1on e sm ica. · os. t-raballado·
. ' .- - Dada · a · ine_·vita~ilid ade d a
emen. ,e etenorado.. d epe~· d eptes . e ·~ - autoen folga; o.. . que provocou Unh a ao· non respaldar
-.
. < , ..
_tos : m
'.>

Y

1
·

com

<. ;...·_.:
ª

1

-:-_ •

..- .. . •

·
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reacciófr · ·e n cadea. A protesta" res os chamámento·s á folga e· as
era xuta
así o recoñecera ·o inanifostacións. Neste clima-. de .
Partido Obreiro Unificado Pola- progresíva normahzación da vico (POUP) na sua autocrítica, da social e económica, é cando
pero ocurriu que os ~raballado-_ se produce~ v.iaxe do Papa.
j
~c028A Q;Q .Q2, Mi 28.. .Di-\ X.W ILlill /~ U9B:J

e

viaxe e- posfas as cousa_s as_i, non
ha~ dúbida de que esta compor-:
ta elementos positivos para o
socialismo, · pois lexitima o réxime de Jaruielski, iilado pólitica-

~· As aspiracións da p.rehsa ·~oc-. _ xestkmários, son síntomas de
cidenta_l de asimilar o Co:tisello c9rdura dun povo que sen deide. Salvación Nacional coas xar de ser polaco segue a ser so- .
Xuntas Militares de ~Latinoamé- cialista.rica fracasar.o n: o Papa non~ to- ·
XOSE M. BLANCO

f'

1

~

.·-··MUNDO

'

A pista da CIA no atentado ·cóntra o Papa ,
lona Andronov, periodista
soyiético, atópase preparando ·
unha série de artigos sobre
aquel atentado . Neles revela .
que Ruzy Nazer, axente da CIA
e funcionário dun ultrasegredo
departamento da embaixada
norteamericana en Bon~, tivo
unha importante tarefa no pa- pel. de coordenación daquel intento de magnicício.
Segundo as suas investigacións, estabelece que a . sé da
banda terrorista de fasci.Stas
turcos "Lobos Grises", organización que ten to u asasinar ao
Papa, atópase na República
Federal Alemana, e ainda que
está fóra da lei en Turquia, ten
existéncia legal na RFA.
Na capital xermano-occidental viven Enver Altayli, testa da
organización terrorista, e o seu
·líder nominal Celebi. A CIA
mantén contactos permanentes
con eles mediante os seus funcionários Paul Henza, ex xefe
da estación do servício de intelixéncia nordeamerícano en
Turquia, e o mentado Rudy Nazer.

Hai cousti dun ano desencadeouse toda unha cáriipaiia de prensa ·
dirixida fundamentalmente, fl "demostrar" a existéncia dun
.c omplot búlgaro-soviético, no a(entado ·contra Juan Pablo//. E
non só de prenso, 1¡ois as.J evelació,ns,.ge Ali Agca,
·
·
·presuntamente iridiú:idas :e prepdr~(ta! segzmdo· meios de.prensa
oct;idental,'por mefl!bros dos servÍciós secretQs occidentaiS.
Agora co asunto 'parado "aparecen novas revela.cións,
pero de signo completqmente diferente.

Umurzaroy, e no· 1941, corrie- zer daba instrucións a Altaylib
-teu traición no fr~nte soviético- que enviaba a Turkes ;cartas,
-alemán, rendíndose aos hitle- -que foron interceptadas pola
riano'.s. Bai_xo o ape~ido Nazarov - policia turca" nas que ~s~ facian
., '' - · "'-l
·•
·,_,"""'a ~ -- --"~-·- ·
la. s ara .derribar ao· gobemo.
_convertmse· ~ en
-v~r ~go ª? s~r , P P. .~-}? '" ,,....r .... r, :' 1·r:·qq ,r;
vício da Gestapó; ~xecutando . Fo,1 daql¿ela . can?o. se e· ~tab:~~~
aos· condeados a morte. No ou- ceu o control elª .orgamzaGion
tono_do 1942 foi nomeado au- terrorista '"Lóbos Grise:s"' pola
xiliar de campo de concentra- CIA.
ción de Kamenets-Podolsk, e ín, Unha . vez que andronov e.stategroµse máis tarde na chamada belecera todos estes contactos,
"Lexión do Turquestán";sfor- fíxose o imposibel para evitar
.
" .
mada con traidores pasados ás que
puidera poñerse en contacringleiras nazi~. Nazér 'foi dis- -to co xuíz Marte lle, na ·U.ália,,
tinguido no seu labor xenocida_, que é quen leva o caso do .atene ascendeu· a primeiro t~nente;
t~do papal.
e :despois da derrota n~zi__ pasou .- ·
· a adscrebeise aos servícios ianCasualmente, dentro de toda
q~is tj.e ilit~lixéncia.
complicada trama qüé ., s·e _en-·
Nazer ·e Henze, despois de di- . tre~ece no _atentado, foi ·Henze
ferentes Jll.isións, comezarnn a . o P~imeiro eñ difund!r .a_ tese
sua actividade conxunta
An- . na pr~nsinordeamericana ·sobre
kara. No 197 4, Henze 'era a ca: o suposto .c omplot soviétic~
beza da estación da CIA en Tur- ~blílgaro.
.
.
quia, e daquela . contactou co
Segundo as i.nvestigacióm 'du
."führer" dos · fascistas turcos,
periodista soviético, seria HemTu_rk~s, .e coa sua banda "Lob0s
ie, e cando menos outro:s 1cfous
Grises'~ .
.
-·runcionários da CIA, quen
Nazer ·foi despóis traslad,ado ticiparon directamente n.O ;atena Boim, onde aquela banda esta- tado.
Para este último, a sua estrei- nort seria <;asual· nen ocasional. beleceu a sua filial euro-occ~
ta amistade cos fascistas turcos . o seu verda-deiro . -apelido é dental Desde. a embaixada, _NaJ
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.clubes galegos .de fútbol queren montar unha asog.kfción.- · -~" ,... . ~.'
""
~.
,
SQn os clubes P.equenos qu~n -es_tán ~ando a bata!«: ~~ste~sqn~º~'·"J.e.~.tra~ C(tta e Df~ºr,~ifo*ngn;/~1{
nengun caso, amda que serian os meirandf!s beneficuidos~ ¡ :.,-~.,,, r- - ·.,~t- .,. ·- -.·· · . ·~ -. ·· " ' ."' -" _, ... ·
Esta asociacion futura, elboraria un ''pkm de estabilización do fútbol galego ".
.
A'demais entra a potenciacióñ donoso fútbol espectáculo, tanto a nivel de espectadores,
como a nivel de xogadores. ·
Unlül idea válida que deberiá ir adiante.

..

miso de que os xogµdores de _po'la culpa do .Celta e.do -Depor:..

r~~;vg~~6X~Y~~!!a,~:~·~~~, c~~~ ~. :~~~ 1:~u~-~~ªd:·á~!· !:s ~n~~~
·-tes de vende los a Clubes foráneos como está ocorrindo agora.
· ·con

e~t.e

compromiso, tenpntenciillr1~11~os> b dübes
,que estivera:rF en superiores ca:tegorias,:: darlles "oportunidades
:aos ,:xovénes galegas, máis ' de
.sacadle rérttlabiÍídade á canfeiú galega, xa que'· os futboli~ias
·ser~a~ vé'ndidcis só cando acadaran unha recoñeéida categoria,
conseguindo uns grandes ingresos e non como agora que moitos xogadores saen xuvenis, sendo marxinados no estranx~iro.
Os que conseguen categoría,
tampouco lle reportan ·n ada nen
no aspecto económico nen no
aspecto de ~spectáculo ao fútbol galega.

itarfase,:.l

ª'

COUSAS INCOMPRENSIBEIS

. E incomprensfüel qu'e Celta e
Deportivo· non .estean nesta aso. c~ación, cando son os grandes
beneficiados ·- repetimos unha
vez :rpáis- ; non sabemos se é
por autosuficiéncia, se por miopia ou polo que sexa.

1

Dirixentes dos clubes Compostela, Arosa, Racing, Pontevedra, Lugo e Ourense, que parece
ser o clube que leva a voz cantante, reuníronse para tratar de
formar unha asociación de clubes-galegos.
Pretenden con está asociación estabilizar ao fútbol-espectáculo galega dentro do contexto estatal, de xeito que· dous
equipos da nosa nación, Celta e
Deportivo se situen en Primeira
División, de forma permanente,
sen eses pases dunha a outra categoría como se fosen ascenso.:
res.
Ademais Caliza contaria con
dous clubes en Segunda Divi-

sión A e con seis en Segunda B.
Estes clubes acadariart asi
12.000 socios, e os sócios <lestes
clubes poderian presenciar_ os
partidos nos outros campos cun
descanto en canto ás entradas.

nanciadón. ·
UNHA SELECCION GALEGA

Moito se ten faiado dos problemas -de subsisténcia dos clubes galegos nas grandes categorias do fútbol estatal, debido a
.que uns se "matan" aos outros.
Tal era o -caso do Celta co Pontevedra en Primeira. Asi as cousas quedarian resaltas.

Ademais entre as iniciativas
de. s·ta asoc1·ac1º0' n ser'"' o formar
Adema.is, os clubes parece ,
unha) Selección Galega de Fút· que tiveron en conta a masa so~
Se Celta e Deportivo, como ool .q ue xogara ·partidos con ou- cial existente para facer estas
xa dixemos, os · clubes máis be~ tras seleccións .do estado ou
neficiados, se sumaran a esta equipos de Portúgal, aos que lle prev-isións.
Pero a cousa non debia de
iniciativa, contaria a asociación quedaria cerca o de~praza~ento;·
·
quedar
aí, debía.se de invitar a
con 25.00Q sócios, que apoiaAs taquillas. repartiríanse en
outros clubes a entrar nesta asorian a estes equipos co que se
ciación. Só asi o fútbol es.pectá-reforzaría o peso espec.ífico partes iguais entre os clubes cuculo galego poderia sair da de· diante dos bancos, que poderian xos -,xogadores formasen ~ aso· subvencionar aos . clubes. polo . ciaciación, e non entre aqueles bacle .en qu~ e~tá meti?º· .D,a
só feito de domiciliar os reci- que aporten xente á selección, d~bacl~ ~conom1ca e da meficabos, como xa teñen feifo outras como ocorre no Estado ·español. _.__1 era e tedio n.a vertente do espectáculo. ·
-·
entidades con clubes con granAsimesmo,· nest~s acordos da
des cantidades de sócios, abrínPero pode ser que ainda non
dose asi unha forma ruáis de fi- asociación entrarian o compro- yaia adíante esta idea. sérá todo
J.U

coa tnesma cantata de apoio á
·canteira, vaian e fichen a xente
de fóra, que son medianias sen
futuro. Fichaxes de rabaixa
¡ m~Jt_as ver~e~ , J?:ero 1 ~q,ue ,d~sppis
1
hai que ' poner" _para xustificar
a c_o wpra, co_:r!1<? lle 12asa a mojta
· xente ·ql!e vai _á~ reQ~ix~s e para
po_stos. qtJe e~tán perfeitamente
cube~tos con xogadores,.da canteira. .
Para qué q u ere o' Celta outro
porteiro? Ben, secadra a.inda
venden a Villanueva, senón pode ser que o teñan chupando
banqu_illo e que a sua oportuni-·
dade lle chege cando xa vaia
vello, canso e . sen experiéncia
debai.K_o dos paus. Casos parellas hainos a montóns.
. Mentras tanto, os xogadores
da canteira receben a baixa ou
os q u eren seguir retendo por
unhas míseras cantidades.
'

Pero para· que isto cámbie ,
teñen que cambiar os dirixentes, xa que está visto que a sua
mentalidade non troca nen con
'feitos palpábeis como son o
trance de desaparición do Compostela, Ferrol ou Ourense por
levar politicas- equivocadas de.
fichaxes e, tamén, polo mesmo,
a penosa situación económica
de Celta e Deportivo.
Esta asociación tamén deberia formar "unha escola de dire· ct"ivos" ' non estar·ia ma1' ou
un tribunal deontolóxico ou
comisión de seguimento de outros clube·s, para que non se cometan as falcatruas que se cometen.
Tamén haberia que mirar, isto seria xa cuestión dos profisionais, a maneira de salvagardar
os direitos <lestes traballadores,
por se chegan á directiva da asociación, nalgun momento, algun
deses cafres tiranos que se dan
nas directivas.
PUCHEIRO
7'
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. _Merque .a história de· ·
Galiza. Adequira
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Pi' da Baht'a andou actuando estes días por Caliza, despois duns cantos a~os de auséncía. "daquela
toquei,
des. "
i
,., ... J !
l. ,, 11
pois Cia experiéncia de "BemVirá", co grupo "Roi Xordo", · con
Quico,
Pilo cha,
Seoan·e, Romaní, e Zé Luís,
o batería que expulsaron por
non ter os papeis en regra.
Pero acousa durou moi poucas semanas. Cada un foi polo seu lado; traballei con alguns cantautores, Pilocha, J ei
Nogueral, grupos de pachanga ...
Fun despois ao Brasil, hai
tres anos, e paseis aló un ano
inteiro. E xa regresei. Eu síntome bastante galega culturahnente, pola mistura que
hai, enriqueceume o feito de
ser emigrante, ou descendente deles. Agora estou por
aqui para ver de facer algo estábel, e estes son os primeiros recitais despois de moito
tempo."

Falamos moito, e entramos,
desfarrapadamente,
no
tema da cultura e da música
do
brasileira
nesta altura,
pouco que se coñece en Galiza... "A respeito dos imperialismos culturais que existen é
unha pena que non se coñeza
~ música brasileira aqui. Tendo Portugal ao lado, e non
habenci.o nengunha dificuldade de entendimento lingüístico, e iso facilita o coñecirnento. Pero as casas discográficas fomentan a música
anglosaxona e concretamente
o rock. Eu penso, falo da experiéncia de 'BemNirá' que a
música brasileira é moi aceitada aquí".
"O Brasil é un pais de máis
de 8 millóns de quilómetros
cadrados. E hai unha riqueza
cultural inorme. Hai quizá

-

Acercar a milsica ·do Brasil ·

unha división entre música
rural e urbana, pero hai infinidade de cantores e moita riqueza musical. E ~lgo que
parte· d0 própriO · povo: E · haiunha lei do 71, que abriga a
que no rádio haxa un 60 por
cento de emisións de música
·nacional. Existe un proteccionismo musical, que era
moi seguido palas emisoras.

.

./

"Eu nacin en San Salvador, a capital do Estado de Babia, e ali
fipuei até os quince anos, en que vin para Galiza, de onde
eran meus país. El de· Soutomaior e ela do Ferro l.
Topei a Quico -Quico de Cariño acompañounos na conversa co
'Pi~, hai,,úns_
s ete a_nos e formanos un~upo, "Bem-Vir4",
e tocam'o~ ~urante cáseque unan?. Ercimo~ meio ·f!rofesi~nais, .
· pero a musica daquela -estaba mot mal aqut. Functonaba · . . ,
a nivel de afeizoados, de compromisos·políticos; tocaban cáseque só osfins de semana. Tivemos despois ,
problemas, porque nos -expulsaron
batería, por culpa du1Jhas
- coplas nacionalistas... " .
.

ªº

Falándoche
de·
no mes,
nunha liña de,. canción comprometida,
podo
dicer un
montón deles : Gaetano Velo-·
so, Gilberto Gil, Chico Buarque; e moitas mulleres, Maria
Betánia, Gal Costa; grupos de
música máis rural, moita variedade, en definitiva."

"E moi bonito que músicas de Chico Buarque, como
a "Opera do Malandro" ou
"Cálice", estiverari en primeiro posta das listas case un
mes. E son músicas contestatárias. Só- que. ao ser tan perseguidas as letras, emprégase
moito a alegoría, a ironía.
Satirízase moito para eludir a
censura.", dici'anos Pi, fa/ando de que no Brasil, polo alto
nivel de analfabetismo, era
moito máis marcada e perseguida a letra das cancións, ou . .
os textos da radio e a televisión que ao mellar a prensa
escrita.
"Geraldo Vandré, ·un home que aquí é un descoñecido é o pai da música compro-

un dos nosos anunciantes. Chámunos ªºnúmero (986) 22 24 05.
:le persoas como vostede están. a le1r este anúncto. Milleiros de per1e os produtos galegas chegan pola nosa_publicidade. Se lle intere- ·

metida, por · dicilo dalgunha
maneira, e tamén un dos artífices de achegar . a música
do rural á cidade. Déspois, ·os
demais, aloptan .distintas rnaneiras de articular a contestación, uns máis abertamente

-de.ntro
dos
límites
que
impón
a
censura,
outros
máis íntimistas, corno Caetano Veloso.
Había unha canción de Geraldo Vandré, "Camihhando"

CORUÑA ·

Falounos despois Pi da Bahía da situación poHtica no
Brasil, do tránsito difi'cil, des. pois ,de ·tantos anos de ditadura, da soberanía ·ao poder
civzl, e dali voltámos á música.

E remata dict'ndonos, · "Eu
penso que as multinacionais
que dominan no rnun.d o, son
as que impoñen os gastos,
que son os seus, e entón hai
que beillar a ritmo de reggae
ou de discoteca, ou de funoxalá · se ·coñecera
quie,...
máis de música brásileira; e
non creo que iso fose imperialismo cultural. Penso que a
similitude ·lingüística facilita. ríao, e tararearía se moito
m~1s, seria máis seguida a música brasileira que a americana."

T,nau'01
/119/Jcz·o'n Uj
Áo monumen
" to a Castelao
b """' u
·
.
.
.

1J

A história do ·moimento ten tav.tos grilóns -seguidos até agora por
este semanário- que repetiser ia
innecesário e prolixo. Deixar, se
cadra, constánda das axudas dalguns axuntamentos, das moitas
aportacións persoais do povo galego, _·
. ,;veos da directiva de
"Amigos da Cultura" para levar
adinte a obra, do tra_ballo de Buciños ~ para facer un traballo que
merecese ao homenaxeado ;..

COUCE.iF1D

PRAZA DO LI BR.O

obr;iro . e · estÚdantil. - ,..G oncretamente no 64, que houbera
un importa.ñte movimento de
folgas."

D!spois jalamos da "bossa
nova", dos ·diferentes tipos
de sambas, do "chorinbo ",. ..
. que son, non diferentes tipos
de ritmo, senón difere_ntes
tipos de c;ancións. Por exemplo nos sambas, hai uns máis
ligados a ritos .espiritistas, hai
o samba-can_f:ao, o samba de
enredo, ... "

:l.!BRARiA
ESPECIALIZADA EN LIBRO.S .
GALÉGOS E PORTUGUESES

que- se fixo un hino. 1 Desde <;>
princípio dos 60 era cantada,
e chegou a ser a canción que
id~ntificaba
ao
movimento

"Un faise á idea, falando
. do Brasil, dun país inorme, e
cunha grande capacidade de
criación, e é verdade, ademais
hai a capacidade de transformar todas as -influéncia's . que
veñerÍ de fóra, dándolle a todo un . compoñenté de carácter nacional."

"Deuse un proceso mm
importante
de
inmigración,
que se reflexou na música.
Do 64 até agora pasouse dun
40 por cento de povoación
urbana a un 60 por cento hoxendia. E isto procurou ~n
intercámbio m01 iinportante
na música que se fai."

s ás que os produtos galegas chegan ·pola nosa publicidade. Se lle inir este anúncio, non -pode dubidar da nosa capacidade de reclamo.

~r

' 983

"Quen pensaba que non o conseguiriamos é que .n on - coñece ao
noso pavo", reza o cartel anunciador da cirimónia de inauguración do moimento a Castelao na
Boa Vila.
Asi será. En Pontevedra, ás nove
do lusco-fusco do dia 2 3, no entorno da Igrexa de Sta-. Maria, tal
e como "Amigos da Cultura", en~

tidaae patrocinadora e potenciadora do evento desexaba desde un
primerio momento.
A cirimónia está invitada unha
, significada lista ·~e persoerros do
galeguismo, tanto de hoxendia
como doutrora, ~ pronunciarán .
parlamentos tanto os organizado- ·
res como alguns dos invitados.

Todo vai rematar o sábado 2 3,
con estf' número xa na rua. No
próximo daremos xá cumprida información de cómo foi, dos parlamentos, do ambiente. A primeira
vez que o pavo galega dedica un
moimento de tal tamaño, . non. só
físico senón moral, ao mestre do
nacionalismo, é como para non
perder a oportunidade de estar
presente en Pontevedra na data fixada.
1\1 ??P.l
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Así
como
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quen
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acababa por p dir
h" · ·
,_ - ~ . :· ,.
, e. . u~1 ~~ isq~etr9 ao compa.netro. mats proxnno e esixia un riveiro en vaso -d é w.hisky petando cqas mans~na barra coXOSE LUIS MARTINEZ PEREIRO
mp ~r neno que fa! btuido. para que 'se lle fa·
Mentres movo nas mans unhas cartas des- ga caso.
feitas polo tempo, talvez marcadas pola au~ .
N6n se realcionaba.·con riinguén,:colocabaséncia de memóoria, estou a pensar'·a inellor . -se mmha esquina,' illado, afastado até dos
maneira de vos introducir neste ·breve, mais que !1abia anos foran grandes amigos seus.
real, fangasia. Ainda non teño claro como Se~tiba Iiun banquete de. madeira escura
comezar; contarei a história tal e como suce- .~desees que serven para munxir as vacas) que
deu na . realidade? poderia: ser, poré'u. é moi clñá"g n cartel de "reservación", pois xa dixe•
.... . . ·" t:
' '·
'
.
pertgoso, portanto será mellor que a adorne: '· mos . qtre non era moi alfo. -Pedia unha xarra,
mos cunha ~iaxa desa imax~ación que está As ve'Ces média, ·dependia do te~po que tirase a ler ,. e con isto e a pouca luz que chegaba
máis perto da realidade do que o raciocínio.
... morreu xa, quizais canso de ler novelas · ao fiiícón permanecia horas e horas embebide v_a queiros, ainda que eu non creo tal afir- do ~~ leitura, hipnotizado. ,polo Mesmer da
mación. A teima por este x;eito de'literatura novela, abstraído de .tal.maneira <que nón se
viñera-lle de cando volveu das Américas... J d,_ecapba das mofas q:ue..lle,; facian os, homes,
~ran poucos os momentos _do d~ (esa .perso·· :.~ abo!fecidos de tanto xogar as cartas e con
naxe _que nunca vencerá a noit.e) nos qu~ ~, g~ñ~ de rachar ese· inverno de comunicadeixaba repousar as histórias d~ home de :_"¡ cióri~ ·
· . .: .
.
seis pés de alto, de ollada fria como 0 gume. ··. -~ qndo tiña a vis~ -~qsa achegaba~se a
dun coitelo, que engaitaba, coa sua indif~- unha: xarlela da tabe!'na ·e 'via as personaxes
réncia,. de raposo, tanto cantineiras (S<,>lda- · · d'?
.y estidos de vaqu,eiros, a amarraren
deiras) de esculturais formas como:filias de -~:. os Cá:ba.J.os en lugar das vacas, a conduciren
. a!gun xuiz ou bandoleiras (normalm~nte ·:·; dilix~~cias con pasax,eiros~en vez de carros
ocasionais) de peitos de globo ... Levaba~a~ .· d~ ttJt~co.'.. ou montan4o- ·educados cabalos
sempre consigo, acompañaban-no a t~das as < d'e llandido con panos- agachando o rosto,
· partes, nas esperas para cobrar 0 (in) seguro, .. ~~~~~-- ~n realidade ~3:~ rapaces subidos en
nas colas de beber nas fontes, no xinásio on- . b1cis.. ~onando~se os mo~_QS,. Se sacaban mis-~e pel~aban as suas .sombras, no asilo dos de- tos para.acender un pito el imaxinaba o deserdados de ,dentámia, no ~ater invisíbel das senfundar dun colt 43 (dixen colt, non lipeJíruJas, · na, igrexa (agachadas entre o cate- ·_cor)...
,
' cismo e a folla parro·q uial), ~esmo nos pou- ·
Encerraba-se dentro de si mesmo cun pecos lugares .de ,ódo que pode' haber nunha che que só .se abria para deixar cabida a unha
pequena aklea·, e máis na sua, que· via morrer . escolma de lembranzas. Parecia incapaz de
·fulgurosamente a sua existéncia a~te a proxi- ~.l emi~~ reaccións humanas, conseguira un formidadtr devoradorca ,dunha grande cidade, ·. te
doq hipnótica soledade, coa autosualirrientada conio tabeirón de cemento dos. · fiiérl~~. dun só ant~ o perigo. Era como un
seus p"equenos semeUantes. Cando 0 chama- . Robi,t'(s(>n Crusoe mais nuqha i1Ia habitada
ban para apañar patacas, colo,caba as n~veÍas . IltÍnl!~Ü>eqtiena cadea de ViVOS qtie para el X~
prendidas nos tetos da sua vaca mare~ e, cos : · estab~~- tan mortos como os pistoleiros das
seus lentes de aumento, devoraba follas. t;•..:': ~uas'; ripvelas. '
,.
máis fo~as a un tempo, cun asubio o~deaba ~ · · <':011.cebia o 'mundo ·como' un •pequeno ciao animal o pasar a páxina a golpes d·e rabo:!. ,i:petéi~Q de vivos, de ser~s · visíbeis 'parcial
A sua indumentária ainda que 0 pa:recese , m,~nt.e~ . ~·estinados a engro~r nun fututo moi
non ~iña nada que ".er co Antroido, levaba . p~ox·~""o a enorme cadea:do Fscuro.
unhas botas de coiro con estrelas de tres
A xente murmuraba ·da. sua posíb.el tolépontas, pantalón negro moi cinguido e cun mia, argumentaba-se que nen fataba coa sua
brilo de fa.rola apagada, cartucheira mexica- sofrida dona, desesperada ·ati.te a impoténcia
na en forma de xis chea de barras desas que d?s seus amigos (para resolveren o. infortúempregan as mulleres para pintar os beizos n_10), nen ~ducaba como era' sabido aos seus
(noJJ tiña permiSo de armas e non poidera f~~s'. mo.~ian-se arreo entre o real e o imaconseguir auténticos cartuchos), camisa a ca- x~ano, tman que ver abutr~s onde babia ca-·
dro·s brancos e negros (tipo Reader's Digest) rrizos, beber whisky onde h,abia leite, fumar
ou de gaceta ilustrada, pano branco co nó no puros en lugar de facer soar o alcacér, avisarpescozo. Tapando-lle a calva levaba un casco· !J.e ~<! __Eai das (ndias insinuantes candQ se
dos marines pois non conseguira m~car un· ., ~chega~n viúvas de vivos e mortos, amosar
sombreiro texano aló onde traballara. Por se os carteis ~e ''wanted" que non eran outra
isto fora pouco, usaba unha colónia chamad~ " ~ousa ~h~ c~der~?s d_e caligrafia...
.
.
"Suor do xeneral Custer reforzado".
· A:l~ns, os ma1s ousados, xa lle tiñan re- ··
A sua entrada na taberna do pobo que da- comeriuado unha casa de repouso 'de grancle
H
'
'.:&... l
d d •
•
quela existía, era a dun verdadeiro "saloon"
S<?na, e e, cun an ar e msecto, f1caba aJleo
botaba unha ollada de enterramortos por ri: ~- r~a~a4~ · ~ue os máis t~cia~ con infalíbel
ha das mesas valeiras e iniciaba un carniñar habili~e d1ante dos seus_nances. .
maino e dondo, ensaiado, de cara ao mostra- . Non foi pecesária nengunha destas drásth
dor (non era tan alto como Jho.n Wayne mais . c.as .m~idas, a rnorte desenfundou .máis rápidaba o pego cun aquel de pro.t agonista), co- ' - c:!o ~ J}~Q ~~ ,deu tempo a, ver c~mo un :váUia un cigarro, mordia 0 seu extremo e-,' dés- . q~~tro ~e p~hcula chegaba a p,res1d.e nte dun
·pois de cuspir, tentaba-inutilmente acend~lo pa1s de· sheriffs.
. .
.
,,
na faciana cun misto, canso da operación
A Coruñ a
Para. Alva, unha nena que ainda non entende isto
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libros
ción"' dos mater~is Ilirrativ~s, pe.os diversos remates do relato amos~n a capacidade narrativa de ~arlo desenvolvimento .do tema~ en
. fin, ·b~n porq~ non · abJrre aó
," ' ' dnez oéa e o-leito¡, s~te que ;poi-'
....Hai en ·Galiza escritores ·.· que
.: leitor. Xa' o dixemos, estes- dous
' . do haber un senfin de remates e
sempre están'. dandolle (supoñe eu)
contos e este relato xu~ifican un
que o riarr~do:r quedouse' (na su_á:
á máquina de escreber, fan da es/
vo_luine
que' _se ·distingue pola sua
boutade)' · co. millor deles: Outro
crita -a part~ do pracer · persoal ·
cálidade
média (inda ·que éonteiía
dos contos ~ "Carta ó director", :
· ¡ que lles.,debe supojíer- un labor
·
dous
contos
ahondo áb-urridos : ..
onqe a dosif ica~ión· do humor, a .
patrióiico' . .:; uri dést~s-- .vh~mes é ~~· b:.
;.
"A'
desp~dida":
~ '!.CQ_nyersas~ naescolia dos . '·'anexos~ ' ~ etc. 'fair ?
Xosé Neira Vilas, out;ro Fr~nCisco
Lar~ira") -:_e ·'SobretoCió -·porqµ·e ;~s':
únha
pequena
rnár:avilla
dui:i
conto
Fernánde~ del Rieg~. Qutro. é ...o ._
tán atravesados por urrha-linguaxe
" que puido perderse nás néboas .peautor do que irnos falar :Martínez .
popular que 'Martínez -Oca bebeu
ro-qtie o naso autor soubo se~pre
Oca. . éon Martínez Oca acontertas
terras de Berres, onde eu, ún
dotninar (compárese esta carta ao
ceume o seguinte; A sua primeira
ano,
nas~ festa~ é~ honor da Vir-.
~d¡;ector ~oas- ·cartas que aparecen
novela,; "Un ano e un~ Oía", non
· xe ·do Amparo, rec_oncilieime coen
Breixo
de
Conde
Cid).
E como
dei acabado de lela (non pasei, se
mig~ e c;9n Gal.iza .
· , ~emate url' relato verd~adeiramente ;
. mal l)on lembro, da páxina oitent?bo~
:
"'Un
arr~cendo
de
rosas".
·
"noµvelle"
qµe
son
sinxelamente
·1 ·a ironía, o humor, e o~ _guiños ao
1
e cinco) e -comq 'escritor .pasara a
XESUS GONZALEZ GOM.EZ
_Bon · polo · I!lanexo maxistral dó
bons. Os contos son : "A volta. de
.leigor non son · máis /que pautas
ser dos desbotados . . N estas mesl)
Ediciós
do Castro, Sada-, l983
Su~na",. onde a cultura do autor;
~n
relatodiver;tidó;
para
nos
dar
monólogo
interior,
pola
distr_
i
bu·
mas páxinas, en facendo a reseña
/
de "A chamada escura dos cabor¡.
cos", manifestei a miña agradábel
surpresa ao me ter equivocado,
inda que puña reparos aos temas
elexidos polo autor. Acababa dicindo naquela reseña ·que se un dia
o noso autor a opaba un bon tema, faria unha boa novelá únellor
- que a obxecto daquela reseña, ,a
quen lle fara roubado o prémio
Blanco-Amor; fóralle outorgado
aquel ano a unha novela de cuxo
nome non quera lembrar.me).
Agora chegou, un pouco tarde, un
novo libro de Martínez Oca ás miñas mans. Trátase dun libro de re"
latos :Os Chapurros.

Os_- cha¡jurros.

Este novo libro de 'Martínez
Oca recolle trece relatos e/ou cantos de diferente extensión, tema e
feitio, mais en todo hai presente
unha causa : a singular linguaxe de
Martínez Oca, grande coñecedor
do galego pópular e que domina o
diálogo, que dun tempo a esta parte estamos asistindo á literaturización dos diálogos nas novelas e 'relatos, sexan estas líricas, realistas
ou como se dividan; que un sinte
un pouco de vergofi.a allea ao ler
cert.os diálogos. Nada máis teñén
de corriun .estes relatos entre si;
hainos realistas : "os asulagados";
líricos: "A ti,,Laura"; fantásticos:
"O remanso"; rurais :"Os chapurras"; vilegos: "Un á.rcecendo de
rosas", etc: Agora ben, dentro desta variedad e hai un ·elemento que
empeza a ser dominante no noso
autor :·a fantasía. Fantasía que
chega ao seu límite nun relato non
recolli?o neste volume e que quedou finalista no ultimo Pedrón de
Ouro : "Noite- de lugar". E este é
un erro no que pode cair <load.a~
mente Martínez Oca, non esquezamos que a fantasía serve para un
divertimento, ao seguinte número
co'nvírtese e~ aburrimento e repetición. Mais sigamos t~s relatos estes.
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En cambiq a truculéncia -ou "o
non saber rematar un canto:_ desfai con.tos como "A ti, Laura"; a ·· ·
f~lta -dun . pÓ!)to ~--.de· n:oni~ fai .
desinteresar ao · leitor ·de ~ó-ntos
'como ":Un paxaro no .xardín·" .
-. .Mai fraí dous
contos
.
. - e tm~elato ou

,

.. ,

MEMORIAS
DE TAINS

. J

- Hai -:e- n toda's .estes relatos ·e cantos un domínio da técni~a lir~rá~
'ria, da: construcción da natraóón _·:(da estrutura interna, irnos) qu~ .
~_ par~. s{ quixer~ máis dun· escritor · ·
· consagrado : o monólogo interior.
'chega ~ ser obra mestra nun relato
·tan so~o como . "Os a~ulagacJos".'
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andando a terra
A t~ttulfa de ·
"La .Voz -de ·Id .Verdad"

obses!onado polo Museo Provincial· cunha teima tremenda cara a
'· ·pintura moderna, .·maiormerite a
abstrata'. Pese a ser amigo-..de Pi- , ·
méntel non estaba conforme ' coa súa 1 po~sía: 'Pra él o · másimo da ·
· pintura eontemp,orfoe~ , ~ran: Sotomaior,' Castro-Xil e Xulia MinguiHón. Popularme~te c~ñocíase
lle como Manolo ou Mano liño dos
Coio;.
.
..

Tense escrito . moitas vec·es encol da luguesa tertulia do Ménde~
'NÚñez que,. indiscutiblemente, xirab~ arredor do poeta Luís Pi1TJ.enteLN~mbargantes nunCa. s~ ten escrit~; ·de que ún tena not~_cia_s ~,d~
tertulia de J,a :Vo.z de la · ver.dad~
· La Voz de la Verdad é unha imprenta; oxe do bispado, instalada
na rúa·Conde de Pallares, no baixo
do· ~difÍcio . do pa~o ' urbano do
Marques de San Martín de Bombrerro. O primeiro andar estivo
. adicado a 1 Instituto Femenino e
máis tarde insialouse nél o casino. ·
Oxe está. pechado. La Voz _de la
Verdad . foi un xornal católico . .
Candó ·deixou de publicarse o .xor- .
naUsta Trapero Pardo, que formaba parte · da redacción,. quedouse
coa imprenta, papelería e librería
e rexentoúnas moitos anos. Na im- ·
pre.n ta. publicá.base -e publí.caseo 'Boleti'n Oficial del Obispado de.
Lugo ~ t~ñense editl:úfo algunnos
libros de autores lugueses.

M. HORTAS VILANOVA

....--

~:~b¿n J;XÓsé ., Tf:Ípef6 P~~id~, ' ien ·

. coñ~cido de tódolos lugu~~es, é
un hoiné a])erto, córdiaJ, cunha -retranca · irónica inxertiosa inofen-

,e

siv~.

·Don Xulio ·Pérez d.e Guerra tiña
· moi pouca · estaura fís-ica, ñacera
en Tui e ca·sárase cunha chantadi-"
na,. tía de . Pilar Vázquez Cuest?:'..
Viñera a Lug·o nos seus .anos mo-·
'zos pra dirixir La Voz de la Verdad e· rematou de segredario ' do .~ ..
concello e de abogado en exercicio. Era proprietario dunhll;. voz
moi aguda. Decíase que comenzaba os seus informes forenses, s.e&i~
. pre coas mest?as palabr::_s

O. caso é que, ás primeir~s hÓras
da .t arde, pasaban por La Voz q.e ·
la Verdad o rector do seminarig
conciliar, coengo e · académico da
yallega~ don _Fran~isco yr~zquez
Saco; o' director do Museo Provincial, dan Mánuel Vázquez Seixas,
-]ellinek, Santa Mar/a "de Pare.;_
tamé~·da mesma academia; o con·
des
y otros ilus~res't;atadist'as opitratista Pepito Tal5oada'. e don Xu- /
nan, con sus claras 'y privilegiadas
· lio -.Pérez de Guerra, entre outrós
mentes y sus ilus~radas y bien cornotables. Os asisten.t es. eran, xeraltadas plitrpa-s...
·
mente, persoas ·de eirexa e sacristía.
Don Frañcisco ·Vázqu~z Sac<?,
.=

defensor <;lo vírtculo do , ttibunar
eclesiástico, tiña sona, entre os seminaristas, de ser un home recto,
moi severo .e 'ina~equible. · G;anfu
mador de, tabaco de picadura hababa, no trato resultaba un home
campechano, comprerisiv'o e simpátic0. ·os seus ollas, pequenos e
hrilantes, detrás ' dunhos anteollos ·
redondos -Qe ~ceiro, alcendíanse
frecuentemente . cunha ., chispa de
ironía. A él débe·nse importantes
estudos ·das ·eifexas da diócesis, da
catedral luguesá ' e dalgunhos as- ·,.
pectas da súa terra de Sarria.
.
Don Manuel Vázquez Seixas era
·un home máis ·ben pequenote, tendendo a groso, cangado de costas,
~

..

'

1

Unha empleada de La Voz de la
Verdad que estaba -ó frente da librería e da papelería, Betariz, nacera no Valadouro: Trátase -=-entendemos que, afortunadamente,
aínda está en actiYo- dunha persoa atenta, moi simpática 'e es- ·
traordinariamente servicial A cer- ·tas horas. forrriábase outra tertulia
arredor de ·Beatriz, de xente nova,
principahnente de tapazas do Ins-

..

1

'

Mbita da clientela gue tiña a li. brería, da· parte . das Mariñas r.:uguesas, do Valadouro e de Mon~o- · ·
ñedo eran a111igos persoais de Beatriz como os ·casabella -non' .se
trnt:a- da ..farri.ilia·...de -Miro Casabella-, os Cillero ou Nazatio González-Seco. Nazario González-Seco,
cuñado d.e Cünqueiro, funcionario
de Previsi6n ·en Mondoñedo, comentarista de política' iriternacional de Fa.ro~ de Vigo pasou longas
tempadas en Lugo por culpa dun
brazo que rompeu e.splor!lndo as
Covas de;> Rei Cintolo e que hunca
lle chegou a curar de todp·. O mesmo Trapero Pardo estaba moi ven- '
cellado a Mondoñedo, onde foi
seminarista, máis tarde xornalista
e onde casara.
1

Un lembra e evoca as tertulias
de La Voz de la Verdad coa melanconía e a nostalxa agrandada
polo tempo e a distancia. Eran outros días e outra vida diferente na
que había lugar pra unha comunicación fonda e humana. o comercio das ideas, das informacións e
das opiniós chegaba polas pei:soas
e non polo televexo. E ún depren. día a falar e, sobor de todo, a escoitar. O conflicto xeracional non
estaba tan acusado e a xente entendíase mellor ou polo menos semellaba que se entendía mellor.
Nas tertulias col_ncidían con frecuencia, sin problemas, persoas de
distinta edade e condición. O
~undo, evidentemente, tiña oÚtro
rimo distiñto·. E 9utra armonía.

"

fauna. dos ·rWs·
.

Don F.rancis~o Vázquez Saco,·
- don Mariuel Vázquez Seixas e don .
Soxé Trapero Pardo eran moi. ami-.'
gos, querí~nse co.m o irmaus. Pen~
, so que moitos . números do Bole:ti'n de Monumentos da provincia
·. de Lugo pla!Jificáronse en La ~oz _
de la Verdad. Os tres eruditos,
.. ademáis d~s súas arqueoloxías, comentaban ·a vida da cidade ·d-ª' que
. estaban moi ben informados. Esta
- tertulia era, en certo xeito, ·a cqntinuación da que - esistía, anos
_atrás, na Ljberi'a Alonso, da Plaza
do Campo, presidida polo escritor
e ·historiador don Manuel Amor
Meilán.

~

tituto F~menino. Algunhas estaba11 internas no ·colexo da Milagrosa e comenzaban a ·mocear. Os intres que· pasaban .en "La V9z de la
V~rdad" eran pra elas un respiro ..

M: CHOUZA/R. CID (SGNH)

latiná Petranius,~ e referrríase a uns'1
•
montes pedregosos, cJ.ieos qe pe9
·
dras..
.
Os dac!.os de captura desta espé.
. .
,
Nomes qu:e .sofreron' ·unfta evo_:'.".
cie non · son fiábeis nos rios galetopon~mza
lución semellante, 7apaí-tit da' voz
gos. En Portugal sen embargo hai
·latina .Petra, a..topáinolos ~a moreas ·
dados .e información ·de cáseque
~o longo da .posa x~ografi~; asi'.te~ "'
todos os anos 90 presente. século~
mos: , .
Os mo'iltes do Paraño unen as. próEn Gali~a, á.falta. de información
A Paralaia, pene.do dest~cado . : ternos que su.mar a pouca fiá.bilivíncias de Ourense e Pontevedra,
nas alturas d~ Moaña, e que teria
através- das ter.ras do ·Irixo e de
. dade · desta, xa que moitos ~ dos
o significado .de Pedra Laxa.
.Soutelo- de.Montes.
salmóns. capturádos consúmense
Peta1ta, s~r-ia p9is Pedra.Alta.
..pert.
o' das ribeir:as ~ . outws moitos·
O ~~e do· Testeiro, nestas pai~ . Pardavila, entenderíase c9mo _, Pe- ~·non soh declarados.
saxes ermas, 'tan herí debuxada~ ·
_dra daVila. · ·
·
-No Mifro n¿s 6.ltim.os imos, as
"
p~r Castelao, é como .un mar_
co ou
Perd~canai, ou Pedra de Canale.
capturas oscilan .de ·100 a 300 in,
- ponto de referéncia que ordena
A Peroxa, ou sexa A Pedrosa.
·dfvíd'uos na sua beira galega sendo .
todo o horizonte.
·
.
St:il.Mó"! Mt:.c ¡.¡ 0
Mesmo hai unha chea de lugares
m~i ~imilares os dados· para a porfl/>. lt ~({.A Nvi?~ .
chamados P_arada ou Paradela, reSon estás. temis moi particuia~
tuguesa, na actualidade. Pro· isto
r~s na sua constitución xeoló~ica; :, . f e.r ente aos que ,se .ten pensado se
non· foi sempre asi, xa que no an0
non se r.eferir.ian a un antigo im1927 hai constancia que .ria mar~
pois desaparece a pedra: gra ou·gra. posto ,chama.d o Parada que apare-'
· xen de 'Portugal pilláranse,s nada .
nito das zonas circundantes e sur:
ce citado· eb documeptos medie- .
roáis e nada menos, que 1.300
xe un chan abondoso en xi.stos e
O salmón (Salmo sálar) é unha · - 9-as nos flancos e aletas: Tras .a sua.
vais
: "sem os rrioradore.s pagarem .
exemplares, d'ándóse .outros irnos ..
lousas que tanto car<¡,cterizan as
vida no rio, acadan uns 20 cm. de
espécie que freza .nos rio~; e_. que ;
outras Paradas_e Direitos", Iese no
con pescarías de ~00 e 700, o que
construcións populares desta parie
lon:?(Itude, e encamíñanse ao mar
pode· acadar máis dun m,etro de
1510, e 'tamén "isent~s d~ pagar
do País.
·
·
comparado cos"resultados a'c;tuais'
lonxitude, ~h~gandose a capturár .
onde, cunha completa alimentaParada", rto ano 1116.
amosan o forte c!~sc,enso que esta
exempla:res
de
até
115<;ión., medran· moito. Pasando tres
no
Miño
. Nestes. lugares, forón exploraTa.m én se barallou a~ posibilidá.- ·
a sofrer ~sta . espéc1e~ O ·Salmón·
cm.e
15
quilos
de
peso,
e
nalg~anos,
poden retornar ás águas dódos durante a segunda guerra
de de que ,se tratase das parad_as
átópase eri água~ €uropeas 4.~sde o
. ha captura 'extraórdinária chegquces, para reproducirse. be décem- ,
m~ndial_ xacimentos de ·'wolfrá- /.
.dos arrieiros d'outros tempos onde
Cantáptico até ' o Nordt'; de Rúsia.
se a pillar uns indivíduos de máis'
bro a ñadal até majo · van ruhindo
m10, mineral que era usado por
descanS?-rian . e mµdarian as· suas
En Galiza' freza nos rios Eo, 'Ulla, -- de 20.quilos.
rio;·.e· segundo o mes que o fagan_.
o
aleriiáns e aliados para a constru· bestas.
Tambre:., · Mandeo, . Masma, Sor,
,
·
Realiza
a.
:
>
postanos
freiadeifos
levan
distintos nemes (abrileños,
ción de · cañóns e ainda quedan ·
Non obs~ante, dada a sua abunEume, Lérez, Verdugo e Miño . . -. en rios, e dous meses máis tarde ..
etc.) . .Os primeiros en rubir son os
na memória popular moitos condáncia en lugares o~de non tiña
Sendo o Miño o límite meridional,
nacen os xóvenes ·cara o mes de
m'áis grandes, e logo vano f acendo
tos . de - tr#ego e· aventuras ._que
pasado nengun antigo camiño, .os
ainda que .de ll}Odo esporádico .en.na_
dal. .Os ·indivíduos novos van
en orae· de· tallas decrecent~s. Os
houbo nos anos cuarenta· arredo.r _nomes de Parada e Paradela máis ._ . tra no rio portugué'~ A ve.
medran.do e sofrindo · cánibios
mac.tios ªº .as,cender soffen o ca- .
<leste negócio.
1
ben deb~n prócéder das voces laA po'voa-ción ' de salmóns está
·morfolóxicos e de coloración, reracterístico alarganiento das ma.XiO· pome do Pai-áño, que se repitinas Pedrata' e o se'u diminutivo -, aba'ixa:da debido aos recortes nas
cebiqdo eritóp nomes distintqs, se' las;,. .ql:le vens~ curvadas ,e n ganchq, '
te no lugar de P~raños, na estrada
Pedratela, que cadraria ben ·coa ·. áreas· de 'frezadeiros, coa construguQ.do as form~~ q~e amosen, co' ,~eqoinin.ándose machos- én librea
de Vigo,_ a Ourénse,. ten que ver ·
. ción de presas in'salv:ibeis, á , vez
omnipreséncia <leste elemento da
mo pinto e esguin.· Aó ·an~ de idanupcial. . Tras a -posta en indiví. coa constitución xeolóxica do .
. que ~e resinten dos efeitos dos vernatureza, como é a ped'ra, no noso
·.d e chámanse pintos, debido ás salduos · r~matan cansos: e-. adoitan .
chan, ·pois proc,ederia da . palabra
,País.
.ddos aos r·ios . .
picaduras ·de manchas avermellamorrer.

O Parañó

'

.oú.4 pedra ..
-

na_

·galega ·
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SANTIA_GO
Co gallo dÓ DIA DA P{\TRIA
. GALEGA, e corrio ven , ~endo habitual nestes últimos nove anos,
hai convocada u~ha ma~ifesta. dórt nacionalista que sairá ,.,ás
12,30 da Alameda' de San.tiago.
Esta manifestación está convocada .
poló Bloque Nacionalista' ~alego,
e .adírense a ela outras forzas pplíticas e sociais. O ·lema da convocatória é "O nacionalismo, so1ución
·pata Galícia".
Non ternos notícias ·de actos
convocados por ou,tras forzas para
esa mesma xornada patriótica.

. ECOLOXIA .
,
. ~~ CONTAM.INACION

tón o Ventrílocuo. '
I

O BARCO DE
VALDEORRÁS

I
1

A U.D. FreixidO' comunícanos a
convocatória dó µrimeirq Torneo
de tute, que comezará' o día 4 de
agosto ás 21 h. e rematará:__o día
15 dese mesrnq mes coa firiál e a
·entregá dos prémios. .
_ ~·
os· 'qúe estean interesados en '.
-participar,_ teráh que· se apontar ,an. tes do dia 31 de xullo ho bar Frei·
xido ·pagando tÚnt~ p~sos ~,
/

STA.MARTA

BRONLLE

DE ORTIGUEIRA

O 31 de xullo, na Carballeira de
Bronlle, a habitual fresta convocada neste encantador lugar,.en Meira, moi perro de Moaña.
Veñen este ano o grupo de Gaiteiros "Folla Revirada", o grupo
de baile de "Sta. Eulália", o grupo
de teatro "O -Morcego", grupos de
guiñol, e a actuación esteoar de
"Fuxan Os Ventos" e máis de An-

Como xa anunciamos a semana
pasada, o domingo 24 desde ' as 8
da . noite, celebrarase outravolta,
ainda que na .sua última edición, o
Festival de Ortigueira.
Actuarán por Caliza, Milladoiro
e O°'S rosales. ~or Escócia, Pat Kilwride Gróup. Por Irlanda, Kornog,
e pola Bretaña Gewrz e Pennou
Sculm.

gón, recebimos 1:4D'lén :unba yev¡s-·
· irmán, e4itada pola Lliga · Celia.
ta, .que'se a.utodefine mm0-lit~á
D 'Astuties. U nha :revista de 34 pá, O Co~cello de Fene "edita otra- ,
x~nas con trab~llos de todo tipo. · . .· ria-,e· de opJn?.ón. Edítáa a Ligallo .
.. hallo · premiado no con curso de. • Etnográficos, económicos e., cultu- . · de :fablans de l~ragonés..
·
· cómic qú~ organiza a . Sociedade .
rais, que servirán para afooQ.dar na
Qúizá, adema-is do cpñecimento ·
Cultural Medúlfo, e d"o que é autor
realidacle asturiana il. todos aqueles ·__;iaqúe1a rcilidade, _pOi~ ser in,ieAlvar_o de'la V egá Rodríguez>
·qu·e qu~iran <;oñ~cela. 'Pódese pe- ·
.r esante 0°coñecer .o ~oma-emp~
• Un cornic · sinx~lo, editado 'en
. cfü información -máis precisa ao
ga4o neste bolerins, reivindicado
córes, f eii:o poi e para· nenÓs.
nome ·dá. asóciaéión ·editora no
: 'q>mo fa.la aragonesa., e' que é man"'- ·
. ai)~~rtad-0, <:Je Co~eos 4049. de Xitido
todá ooeréncia en l:od:as
ASTOfl ·
xón.
as coJa,boracións· e arrigos destes
·J:lecelrimos ha:bitu.a hrtente a· re· ·bolet:íns.
.
.!.
ORACHE
. vista asturiana "A~FUEYU", e
,Información
ápartado de co·agota chégános outra· <leste povo :
Do.utro pov(; da penfosula, Ara~.
·rreos 4~8 de Zarago~.
·

ron'-

no

Quenperde lJS seus.mi::cc_s,
perrle a sua identidade ·

\

..

o.t;a 1'\ltetr~

Cal ros
·r

- p~~~c_ d~ Dárséna, J Á _ C~rnñ(l·

I

xurxo s.lobato
- O PASTOR .ELECTRICO
l_-APARTADO 322

fotografia

,

NADE~f. (LUGO)=J .

pedra furada, 49 · telf. 28100G - a

.
coru~a

.

libros
CINE POEMAS
.e/audio Rodríguez Fer
Edicións ((.erais

que agora traducen Camino Noia e
Marta Dah]gren.
.
O libro anúnciase como a viaxe .
a Caliza ·como ·"fin . dq mundo" ·
antes soi)ado e ·despois vivido, coa
particular visión de alguén que ven
desde afora.

Nas novedades que apresenta
. para, este verán esta editorial, atópase un novo título da sua co1ección de poesía Yent.o branco.
AS CONSTRUCIONS
~sta vez é o escritor de Lugo
Rodríguez F,er, quen nos regala un
POPULARES:
f eixe bastante. longo de poemas,
TEMA-DE ETNOG8.AFIA
c~ eixo comun d~ feito cinematoENG¡lLICi~
gráfico.
Begoña Bas
Dedicado o volume na memótia
Eqiciós do Castro ·
de .Carlos Varela, o libro coñxuga
, Doc{imentado e · interesaJ.:J.te· es~
unha re-produción dun fotográma
tuqo sobre as construc·i6ns .p,o·p~
dµnha película, cun poegia sobre
lares. Gráficos e a.b undantes foto~
a mesma. -"A Nai'', "O ácorazado
' ' P; tem}<im'', · "Cida9án . K~.¡1e", . e · grafi~~ aco~pa~_ap o tq:to de .Be<
goña Bas, qu~ ven pr~qidido du:n :
u~l)a niorea de · película..s m~stras
prologo -¿e Xaqu~ J,our~nzo, qo . ~ine,_. de,sfil:;i.:q a,o.Joqgo .dest~
iI'\if9wdpr li_bro ~d~ poef.n-as.. . , _, ., . · · m~s~~., ga, etnogr;_a:fia en ·caliza.
Anál-ise, do m~.io, exemplos de .
VIVIR NO FIN DO MUNDO · clasificación, ~ o desfile porme·noChristina Lillie~tiem~ , . ·
rizado idas . ·diferentes ·c onstru- _
_. Edicións Xeráis
cións : de producibn agrlc<?Ja, ,pes- ·
queir;as
_e marisqueiras, ¡iar-a o ·ganJ.
,
O número 40 da , colección
do, para a água, populare~ e -dé
· Morites e J:ontes,. é e_st<t volurne da
of Í cios; e ~ alguns OUtfOS- c:!Studos
'perioqista e novelist~ sueca: Chris- . -COnipoñe~ este , tr'ab~llo, editad.os
- tina Lilliestierna, pu~licado hai xa
na co_l5!cciÓQ. d_e cádernos do se~i
trece anos no seu país cle orixe ~
nário ~e Sa.rgadelos. ,

-¡

Entrega dos ·pfé".llios
.vieira.·e .Ouriiocacho de
A ,N.OSATERRA~ .

UN

.• ,

- Entremeses variados
Car:ne..asa_~ia·
Postres ~

:· · ."Viñós branca ·e tínto

: :.-. ·caté -e fico.res .
. --

•

-

:r

.No r~staurante _ da f.eirá do Gando
Retira;da de ta:r:"etas até o día 23 , ·
.;

-~-

1 .OOCf Ptas. -

En Santiago

As tárxetas· para asistirá cea están á venda. nas librarias IR INDO de Vigo, NOS E PUEBLO ~e Ptmtevedra; RONSEL
.de Ourense, LUME da Coruña, FUL-LAS NOVAS -de Santiago: ·.VILAFER de~- Cangas, XISTRAL de Monfor:te,
BlB_LOS de Lugo ·e máis HELIOS do ·Fe_rrol ou chamando ·á administración de A NOSA .rER.ffA. Retire~ sua tarxeta
· antes do dia 23.
.. .
'

N_.,22.8/. D_0_1 22-~A0, 2B.JJ.E .,XULLO/ J.9.83
-

\

··¡

\\ ,

\

.

-

.'

'·

AADEGA
-

-- O LAGAR

XERARDO DAS Al RAS

Ten planta rectangular e está feíto de pe- ·
dra ou cemento. As suas medidas son variábeis, chamándose as. pezas que o conforman
CAIXAL.' O uso do lagar foi decaíndo por
mor .da introdución das estruxadoras e prensas. o lagar típico constaba dun aparello que
cumpria a función das actuais prensas. Este
aparello constaba dunha TRABE ou FEIXE
furado .nun extrem9 (CABEZALLA) por onde ·p asaba o FUSO. O o~tro extremo (RABEIRA) estaba enganchado na paréde ás
BRIXEIRAS por médio do EMBIGO, sobre
o cal xiraba. Das BEIRAS do lagar ao teito
saian as VIRXES ou largueiros que non per·
mirlan que a trabe se desviase. Para exprimir
o viño colocábanse debaixo da trabe e sobre
o Bagullo ou Bagazo uns tablóns chamados
MALLAIS. Enriba destes púñase a PORCA
(peza cuadrilonga) sobre a que actuaba o ..
BORRON ao apretar a trabe. O viño saia
polo PICHO ou BICÓ para cair nun PIO do
que se Pilsaba as cubas e barris. Entre o bico
e opio colocábase a CESTA BAGULLEIRA .
para que o bagallo non ca.íse no viño 1 e este
fose limpo para os barris.

Unha das dependéncias que lle dan carác~
ter á .casa galega é a adega.· Pode es.t a estar si. tuada no mesmo baixo da casa, nunha de. pendénc:ta aparte ou ben baixo terra. A evolución desta verba levou u'n camiño distinto
desde o latín, ~o que seguiu -a palabra castellana bodega~. ainda que· hoxe quizá sexa eSta ·
última a mais usada no galego falado. Por ex· tensió~, outros sinónimos de adega serian: a
adegada ou lugar onde. os pescadores salgaban o peixe e amañaban as redes, e o bode- '
go; .Iügar sen piSc;:> onde sé facian as esfolladas, fiadas, etc. O .uso máis frecuente da adega é o da elaboración é tá.rmacenamento do
viño, ainda que polas condicións que reúnen
estes locais costuman de ser usados para máis
mesteres que o devandito. As adegas de mina
ou baixo terra son próprias de determinadas
zonas e para construílas·aprovéitase un desnivel do terreo que ·se socava e reforza con
paredes de cachote.- O piso das adegas pode
quedar ao natural, cuberto cunha capa de sábrego ou tamén se pode lousar co fin de
manl:ela limpa. O tamaño · varia · segundo .a
función a que se destine, e está en relac.ión
coa produción de viño e ruáis co. equipamerito con que conte.
'
ENV~SES

DITOS E REFRANS

'

-

1.- Lagar ' 2.- Trabe ou Fei.Xe 3.- Virxes .4-.- Fuso . 5 .- Penso 6.- Pio 7 :~ Brixeiras ou Vinaxeiras
- - .
.
1
O conxunto de envases que fornece'n unhá
8.- :¡?icho ou Bico 9.- Enviñadeira 10.- Piso ou Cepo lL- Turteiro 12.--Combos ou Canteiros
adega chámase FUSTALLA. Consta esta de .
CUBAS; PIPAS; BARRIS; BOCOIS; GARRAFONS e outros. As cubas son grandes
énvases fixos usados en zona; de grande· pro.:
<lución de · viño, Poden ser de madeira con
forma redonda, oval ou ortoédri~a ou .de ce- ·
mento (tinos). A sua capacidade sobrepasa os cinco moios (640 l.). Actualmente 'as cubas de cemento sobrepasa~ os 60 moios con
abundánda e son própdas das adegas cooperativas. De menor tamaño son os barris, pipas, pipotes e pipotiños; reservados estes últimos para ·g ardar os' viños esc~llidos e os tos_tados. I:Iox~ -non_ é frecuente o us~ de .
ODRES ou PELEXOS para gardar o viño e
inciuso refraneiro desaconséllao: ·~odre por
odre, algun ha sair 'podi-e". Pµr'én si é costume o uso dos garrafóns e garrafas, sqbretodo
para o envasado do águardente. Comple~n a
fustalla algunhas xarras e cuneas, ben de madeira, ben de porcehlna, ·para mellor catar o
cun aro; As tapas encaixan nuµha ranura-das
viño. Outros elementos da adega que non
liol_>as ·c hamada ·gargal olfgargaleira. P~a do-·
son para o . envasad·o , senón para a elaboramear as liobas e darlle forma ao barril, faise
ción, serian os BARCAIS. ou DORNAS e as
un lume no médio que a:o quentar a m.a deira éESTAS BAGULLEIRAS. Co fin de que os
permite.curvala mellor. Despois de cofocados ·
enva~~ ·non toquen no ch~n, colócanse so- . ~ os aros dos extr~mos, póñenselie ·os, dem~is . . _
bre os CANTEIROS o:u COMBOS e asegúranse con cuñas.
OS CUBEIROS ·

o

· O cubeiro é un carpinteiro especializado
na feitura dos envases par-a o viño, ainda que
-MEDIDAS
· tamén pode alternar· esta especialidade con
outro mester. Comeza o traballo por esco~
As ~edidas de .capacidade máis usadas son
ller' a madeira, que debe ser de carballo, casde máis a menos: O MOIO, e A OLA ou CA~
·o . interior do barril refrégase ben c~ri sebo
·taño ou de ~oreira ás ~eces. ~on debe ter fa.BAZO. O seu contido en litros varia dunha
ou parafina para tapar as posíbeis fallas nas
llas. A continuación sérranse ·as liobas deizona: ~ outra, sendo a sua equivaléncia má~ ·
xuntas. _Outros complementos do barril son
xándoas máis anchas nó médio que .nos excorri~nte entre o~ dezaseis e dezaoito litros .. ~
a billa, chamada tamén biÍlote ou can·ela, e a ·
tremos. Cando están toda_s feitas _hai que lle
· Un moio _a1:foita levar oito· obs ou caba.z os.
facer un rexiSto ou marca, . que ten que ca- · . billarda_que é un-pauciño que .~erve para ta· .
Tamén contamos coa média. ola e'· máis coa
po9ar o buraco que se fai na panza do barril
drar cando se armen. Coa ga:lr~pa fan~e as
~HOLA que co~tén tres cuarto~ de litro. cando. a proba do viño. Chámase ~mén a bixuntas onde han encaixar unhas coas outr~s . .
O cabazo faise valeirando interiormente a
llarda: sospiro, e tufo. Os cubeiros tamén fan
Lago fanse os aros e as tempas ou tapas. Para.
.pulpa que contén e a ola está feita de J.a:tón
caldeiros, -tinas e sellas de madeira, sendo esarmar o barril vanse poñendo as liobas na ta..ou follalata.
·
ta tamén µi:iha especiali~ade.
pa de -abaixo e agarrándqas provisoriamente

"E como u'-nha cuba de amieiro ".
(Senpersoaliddde)
Diseque unha muller coa menstruación non
pode entrar na adega pois avinagra; o viño.
''A adega cheíra ao viño que ten"
"A adega fria, quentarse espera
ao chegar a collei'ta"
"O que vai á a<J.eg~, sempre lle conta,
beba ou n·a·n beba"

"Quen vai a adega e rton bebe,
'boa vez perde"
"Quem se deita empipas,
amanhece em /antes"
"Numa casa se poe o ramo,
noutra se bebe o viño"
Este . refrán fai referéncia ao costume do
ABILLAMENTO ou v'e nda do viño. ao menudeo para ·o que tamén se coloca un ramo
. como sinal de que o viño está feito. (Tamén
cando a casa está rematada se coloca o ramo ·
no tellado).
Tamén un anónimo poeta, montañes e au- .
todidacta, escribiu:

"A millar carne a de ,alcatra
o millar viña o .da adega
a millor terra GaliZa
q. millar patr~a, a galega."

· OUTROS USOS
Ao ser· a adega uii lugar preferentei:nente
fresco; é toxico q'-µe deba servir para gardar
tamén a carne. Como complement~ dó viño
ainda que en menor . cantidade, gárdanse na
adega os xamóns, lacóns, ·untos, coiras e demais, pendurado~ do teito e protexidos con- .
_ta os ratos. ·Tamén os graos de centeo, millo,
etc. se· gardan na adega nuns redpienté~ de
,.
¡' '
lousa e maIS altos que un ho,me, chamaélos
·TULLAS. Estas constrúense aproveitando uil
curruncho, ,e por médio .dun)la abertura vaise
·tirando o gran, que se ·precise. Pode tarrién ·
verse nesta dependéncia o banco de ~atar, a
máquina de encher, 'ª sa,lgadeira, etc. -

