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editorial-----------

Campo e · cidáde 
¡ . 

Durante moito tempo os modos de vida rurais e urbaños 11ra·n·. contrapÓs-·
tos. Desde o Baixo-lmpério Romano traballar era sinónimo.de forzar a te
rra a producir: traba llan ·os "laboratores", mentras os . guerreiros defen- · 
dian as fronteiras e os cregos rezaban. O resto, co~erciantes, m~nestraj~/ .. 
etc. enganaban. O esquema servia, ainda que a sua falsedade fose. patenté." 

Cando se configura a "burguesia" urbana e os concellos conseguen po
der, crégos e nobreza ¡tratan por todos os meios de que o campesiñado 
lles sexa fiel, de que escape da solidaridade cos "desclasados"-bµrgueses. 
Pero os procesos produtivos complícanse grandemente e o campesiñado 
bambéase entre os dous polos do poder: a nova burguesia industrial e as 
vellas ·clases dirixentes. De feíto as cidades son dominadas pola actividade 
burguesa e a sua cultura expándese horizontal e vertica.lmente. . 

Galiza non contou cunha forte clase urbana de dedicación laboral. · 
Ainda no s. XX certos analistas escreberon que en Galiza a contradición 
máis clara era a do campo coa cidade. Escasa visión. Interesada visión. 
Con esa contraposición, a realidade agrária quedaba unificada e mitifica
da. 

Se desbotamos esquemas tan simplistas, se arrinéamos ·os anteollos 
que de~forman a reali~ade, atoparemos que en Galiza, como en tantos 
outros países, todo dependeu áté hoxe da produción agraria e que a loita 
polo domínio desa produción foi quen configurou a soci~dad~ galega. 

Peza decisiva desta permanente batalla foi a etapa "agrarista" de 1900 
a 1936. Como resultado afirmouse unha sociedade de pequenos proprie
tários rurais, conxunto maioritário do país, que se aprestaba a-dar a sua 
resposta política polos anos 1931-1936. A resposta debatíase. entre o 
cooperativismo, o colectivismo e o capitalismo. O poder oligárquico inte- _ 
rior e exterior deuse cor:ita e asestou ·sobre o pescozp do povo labrego a 
coiteláda da guerra dos tres anos, da masacre -paseos, asasinatos, -fusila
mentos~ para garantir unha . safda · capitalista. Asi, toda aquela festa do 
trunfo agrarista quedou en nada: vales asulagados para benefício de Fe·- · 
nosa, montes viciñais sustraíoos para a Forestal do Estado que daba mi- , 
gallas aos munic.ípios, destrución das formas asociativas do campesiñado: 
sociedades agrárias, cbncellos abertós, etc. O agro galega reduciuse; esfa
relouse e todos, peque nos e grandes proprietários, foron- ·incápaces de -
competir cun mercado industrial. A partir de 1964 certas loitas agrárias. 
opuxéronse a.o estrago. A mesma brutal'idade agr~siva' do poder, á vista · 
da pauperización do labrego, da sua fLixida masiva á ef'ÍíiglaC:ión, tentou 
de reducir os efeitos negativos e compensar o agrávi·o. Deddiu a '-'concen
tración parcelária", deu leis de devolución dos m·onte-s vieiñais, etc. 

Despois desta política de destrución, qué. no.s ~queda? Empezar cáse
que de cero: recuperar canto sexa ·posíbel; criar proxectos viábeis de prÓ
dución agrária tanto nos eidos da agroindústria como na agricultura ex
ten·siva, hortíccila, etc. 

E' un in tre de urxénCia; Galiza sofre unha crise : , económica érucial; 
ten que montar a sua ·industrialización,Jacer rendábel a agricultura re
cuperar a plataforma litara1, descontamin-ánd6a. é. ad:a·pÚndoa a pes¿uei
ras de ·posibilidades imensas. Toda unha irícitació·n·. a que córhpre 'da~ res~ 
.posta. Agora ou nunca. A frase -pode parecifr-retórléa, 'pero cjuer ser. ~ea
lista. Agora ainda podemos entrar nunha xelra de. áiatividade autoco~:º 
trolada, ao servício dos galegas e como "forma própria dúnha nació~ qÚe -
se sinte tal e que precisa autogobernarse. - _ ' · · - · · · 

O campo, o mar, o sochán, todo aqu.i espera a criaÚvidade humána pa-
. ra unha nación de traballadore~ n·unha democrácia social. . 

ANOSATIBBA 
' ' 
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cartas 
EN FAVOR DE 11CARITEL" 

Os abaixo firmantes, viciños do Bar
co de Valdeorras, queremos manifes
tar pola presente a nosa satisfacción . 
ao ver que a .montaxe teatraldo g,ru
po ourensár:i "C.aritel" foi '' grabada 
para TVG. Como se recordará, "A 
anunciación 'da Virxe Trajamunda 
tó""do por detrás" de Martínez Medie
ro, foi ' representada na nosa vila n.as 
pasadas· fes~as do Cristo, -naqüela oca-

, sión un fato de "torquemadas da ·cul
tura." tacharon a obra de inmoral in
decente, irreverente e non se ;abe . 
cántas causas máis, o que fixo que a 

Lpolém_ica saltase-á pre_nsa. 
~ensamos qu~ o estraño non é que 

nunha vila calquera de Galiza .-foi O 
Barc;:q .pero pudo ser calquer outra-, -
haxa ine¡uisidores lqcais que non en
tanden nen respeitan unha -expresión 
artística ceibe. O c.ertamente curioso 
e indignante é que estas opinións fe i
tas desde a ignoránCia máis caverní
cola e reaccionária, ato'pei:i eco e se
xan utilizadas· como pr.etexto, pola 

· Deputación e a Caixa de A forros Pro
vincial, para quitar axudas a Caritel.. 
Estes organismos deberian fomentar 
os feitos culturais con -obxectividade 

macia ou coas mans atadas e o tiró na 
nuca, uns cantos. fanáticos pensan 
que son .uhs valentes, pero en realida
de o que soné uns cobardes que can
do s_e ven frente a horpes armados le
vantan as mans lixeiriño pois só" se r
ven para facer a gúerra suxa,. .polo 
t anto eles tiña11 que contar que can· 
do un can vai detrás dun gato e este 
se lle -sube a unha árbore, ou ten que 
aprender a subir á árbore ou botarlle 
oUtro gato. 

O goberno non ten · que ceder a 
nengunha chantaxe, nen sequer á de 
Marce.lino Car.nacho, con esas mani
festacións que lle manda facer aos 
obreiros para x,ustificar o xornal del, 
ou nos quere levar ao ano 36? 

Non sei se terán a valentía de pu
blicar" a miña carta, pois qvedo cóa 
cópia espero que non a neeesite. 

JOSE FER REI RA 
Vigo 

N. da R. Efectivamente, ternos a 'valentia' 
de publicar esta carta, moi semel lante por 
certo a outras cartas, artigos, etc., que apa
recen en La Voz de Galicia, El P,a(s ou , ta
mén, El Alcázar. O que si sentimos é que 
ninguén vai poder contestar a moitas das 
causas que nela se din, pois mentras non 
haxa liberdade de expresión, exporíamo
nos a ser uns máis dos setecentos xornalis-

- tas procesados en todo o Estado. 
Sob-re este "tema, vostede, señor José 

Ferreira , pe-de dar os seus argumentos, os 
demais non . 

. e sen paternalismo, con respeito pola 
liberdade na cria.ción ar~ística e cul- · 
tural e sen primar (como sucede ac
tualmente} á determinados grupos de 
"arde", trente aós que se" atreven q 
criar vias própr+a~-, ·independentes do_ 
poder e críticas e irrevere_ntes cos __ O RESPEITO AS MINORIAS 
chamados bons costumes. · (ou cómo falar co presidente da 

D amos as grácias a ~·caritel", que Xu nta). 
~o seµ traballo conseguiu pór en evi
déncia :unha vez máis, a falsedade e a 
miséria -das políticas cultura is que se
guen as instituéió11s citadas e·os lími
~es da l'iberdade_ de exprésión·aqui_e 
agora. 

Levo tres meses esperando fa lar co 
Presrdente da Xunta, para expor un 
prQJ:>lema. Acércome a Raxoi cubro 
a instáncia de rigor, . con dat~ 7 no
vembro do paS?do -ano, e. espero. Des
de presidéncia moi diplomáticamente ..: Seguen· 14 firmas 

A NOSAT_ERRA 
E OTERRORIS~O 

· -pásase a pelota .a Cultüfa. O semideus 
~ázquez ~.~Hjgmef!e nen caso. Nova
l]l'?nte fart9_ de esperar, molto a Ra

·~, xoi. Cobr_i r .novamente . instáncia bu-
Resposta a un ·artículo sobre os GAL rocrática de rigor para fa lar co presi-
no número 237. dente . Realmente kafkiano! Pois nen 

li lamentábel que A NOSA TE- caso. 
R RA defenda o terrorismo de ET A Felicitémonos cidadáns, por esta 
coa pretensión de que é unha guerra - Xunta demócrata de burócratas a 
como .outra. Cando esa guerra, se é soldo ( po.r suposto de todos nós, ga · 
que se lleo 0 pE>d e-'. ehamar asi, esa gue- legós de a pé), ocupados en defender 
rra é suxa e inxustif icada, a m~nos sabe Deus e o demo qué intereses! 
que o que escrebeu iso.teña parte co- .Eu, entretanto , sigo esperando! 
mo· -algur:is periódicos no imposto ,~ até caneo ter.ei que seguir asi? A pa-
chamado revolu.cionário, que para a ciéncia dun ten un límite. 
maioria dos bascas e o resto de Espa- Grácias señores xunteiros, graciñas 
ña son un~ gansters, que matan para · señor Presid~nte polo re~peito e con-
poder viver unha vida de opulentos sideración que se nos ten ás mrnorias. 
millonários por bares e cabarets de XAOUIN Ma. PENAS PATIÑO 
Fráncia e semiando diñeiro entre cer
tos franceses sen escrúpulos para que 
os apoien. 

O quitarl le · a vida a un ha ,persoa 
non hai nada que o xustifique, ainda. 
que hai quen ve a palla no olio alleb e-
non mira á trabe no del. Dis que uns 
deputa<;l.os socialistas franceses ~dixe

ron que o goberno español ten algo 
que, ver co GAL, pois para min que 
eses hornes son os que mandarón aos 
soldado·s franceses rriorrer a Beirut 
para . soster no poder ao hitleriano 

., Gém~y'el, frente ao partido socialista 
do Ltbano. ' 

Por outra parte neste mundo nin-
. guén ten que estar refuxiado, a n:ie
nos que escape dos tribunais de xus~ 
tícia ou encontre un pracer en viver 
da metralleta. 

Pin que Felipe González, segundo 
as suas fontes, deíxa ao GAL facer 
o que lles parece, as suas fontes só 
botan sangue de inocentes pero eu 
voulle dicer algo máis, aquel que non 
respeita- a vida dos demais, que espe
raban que seguiran matando impune
m~nte?, e despois · mete~se no buraco 
como os coellos, e hai quen pensa 
que matar á xente polas .costas desar-

Santiago 

EUTANASIA 

Estirnado amigo: 
Nas miñas mans, o último número 

2 38 do noso importante e transcen· 
dental periódico, que ti tan sacrifica
damente dirixes. Número que me dei
xou abraiado nun princípio e logo ca
rra,xento ao ler o título con que Gen· 

. cabezas, "EUTANASIA PARA GA
LIZA". 

Consultando o dicionário'-un La-

~~CA 

praza d~ _San Agustín, 10 
- Telf. 22 67 43 

a coruña 

rousse-, atopo que eutanásia te~ o 
signi~icado de morte suave e · 'sen 
door,,90 mesmo-tempo·refírese á teo
ria de acorta'i: a vida dun .enfermo in
curábeJ. Pois ben, aplica.dos estes 
conceitos á Reconversión Industrial 
(Naval), non vexo por nengunha ban
da, primeiro, que sexa u·nha morte 
suave e sen dor, máis ben .todo o con 
trário, e se non o remediamos, será 
un asasinato brutal e irritantemente 
doloroso, para milleiros de postas de 
traballo de esforzados compatriotas 
nosos. E segundo, que referido ao 
feito de acortar a vida dun inGurábel 
doente, disinto totalmente, querido 
amigo, e sei que ti estás de aéordo 
comigo, de que a 1 ndústria Naval, en 
particular, e a galega en xeral, non 
son enfermos incurábeis, como nos 
pretenden fa~r ver os albaceas do ca
pitalismo español, que detentan hoxe 
·o poder central ou o autonómico 
senón todo o contrário, sabemos qu~ 
cun auténtico poder de decisión polí
tico e económico nas nosas mans, te
ríamos a capacidade suficiente de di
rixir e planificar a reestruturación in 
dustrial, a agrícola, a pesqueira e a de 
serv ícios, de acordo coas nosas autén
ticas necesidades, e non seríamos os 
grandes sacrificados do Estado espa
ñol, para servício da acumulación ca
pitalista cara unha mellar competiti 
vidade na C.E.E. 

Como me consta de que foi únha 
·tra~nada dese pequeno e irritante dia
ño que ahonda polas redaccións pe
riodísticas, non lle din demasiada im
portáncia, sobretodo ao comprobar.á 
volta de páxina a postura esclarece
dora e maxistralmente exposta do pe
riódico nesta cuestión, pero como 
penso que as palabras débense empre
gar nos seus xustos e precisos térmi
nos, é polo que teño a obriga de diri
xir a vosa atención neste ponto. 

ALBERT E PI ÑEI RO 

Vigo 

NOTA DA REDACCION 

Entre os diversos erros que apare
cen decote no periódico, quere 
mos deixar constáncia dos segu in
tes: 

-No n.úmero 236, a entrevista a 
' Isaac A. Estravís, que apareceu 
sen firma, foi feita por Anxela 
Rodi'cio . 

-No número 237, a crónica de 
J. Rotring do Festival de rock da 
Coruña tiña vários fallos de trans
crición que dificultaban a sua lei
tura, producidos a o ser recollida 
telefonicamenté. 

Servan estes exemplos, que non 
son por desgrácia únicos, como 
disculpa · aos nosos leitores e cola
boradores polas erratas que apa
·recen na publicación . 

. OUTRO PRODUTO GALEGO QUE 
SE EXPORTA . 

O PASTOR ELEC.TRIC.O 
· APARTADO 322 -NADELA (LUGO) 
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Ardes a TVG dicíase"qoe era 
' "de Pena~·. Agor-a, _ ,. 

un ano despais de cesar 
o anterior director, 
de quén é a D/G? 
Nos bares, pero sobretodo 
nos.cenáculos políticos, séguese-
a criticar a TVG.'Os de PSOE, 

• < ' 

unhas veces acu~n ao actual .. , 
direqtor de ser nacionalista e até 
o critican por sacar . 
na información dun destes 
congresc;>s, o hino galega; · 
outras veces acú5ano de sacar . , 
moita información da Xunta. 
Os de AP di n que é do PSOE, 
e os nacionalistas tamén din 
que a TVG está ao servício 
do PSOE. 
Alexandre Cribeiro, q director, 
nega todo, menos que 
é nacionalista. 

Coa TVG pasou algo parecido que 
coa chegada da democrácia. Habia 
tantas ganas de que chegase, levaban
se tantos anos esperándoa ... Afinal 

- chegou e moitos dos que creian nela 
qesencantáronse. Na TV de Gal iza ta
mén se levaban anos e ª.!1ºS esperan
do, pedindo que cambiase o director. 

· Porfin chegou o relevo, pero tamén 
son moitos os d~sencantados. 

A persoa que tiña que propiciar 
que non se producise este desencanto 
é Alexandre Cribeiro. Non quita isto, _ 
nen ten nada que ver, q~e o p :óprio 
director se defina como "Ünha persoa 

· permanentemente desencantada". 
Agora ben, Cribeiro, un ano des

pois de asumir a dirección do cen~ro 
galega de TVE síntese, senón satisfei
t o, si medianamente . contento, polo 
menos asi o di e para isto expón co
mo motivo o que a TVG pasou a ser 
o meio de máis audiéncia de Galiza, 
ou que levaron un prémio. 

Para Cribeiro este era un ano "no 
que tiña que lograr os meios para pór 
a programación que eu quería, que, 
claro, é cuestionábel". 

E como méritos desta programa
ción pon o tratamento de todos os 
temas "importantes, políticos, cultu
rais, muller, emigración ... " 

Pouca xente 

.Pero o director da TVG ainda bo
ta en falta persoal; sobretodo novo 
persoal cualifiéado. Case ten a mes-

ma plantilla que hai un ano, especial
. mente en informativos-: 

Os correspondentes só se_ renova
ron no caso da Coruña! nos outr6s la
dos seguen os mesmos. 

- Os demais correspondenteS-seguen 
a estar pluriemprégados-e moitas ve
ces táltalles non só domínio do rpeio, 
senón "ílusión pola notíeia". A inda 
t amén seguen caíndo_nos vellos érros 

_ d e ir cobrir recepcións, conferéncias . 
e mesas. redondas; pero dun xeito 'sui 
generis': unha pasada· de cámara pára 
que se vexa o conferenciante, ao pú
blico -poñamos por caso- e xa e"stá. 

A TVG, só en contados casos bus-
ca notícias novas ou exclusivas, limi
tándose a recoller as informacións 
que aparecen nos xornais e dáhdo!le 
imaxes. Non ten ·un trat~mento infor
mativo préprio. Cribeiro afirma que 
"se está renovando de maneira· cons
tante a programación _e buscando no- . 
vas formas". T amén afirma que o 
contido se "adapta á rea lidade do pa
ís galega, e que o· fai sen interpreta: 
ción nengunha". Ainda que tamén . 
recoñece que a "intención pode estar 
na escolma". 

Ao servício 'do PSOE 

Todo's os grupos políticos, agás o . 

PSOE, critican que a l;VG ~stea ao 
servíGiQ do partido no poder; desde. 
os nacionalistas a AP. E, a verdade é 
que se ollamos para os ·coAtidos, non' 
podemos afirmar que se trate mal á 
nengUnha fo(Za política, non se criti- -
ca, e se hai que f~celo recórrese a ~o
municados doutras forzas. Pero aí es
tá a famosa escolma que dicia o di
rector. E asi pode apreciarse que o 
PSOE, que non é a forza maiorit~ria 
en Galiza nen á que máis presencia 
ten na rua, por pór' dous raseiros pa
ra as notícias, acapara moitos máis 
minutos de programación que .!len
gúnha outra forza política, incluído · 
ó goberno autonómico. 

Hai casos tan flagrantes como que 
se lle dea catro vaces máis·'."'espácio a 
unha sección provincial da UGT, que 
celebraba unha re~nióil, como ao 
congr~so da · INTG,¡ só por. citar un 
exemplo. _ _ · -

"Non tiven presións" 

Cribe-ira afirma que "nunca tiven 
presións; nen veladas nen directas do 
meio nen de nengun partido poi íti
co"; ainda que recofiece que os trába- -
lladores s l_pud~ron Gu poden telas, e 
que¡ ·ao_ fin e á postre, son estes os 
que fan a Jnformación. ·N~s sabemos .. 

·cERAMICAS DO CASTRO E S.A~-GADE LOS 

Ll~BRÓS GALEGOS ~ PORTUGUESES 
GALERIA DE ARTE 

Sá rgadelos, Cervo. LUGO 
O Castro (Sada·) A , CORUÑA 
Rua Nova, 16.S~N.TIAGO DÉ COMPOSTELA ·-, 

¡' 

·¡ 

que er:npez~r por outras' incompatibi-
1 idades, coirro que algun _correspon
~ente, concretamente á da Coruña, 

traballe · no Gabinete de Prensa do 
· l\xuntame·nto, en Rádio. Cadena ·& fa. , 

·._:_., 

qÜ-e ~oi_tas .vecesCribeiro ~e l~menta
oá do tratar;nento o~do a ..:. i~forma
cións-,' pero segue a dicer que lle falta .. 
xente; o _que non dá dito, a inda que o 

. deixa sobreentenqer é. que, adema is, 
;fá.ltalle xente qn:~H~·c;:itada. · 
· .. Agora está á esp~r-a de que lle du
pliquen a plantilla case. Con esta arn
pliación de plantilla pretende que se 
aumenten as h9ras :de-programación, 
pois .qu~ "non . nos c_hega 6 tempo a 
nada". O integrante,.-de. Br-ais Pinto 

· sqña con· lograr que a TVG _-emita --de 
oito a nove da noite. 

o· idioma galega 

.· ga .información · :para a TVG. Moitas 
veces esta información é_, m.unicipal. 
~ Esta if)cÓmpatibilidade foi a que , 
Cal~iño~ direct~r · de RTVE, dixo na 
éoruña que lle ia apli"car a Cousel6, ·_ 
xefe de · informativos da TVG, cargo 

. \ 
para o que s~- ven talando hai tempo 

·do xorn.ali.sta Gustavo Luca de Tena, 
ex-director .da desaparecida 'Hoja del 
Lunes' de Vigo. Pero o noníeamento,. 
non ·~e ·sabe o porqué, non se acaba 
de produc.ir. 

Novos proxectos -

, · , · Asi as causas, ·a TVG arremete con 
.novos proxectos para a programación 
O dia 9 sai á Juz u·n programa titula
-d9 ;,Poder e decadérica ¡ do -Pazo· de 
- Meirás", . sobre-a q.i.Je foi mansión dos ~ 

i=.ra~co. .. ~ 

Tamén se pre.t~nden tace; 12 oapí- -· 
tulos dedicados á Guerra civil en Ga~ 

· -li~a,., fSn-. ~br~J.:.empezará unha sérié so- . 
bre os elementos natura is e os artifi- ~ 
ciais no meio rural galego, e cájs son · 
.as suas incidéncias nese meio . 

. ' 
· Tainén faráci un programa-especí- · 

·fico sobre a actuación parlamentária. 
Ademais disto, a TVG vai pór -..en 

marcha unha série sobre trece perso
naxes galegos, . entre os que se erieon
tran Castelao, Rosalia, Risco e Villar 
Ponte. ..... ' . 

Secadra é con esta série cando van 
arreci.ar os ataques contra Cril;>eiro, , 
por ancionalista. A_taqu_es que xa se -
están a producir despois dunhas de
claraciÓns do direct~r éla TVG a un 
rotativo galega, onde daba ?. opinión 

... sobre· algúns nacionalistas acwais. 
Pero Cribeiro, 'ainda <::¡ue atacado · 

polos nacionalistas -el di que nin
guén o- ataca, polo que menos que 
saiba- séguese a .declarar nacionalista 
"o-de sempre, que nen cambiei nen· 
c~)Tlbio; non .estou en nengun parti-

Un dos .pontos que Crioeiro cando · 
ch ego u .a Santiago dicia , ter fnoi cla
ros .era o do uso .. dq idioma galego._ 
Neste senso a TVG · mellorou rnoito ·
p~ro. 'ainda lle queda molto camiñ~ 
por perc-orrer; . pois _que sobre todo. 
aos correspondentes móitas da~ veces 
gastan mellar de perguntar en espa
ñol a cal_gue~a que 116 pi9a; e xa rion . 
digamos tac·er insinuacións de que 
fa len galego;· a inda que ..sexa a !.abre- . 

- do, pero para min ·, calquer .Partido 
q.üe se précie ten qµe pasar por unha 
grande dose de nacionalismo". 

Conipaxinar o nacionalismo coa 
dirección dun meio que o PSOE quer 
pór ao seu in,_teiro servício, pode criar 
contradicións. Cóntradicións que, 
algunhas veces,, se lle poden achacar gos ... 

Aqui haberia quefala(de' "incom
patibilidades éticas" das que di o di: 
rector querér a_?licar; ainda que t~ria 

E_SPECIALIZADA EN LIBROS 
GALEGÓS E PORTUGUESE~ 

1 

PRAZA DO LIBRO 
Tfno.: 26 6B 77 . CORUÑA '" 

a TVG, ·e non só polo director, senón 
por outros trabalfadores qüe prestan ' 
o seu labor no meio. -
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'ERGA celebré>u 
:c>seu terceirO . 

·' 
< ' 

congresQ, na _iJegalidade 
Os Estudantes Revolucionários-Galegos celebraron o fin -dt!-semana 
pasado o seu terceir_g congreso, tamén esta ·vez na clandestinidade;-

.. ~ 

~ 

, E;RGA pensa ·que . o BUP .ten .. un 'SOb o lema "Óestudante novo, mudará Galiza". " · 
Neste congreso anali~aron o ensino médio e "o universitáfio., 
elexindo ao novo secretariado nacionalrque non;ieo_u .i 
c,omo Secretário P·ortavoz ~ Francisc~ i'orquera .~,. 1 , t' 

~· í carácter selectivo·, 'como e de "coleG
.- -.,tor" ·O _ ten ' a' f:p; ~no BUP -s~güe a . 
., - dicer .e> infor:r:l'.le....i ~sfstimos a ·unha di-

· estudante de H istória. -
. visi9n nídia é · pat~ote entre aquel~ 
·. maioria integrada, que . sit~a - os seus 

· anceios na -cu me u.niversitáii~, e Ünha--
maioria marxinal, opaca ás ·ensinan: 
zas que presuntamente se impar"ten". 

' · Fernarido qargalla 

' 'A maioria do estwdantado"jntégrase · sia. .para alinear á. sua_beira a amploJ 
ideoloxicamente nos sistemas axioló- sectores .pequeno-burgueses e Íl)esmb 
xicos da burguesia, conformando un proletários:'.'.-- ---~ -
corpo · pasivo, dificilment~ mov,ili.zá-

• bel e sen outros intereses- e aspira
·. cións que os puramente académicos", 
'dise no . informe do secretário porta
.. voz· sá ínte, que prese·ntou diante do 
·111 Congreso de ERGA. ' 

· · Foi· lsto ó que levou a qué ER-GA 
perde'se par te· dós. seus militá.ntes, ain
da qüe,· como · se puxo de manifesto 
~o -cpngreso: . :pretenden recuperalos 
cunha boa pblít ica orgánizativa. · 

· Dasé como motivo disto ao -'téxi- E RGA oponse á Lei de:· Reforma· 
to progresivo da política da burgue- Universitária. · 

' -. N4' '°',....,. ·"'1'riC)_....._h,..'4: 1'"'f~t r·p.r·n9 . ~ t '4 tP') · ; ;,- C~.:fi"f'"' : ~· ~ 

· :., Rio·"de· ·Jaríeiro ' ·~ 
.,. -: --<~: Sao Paulo · 
, · , _,. i· _. Bahía 1 ' ,, 

., ·Recif_e · 
··.; 

ou calquér 
po~to de Améri~a 

HórreQ, 5 - Télf .: 58 59 00 - 58 50 21 

Reterente á FP, afirmar:i que '.',fun
ciona como un 'colector' que r~cebe 
~os fracasados d0 BUP e do mesmo 
EXB. Ela mesma, en si, résulta un 
tremendo fracaso, pola nula reladón ~ 
rnantida 'co'.mercado de traballo". · 

Nleste , campo destaca ERGA a 
"fofte represión que· sofre,-sendl ~i
'diculizadá polas APAs e polos. orga

. nismo_s directívos dos centros; a acen-
tuada selectivi~ade ' que promove o 
'bon' co~P.f>r.ta.~~nto". · 

Neste sector E'R-GA destaea tamén 
e diante de todo ,- a ·auséncia d\,Jnha 
conflitividade nacional df>. sector, e . 
inCLusb _ dunha conflitividade . zonal 

- continuada: Afirman· .· que · "só son 
d i9ri.ós d~ rese~ar problemas illados, · 
espe_cfficos dé cada centro, que de
mostran que segue a vfver, por mái~ 
que baixo .mínimos, en condición§ 
de gravedade extre-mada". · 

Tamén salienta ERGA .o retroceso_ 
no tratamento ·dos próblemas da 
língua. · 

Neste congreso quedou patente 
o ·. r:etroeeso da organización nos 
últimos anos, pois ql:le ·como ·dixo 
Bautista Alvarez, presidente da .l:JPG, · 
na ' clausura, "alguns pensaron que 
a 11ítória estaba á .volta da esquina e 
quedáronse no cam.iño". - · 

' . . 

_ Xavier lgles.ias, ~ecretário Jeral 
da l)MG, dixo que estaban dispostos 
a tfrar pÓr 1:: R'GA para adiante, e que 
vian oJutÜro c~~--optimismo. 
· Én'Cariia Otero, a representa rite 'do 
BNG, puxo de manifesto na sua in
tervención, o papel impresincibél 
que ten de xogaf o,. profesorádo ,no 
despegue· ou~ravolt~ de ·ERGA, orga
nización que aiflda non foi legalizada. 

' ' w·¡~¡,,. 

: ,; ;·~· .. ~ . 

Manifestación en Santiag.o . 
. .;.¡ '; ' • _;, ' ' . . • ' - . • • . ~· 

con~~a- a .expulsión - · 
~ ~ ~ .. .. i:~ _ .. ~~ ,. I ~ .._ ¡ - · / .. ~ ~~ ·· ~ 

d'es Cleputados -nacio~alistas 

Case a metade máis de persoas 
que o f ixeran en anteriores 
ocasións por este mesmo. 
motivo, manifestáronse 
o pasado domingo en Sé:!ntiago 
para protestar contra ._ 
a expulsión dos parlamentários 
nacionalistas. 
S uced ia isto cando o "acto 
de ·expulsión" par-ece estar 
definitivamente consumado. 
A manifestación estaba 
convocada polo B NG e apoiada 
polo MCG. 

"O nacionalismo estáballes pondo un 
espello diante no que tiñan que ver a 

--sua · figur~ de vendidos". Esta foi un
ha das causas da expulsión dos depu
tádos do .. B loqu~PSG do Parlamento 
autonómicor segundo afirmou Ba utis" 
ta Alvarez i;ia alocució.n que deu cabo 
á _manifestación c_elebrada -en Santia
go o pasado d~ingo. 

Outra das causas foron, tamén en 
palabras do presidente da UPG, "a in
toleráncia, o fanatismo e o fascismo" 

Tamén se afirmou que esta fara 
unha "vitória pírrica, pois que a ins
titucional só é unha das nasas formas 
de loitaº. 

"O Parlamento de Galiza está aquí 
na rua -continuou B autista Alvarez
un Parlamento popular do que non 
poden expulsarnos, posto que este é 
un Parlamento que ele~ non contro
lan". 

A esta manifestación asistiron car
gos eleitos do BNG, asi como os má
ximos representantes das organiza
cións que o integran. 

Os berros coreados foron os xa 
populares de "Parlamento sen oposi 
ción, parlamento de cartón"; "Sen 
nacionalist,s, parlamento de fascis
tas"; "Fraga, Felipe, Albor, a nova 
inquisición" e outros novos que fa
cian referéncia á convocatória de fol
ga xeral para o próximo dia 14. 

C~-r.rillo négase a declarar 
na. querella do BNG 
~ontra Augusto Assí~ 
A querella presentada palo BNG con
tra Augusto Assía, como presunto / 
a~tor de ~lúnia, atópase paralizada 
ao non acudir a declarar ao xulgado 

· · Santiago Carrillo, apeSé!r áas peti
cións feitas polo abogado do BNG. 

O artigo de Augusto Assía baseá
base ao , parecer nunhás declaracións 
feítas por Santiago Carrillo e publi
cadas na prensa o 23 de xaneiro de 
1982, nas que este acusaba ao Bloque 
de estar apoiado pala Unión Soviéti
ca. Para a sua de~ensa, Assía escudou
se en .que el copiaba o di~o por Carri
llo, se ben no artigo periodístico acu" 
s.ábase . tamén 'ao Bloque de ,diversos 
actos violentos. 

Precisamente o pasado 1 de febrei
ro noutro dos pomentários do perio
dista coruñés didase ".~. mentras os 

F , .~ 

asasinos de ETA, GRAPO, e Bloque 
caían na·s redes tendidas ... " o cal po
de, .ªº parecer, dar pé a unha nova 
querella do BNG. · 

.. O Ministél"io Fiscal solicito~ ao Axuntamento de Moaña o_ ácordo pjená- · 
rio -poJo que se" negan ·a pór no balcón da Casa Consistorial nc::>s _dias de 
festa nengunha bandeira, asi como as declaracións fehas neste,sentido po-
lo alcalde e o pqrtavoz do BNG~ . - , . 

Parece que esta accion se toma a instáncias dos grupos da oposición, , 
que presentaron unha moción que foi derrotada pala rnaioria do BNG. 
Neste texto ped íase que nas festas estivesen. presentes no balcón do edifí- . 
cio municipa.1 a_bandeira galega e a española. · ...... 
, .Esta decisiqn, de ter _algunha consecuéncia punitiva, pode' levar a que 
en Galiza temén empece a '~guerra das bande-itas", xa famosa .en Euskadi. r . .. . . 

N. 238/ DO 9 AO 15 DÉ FEBREIRO/ 1984 

.· m 
to 

N. 

t 

n 

e 



/ ., 

a 

s 

é 

í-

a 

)

ª 

e 

_s1_A_N~os_A~T~~R~RA--------~---------------~-----=-----~----------------------Q,~A~L~v.llA_-JIO~~-

·.To.~o · decidido para a~ f.us~ón -PSG.;.EG 
! - /• ~.: -

Todo esta preparado . - x·e, segundo pudo sa6er \ A, 'N.OSA ·zóns para non xurar que habia da-
para a ·;fusión PSG.-EG. · -A_ ... TERRA, a(éónversas están pr:ati- ·, quela''. 

O único que falta por sa.ber .. carnente re·matadas ·e .-só taita pnr 
é 0 nome que levará ' -. ;;-concretar j:>eqÜenas ºmem1dé_ncias 

· sen-· importáncia". · · · 
o novo partido, ain_da que,~ 

. No prihcipal están de' acórdo. 
· segundó fontes do PSG, isto D ecidiron •. asi -que· Gláudio López 
n_on vai ser nengun át .. ranc'?- Garrido nora xuraria nesta lexls

Recentemente -Esquerda Galega e 
o P·artido Socialista Galego anun
ciaron a criación dunha comisión 
na que estaban os membros máis 
representativos de ambos partidos, 
como Camilo Nogueira, Cláudio 
López Garrido, Domingo Mer_ino 
e Xan López Facal, para tratar da. 
unificación dos dous partidos. Ho-

Pujol veu de visita oficial 
a Galiza. O PSOE opúxose,.pois 
que dicia que viña facer 
a campaña eleitoral 
para as autonómicas catalanas, 
e foron desplante tras desplante 
Albor, o Presidente da Xunta, 
convertiuse en gardián de Pujol. 

"Qué tacemos agora, Xosé Luís", pa
labras que pronunciaba Albor, inqui
rindo a Barreiro, poden dar unha 
mostra da· capacidade do Presidente 
da Xunta de Gal iza como poi ítico 
(valores persoais e mora is aparte), o 
que adosado a feitos como o que o 
próprio Albor acompañase perma
nentemente ao presidente da Gene
ralitat. 

Esta visita fíxolles comprender a 
xornalistas, a políticos, ainda que se
guramente non á opinión pública, xa 
que todo o mundo se garda moito de 
publicalo, a verdadeira distáncia que 

_ hai entre un presidente de verdade 
(ainda que sexa de direitas, como di
cia un compañeiro) e o presidente 
Albor. · 

Albor estivo os catro dias descen
trado, mentras Pujol sabia máis/ de 
Risco, de Rosalia, de Castelao, que a 
maioria dos seus acompañahtes. Pu
j ol tra íase a lección aprendida do que 
era Galiza. · 

'latura a Constitución, polo seu 
compromiso contraído co· Bloque, 

· pero que na próxima ~ada impide 
que xur~, se ~j elexido. 

• Estas ,afirmacións, fe itas por. un 
destacado dirixente do PSG,;con
trastan coas ·afirmacións feítas· hai · 
poucos dias por López Garr-j_do · 
riun.ha roda ;de-prensa, na ~.ue af ir
maba que' "hoxe hai as mesmas ra- . 

Alguas dos seus 'consellers' enten- . 
dian o galega e pedíanlle aos seus in.
t erlocutores que lles talasen na nosa 
língua, mentras· qu_e eran recrimina
dos polos ·con5elleiros galegas. 

Albor naufragaba nos aspectos 
máis insignificantes. Aqúi un exem
plo: cando estaban visitando o Museu · 
do Povo Gelgo, tamén o facian un 
grupo de rapazas dun coléxio. Pujol . 
acercouse a elas· e entabuou conversa 
querendo ver os ·seus cadernos qe no
tas e comentando os pormenores co
as' alunas. Albor chegou e non se lle . 
acorre outra causa que perguntar: vi
des receber ao Presidente? Como lle 
dixeron que non; que viñan ver o mu
seu, a sua_ saída non foi outra que 
voltarse a Pujol e dicirlle: "mira que 
ben, ve~en ver o museu ... '.', en ton de 
risa. 

Albor deixou entrever que tam
pouco ten un proxecto político mini
mamente claro e sempre tr9ta de 
adaptarse aos seus 'interlutores; quen 
parece que o conve!'néérí: ~1-

U nha mensaxe de nacionali~mo 

Pujol, campañas eleitorais aparte, 
veu traer unha mensaxe de naciona
lismo catalán e de buscar apoio con
tra o PSOE nas eleicións autonómi
cas, un apoio contra Madrid. 

Aumentan os impostas l: 

O nome do novo par~ido. 

o· qu'e ainda non saiu á luz é o 
nome do· novo grupo pelíticb qu~ 
emerxerá desta .fusión. Ainda que 
·se fala de "Unidade Galega", pare
' ce ·que no nome hai · algunha dis-
crep.áncia, pósto que alguns mili-

. tantes do PSG seguen a afirmar -
que hai. que continuar con este no
me. · Recordemos. que o do nome 
foi unha ~as .discrepáncias que 'se 
aduciron para ro_mper co BNG. 

E:ste novo grupo poderia cele
brar· o seu congreso constitu í·nte 
·antes do 25 de Xullo. " .: 

. ,; 

Albor seguiu confúndindo os tér
minos desde o ponto de vista da sua 
ideoloxia,- como xa ~ fixéra no con
greso de AP en Barcelona, ao. re.fer ir
se a que "a direita qué está aquí, nun- _ 
ca estivo no podér", e fíxoo. ~irando 
para Fraga, Ossorio, Suárez e demais 
ex-ministros. Como o fixo tamén en 

· Barcelona ao .faJar de "nacionalid_ade 
española e nacionalidade galega7', o 
~~e lle _val~u u_nha fort~_ pitad~_. 

Os socialistas 

Pero se rnalpar~do quedou Albor 
como político, moito pior quedaron 
ainda os so.cialistas galegós, que dei
xaron outravolta mo_stras· de poúca 
cortesía. 
, Aí está como proba 0 disc1.,1rso da 

Coruña, ou o desplante de Vigo, por 
pór só alguns exemplos. 

Na Coruña anúncian que invitarán 
tamén en visita oficial ao .Candidato 
do PSOE á Generalitat. Pujol repli
cou ben: ¡'vese o talante democrático 
tja corporación ao .cir.cunscreber só 
·a presidéncia a d9us ... " 

En Vigo Manoel·· Soto non saiu a 
receber á comitiva .ás por.tas do 
Axuntamento, nen tampouco a des.
pedilos. Ficou no seu.despacho . . · . 

Foi esta, sen dúbida unha· v.iaxe 
que se no polítko . non, youxo nada 
novo, si ser.viu para ácJar'ár as cousps. 

Estudo comparativo da comarca do Ferrol· 
Moito se ven falando · 
das subidas dos impostas, 
sobretodo do imposto sobre a 
renda, que vai parar, segundo 
unha nova leí, aos 
axuntamentos. 
Pero os impostos· a inda son 
IT!Oito máis gravosos 
par(l aquetas zonas deprimidas. 
At.iui irnos comparar alguns 
impostos que teñ~n os 
axuntamentos da comarca do 
FerroL 

AP, este imposto subiu nun 3 por 
cento. 

En Ares_ con afcaldesa do PSOE 
quixeron aumentar este imposto nun 
2 por cento, pero non fai adiante a 
medida. 

En Mugardos con alealde do PC, 
en Neda con goberno 1 ndependentes
PC. e Narón (lndep-PSOE) non existe 
este imposto. ·En Fene. ( BNG) tam
pouco existe, airida que se levou ao 
pleno a proposta para qu~ todos os 
grupos se pronunciasen. Fixérono fo
dós en contra. 

O imposto sobre a declaratióri da Olitros impostas 
renda que vai parar · aos axuntamen-- Outros impostos teñen b~remos 

· tos, aumentou no Ferrol nu~ 2 por moi desiguais nos municípios cesta 
cento. O Axuntamento do Ferrol comunidade. Asi en Ares -cóbranse .. 
está rexido por unha· maioria com- 700 pesetas por cada metro lineal de 
posta ~olo PSOE e .Pe. asfaltado na rua. En Mugardos' 400, 

As asociacións de viciños chaman mentras·en Fene non se cobra nada. 
a ·que non s{l pague. En Mugardos cobran o 50 por cen- -

En Cabanas, o PSOE, que ostenta to . da ·obra de alcantariHadq_ aos vici-
a alcaldía, tamén quixo aumentar es- ños na zona rústica, mentras que .Fe-
te imposto nun 2 por cento, pero _ ne só ·cobra ·o 18 por cento. 
opuxéronse PC e AP, ro.mpend0 un Por licéncias de obra en zona rús-

. rnenibro do PSOE a disciplina .d.e vo- tica_, en Fene cobran· o 0,5 por 'cénto, 
to·. . mentras que· .en . Ferrol cobran o 4 

En · Pontedeume, . con alcalde de - por cento, en: .Natón o 2 e tamén o -
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dous por cento en f\11ugardos. 
En todos . os municípios, agás en 

Fene, tamén cobran o al.umeado ren 
zonas rústicas. 

Tamén existen, nalguns destes mu
nicípius, impostos polos carros, r
molques, biéiGletas, cans, etc., que 
os viciños consideran abusivos. o 
axunta .. mento de ·Fene xa os supri
miu. 

Supresióñ de· impostas 
a parados ' 

O Axúntamento de Feme tamén 
decidiu deixar libre de todo imposto 
a parados que· non cobrasen o sálá
rio mínimo interprofesional. Esta 
medida tamén é válida para os -xubl
lados. 

Noutros axuntámentos da comar- · 
ca que se presentou a medida non foi 
aprobada. · 

Agora hai alguns axuntamentos.da 
Mancomunidade do Ferrol qúe pre
tenden criar un fondo de compensa
~ión 'intermunicipal. · 

Ao mesmo terr:ipo hai axunta·men
-tos ·que te11tan estimular a participa
ción do vicindário para facer obrás, 
asi· como para arranxar o_utras. 

-· 
lomee de fonseca_ ..... ______ ....... 

Dl .. ' ' 

ULA PLAGA' :· 

DEL D.IAM-AN.T'' 

. E AS- ELEICIÓNS 

J:N CATAltJNYA 

- ~-- J. ~ -

ff - . 

· ·- Varias pérsoás téñenme difo nestes últimos ·dias, ao sacar o inevitábel· te.-
, ·:-fua·~ da persééución que·' S.e· segúe a recrudecer sobre os direitos nacionans- · 

-· fa{ que o. Gobern-o español .está a mudal' o seu trata,mento a respe.ito, áo 
- menos, do que chaman cultwras "mirioritárias". "Mira, senón, -dixéron-
, me moi alporizados- coiil e_stán a tratar:á ,~·'lercé Rodoreda"; a novelista· 
_. .ea.talana da Pla<;:a del Diama~t.-. E'citábanme- para que mirara a·' televisión 

·os venres. 

"' . Eu· non son mol ·afeáonado a ollar a televisión porque sempre acaba 
encabreado. Unha vez quixe.n ~er a "Carme" de Antonio Gades e tiven . 
que agardar ·case unha hora sobre o horário . previsto, coa mala fada de 
qu~ á r'netade dese tempo dedicárono a anúncios que case nos levan o 
sangue. Outra vez quixen ver un programa cultural que facia o Sánchez 
Dragó ás .14 h. do sábado e atopeime frente a outro "rollo" do PSOE 
qüe teimaba ·no Parlamento español. "E que non nos deixan nen alent~r, 
vamos", dixen moi alporizado · e todo ·cheo de razón. Asi que nom me 
volvin interesar pola televisión até que mantiven a conversa coa xente. da 
que talaba ao iniciar este escrito. . · 

Lbúsquei P ·programación <Jos venres pero non atopei máis ~ iso de 
"lJn, dos tres", "Deportes" e "Telexornais" e, como non, películas e 
máis películas -agora vénseme ao maxin esa desacoogante escena de ne-

. nos na rua ehoutando ·enco.I dunha bota Q.e plástico apreixada ·á canela. E 
porfin, o venres pasado·, asistin a outro capítulo de la "Pla<;:a del Dia
mant" e a .un posterior ipten:to de entrevista . -por certo moi esnaquiza-
da- coa tristeiramente marta ·Mercé Rodoreda. - "--

. 1: 

Certo; · ao prinieiro,- asi de ;sócato, un fica al oleado ao lembrar aquilo 
de . qué .á película podé ser seguida en catalán por médio da rádio ao tem, · 
po de · niirala n~ televisión~ ou que cheguen a respeitar_o idiom_a nacional .. 
da .interviu~ada, traducido para tantos espectadores do primeiro canal ao 
idiÓma español mediante esas titas estreitiña·s qu_e van pasan.do polo fon-
do do televisor. E ainda máis cando despois de_ botarnos o capítulo de la 
"Plac;:a del Diamant", surprénderinos con aquela festa\ tan c;atalana no 
mesmo inmorrente escenário onde se in ícia .a novelad~ Rodoreda, e con 
aquel idílico cadro do representante popular -do PSOE, claro- falaodo 
en catalán e mudando ao ·español cando ·o entrevi~tador lle prega que o 
faga asi -si señor, no.touse en demasia -o amaño-. E foi aquí cando me 
din conta de toda a montax~do Goberno e dó seu.parti.do. Porque resul-

. ta que todos os representa11tes populares tan amantes da cultura catalana 
que desfilaron ante a·s cámaras eran pesoístas e ·tamén aliancistas. E lem-

. brei nun súpeto o Congreso "nacional'.' de AP que tamén se celebraba en _ 
Barcelona e do Fraga "a la ameri_ca·na" erguendo nenos· río colo para dar

·. lles bicos -a familia, oup, a família! - e sen deixar de facer 'eses escuros 
sinais da vftória. 

"Ah -dixen case avergoñado-, son as ·e'leicións, son as eleicións". Hei 
,._ ~. 1 .. :t '1- ,, • - • ' 

confesar que me sentin tan· inocente como ufí ñ'eno ; e áxiña carraxento 
ao comprobar de novo a utilización que para o lavado de cerebre fan nos 
meios de comunicación estes glori.osos e imperiais homes do bipartidis
mo. E despois pensei nas persoas que .con 'ilusión-- me falaban do respeito ' 
do Goberno español polas culturas nadonais, e da resisténcia incon$cien· 
te que pofüan cando lles teim~I na comparanza destes feítos oportunistas 
ollados na televisión, co· ataque e ódio -coque reventan -os que maridan 
nela e no dema.is, cando se plantexan de xeitos diversos·as solucións que 
le~en á normalización dos· idiomas e culturas asoballadas. 

E lemoro tamén, co corazón nun puño, as palabras da Mercé Rodore
dá cando, perguntada sobre como.· foran os seus tempos de exílio, con- . 
testaba: "Sentia, sobretodo, a falta do meu País,_ Catalunya. Mais eu ·éra 
Catalunya ... ". 



. . tra'l~allo 
Vicente Maure, do Corl)ité_.,de _Empre~a de. "Alto_s -Horn_os dei Med-iterráneó;', 

• . . . . - ~ 1 ' 

Vieente Maure, é do Comité de émpresa de Altos Horn9s.de 
IVlediterráneo. Esta empresa serviú de primei~o campo de probas 

- para os plans de reconversión dQ goberno PSOE, e tamén · 
inicioú o pulso dos traballadores-que agora tan ben se - coñ~ce 
en Galiza e· na con_strucción nava1·: . 
Maure pertence á corrente de e_squ-erdas de CCOO·e estivo en Vigo 

· pa~a informar da" situación pola qoe pasan os·traballadores · - : 
de Sagunto. 

Cáis son os proxectos de reéonver
:Sión que ten o goberno para Ságun-
to? · · , ' 

ós proxectos do goberno s·on, de 
princípio, pechar a fábrica integra-!, 
coa .desaparici6n duns 3.000 postas 

., 

te, non saberia, non poderia .. adaptar-. 
se. 

Despois .das movilizacións que se te
ñen levado en. Sag·unto, cómo· están 
as cousas a esta altura? . .. 

Nós pensamos ql!e o gobernq .o 
de traba"llo directos, duns 15 a . 20 . ten bastante diff cif. Hai· que fixarse 
mil !nducidos e, cos efeito_s que is~o - que xa hai un. ·ano -que. tiñan que ter 
teria no comércio. A isto hai que lle' · fechado; _e-les pensabao :que 0. pecti~ 
sumar os "8.000 parados da bisbarra, de S,agunto ia s_er fácil, e fomán;>no 
dos ' ca is un 30 ' por cento non teñen como campo de proba. E -Sagunto 
seguro de paro. E unha tot~I c~tás- .·. está resislindo máis da con~a, e se o 
trofe : - _Goberno tiña ·que concentrar todas as-o que plantexa o 'goqerno é man- · -

s.uas forzas contra . o movim_ ento 
ter unha ·instalación da factoria, que 

· obreiro de Sagunto, hoxendia xa hai 
é a laminación en fria, e que por si 
só non ten nenguri futuro . E que ta- vários Sagl!ntos en conflito, e daque7 

· _ · mén poderian fa cela desaparecer. 
la a sua marxe · de manobra é moito 
máis reduci~a. . , 

A própr-ia brut~llidade da pratica 
do gobernq socialista _ contra os tra
balladore's e.stá criar:ido fi~uras · nó 
próprio gabinete. Pero non penso qwe. 
isto os vaia botar para atrás; faríano 
_só cando o . custe social das medidas 

O prob lemá que píantexa o geber
no é o dos'postos.de traballo alterna
ti~Ós, postas · que ali en Sagunto non 
os- eremos .ninguén·. Porque ps que · 
plantexaban . pa~a ali .era a condición 
de tiralo.s doi.Jtros sít iós, e desde lago 
os trabálladores de Sagunto non esta-

fase superior ao qu~ poden asimilar: 
mos dispostos .a que pechen butras 
Ínstalacións, e · que o capital privado Ceder en Sagunto sig.nificaria perder 

· no seu p~óprio campo de probas, se
-se aproveite dun millón . e médio por 

ria ceder diante. da b.urguesia como 
cada traba llador que colo,quen, e xestores da sua crise. 
bote á· n .ia ª moita xente. Sagunto ia ser un exemplo p~ra a · 

Cada un dos proxectos 'que p'an- ·, clas~ obreira, e entón penso. que van 
texaban pa_ra Sagunto foi desapare- · ·querer avanzar a base de comernos 
cendo como as xerfas. terreo, buscar o co .láboracionismo 

A hora de criar novos postas· de do.s siridica_tos."b que q~eremos 9he-. 
t raballo, o próprio goberno autonó- gar é ao final da batalla unidos. 
mico está faeendo completamente o 
ridículo : o que di Lerma desdino Fe· 

_ ·lipe González ~ Solchaga. . 

Cál é a reacción da xente a re$pei
to do goberno socialista ~ despois dos 
:proxectos-de re~nvers~ó_n? . · _ 

Sagunfo son · dous núcleos diferen-. 
·"ciados. l,Jnha_ cidade eminentemente 

gu,r:1to, aír:ida que non eran. partid~
rios do PSOE, moitos votárono para 
que) .Mn gañase .a direitQ, e ninguén · 
pensaba que fosen tan bé.stias, e tan 
agre.sivos .. 1 so levo.u a un ha poi imica 
cómplicada, pois é a Clase .obre ira en-

-frentada a un goberno supósto de es-
querdas. _ 

_ Hai óutro· factor ·que ·dificulta 
acred itar en pastos de traballó a'lter
nativos, e eri promesas vagas: h~i que· 
darse. conta .de que a média de idade
da factoría de Sagunto 'é de 50 anos, 
imax inade c(ue estas · promesas.sexaQ 
fals~s, e xentes 9ué están desde os 14 · 

~ -Asi, tiverpos -que cert¿(.corrente 
sindical plantexaba q_ue a loita de Sa
·gunto . é un ha lo ita de todos; e habia 
.movilizacións. onde aparecian os de 
A.P como "sa-l~adores '. '. · O problema 

labrega' e xornaleira, de tendéricia so- ~o:n_ é. goberno sociaiista ou non, se-
cialista moderada; e despois ··Puerto . 

. .anos ·traballando nunha a·c~ria; po1o 
t i nunha cadea de .montaxe -,-supo
ñendo-:- e acabas con el personalmen-

. Sagunto, -. que e fundamentalmente nóo capitalisr:no ou IJOn -capitalismo . . 
proletário e cün~a _tradición deloita· Esa _ polémica ·deformárase m,oito e · 
de 80 anqs e raigame comunista. . coa lo.ita foise clarificando . 

Esta iÓit.a criou urília sérle. de prd~·. · E se asimilan esas contradi~ións 
· blemas graves. Os traballadores de Sa-· reais? 

·Empezan os enfrentamentos ·e.ntre as centrais sindicais· 

Si: -Despois das movilizacións, can-
~ do _se facian váloracións, a ~ente de
catába~. Cando os traballadores 
plantexan loitas que cuestionan o co
razón do sistema, a íos oportunistas e 
os arribistas desapare.cen.· Cando era 
de criticar ªº -presidente da comuni
dade autónoma, socialista, todo o fa
cherio · se pegaba á· roda, pero cando 
os traballadores tomaban a fábrica, e 
rachaban a autoridade, aí todos, des
d~ os do- PSOE aos de A P, berraban 
corno histéricos. Porque que AP 
apoie a toma dunha fábrica é ir e.n 
contra · c;fos seus próprios intereses da 
clase. · · 

Ou sexa que o endureciniento da 
lo ita · facia desaparecer estas adesións 
interesadas. 

·o dia 14 iolga xeral en tadéi .Gáliza ·· 
A-convocatória d~ Folga Xeral p·ara odia 14 dé febreiro -Pero parece que a tio"ra definitiva nos últimos meses numerosos mili ; 
en toda Gali.za ,por parte da· 1 NTG, veu variai subs~ncialmente .xa xh_eg.ou e que capa _ce.ntral debe ' tantes do seu sindicato,-alguns de-
o campo'sindical galego. . posicionarse onde tj;!n 1que ·estar,. <.~ les . cachad . pertencentes a partidos 

-A no\ta dinámica chegou até 0 e[lfr_e_ n_tamento físico. ainda que pectan coincidir, sobre- rupturistas estatais. · 

A fotersindical Nacional dos Tra: 
balladores ·Galegas convoca folga 
xer~I. en Galiza para o dia 14 de . 

. febreiro . Esta folga estará apoiada 
,po.los· grupos política·s con afilia
ción na INTG, e.orno son . .a l)PG, 
B ·· NG PS G E Ge, GC " 

Tanto- ccoo · como U.GT opó- . · 
ñense a esta folga, que tam~n saiu. 
derrc;>tada .· por estaso ·número , d_e · 

·votos· nunha asamblea celebrada 
en Astano. 

UGT s~gue · apoiando -os plans 
do gob~rno_ e retrasando to.do o 

- todo · CCOO e a lntersindical en 

que pode. as movilizac-ió.ns popula
res ªº mesmo .tempo que intenta . 
desvialás na sua'- contestación . -ao. 
Goberno central e -enfrentalas á 

· X unta. CCOO, pala sua banda, .. 
pretende que: a dinámica reivindi-

, caliva gaiega _estea circunscrita á 
estatal. do sector. E por isto que 

_se 'opón a ealquer moviliza~ión 
nacional. · 

CCOO quer '!traballar a · crise" - · 
para o s.e~ benetício a nivel estatal 
A 1 NTG · até agora· e~tivo a' facer 
cábalas entre . querer impulsar un-

. ·· ha.dinámica própr·ia gálega, e · non 
deixar que CCOO se· descolgase . . 

m~is pon~os. 

Enfr~ntame.ntos·· 

A dinámica ~hegou a ta-1 pontÓ. · 
que, diante das críticas dtin afil_ia
-dó da INTG de Astano, un mem
bro- de céoo,. dándose ,poi;" afúdi
~ó persoalmente_,' agrediuno Hsi- · 
.camente.· E- é que, ademais1. de
pois-das visitas de. Gerardo Iglesias 
ao .rei .·e ao presidente do goberno, 
a dinámica do grupo dirixerte de 
_écoo xa non é a' mesm·a. 

Ademais, cer:tos - núcleos diri.
xentes ·de CCOO móstranse ' mo·

.·lestqs coa 1 ~TG, _ a'onde se pa~ron · 
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A Comisión de parados 
e Quintanilla- ' 

Cand.o se criou ·a Comisión de 
f paraclos de , Ferrol, nela estaban 
.afiliados ·a distintas centr:ais sindi-

, .... ..l ' • 

cais. ·No decorrer dos aconteci-
mentos, estes afiliados, e a Comí

. siófl. ~n si, pa.sároñse -e.n bl.oco á. 
·INTG. 

·Dita comisión ven rea-lizando 
diversas entrevistas e aécións. Un
ha da~ últimas tívo lugar na Casa -
consistorial · d~ · Ferrol, o~de se 
.encadearon ás· esca le iras. 

Esta acción ácadou grande no
toriedade ao difundirse phi.os me-

E ex~cta· mente igual'pasou cosen
frentam~ntos coa pollcia. Duns pou
éos que pensaban que habiª que de-

, tenderse e se enfrentaba a un sector 
derse frente ás. agresióris, isto sobre
todo despo,is dunha carga qu~ sofri
mós cando fóramos a. Madrid. A últi
ma vez, cando o ferido da autopista e 
a ocupación militar e a toma da CO " 

misaria polo povo, houbo un verda
deiro enfrentamento de masas. A po
-licia pensaba que despois de catro bo
tes de fume a xente hab'í ase agachar 
na casa, se aquilo convertiuse nunha 
batalla desde as sete da tarde até as 
tres da madrugada. 

Ao dia s'eguinte, cando os sindica 
tos plantexaron a resposta á agresión 
~o c<_:>mpañeiro como só tocar as ca
cerolas desde as casas uns minutos, 
venperon as posicións de esquerda, 
que dicíamos que o pavo desde as 
cinco tomaba a su.a própria vila e que 
as FOP tiñan que sair· dali. E o que 
e.ran cinco minutos de tocar as cace
rolas foron duas horas, e o que era 
tomar o povo desde as cinco empe 
zou xa ás duas e média . E as FOP 
marcharon. 

Coordinación de 
zonas en crise 

X.C. 

O axuntamento de Moaña, xunto 
co de Fene, participou nunhas xorna 
das municipais. de Solidaridade con 
Sagunto. 

Entre GS acordos adoptados r~co-
11 íanse as reivindicacións que plante
xan os traballadores de Sagunto para 
o mantimento da cebeceira e a defen
sa dos tres mil pastos de trabal lo de 
AHM. 

Na nota da alcaldia de Moaña, 
anúnciase a criación dunha comisión 
de axuntamentos en crise, para coor 
denar e propiciar accións máis amplas 
e profundas en defensa dos traballa
dores das empresas situadas nestes 
concellos. 

Vicente Maure falaba tamén da 
necesidade· de profundizar nesta 
coordinación entre as diferentes zo
nas en loita, para evitar o isolamento 
dos diferentes focos conflitivos. 

ios de comunicación que o alcalde 
O uintanilla fora agredido polos 
dese"!lpregados. 

Tanto a Con:iisión de Parados 
nun comunicado . fefto 'ad ho~~ . 
como o próprio Ouintani.lla, dei

, xarbn claro que o incidente se de
bera á caída· do alcalde ·como con
secuéncia dun tropezón fortuíto 

. : do mandatário municipa!. 

Asi e todo os parados foron de
tídos e os· meios de comunicación 

-arremeteron contra eles, como· ta-· 
mén fi>«eron .alguns ,_ partidos polí
ticos,, sobr.esa índ~ PSOE e UGT. 

· Neste sentido, de entrenta:men
tp, reseñar tamén que as portas da 

.sé de CCQO~ no .Ferrol apareceroil 
pintada.s epa . pa"labra ~· "provo
cadqres"; 

. 1 
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Seg~ndo ·a revista · "Ciudadano'' 
¡ .. 

(laliza veríase p0rxudi~étd,a ·c1oa 1eilttad,a 
no Mercadé> CollltJn 
De todo o Estado .españ9I_ só de~ províncias se verán perxudí.cadas· 
éoa. .entra.~a no iViercado Comun, pero desas· dez perxudi~da·s 
tres son galegas. Outr~s tres figuran como . 

O. víño, pola soa banda, ta.mén é 
excedentárk~ na CEE; 

Sim:iila ,por úiltímo 1este ~nforme 

que "coa ent rad no Mercado Comun "moi perxudicadas" e. unha ,dela·s tamén é galega, Pontevetjra, 
segundo un informe da revista "Ciudadano". · · · . . 
"Mal panorama para o norde' e no
roeste español , A razón do _influxo 
negativo débese a que a produción 
desas zonas,-_como son ~r,incipalmen
te leite, carne e proc;lutos de rega<:lio 

" o ,consumidor ni0r1maJ sa1ria moi · 
perxudicado. pero ; o~ campesinos .. 

· (agás os que se dedican ' á ·produc1iÓn . 
de c~rné de vacuno e leite) '.v~rian w
bir o seu nivel de vida"·. 

.. son amplamente . excedentarias na 
Comunidade Económica Europea 
(CEE)." 

"España poderá beneficiarse da 
axuda do · Fondo de Desenvolvimen
to Rexional, recursos destinados ás 
_rexións máis afectadas, ainda que 
ben é certo que a cantidade de di
ñeiro deste Fondo é máis ben esca
sa e non chega para atender os nu
merosos problemas de polítipa re
xional presentes a nivel europeu". 

No caso do vacuno o problema 
principal radica, segundo este infor
me, na sanidade dos matadeiros, 
pois estamos a inda lorixe da tec- r 

noloxia do Mercado Comun. A is-

to háberá que el)gadir a -necesidade 
de_ a~·eitar Ó regulamento ao da ·co
mÚnidade. Os. précios par.a . o con~ 
sumidor subirán. ·· 

Co leite e os seus produto_s plan-
. texa~anse -grandes problemas de 
regulamentación· e calid?de. Está 
prevista unha . disminución da pro- ·. 
dución; e ao ser librés os prét::ios 
no mercado corilunitário ; aquí su-· 
birán os· précios para o consumidor. 

"Outra característica é que o con
sumo español -un 65 por cento- -
conséguese grácias ao leite- esterel_i-
zado, o cal pode significar que empe

.ce a. entrar o leite francés que -é un : 
20 por cento máis barato que o es-. . 
pañol. No tocante á calidade, haberá 
que pasar de 3,2 gramos de matéria 
grasa a 3,7, segundo estipula a lexis-
lación co~unitária. · 

Esta exqepdón. que -sinala .a révista 
para o caso do campe~ir.iad0 . .-que·noo 
vai mellorar! calle de . cheo·a· Galiza, 

. pois xuntq:con Astúrias e Santandér., 
son ¡:>recisamente as zonas dedicadas 
á prod'ución de vacuno e leite. . ~. . 

-Tamén o Conselleiro de A~rlc~l-
-tura . 

· ; No tocante a este mesmo temá o 
novo Cons~lleiro de A!,J ricultura :en 
de manifestar recentemente, nunna 
entrevista mar:itida con representan
tes das Comisiós Labreg·as, o· seu . 
reconecimento de que 'os l_abradores
gal¡;!gos ~~,rán os má:is perxudicados 
de todo o Estado, ~'per9 que a'Cons-

. titución · e o Estatúto teñen que ser 
aceitados por riba de todo". · 

.Q Goberno rexeita a proposta de ADEGA 
,,. . 

sobre proibición de yertido · 
'Entre o 20 e o -24 de febreiro está 
prev isto celebrar unha nova reunión 
da Convención de Londres. Con este 
motivo, reuniuse unha com isión ln
termin isterial preparatória, á que asis
tiron diversas representacións, entre 
elas ADEG~ . Os ecol.o xistas galegas 
presentaro n unha táboa de propostas 
que foron rexeitadas na sua maioria, 
e nas que se falaba de suspensión to-

.~ tal dos vertidos, · ao tempo de mos
tra rse en cont ra de " posturas ambí
yuas e inoperantes". 

/A reunión asistiron repres~ntantes 
de diversos ministérios, así como de 
vários organismos internacionais e 
ecoloxistas como a FAT (Federación 
de Amigos de la Tierra), ADEGA, 
etc. Os seis pon~os de AD EGA foron 
rexeitados incluso pola FAT, apoian
do todos os grupos a proposta de Mo
ratória do goberno español. 

Afirmouse na reunión ,que a partir . 
do ano 2000 a maioria dos paises in· · 
dustriais pretenderán ente ~rar no sub
solo mariño resíduos de atto nivel r_a-

' diactivo . 

Entre os seis pontos .que compo
·ñen a proposta de ADEGA destacan 
'os seguintes apartadós. 

Óue o Goberno españo.I trabe con
t_actos co Gobemo italianó, para tra
tar o. tema dos vertidos radiactivos; 
co fin de disuadir a·este país no seu 
proxecto de ·re in lcio de . no vos lailza
rñentos (d.e resíduos e produtos tóxi-

. cos como a diox ina) .. 

" done a Convención en cas'? de que 
1 nglaterra, Bélxica e Suíza non se · 
conprometan a paraUzar · defim.i·tüta
mente esta<.prática' ContaminaAte. 

Por último Aciega propón ~u_e O· 

Gbberno. ameace con medidas de pre
sión económicas e c;lipla,máticas a 
estes países que se pronúncien ~n 
ccmtra dos ' ver,tidos . para fa.cer un_ 
frente comun r:io momento ·c;1e adop-

, tar estas medidas. 

sado ao defender a inservíbel mor"átó
rÍ!:J, ·como quedqu demostrado. pola 
nec.esidad~ de movilización (sintlica- · 
tos ingleses, Adega', _Greenpeac~, o 

·Pavo Gal~go .. .) _para f mpedir ~s ver
t idos. Adega· nón está por ' '. vitÚlas 
mo,rais" que na prática sexan fracasos 
reais. Adega só defenderá a proibi
ción-total, inmediata ·e· definitiva dos 
vertidos de resíd uos radiac;:tivos no 
·mar. 

: Proposta ao 'Gobe~no español para 
·qu,e na reunión de- Londres defenda . Por- outra banda, Adega pediu á 

-· un ha enmenda ao Tratado onde se es- · ' A~ega rñanifesta que · "'~on está Xunta de Gal iza, atrávés da Consella
pecifique claramente a Proibición to- por- .defender en Londres ppsturas ria de Ordenación do Território, que · 
tal e indefinida dos' lanzamentos. amb(,.uas, tímidas e de consenso que se · solidarice coa proposta de seis 

"sexan inoperantes~ como t~i. a pro- ._ pontos de Adega, estando actualmen-
- O~e a de legación española aban- pos.ta do goberno .espa_fí9! no ano pa- te á e~pera ·de notícias . . 
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G·ran 'Suarria:· ·. 
dwas~ meta.des 

. . . 

forman un todo. 
Os t~mpos en que ·se facian encaros, 'cand~ e ·como q~erian, 
xa pasaron á história. ·' 
f'rimeiro houbó_grandes QpQsi_cións á construción .dalguns' 
destes ·embalses; ainda que facer fixéronse. · 
O paSQ seguinte foi o Gran Smirtia. 
Aqui a~ coñstrución non ·pudo ser levada a cd~io. 

· A~orá, o PS-OE_1..¡uer seguir coa obra adianteí ainda que 
. · por outro camiño. 

- ~· 

Son dez anos de oposición ao salto 
· do Suarna. Dez ar:ios de !pita que non 
puderon vencer os intereses de. Hidro
eléctrica del _C~rntábriéo e Electra del 
·viesgo. 

Os viciñ.os> ségúense a o por I per"o 
agora os es·pecia'iistas~ teñen novas al
tern.ativasr Vexamos. 

· O 18 de novembro de. 1983, Carr9 
IVlartíne:z facíalle unha pergunta a.o 
Goberno. acerca da situación do · 
"Gran Suarna" .. · 

· A contestación (:P.E. 1.86-11) afir
ma que _a construción do salto do. 
Suarna, en ca !quera da_s su as versió ns, 

· deixaria anegada N~via, polo que se 
'empe~ou o estudo ·de dous novos sa)
tos; estan9o previsto que o proxecto 
do· salto inferior se presente o próxi
mo ·ano. 

Se se adop~a . esta decisión; aban
donarí ase o proxecto d~ "Gran Su~ . 
a.rna". A situación que ~e está adop
tando preve -do.us saltos con pr~sas 
de 70 ·e-80 metros de altura, coa cén
tréJI do superior no rabo do embalse 
inferior. · 

Óesprazamento a l¡¡"ladrid 

ce aceitar esta solución, ainda que os 
vici~o~ se teñen pronu.nc;iado en con- . 
tra de cªlquer encaro. 

' Segu.ndo a comisión desp.razada ' a 
IVladrid, o Director Xeral rÍon sabe 
nada do ·segund.o embalse, corítradi
cíndose cóa resp.dsta do · Goberno. ·áo 
parlamentário Carro. 

Atrancos a~s viciños · 

Parece que_· os· concellais do PSOE, 
'co alcalde á cabeza, ·teñen agora bas-. 
tant~ interés en que se construan es
tes empalses. Dous embalses que dei

. xan fóra das águas á vi!a de Návia e 
pouco máis, pois que as terrras tod_as 

· quedarán anegadas nunha extensión 
. moi . pare'c-ida á que. e.starian se cons
truí sen o Gra·n Suarna. 

Os · sÓ~ialistas pretenden negociar 
o cánon de enerxia eléctrica e ouúas 
mellaras, para presenta.las diante dos 
viciños que, como nos dicia un deles. 
"qué importa salvar -Návia, se perde
mos o município intei·re. Verem0s 
de qué viverY·os de Návia se a nós nos 
asulagan as terras". · 

froito deste int~rés socialista ·po-
deria ser a postura do Alcalde, que 
non deixa ir . . ás asambleas nada máis 

~ En vistas disto, ·desprázase ·a. Ma
drid unha comisión mnnicipal de ~~á
vla -_:_na que pqr ce'rio, se integra, sen ~ue aos ·proprietários das terras; nen 
ter coñecimento a éo-rrúsión, o mem- se·qüer 1 le valen os: fil los nen os her
bro do PSOE Gato -Soer:igas. Estaco- .. de iros. ~orno afirmaba o cóncellal do 
misión ·informativá entrevístase co , BNG, Xesus l\Ji_éndez, "como se esta 
Director xeral de Obr; Hidráuli.c(!s. >'-. d.ecisión non ll_e afectase a todo o 

o director ·infórmalles da. constru- município". . . 
.ción · d·un embalse águas abaixo de Por certo , e como dado anedótico, 
Námii, co q~~esta ficaris'. 1i~r~:de pe- · ·este . co1_1é:ellal ' apresentou un.ha pro
r igo. 1 sto é recollido __ cómo -c~nclu- pos!a -.de"~ona de~nuclearizada par.a o 
sión po la dele,gación, presidida. polo município, que _foi aprobada, a,inda 
Alcalde; . Xúlio González {FSOEÍ, ~qu·e~·só _el .voto.u a favor. Todos os de-
quen :~po las _sy~s mal'1JtestÚ:ió~s_! pare- ~ má is -~pstiy.ér~Q-~S~. , . 

'¡· 

xmTA'DE GÁLICIA. 
CONSEll-ERIA DA PRESIDENCIA . 

· Axudas·ecqnómicas a empresas· 
~~~-e4j~t9riahr : -·érr, -_ LTrfgua\JJ Ga1éga~

1

~~, 
. O vindeir.o día 15 de febreiro remata o prazo-pa~a a selicitude · 

. · de axudas económicas·a empresas editoriais.en Lingua Gal_ega, 
. reguladas pola orde da-Consell~rí ada Presidencia que publicou o 
" "Diario Ofidal. de Gálicfa" o. pasado 24 de decembro. 

. As cit_adas axudas, ·que éonsistirán no abono Por parte da· 
Conselléria da Presidencia dunha cuantía máxima dtin millón de 
pesetas, vari dirixidas a prensa diaria e periódica, así e.orno as em
presas edltoriais comerci~is potas . suas publicacións en Lin
gua 'Galega. · · ' . · 

As axudas abonaranse con cargo- a pa~ida presuposta:ria 
O 1/02/4 71 dos Presupostos Xerais· da Comunidad~Autónoma 
para 1983. 
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Absolt<». 
o ... ex-di·rector · 
·de 
A .~No·sA 

' .. . . · ~ 

TERRA< 

alcaldes de Moaña, Sebastián Juncal A ' senténcia parece 'que ntin sen-
e Ovídio. Trigo. . tou ben nos. círculos "integristas" do 

O artigo pÓlo - qu~- für encausa'do · ,Morrazo, de onde tanto o xornali~ta: 
. ·foi publicado en A NOSA TERRA absolto ,cómo os demandantes son vi:-

cando X.M.-· Currás era-directo~ desre . ciños, pois q'ue. algunh~s persoa~ rela
semanário e insertó nun cadernillo - cionadas ·cos demahda.htes insultaron 
"Especia_! . . Moa.ña" ·que ·saiu . á rua_en a testigos dá . defensa, segundo nos 
xullo Gto~ .anó· · 19~2. · O trabal lo en '_. maf.life$taron ·estes -úí~im<?s. , 

~ c-uesti,ón, titulado '·'Se .estes son agó- _"Resaltar asimesmo que unha vez 
ra demócratas ... que -me d~an de bai- niáis A NOSA TERRA foi absolta 
xa da democrácia! ", facia referéncia \ en demandas interpostas contra o 
á -actuación .dos ·demandantes men- · ... periódico, algul)has delas promovidas 
tras ocuRaron - o~ silÍón de· Al-calde e polo Ministério Fiscal a instáncias 
nel coll.íanse acusación~ que circu·la- do Goberno. 

_ . -ban eJl ~ "vox pop-uli" polo Morrazo · Nos seus s~is anos de vida, A NO-. 
Xosé Manuel Cu irás R~a foi 'declara- .naq'uelas_ datas e. que se .. vertian tamén . SA TER RA nunca foi condenada, pé
do ' inocente dos deHtos de inx.úria e: no · boletin- nacionalista · cla'::ndestino ~ sie a distinguirse sempre .por manter 
calúnia d~s que era ácu~cio polos ex- . ·,,o Cadro". unha-liña de denáricia. · 
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Autorizado XUNTA de GA~ICIÁ 20-1.2~83 ' 1984 

ESGOTADA A PRIMEIRA 

INÍCIASE A SEGU·NDA··FASE 
• • • • • ~ ' ~ • ' - • t -

DE CÉDULAS HIPOTECÁRIAS 

.'12,,50% 
INTERÉS 

·15% 
DESGRAVACIÓN , 

18,75}~ 
. ' 

R"ENDABlLIDADE 

~·~~ .. 
. ' CAJA UE .AHORROS .PROVINCIAL: DE PONTEVEüAA ~ . 

. ..tc .... "°"',, ........ \ .......... c.-..~· ~- .. ~...... .......... . 
' ap~1.As ~l~Tlca.iAS ;.·,;;Oo0, °;;;,°";;~ ·¡_;-~°'; ~o0ií 12 's~¡·¡,¡ .. 

. •>.> r . ÍMISIOfÚI DE o4clfM8M Ot"tti.:i : . . .; ·i .. 

. -. ,,..;.,_l~.;.;~'!"!5~;5,~,:~1~, • .;. '• '.. -· -"'f 
.......... ,. to 1-: ll'' 11.ul ~- LCJ a•11M!. lit* !>ir-...... -+Ieee-•. 

' lll'os._.,avtonlM'lto1laA~•C.....;et, .. &tCA.l~~w·HMft~2' .. ._lf.:.· ,lll. ~.;,;i.,,' , .. 01t~• ~ .. 
10 ... la ley.,~, ft ft .ie Mairto. "eel 'o.it*'• IUl'tt12. .. U ......... r Ac-- .. la Q.tecc• ~al Ck. 
ll9lihc1 ,.liflieac,.,• u ....-.. .,'° .. E~• , Hac..,..• .., M de Dic....,,• .. •-.J . ..,.. .. lat'C.t' .,. h 
pAAa • 13 • ooc...-tw• •i ••J , oo. ta ~u ..... ..,.., die 1t • o.e-..-.. . ..... 1a.1 

. ,• .. ~- ' - -· ,_. ' 

··' 
, r • 

.Céd-ulas hipotecárias: 

-~~ra ~ q~é 
·' 

·os clientes da 
·. Caixa· PrÓvi·n.cia·I 
o·bteñan 

.... meirand.es~;.be.oefícios 
' . ....... ...... .... .,,., • • ' .;, ¡ . .. '"''· l 

¡ 

A Guárdía 

Tocamentos 'ª , 
mulleres 

Desde hai unhas temporadas moitas 
mulleres da Guárdia sentiron medo, 
noxo e até vergoña ao ter que andar 
polos .camiños e ruas dest.e concello, 
especialmente nas .horas nocturnas. 

Os presuntos culpábeis supomos 
que son homes, pola teima de facer 
tocamentos nos corpos atarrecidos 
de mulleres mozas, casadas ou soltei
ras. En calquer caso os teimosos adoi
tan tapar as suas facianas para non 
sér recoñecidos polas suas vítimas, 
que na meirande parte dos casos só 
berran pedindo axuda, o que ten 
como ·resultado que os asaltantes fu
xan deixando á rapaciña/muller su
mida nun susto pouco doado de ex
plicar con verbas, o que se traduce 
nun desexo de chegar axiña a casa, e 
non voltar sair xamais. As nais son as 
únicas que chegan a saber o que pa
sou, quizá porque na sua vida xa pa
saron por algo semeUante cando fo
ron abusadas polos homes, ben ao 
sair dunha festa, durante o noivado e 
_mesmo despois de casar. 

Nese sofrimento jndividual que 
afecta a un importante colectivo de 
mulleres, non é doado a.topar xustí
cia, e cando esta se executa pola pro
pria man, o poder xudicial non .sem
pre atende ás razóns femininas. lsto 

- pcy unha banda, xa que por outra, 
unha muller que padece un ataque, 
fica cun tembel trauma psicolóxico, 
non só polo feito en si, senón pola 
marca que lle vai quedar, -en moitos 
casos, para sempre- frente ao crité
rio dos viciños, especialmente do 
sexo IT}asculino, que verán nesa mu
ller algo repudiábel, algo pouco re
comendábel. Chegar a viver cunha 
muller que pasou por esa aberrante 
situación, pode supor de antemán un 
sofrimento innecesário para a parella, 
que só poderá superarse cunha boa 
dose de agarimo por parte do compa
ñeiro co que lle toque viver na socie
dade de corte evidentemente machis
ta. 

Voltando aos suce·sos da Guárdia, 
ternos que sinalar que várias mulleres, 
en diferentes momentos e lugares, 
chegaron a recoñecer· aos asaltantes, e 
algun concretamente, responde a 
unhas características que obrigan a 
solicitar das ' autoridades ~s explica
cións precisas para chegar necesaria
mente á .deterición do indivíduo, e 
unha vez -feita tal detención non é 
preciso maltratalo, senón_ver qué tra
t amento precisa para reabi lita lo e 
reintegra lo á. sociedade cando as con
dicións o perrnha.n. O que nori se de
be facer é agardar -a que u·nha ou vá-

, rias mulleres sexan violadas ou mes
:ma asastn-adas, porque-entónr.ser:.ávcile
masiado tarde. 

Por outta bahda ternos . qüe si na-· 
lar tamén que as au_toridad,es compe
tentes,, deben · pór ao servício dos ci- , 

_.dadáns os meios que iniban aos te_i-
; mosos e os fagan · desistir dos seus in-
. tentos. Para iso ha.i que pór nas ruas 
. aos ax entes cos que se. conta hoxe el"! · 
<ilia, _d<?tar a todos.os camiños de sufi- ' 
cientes. pontos de luz e outras consi- · · 

· deracións práticas tendentes á erradi
cación de.sa ruinda~e que atrnxe ás 
mulleres deste concello. 

. ., 



RAMON MUÑIZ. 

Xerali'zar- dicindo que a agricultura gaÍega 
mcidernizouse porque entrara nos mecanis
mos do mercado capitalista é unha simplifi
cación d~ cuestión. Afirmar que a imposi-. 
ción do modo de produció.n capitalista-no 
naso campo · eliminou outros modos de 
produción precapitalistas non é certo. Pero 
piar ainda é segurr considerando a moder
nización como solución para 6 noso desen
'volvimento agrário ~ 

~rtindo destas. premisas, nós mantemos 
que :-"a integración do campo no sistema ca
pitalista seguiu distintos ritmos e tivo €life
rentes efeitos f:ltravés dun des~n_volvimento 
desigual, dependendo de múltiples factores 
(sócio-econÓmicos, estruturais, cu lturais,, 
históricos, etc.) Así, mentras que, por 
exemplo, en Europa iso sucedía despois da 
segunda guer~a mundial, no Estado español 
non ocorr iria até o plan de estabilización 
de 1959 onde se rompe coa "economía de · 
guerra" e in íciase a "guerra da produtivida-

. de", dando lugar, desde xeito, á estratéxia 
da modernización baseada fundamental
mente na transformación tecnolóxica das 
exploracións. Foron pois aqueles países, 
aquelas zonas, aquelas explotacións con nu
perf ície, técnicas, capitais e coñecimentos 
suficientes as que puderon adaptarse ás no
vas esixéncias do sistema, é dicer, moderni
zarse, en detrimento doutras carentes desas 
condicións que entraron en crise ao non 
poder competir no novo mercado unifica
do, e foron as pequenas exploració'ns- as 
rnáis perxudicadas e as grandes facendas as . 
máis beneficiadas neste proceso de penetra
ción capitalista na agricultura. · A inviabili 
zación do rninifúndio galego, por conse
guinte, veuse engadir a rnarxinaci5n á que a 
política agrária franquist~ someteu a Gali
za, a base dunhas repovoacións masivas de 
piñeiros que remat.aron con gran cantidade 
de pastos, unha concentración parcelária 
que se detivo case exclusivamente na mese
ta, un 1 nstituto Nacional de Colonización 
que reduciu as ·suas actuacións rnaioritaria
rnente a Andalucía e Extrernadura e a Man
cha, unha AccióM Concertada que irnposibi-
1 itaba o seu acceso aos labregos ga legos ao 
esixir 15 vacas corno mínimo para acollerse 
aos seus beneficios, un ha poi ítica . de pré
cios orientada a protexer pfodutos oleaxi
nosos, algodón, remolacha, etc.,~ que non 
se dan en Galiza, asi corno o Servício Na
cional do Trigo, etc. 

A emigración foi a inmediata, e- máis 
grave, consecuéncia desta situación que 
plantexou a nova política económica in
dustrializadora na pequena exploración fa
rni liar, e os seus efe itos foron realmente 
dramáticos para o noso meio rural: enyelle
CirT}ento da povoación, desértización de 
certas zonas, analfabetismo, medre vexeta-. 
tivo negativo, adernais do abandono de te
~as e cultivos, merma da cabaña gándeira, 
destruciÓn do patrirnónio arquite.etónic9 
popular, desqrraigo familiar, desintegración 
parroquial, coas secuelas da ff:llta de identi
dade e s~nso de perténcia, ? que ponleva a 
rnorte dunha comunidade de cultura a rn~
dio prazo. 

Sen embargo, alguns ¡e·guen a- talar do 
nodo "proceso de modernización". Nós 
non negarnos . que as innovacións tecnolóxi-

,,eas . tamén che9aran a Galiza, gue se incre::..__ 
mentase o parque de tractores (ain"cla qúe a 
rn.aioria de segunda 'man), que se mercasen 
mais inputs industria is e que houbese unha . 
maior especialización, do que ·é boa mostra 
o au'ment~ da ~aza frisona; tarnpouco nega
rnos que"isto 1.evase a unha certa mercantili
zaciéln do noso ~gro. Pero o que queremos 
dicer é que a penetración ·d'o ·capitali'smo na 

· agticultu-ra cria ,.toda unha série de necesida
des, como modo de. produción dominar:ite, 
ainda · n.as sociedades máis atrasadas, · que ~ 

abriga daígunha man~jra _ a esa mer~arítili~a-
ción, pero · non o fai en todas part~s nen da 

ISPIOIAL 'AGBO 
Coordena: Ramón Muñiz 

::' ... 

técnica e economicamente de adaptárense 
· ao sistema capitalista e marxinación das pe

- esfratéxia ~qa ·moderniza<~ión da ··~gricultur~. 
O enorme encar~dm-ent-o-'do s inpqts deriva
dos.~do petróleo ·orixinarén un importante 
desfase na sua relación ·cos précios dos pro-

. dl,Jtos agrícolas deteriorand0 ·as rendas agrá
rias,: ·os créditos fanse cada vez máis ·inase
guíb~isyara .ex-proracións · antes considera
das viábeis1 a redución do gasto __público 
aminora as s~bventións- ao campo, a de~ 
manda baixou e por riba un novo factor; a · 
progresiva toma. de conciéncia ecolóxist_a 
da sociedade,;-son todos elementos qÚe xo
garon e xogan na crise do modelo producti
visté!, na cí-lse da agricultu-ra modernizada, 
de tal xeito que xa en Europa desde h_a·i 
anos. vense dicjndo que a viada moderniza
c.ión é untia via marta; senda aqueles paí
ses, aquelas exploracións que máis se intefl
sificarón en meios de produ~ión eñerxíti
cos deri~ados . do petróleo os qu·e niáis van 
pagar as consecuencias..da 'crise. 

Apesar disto aqui séguese a falar da nece
sidade da "modernización da agricultura,", 
ou -- ben hai· un ha frivolidade na aplicación 
do termo 'ou _ben quéresenos levar a un ca
lexón sen sajda. d modelo da m<?derniza
c1on, dito esquematicamente, significa 
plantexar unha esfratéxia do desenvolvi-_ 
mento agrário baseada no cámbio pura e 
meramente tecnolóxico, co obxecto de ob
ter a máxima produtividade. Pois ben, es~e 
mode-lo segu i;ido todos os ind ícios pre
séntasenos cómo esgotado e polo tanto ·é 
preciso recorrer a novas estratéxia.s, e niáis 
ainda nunha agricultura como a galega, on-

"de o .modo de produción capitalista domi
na'nte non _rematou con óytros modos de 
produción de tipo precapitalista nos que o 
autocónsumo -e a polivaléncia seguen a es
tar vixentes en amplas areas e onde o mini
fundismo, o atraso, o subdesenvolvimento 
e a marxinación s;Jn características defini
tórias do noso agrc:i. 

Segundo isto, e precisamente pala débil 
introduciÓn do modo de produción capita

- lista no noso campo en relación con outra·s 
. zonas ou nac!Óns, a cris'e da modernización -

non nos afecta tan tu cama al í onde haxa 
exploracións · m~derrÍizadas;--pero isa tamén 
significa que a nasa .estratéxia do desenvol-

---· vimentb d~be ir por outras canles máis ~ 
adaptadas á nosa situación de atr_aso. Polo 
tanto, debemos referirnos á transformación 

- das formas -i>rodutivas nat~rais t~to mafe-
, riais Como hl.Íman_os- COfTIO ~Jgo .prioritario-, 

de ta! xeito_ que a recuperación ; reorganiza
ción e reestruturación das' terras e proprie
dades ~por .Únha banda, e a investigación, 
promoción e capacitación agrária pala ou
tra; se convirtan én base da nosa estratéxia. 

. A política agrá,ria galeg.a debe pois erifo
carse fundamentalmente a estabelecer _me-

mesma forma e medida, coa mesma intensi
da a, nen produce os mesmos efeitos. Por 
iso nós afirmamos que no noso caso non 
hot1bo modernización, en canto que non 
houbo unha transformación capitalista ·ra
cion¡:il . da· nasa agricultura, senón mais ben ' 

o que houbo foi destraga·mento irracional 
dela sen -pór nada a p~mbio. As limitadas 
'innovacións tecnolóxicas feitas mec~nica
ment-e non levaron á pretendida moderni
zación senó11 a contradicións tais comb 
ter un aqul'tado número de tractores que 
logo resultan irrendábeis economic~mente~ 
tender a unha especialización gandeira. que 
despois se ten en condicións anti-hixiéni
cas, non se sabe ·manexar, enf~rma de ma
mites é morre de bruc~lose, mercar inputs 
que 1_6go se utilizan mal por unha falta de , 
·coñecimentos mínimos -' profisiónais ,' agrá
rios, dos que .carecen a maioria dos agricul-

que nas exploracións, -como as galegas, ªº 
romperse a coexisténcia _posíbel nunha. si- . ~ -..,_.._,,. 

. didas de acceso á propriedade .de terras dos 
ábsentistas, a soíucionar o problema das te
m¡s abandona'das dos e-migran-tes, a replan
texar a concentración parc~lária, a liberali
zar as terras atr.avés so do. retiro dos vellos, 
a aCla'rar o vello 'tem-a dos MontesViciñais 
de - incr~mentar' ao máximo a s.uperti'cie- ct~ 

tores. - - · ... 

. En -qefinitiva, non eremos QUe houbese 
"proceso de modernización da agricultura 

·' g'alega" . . Houbd en tal ·caso proceso ele nio· 
dernización da ágricult1:.1ra española ou máis _ 

. ben daquelas ~rancies expior.,9cións capaces 

. tuació.n máis de autarquía, como era -a de -
antes- dos anos ·60 óU finais dos 50.:.:.- Deste 
x~ito, apesar, de que unha minoría de ex
plora.cións galegas se moder:nizasen, é dicer 
transformárense tecnoloxicamente e obti-

1 ' 

v.esen a capacitación suficiente como· para 
convertírense n~ que entendemos por "em
presa agrá.ria", calquer~ que c9ñeza míni
mamente o nos'o campo coincidirá con nó.s 

·en qu·e. esa é a excepdón_qu.e _c_onfirma ¡;i 

regr:a, e q~e se non fose polos · cartas, dos 
emigrantes, o subsídio de vellez e as vario
pinta~ e pintor~scas formas de actividades ,,. 
extra-agrádas que complem~ntan as r~ndas 
familiares rurais; o campo galega teria-pou
co me_nos que .desaparecido, e va·le perféita
mente este _dad,o _. para comprénder que nel -

-houbo de todo me.nos "proceso de moder
nización ... 1.1 

·' Non · olis~ante, se isto é o que ·sucedeu, o 
qu.e agora está acont~cer é ainda máis cu~ 
.rioso. A crise enerxítica da segunda metade 
dos anc;>s .70 comezou a pór e_n cuestió~ a 

- t erra por ._ UTH, e de facer que QS xóvenes 
· coUan_ nas suas mans a agricultura, -porque 

esta é ·-unh nova faceta da crise; que os no
vas -non van poder emigrar como o facian 
antes. Pero xunto a isto é imprescind·.íb.el a 
promoción e capacitació~ dos agricultores, 
de cara a -facelos a_utentipos profisionais do 

· c~mp9. Por último, a investigación agrária 
que · per'inita percurar e desenvolver . os 

. nasos próprios sistemas de produción e po
- tenciar ªº máximo as nasas posibilidades, é 

peza clave nunha estratéxia, que debe ter 
moi presente que non ternos por qúé pasar 
pala fase dél""' modernización-agráda". 

Ramón Muñiz: Licenciado pala faculdade de 
Ciéncias Políticas e Socioloxia é ' técnico· na espe
cialÍdade ·de SocioÍ~xia de Ext;nsión Agrária. Ac
tualmente traballa na "Unidade de Socioloxia 
Rural" -na Delegación da Coruña da Consellaria 
de Agricultl.ira da Xunta de Galiza. 
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.
11Gue-os 
pensionistas~ 
deixen 
a ·· te·rra · . 
. aos-f.iUos'' \ 

· Luis Swárez e Xosé Antón López; 
coas suas máis de 20 hectárea·s de te

. rrenb ·e as suas vintetantas vacas cada 
u~, represerit~n a ese' pequeno sector 

. de labre~s "modernizados" dun país 
onde o ~O por cento d s:agricultores 
non ácadan as 10 Ha. por explora
ción, e onde perta do 93 por cerno 
delas no.n chegan ás 6 cabezas de gan
do vacuno. Pero escollémolos precisa
mente porque as suas opinións poden 
ref lexarnos moi ben como lles vai ir 
aos demais que ainda están piar que 
eles. 

A NOSA TERRA: · óe qué maneira, 
pensan, est'á influíndo a crise actual 
nas suas exploracións en concreto·? .. '-

luís: . Moitísimo; cada· dia o campo 
estase descapitalizando máis; . incre
mentánnos o's pensos concentrados 
súbennos os abonos químicos, os car: 
burantes, o mantimento dos apeiros, 
porque· xa non só se trata da amorti
zación da ·maquinária senÓn de;pois 
do mantiménto dela, e cada dia hai 
menos cartas porque mentrai todo is
to sube mái~ dun 15 por cento, os 
produtos que vendemos fanno so- · 
mente nun 4 ou 5 por cento e, metí
tras que o 'penso concentrado, ' por 
exemplo, sube de mes en mes, o leite 
faino cada. campaña. A carne pola 
sua banda, oscila espantosamente, ás 
v~ces mantén o précio e logo cai, a 
carne ·non ten marxes fixas como o 
concentrado. 

Xosé Antón: O problema máis· grave 
é empezar agor¡;i. Hai dez anos, can
do o fixemos nós ainda se -podi.a ta '- · 
cer algo, agora hai o 150 por ·cento ·' 

de desvantaxe. O · al'imento db gaildo · 
e os abónos químicos subiron enor
memente, e non · hai créditos . ~en 
subvencións como habia antes hai -. .. . , 
uns 9 anos lembro que daban un 4o 
por c~nto para _ maquinária agrícola, 
agora nada.· 

Luís: Eu p~nso que _ ese 40 por cento 
dábase somente en zonas de Ordena
ción rural. .. Pero hai outra causa as 
pequenas exploracións ainda poden 
recorrer ao estrume e mercar menos . 
causa de ·fóra, pero as nasas máis 
grandes, ainqa que recorremos' agora 
máis á fo_rraxe que ao penso, no caso 

.. do aganado non ternos máis rerñédio 
que mercalo, porque t~CT\OS todo 
transformado en p~storeo e porque 
carecemos · de man de obra e pGlo 
tanto a cris·e aféctanos moito. 

A NOSA .TERRA:· Entón serian se
gundo vostedes, as medidas máis

1 

i -

moitas posibilidades; . unha explora-

Luís: Efectivamente, os créditos son ción, ,ainda que sexa pequená pode 
· fundamen'!jai.s para .a melfora do naso. dár·. Por exemplo, -unha e~ploración 
campo, pero non son válidos se so
brepasan o 7 ou como moito o 8 por--
cento de_ interés, o labrego non ten 
capacidade para aturar intereses su-

• • • 1 

de 1 O cabezas de alto valo~- xenético 
e con 8.000 litros de leite, pode maf'l
ter unha familia. Pero claro está é 
preciso que se saiba manexar. Nun

1

ha 
exploración corta en . terreno teria 
que utili'zarse o concentrado fixo, sen 
v·acas estapuladas, sen fr ao pastoreo, -
o concentrado poderia manter máis 
cabezas. Pero se .se tratas.e de explora
ciqris máis pequenas, tiñan que ir á 
complementariedade, por exemplo 
co·n Champiñóns, coéllo.s, ·alguns por-

peno res. 

A NOSA TERRA: Ouén eren que te.n 
nas mans o poder Jlecesárib para solu
cionar este~problemas e por qué non 
o fai? - . • 

Xosé~Antón: Eu creo que qÚen debe. 
solucipnar i~to .é a Xunta ·de Galiza, a 
Consella.ria de Agricultura. e cerfo 
que Madric;f debe dar os.cartas, pe~~ a 
Xunta ten que administralos· e non 
está a fa<;er na~fa. Penso que {porque · 
non hai sindicatos; eles por si· mes" 
mas non van solucionár nada e unha 

· persoa s~ non . f·ai nada, debemos ter 
un sindicato e através' del presionar 
para conseguir mellorar. · 

. Lu~s: A solución está nas man-s da 
Administración · por 1:1n 1ado, e dos 
técnicos. potp ou_tro. Os técnicos .ta
mén te-ñen ·part~ de culpa na situa~
ción do campo, por exemplo, -men
tras se inve~tiga -en Mabegondo, a 20 
.!11etros dali un labrego non sabe o 
que se está a. facer na finca de INIA. 
Os de Extensión Agrária están de
ca índo moito e aos -; da "Agencia de 

. cqs que tamén axudarian ao abona
do,_ invernadeiros, etc!'_Hai que ir nes
tes casos á diversificación, á espedali
)~ación con pouco terreno e mao. Pe
ro ·o ·problema:está na' falta de capaci
tación do .agr_icultor, debido moitas 

- veces á s_ua avanzada idade; que fai 
que sexa irrÍposíbe·~ que cámbie de 
idea. 

)<osé Antón: O primeiro que haberia 
que: facer é retirar aos pensionistas 
das terfas, pagarlles o que sexa, pero 
que as deixen aos fillos. Mentras o ve
llo mande e o fi11o teña que esperar 
~O anos para levar a exploración ox 
xóvenes sempre quererán ~arctÍarse 
da agricultura~ .-

Luís:. E verdade; a proprie0~de d~be
ria s~r indivisíbel. O tillo que se que-

'~ara' na easa deberia herdar todo. 

1 
'Seguimos talando de todo un· pou

co durante máis tempo; Luís e~pli-
\ counos a sua· viaxe a Holanda e cómo' 

e.stamos a ~ilanos-luz dos 'agriculto-

ANTONIO Mf;IXIDE' 

Até. hai pouco, a horticultura gale
ga baseábase no autoconsumo e na 
venda do s~brante. Hoxe, aindq 

- que -este sistema se segue a man
ter, combínase con novas técnicas 
orientadas cara a obtención inten
siva de cer:tos pfodutos como acti
vidade primordial. Esta nova situa
ción débese á aparición dunhas 
necesidade~ no mercado surxidas 
como consec.uéncia da irrupción 
en Galiza de p~odutos doutras zo
n~s. A tendéncia foi, entón, imitar 

, o cultivo hortícola doutras pro
víncias, orixinándose, deste xeito, 
desequilíbrios no mercado, de for
ma qüe, nalgunhas zonas, hai ex.: 
cedentes dun determinadó pn_xiü
to que non é absorbido por. ou.
tros, debido á def iciéneia das can
les de comercialización. 

E nec~sário se se quer paliar es
te problenfa, re·alizar estudos máis 
rigorosos, ca obxecto de correla
ciónar a oferta coa demanda. Nes
te senso deberian promocionarse 
os cultivos máis adecuados, do 
que resultaria un maior rendimen- · 

_ to a un menor cust;: . 
D_outra banda tamén existe ·na 

a~tualidade, un costume basta
1

nte 
xeralizado de cultivar produtos fó
ra de época,_ o cal non sem¡::-re é 
_rendábel. lsto· débese a que as pro
ducións tardia~ou precoces en Ga
liza de certos cultivos, soen reque
rir fortes inversións que ás veces 
non son amortizadas pala produ
ción total, pasto que ·a produción 
a destempo unida a esixéncias de 

Ycalidade" (en canto a tamaño 
pr.esentación, etc.) acarrean gran: 
des _gastos adema is de criar unhas 
exp_ectativas· de cultivo que tenden 
¡:¡ degradar· a. terra, -a causa da in-

, tensificación abusiva que se fai no 
chan. -

portantes ctorilar e de inmediato 
para rnellorar a situación das explo~ 
racións agrárias galegas? -

1 Des~rrollo Gandero", . que até agora 
penso que con nós eran os que· mellor 
funcionaban, estáseMes baixando a 
mo~al ante os. cámbios que están a .so
frer. E todo isto depende da X unta 
por iso ela é a máis' culpábel e é unh~ 
pena, . porqu~ e.u penso que o campo 
ten mpitas pósibilidades se se toma 

- de man, .senón nada. Os xóvenes pre-

Xose Antón: . Creo q·ue 0 principal se- firen . viver no asfalto qÚe 'na lama·, 

r-es daquel país. A perguntas nosas so-
bre qué pensaban do ingreso no Mer- .. 
cado Comun, Xosé Antón dicíanos-w_,1 

. 

'.'home, se todo estivese en boas con- . !- " 

· Estes métodos Jr>récianse ' so
bretodo no horticultor empresá
rio, na sua.r pretensión de lograr 
unha produción superabundante, 
mentras que ·o pequeno horticui'
tor está senda infl .uíd~ ~- absorbi-
~o poi.as . novas formas d~ · produ
crón e .. de .mercado. 

ria dar préstamos · a longo prazo e ta- porque· non saben qué facer no cam
mén subvención~. Os créditos .debe- po, é un problema de falta de infor- . 
rían ser .a baixo 'interés e cunha ·carén- mación e voltamos aos técnicos; eles 
cia de 4 ou 5 anos como mi'nimo; a f~n _moitas r~unión·s entre eles, teñen 
fal~a de caréncia é .un problema, pois moitos despachos pero non difunden 
ha1 que paga los ca ·que se renda nes- non rnforman, e ~si os labregos no~ 

, tes anos. · saben levar as suas exploracióos. 

Doutra banda · e'stase a fa lar hoxe A NOSA TE~RA: Despea parte que 
moho dos tan~ues de frio, pero de , lles toca como_ agricultores, qué pa
nada valen subvencións para eles se den facer para ·conseguir unha . agri
logo non ternos con qué mantelos. A ~ultµra verdadeiramente rend·ábel e 
falta de forza eléctrica é outro gravf- unhas parróquias habitábeis? 
sima problema ·que padecen as nasas _ Lui's.· o campo galega, repito, ten 
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· diCións, ~eria bon, pero tal como esta
mos neste mome11to· nada de nada,.o 
leite non nolo ian aceitar en parte 
nengunha", mentra Luís er'a máis ta
xante "Hoxe pÓr hoxe levaría-nos á. · 
ru í na". ·· · ' - ) , 
. , Tamén ~alamos do estado ·d.eplo- · 
rabel das v1vendas en xeral no campo 
e do equipame·nto das pa_rróquias, das 
posibilidades de ter vacacións os la
bregos, seguindo o siste,a. dos .partos 

·concentrados, e en definitiva dun fu
turo · incerto para os ~agricultores que 
queiran "moqernizarse". 

Os horticultores co·n avanzada 
tecnoloxia adoitan a ser agriculto- . 
res cun mateado caráéter empresa-' 

.: ria'I, acapar.ando ,prati.camente os 
, mercados, co 'que se c~rre o peri!!jo 
,..de que esta situ~ció.n chegue a 
anular a oferta dós -pequenos agri- · 
,cultpres cuxa produción non te'ria 
poslbilidade de competencia. 

·qui·zá fose a forma· cooperativa 
un méio ~e solucionar este proble
ma, ainda que , é un cauce non 
exento d_e dificuldades, pois se por 

·' . 

un lado as cooperativas dan lle saí
da aos produtos, por outro lado 
soen surxir desavenéncias entre os 
sócios -sobretodo entre os máis 
aferrados ás formas tradicionais de 
entender a horticultura, frente aos · 
innovadores- que impiden levar a 
bon final a empresa. Non obstan
te, nós pensamos que efectivamen
te a unión de grupos de viciños ou 
xente próxima con intereses co
muns e ideas afins, farian máis efi
caces as tarefas de produción e co
mercialización dos pequenos hor
ticultores. 

Segundo o dito, parécf)nos 
oportuno apoRtar, pala nasa ban
da, algunhas ideas sobre o tema. 
En princíp io, entendemos que as 
medidas que se tomen deben ser 
atendendo á realidade galega, o cal 
non implica un estancamento ou 
esquema ríxidos senón, pota con
tra, unha potenciación dos nasos 
recursos, dando especial importán· 
cia ao estudo das espécies autóno
mas e a sua produción idónea nas 
distintas áreas de Galiza segundo 
o seu ecosistema (temperaturas, 
luz, tipo de chan, fauna, etc.). 

Por outra parte, é preciso aten
qer a solucionar a curto prazo e a 
máis longo cuestións tais como as 
das estruturas comerciais e de pro
dución, de tipó técnico e empresa
rial, de recursos hidráulicos, acce
sos, falta de experiéncia, etc. Sen 
arranxar isto, de pouco vale reabi
litar o_ sector hortícola até agora 
nas mans dunha minoria de cara 
ao aumento progresivo de xente 
dedicada a el. 

Ademais disto seria interesante 
complementar a horticultura pro
priamente dita con algo de gan
daria ca que se aseguraria o abas- -
'tecimento de abqnos orgánicos re
,ducindo a 9ependéncia dos caros e 
non sempre recomendábeis abo
nos químico~ por riba de procu
rarnos unha axuda importante nas 
tarefas a~r íco las. . 

Por último, e debido á actual 
estrutura do c~mpo galega, coa 
sua · repartición indiscriminada de 
.terr-as , e outras moitas cóus:as, ' 
~o mo pode ' ser" a e.specu laeión"do 
c~an (precisamente nas zonas máis 
idóneas p~ra a harta) a horticultu
ra preséntasenos como uilha alter
nativa viábel para moita xente, .de- ·
bipo a qué ela, tal e comb v.úños 
de explicar . parécenos · á forma 
máis rendábei" de explÓraciÓn 'do 
chan:'" - ' 

-:Aniónio l\/Íeixide: Enxeñeiro Técnico 
Agri'cola, está especializándose 

en temas hortícolas. -
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A problemática da gá~dafia · ind~~tr1al · 
XAVIER GONZALEZ PALENCIA 

Por gandaria industrial enténdese 
. o conxunto de producións gandei

ras nas que o factor terra nón é li
mitarite; a única dependéncia da 
ter~a ·destas producións redúcese á 
neces,ária para a construción dos 
edifícios e instalacións, realizán
dose toda a alimentación do gan
do a base de pensos compostos 
dos que os componentes maioritá
rios non se producen en Galiza. 
Mesmamente, identifícase a gan
daria industrial pol_as característi
cas do proprio proceso de produ
cióri que permiten -segundo as 
condicións xenéticas dos animais, 
manexos, alimentación, etc.
unha aproximación moi importan
te no referente aos resultados téc
nicos a obter, á vez que poden 
permitir adaptacións ás diferentes 
situacións do mercado. 

Nesta denominación inclúenese 
preferentemente as producións 
avícola, tango carne coma ovos, 
porcina, cunícola e en gran parte 
o cebo intensivo de terneiros e 
produción de carne branca. 

A importáncia da gandaria in
dustrial na nosa terra é evidente. 
Desglosamo~ o total de carne pro
ducida en Gal iza en 1981: 

Tn 

Bovino 51.288, 1 
Ovino 791,9 

Caprino .287,3 

Porcino 56.880,1 

Equino 
/ 

260, 1 

Aves 86.710,4 

Coellos 15.352,6 

211.260,04 
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que as próprias empresas de fabri- ' 
caclón de pensos ou -os mesmos 
matade iros ind ustriais,·encarrégan
se de ·proporcionar ªº gandeiro os 
animais, a alimentación e· o aseso
ramento necesário, recolléndolle 

o/o Ga!./E. Esp. 

24,25 12,3 

0,37 

0,13 

26,92 5,6 

0,12 

41,04 v.J- 9,8 

7,26 . 

8,1 
~ 

(Fontes: Agricultura Galega.- Caixa Rurai°Provincial de Ourense) 

.. 
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O nivel de participación na pro 
dución de porcino de Galiza con 
resp.e,ito ao E. español foi dismi
nuíndo desde un 9,1 por cento en 
1978 deica o 5,6 por cento actual, 
debido á crise habida desde entón 
e que propiciou a disminución do 
censo de reprodutoras. Non suce
deu o mesmo coa carne de ave que 
logrou aumentos importantes e es
tabi lizou a sua participación no 
Estado. 

En canto á produción de ovos 
se refire, en 1980 o total de Gal iza 
supón o 9,91 por cento da produ
ción estatal e dentro da própria 
Galiza a proporción acadada por 
Ourense chega a un 57 ,5 por cen
to debido sen dúbida á produción 
de COR EN: 

Poedeiras Milleiros 

selectas de dúcias 

A Coruña · 15.938 

.. L..lJgO ¡¡ ¡ , rr.1 11 ', f 1 ,,..11.1;.,,,p1 4L9-21 

Ou~ense - 50.235 

Pontev.edra 16.328 
. 

~ 

-

-

logo a produción que industriali
zan e comercializan directamente. 
O gandeiro limitase a pór a dispo
sición do integrador as insta la
cións e man de obra sen participar 
en nengun tipo de decisión no res
to do proceso produtivo e cobra
do segundo os rendimentos obti
dos no próprio proceso. Unha ex
cepción a esta situación de inte
gración é a organización coopera
tiva, onde o gandeiro ten á sua vez 
a condición de sócio, _ainda que is
to non lle reporte, nalgun caso, 
maiores benefícios. 

No porciño, a situación non 
responde a un esquema tan claro, 
pois hai que ter en canta, segundo 
se desprende do inquérito de ex
plora.cións realizado polo M. de 

' 

Milleiros º/o Galiza/ 
de dúcias E. e~pañ9I 

87.422 9,9.1 
j• f' 1 , .... .. \)U ·;) 

- .. 

- . 

- . 

' 
( Fo.nte: Agricultura G~_lega. 1981.-· Caixa .Rural Provincial-d~ Our~~e) 

Os sectores citados teñen á sua 
vez estrutura-s de produción simi
lares p·ara a avicultura e algo dife
.rentes para o porcino e cunícola. 

Efectivamente, .a produción de 
carne de aves e de ovos atópase na 
sua maioria integradas, é dicer, 

A:gricu_ltura P. e O. no nad.al de 
1982, que dún total de 1,91.680 

· reprodutoras censadas e_ri Galiza , 
ao redor do 56,73 por cento ató
panse ·en explo_racións ' con menos 
de- 1 O unidades, que se correspon-

.den con exploracións '-cuxas pro-

ducións son utilizada-s para o auto
consum!)-, que, ao máis, conseguen 
un certo excedente económico 
pola venda de leitóns ou parco 
cebado non consumido. O mesmo 
inquérito dinos que dun total de 
1.671 explbracións, un 22 por 
cento corresponden a éxplora- · 
cións con capacidade entre 10 e 
20 porcas, un 67 por cen a explo
racións entre 20 e 100 parcas, un 
8,73 por cen a exploracións entre 
100 e 400 parcas, un_ 1,49 por cen 
entre 400 e 1 .000 porcas e as ex
ploracións por riba ·das 1 .000 par
cas somente rep·resentan un 0,29 
por cen. 

Polo tanto, máis dun 80 por 
cen das expforacións son de me
nos de 100 parcas, estando un ha 
gran porcentaxe das mesmas, 
constitu(do por exploracións fa
miliares con escasa ocupación de . 

· man de obra allea. 
Xunto coas exploracións non 

integradas, existen diversos niveis 
de integración, dunha banda as 
,próprias indústrias de fabricación 
de pensos, que cantan con explo
racións de selección e produción 
que lles proporc ~ onan un determi
nado nivel de autoconsumo, dou
tra banda as empresas con grandes 
efectivos que teñen a sua própria 
fabrica_ción de alimentos e as suas 
próprias cadea~ de industrializa- , 
ción e comercialización, e por úl
timo os matadeiros industriais 
qLle, ou ben teñen exploracións de 
produción próprias, como sucede 
no caso de FRIGSA en Lugo, ou 
be.n~ dedícanse a realizar integra
cións ·para a ceba de parcos. Sltua
cióos, estas últimas, que en cal- . 
quer caso diS'rorsionan o mercado 
dé porcino dificultando a sua 
transparéncia, á vez que .poden so .-

" meter a un cóntrol real -por parte 
<;Ja indústria.,... a fixaci6n dos pré
cios. 

. As dificultades con que- se ato'
pa a · gandaria industrial, · véñens'e 
sumar outros problemas importan
tes -. como son os incrementos aos 
cu;tes derivados da suba de pré
cios· dos pensos. 

Como indicamos ao princi'pio, 
dos componentes' principais dos 
pensos empregados, a maior por
centaxe corresponde á soxa e ao 
millo, dunha parte, e á cebada 

doutra. Para os primeiros, a de
pend~ncia das importacións é ab
soluta e a constante revalodzación 
do dólar frente á peseta está pro
piciando un incremento nos pré
cios dos pensos, _que no período 
d~ febr~iro a decenibro de 1983 
supuxo unha repercusión de máis · 
do 20 .por cen sobre os .m.esmos.-

Esta situación 'd¡;¡ soxa e do mi
llo repercute no aumento no pré
cio da .cebada '":que -na sua totali
dade procede doutras zonas do Es
tado español - e afecta, por conse
guinte, aos préci_g~ ~qs pensos. 

Se por riba ternos en canta que 
os custes da alimentación son da 
arde do 50 ao 65 por cen dos cus
tes totais, v~mos até qué ponto é_ · 
importante a suba dos pensos .. 

Non obstante, son as explota
cións non integradas en nengunha 
cadea de industrialización ou co
mercialización as que sofren con 
máis intensidade estas subas, xa 
que as integradas absorben os in
crementos, en parfe,_ palas marxes 
existentes nos outros procesos. 

Ademais, é preciso ter en canta 
que as tnu!tinacior:iais da alimenta
ción animal participan tamén nas 
empresas importadoras de ~ereais, 
á vez que o fan na merca de cereal 
de produción estatal, como suce
deu ultimamente coa cebada, ·pro
ducíndose de feíto unha concen
tración da oferta nesas empresas e 
un desabastecimentó do mercado 

"'f)ara o resto delas. 
Polo tanto, calquer reivindica

ción· que realice o sector da,ganda
ria industrial no plano do· control 

dos custes derivados da alimenta
ción deben plaritexarse non só re-. 
clamando a intervendón da Ad
ministración na regulación dos 
précio~, senón tamén debe. incluir 
necesariamente a petición dunha 
revisión das canles de.distribución 
dos pe risos ·e das condicións nas 
que se leva a cabo a contratación 
dos suministros. 

Resulta ' curioso observar como 
cando ·o sector plantexa as reivin
dicacións, . os .suministradores de 
alimentos parti.'Cipan nela~ pero 
non se cuestionan as estruturas de 
produción e di_stribución e nen se 
oferecen, ou oferecense pouco, al
ternativas de contratación que 
perrn itan estabilizar os cust~s da 
alimentación. 

Doutra banda é necesário .que 
_se poténci~ un programa de pro
duci.ón de cereais-penso que no 
futuro poda permitir unha ·dismi

. niución da depeodéncia exterio! . 

Por último é abrigado facer 
·mención a outro_ tipo de proble
m:ás qu'e ·contriquen tamén á situa- -
ción actual da produción, e que · 
xeralmente non se valoran dema-
siado. -
-. Vn-· prime.iro grupo de proble- , 
ma~s- der·ívanse das condicións nas · 
que se realiza a produción. As or
ganizacións do sector deben plan
texarse se os actuais niveis de pro
dutividade poden ser mellora..dos e 
cars poden ser as actuacións do 
que hai que fácer. 

- Un segundo~grupo de proble
mas correspóndese coa estrutura 
da comercia 1 ización e coa situa
ción do sector industrial de trans
formación. En canto ao primeiro, 
as dificuldades de organización 
son importantes apesar dos esfor
zos que xa se realizan ao criar as 

· Lonxas de "contratación, pero as 
tensións que surxen entre prndu
tores e industriais p6ñen de mani
festo que é!inda · non se acadou 
unha forza real para negociar. En- -
canto á situación da indústria de 
transformación se refire, dase a si
~uación de que mentras se canta 
cun exceso de capacidade de sacri
f í cio do gando, non existe unha 
estrutura de ind'ústrias transforma
doras suficientes para conseguir 
que todo o valor engadido que 
xera dita transfor.mación quede en 
Galiza e permita rentabilizar o sec
tor no seu conxunto, á vez que se
xa un sector · que poda absorber 
man de obra procedente do sector 
primário. 

En definitiva, que os problemas 
a resolver son complexos, pero o 
que en princípio non _debe ser ad
misíbel é que se descalifique á 
gandaria industrial, simplesmente 
pola sua dependéncia en canto ao 

, consumo de pensos non produci
dos• ·nD 1;)a-ís1··Pela · centra é preciso 
ter en canta a sua gran importán
cia económicª e social e que ade- -
mais de proporcionarnos uns re
cursos proteico¿ hoxe competiti
vos co resto das producións gan
deiras, poden complementar a es
tas aportandó incrementos da ren
da aos produtores. 

Xavier González Pa lencia: Enxeñeiro 
Agrónomo. Traballou en urECO na 
Coruña, pasando lago a u nha em_presa 
privada dedicada á fabricación de pen
sos. Actualmente ten o seu próprio Ga
binete de. proxectos, enfocado princi
palmente~ gandaria industrial. 
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ELOI VILLADA LEGASPI 

E un ,feito evidente que, nos últii:nos vinte anos 
o campo galego, vive-un proceso de cámbio ace
lerado, especialmente nas zonas máis aptas ou 
cunha estrutura da propriedade máis iguafftária, 
onde aproximadamente o 65 por cento das ex
ploracións teñen máis de 5 hectáreas de superf í
cie; ademais, en moitos municípios da ampla 
zona central q'ue ocupa a maior parte das pro
vincias de Lugo e máis da metade da da Coruña, 
nordeste de Pontevédra e alguns dos municipios 
·en Ourense, entre o 30 e o 40 por cento das ex
ploracións teñen un ha superf ície superior ás dez 

. hectáreas. Outro-dado que cómpnfsinalar ·é que 
na zona citada e. na que se está a dar a renova~ 

. ción (máis que modernización) no~ hai mais de 
oi~o exploracións agrárias por Qm . Na ~liza 
costeira o número de explora.cións por Qm e.s· 
tá comprendido entre vinte e cuarenta; nestas 
condicións, non é posíbel introducir mellaras 
que requiran, elevadas inversiÓns financeiras, 
agás en horticultura e· floricultura, especialmen
te invernadeiros. Polo tanto, esta zóna é e será 
sempre, coas naturais excepcións, típica da agri
cultura a tempo parcial, onde o traballo simbió
tico é dominante, a inda que as actividades agrá
rias sexán importantes de cara á manten.za da 
familia e romo fonte de ingresos .mon.etários. 

Por outra banda, na zona oriental, .na monta
ña, o número de exploracións'por om2 é baixo, 

.1 entre tres e cinco, perq unha grande parte da -su
perficie é improdutiva, Q clima dura. e o chan 
pobr~, ·especialmente no sul. E a Galiza dos 
grañdes espácios abertos, onde ainda perYi;~e,r1 
form_as de trasumá~cia dÓ 9ándo, tánto ·- oviry!!l 
cómo vacuno, é sen dúbida á zona m-áis aúa5a
do 'c:to país e oi:ide ~ amosa máis cruaniente o 
ca'rácter terceiromundista · d.e Galiz;, especial-. ---· . 
mente no que toca a_ equipar,nento, comunica 7 
cións~ vivenda e sobretodo atraso nas técnicas 
agrárias e na escasa preséncia da mocidade fÓra 
do verán . - · 

{--------~--.- -- - - ~·- ... __ : ...... .- - .. • .. --. 
.... 
Evolución das exploracións na Gali~a 
Centra 1 ., .;-. 

As actividades agrárias dei)(¡aron de-ter como 
fin primeiro, .cobrir as nece·sidadei 'alihfentárias 
da família labrega e dos seus animais, e tamén 
de proporcionar os ingresos -monetários míni- · 
mos para a relación co exterior; este esquema 
ainda pervive nas área's de montaña, pero-xa ten -

· tlesaptrr~oit!i·o erv~átt:e tnéJ:'G:anza .·sei:iti:al.,, .. ,, .. ·-~ 
As exploradóns· deixaron de ter o tradicio

nal equilíbrio entré agricultura e .gandária. Os 
cultivO's de cerea-is, tais como trigo, centeo,-avea 
e l'll illo eStán senda substituí dos per prade iras e 
algo de millo forraxeiro, á superfície dedicáda a 
patacas· disminuiu até atender só o -auto-consu
mo famiiiar. Os montes privados estanse. a de
cruar e converter en pradeiras a un ritmo non 
inferior a cinco ou seis mil Ha.' anua is, especial
mente na província de Lug6, onde gozan de. 
subvencións de até un 40 por cento para facer 
todas .esas transformacións.' Por outra banda, as 
vacas leiteiras de raza frisona están desprazando 

. ás vacas teixas do país, e as tradid~nais explora
cións de produción de "carne convértense en . 

· ·pouco tempo en granxas de le ite; ha-i bisbarras 
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enteiras nas que é dificil ver unha vaca de, carne, 
im;luso nas áreas mais marxinais como pode ser 
a do B do, o gando de leite despraza aos ovinos 
e bovinos (:lo país; todas estas:transforniacións 
débense a que hoxe os labregos da Galiza Cen~ 
tral teñen unha crecente dependéncia do mer
cado e van a producións que teñen pouco risco, 
fácil sáida, précios garantidos e rápidos retornos 
ecohómicos, como acontece co . leite que os 
ten mensuais, frenta aos da carne ·:que son 
anuais. Fan exactamente, igual que os seus cole
gas da e.E.E. A comunidaqe afógase nun mar 
de leit_e e son incapaces de ' enfocar as granxas 

A -gandaria galega na .en 
100.000. colonias-por cm3; no caso de Hola ndq 
e Dinamarca é inferior a 30.000 colónicas; can
do o leite ten máis de 500.000 colónias, consi· 
dérase de calidade C . .En cámbio no noso país, 
como- ten demostrado Vázquez Cadahía, inve . 
tigadora do CR IDA 01 de Mabegondo, as cifras 
mínimas por ela atopadas son de 250.000 coló, 
nias por cm3 e de 75.000.000 como máximo,e 
estima que a média anda ao redor de 8.000.000 
de colonias pod cm3, ou sexa praticamente leitl 
podre e .potenc ialmente perigoso para a saúd~ 

dos consumidores, ademais con este leite é dif¡. 
ci 1 elaborar produtos de calidade; por iso no Es. 
tado español non se conserva máis de dous dia1 

o leite pasteurizado, frente ao da C.E.E. que ten 
unha duración dunha semana; t_amén é esa ara. 
zón -de que o leite esterelizado teña ás veces esi 

sabor a queimado tan pouco traínte. 
·Para evitar isto, có.mpre que o leite proceda 

de . vacas sanas, sexa muxido en condicións hl· 
xiénicas e enfriado inmedfatamente a 6-7 grados 
de temperatura. Pero as vacas non están sempre 

cara outro 'tipo de pr-oducións debido a que a 
rentabilidade é menor se .. se consideran indivi
dualmente, ainda que a r ivel colectivo sexan 
enormemente custosas. Polo tanto, o que acon
tece 'na gandaria galega é un fenórneno -lóxico, 
estamos a andar un camiño q':1e outros andaron 
antes, peró cunha vantaxe, Galita disfroita dun 
mercado .. protexido e non saturado como .é o 
mercado ~spañoi, debido a 'que ' o consumo de 
produtos lácteos :no Estado español e. 9e J 44 l. 
por persoa e ano, frente a máis de 30U na 
e.E.E. O consumo de produtos lácteos debe de 
medrar debido a que, se ben o consumo de leite -
líquido é bastante elevado (arredor de 100 L 
por persoa e . ano) no1,1 acontece o mesmo co 
queixo qué é moi ·baixo. O da manteiga é un 
caso' aparte, debido a que nos países da C.E.E. 
substitue Case sem,pre ªº aceite nos hábitos ali
mentário_s, cousa que difiQ.ilmente acontecerá 

sanas debido a que, aparte da tuberculose e.;t __ •. ...._,_-""-'-" 

~~ . -

.brucelose, existe unha elevada incidéncia ~ 
mastite, provocada polos máis diversos axente1 
patóxenos e def iciéncias nos estábulos e nas m~ 
quinas de muxir. Seria prioritário u_n plan par¡ 
combater as mamites, que implicaria grandes e~ 
forzos económicos, técnicos e humanos dos qui 

-Hai causa - de ·3 anos, na -revista francesa 
L'Elevage",- nun ·artigo coide ·que_ de J.C. Pey
iaüd~- di.cia que'.os" problemas ae excedentes éie 
leite na· e : E.E ,· tiña soh:Jcióh na exportación .a 
España, -xa que o"español era o úTiico ,merca.do 
non saturado de leite e~ toda a Europa~ociden-

portante' para os fabricantes galegas. 
Paso . agora 'a citar -as principais desvantaxes . 

do leite gálega con respeito a: 

actualmente, non se dispón. -

tal. '- , '' - -• Calidade 

· fii principio, póis, as perspectivas .aparecen 
como 'favórábeis para ::unha intensificación da · 
producióri leiteira galega, pero .P~r desgrácia é ' 
só unha apariéncia como de seguida rmos ver: 

O leite producido en Galiza é máis pobre en 
grasa · e sólidos totais que o da C.E.E, debido a 
que noh se fixo unha selección xenética positiva 

'do gando nese senSO; e ·deoido tamén a que a 
alimentación das ·vacas é excesivamente rica en 
con6mtrados: Pero o-do contido graso non é o _ 
·aspecto máis - importante da::éalidade c:lo deite, 
senóñ -o da ealidade bacterfolóx1ca, por aí é.por 
onde nos virá un dos rneirándes 'problemas. 

As instalación.s de muxir deben de ser mee& 
nicas, e precisan dunha axeitada limpeza, di 
que en xeral os l'!bregos non están ben inform~ 

dos, ~"tam·én dunhas normas de funcionamentt 
e instalación que hoxe non existen con carácte 
oficial e por último dunha comprobación cad 
6 meses que non se fai. 

O enfriado a 6-7 grados de temperatura é i 
posíbel en gran parte do país, debido a q ue 
suministro eJéctrico é ·tan deficiente que no 
permite o funcionamento normal dos tanqu 

Actualmente a produción de leite en Galiza, 
como antes dixemos goza da ,·vantaxe· de distroi
taY duh mercado· protexidq,-mercado que debi
do aos seus déficits admite todo·, especialmente 
no-tocante á calidade; protección que desapare :.:· 
;¿erá no mesmo dia no que se -.entre ha C.E.E., 
xa que · h0xe en día, apesar desa protecc_ión, os · 
produtos lácteos da ,Comunidade están ·conquis
tando áreas significativas de mercado, especial
mente no sector dos queixos, que é o máis im-

refrixeradores. 

Actualmente, a e.E.E. no se1..rc9nxunto ~ pro
duce máis do noventa por· c~ú1to de leite de ca
lidade A' (·incluso en Ffáncia, q.ue é o país que 
máis déficién~ias ten néste aspecto); 'isto· quer 
dicer que o · contido en xermes é menor de 

Alimentac-ión do gando 

A alimentación do gando de leite en Gal iza 
sen dúbida a máis irracional de Europa, e vo 
exp!icar por qué: Estándo o noso país ben do 
do pola natureza a produción de herba, úsa 

NICOLAS POMBO 

Ouero plántexar o tema do crédi
to agrario desde·· a pers·pectiva do 
pais.anó que o preCisa e que ·acorda 
ir pedilo. Velaí as duas cuestións 

":'"""" que plarite-xamos. f>reCisamos ca·¡._ 
to~ ño campo? Qué pasa cando 
irnos a eles? 

que se precisan hoxe son para 
avanzar definitivamente cara a 
modernización da exploración, da
quela non hai cartas que cheguen, 
e plantéxase def initivam.ente a ur
xéncia de ir buscalos . 

Rentabilidade das explora
cións agrárias 

Endebédar a Agricultura e Chegados a este· momento da 
Gan~aria nosa busca da cuestión dos crédi-

Eiícetaréi af ir.mando que~ as ca- tos, ternos que pararnos para con-
r sas de labrá~za e gahdaria (unida- cretar que cada empresa, e a em-

des base ·do 1§~ctár' ·produtivÓ do presa agrária familiar ou non ta- " 
campo) veñ.eri endebedándose de mén, debe pagarse a si mesma. De-
sempre: a. sut' baixá rerítabiÍid-ade be pagar os gastos correntes, e ca-
en -xeral . é é\fii:J~·nte, e a ·solución pitaliza.rse a si mesma con benefí-
buscad·a 'tathé-W: " 0 -aforro ·extra - cios. Polo tanto, se 'falamos de ir 

" , . · . -,,~ ¡ 1 1-· - ·- - - · • buscar cartas, só pode ser na pers- . agrario caprta1·1z.a o campo. A em1-
:gración, os si.rbsídios dos vellos, e pectiva de modernizar as nosas ex-
º baixo nivel de acceso aos serví- ploracións, e facelas rendábeis 

. económicamente. lsto deixa fora 
cios ·da vida mode.t:na (que son 
fundam~ntalmente _ urbanos, e o , , das nosas consideracións as explo-

- g~,.ft~~g WbNºestf'~i'riHá 1 átl'rti~niza- . · _racións · que~ infl~ídas .. negativa
.do'' ) .- apor~~~ 0 'capital -qué p~eci- mente por moitos factoreS.socia+s, 

económicos, tradicionais, cultu-
sa <? can:ipo: rais, etc., non poden ser rendábeis 

' 
viábeis. A "reconversión" agrári 

~:é1 i •mpres0if.ldfüel , e .necesariament 
urxente•. Os.. 1políticos rinse d 
campo de.cote, e a proba máis evi 
dente é ver o que se fai en educa 
ción e formación técnica agrária 

ura - (e 
pistas, t 
aban.do, 
dar que 
debe ir . 
ob ras d 

E ben dicer que as causas ván". 
cambiando, e que hoxe estas for· 
mas de : aforro extra agrárias van 
moito a m,enos. Mesmo a madeira 
do mo_nte, entre os incéndios e o 
s.eu mísero valor de mercado, per
deu rñoito d~ sentido de "caixa de 
aforras" que'viña teAd"o, pasando 
a ser .marxinal e en calquer caso 
como derl'E!deiro recurso pra situa-

na estrutúra ~ctuál NÓn quera pa
sar ao tema deste arigb se.n antes 
deixar _en claro o seguinte: que to
das estas· exploracións chamadas 
pola Ad-ministración "marxinais"', 
son .un reto á xustícia social,·pois 
son elas as qt1e soportaron co seu 
sacrifício o peso da emigración·, da 
fuga dos servícios sociais á cidade, 
etc., e é moi facil trazar unha .liña 

Mais ben. hai que dicer que, e afrontar 

cións d~ emerxéncia . - no ar e dicer que por báixo non 
E a ma iores, cando os cartas · ha i sítio para as exploracións non 

- moití$·imos casos, os esforzos e s e a~ ob1 
crifícios dos particulares son eno afrontar 
mes, e que amasan a disponibil Parti cul¡ 
dade ·a me llorar se lles "de ixasen' Ir aos < 
Moitas exploracións teñen que f 
cer elas obras de infraéstrutura i , Pa-sac 
pr~sCind. ibeis, .,e que .correspond rior, o· • 
rian á Administración , Lopa l o tos, -nor 
Xeral. Dada a falta de infraestr se a -unr 
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nicas de pastoreo e conservac1on de forraxe, 
pala contra son moi poucos os granxeiros ou la
bregos galegos que o saiban facer. 

2 ' 0-30 por cento restante, en Galiza, ainda que 
non existen estadísticas, a relación probabel
mente sexa a inversa ou menos. Pode parecer in-
cííbel ·pero · cando se deron as primeiras reco
mendacións- pé;lta _ensilado 'dicíase que a herl:>a 
debia de estar . espigada, o cal é un tremendo 
erro .,e ainda non se revocou esta recoménda
ci(m. En- todos os países europeus existe unha 
gran preocupación pola .mellora da calidade dos 
ensilados, para producir máis carne e leite a par
tir dá herba, e polo tanto máis baratas. En Gali
za neste momento non se está facendo nengun 
tip'o de investigación sobre este tema, e por 
exemplo na investigación dos sistemas da pro
dución de leite, somente existen duas unidades 
leÍteiras no Crida 01 de Mabegondo, cando ·de
berian de facerse ensaios en máis fincas ou gran
xas. experimenta is dependentes deste centro. -

Din os h~landeses quti o éxito .da sua ganda- · 
ria está baseado en 3 pilares: Extensión - Educa
ción - 1 nvestjgación, e tamén na comercializa
ción. En Galiza o nivel de educación dos labre
gos coñecémolo ben todos, para qué falar de 
quén foi a escoias de mestres de ferrado. 

al esa herba e abúsase dos concentrados. Car
s Posada, un estudoso do tema en Galiza, na 

ua ponéncia apresentada nas Primeiras Xorna
as Agrárias Galegas, dicia que "no ano oitenta 
un, a produción de leite. por vaca de muxir eA 

Do servício de Extensión Agrária podemos 
dicer que foi o gran introdutor das inovacións 
no campo galego, e que-a maioria dos avances 
rexistados- débense ao labor.. dos axentes; pero 
cómpre ter en coñta. que cada é!_Xente debe de 
atender e d~u asisténeia_ técnica a·máis de 2.000 
exploracións, cando en 1 nglaterra un axente 
atende cando moito 400. Ademáis o Servício de 
Extensión precisa de incrementar o seu persoal 
e·unha renovacióQ tecnolóxica urx.entEL. 

Por exemplo, a conservación de forraxes, ou A !nvest_igación_ foJ case-nula até hai uns .19 
o que é o mesmo; a elal;>oractón d.e aljm_entos ~:no~, en que entraron a -tré;lbaliar. no INIA téc
conservados para a época invernal e incluso. de nicos novas f.ormados .fóra do Estado español, e 
verán nas zonas máis secas, os labregos galegas iniciarori · Jfüa~ de inve,stigacjón que supuxeron 
sábena facer, pero ninguén -lles ensinou a elabo- unha renovación total en' pradeiras, ~produción 
rar calidade, a calidade que se manifesta ha di- de carne, m_ijlos, calidade do leite, sanidade e r.e.
xestibibilidade. Actualmente, a dixestibilidade cuperación de . monte, pero que cof}tinua con· 
das forraxes conservadas en Galiza ~ inferior ao notábeis insuficiéncias nos eidos da- Gonserva~ 
50 por cento, cando no. resto _dos países ~uro- ciÓn e calidade de forraxes, harta: fitopatolo
peus está entre un 65-70-por cento ou májs. Es- xia,_ etc. 

aliza foi somente de 2.371 l. ao ano, consu
índose· unha considerábel cantidade de con

entrados polo gando. Se pensamos que para 
bter a citada produción non se precisan con
entrados, cabe asegurar que as nasas pradeiras 
roducen ben pouco ou nada". Alguén tampou
o sospeitoso como Abel Caballero, nun artigo 
o número dedicado a Galiza da revista "El 
ampo" do Banco de Bilbao, alarmábase, e con 

azón, dos elevados consumos de concentrados 
ara tan escasa produción especíalmente na pro
íncia de Lugo. 

ue é lago o que pasa 

ta diferéncia é móito m_áis significativa d9 que Os logros acadados na- investi-gación ·apenas· 
parece, xa que con forraxes conservadas dun ~· chegaron aos labregos,. ae non existir .a necesá-
65-70 por cento-de-dixestibiljdade sobre a ma- ria colaboración - entre investigación e o _re-sto 
t_é(ia seca, unha vaca;pode man.terse e producir dos organismos oficiais. 

O que acorre é que mentras os granxeiros eu
opeo S: grácias a unha boa educación agronómi

, saben utilizar ben o seu recurso básico que 
a herba, e utilizan os concentrados con carác

estratéxico, dominando á perfeición as téc-

máis de 10 l. de leite, pero con dixestibilidades D!ante. deste panorama desolador, tamén 
inferiores ao 50 por ce_!)~_D, a vaca poderá man- existe a exce¡:;iciqn; esa. excepción son as ~00 
terse con dificuldade pero non producir .. Cando explor:acións que supervisou un pequeno orga- · 
en todos os países de Europa se ensila .ao redor nismo _hoxe case desaparecido, a Axénci~ de 
dun 70-80 por cento da prod'ución de herba de- Desenvolvimento Gandeiro, nado. acarón do 
di cada á conservación -e só se iai herba seca co Banco Mundial, qye bebeu mét<ldos de trabal.lo 

ura - (concentración parcelária, 

riistrativos para os que non está 
_moi preparado e que en moitos ca
sos desaniman e aburren ao máis 
santo. Caído que a falta de crédi
to~ vai máis polos atrancos que 
pola caréncia deles. Se os mecanis
mos foran sinxelos e adaptados ás 
circunstáncias galegas, e se · todas 
as exploracións que precisan mo
dernización a·cudisen a unha finan
ciación creq.itícia, probabelmente 
non haberia disposición de diñei
ro abando. Pero de momento pa
rece que a Administración pon 
por médio do Banco de Crédito 
Agrícola e através de convénios 
coa Banca privada e as Caixás de 
Aforro, un volume de diñeiro que 
polo de agora non se esgotou. Na
turalmente refírome aos convé
nios non políticos, porque as 
"mascaradas" como o último con
vénio do 1 ryda coa Banca privada 
foi unha aldraxe á boa vontade do 

pistas, telétor;io;dll:ZLOO..A;!po.téneia ;se.ctor ::'~"0!."'8~ .. ~ · '· 

abondo, etc.) hai que vol·ver acor-
da r que a capitalización do campo Garantias.- A meirande parte 
debe ir . sempre nas duas 1 i·ñas: as dos paisanos no~ poden ~credi~ar 
obras de infraestrutura que debe , documentalmente as suas propne
afrontar a Administración Públi~a, . dades, ou sinxelamente están a no
e a~ obras de modernización que . _me dos· seus pa.tróns, polo que a 
afrontan 0~ empresários agrários ' Primeira dificuldade é poder apor-
particulares ou colectivos. tar garantias para avaliar--os crédi- · 

aspecto do problema. Haberia que 
dicer que o feíto de estar centrali
zado na Cámara Provincial, e non 
nas. Locais, dificulta a tramitación 
da garantia. De todos modos segue 
fallando un apoio xurídico que fa
ci 1 ite a presentación de garantias 
bancárras no campo. 

Tramitacións longas e impre
visíbeis 

Os partos cun prazo médio (8-
1_0 anos) e GUn ~précio médio (11 
por cento) están;~~ Ba_nca Oficial, 
e as tramitacións duran meses e 
sempre pendenté~ d.e vé~ qué pasa 
coa solicitude. Metérsé a moderni-

.. _, • \i 
zar a contas dunha. Wlicitude ofi-
cial pode ser Ünna trampa terri'bel, 
pois secadra ca.ndo . chegan os car
tos xa un está empeñad! .e f ado 
que a meirandé parte dos créditos 
que se piden non pasan de catro 
ouí'~m~9 rriW,ón~~ -"~' ainJI~ g,lJEl t~ ~ 

· ran · éfez, ·a décisión da concesión e 
o seu trámite debia facerse ·aqui, 
en Galiza, e cun organismo máis 
flexíbel e rápido. 

!ixasenf' Ir aos cartas 
i que _ 

tos. 

Nas Cámaras Agrárias Provin
ciais existe un organismo -chamadó·
ASICA que é . .-Para ~flan·zar solida
riamente os cré~itos do _campo. 
Funciona. E está é!Xlddando neste 

Se a sol icitude se presenta na 
Gran Area, daquela hai que pensar 
en empresas de certo volume, que 
pidan en base a proxectos feítos 
tecnicamente, que aprese!nten 
contabilida,des ben levadas, e que 
aspiren a inversións de dez ou 
qyince millóns como mínimo. 1tura i Pasada · a "selectividade" ante-

~spond rior, O agricultor que precise car
.opa! o tos, normalmente debe ehfrentar
traestr se a unha marea de atrancos admi-

.Nicolás Pombo 
é asesor cooperativista 

e de aplicación tecnolóx'ica, por toda ·a Europa 
Atlántica e inclusa en Nova Zelanda, e conse• 
guiu que ese·s centos de exploracións gandeiras -
espalladas por toda Galiza tivesen producións 
equlparábe,is -ás médias de .calquer país da 
e.E.E., como tamén eran equiparábeis os siste
mas de produción d~señados para elas. E inclu
so chegou ·a demostrar que tamén as pequenas 
exploracións poden ser renqábeis. tste éxito 
foi debido a que cada técnico non levaba máis 
de 40 exploracións e dispuñan dos recurso$ ne
cesários para facer ben este traballo. 

O aspecto comercial 
Mentras que rrtáis de 80 por ·cento do leite 

da e.E.E. é recollido e elaborado por pode
.rosas_ Cooperativas nas que os granxeiros ·están 
integrados e gobérnanas, ou polo menos teñen 
influéncia nelas, en Galiza o Movimento Coope
rativo é raquítico e minoritário, carente de agre
sfvidade e duramente combatido polos monopó
lios do sector. · 

Actualmente é moi difícil criar unha estrutu
ra cooperat.iva forte, e sen iso os labregos serán 
un xoguete nas mans dos monopólios. A única 
saída a curto prazo está en que os sindicatos 
agrários, se fagan fottes, a administraéión debe
ria de subvencionar as organizaciÓns agrárias do 
mesmo xeito que o fai Co resto das organiza-
cións sindicais. - · 

As que non poden ser rendábeis són as ex
ploracións de carne, agás as que teñen grandes 
superf íéies e abundante financiación·. Cómpre 
aeabar · co rriito -aq lumiryoso futuro" da produ
éión de carne ·como alternativa á produi:ión de 
leite, s(> .pcdeser complementáría- xa que a pro
dución ae carne e·- biologicamente pouco efi
ciente,· un tércio da produción de leite, ademais 
os riscris s0n ·mái_gres',;~e-por' outra parte cárece
mos dun marco financeiro axeitado para este ti--' 
po-' de; exploración( como· o que existe na co
munidade, ·e ainda asi nesta última son poucos 

os granxeiros que se arriscan a producir carne
con vacas nais. Algo moi distinto e inter~sante 
seria o-cebo de xatos procedentes do reb~ño de 
lei~e .e,n pastos, como o teñen demostrado-zea e 
Díaz no Criada Q.1. Pero todo. isto é tema dou-

• tro artigo. · 
Para rematar direi que estamos dian~e dun 

futuro negro, especialmente se o Estado español 
entra né;lí .~ -~~ · ü.9 1 QY~WQ(:hteiriia 1Wl\lha--€rise.-in
mediata e· inevitábel na gandaria deleite galega, 
de· maio.r .impacto que a que se produciu a f ins 
do século~ pasado cando se perdeu o mercado in
glés para os bois cebóns galegos. Unha renova
ción completa e r_acional da gandaria galega até 
facela competitiva frente á da C.E.E. e contan
do cos recurso.~ nece~rios non se pode comple
tar nu11 ·período menor de 15 a 20 anos. Esta
mos perdendo un tempo precioso e non se olla 
·no futuro nengun s_íntoma de que algo cámbie e 
dé que un plan ·dé política agrária en Galiza se
xa unha realidade. 

· Eloi Vil lada Legaspi : Enxeñeiro Técnico AgrícÓla, es
pecialista da "Axéncia de Desenvolvimento Gandeiro", 

. traballa na actualidade na Produción vexetal da Conse
llaria de Agricultura da Xunta de Galiza, en Lugo. 
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Emílio . López • Pérez 
novo secretário xeral 
das Comisiós Labregas 

·"Ante -a crise a xente vaise. 8:Qarrar 
ao s·eu cachiño de terra" 

- \ . - . . 

Emílio López Pérez, Milucho, l1 anos, licenciadc:»en Ciéncias 
PolHicas e Socioloxia, horticuitor co s·eu invei:nadeiro 

_ ·· a_'po~.~os _ quilómet~?s <;J~ · LugoL· ~e~id~ ~ mult~49 :.,-), ,, ... . 
en numerosas ocasión.$, ven de ser elexido Secretádo Xeral 

'. h ~ .! 

das Comisiós Labregas, no seu .11 Congreso, cele_brado hai uns dias, 
.e no ~al fixemos esta entrevista. 
.O_ Milucjo é unha das pouquísimas persoas capaces de falar 
de marxismo tan ben como na U niversidade, pero adema is 
de maneira que o entenden todos os labregos. 

As Comisiós Labregas chegaron a ter_ 
unha relativa forza no campo. -A qué 
se debe o baixón que veu despois? . . 

O que pasou ao princípio foi que 
a xente empezou a despertar despois 
de moitos anos, saíase da ditadura, 
dun caciquismo férreo que abusou 
de todo o mundo e entón habia 
unhas ganas moi grandes nos labregos 
de respostarlle a ese caciquismo. 

Logo veu o dos tractores, o d.a 
cuota; eu lembro cando o dos tracto
res á xente dicindo "aqui vimos a po
los caciques". Despois a cousa sere
nouse, o caciquismo que estaba mé
dio desprevenido tom9u xa medidas; 
empezou a acusar a este sindicato de 
sermos uns infantis, uns cativos quen 
o dirixian; de ser un sindicato dé co
munistas, etc., -unha série ~e propa
gandas, de ameazar co da cuota, de 
quitarlle a _paga aos vellos; entón, 
aquilo non foi un sindicato, foi unha 
explosión, foi un momento e tiyo a 
sua importáncia, pero non era un mo
vimento sindical real, foi un estoupi
do. Xa despois da folga do leite e do 
1 Congreso aquilo empezou a asentar, 
moitos oportu.nistas metéronse aqui, 
pensaron "isto é o que vai ir para 

. diante, e eu como caciqu~ ou como 
caciquiño se non me meto quedo des~ 
bancada". Entón eu, máis que un 
baixón, falaria dun reaxustamento, 
cada un foi voltando ao seu posto e a 
mellor xente, a máis combativa·, a 
máis anticaciquil, a que tiña unhas as-

,'-'pi'racións máis democrátieas e máis 
galegas foi entrando no ·sind icatÓ!~- Lo~-- " 
go houbo uns ·an6s máis frbuxos, ain
da-que se seguiu traballand c(no 80 e 
81), a loi.ta da cuota que se nos veu 
enriba, porque pretendían facer do-

. mear á xente, e fíxose un movir:nento 
· de resisténci~ moi ·importante. Logo 
pasouse por un período ' onde moita 
xente dixo: ·este é o sindicato da 
Cuota, aqui non hai conceición sindi
cal, este é un grupo de xente que se 
asócia e que ten un abogado para de
fender uris temas. E, agora, esta últi
ma etapa, onde xa non é o sindicato 
da Cuota, onde cómpre ter moi en 
conta o problema dos précios~ Ctt.ie 

nos abordámbs várias veces, pero que 
non existen negociacións. 

A nivel obreiro ainda _hai unha pe
quena defensa, pero a nivel labrego o 
capital co seu goberno ao frente, an
tes a .UCD agora o PSOE, ten todo 
perfeitamente controlado, o agro ·ten 
poucas posibilidades de _se mover., -e __ 
ademais un a~fro colonizado como o 
noso ten eses comportamentos que 
de súpeto reventa como o ano pasá- · 
do, o dia 29 de abril, e hai un mon
tón de paus ou noutro momento ven · 
un· cacique, pásalle a man polo lpm
bo, e var dominando á xente. Entón ' 
agora · ven o témpo de se organ!iar 
con máis realismo: · 

Hai anos tioubo moita xente, non 
directamente lábtegos, que apoiaron · 
ao sindicato, hoxe esta xente non 
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existe, non ,pensa que isto pode difi
cultar o relanzamento do sindicato? 

En prindpio hai unha cousa nova, 
. que ao mellar non sabe, os Comités 
. de Axuda á Lo ita Labrega (CALL), 

· que existiron nun primeiro momen
to, que logo pasaron a .un segundo 
plano, .habendó xente incluso que 
·marchol:I, pois praiicamente toda as 
-persoas válidas daqueles primeiros 
anos 76, 77, 78 etc., e.stán -hoxe pre
sentes neste Congreso. Pensamos que 
é un, paso transéendental que volten 
estar aquí, que non perderon a pers
pectiva, xente .moi consciente despois 
·do que pasou- daquela, do que pasa 
agora. 

Dise que os labregos galegas son 
moi de direitas. Non dificulta isto a 

actuación · dun sindicato como as 
CCLL? 

Neste pafs non se é de direitas ou 
de e.squerdas, aqu~ nunca houbo polí
_tica, aqui houbo caciquismo, neste 

- senso o labrego vaise con aquel que· 
lle parece que o pode respaldar algo, 
porque el non se sinte, nen o seu sin
dicato, nen os seus viciños sinte que 
teñan forza "nós non somos ninguén, 
non sabemos nada, precisamos dun 
abogado, dunha organización que nos 
ensine o camiño e que nos diga o que 
ternos que facer e que nos dea os pro-

· blemas resoltos". Entón o noso cami
ño é moi difícil porque, claro, cal-

quer organización, calquer partido 
pode seguir o camiño caciquil e a 
xente ségueo, pero o camiño que nós 

· presentamos, que é un camiño de or
ganización- 'popular, é mais dificil. Eu 
non estou de acordo. co de q.ue sex~n 
de. direitas, ainda que, claro , os caci
ques foron de direitas, pero, coida
do!, xa . están aparecendo tamén caci
ques de efquerdas. 

, O feíto de que os emigrantes es
tean a voltar, que influentia pode ter 
no sindicato? 

Hai casos de xente que volta á que 
.non lle serviu moito a experiéncia · 
para evolucionar, non aprendeu a lec
ción de ir e ter que regresar, a inda ve
ñen un pouco ilusionados con esta 
"democrácia" de Europa; pero a 
maiori_a é xente que se deu conta da 
lección e hoxe pensan qµe se non fan 
algo polo país, os seus tillos tampou-

. co terán futuro. ~ 

- Actualmente, hai xente nova no 
campo? 

-Non só está habendo xa xente 
nova, senón que hai peritos agrícolas, 
xenté estudada que está montando as 
suas exploracións, é dicer, estase dan
do un proceso que nunca se daba an
tes, a xente que tiña uns estudos lar
gaba do campo, e hoxe non, incluso 
os labregos novos que van ao campo 
queren ir formados a maioria; nós ob
servamos xa incluso nas moviliza
cións que a xente nova está partici
pando, o que pasa é que ainda hai 
moita que está un pouc-o esperando e 
dicindo "vou disfroitar até os meus 
vinte e tan,tos anos a ver qué pasa 
aqui,. que non o teño ainda moi cla
rro", pero eu creo que no momento 
que ~n que se teña que enfrentar coa 
realidade, ou ben achanta e se somete 
facéndose un cacique dependente 
doutro cacique máis grande, ou ben 
colle o boi polos cornos e di "aqui 
hai que facer algo". Nós no sindicato 
~emos como unha das tarefas máis 
importantes o tema dos cursiños téc
nicos, das charlas~ da discusión e da 
clarificación entre a mocedade. 

Uué porvir ten o campo, e en fun
ción disto, qué porvir ten o sindica
to? 

A acción individual vai continuar, 
é dicer, a persoa que busca a solución 
da sua vida no agro independente
mente seguirá, existindo pero vai pre
cisar, cada vez máis, estar na ~ua aso
ciación de produtores de leite, t~r o 
seu sindicato e desde aí reivindicar e 
defenderse, ter unha asesoria, etc., 
entón nós pensamos q1,.Je isto vai se
guir. O Mercado Comun está tendo 
unha crise interna moi forte, con 
moitos problemas, cada vez é menos 
defendíbel incluso polos seus grandes 
defensores, e aqui ternos nós incluso 
unha baza e algo moi importante que 
exporlle ao noso povo e ao Estado, 
nós tíñamos a razón, a destrución do 
agro non va i ser tan rápida,· tan ur
xente como pensaban os monopólios, 
van tratar de criar distintos xeitos pa 
ra aproveitar ao máximo a forza de 
traballo que se xere no agro galego, 
pero as medidas que eles tomen van
lle ser moi difíceis de levar a cabo, 
porque ante a crise industrial, ante a 
crise do sistema capitalista, a xente 
vai ter que se agarrar ao simbiotismo, 

.. a sér á vez !¡:ibr~go '.g :t~at>aUaRo_r, .'!'.é!jse 
agarrar ·aos séus cachiños de terra, o 
agro vai ter que co.ntar. Por outra 
banda, non se van de$facer tan axiña, 
as exploracións agrárias, incluso pe-
quénas exploracións van resistir co
mo simbióticas, é dicer, que o señor · 
vai ter a sua granxa de -polos e traba
llar de a~lariado média xornada, e 
como este, vai haber moitos xeitos de 
resistérida' que van facer que os 'ingre
sos económicos a partir da terra, ou 
dos animais,· sexan moi importantes. 

M_. V. 
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JOSE POSADA 

A maior parte da prnduc;:om agrária galega· está . 
especializada em produtos tradicionais, como o 
leite, cárne, ovos, pulas, vinho, porcos, patacas, 
etc., mas o ideal cara 'a u·m futuro seguro é di
versificar estas produc;:ons, fazendo a economia 
campónesa polivalente· e nom depend'ente ,só de 
um produtq; que pod~ ir bem ou ·mal no merca
do esse ano ou por um ciclo. lsto temo-lo bem 
claro: hai que produzir o que o mercado de-· 
manda, nom só nesse an·o, senor_p nos vindoiros, 
ou seja, umha demanda rendávéí e segu:a no fu
turo. 

Esta ideia dá-se na filosofia popular com os 
refráns: "Hai que rezar-lhe a mais que 1;;1m santo 
só", ou "Rato que nom tem mais que um bura
co, nom é bom rato"~ Hai, P<?i~, que dive"rsiti
car a produñom e nom depender nem de un 
mercado só nem de um só produto. Cóm isto, 
consegue-se umha maior solidez na economia e 
umha maior seguridade no f_uturo. · 

As famílias divem-se considerar, no seu con
junto de gente e terras, como um grupo ou uni
dade empresarial, que actua conjuntamente em 
quando o cultivo ou trabalho seja ou nom, o 
mais rendável. este grupo, como todos eles, tra
balha por optimizac;:om, quer dizer, por um_ha 
maior rentabilidade da sua actividade e da ex
plotac;:om da sua terra e do seu entorno. Neu
tras palavras, hai umha ordem de preferéncias 
pola sua singeleza ou polo seu rendimento. 

Por ·outra parte, temps mu ita gente no cam
po, ocupada a tempG- parcial e somente com· 
plena tarefa nos poucos tempos pontuais da 
colheita ( vindima, sacha, etc.) e con muitos 
tempos martas, aproveitáve+s se se orientam em 
produc;:ons diversificadas, nom coincidentes 
comos seus ciclos mais apertados. Por exemplo, 
a apanha das castanhas nom coincide com 
quase nengum outro trabalho campones, a nom 
ser a matamc;:9. 

As produc;:ons que vamos propor, nom som 
excluintes nem exaustivas, quer dizer, nom som 
antagónicas, senom completares com as que ja 
estám em produc;:om. A nossa proposta é, sim
ples.mente, que se fagam umhas pequenas explo.._ 
tac;:ons paralelas e em func;:om da sua marcha e 
rendimento, aumentar ou disminuir ·a produ
c;:om ªº longo dos anos, mas dependendo tam
bém do ciclo da planta, pois ternos algu111has de 

-ciclo longo ( castanhas, ·nozes ... ) . outr:,os AtÍter
r:neios (u'ns tres anos para os framboesas) e_ ou
tras de ciclo curto (os morangos, por exemplo). 

Estas produ'c;:ons laterais podem, como tem
po, faz~r-se protagonistas e primordiáis na eco
nomía ca!J1ponesa e tornar-se, se as circunstán
cias produtivas e de, mercado o· demandarri, em 
.monocu:ltivo .' Esta é umha evolu«;:om .que rece-, 
mendamos lenta, · sem correr grandes riscos e 
·sem fazer grandes inv~stime-ntos, se_nóm. uti li
_zando serripre umha parte do patrimÓnio !a
m'iliar em terras ou recursos materia is. 

, - Ternos q~e extrapolar a .demanda áo consu:.. 
rnó e os prec;:os, se queremos ter produc;:ons ren-· 
aáveis e ternos ,que ter _em conta, também', a . 
possível entrada aa nossa Terra no Mercado Co~ 

mum. ·um mercado mais_. exigente em qualid,ade, 
mais díversificado -em produc;:ons, de cultivos 
mais sofisticados. Por exemplo, em Holanda te
rnos o cultivo das flores, que agora vai derivanªº ·para plantas ornamenta is. Na. Gal iza costeira, 
pois seriam mais. adequadas estas plantas 'e flo
res, assi como "Kiwis", pimentos e-todo Üpo de 
horalic;:as, mas nós vamos centrar-nos na Galiza 
interior ou montanhosa, com clima mais duro, 
que v_em senda a mai·or parte da pouca terra 
rendável do hosso País. 

' 
Cultivos como atternati-vas de ingressos 
complementares · 

Eis as nossas propostas de produtos que ·po
dem constigu.ir ~lternativas de ingressGs comple
mentares: 

1.-Castinheiros O se.u rendimento está divi
dido em tres campos bem marcados: 

a) Made'ira, nobre e cada día ~ais cara. 
b) Fruto, cadá día mais caro e es~so, se se 

trata de variedades boas. 
c) Os cogumelos e o prado que crece e se dá 

"' ao seu pé. Esta é umha furn;:om social da paissa
ge, por ser a árvore mais belida do nosso País e 
o alimento de muitas aves e anirn~is selvages da 
nossa fauna. 

Como este tipo de cultivos necessita um pra-
90 longo para ser produtivo, interessa reduzi-lo 
e para isto estám as novas variedades de creci
rhento mais rápido, que se produzem e experi
mentam em Lourizám, centro 011de desenróla- . 
rom também a sua defensa contra as pragas que 
estám\ a minguar a presenc;:a dos castinheiros nos 
nossos· montes. A tinta e o chandro estám senda · 
vencidos polas novas variedades, por isso a sua 
produr;:om é agora muito mai_s rendável e segura. 

2.-Nogueiras. Está a melhorar a sua rentabi
lidade e seguridade ao aéortar o ciclo de produ- . 
r;:om . e ac~lerar o seu 'crecimento, também com? 
o castinheiro. Estamos a importar nozes de Cali
fornia, pagadas em dólare~, a prec;:os mui altos e 
ir.isípÍdas de gosto, mentres podemos produzi- -
las aqui de umha magnífica. qualidade, com va-

, riedades adequadas e contar também co'm ,umha 
madeifa que é das mais caras do mundo, .quase 
ja ir.iexistente no ni:mo P~ís. A dema'nda cre~cen
te qeste.s dousprodutos fa¡ augurar a este culti-
vo a ma-is alta possibilidade de rendimento. . 

. 3 . ..:_Cogumelos. Nom é um cultivo, senóm 
umha apanha estac_ional, pero müi potenciável, 
se os agr..icultores apr;enderri a riom arrancá-los 
destruindo Ós micélios senom cortando~ o _pé. 
Cumpre que se conhezam as variedades ·e que se 
apanhem outras muita,~ espécies in·ctustria.lizá
veis. Esta riqueza ·espontánea do nosso .País 
está n_este momento ainda somerite explorada 
nµm vrnte por cento. 

4:-Morangos. O cultivo baixo plástico ou 
em caválhons cobertos ·também de plástico pre-

urna, necesidade actual 
/ 

-
to, consegue umhas produc;:ons de' mínimo v1m:e 
toneladas e máximo quare~ta por hectá~ea, e se 
tomamos um prec;:o él~ venda de umhas 60 _pese
tas mín·imo ao. quilo ao produtor sobre origem, 

· cjá-nos uns resujtados bastante favoráveis. E-re
comendável plantar ao redor das cidades, tendo 
assegurada umha parte da venda em· consumo 

· em fresco, e fazer contratos coni 1ndústrias para 
congelar ou conservas, do resto, ainda que seja a 
prer;:o menor, · pé"ro garantindo a venda total da 
produc;:om. 

5 .-Franboesas. Esta rosácea- tem a 'sua de· 
manda garantida no futuro. Em Cácer.es está-se 
a pagar ao agricultor entre as·ao e 120 pesetas o 
quilo. O seu ciclo é de tres anos e_q se~- ~ulgivo 
mt.ii doado. Na Galiia ja ternos umhás oito hec
tár.eas plantadas e a sua rentabilidade está mui · 
assegúrada, se sffplanteja ·o ,seu mer6éldo como o 
do mprango, pero tendo como ~rotagonista a 
. indústria. , · 

6.- Arandos, mirti/os, grose/has/ cássis, ama
ras cultivadas. Umha das mais interessantes ·al
ternatlva·s som estes pequenos frutos, que se 
vendem mui caros para indúst~ia e ainda mais 
para Q pouco mercado fresco que pode haver 
local, pero muito para o envió· a Europa por 
aviom. Or mirtilo .gigante p_ode dar entre 7,5 ~ 
10 toneladas por hectárea e o seu pre90 _está en
tre as 200 ·e 300 pesetas qujlo. As outras frutas 
tenhem um pre90 e rendimento semelhantes e o 
E~ad9 espanhol está a importar congelados des
tas frutas, para fazer marmeladas, iogurte.s e ali-. 
mentas infantis. A sua demanda, p~rtanto, e co
mércializac;om estám asseguradas. 

A amara ainda ·a está mais, ja que está ser 
aproveitada em quantidades de umhas 1_00 tb,

nelaáas por ano! a um prec;o de entre 50 e 60 
pesetas ql;filo, pero se se plantassem variedad.es 
gigantes, das produzidas na Holanda, o seu pre-
90 e demariéla ·seria muito·· maior. E l!ffi. novo 
camgo a experimentar, pero se o cultivo em Ha-

-landa, c.om custos elevados, e 'rendável, na Ga
l iza, seria muito mais irnediato e doado. 

~.?Vlº "produto galega de quaJidade", e senipre 
. terá ·maior ou menor fllncionamento e ·efectivi
dade,~ coma sua responsabilidade posterior -é 
·com mais ou menos recursos económicos. Mas 
nom só é causa de dinheiro e dotac;:om, senom 
de Úm · trabal ha para -conseguirrllos ·o nosso de
senvolvimento harmónico e integral, para conse-

\ gí.Jirruos pola base o solevamento ·dás no.ssas 
classes .mais subdesenvolvid;s, a riossa classe 
a prec;os superiores aos da média do mercado do 
Estado espanhol : . 

9.-Ma{:ás. O consumidor está cansq de "gol
de-n'..' e deseja a ma9á ácida e de ,montanha para 
fazer mac;:ás assadas e mesmo porque tenhem . 
melho~ sabor ao r:iatural. Em pequenas produ
c;:ons som rendáveis 9s pomares de mac;ás ca..._ 
maesas, ·reinetas··e outros tipos mais odginais. A 
ter:idéncia do consumo de-'.'organic foods", quer 
dizer frutos sem tÍ-atamentos insecticidas nem 
aduqos artificiais., assi comq o melhor sabor que 
tenhem os frutos de montariha, pode pot-enciar 
o .seu consrumo. Na altura et~ 700 metros a ra:.. 
·diac;:om global, is_to é, a intensidade luminosa to
tal_ é um 50 por cento mais que a 70 metros, e 
mesmo a mesma variedade f'golden') e muito 
mais sat?orosa cultivada_ nas montanhas. 

10.-Ervilhas, cenouras, feijaos,. Podem ser 
cultivadas mui facilmente,-mas -a ~ua coi:nerciali
zac;:om é só de um 5 por cen aproximado no ·: 
mercado fresco e o resto para a indústria. Por
tanto, ternos que prever umha infraestrutura 
industrial que .. aproveite- e transforme estes pro
dutos juntó também com os grelos, pimentos e 
outros muitos qúe estam a sofrer ciclos de de
manda mµi quebrados qué sujeitam aos produ- -

:, tares a grandes oscilac;:ons no seu rendimento. 
Considerac;:om final 

Considerac;:om final 
Estes e outros produtos podem constituir 

umha diversifica<;:~m e maior rentabilidade da 

nossa agricultura e coatribuir a - melhorar o 
nível de vida dó nosso agricultor. Para isto toda 
a soci'edade ternos ·que contribuir: . 

-Na e~uca9om e forma<;:om do novo agdcul
tor, enstnánd9-lhe novas técnicas de formas de 
cultivo, assi cómo potenci~r a sua formac;om ge-

7.'-Cerejas, mirabeias. Só.en) algumhas terras ral. , 
é rendável este cuitivo, já que' está sujeito a gea. -Na as~iténcia técniGa, com extensom agrária, 
das seródias e chuvas de primavera,_que lhe es- das recomenda~ons de semeñtes, plantas, vivei-
tragam a flor; más temos terras boas Pára este . fOS, tratamentos·, cuidados, etc. , 
cultivo e grande demanda de gúin_das .ácidas (~- '· -Na assisténcia á sua venda e transforma<;:om, 
ra marmelada· e meter e.11) ag~ardentef. As mira- com contratos com circuítos de distribui~m, 
befas som um fruto p~uc<? c.onhecido € mui es- oa fábricas de transforma~om que assegur-em a 

; recolhida da sua produc;:om fotal. · 
timado que também haveria que propor como 

. Todo lsto, nom é sé_ umha terefa de um esta-
alternativa de-fngresso CQm'f>lementar. . · i:nento, instituic;:om ou empresa, senom de todos 

-· a:-Mel: O mel galega vende".:"se a prec;:os . in- em conjunto e ·naturalmente alguns com mais 
crei'veis no mercado local, e. ainda tem boa de- \ responsabilidaae que .PU!ros. E sempre alguns 
manda. Os nossos campos e bosques som ideais c._ª_m_·_p_o_n_esa_. _____________ _ 

para a apicultura, sem abuso ném tesíduos de José Posada é Enxeñefro Técnico en Química lndus
pesticidas · ou insecticidas, e complementando trial, antigo xerente da Cooperativa do R ibeiro: autor 
ingressos de. venda de cera e geleia real. Se seor- de do~s ·libros sobre o viñ~ galega, é actualmente -xe-

, rente-comercial dunha empresa ourensana dedicada, 
ganizassem urñhas cooperativ~s ou associac;:ons entre outras co1;1sas, á exportación de produtos do 
de apicultores para .a melhor comercializac;:om campo, nos que destaca a castaña ·no seu tipo "marrón · 

.dos prodt..itos e dentro de urna marca comum. glace". · 
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A . incJdéricia da crisé n(l :. agriCúltura 
ELISEO MIGUE LE~ 

En paises· -cunha 'agricultura avan.za
da talar de crise é falar~da incidencia'· 

. da'.. ér.ise . enerxítica . No noso, onde . 
· coexisten explot~cións mode~nizadas 
con outras de tipo tradicional, o tér
mo é equívoco "porque tanto se pode 
referir a. unhas como a outras, e a ín
dole das mesmas e diferent~. En efec
to, se ·a c;~se da agricultura moderni
zada deriva fundamen~alme.nte da re_- . 
percusión. que tivo ,sobre a mesma o 
aumento dos precios dos productos 
d_erivados . do pet~oleo, dos que_ é 
gran consumidor. (gas-oi 1., abonos, 
plásticos; _herbicidas( insecticidas, 
funxicidas;-e1ec1r_icidade, etc.) e que _ 
superan en moito ós aumentos que 
percibe polos seus productos,· a crise 
da agricultura tradic1onal 

1 

débese a 
outros factores xa · que enerxética
mente. talando é, moito mais.indepen
dente que· a agricultura modernizada 
(no seu b·alance eñerxético vense que · 
hai un autoábastecemento e- unha · 

.producción que compensa as escasas 
compras que debe realizar rio exte.-
rjor). · -

A modernización · implica un ·áu
mento na proéÍuctividade, fundamén
talmente da man de obra, aínda que . 
tamén do so lo. Dita autmento ~onse
guiuse mediante o emprego d~ técni
cas de producción intensivas e~ capi
tal (a maquinaria, ó sustituir ós ho- -
mes, 'fixo aumenta-la productividade 
dos que quedaron no sector, e os fer
tiliza_ntes e demais factores fixeron 
aumenta-la productividade ·do solo). 

Pero a modernización implica asi
mesmo unha especialización produc
tíva a nivel de explota'ción co obxec·· 
ti~o de acadar unha maior producti
vidade e UI) a.barataniento nos cos
tes de prod'ucción. Ese fenómeno 
deuse .en Galicia no sector lácteo nós -
anos 70 (aínda que tiña empezado 
antes) e, con men9r extensión, estase 
a dar dende hai unhos poucos anos 
para acó na producción de hortalizas 
e flores. · 

A explotación tradicional caractie~ . 
rizase polo emprego _ intensivo de _ 
man de oqra familiar e-o poüco uso · 
que se fai de factores ' de -producción 
·mercados no exterior:. os adubos cos 
que se . fertiliza a terra segúe sendo o 
esterco, o traballo non humano é-for
neci9o pola· xugada de vacas, que non 
sole~ ser dunha raza con aptitudes 
moi definida-s. A producción de ce- 
re.ais segt,te a ter unha importancia 
considerable neste -tipo de explota
ción, que co'mo consecuencia do seÜ
sistema de producción sofre menos 
das fluctuacións dos precios dós fac~ 

' tores d~ produción que tántó reper~ 
cuten en cambio nos custes dá expié>,. 
tación modernizada. As ferri;)memas 
e apei~os son de orixe artesari~I, e o 
capital de explotación distinto ga te-· 
mi é moi ·pequeno en relación ó va
lor desta. Na explot_ación moderniza- · 
da o capital de explótación distint() 
da terra (maquinaria, edificios, gan
do .. J pode chegar ·a · igualar· o valor 
desta, e en todo- caso a diferencia 
nunca é demasiado grande~ 

cer a explotación tradié:io_nal ós seus 
trabaltadores (no noso país como é 
·ben sabido a man de obra é caseque 
sempre ,fa ri(°Ü iar) é moi cativa e eso 

. por moita afout~_za que poñan rto 
traballo. Os precios c:ie mercado fí.
xanse pola capacidade de reproduc- ·
ción das explotaeións modernizadas 
máis eficientes e oxe case nen eso, xa-

. A cri.se da agric1Jltura tradicional ·que _ unha das caraéterísticas da crise 
deriva mais ben da impos_i?ilidade de actual (e-· nori só da actual, trátase 
a·cadar os ingresos qúe unha ~cono- m_ais ben dunha· constante, xa que o 
mía monetariiáda, aberta e competi- mesmo ppsou -na · dos anos 29 e se-
tiva esixe a calquer famil.ia. As nece~ guintes e nas crise~ de 1.820 a 1.825. 
sidades que a sociedade de consumo e de 1.880 a 1890) é qué -o conxunto 
crea só p~den ser satisfeita~ (parcial- . dos precios percibidos polos labregos 
meñte posto que sempre aparecen ten un ·índice de incremento sistemá
outras novas) se se teñen uns míni- ticamente inferior ó do resto dos ·pro
mos de cartos en _disposición de .gas- duetos d,e outra orixe e tamén ó dos 
tar. A remuneraciqn que pode efre·- servi,cios. 
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_Ata os .anb s .da 1 ª suba do petró
leo · (1.973) a solución que· tiñan as 
expiotaciólis tradicionais era ~oder
nizarse. De aquela non era moi dificil 
porque había cretas - ba~atos · (7 por 
cento -e aínda ·menos) e subven·cións 
moito má_is sustanciosas que.as da ac
tüálidade. o ex<;:edente que aeixaba 
unha explotación era moi super.ior ó 
da a_ctualidade porque non tiña ope
rado a erosión nas rendas derivado do 
intercambio desigual dos últimos dez 
anos', que foi moi forte. 

Na ·actualidad~, ese paso non é 
doado, todo_ o contrario. De feito, 
tanto no naso páís* conio en Fran
cia*~, p.odese dicir que o que xa .te.n 
dados algúns pasos no camiño da m~- -
dernización (be~ p_orque xa tef.ía par-

como o_. leite case duplicaron' a pro
du'éeión.- do 62 ó 81, non O· é menos 
que algunhl!LOUtra (como a ·carne de-

. vacuno.,p.e.} baixaron a súa, e a(nda 
habería que sinalar que o ím:lice de 
inoremer:ito na producción ·láctea fixo 
bastante baixo se consideramos os ni
ve!s de QUe partiamos, asi como a 
non especialización d9s razas, naquel 
entón, a prática carencia de maquina
. ria, a alimentación. case exclusiva-
mente a base de forraxes de calidade . 
moi deficiente (os si los eran descoñe
cidos} sen o recurso constante que se 
fai oxe ós concentrados, etc. · " 

En ·res.ume: A crise económica xe
ral fará medrar a presión sobre da te
rra ·Ó incrementarse o paro, pero os 
proprietariOs absentistas non estarán 
dispostos a vender porque queren ter 
un se.guro para o caso de que o paro 
lles chegue a eles ... Eso provocará (se· 
ría máis acertado dicir que o proceso 
xa ten empezado) un encarec-emento 
das terras nun país onde xa non eran 
nen soñ baratas. Ese feito descarta a 
posibilidade de chegar á profesión de 
labrego por compra de terras, polo 
menos no que fai referencia ós tipos 
de explotacións que precisan de base 
territorial, como é en xeral a dos ani
mais que remoen. Debido ó sinal_ado 
anteriormente, é de supoñer que o 
aumento da producción de elite teña 
lugar fundamentalmente pola inten
sificación das explotacións xa trans
formadas, e non ·pala modernización 
de outras novas. 

En cambio, é de agardar que se 
transformen moitas pequenas explo-

. tacións tradicionais para especializar
se en produccións hortícolas, tanto 
·por esixir unha menor inversión, co
mo por requerir · unha uperficie ó 
alcance das pequenas explotacións ou 
mesmo daquel que queira mercala. 
Podense sinalar aínda outros factores 
que .,xogan a favor da te11dencia que 
vimos de apuntar: a maior velocidade 
de rotación do capital (cun periodo 
máis curto de maduración das inver
sións) e o feito de que o mercado g~ 

lego aínda recibe de fóra unha parte 
considerable das frutas e legum~s que 
consume, susceptíbles de producirse 
eiquí en condicións de competitivida
de, tanto polo que se retire ó precio, 
como á calidade. Pero é que ademais 
existen posibilidades moi claras de 
exportación ó resto do Estado de de
terminadas especies en épocas preci
sas. 

Con todo, compre chamar a aten
ción sobre o feíto de que resulta in
dispensable a creac.ión e potenciación 
de un vasto movemento asociativo 
que permita comercializar con xeito, 
isto é, planificando as produccións e 
as pantidades ·a envíar ós distintos 
mercados co fin 

/ 
de ·evitar -o afundi-

te da maquinaria, ben. p~rque teña mento ~ dos precios, por saturación, 
gando seleccionado etc.) ten p.osibili- . nalgúns; e o desabastecemento de ou

tros, ademais de que só con volumes dades de turrar para diante, non ~en - . 
d'f' lt d E b' . . de .,producción ; importantes, que te-

1 icu a es. n cam to o que ten . ñan un certo peso· no mercado e que 
' que pa~tir de cero, oxe non pode dar - posib.iÚten a creación , e sostemer.ito 

o 'salto; Vela.hí a auténgica crise da · 
. ' de instalacións. de manipulación e xe- ' 

explotaciolJ tradicional. 

* Vexase a ponencia de Fdez. Oca, Mariño 
· e MoléJón presentaba ás 1 Xornadas Agra-

rias Galegas en avril do 83: . ' 

· ** R. Caries "Le revenu dés éleveürs des
bovins en France: un bi lan pour la. période 
1968' á 1978, 1 n: La . Productien Laitiere 

. fran9aise-Evolwtion récente et pesp~rcti
ves, Ed. 1.N.R.A. Publ. 1981, paxs. '117-
143. ' 

rencia profesion.alizada, se pode so-
brevivir nes~ inundo. A explo

1
tación 

individ.!Jal, sen ·estar encuadrada en 
agrupacións de · comercialización, v~i 
ter . merios ganancias. e cor~er máis 
riscos de caracter económico., 

Elíseo Miguélez Diaz é· Enxeñe:iro Agróí)O
mo; Especialista en comercialización do -

. A tasa de inversión na agricult_ura Servício de Extensión Agrária. Na actuali-
dade realiza o seu labor no Servicio de In

. galega ba.ixoll mo_ito . e-ese feito _ fixo du·strialización · e Comercialización Agro. 
estancar a producción, pois se ben é - alimentária da ·consellaria de Agricultura 
c~!to ~qué algunh~s moi impo-rtantes . dc:i Xunta de Ga).iza . 
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mundo -
O 12 de novembro chega a Soccos, 
proc.edente da mina ' de San Genaro 1 

-Huancav~li~-. Edilberto Ouispe 
Janampa, ·para pedir ·a man da sua 
noiva, Maximina Ouspe Zamora de s6 
dezaseis anos. Segundo os costumes 

.... ' . 

32 ·.perspas as·asinadas, entre '· el~s vários .nerios, palas forzas póli9tp.is .: ~: i~~~:~á~~:~~~~~n Pº'º p~radeino 

Outra• masacre no 'Peru 
. , '· . - - , . . - A . - .. 

'· 

· Ante isto, Vicente Ouispe zcoede 
a acompañalos ao suposto lugar :oAde 
se agacha. Para evitar asi a· ,morte da 
sua mul.ler.- Os Sinchis percáta11Se do 
engano e mátano dun balazo-na :si.en. 
No Seú pescozo penduran un . .carte1 
que _dicia: "Asi morren os delatqr-e.s'", 
co evidente propósito ~e culpar: .aos · 
Senderistas. 

na zona. . 

Ao estar suspendidas a; garantiasl 
constitucionais' .e proibidas as réu_
nións polas eleicións murnc1pais, 
Edilberto pide e obtén permiso para 
levar a c:abo a festa de bodas, por 
parte do Tenente da Guárdia Civil, 
Raúl Dávila Reátegui. 

Unna oo~a matanz~ .s .. e levou ~ ~b!l no Per~ .. Esta .vez forop trin~ e ~uas as ·víti1rias. O¿orreu o 
, ~nesmo d1a das ele1c1ons mumc1pa1_s; o.13 de novembro. A matanJ:a ocorreu en Soccos,- -·- -. 
província de Huamanaga _no ,depártary1entQ de Ayacuchb. Foi o último crime cometldo .poÍo anterior 
xefe do Cornanclo Poi ítico-Militar da· Zona de Emerxéncia Xeneral Clemente Noel · : · 

· Pero vamos ao rel-ato dos feitos. · · ' · 
A continuación, os Sinchls ilan éti 

percura· de Victoria_ Gueto; a _prn'feso
ra que encabezou a· comitiva ·que se; 
ácercou ao posto policial. EA'Cón;tra
na .e mátana dun balazo_ oa naca_ A . 
sua nai e~ aboa observaron ·o ·asasina
to. os ·· vitimários foron. tres: ilo.us 
Si.nchis e o cociñeiro:-campesiAo., :rv'la
rio· Jerio Gavilán. Este últirrí0 ·frii 
morto despo~s con disparos de metr..a
lleta. 

O Yaycupacu -festa dos noivos
empeza o domingo dia 13 as cinco do 

• ·serán . na casa do gobernador dé Soc
cos, Marcial Ouispe e sua dona Satur
na Sulca Noa, padres do noivo. Están 
presentes as famílias Ouispe, Janam
pa, Beltrán, Aquino, Conde, Sacsara, 
entre outras. 

O mesmo 13 celebrábanse elei-
, cións municipais. En Soccos os sufra

gantes foron 1.129. Porén, houbo 
401 votos en branca e 567 foron 
considerados nulos . Sendero Lumino
so, a organización armada que opera 
non só en Ayacucho, pedira a non 
participación no proceso eleitoral. 

Non obstante, na festa, un dos 
participantes, Gregario Ouispe, foi 
detido, golpeado e encarcerado por 
facer "escándalo". Gregario foi pas
t o e n liberdade o 15.--E un testigo cla
ve. 

Ao red-or_ das o ito da noite do 13, 
chegan a casa do gobernador un gru
po de Sinchis - corpo policial espe
cializado na contra-insurxéncia- que ' 
foron convidados a comer e beber. 
Neses µrecisos instantes, Pedro 
Eduardo Ou ispe Sulca reclama aos 
policias presentes, o tauro de pro
priedade da sua tia , Antonia Ouispe, 
viúva de Ventura. 

O touro foi morto o dia anterior 
por Francisco Aquino Escalante e 
Mario Jeri Gavilán, este último coci
ñeiro dos Sinchis. Ante esta acusa
ción, o grupo de Sínchis reacciona 
con insu ltos. Chegan a golpear á es

posa do gobernador e esta resposta 
cun garawi - unha espécie de verso 
satírico moi utilizado palas mulleres 
(ndias- que dicia · así: 

ºCans de Belaúnde de cor maura, 
para qué viñeron ao noso pavo? Dí
xeron que· nos darían -garantías pero 
non é así, máis ben vostedes cometen . 
abusos,. comen os nasos af}imaís, róu
bannos, pégannos, asasínannos ... " 

Ante isto, ara policial desátase. 
Julia, a muller de Francisco Huamán 

· Beltrán, agáchase émbaixo da cania 
de Marcial Ouispe. Celedón Janampa 
retírase aducinci Estar enferma: /n
bas salvan a vida. Son outras duas tes
tigos claves. 

Os Sinchis encañonañ aos asisten
tes á festa e obríyanos a camiñar cara 
a Praza de Armas de Soeces con ru
mo á cárcere. 

No traxecto deteñen a Félix Cco
nislla Ouispe, quen é acompañado 

pola sua muller é fillos. Portanto, ta
mén son apresados. Algun Sinchi 
enardecidp propón acabar con todos 
eles. As·i, deciden levalos a l llapqnga, ." 
lugar <;mde son- separados. As mulle
res xóvenes son violadas polos poli
cías que seguen bebendo alcool. 

Homes e mulleres encóntranse río: 
vamerite en Durasniyoq e lirioyoq. 
Neste último lugar, a ancian~ Marí~ 
Cárdenas Sulca, de 65 anos, escrinde
se tras unha' fendedura do terreno. A 
uns vinte metros encóntrase Balcon-
niyoq, onde acorre a m¡:itanza. 

Foroñ 34 vítimas amarradas -se
gundo a revista gubernamental Care- . 
tas-, golpeadas, acribilladas a balazos 
de FAL e metralletas. Sepultados por 
terra, o que foi provocado por médio 
da detonación de várias granadas. A 

vtleza, a dexepéra_ció.n ~oral ~os asa
.si.nos móstrase coas idades das víti-
. mas: . Edith Cárde_Das, un ano; o filio . 
de· Juan Sacsare, tamén morto, seis 
meses; ,Carolina Gamarra, .seis anos; 
~aime G_amarra:, uo · mes e _ médio; 
Mariha Zamora, seis anos; Justina Pa
lomino, 27 OOS, ernbara~ada . Ct:Jn 
bebé de oito. -meses de xe·stación 

1 , 

arrancado do .ventre a balazos. Nesa 
quebrada chegouse aós lím_ites do ho 
rror e, en canto aos asasinos, da pér-

. versión da sua c;:ondición humana. 

: Unha criatura foi esmagada me
diante un culatazo que un Sinchi 11·e 
propino u á sua . nai polas costas. o 
xuíz instruter,José Chávez eo fiscal, 

· Pablo Livia, certificar-on este feito ao 
levantar os c;adáveres. Os habitantes 
de Soccos puven disparos de metn~
. lleta e, tres sucesivas explosións. 

María Cárdenas Sulca observa to
do desde o seu . eséond ite. Sa i para 
Soccos só cando os Sincyis se retiran 
ao seu éuartel. Cárdenas diríxese a 
Yanayacu cos seus familiares e .logo a 
Huamanga, ' temerosa pola .sua vida.· E 
'Unha testigo clave. -

Ao· dia seguinte ,-todo Soccos sabe 
dá matan_za. Unha comitiva encabeza
-da · pola p"rofesora Victoria Gueto Ja
. nampa e Vicente Ouispe Flores, dirí-
xese ao posto,policial a indagar sobre 
o acorrido na noite anterior. No pÓs

- to policial respóstanlles que: "foron 
. o~ te.rroristas, eles son os asasinos, xa 

os encon trarémos '~-

Al guén da comitiva menciona ·á 
anciana l'v1arí e .os Sinchis póñense 

· nervosos. As sete e · méd.ia do serán 
do luns, un pelotón' de Sinchis chega 
á casa de Félix Cconislta. Ali están . 
Emilio Vilca, Vicente Ouispey e, a sua 
dona. Ad.emais, outras sete persoas. · 
Todos son golpeados selvaxamente. 

Estes son os feitos. Üuf:!rse ocl11tar 
un!:] a vez máis -aos verdadeir.as rres
pon sábei.s desta ' nova masacre. l grral 
que oeorreu cos asasino.s doo -0it o 
xornalistas. Segundo a ·axéncra de n o
tícias F:rance Presse, dous teSt:igos d:a 
r:nasacre foron mortos o 26 ae· n o
vembro en circunstáncias non aclara-

. das nen explicadas. 

A estas alturas, non cabe_ dúh ida 
de q'úe na sua taita contra Sender.o 
Luminoso, o Goberno está dirl xJ nd0 
a sua forza directa e exclusiv.amente 
contra 9 p~voación .. Os últimos di5-
túrbios estudantis demostran qu_e .os . 

' índices de violéncia nas masas ,perua
nas que sae·n a ma·nifestarse s.on jnu
s itados. Proba de que. a lo ita ne -cla:ses 
está candente . . 

N u~ca antes se chegou no Pem -a 
extremos de . atrocidade que a.,gor:a :v.a
m_os -coñecendo: pavos bombardea
dos e masacrados, centenares.de -desa
parecidos, centenares de axustJciados 
extra-xudicialmente, centena res rle 
caso·s de brutais torturas. Un -verda
deiro xenocídio, que os meiüS de .co
municación no Estado . espa.iie1. :n.on 
mencionaron para nada. Complldda
de coa pseudo-democrácia .peruan a'? 
E a re~lidade dun auténtico _.xego·cí
dfo que nad9 ten que envexar..ae:gue 
ocorr~ en El Salvador. A compl ici il.a-
de seria co xenocício. · 

PEPE CAMARBRQ 1 

XESUS V EGA 
_estado .crítico _______ ~--~ 

· cámbio" tf;lrá que esperar pero os negócios 
estarán rentando máis. 

Ferre Salat está triste. Qué terá Don Car
los? Se tacemos caso das palabras que pro
nunciou no recente mitin empresarial de 
Madrid, el e os seus confederados sofren 
pouco menos que un. expólio por obra e 
grácia da política económica do goberno 
actual. Que se o Estado gasta moito, que se 
os créditos bancários están carísimos, que 
se os impostas afogan calquer proxecto em
presarial. .. Total: que a CEOE proclama 
non estar · contenta cun goberno ·que está 
decidido a facer a reconversión i.ndustrial, 
que está disposto a non .consenti,r subas sa
laria is ·por riba do 6,5 por cento, que ten 
reducidp a, cBntribución dos empre~ári'os á 
Seguranza Social, que ten estabelecido un
ha lexislación favorábel .á xeralización da 

.,contratación temporal, que ,teri demo~,fü1do c! 1 

''"~'R'u rRasa"' níédian·te- . a 'sua 'intención de sa
near con fondos públicos as perdas que sur-
xen nas aventuras empresariais ... 

Cad·a vez que repaso mentalmente o· 
comportamento seguido pola CEOE nos se~ 
te últimos anos teño a sensación cte que o 
señor Ferrer ·Sa lat debe ser un bon xogador ,. 
de poker. Domina moi ben a técnica do fa 
rol e non se descarta asi c~mo asi. No 1977 
xogou forte á carta de Adolfo Suárez para 
evitar o trunfo eleitoral da vella oposición _. 
antifra.nquista. Soubo in.vertir nos Pactos 
~ia Moncloa pa'ra obter l!nh·a importante 
renda de paz so~ial e consolidar a nova 

AS· 
CARTAS 

·oe CE·OE 

. n .rj. ' ~ ..,¡. ; • 

imaxe "democrática" dun empresariado 
' que v.iña de facer os ·seus principais negó- · i · 

cios .á somqra do fqrnquismo. Logo, a par
tir de 198.0,' comezou a xogar ~ carta alian
cista ao comprobar a _progres.iva orfandad e_ 
e descomposición na que s.e atopaba o par--
t ido centrista. 

G.on estes antecec:lentes, resultan ·tóxicas 
as críticas verba is dos últimos d ia's. Oué ga
ñar ian a CEOE e a AEB aplaudindó ao go

. berno Cé!ndo este é cuestionado polos tra
. ball¡;¡dores que so:fren máis direétamente 
.as corisecuéncias da reconversión? Demos-
trar máis élarament~ que o PSOE está a fa-

cer unha polít.icá económica favorábel aos 
seus intereses?. Ma-1 negócio: non intere.sa 
qye este goberno perda case totalmente a 
confianza das clases traballadoras- porque 

. iso pode facer medrar a influéncfa scciá l 
de forzas m~is belixerantes coa clase em- 
presarial. E mellar xogar ao farol: afastarse 
publicamente do que fan Boyer e Solchaga 
pésie ·a que se sabe que estes queren recupe
rar o crecimento da chamad-á economía so
cial de mercado. Se o goberno f~acasa neste 

-·· obxeé:ti_vo, a CEOE poderá dicer qúe che= 
gou o momento do "recámbi~" oferecido 
por Fraga. · E se o goberno acerta? O "re-

Qué é mái.s importante: a fidelidad~-a 
un.ha ideoloxia o'u o mantimento do b~ne- · 
fício empresarial? Qué farian os sete gran
.des . bancos de trunfar o golpe de Estado· 

· ·do 23 de febreiro ·'de 1981?' Declararian 
un ·peche indefinid_o ou abrirían as portas 
co.mo todos a·s días sob o argumentc:f -de 
que eles non son polít.icos ·e só queren '••-o 
benestar de España"? . 

. Por ·primeira vez desde o estabelecimen
to do r~xime parlamentár io no Estado· es
pañol, existe_ unha forza po lítica capaz de 

. (ep~esentar con suficiente homGxeneidade 
e f idelidade as preter:isións do poder econo
níico . . O problema é _ saber se a. ·coalición 

-Popular vai $er capaz de gañar as vindeiras 
eltl'i'<::ións · xerc,íis · ~riieéfiá nte ' ~:·· recu .. peradón . 
do voto céntrista que foi ao PSOE o 28 de 
ou_tubro de 1982. Coa sua poi ít ica actuat 
o Goberno sabe que vai perder .. votos pola 

· esquerda pero non pola direita. A CEOE -é. 
consci.ente de que o te ito eleitoral represen
ta o principal perigo para o futuro polít ico 
do partido de Fraga. Unha razón máis P.~ra 
non apostar todo a un só naipe. ·ouizá par 

-iso, alguns empresários que asistían ao mi·
tin ·de Ferrer Salat remataron berrando 
aq.uel inesquecíbel "Arriba España! " . Co n
vén ter todas as cartas na man. Porque,··ao 
cabq., .este país pode viver sen partidos e 
sen eleicións, pero - non sen bancos e se n 
empresas. 
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Asi ·. se desinforma 

Cando se ·tala da terxiversación _ . 
~os. meios de comuni_eación, 

_até. nas entrevistas, 
algun·s bátanse a rir. Aqui · 
traemos uriha mostra do que 
fan alguns xornais que se teñ~n 
por IÍserios'·' como o ABC. · 

"Gadaffi deClárase ·enviado d.e Deus e 
' asegura que tras dei .virá e;>. profeta 

Ahmed" I este é o titular do .ABC do 
1.uris.'dia dous de xaneiro -do 84. Na 
información "escolmábase" unha car-
ta do líder árabe Gada'ffi con motivo 

, do a~o ·novo .. 
Nesta ~'escolma"; ABC pon en bo-

ca de Gadaffi "eu son o profeta -di 
o cornnél- que Deus vos erwiou para 
confirmar. o que ten a "Tora". Pa·ra 
decirvos que haberá un profeta detras 
de min chamado AhíTJ~d". 

.rrvdD~. ~tMn ... Ccriny 
e_IO~ .ta .~sotlr•-M!P, ...JU 
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sa.ción é. Clara, e ·<,to dia seguinte o 
· próprio ABC ratificaba, a instáncia·s 

libias, ainda _que na penúltima páxi- ·-

. António Prieto Lamela, coordinador: do .Centro Lu·so 
Galaico de Vigo, economista, 
sociólogo e "trºotam.undos" p~ra espallar a irm.andadé 'entre 

. os dous povos. . . . _ · · 
António Prieto cóntanos aqui cai.s con os obxectivos · 
<leste centro que se.· está a formar. · - · 

· N9· télex pasado ppla axé11da Ja na 
pode lerse: "pórque Xesus di na au- -. , na. 
téntica 8 íblia, eu son o profeta que 
vos envio u Deus, para confirmar o 
que ten a Tora, para .decirvos q·ue ha
berá un profeta detr.as de min chama
do Ahmed". 

Como · pode apreciarse, a terxiver-

o problema foi que moitos xo'r
néiis do estado en vez de recoller a 
notícia do télex de Ja na, fixérono do 
ABC. Os galegos puderon comproba-. 
fo entre outras, en La Voz de G~Jicia. Naceu da aproximación cultural en

tre ' Galiza e' Portugal e tenta fom~n
tar a investigación _cunhá certa pro-

. ,.'· fundiclade en vista das estruturas 
económicas e so'ciais-; tanto de Portu

, gal corno de ·Galiz~, sen contar as de
. flciéncias. 

. '. 

Cais son os obxectivós e cómo ten: 
tan logralo? 

Os 'opxectivos son· a investigación 
-do concernie.nte ás distintas áreas . 
cultura·is. O logrn destes ,obxectivos . 
será coas cuotas dos sóciq's, donativos 
das institucións· e éursos. que se p~e
tendan .. re.ali za¿: recolfépdose as cuo
tas. 

As ronexións entre os distintos 
m~mbros de - Galiza. e Portugal, de 
qué xeito se rearizarán? 

Ao prinlipio .a- idea er-a que -o. centro 
fose estrit~mente ·en_ Vigo. Pero en 
vista de. terse aderido a este centro 
distintos e_lementos _que teñen as suas . 
a9tividá9es:i,~füiona.is en Portugal · 

biou e- decidiuse formar outros nas 
· distintas locálidacles, tanto de Por
tuagal como da Galiza. 
Haberá logo un órgao coordenador 
entre os respectivos centros. 

Este centro non é unha rousa de 
"xente de elite"? 

Si, son notábeis, profesores de uni
versidade, académicos; pero isto n_on 
obsta que outras p~rsoas que se recn
.ñeza que pela sua~intelixáncia e ra- -
ciocínio lóxiéo, merezar:i ser integra
dos no centro, -a inda que non sexan 
notabe is, serán uti 11 si mos. · 

Un ha . das . condicións funda!l'len
tais para -ingresar'.' néste centro é o ra

. ciocínio ·IÓxico. 11ai indivíduos que · 
. teñen diversos ·títulos académicos e 

universitários e pola sua intélixéncia 
nón poden estar neste centro. 

De que mane ira va i chegar o traba11o 
~este centro a todo o .. ,pavo, tanto 
portugués romo galego?. 

Pepe Carreiro • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . e en distintas localidades da Galiza,a Primeiro polos · meios de comunica-
r'< ~ 

:•_,;,, 

. PBISMA LATINOAMERl<!lA'N~O 
t,.,\.,. l¡ • .. J~ • ... • .. ~ ;( • ¡ • 

· unha {evista mensual diferente,_paráseguir.de perta 
·a actuali-dade de América Latina· e o :·resto ·do mundo 

• 1.. _,• • • r . --~- J- • ' 

· , . . . cun -.pnnto ~ de Vista 'di'$fi-nto .. ~ . _, . 
. . 

CUBA. INTERNACl.ONAL 

~- u~ha revista men_sual ilustrada -que lle permi~irá · 
coñecer \por -. dehtm~· 1 en ;t0dag; =r asnstJas ··. taoetas,. 

nova· vida que coristru.e actualmente o .. po.vó"cubano 

AS REVISTAS· CUBANAS DE CIRCULACION .INTE 
.. rara_ ri~. ·. u_ . ~ ... Edita.das na Habana por. PR~NSA LATINA, , 
lJ'~lJc:?>~~ Axéncia Informativa Latinoamericana · 

latlaoílm••···· XA Nos. QUIOSQUES 

ción e o demais será,pola c~rresp~n- -
. déncia, x·a que cada .membro do cen
tro receberá o boletin. 

cais son os primeiros pasos que van 
dar agora? 

Nós xa organizamos ·en colaboración 
con GEICE de Ponte de Lima, unha 
semana. de e'coloxia. Hai pouco tem~ 

.Po, o :de>utor Felipe Senén deu unha 
conferéncia · en Viana do Castelo. 
Compareceu ·en representación do co-

· 1é·xio de abogados X'os~ Lüís Paz An
drade. · A razón desta conferéncia foi 
dar ·a coñécer áo grande arqLI'itecto. 
galego de proxección untversal, Antó
nio Palac.ios, e ao mesmo tempo dar 
a coñecer os atentados que se· están a 
efer.tuar contra o teatro García Bar
bón, a grande obra c;leste arquitecto. 

_ Segundo os boletins do centro parece 
que ·hai unha grande teima contra o 
caciquismo, concretamente en Vigo ... 

O caciquismo é'un fenómeno socioló
xico pouco si_mples e un pouco com
plexo~ as cousas simples, ao cabo, son 
as máis complexas. 

As institucións están determinadas 
por individuos que non reunen as 
condicións para encontrarse neses 
f)Ostos claves. Unha das razóns. é a 
sua deficiéncia escolar. Foron vítimas 
dunha· grande deficiéncia pedagóxica, 
dun ensino memorístico, de papag
gaios. Xa o dicia Castelao, que moi
tos tontos rexen- cátedras na univer 
sid<t s. Alguns son débeis mentais e 
conseguiron obter diplomas con ele
vad-1simas calíficacións pola sua níe
mória, pero desde o ponto de vista da 
intelixéncia son débeis mentais, pa
ranoicos. 

Pensan facer algo carca dos respecti
vos gobernos, tanto central· romo 
autonómiro, para ver de acrescentar 
as relacións entre Galiza e Portugal? 

Cando o centro estea debidamente 
organizado tentaremos levar ao coñe
cimento dos gobernos os estudos 
económicos e sociais e outros que se 
fagan, para qué, se é posibel, que to
men ideas deste centro. 

Distribución en Galiza: Distribuidora VIGUESA, Nicarágoa 10, Vigo. PRENSA NACIONAL, Meixonfrio 26, Santiago d~ ·Compostela. TAB~ADA Distrib.ución 
- - · · · · Alcalde Usero 60, Ferr'ol. · _ · · · ' 

Subscricións, en toda Es~aña: Librería RUBIÑOS, Alcalá-98, Madrid. Cada exemplar: 100 pta. Subscr_ición anual ~ada una: 1.0~0 pta. Subsc. ~ambas: 1.800 pta. 
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XOSE ENRIQUE ACl:JÑA .A ...;,...;. · · · - • · · · " - · · · "'; · • tamén en Pontevedra E1iseo Segond, 

Prill)eiro sinal no 1865, . F\.Hótac1óns . pa,ra unlla hístóna ~~:~~.º ;,~:~tn~;:ri~~:: ~¡~'.~: 
na Coruria co nome de. Fotografia Italiana de Pa-

d ' .(: t'· · fi ,, tricio Bocconi, polo menos desde o 
A falta .de inve~tigación universitária _ a· lo o ara 1a ano de 1883 e quizá proveniente de 
'sobre deste.'tema fai· que a bibliogra- ~ 

1 

Murcia. Máis tarde -montarían estú-

,fia galega sexa inexistente que unido eº-n, - ·.- a~ a· l~ .. ~_· "' ' no· - 'se' e.u· · 10·. -x1x· ·~ dio _sua viúva e o seu fil lo. 
á caréncia de arquivos non só orde- 1fLd . No ano de 1883 empezamos a ver 
nados senón conservados, faga que os . as- pr-imefras ·fotos doc1Jmentadas d_e 

dados que se podan reunir acerca ' do , Sempre estamos a su'por que a esta terra os act'ianfos d~s artes e a técnica chega~on xa Cando os seus Francisco Zagala, Fotog_rafia -Madri-
século · XIX e seus fqtógrafos teñan ayances noutras partes x~ os fan pasados. No ~so da fotografia en Galiza, vense demostrar leña, ainda·que é posibel que xa tra : 
grandes lagoas. Os dados que damos · - balla'r,éi de antes. Zagala é sen dúbida 
de fechas de ' traba 110 corresponden _ - que a sua er:itrada é tan avanzada -como pu ido ser noutras zonas do Estado espafiol. A iJUblicación - 0 foto grafo máis importante do sé-
aos de fotos documentadas, pois de polo profesor da unívérsidade de Tuxas, Lee ·Fontanela dun eSt:ú~o ·sobre a fotografi{l . calo en Pontevedra e do que se. con-
moitos fotógrafos, ao non estar as fo- en. Espar·1a no século XIX,-veunos amC!sar- a afirmación de que a fo_tografia nese século-en Ga-liza ten servan as máis variadas fotos. O-sei.I 
tos fechadas, son unha simples apro- unha penetración axeitada as características sociais daquéla épo.<:a. Polo estudo de Jabor foi importan_tísimo, -pois no seu 
ximación e localización do seu traba- Fontenla, e pola nosa investigación, os_prHnefros sinais ·fotográficos galegO$ correspónden5e -- haber está a publicación rio ano de 
llo. c0a Exposición R.exiónal·de Süntiago de._-1858 na que se amosaroñ unha colección de fotos, vistas de 18$3 en Galiza do primeiro libro-d.e 

En 1865 atopambs 0 primer dado Compostela, feitas pór fv1. de Cisneros, ásr cQma unha ~olección co mesinó tema proptiedade do .. · fotos ... T i,tuabase "Recuerdo de Pon--
de fotógrafo estabelecido e con estú- Marqués dé Fi~ueroa. · · teyedra". Traballou até ben_ entradq 
dio próprio. Trátase de Garcla, ins-' o séGÚln vinte,- tendo o est~diq_ pri-
talado na Rua Nova n. 37 en Santia- · fico, Méndez .Núñez, f.eito por Ulysse mei_ro e·n· Peregrina ·26, e máis tarde 
go. Este retratista, no dorso do car- Ferrant co negódo na rua . do Sol ·. na Praza da Consti tuci6n 11. Tamén 
tón da fotografía, acompañaba un 125. Consérvanse tamén "cártes de · se" lle- conservan alguns estereotipos. 
pequeno autorretrato, o que nos per- visite" de '"José Marfa OterQ, traba- En 1888 instálase en _Pontevedra, 
mite ter o primeiro autoretrato co- . liando polo menos-desde 1880, e de F. Prieto,-na ruada Oliva 13 co mem-_ 
ñecido dun fotógrafo galego do sécu- Atienza, instalado na rua Real, 124. · bre~e de "La Luz Universal" Gabine-
lo XIX. . · Ramón Varfj!la, p_intor,·fotógrafo e te Hispano Ame~i cano. 

Tamén en Compostela, e no ano grabaO-or e,st~ba implanta.do en Lugo . A/free/o Sto.up é outro dos nomes 
de 1865, atopamos a Eliseo Segond, polo . menos no ano J_E~8"2 na · Rua da estranxeiros que fixeron ofício nesta 
que in ícia un ha gran tradición de Cruz 9. Non ob'sta'nte .Fontanela cita vila, ' instalándo§'e sob o no me de Fo-
no mes estranxeiros instalados en Ga- un fotógrafo chamado Rodrlguez y ·tografia Moderna, na rua da Ollva, 
liza. Supomos que serian meros am- - Romay tr:ahallando no ano 1867. Ta-. l8. _Na ·revista editada -en Pontevedra, 
bulantes que, estendendo a fotografia mén cita na Ruado Progreso 23 e_ no "Galici9,-. M.oderna", en 1898 xa hai 
desde onde xa habia moita compe- - ano 1900 a Carlos Fuentes, sucesor -pú'°blicidade do estúdio fotográfico de 
téncia, implantarlanse nas cidades ga- da So~iedad~ El~-ctro-Fotográfica, asi - J. Caramés tamen n·a ruada Oliva -18. 
legas ao ato par un mercado fixo onde éomo Constantino Rodrfguez. Pero _. Máis tarae atopámolo asociado a Del-
vender a sua arte. Segond instalou_se foi un home de profisión farmacéu'ti- gado, · ·co 

1
nome comercial de "ta 

nun princípio na rua Zapatar-ia Vella, to, Salvador éastro Freire, 0 que Unión Fotográfica". Tamén_traballan 
16 e máis tarde na Ruado Vi llar 43. _ deixou _a colección de fotQs '. máis im- por estas épocas sen ter nós docu-

0 Gabinete Fotográfico de J. Pal- portante de · Lugo a fi_nais de séculó'. mentado os anos J. Gutferrez na Rua · 
meiro e Hijos traballaria polo ano de Pqr sorte e rareza, a Deputación de Real, 20, e J. Manínez. 
1867, tendo impreso nos seus cartóns Lugó editou un_ magn-rtico libro ho- A i_mensa rriaior:ia_ dos fotógráfos 
fotográficos unha bela alegoria da fo- _ menaxe a este fo,tógr'áfo afeizoado. que citám9s neste"traballo correspon-
tografia, onde dous nenos espidos "(:Jali~ia -Pintoresca" é 0 titulo dun - den · a profesionais que montRron Ur:l 

manexan unha cámara~ libro de fotos pub·l-icado en Vigo qui- estúdio e · deste traballo: vivian. Pero 
En dous enderezos diferentes te- zá na década dos-oitenta~ por F. Pros- polo seu carácter arti'stico, a fbtogra-

mos localizado outro aome extran- peri, do que lle cortecemos estúdió , fia en Gal iza xa nese século atraéu a 
xeiro en Santiago: Mr. Encausse et baixo 0 nome de Fotografia Italiana :X~nte doutra.s prqfisións, como mé~ 
Óe. Atopánmolo na Rua -do Vi llar n_a rua do Prfncipe' 31. Máis tarde,' _ dicós ; farmac:éuticos, cregos, etc. Te-
18, 2° e despois na "calle del Orrio" nos cartóns aparece _asociado á· sua mos asi co_nstáncia-do trabal lo co.mo 
n° 46. Tamén traballaria por esta -dona; e cando a morte de ' Prosperi, _ _fotógrafos de' xente como Castro Ido 
época J. Guiard, estando instalado el,a pola sua banda leva o estúdio fa- ·que _ se conservan fotos do ano 1890,_ 
igualmente na Rua Nova. cenoo xa fotos como indepen:dente e -_o grupo de nemes: /.Prieto Guerra 

Dun fot~grafo estranxeiro e tran- polo menos n·o· ano· 1898. A viúv~ de :· ·en 1$97; E; Pardó (1987), E P.ararfJés 
seunte, segundo Fontanela, ternos - Prosperi asóciase· despois co fotogra- (-1898), D. Máiz {1898), J. Elf}izegui 
constáncia dunha colección de fo- fo -Pachec9 1· máis tarde ~on longa {1897), E. Carreña (1898), M, de'An-
tografias da catedral de Santiago. Posibelmente despois separáranse, xa Teijeiro.. Xa rQndando o século vinte traxéctó~ia. {lrés ('1898-), .V.L. Riobóo (1897h 
Chamábase Thurson Thomson, e que na rua Real 86 instalouse Avri- traballan F. Jiménez e Pedro Ferrer . · A .implantación da fa!llília Buch l'odos eles colaboraron dunha mañei-
as· fotos foron editadas nun libro pe- llon e Luis Sellier no Cantón 15 e ta- '. en Vigo é, importante, e asi os atopa- - ra gráfica coa revista pontevedresa 
gi3das ás páxinas en 1868. mén o ternos na Rua Real' 86. Luís· Ourense,· F~rrol, Vigo~ .Lugo_' -- mos baix&os nomes <k R~món Buch, ~'G-~iieia· .. Mooerna", rros ~anos que se_-

Sucesor dos Palmeiro el') Santiago Sellier-foi galardonado co "Premio al · "Taller de fotografía, fótotipia Y· Buch Hern;iano.s, _R. Buch-e J.-. .Ro,dri- - ·citan. · 
foi L. Hermida, do que se lle coñeee mérito" na ex'posi~ión Agri'cola, In- fotolitografía, La Luz. Univ.ersal- de . guez e Gabinete· de. H.B. e J:· Rodri- - · i'}Joutras vitas galegas tamen entrou 
un ha foto do monumento ao Almi- dustrial e Artística oe ~a liza do an.d F. Prieto", é a pr~sentación deste fo- - ·guez: Tamér'I traba liaron en _ Vigo, - cedo a fotografia; asi ~n Tt:Ji 0 tamén 
rante Méndez Núñez nesa cidade. 1875 pota Sociedade Económica de tógrafo de Ourense instalado en 1881 - Juan de Ha~, autodenominado "F·9- Lnstalado . _en .Lugo, Pedro Varela-, 
Non obstante, o estúdio cambiouno Amigos do País. Posibelmente con "con -toda clase de aparatos IT)oder- _tográfico''; Fotografia Hisp~no Ame- m·on~á no Cantól'.l de- Diomedes 41 0 
á Rua do Villar 25. Tamén nesta rua · parentesco co anterior, na rua Real . nos" .. Pero xa · no ano de 1870 atopa- ri.cana de L. Nóvua, Andres Cabeirb seu estúdio, baixo· 0 npme de "G!Jbi-
estaba estabelecida a Fotografía Ar- 86 e máis tarde .na rua San Andres ·9, mos ·notícias da ~ctuación dÚn tal . _na r.ua .do Principe 63;Fotografia -Ma- flete c;je Fbtografia y- Pintura ee _P. 
tfstica de J. Vare/a no número 4~, e ternos a J. Sel/ier. No ano 1873, o fo- Garcfa ~a 11 !'.Ú·a de las tiendas" 21; . drileña en Colón 11.; e J. Ócaña e Ei- -, va·rela y_Cia" .. Tam~n en tu·i traba'lla- · 
a de Escribano. , tógrafo Bello funda un estúdi~ na r.ua · Existia n~ . tua do Progreso u_n ~stú- !los en Príncipe ,32 e 37, afümando -· r.ia Maximino Anton/o, Fotografiá 

En 1869 documentamos as primei-' San Andrés, 35. . dio ·comercial ,baixo·o ·nome de: "Fo; · na sua publicidade que fo( premiado. ·Española, t¡ui_zá este ·antérior na ·sua 
ras fotos de J. Buch I tamén pintar, ~ Co no me comercial de Sociedade tografía 'del' Norte". Unh·a ' foto da en Alexandria en 1901. - implantación. Faria· taÍTién unhas be-
que iniciaria asi unha longa ~radición Electro Fotográfica, fúndase na Co- Vir.xe do Por.tal de Ribadá-via danos a - las. irnaxes a.a ... Catedral d~ Tui, R. Bu-
e implantación nas cidades galegas. ruña o que_. parecé o exemplo níáis pista sobre a actuación dun fotógrafo A Fotografia en Pontevedra garín. -En Mondariz, supondo que e~ 
Xa en- 1886 atopamos actividade-de · claro de comercialización da fo.togra· -co nome de R. Unturbe. No libro de Lee Fontan~la, Uíl dos auxe. do Balneário a fotografia teria 
M. Chicharro Bisi, ,autor de estampas - fia o seu achegarnento .a novos secto- - O Liceo · de Artesanos do Férrol · . vacios mais grandes da sua irwestiga- , -un .,Jor:te papel soeial, traballando ali 
da ' Compostela monumentaL ' lee res socia·is. A sociedade gjri>,,daaA._M. co11cedeu -31 ·-- medalla, honorífica de . ción é o referente á. Pontevedra, pois - á-fir:1 ,do século, F. F!ardo e seus fil/os, 

·;. .. Fontanela cita no seu est1:Jdo a' outro Ouir:oga e estendíase a Ferrol,l.tJgO e pr:imeira clase por ,;priviléxio de in- .só cita- a actuació,n de. Francisco Za- - asi coma J. ·Gil. · " 
_, fotógrafo tamén en Santiago, José Santiago':' _ vimción" aó. fotógrafo da ,mesma yila g~la no século XIX, candó a realidade . -A fotogr:afia. de Manuel Reguera· 

Ulj1ia. 'xa moi a fina is ap·arece -a "fo- Tamén trabal_lan · daquela .na Coru- José 1v1arla Óonzalez y López, insta- é que poi a nosa parte atopamos polo · atopámola er:i Vilagarcia, e González 
t0grafia portuguesa" de J.B. Alrriei- ña, Eugenio Mora; con estúdio en Es- lado' n.a· Praza - d~ Gónstituéión 62. · menos nove fotógrafos, -e b que é , e lrmán en, Latin·. Nó libro men~a.dÓ 
da. , _ - poz y· Min;;i 13, .Joaquln .Alberting, Noutros ·cartóns de-stácase o privilé- máis importante, unha grande tradi- de· Lee Fontanela, este ven citar de 

En 1867, e coa autoria de ·M. Tei- instalad~o en Espoz y Mina 28. O pin- 'x.io real ao mesmo retratista, pero xa . ción. - · - maneira interrog~mte ·até cinco totó-
jeiro; ternos a prime ira foto docu~ _. tor e fotógrafo· M. Bordoy tamé·n. en instalado na ruados Dolores'19. Nes- :A foto máis vella que ternos d.ocú- grafos de .· Mondoñede de xa os co-_ 
mentada da cidade da C_oruña. Esta Espaz y Mina 37·, o que -nos dá pé pa- , ta m,esma rua, ·p·ero no número 16, mentada én P~.ntevedra, corre·spontle . mezos dp século XX; F .. Diaz C. ln
cidade, polos dados queetemos, pare- : .rá dicer _que ;esta era.a ruados fotó-· Eugenio_ /vlora. Fontanela cita taméi:i a unha imaxe.n da Virxer:i Pelengrina SI.Ja, -J. lnsua, ·Pernas, A. Teijeiro e 
·ce que viveu t1ilha peque.na invasión grafos. · No ) número 13 · da· repetida actuantes no Ferrol a Julio Peinado, .· do ano 18o9, feíta por V. de Vil/ar. J. Teijeiro. En Sárria cita tamén a un 
ae fotógrafos estranxeiros, _pois asi rua; Eugenio Lanelongue. E na rua sucesor da Soc.iedade Electro Foto- . Cousiño, . instalado na antiga Plazue- úil M. Vazquez e en Ribadeo, R. 
atopamos primeiro xuntos -a L Se- Acevedo 60, -os tamén fotógrafos ins- gráfica e Marce/. Existe un retrato do la da. Palma, ''frente -á escola n9r- _Franco -e M: Vázquez, todos xa no 
llier et Avrillon na Rua Acevedo 19. - talados no -Ferrpl, J. González. e M. -Almirante 
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da frota españota ·no Pací- mal". Como .en Santiago, traballqu · p-rincípio deste século. 



P·sereia 
./ 

AXOSEANTON JIMENEZ 

N.otou húmido o leito ~ surpreendeu-se. 
Arn.dir estaba entré o sono e a. primeira raio-
1& a lle abrir pergujzosa ·os ollos .. Pesada~ 
_ménl:e:, desde a S9ffibra á claridade,, desper
taba:; (Un _ascensor ,baixou-lle na !llemória e 
fogo escon:egou-Ue P<?la fron_te unlía rnectu~ 
sade brancura prateada). · 

· Despertaba. ·Despertaba e ·corri.ezaba a 

.expeiimentar,, a .mais e a mais,_ unh;i. sensa
ción. d.~ emerxén~ia ou frotación., Frotaba . 

. ·00: teito.? .. E chegaban-lle aos o'uvidQs lonxa-
. ; ;na.S; ecoaci6ns mariña~, praias .e "ína~eiras, .al
' : : ea:I;.l'tiijtd9s e illotes, ~onides. oceánicos que 

1 

• ttans:q;iig'rab.an esvaidos dun son~'. á sua con-
: ciéncia de agora. -Surpreendeu-se c~nscien
temente. · 

Surpreendeu-se' moito porque a humil-_ 
d'ad~do leito era r~aí. Pasou unha -man pola 
sal:>a: de abaixo e lembrbu a areia mollada e . 

1 rec~nde~te á.o se , retirar das onªdas nunha 
praia de hai inoito· tempp·. - _. , , · . 

· Ficou cavilosa, deitada e ondulada, imó
bil,. entr~ ' ¡q.uela extr~ña frescura do _ d~s
perta:r; a intuición ou ~oñedmenio da algo, 
de algo próprio que xa ocori'era ou estaba a 

J, ... ' • 

ocorrer. , . 
Pq_rque foi ~ando qu.ixo erguer-se· e sait 

do Jeito: que as pernas (fu; duas pernas). non 
lle. deron o xogó, os músculos. non sentían, 
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non habia ·dous pés que ·servisen de. apoio. . llo ·reflecda espirais .de límpida humidade,· . 
Esforzou-se a elevar os .- oinbros, mas:co:rh- contornos de . água brillange, -cintilantes e 

. . ; probo u : un .for:midáb~l · pú~ na par.te infe.:,_ . matea.das ondas de volú pia, 'Claridades góti~ . 
; rior '-do forp.o. ·confusa, procurou ente·nd~i: . cas nos seus membros de alta _e delgada' 
· aquilo. Fecbou o.s ollos e, quixo convencer- substáncia aguarfiariña. 
. se -do falso .de toda aquera scmsación; talvez · O espello navegaba a pureza da sua ima-
os restos dun· soño a · teimar. na sua · incerta .. xe, 6 corpo_ oferecido a el en lentos e pro-
realidade. longados instantes de · brancura: Curvas 

Mas abriu-nos de nove;> e todo era igual. breves que proxecta~a~ permanentes e ín'fi-
Non seritia as duas pernas, non existian, de- mos diálogos de dobras, espazos e lugares 
saparecerán-lle. Impo~Jbel:. Que~ era. áquilo? pr9fundos ou curvas mais abertas, manse-

_·_ ~- Quixo chamar ·por: teléfono e alongou . n\ñas e brandas; arqueando delicaaos mús
un b~azo á me~iña de neite. Os dedos mais "--culos lampexantes e. perfumadas zo_nas s:Je 
brancos e ·fih'bs que ·nunca 'non atinaban ~ ." tenro e latexante rosado. 
marcar un número correc~o. O , dest;pero ~ Psereia . de~aba-se amar polo espello, 

. comezaba a 'lle aguar os imensos ~o.líos vér- .-. amaba-se nd, porque o · espello cobraba vi
des. "" Un abismo luminoso ~briu:-Se·. ilo. _seu -· da c~mo· i.mha" fopte de água morn~ como 
ollife"" so'ou-lle unha música•irrt~rior., 'lenta, ':un mar de-alba fúlxida e ard~nte, e invadia- -
·doct e interminábél. p~ cf~t~s .. ~a~tnnte. ·· a toda. O esf>ello entraba nela, pos~ia-'<!- até 
P~.~co a pouco foi-se._ que~ai1dG:; dó:(mid~. o fondo, consumia-a (Un ascensor ficaba 
(Un ascensor subfü-lle na mernória- ~todo o _detido na rnemória e unl)a luz branquísima 

· set:i'"co-;po _!1.dornou-se de lucentes pérolas) iluminaba- fondos rnariños nunca vistos). 
·. ·come.zou , a s.oñ.ar. Soñaba agora real- ---~--....:... 

mente, con certeza. ( :.) 

, _ (:) Psereia despertaba como todos os 
dias. Separaba a roupa do leito e contem
plaba as espléndidas, brancas e longas per
nas suas. Unha es.puma i:iívea e pura acari-· 
ñaba aqueles poros baixo a suavidade lumi
nosa do ambiente. r 

Psereira erguia o ' seu poderoso corpo nu 
e. avanzaba . semovente, Jrotante, pneumáti
ca, cara o grande espello do cuarto. 

Miraba-se en acenos ·redondos e o espe-

Notou húmido o leito e surpreendeu-se. 
Voltaba a despertar. Aparentemente todo 
era como sempre. Mas agora Psereia -ex
traffa sinal, grave desígnio- comezaba a en
toar un cántico de sílabras vibrantes e trá
xico sentido, un cántico de fonda e expresi
va melooia., un cántico de puro estremeci
mento e nídio e espiritual eco interior. 

E Psereia xa non sabia nunca mais se es
taba desperta ou dormia para sempre no 
fondo dun mar mui antigo, muí antigo. 

! ~~--------------------------------------....:...------------~------------....;;.. ........ __ .:.:...;. _____________ .....;. ______ -.-----------------------------------------------------------~ /' 
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;--unha novela·· 
' . 

1 . 
p.o~cial 
portuguesa 
Em Portugal non existe unha no

'·· vela. policial, só algun qu·e outro 
escrritor que incorreu no campo 
ben da novela de . int~iga ben . da ' 
novela máis ou . menos policial. 
Asi, ternos que .o rnistério .da e·s
tta.cla de-Sintra de Es:a de Queirnz 

_ ; e: Ramalho Origao · teda sido . un 
00.n. comezo se non fose pola can·
tida.de ·de palla ·que ten a novei~ 

. r {que: a converte máis nufl folletiri 
sentimental que nunha verdadeira 
pr_ecursora). Logo están algunhas 
&istórias "policiárias" de f>essoa . 

. Per0- · n~da. E lqgo as novdas de a 
10 pesos que aqui como aló están 
ÍJIID:adas con nomes ingleses ou 

· , nord'eamericanos, s.endo· o caso 
máis c~ñe~ido ¡;de Dennis McSha
d:e: (D.inis Machadp, autor da gran
de: Rovela portuguesa dos últi~os 

;,. : . a.nos :O que diz Molero, narrada 
en forma ·de rela-!ó¡io policíaco). 
E. _:máis nada até -a aparicion de 
Mort;e no Tejo de A;rtur Cortez 
(.tamén- seudónimo)" na colección 
"'Serie Negra" da Edigorial A re
gra. do Jogo (1). Esta novela de 
C.ortez é unha má novela policial, 
~ intrig~ non existe; as personaxes 

. están ·co.mpletamente . difumU:ia
das;: o protagonista, coñecid0 co· 
m0? D.iplo, · é u~ superhome, el só 
se. ca.rga a sete, etc. O diálogo che
ga a. ser alucinante e dá co.u~s co-

. mo . ~stas (que intentan ser humo
rístic!J;s) : ·:onde ·é. o e~crit.ório?' · 
q_uero falar co pa,trao./ -lmpossí: 
vcl, . s~nhor./Porqué?/ -Ordens, 
et:c. Ou ,o pensamento do autor

-~otagonista como -: "Fiquei mais 
lúcido do que costu.mo ficar fren
te. a un quadrQ abstracto, quando 

vou ás galeriás de arte. etc ... " poi:_ 
non ·dicer o seg.qinte :na lapela sfí
senos que a . n<;>vela f9i escrita en 
Mes:anbique, en plena gúerra co~o
nial. Que nós sa:ibamos, a tal' gue- ' . 
tra rematou e'n- 197 4 e -nun intre 

.determinado o protagonista, o Di
plo, .fala do -"defanto 'Elvis Pres
foy'' . (morto, '.Se mal 'non , .Jembro, 
en 1977), e otftras a ·si, a novela 
policial, ·a .intriga debe ..estar roáis 
nas a.cliVinhas 'que na·escrita. Mais 
a.S aventuras do. Djplo non se dete- . 
fren a:q-ui. Este ano . saiu ,uriha _no.va 
novela de •Artur: Cortez co· I)iplo 
como. pmtagonjsta :A morte -dos · 
anjos '(2);' .publicada por -Livros 
Horiz·onte. E desta novela irnos fa-
lar. ·, .-. t 

Esta seg~nda novela policial.de 
Cortez: é, roáis ou menos, unha 
continuaci?>n d~ anterior, non só. 
porque Diplo segue a ser o prora: 

. gonísta ,' senón porque todos os de
. feitos da anterfor.non son corre~i-
dos -por .sorte, tampouco son au
meRtados. E dicer, a .intriga segue 

a faltar fla:granteme·nte, as perso- -
naxes 5eguen a estar desdebux~., 
das; o dl.álogo, sen chegar aos ex
tremps da anterior novela; non re- .. 

- mata . de dª'r o ton necesário, etc. 

Hai, apesar ·de todo, elementos 
qúe· gañan nesta entrega : D,i plo é 
menos superhome que n~ anterior 
e, sobre-todo (elemento · primor- . 
dial da novela- policial actual)., Lis
boa fai a sua . apariciór:i; contodo . 
roáis que _unhá. 'certa p@éticá 'da ci-

dade -poética na que·a noveia: p0~ 
licial é mestra tal e como demos- , 
tra all_lplamente J oseph Bialot, no· 
velista policial francés, con dua:s 

r grandes novelas :Babel-Ville e ~
rue du Chat Crevé (3)- é unha 
ollada á cidade. Lisboa f· ollada 
por Cortez sén nos ser entregada _ 
como· a capital luxa merece, ain
da que xa a . coñezamos mercede a 
Pessoa e Dinis Machado. 
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" Outro · elemento que . entra 
nesta segunda entrega, e que · esta-.. 
bá . presente na· primeira novela . da 
sépie, é a polí tÍéa. A actividade_ po.:. . 
lítiCa ªª extrema direita, mesmo 
da dirdta máis ou - meno~ demo-

. critica, é deÍm~ciada por Cortez 
como contrária aos intereses p.o-

. pulares - portugueses, mais · non 
nos remata de debuxar a estas per
so_nax~s por· moito que fale da Sua · 
Exceléñcia -por certo, a escena 

entre Diplo e Sua Excdéncia non 
é nada críbel_nunha novela de tipo 
policial, e mesmo nunha novela . 

· --normal, xa que a secuéncia remata 
cunha autosatisfacción para o pro- . 
tagop.ista, · e para o autor e o leitor, · · 
que .ven 'ser como os remates subli
minais dos folletins do século pa- · 
sado. E, oútro dos elementos que 
se lles escapan a Cortez, porfin, as 
mulleres. Xa se sabe q:ue na novela .... , 
po~icial -non falamo_s das de intri-.. 

ga específica- a muller ten un pa
pel preponderante, xa como de
sencadeante da acción, xa como 
inimigo do investigado~. A qui, 
polo que parece -e Q que é máis 
raro nun novelista de esquerdas
só serve para se meter no leito co 
investigador, co Diplo. Como se 
pode colexrr do que_ levamos dito, 
m~ o ten a novela policial portu
guesa, ainda en panos menores. V 
comezo é frouxo, só esperemos 
que os novos cultivadores sexan' 
máis rigorosos que Artur Cortez. 
E esperamos que o tal Cortez ou 
mellare ou siga a escreber libros 
co seu nome real e da matéria na 
que traballa que adoitan a ser me
llares ( é antropólogo e o seu nome 
é António Modesto; non dicimos 
o a·pelido por aquilo da intriga). 

XESUS GONZALEZ GOMEZ 

1) No suplemento de letras de La 
Voz de 'Galicia, Martínez Oca publicou 
un artigo, "Por unha novela policial ga
lega" (20-1-83). Logo dunha louvanza 
á miña persoa (grácias) co gallo dun 
meu artigo nestas mesmas páx in as so
bré unha história do relato policial (de 
J. Symon), no 210 .de A NOSATE
RRA onde dicia (eu) que é:leploraba 
que en Galiza nen en Portugal hai no-

. vela policial, Martínez Oca avísame que 
segundo A. _Manuel Machado, Din is Ma
chado escr'ebera ·novela policial baixo 
seudónimo, e adema1s dame a notícia 
de :'Morte no Tejo". Ben, no número · 
196-197 de A· NOSA TERRA, nun 
meu artigo titulado, tamén, "Por unha 
r:iovela policial galega", núnha nota a 
pé de páxina, dicia: . "Os portugueses 
·Cómezan' '89óra' (teñd ' pedí'da ')(fnt'la' M
vel_a policíaca de autor portugués po
blicada por 'A regra do Jogo', cuxo tí
tulo é autor non tembro). Como cunio
sidade diremos que o autor d'o último 

, gran ;best-seller' da novela pqrtuguesa ' 
Dinis Machado', ca seu ·libro 'O que diz 
Molero' narradO- en forma de relatório 
policial co11 notás, escrebeu antes de 

· nada novelas de a .cinco pesos ( ou 20 
escudos), ca nome de Perinis Me !:¡ha ~ 
de, etc .• . " 

2) Livros Horizonte, .Lisboa 1983. 
3) Sér'ie Naire·, n. ll 45 e 1903. Edi

tions Gallimard, Paris. 



.. . _crítica .. 
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. Na reedición 
de· "Alfat'' 

' Í; 1 

Estaban alí, no Teatro Colón da 
Coruña, apiñoutados no escenario, 
entre veludos vermellos e babeo 
focos zenitales, e a min, non sei · 
por qué; a primeira idea ' que me 
veu á cabeza ó velos foi -a ·dunha 
daquelas superproducións .de -Sa
muel· Bronston; o que víñera a Es.,. 
paña a filmar "5 5 días. ~n Pekí.n" e 

~ - outras colosales, fastuosas ~e- val
deiras ob'ras cinemá.tográfieas.-

Non sei se a asociación de ideas · 
me veu dada por celebrarse o acto· 

d nun local dedicado· habituahnente 
a cine, ou se se debeu a aquelo 
"moito ruido e - poucas nocés"; 
que a cousa tampouco sería pra 

· tanto, a non ser polos diñeiros 
munrcipales postos a traballar ad 
maiorem gloriam de Paco Váz
quez, ese alcalde figurón e "horte
rilla" que nos tocou ós coruñeses 
nas últimas eleccións. 

Pero en fin, xa que estaban alí, 
o de menos era o fin con que fo
ran convocados, e o de máis foi es-. 
coitar a Francisco Ayala na súa 
resplandec<:;nte pulcritude valetu
dinaria. A Mario Benedetti, con
tundente sempre contra dictadu
ras coma a do seu país. A Cela, 
que de vinte palabras que dixo, 
catorce foron pra repetirse "coro- _ 
ñes, coruñés, coruñés'', en busca 
das fáciles e agradecidas palmas do 
respeteibol. A Torrente O Incom
prendido, quen non poido disfru
tar i gasto por non haber ninguén 
que lle preguntase " 4Jra cando a 
súa novela en galego ?", pero que_ 
.aproveitou pra se laiar do crrilis
mo provinciano que ataca ás gran
des figuras dos artistas fillos do 
país, cdcais algunha meiga ou ente 
maligno andará metido no asunto 
pra sermos de tal xeito e non mag
nánimos, receptivos e abe.rtos ó 
mundo como eramos en tempos 
de "Alfar". (Malia non lembre os 
ataques daquel mefistofélico V. 
Risco en "Nós" á egrexia figura de 
don Julio J. Casal, o "alfareiro"). 

En fm, había que es'coitar, 
i que remedio 1 , ó coronista oficial 

don· Juan Naya. E tamén a Nelson 
Marra, fuxiti vo dos milicos uru
guai<?s, descoñecido pra min. E o 
numeríño dese "enfant terrible" 
que se chama Isaac Diaz Pardo, 
quen en tan solemne ocasión tivo 
a ousadí~ de expresarse 'en ga-lego 
e tivo a indelicadeza de lle lembrar 
'a quelti corresponda que, antes de 
"Alfar", tamén nacera na Coruña 
"A N T ,, . . , osa erra , e na propia Coru-

.,. ña se edita~a "Nós',' . . 
Per?> o filáis importante da a'c

tuac~ó~ de Dia~ Pardo era o pen
sar en , como lle puxera o negocio 
·a don Domingo. rnn que i.d-ioma 
falaría; . a continuación : del, o '·se
ñor '. de~egado do;goberno? Suspe.n-

-'8-~ • sff~P~~~íl.~ip n ".:: ~ etP..B:S:zóu-:a , pe
ror.a; don Carda: .Don García que 
non ·· imito u idiomáticamen,.te o 
'~terriblé: · ~saá.e', seó.Ón ¡que s~ueu 
o e:'.{e~plo'. 'de don N~ya, o_ segre- · 
dario da súa academl.a. E así em
pezou a Jargar o rollo. en..:.correctí
simo cástellano, como x~ nos tiña 
f 

. ) 
a e1tos ~no.utro recente acto de pre-' 

rl".. l ' • "--·""" 

sentación da, escritora Elena Qui-
¿ oga, fle~ta ,misma ddade. ~ 

Todo o cal ven.tonfinpat ó que . 
a mestra do filio du_n amigo meu 

sexa, en palab~s leÍ.em.en(e remi
niscentes, ~ "c~W,t'al _ cultural do 
país'1 • ~ ;.= --: .- ~-~ 

-............. ;_~ 

;~ ~!),col :aos· -_· 
~ ventóS',_ g~~egos 

.A • ' r" . : ~ - •- ~ . 

Servidor sinte', : d~ ca~do :en vez, 
fondas nostaÍ.Xas . do.s seús ventas · 

"'~ nativos . . Os ·; ~~~tb~ ·da. Te~a Chá;. . 
'podf;Qs?~; e~·);,.alY-a~e~· : vip'an do "- ' ·~ 
Cantabneo, -~lg¡J,d()s. e hDiadores, · 

,... . •"- ~ -:;:~_·.-.J . 

. ~meazartf~s; _-·'tr.ope.záO:an·- nas cu-;-:· , ... · 
f~es-do_ i~~thl~~~ ;P,adtlroelo; dos ;."7 
Montes dé \A."h · n"· ~~ ,_dá C~rd.a1 ; . 

··'' ."'.)... -
agallopabán ~a.;ehamt,.,cómo cabalos 
dá grea deslip€ad<,if; .~lporizában a,s .. 
ondas do Mifió~:sempre tan man-: i 

M. HORTAS Y.ILANO\l'.A 

- sas, ·e metíanse pa cidade de. Lugo 
·pola.' porta de ·$,~n Fernando pra 

. . deptend~r la'tinid'á\fe .e etiqueta -é 
.:· · d~cir : ci~iliz"áb.ans't--' pra re~atar 

·senao doce e 'P<J:ét:tqi. bris marinu
la.dora ~as folhs . negrillos do 
Cantón~ ~-. 

heoricos, . grandiosos, esótico~ e 
. sobrehumás, iat'ito q~e .sobrecó-

. ~·\.,. "':~~·, . llen e arrepran. E a maxistral Ode 

lle decía ó pai, que protestaba por 
certos indicios de discriminaci6n 
idiomática co cativo. A susodita 
mestra, muller ','de categoría", pra 
reforzar con ~xemplos aplastantes 

. ~(~ ~~- ~-
· Os +-vent~s dq{M.it .de Lemos, ó Vento, de Miguel Torg4 que nos 

~- ' onde ún vive ha~fil(ifitos anos son - aba1á . e es~remece corrio carballo 
' ~~-- . ' 

a súa tese, informáballe que ela P.D. Comentand<? cun: amigo 0 

era moi amiga de Garcíat Sabell, que queda es~i~o, este informou-
que en máis dü~a vez tiña filo me que Gar.¿ta~ s:i.bell rematara 0 ·"fo;' 

polo seu chalé de nG>lli sei onde4 -~.: . seu discurw ~·én_galég~;n·-que.,.s.é '<li 
"Y García Sabell, que-es presiden- .. un parche. G~~~ii$ 'p9it{detalle. 
te de la Academia Gallega, es un . E cando vmi' maridar _esto prá 
señor que sabe muy bien cuando Vigo, remata a grande._semana cul-
se habla gaUego y 01ando hay que tural "alfardra"', cunha ·serie- de 
hablar castellano". actuacións que ben menicían deta-

Efectivamente, don- Domingo llada: crónica. Agora, . por eS<>,·das. 
sábeo_ben. E -eu marchei do Tea- _· presa,s, semente~ contar. que o de _ 
tro Colón sin esperar ó- reriiate do "Samuel Bronston Superprodu-
acto en vista da súa sabedoría. c_ións" resaltou ..a ~da qía ~áis 

Desde logo, agora que re-paso o --' especialmente na ~esa.:redonda ti~ 
escrito, decátome de -canta razón -~ tÜlada . '~La _ ~xperie~c~~]~lu~ilin-
ten o señor Torrente B. :somos güísta en. Alfar", prá qV._é, ºentré-
tan corriqueiros e tan ruíns que . outros invitados, chegaron .de Lis-
non perdoamos ocasión de atacar boa Assís Pachaco e Prado Coelho 
ás nosas egrexias figuras cas tortas -: - qtie confesab~n inxen~á~ent~ que 
intencións de emporcar os se-us· -.,. a prim~ira ) ioticla. sóbre. "Alfar" 
méritos. Bo é que ela-s-están tan a1:: · · tivérana Ó· ser chamados pra viren 
tas e nós somos tan rastrerros, que -á Coruña, e o primeiro ·contacto 
a nosa pezoña non chegá a inquié- · cun exempla.r era revista datáoa qe 
tarlle nin a sola dos zapatos. -~ . minutos antes de ·subireri ó estra-

En fin, do que se trata M~ca~ .do , en que recebjta~ a súa repro-
de "Alfar" en reedición facsímil~ . - . dución~facsimilat: ·E _non foi o de-_ 
E debcade que morra "Escrita'\ . les ca~ -Qni~,0,_ s~~~ cpi;~f beu', se 
que é unha· revista de aquí e de botou-'d~ ver -nun efevado porcen--
agora', da que ningún prócer seme- taxé das-pers0nalid3des traidas sei-
lla lembrarse á hora de axudar. Ce- :-,que po_r ~don .'°César ~~ntoni~ Moli-
cais á volta de sesenta ~~s apare- .na, que!l ·tamén seique qúere ' 
za un novo Pacovázquez disposto. _ ac;ompa~ar-" ~ d_on Pacpvázquez ne-
a patroci.r1ar unl:ia edición -luxosa'.:. so de acadár gloria' pola megal6-

_~da misma, aproveit~ndo así pra .fa- mana vii ' daS.superprodució_ns sin 
cer por uns días que a sú~_.ci4a9.e -contido. _._ · · · 

outra cousa e, o_ que- e-máis· impor- " de douscentos anos atacado e do-
tante ~ra este barbas, teñen outra: ·, . meado polos furacás~ 
Ill.Úsi~r Trátf~ dunhos ventós sin · En Galiciá po~emos distinguir 
f orza, moles, de~)l~s._ s~ d~- - e individualizar :moitas erases ' de 
º!ªª algunha _os ven~o§::ij~u,e· veñen -- vento. Eñ prhneiro"l:ugar ós ventos 
do n51rde, ó pasar d ·Dural e ato-- ·mareiros · :0 vento do Atlántico -o 
parse con terras de viñedos, sol- . ,· Mar OcéanÓ- e o dÓ Cantábrico, -

-,~préndense e a.mán.sanse. Os vento.s . · _ ~,,.C9,,P ,.,..~~~_g9ría- de _deuses :rñaior.es e 
que ·viaxan: dendd·o ·naceñt¡ trae~ de mitos ancestráis. Logo os ven-
a mornura de V~ldeorras e a man- tos das rías que abanañ --e "'~antan 
sedume das vellísinias oliveifas - ,en -móitos versós de Manuer Anto-
·que resiste~ nas FÍQe-iras do Sil. nio: Non falernos Xa dos de· Gali-
Os do poente perg~r~n'"~ súa forz~ c~ do int~rior póis ·sería cousa de 
ó a_travesar o Miño ,:-,que é ,moito , nunca rematar. ds v~ntos que se 
río- e bat~r: . cps. món~es _oµrensás, perden nas carballeir:.as Ol.l nos -sou-
ós que luen ~e-ges.gastan ~()n teimo• tos de castiñeiros. Os ·que se -na-
sía e pacencia. Os -ventes do ~ul moran das .abidu:Í!as e 'das abela.!:- -
- soñ os que'Oi {!St~ _servidor ináis es- ras. Os que se· .esvaen. ,na agreste 
ti~a e polos ~ que! sinte unha gran- soedade dos _montes ou na aspere-
de_ debilidade~ :teñ.en non sei qué za das montañas. E os ventes fi-
de dozura e de ' cornpricada e re- ne..s, delicados e sotiles que pasean 
'quin.tada cortesía -portuguesa. A polas avenidas dos parques ou que 
:¡úa . música é de viola e fado. Os percuran a intimidade dos xardís. 

· seUs rimos arrastran un eco de·ca- E~ aínda compriría fa.lar dun. vento 
dente dos versos . saudoriistas de. ;fino -e galán, d.e cortesía ánterga, 
Tebceira de .Pascoaes. e de rexiona- que gusta principalmente· dos bu-

. lismo-do dazanove ,no ·.son dos sin- ~ xós., mirteiras ·_:e alcipreses dps pa-
r= xelos poemas de: Joao Verqe, pee~ zos e 'do cantigar _das fontes barro-
t:f miñoto e, so.Por -de. todo, galai- · cas de_ cantería. · 
có~portugués. · Cecáis o umeo _ Un· tratado especial merecen os 
poeta ga~ico-portugués que esis- ventps q.\le desfollan ás rosas. E os 
tiu, nun - senso estricto é literal, que. se· suicidan nos . pét~los das~-
dende os · troveiros ._dá ed.ade' meia melias. ""' 
e que nos son comús. as ·d-úas tri- Unha <las cidades galegas nas 
bus de galegos e portugueses. que o vento ten unha principalía 

. o vento ten pro~ágonismo im
po"rtante no noso refráneiro. Éstá 
vencellado ó .bó ¡; mal te~g9 , Ta-: 
mén é un símbolo de inestabilida
de, lixerreza e :rriesmo :Je 1 1ncons
tan·cia. Nembafga~tt:T -na poesía 

. popular xa é outra cousa: Hai poe.: 
mas coincidentes cos refrá's: E liai
nos nos que o vemo está =fi\iqiá11"i
zado ó másim9 .. O: vento non é,só 
un amigo : é a compal)a que se de
sexa e a que se chama : .. 

.: _ _._' X ent~:; J!e.niift§l¡d.Q:R<i>Jrdtt.;.. í.Ríb_ 

-: .... vente, ventiño .JTiareiro . · r:-. 
_ Vente,·ventiño do n.orde .. : : ~" 

Con todo .na poesía galeg.a cul
ta ó vento non. xoga un rol dema
~iado importante. O' tema · m~rece·· 
ría unha esculca fonda .. Aún ven:
lle ás mentes Airiños aires, de Ro- -
salía. algu_nh~os _ve~sos· de Pondal, 

. un .. poema de.: Crecente Vega · e 
o"1tro de Celso Emilio Ferreiro. 
Da poesía portuguesa lembramos 
os podero,,.sos ventos . de ~a~oes, 

esencial e unha vellísima vecinda
de e empadroa~e.~t~ é na Coruña. 
Tap~o é así que incluSü foi o ven

-to quen la.brou _a éidade, qU:e!l a 
·está luíndo século . a século deica 

· face,rlle acadar _esa mar~villa que é 
o P.~eo -da )\fariña;-toda a -C idatle , 
Vella, qa qu~· é luz e· ~orazón a 
Praciña das Bárbar.as, que a servi
dor lle gustaría s.e ch~mara· Canti
iíó das Bárbaras; e· o ~arclín de San 
cá.rlos, erguido sabor ·do. que que
da d~ badía, ·onde se gardan celo
sarnehte as esencias do rornantis-

. ~ 

m.O'."g~kge-;-ia.-índa;:-tj_ue m©itos ' coru-
ñeses- o .iñorén o.u .o tet?.an. esqueci
do:. 
.: A nós parécenos _que;_,ademáis 

dos ventos '· que podemos chamar 
visíbeis, . na Coruña, esisten· unhos 
estranos· ven-tos invisibeis .: e boa 
parte _da pintura d~ · rbano Lu.: 
grís ahí está pra demÓstralo pra 
qu.eµ sepa olla.la. Pero estes ventas 
·invisibeis están ·dentro da cabeza. 
de · moitos. ·coruñeses. E por eso· 
non /sabemos esactamente como 
son pois aínda nonr se inventaron 
os Raios X que poidan detecta.los. 
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Margarita Ledo: MAMA FE 
''Unha linguaxe descomún, qui
zais frívola "avant la lettre", pa< 
ra evoca-la Galicia dos cl4?s pfo- . 

Teresa Ba.rro: INTRODU
CION A ASTROLOXIA: 
"Galicia e a era de Acuar,io." 

Alphonse Daudet: CARTAS 
DES¡;:>E O MEU MUiÑO. 
Tr~ducción: VICTQR FREIXA
NES. 

edicións xerais 

u~ .. de 
~ ~ gal1c1a.sa. 

Durante ' estes prirne'iros ·dias de fe
breiro, un dós mellares ·g~pos 
bretóns, Ar Bleiú Rl!z (Os 10bos 
vermeÚos) 't~·Stá >. a p.ertorrer boaº· 
parte do . noso território : ás suas 
actuacións no coñecido festival de 
Ortigueira, súm~pse ~gora cidades 
come?' Bhanz9s, 'óu~ense, Lug~ ou · 
Ponferrada. ··o grupd ~ai'xa poió . 
once aniversário desde a sua ' fun~ 
dación, con bastantes cámbios de · 
persoal desde o · princípio, -pois 
eran como nove membros frente. 
aos cinco de agora. 

A . músic·a ,de. Bleiú Ruz, . sen 
· sair da tradicionalidade normal · · 
nos grupos bretóns, aporta novas 
instrumentos como poden ser .o 
babeo eléctricp, que está tendo 
unha grande i.mpla,ntación nos gru
pos bretóns de. ''.ba·ile", isto é, os 

Ponto· de ene.antro . \ ~ 

Hoxe, _para a · nosa sección de Pon- . 
to de Encontro, escrebeunos un . 
a_migo belga, que está moi i{!tere
sado en levar grupos de .-música ga
lega (e .tarnén de téatro ;. e de~j.azz) 

.galería< de · artistas· 

Miguel-, 

de Romai ~. 

·Miguel de Romai é, xun!o co seu 
_gJllán Diego, unha das figuras cla

, ve da a;r:e galega do século xvm. 
. Cántas veces · os n0sos ollas teñen 
.reparado neSe.s .- grandes retá.bulos 
que co' seu. ouro e fa,ntasia decoran 
as no~á:S igrexas, ·e busca~os ªº 

' seu autor pép:sando -que un home 
que s.oubo éiir)xrr· .µn traballo asi é 
imposíbef que poda pasa:_r inadver
t .ido. A µiaCieira · electrizada . pola 

. crúbia do .méstre cos· seus estofados 
'·1ui~~~ ·~~s~ i'fie,;;f~h~ a~ · eºspectador 

· nunha sinfoni;;¡. 'de telón cun cres
cendo áb-o_uxante, . surxido dese : 
manantial. de giatividaci'e que foi 
o nos9 barroco. ·Segue, parella á 

· nosa. surprnsa, a: cur:iosidade que 
cobre toda á. obra ."cun siléncio 
anónimo. 

· Miguel de Romai é un <lestes 
autores descoñecidos da nosa ga
láxia artística que foi dentro do 
barroco compostelano un especia-

' lista na arquitectura ep. madeira, 
xa que a reJTlodelación das nosas 
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n:iáis adecuc:i-dos para acompañarse 
con danza. Os temas..soen ser tra
dicionais, e con algu.ñha jncur.si6n 
en músicas folclóricas moi estra-

. ñ,as, como poden ·ser as do norde . 
de Africa,, apa,ptada_s ao sentir ·da . 

" sua 'terra_. o grupo está .formado,_, 
agora polo ben cóñecido· P.attkk 
Ew e11 que·tanxe- o ú di n .e.ta· fr{ 
~;mta. Ademais están moi bons 
instrumentistas como. son Loic Le 1 

.B· orgne, no acordeóri; B. m Creach. 
_un grande bai.Xista, e Eri~ Liorzou, 
que tarµce a: guitarra, e que graboü 
~unto a J ake Walton o maravilloso. 

~ .discode,ste, "S~nlight SShade". 

En definitiva, Bleizi Ruz son 
unha mostra do máis impor~ante 
que se está facendo ' agora · nas co
ciñas musicais bretonas. 

para . actuar no seu país. El enca
rrégase de conseguir as .xiras; o 
seu e~derezo é este : J ean -Tant, 

. Zwarteweg -· 3.843l- Leffinge, tel. 
059/277041, Bélxi~. Sorte para 
o que .se decida "áviaxar a esas te

~rra·s do c~ntro de Europa. 
¡, 

igrexas non só se reducia ao seu 
asp~cto · ex-rerior. FiJ.lo dun crego 
de Duas Igrexas, a ·· sua· inoced~de 
. está ligada a Compostela, onde 
·aprenqerá at-e 'i7i1 ~ carón ·do 
gran mestre Andrade. A partir des
ta data comeza o . seu-trá:ballo per-

-soal enchendo· .coa sua imaxina
ción. todos · os recunchos do nos9 · 
país . . E a sua unha ·produción ex-
quisita emparentada éoa arquitec-
tura das· grandes fachadas gr~ñí ti
cas que se~inzaban altivas· aos ceos 
de Galiza. · 

O seu traballo divídese en duas 
etapas. A primeira é _unha época 
na que Romai :é criádor e confec
cionador d;l sua, obra até os míni
mos detalles. E o tempo en que 
surxen b retábulo de Muxia, onde 

' - . narra con acentuada vitalidade a 
tr~dición mariana da Virxe"da: B ~r
ea;~ de moi similar factura pefo_ de 
format6 'máis reducido é o do Sarí: 
to Cristo de Fisterra, onde utiliza 
a · toluna salomónica co.m0 elé
mento axitador, cáseque cun sen
so flamíxero, para ceritrar unha 
decoración que seg11e as sartas de 
fruitas, medallón.s e trofeos como 
-no traballo granítico Ú Andrade. 
·A igrexp, ,do Pilar en Compostela, 
p retábulo e imaxés do mosteiro 

. -

·o grupo "Tra~guf': 
a illa de Hélice 
Baixo ese µorne acaba de editar o 

'., seu' ptirneiro di~~º este grupo astm:-.· 
riano que os gaÍegos xa t~mos v{s
_to no festival .de Ortigue-ira. O gru
po é sen dúbida ' un dos me.llores . 
no panorama musical -tradicional 

ya-ct,.ual, apesar dalg.u.ns . dos ,seus 
· arranxos, dgs instrumentos eléctri
c;os, o disco t~n un q.ivel moi pou
cas veces" conseguido por o~tros 
grupos. 

Existen novidades rpoi acerta
das, corno aigunha das cancións 

~ e á forma de cantalas, que dan un 
' ·ar ' novo . e renovador: ao grupo. 

"Trasgu" fai unha mú.si~a máxica, , 
qúe trae · recordos de moitos gru
pos (Milladoiro, .Emílio Cao, Plan:- . 
:x:ty, Malicome ... ) e de moitas tra
dicións, como as bretonas, as fran

. cesas, as medie.vais e a~ p:óprias 
asturianas. 

"Folk _Directory" 

. Como todos os años, a Sociedade 
'.Inglesa de Música Tradidonal, ven 
de pµblicar unha nova edición do 
Folk D irectory (Qirectório Folk.) 
eiue non debe pasar desapercebido 

. · para ninguén . . O Directório é un 
_instrumento .de traballo impres
cindí5eL para todqs os interesados 
en estabel<:;cer CQnt-acto con socie
dades, fes.tivais, músicos, grupos, 

:m:úversidades~ · tendas, libr9s, .etc ... 
en · defin.itiva, todo o que se rela-

·' -
X. L. TEMEZ , · 

~· Trasgu está formado por· seis
persoas : Hermí nia , Alvarez, unha 
·grande _harpista, v'erdadéll:a revela
ción <leste traballo; Aj o Gutiérre~, 
na gaita e na percusión; Marceli
no García, no violín, no reoel ,e na 
percusión; Javier Cervero,' flauta, 
zanfona e voz; Juanjo González, 
no piano, clave, órgao e sintetiza
dor e Ignacio -Pozo no babeo. No 
disco colaboran "tamén membros 
doutros gru.pos como ·suburbano, 
Nuestrro Pequeño Mundo ou Ba
bia, O tr~baJlo está ~<:>mposto 
maíoritariamente por te;rnas tradi
cionais, menos un composto por . 
un dos membros c;lo grupo, ~ ou-

- tro de LB. Sagastizábal. TrasgU es
. tán entrando con moita. forza e 
moitas ideas qentro <leste panora
ma, tan alicaído, das músicas tra
dicionais. Para porse en contacto 
con eles, pódese chamar aos telé
fonos' .(985) 568686/2316~1/ 
543489·. O gi:upo paga a pena, por 
máis que non falen na sua língua. 

cione coa música tradicional e o 
seu entorno. 
· Con este libriño, calquera ppde 
procurar o dado que lle falta, ou 
porse en contacto con aqueles que 
lles podan facilitar as actuacións 
se dun grupo político se trata. To
do aquel que teña interés en con
segui¡o pode porse en contacto 
comiosco. Ademais, o seu précio é 
bastante asequíbel e non hai pro
blemas coa sua consecución. O 
traballo da Sociedade Inglesa vai 
mellorando despois de vintecinco 
anos de ininterrumpidas edicións. 

·'-

-- - Danza do Rosal 
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FERNANDO M. VILANOVA 

campeón da nosa arquitectura de
zaoitesca chega ao cume da arte 
do retábulo a nivel peninsular, na 
igrexa de San Martiño Pinário, xo
ia incomparábel do barroco galego 
cocebida a xeito de gran custódia, 
onde_ burbuga unha decoración 
miúda pero abigarrada, que non 
impi~e a perfeita harmonía de ma
sas -e ocos. O éxito desta obra sa
cude a toda Galiza, e cos mesmos 
presupostos traballa con Casas pa
ra a e-apela da Virxe dos Ollas 
Grandes da catedral de LtÍgo. Con ..¡ 
Simón Rodríguez, arquitecto cria
dor 9o barroco de· placas, a con- · 

. ve(xéncia entre a arquitectura en 
made'ita e a granítica chega-á .sua 
máxima proxirnidade cando am

~~~~&:Wrés · d-e Acibtir.~, ~ terra .
1 

_ . bo~ ,. ~ra~.allan . ¡:>ara o .retábulo da 
de lylontes, en colabon¡,c1o_n to ~eu & ,r· 'Com¡r.:mia-fte Xesus e~ Coro-:wlsty: 
irmán Diego', . va,n- acreditando en fa (hoxe Un~versidade). A iiiestabi~ 
espiral ascende{!-te o ttaballp do )jda~e decorativa que· 'i~pulsa Si-

. noso artista. . món Rodríguez desde .a sua pro.µ-
Os- · ~ellores arquitectos - con- freación de circos e formas e·nvol-

: temporáneos seus non dubidan en ventes, cpnxúganse nesta obra. en . 
con~ar ·coa sua axuda pára os pro- .: madeira,. onde Miguel . d~ R omai 
xectos de .interior, é-- deste x.eito ' Cleixou patente ~ a sua marr.;1¡privile-

_. surxe á. segunda etapa da sua pro- xiada, nunha época ·na ' que o es-, 
dl;i°ción, _vinculada a

1 
un traballo en plendor · dei. Galiza criou a posibi-

equipo con . Fernando de. Casas lidad~de- promocionar especialis~ 
· Novoa e eón Simó~ .Rodríguez. taS' nunha póla determinada dos 

Co prirneiro dos- citados; ,gran nasos ofícios artístico~ -
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.libros 
O Qüiq urriq ui 

Ediciós do Castro. 
Como ven facendo .todos os anos, 
a editorial afincada en Sada edita 
os traballos premiados no · concur
so de narracións curtas Modesto 
R. Figueiredo do Pedrón de Ouro. 

O conto que dá título ao libro · 
é de Miguel Suárez Abel, e os ou
tros que inclue o volume son da 
autoria de Xesus Miguel de Toro 
Santos, Margarita Ledo Andión e 
de Darí9 Xohán Cabana. 

Cali Cali e o oso 

Edicións Xerais de Galicia. 
Unha nova entrega da colección 
Arroás. Esta é unha tradución fei
ta por Alberte Avendaño dun ori
xinal inglés de Wilson Gage, e con 
ilustracións de James Stevenson. 

O libro súmase aos que a edito
rial publica nesta colección espe~ 
cificamente pensada para os ne
nos, e tamén a un eido que moitas 

publicacións 

Galicia Moda 

Xa saiu á rua o número 1 desta re
vista que editan un grupo de ·mo
distos galegos sob o patrocínio da 
Consellaria de Indústria e Comér
cio da Xunta de Galiza. 

Vesgante, Cafre, J ealfer, Flo
rentino, Kent-fedin~ Don Manuel, 
D'Aquino, Pressman, Antilluvia
Tominy Harrods, son quen se 
anúncian neste segundo número, 
botándose en falta a preséncia de 
Adolfo Domínguez a respeito do 
primeiro número. 

O criador do slogan que lanzou 
a Adolfo Domínguez ("la arruga 
es bella"), Luís Carballo, pensa 
que o número cero foi moi rendá
bel, pois se traduciu en importan
tes vendas non só no Estado senón 
en várias zonas do mundo. Quizá 
esta utilidad.e sexa determinante á 
hora de lle dar continuidade á re
vista, pois ademais proxecta unha 
imaxe positiva das iniciativas di 
país. Se ademais xera riqueza eco
nómica, mellar que mellor. 

Cademos da Escola 
Dramática Galega 

Seguen a publicarse estes úteis bo-

brin~ap·aredes 

editoriais empezan a coidar con 
máis atención, desde que o galego 
foi introducido cámo- asignatura 
nas escolas. Convértese daquela 
nun bon material para educadores 
e para quen queira iniciar aos ne
nos na leitura en galego. 

letins da Escala Dramática Galega. 
O último récebido transcrebe o 
"Entremés famoso sobre a. pesca 
no ·río Miño", de Gabriel Feixoo 
de Araúxo, cunha série de notas 
críticas de Manuel Ferreiro. 

A obra é do 1671 e é a primei
ra peza de teatro galego conserva
da. 

Os que se inte~esen por ela po-. 
den escreber á rua Santa Teresa, 
número 18, babeo, na Coruña. 

CANTARELIÑA \ 

A CANTAR E LIÑA 84 levarase a cabo 
da seguinte marieira: 

1. Os festivais· serán todos en San
tiago durante os meses de abril, maio e 
xu ño. Celebraran se · os venres pola tar
de. 

2. De todas as cancións que se pre
sénten serán seleccio~adas 8 para parti
cipar na final a celebrar en San Sadur
nirlo o 30 d!3 x.uño: 

3. Haberá unha ·delegación de CAN
TARELlr\JA en cada ~ Província á que 
deberán dirixirse os que~queiran parti-
cipar. . · · 

4. Aquélas zonas.'de influéncia gale
ga '(Norde de PortuQal, Oeste de Astu
rias e Bierzo) e os Centros Culturais 
Galegos radicados fóra d.e Gal iza tamén 
poden participar na CANTARELlr\JA. 

5. A Casa discográfica PO L Y DO R 
grabará un disco coas oito cancións qu'e 
cheguen á final. 

6. Os prémios serán os seguintes: 

1 . 0 prémio 200.000 Pta. 
2.º prémio 100."ooo Pta. 
3. 0 prémio 80.000 Pta. 
4.0 prémio 60.000 Pta. 
5. 0 prémio 50.000 Pta. 
6.0 prémio 40.000 Pta. 
7.0 prémio 30.000 Pta. 
8.0 prémio 25.000 Pta. 

7. A TVG e a Rádio Nacional de Es
paña en Galiza, participarán na Canta
reliña; este é o motivo de que os festi
vais se cel~bren en Santiago. 

. 1. As cancións serán inéditas na mú
sica e na letra: 

2. Deberán ser de corte infanti 1 e in
terpretadas por nenQs que nacesen a 
partir do primeiro de xaneiro do seten~ 
ta e tres. Os cantores non poderán ser 
nen menos de dous nen máis de dez. 
Na parte ir;istrumental non haberá lí-
mite de idade. nen de número. · 

3 . Premiaráse o conxunto de letra
música-interpretación, e teráse en con
ta para· &lasificación o feíto de que 
sexan cancións que, ainda sendo infan
tis, teñan ar e contido ga lego, non so
mente nas letr:as senón tamén río xeito 

=- musical. 

4. Até o 15 de marzo poderán ins
creberse 05 que queiran participar. A 
inscrición farase en calquera das dele
gacións de CANT AA E LI r\JA. Os parti
cipantes presentarán: a) nome do gru
po: b) nome e data de nacimento dos 
componentes; c)- unha ·Gasette na .que 
estará grabada a canción que pretenden 
presentar. 

Actuarán o dia que se lles asigne. 
5. Os xurados .serán nomeac;los po-

los organizadores.' · 
6. O grupo SARAI BAS resérvase o 

direito de grabación das cancións pre
miadas, comprometiéndose : <Qt:Je os 
posibeis ingresos que pu ldera perceber 
por este conceito serán para fondos da 
CANTARELIÑA. 

7. Asimesmo, o grupo SARAIBAS 
resérvase o direito de interpretación ' 
das anteriores bases. 

PDJS TSro / no 
Meu POBO ~ e 

· ~ ... t' ._, l .:. ~ T 

_ tY},415 ou tn.é A.JOS, 

Coñecer Galiza 

O Museu Arqueolóxico provincial 
· . da Coruña, que dir~> Felipe Se:

nén, inícia en febreiro, outravoliá, 
as suas xeiras por 'toda Gáliza·: 

"'Co.ñecer Galiza' tenat amosar · 
duh xeito integral, a imen,sidade 
do entrorno .inmediato ... coñecer 

. pola voz dos especialistas e das 
próprias ·xentes d9s lugares o que 
O ·home fai e desfai~ ·OS acertos e 
·os de.sacertos... "cofü~cer' ~ · é máis 
-do que unha verba, é pr_oxectar a 
institución alén das vitrmas: é de
catarse da,s posibilidades que. o ho
~e ten que aplicar para a sua li-
berdade". · 

En f ebreir~ xa se f ixo unha saí- _ 
da. A próxima é o dia 19 do mes 
gue cor~e é Torre Mus'eu d·e-Narla, 

·1 PREMIO. DE NÓVELA 
EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA 

Edicións Xcrais de Galicia S.A., 
convoCa. o Primeiro Prémio "Xe
rais" de Novela en língua galega, 
dotado con 5 00.000 pesetas, que 
se rexerá polas seguintes 

BASES .., 

Santa Eulália de Bóveda ... , e des
pois, o 4 de marzo,· sairase cara o 
antroido p0r terras de Viana do 
Bolo e máis de Verin. 

Quinta. A composición_do xurado 
darase· a coñecer odia primeiro de 
outubro. 
~exta. O xurado emitirá o _seu fa
llo no curso dunha cea que se cele-
brará en Vigo o dia 10 de novem
bro, véspera do San Martiño, riun 
local que se dará a coñecer opor-

. tunamente. 
Sétima. O prémio · non poderá, 
·nesta primeira edición, ser declara" 
do deserto e a decisión do xurado 
será i.riapelábe_l. · . 
· oitava. Edicións Xerais de Galícia , 
S.A., que reserva todos os direitos 

Primeira. Poderán cGncorrer ao de ·edición sobre a novela premia-
prémio todos aqueles ·autores de da en todas as lí nguas do Estado 
calquer -nacionalidade . •que a pre- español, coa . posibilidad e de ceder 

· senten os· seu;;· or~inais én língua tais direitos a terceiros, poderá pu-
galega. Os textos-a:preseritados han blicar esta, sen limitación d9 nú-
ser inéditos e totalmente oroxinais· mero de exe:rhplares nen de edi- · 
Segunda. Os orixinais serán apre- -ció~ns. Os catro inil primeiros 
sentados por triplicado, en papel exemplares estarán· libres do pago 

. tamaño fó4o ofi ~n h~la'ndesa, me- ~ de cdireitos de autor. o beneficiá- . 
canografiados a dob¡:e espácio, an- ' rio do prémio, que se comprome

. tes 'do dia 15 ·de setembro do te ~ rengnciar expresamente 'a cal
- 1984, nos~ locais sociais de Edi- quer pretensión sobre os devandi-
·. cións Xerais de Galicia,-S.A. r/ Dr. tos· ·direitos, recebirá gratuitamen-
Marañón, 10 --Vigo. te cincuenta exemplares da obra 

_ Terceira. Co orixinal, que -deb_erá publicada. Edicións Xerais de Ga-
ser apresentado baixo lema, ad- lic~, S.A., reserva; asimesmo, e 
xuntarase, en sobre ·· pechado, o purante o prazo de seis meses, a 
noaj(-~ cornpleto, . eprl~re_:ú» e ~tek: ~ontar desde o dia do outorga-
fon0 -do autor, asi--·como· o título "'· -me.Ilto do prémio, a opción de pu- _ 
da novela. . blicar calquera das obras_apresen-: 

_ Cuarta. O xurado estará cQtnpostÓ radas ao_ mesmo, ~ubscrebendo a 
por cinco memhros, escolleitos, tal efeito; cos autores, os corres-
para cada _edición, entre. recoñeci- pondentes' contratos de edicióff. 
dos profisionaiS da cultura e un A participación nesta ·convoca- . 

·· secretário con voz e sen voto en tória requerirá a_ aieitación das 
, representación de E<;licións Xerais normas contidas nas presentes ba-
de Galicia, S.A. O prémio outorga- ses-e as decisións do xurado que 
rase por maioria de votos. · se teña designado. 

FEFO 
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Cordas d·uma orquestra 
Sombras de um artista . 
Pa'lcos de u·m planeta _ 

• Chove tanta flor 
Q ue se m refleti r 

Um a~doroso -espectador_ . 
E as danc;:arinas no grande final Vira colibri 

O 11Grande Circo-. Místico" en Lisboa 
11Sua beleza-é quase ,um crime" 

', Vai para enriba, para embaixo, corre, brinca, estudante de medicina, rex~ita a profisión e o 
deixa á luz pampa de cores, chora, ri, fai mi- mundo do palácio, para seguir a unha acróbata 
lagres, estrelas, xogos .... e leva para a infáncia e habitar casoupas ambulantes. / 
e o futuro. · . Entre ós saltimbánquis Federico aprende o 

E danza, teatro, mímica, circo, música líri- of ício de equilibrista. No 1806 funda o seu 
ca e de balada. E a inda é máis. próprio-circo e vai para a rua ·cunha. tempestade 

As vinte e unha mil persoas que enchian, en de danza e acrebácia. 
catre representacións, o "Coliseu dos R ecreios" O Ballet que se viu en Lisboa recria todo isto 
en Lisboa saíran desbordadas polo espectáculo. eri várias sUvesivas xeracións: unha traxectória 
Xa ficaban lonxe os últimos cheos do local, que - feíta ·de amor, paixón., sexo, relixiosidade e tris-
forari nun festival solidário con Nicarágua. tura. · · 

O "Ballet da Guáíra'" do·· Brasil inauguraba! 
con . esta representación en Portugal os ínter: Tirar o bailado da elite 
cámbiós da "Ponte cultural luso-brasileira", que 
a iniciativa privada, á falta da estatal, quer levar 
para adian:te. Segundo Carlos Go[lles, que or
ganizaba en Portugal, "o espectáculo quer ser a 
primefra · pedra de intercámbio e ósmose, entre 
duas culturas que son próximas e .están xuntas 
por moitos vencellos. E no futur·o quererí amos 
completar cun triángulo B rasil-Portugal-Africa~!. 

Cando lle falamos da posibilidade de vir á . 
Galiza, amosaba interés pero dicia descoñecer 
-e ape.laba ao futuro-, quen for que pudese in; 
teresarse por incluir ao noso pa_ís nese circ~íto. · 

Mais, qué é "Circo Místico" que tivo un éxi-
to tan grande no país irmán? · 

A obra nace no ano 1982, cando a adminis
tración ·do "Ballet -da Guaíra" encarga a Edu 
Lobo_ un espectáculo. Até o parto: o 17 de már-
zo do 83 en Curitiba, sucédese uriha apaixoada 
xestadón. Sobre -un poema de Jorge Lima, que 
conta a epopeia de Federico Knieps, Edu Lobo 
arranxa músicas, Ch-leo Buarque escrebe poemas 
e Naum Alves de Sousa prepara· a dramatiza
ción. Ao tEm~po entra na escea, e prepáraa, Car
los Trincheiras, Un 

1

prestixioso coreógrafo por
tugués, qu~ dirixe o "Ballet da Guaíra'~; Trin
cheiras baséase "nas expe.riéncias de cativo,·Ccin
do a.Sistia ·aos espectáculos de circo no. Coliseu 
dos Re~reios o(ds revistas do Parque Maior". 

· Jorge d_e ~ima escrebera o poema inspirado 
na ñistória verdadeira do Circo Knieps, que deu 
orixe, no 1919, ao Circo Nacional Suízo. Unha 
história· hu,;ana; -como .as histórias do circo, e 
aoteri)po unha h_istória esotérica. -

.- O Circo Knieps foi fundado na Austri~, n.o 
rnício do século pasado,.polo tillo do médico da 
emperatriz Teresa:· O xoven, Federico de-nome,.. 

· lso é o que consegue o "Circo Místico", fa
cer un novo tipo de meio cultural q.ue é' mistura 
dé moitos ·o.utros. e síntese eng~ioli,mte que fai · 
que a xenté acuda masivamente a velo, ouvilo e 
sentilo. 

En Cur-itiba hbubéra 25 representacións. En 
·sao Pauki, r)unha sá de 2.000 persoas-, ficou oi
-to semanas; -en . Rio d~ .Janeiro tivo 25.000 es
p.ectadores en catre dias; e ag·ora en Lisboa .... 

A muxica dese éxito é tan máxica como o · 

. proprio espectáculo, pero de certo que contri
buiu a iso a li~ta de cantantes da MPB (Música 
.Popular Brasileira), que interveñen: Gal Costa, 
Simone, Gilberto· Gíl, Zizi Possi, Jane Duboc, 
Tim _Maia, Milton . Nascimento e afina! tamén 
Chicó Buarque, e Edu Lobo. 

Segun~fo Chico Buarque, admirado con xus
tícia en Portugal, "o balJet non pode ser restrin
xido a unha elite. A nasa .contribución, miña e 
do Edu, foi a de axudar a popularizar esa arte. 
O que falta é esa posibilidade de veiculización". 

Unha mostra dese logro tíñamola no disco 
_que se edjta con grande parte das pezas do es
pectáculo: en moi1:as tendas de Lisboa xa estaba 
·esgotado cando non remataran ainda as repre-
sentacións. _ 

Para cándo o "Circo Místico" acó? Unha 
pergunta difícil de· respostar ou ·simples, segun
do alguén conciba a Galiza abafada cultural
mente por España oLÍ perto das culturas que 
axudou a semiar, e con quer medrar. 

Texto e fotos : XAN CARBALLA 

[¡i1guén, no faiado 

Manual de 
educación· 

MANUEL RIVAS 

O nbso son as grandes ocasións. Re
sulta que ven Pujol a Galiza e en vez 
de convence lo . para organizar un ha 
rede de ultramarinos conxunta no 
no continente en ultramar, montá
moslle impunemente un soberano 
debate sobre educación e protocolo. 
E decir, demostramos que os galegas 
non só somos capaces de permanecer 
impasibles durante séculas na metade 
dunha escada senón que, ademáis, se 
ternos un dia tonto, botamos a pel 
do plátano no chan para que se es
mendrellen nenas, señoras e 'moJt' 
honorables presidentes de comuni
dade autónema. 

Algun colega catalán alucinaba 
con estes pleitos domésticos, feito 
yue eu tratei de minimizar aludindo 
á dominación romana. A pesar da 
boa vontade que poñia no entendi
mento, o home non daba atopado a 
relación entre o subconsciente étnico 
e o feito, evidentemente deplorábet, 
dun concellal metendo os dedos no 
naris e en público, namentras todo 
un alcalde botaba polvos de pica-pica 
en plena recepción. Eu expl icáballe 
c;o meu contertú lio que tan curiosa 
costume era parella á dos anfitrións 
chinos que eructan con solemnidade 
para celebrar as excelencias do ban
quete. 

Evidentemente, dicia eu, non to
dos os galegas teñen a educación nen 
a categoría suficiente para practicar 
estas sanas é hospitalarias artes. Hai 
galegas túzaros. , maiormente humil
des, que se empeñan en recibir aos vi
sitantes na porta da casa, acompa
ñándos en todó o recorrido e ofre
céndolle as viandas propias· do lugar 
sen soltar! le un arroto nos fuciños 
nen botarlle en cara que veñan en 
época de eleicións e · non polo San 
Cambio que é cando toca orquestra. 

A educación é unha cuestión de 
clase, e nunca millar dita. Frente a 
tal tópico, o periodista catalán asen
tíu, pero non intuía a direción do 
meu razonamento. Un presidente da 
Xunta que se chamara, un supoñer, 
José Quiroga seria tratado nos salóns 
da boa sociedade como Pt.::pe e cando 
talara -gal ego perdoarian lle a vida cha
mándqlle Pepi~fo. En troques, para o 
currante urbano ou agrario, sempre 
seríü Don José, co que fica demos
trado, unha vez máis ·que a teoría da 
relatividade tamén funciona nas rela- · 
cións de produción. 
· Ademái~, , Jordi é como quen di 

cia casa. A Barcelona vaise, sobre to
do en tren 1 nunha carreiriña de can de 
·d ia e medio. Se o chegado tora sue·-· 
co, paño por caso, seria recibido con 
m'oita , máis frialdade e .descortesia,, 
agardándoo ría porta _con banda de 
música,.-reverencias e· todo. _ - · 

1 

. Asi dá. gusto: Non había máis que · 
.. mirar par~- Pujol e Vero contento que ·: 

marchou: da Corufia e:Vig.o /,\té tac!~ · 
.·chistes;·-o-bó.·do home. -
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