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IMOS PICANDO SOS•••

Un Papa partidarie»
Si como figura da Eirexa Luciani
serviu de ponte entre progresistas e conservadores. como político adoptou sempre posicións

reaccionarias · e fixo, inclusive,
campaña aberta pala democracia
cristiana italiana no ano 1976.
páxina 1 4

EUZKADI

«Que se vaian!>>
A cadea de atentados. por
unha banda. e a marte de
Juan Ajuriaguerra. - o home
máis posibilista dó PNV. por
outra . el")marcan a situación
política actual naquel país.
páxlna 13

Ascón,raz6n
dos
tr~balladores

- A inoperancia do Goberno.
as concesións á patronal de
determinadas sindicais. a defensa do pasto de traballo, fan
qu,e o comité de folga siga
tendo que presionar a través · ..,.
da movilización.
páxina !5

A Patria ·Galega,
~áis· p~rto ·
_reportaxe gráfico en páxinas 1Oo i 1
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De resultas· do acordo entre o Goberno
españól e os armadores da flota de arr:astre
ao fresco, os barcos galegas seguirán a
faenar sin as necesarias licencias, os
traballadores do mar sin garantías
personais e. salariasis cando se reproduzan
apreixameritos (a única_medida· neste sanso
decidiuse no pqrto de Vigo con· ·
posterioridade entre armadores e
mariñeiros. optando aqueles por pagarlles

1.000 peset,a.s por día. pero sin
contemplar. por exemplo. o qüe representa
a perda da mar.ea prá grande maiorla que
traballa pólo sistema «á parte», sin salario
fixo) e sobre de todo,_no noso caso, a falla
dunha solución mínimamente efectiva virá
facilitar a caída en picado do. sector
pesqueiro galeg.o -¿qué p·equeno ou
mesmo mediano armador aguantará sin
amarrar o barco nunha situación

recuberta pola inestabllidade e
co~t promesa de . ax uda

económica a canta do Estado cando non
poida faenar?- ·e_a parda do posto d«;9
traballo pra un importante $ector dunha
clase social que dificilmente se vai
conseguir lfürar da emigración despois .
duns cantos meses subsisÚndo, no mellar
do~ casos-; co seguro de desemprego.

200 .MILLAS
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En definitiva. os armadores
terá·n de decidir eles mesmos
quen sal ou non faenar a Grand
Sol e ou 1rlanda -pra o porto da
Coruña, con 120 barcos, sigue a
haber 28 licencias, pra o de Vigo.
con 64 barcos. hai 17-. o Goberno asistiraos xurídicamente
cando apreixen aos que nona
teñan .
A espoleta foi unha alarma do
embaixador español en Irlanda .
decindo de que si aquel país iba
agudizar as medidas de vixilancia
sobre dos barcos sin licencia e
unha indicación da «Dirección
General de Pesca» pra que se
abandonasen as 200 millas de
dominio dos países que integran o
Merca~o Común Europeo .
O DESINTERES
GUBERNAMENTAL

Os armadores obedeceran sin
máis. e os barcos foron voltando
a terra ou ben ficaron varados nas
lindes das augas de xurisdicción
comunitaria mentras se fala da
cobertura da perda de traballo. ao
través do paro obreiro e se solicita

~;

E,
l
l

do Goierrlo negociacións con 1rlanda pra que seña «tolerante».
ao tempo que se carga sobre a
CEE ~ responsabilidade da situ~ 
ción xenerada e se disculpa ao Estado español : E a posición dos armarodres que estiveron en Madris. Pero a titulo individual. non é
dificil que ca lquer armador se ma nifeste contradictoriamente. Os
máis están sin información. saben•~•••••...,_ _ _ _..,..c::;.___...,...,¡
que tamén o ano pasado se foi a «TEN MAIS SENTIDO PAGAR UNHA CONTRAPARTIDA
Madrid falar co Presidente do Go-" (MARIÑEIROS DO «LLAVE DE BURELA»
berno español pero que ao final
)
non se resolveu nada ; que «o mador; que a solución depencte que o «Avianto 1 ».o «Amanecer»
peixe grande papa ao cativo» e do Goberno e que, en definitiva, e o «Masso XVII» estiveran 4
que non·serla raro que se andivera. «se os barcos veñen pra terra-e a · días apreixados en Portugal. Son
pensando en reducir a flota sacri- xente vai pra o paro. que a esto d.íi base de Marín.- aue conta con
53·. e faenan nas augas deste pals.
ficando ao pequeno e medio ar- non se lle chame solución» .
D. Eduardo foi negociar con representantes gubernamentais de
PEGOLLE UN TIRO, OU'?
España e Portugal -un períodq
CADRO BRANCO
transitorio de 30 días mentras os
«Eses que fixeron a burrada de barcos non se doteºn de licencias.
vir pra porto .. . -decíanos presume de abrigar «a Víctor
O Axunl•mento de Pontevedr• aollcltou perente o . Eduardo Santiago, presidente da .Moro e aos dous senadores a vir
Qo berno ••pañol a ln- Asociación de Armadores de Maacó dar· a cara» e ao preguntarlle
medlat• clau•ura de· EL· rín- adema1s, ¿subsidio de. paro?
qué responsabilidade tén. o GoN05A s. A., acordo ao.que á xente hai que darlle de comer. o
berno e a quen representa i:io que
• • •umou o Axunlamento salario garantizado non chega a
está a pasar con todo o sector:
de Canga• de Morrazo.
nada e os mariñeiros queren tra«queres que lle pegue un tiro ao
ballar tranquilos e non con 'm etrapresidente do Goberno, ou.
lletas por culpa do Goberno aqúel
coño?» foi ·a única e espontánéa
e do Goberno éste». Había pouco
frase que conseguiu . ceibar.
·
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Nl~GUN PETROLERO EN
: AGUAS GALEGAS

Pala contra. Xesús Echevers
Durán. tesoureiro da Asociació"n
de Armadores da Coruña. declarábanos que a CEE non respet_ou os
«dereitos históricos, nin humanos. nin económicos que tiña España» e non se para a· considerar
que aqueles países teñan dereitos
sobre das suas augas «porque
eses mares foron libres dende que
o mundo esiste» .
· O porto da Coruña· tén 120
barcos en Grand ·sale. cunha media de 20 tripulantes e o sr. Echevers representa fidelmente as posicións dos que se entrevistaron
co ~Goberno porque. sr. Ech~vers :
(Puerto Ri co !. E. ll>arzábal . X. A. Gaci1io. Mancho Viña. Jorcli Minguell
Roma.
Ói~eño e coi:i_fección: P t•!W Barro.
Fotografia: Brais. Piño. Fenando
B~llas.
Dibuxos: Xulio Maside. Xaquín Ma rín, Alfonso Suca~s . X. Carlos.
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Red~cción .e Administración:

'troia 1 O. 1 º - Santiago
cléfono provisorio 581376.

¿Qué viñeron facendo
os armadores dende que
xa o a~o pasado xurdlra·
o conflicto?

CADRO NEGRO O delegado de personal
do Ministerio de Educacl6n, Sr. Vallés, manlfestoulle é Comisl6n de Mes.
tres Desplazados nas neaoolaslón• racén•· aya o
problema pra os g•l•gos non era tal, xa qua
tiñamos ccunha malor o•pac.~dade de adaptacl6n»
en gracia é e,mlgracl6n • .
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4 .AN'OSA TEBB.A
«Ternos cousas na cabeza pra
cando se .firme o acordo definitivo coa CEE.. e o ·g,oberno tamén.
pero ternos de agardar. Despois
fa remos una ha reestructuración ...
ncin, non, é prematuro talar desto.

•

t

, ¿P~darla
,tratarde
ampl'lar as primas de
desguace e acelerar a
desaparición do pequeno e medio armador?

1

«Son solucións últimas porqué
·desaparecen . postas de traballo.
sí. claro. aqllÍ o problema é tremendamente grave, e algo que 1
ninguén rec.olleu, penso eu., e que ¡
todos os galegos deberíamos de- ~
tender: os comunitarios talan de
defender os ·seus c~ladeiros da
sobrepesca. pois fi ben. o único
caladeir'o que queda acó é o de ,
Galicia e por el pasan todos los '
días 1 millón de tm de petróleo
cara eses países. Nestes intres~ e
xa que España amplioú as augas a
200 millas. Galicia debía . esixir
resguardo delas de todo . cargamento que poida ser peligroso e
perxudicial! semente ternos que1
lembrar casos como o Urquiola, d
Erkowit. o Polycomander... e
coa mesma base _que eles razonan, é xusto que· eses barcos non
nos pasen por rib~ e a calqueira
deles que non acatase a or9en:
poñerlle unha sanción equivalente
que lle poñen aos nasos barcos
~n Irlanda. ou seña, que si por ~
250 Tm pagamos 18 millóns. si .
un petroleiro leva 250.000 so- ~
mentes ternos que multiplicar 18 .
mi'llóns por' mil. Todos os galegas
debíamos defender esto.
'51 NON -SE ATACA O ESFARELAMENTO E- SE ESIXE RACIONALILA CION DO SECTOR. MOITO TRABALLADOR DO MAR E DE TERRA
SE VERA AFECTADO
.1

g
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NEGOCIAR

A posición das centrales sindicales diante do problema centrouse en duas alternativas. Por
unha banda os sindicatos estatais
-UGT: CC.MM. SLMM- e máis
· o SPG. situaríannos as· causas do
problema na falla de política esterior pra negociar convénios bilate. rais con países con . caladeiros.
como a Arxentina, por· exemplo.
Reivindicaron .asimesm·o asistir
cos armadores as negociacións de
·Madrid, inda que non se lles .admitiu a petición, ao tempo que
nos manifestar'on dubidar da política obscurantista do Goberno:
«non se sabe nada do acordomarco nin se recibe aos traballadores». e que o levar adiante al- .
gunha fórma de presión estaría '
condicionado aos resultados de
Madrid:· Unha opinión reiterada
fei a ~ de que se traspasaran com. petencias á Xunta Preautonómica
pra que ésta elaborára unha políti- ~ ·
ca global de pesca. punto que os
armadores. por exemplo, non co- . NINGUEN SABIA SI O QUE REALMENTE PRÓGRAMOU O GOBERNO
sideran real «porque que tén o ERA PRIMAR o· DESGUACE E !R MONOPOLIZ.ANDO A FLOTA.
poder é o Goberno».

ECHEVERS : TODA A CULPA ' A CEE
PRESIONAR E . .IXIR

O sindicato nacional SGTM,
membro da ING, é. o únicó que
non fala de ·negociación, senór:' de
presión .efe.ctiva sobre do Goberno de cara a que éste, no. canto de
dirixir fondos pra o seguro de desemprego, primar desguace ou
conceder cretos á' esportación. os
empregue en negociar cos paises
comunitarios o pago dun «canon» pra poder faenar nos seus
caladeiros · dun xeito racional. O
SGTM, da ING, aponlle ben ao
desconocemento ou ben á falla de
sentido da realidade o feito de
que se considere que un cambeo
de competencias formais á Xunta
permitiría unha planificación axeitada do sector, mesmo porque
ésta non tén ·senón un ha serie de
·f uncións delegadas dos intereses
que ·represente o Goberno es·pañol «que nunca se preocupou
nin da pesca C:!e oa1xura, nin da. ·de
· litoral, nin dos·pequenos e medios
armadores; anque sí de que os
monopolios crearan empr_esas
mistas é fixeran tra.tados propios·
cqn determinados países ~in que
lles afecte en nar:ia' a presente situación»

AS 11 H. DE CADA MAÑA O SGTM FIXO ASAMBLEAS
!'JO PEIAAO DE LINARÉS· RIVAS. NA C::ORUÑA.
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defensa do pasto de trabal lo
é Atamén
unha constante das

centrais inda que algunha, en
concreto CC.MM . se manifestou
favorable dende o primeiro momento ao seguro de paro por entender que «si os barcos vitian pra
terra había que cu.brilo dese xei to». Pra o SGTM . pola sua banda:
«OS mariñeiros non deben admitir
o desenrole e que o Estado español sé vexa obrigado a negociar
en serio que os barcos sigan faenando ao redor de 5 anos e entretanto se leve adiante unha política
de creación de pastos en terra, 1
por exemplo, en industrias derivadas do sector pesqueiro». engadindo, ademais. que «a solución
do paro non somente é gravosa
pra os que se acollan a él ao reducir o salario. senón que no porto
da Coruña en concreto, hai un 40
por cento de traballadores sin barco que non se podarían acollar a
el. xa aue os cambeos de barco
son unha constante nas .relacións
labora is no marn.
_ Por fin, os mariñeiros están
asistindo ao desenrolo de todo .o
tinglado pesq1,.1eiro con e.vidente
indiferencia . Na pouca organización e esperiencia tocante á defensa solÍdaria dos seus intereses
sitúan. as voces máis autorizadas,
o orixen da despreocupación xeral
por un problema no que nada me·, '
nos que pode xogarse o dereito
· ao traballo, e peder realizar as
mareas nunhas condicións relativamente estables.

A!IOSATDIA/ 5 .

ASCON

RaZón dos. traballéldores
• FERNANDO FRANCO

esquencerse que «.t én tamén ,
unha óptica capitalista. e somente .
actua cando se 11e presiona na

O 22 de febreiro deste ano encetouse en Vigo un
conflicto, o de ASCON , de compl.exas implicacións e _· rua.
ANTERO: Eu ccido. en troques,
q ue alguns definiron como un pulso entre a gran
·
que o Goberno non tén medios
patronal e os traballadores. A NOSA TER-AA falou con pra abrigar á empresa . Velahí o
·
S
que p.oden ser 11oi. os Ascón.
xente do Comité de folga: Bieito antos e Xulio
como o confl icto de Corfi. e o GoAlonso . .da .USO; · Abalo, da ING., e Antera,
berno sigue rnantendo a súa inca.1 nd.ep~ndente. USO e 1N G son as únicas centrales que paciélade. Pero é queª patronal e
o Goberno teñen como aliados a
agora manteñen representante~ neste comité. CC.00. unha serie de partidos e centrales
·
que se din de esquerdas. pero que·
e UGT manteñen as su as discrepan.cias...
non 1defenden un verdadeiro cam.SANTOS : A UGT xa se retirou
dende un principio do Comité,
sobre todo por imperativo das .
Executivas. CC .00 . estivo deica
hrii pouco tempo e as suas discrepancias son sustanc1ais. orinci··
palmente porque queren negociar
cando o Comité é conscen·1e de
que a vía do diálogo está agotada .
Oueren ir a unha solución sen ter
en con ta tantos elementos com- .
plexos como es que concurren en
ASCON .
ABALO : Dende o principio do
conflicto creáronse dous bloques
dentro do Comité : dun lado estaba CC.00 .. UGT e USO. que estaban palas negocacións e non pala
actuación na rua . Por outro lado
estaba a ING . que apoiaba a loita
na rua pra presionar o Goberno e
a patrona l. Esto debe quedar claro .
ALONSO : A USO nun principio
. estivo pala negociación . pero chegou un momento en que ésta em pezou a ser Íllviable . e foi entón
·" ca.ndo adoptou outra postu- ·
ra . E certo que a 1N G estivo donde
antes por sair a rua . retirándose
antes das negociacións en Madrid . mentras a USO se mantivo
nelas máis tempo porque aínda
miraba posibilidades. Hoxe. non .
¿PERDEU O COMITE O
CONTROL NA RUA?
.
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Referente ao control na rua 'e a
capacidade actual de convocato ria . a resposta foi unánime . xa que
os catro representantes do comité
estiveron dacordo que o problema
da pouca ou moita asistencie ás
Asambleas vén provocado pala
tensión que producen os enfren . tamentos coa policía . poi as postu ras desmovilizaéloras de CC .00 . e
UGT. Pro ,unha cousa é certa : ,
«9ue iste comité é o que tén máis

representatividade en relación
coas demais opcións esistentes.
Por otra banda. puntualizaron o
papel que xoga a prensa perante
t'mica arma que teñen os traballa dores neste intre. o sair a rua . x.a
que a resonancia destas accións'
na opinión pública e demais' sec tores vai manter o interés e a con solidación dos argumentos obrei ros . Os medíos de comunicación
non afondaron .abando no proble ma . e aos traballadores non ~les
chega que lles dea a razón Maxistratura°. senón que a r-azón tén que
trascender á rua . que faga efecto
na opinión p~blica .
'
AG~ANTAREMOS

PORQUE

TEMOS A RAZON

¿Hasta qué punto é inoperante
a continuiadade do _ conflicto
dada a intransixencia da empre'sa? ¿Está d isposto o comité a se guir aguantando?
ALONSO : Non é inoperanté a
continu idade do confl icto ,pola
nasa banda . porque ternos a
razón . A solución non está na terminación unilateral do confl icto.
SANTOS : Ademais é de destacar
que a dirección está pechada na
sua postura . e que ternos . por outro lado. a. inoperancia do Goberno . a postura das centrales
CC .00 . e UGT. a pasividade de
certos partidos ...
ABALO : A postura intransixente da empresa refórzase ainda
máis coas posturas de _CC .00 . e
UGT. sempre en plan concesivo .
Hai que seguir aguantando . porque ac eptar os seis despidos sería
o precedente pra futuras regulaci óns con máis despidos. Mentras
os traballadores non digan o con trario. seguiremos apoiando a loi ta .
'
O Goberno tén medios pra presionar á patronal. pero non debe

DE ESOUERDA A DEREITA .
BIEITO . ALONSO . ANTERO E ABALO

• (Dtt

-,'f(

HUtO
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beo social. A patronal sempre tén
unha pont~ de negociación con
eles.
NON HAI XENTE ALLEA . A
ASCON: HAI SOLIDARIDADE

¿Cómo rl ebe entenderse a
· part1 c: 1pi1 c1 ón da xente allea ao
confl1 c: to7 Esto é algo que ·se util1z;1 c omo ar~¡urnento desvirtuado
ria lo1ta dr. Ascón ..
SANTOS : Arguméntase esta
part1 cip'8 ción como querendo des prestixi ar a loita . como insinuando
que hai inxerencias pouco claras e
alleas ao problema en sí. Esto é
malinte ncionado. Os · que están
connosco na ·rua sen ser de As-.
eón . ·non o fan por turismo. senón
por unha causa que se chama solidaridade. O que sí é certo é que
todos eles deben estar coordinados e rnanter unha certa disciplina .
ALONSO : Hai a quen lle interesa manter aos traballadores en
circunstancias reducidas. neste
~ aso aos traballadores de · Ascón.Pero está claro que este conflicto
afec ta a · rnáis xente que aos traIJalladores da empresa.
ANTERO : Dende o principi_o xa
se miraron tres bloques: a patronal . o comité. e no medio· CC.00 .
e UGT. que ostaculizaron a agud[zación do conflicto. A sua discrepancia debilitou as nasas
forzas . deica o punto de que non
semente tivemos que pelexar
· cunha patronal senón contra estas centra.les. A sua é a política
sindical de despacho.
ABALO : O conflicto de Ascón
· é o típico dunha nación colonizada como é a nasa. e a participa-ción da xente allea debe ser total
a nivel de Galicia.

'crónica política
_Queiran-ou .:,on queiran, no Día da Petral
deste ano 1 978 os milleiros de galegos que
se uniron na reivind·icaci6n da sobernaria
nacional no,..,oso país e desautorizaron a fórmula autono.mica propiciada polo Goberno
español, demost~a un feito de suma importancia pra o futuro de.calqueira nación negada: demostra que o pobo é capaz de amoaar a
sua simpatía por aquelas soluci6ns políticas
· que cuinciden cos seus intereses, que significan a recuperación da dignidade común,
que traballan por unha G¡;tllcia que deixe de
dar emigrantes e recursos en proveito doutras furna_s, que non se valen ·da conf.usi6n e
da demagoxia senón da clarificación, a organizacion e a loita política~

'» .

A REALIDADE DO NACIONALISMO

Por isa. hoxe se pode afirmar que . a nosa nación conta
cun movemeñto social organizado e responsable. con con -ciencia anticolonial. qúe non aJmite aQ sucursalism·a:· Neste
senso. os actos Que convoc1.....J o Bl\l~PG non somente deixaron ver ª• influencia política e a base social organizadá con ·que co.ntan as organizaoións patrióticas. así como a cohere·ncia -de plantexamentos. senón a adhesión mesmo sentimental de moitas persoas que dende as aceiras áu os balcóns
aplaudían e' berraban «·Castel·ao. Castela0>>. Naide poderá. en '
naciona~isrrio de •irrealismo ou ·falla ae sendi ante . .acusar
so histórico.
En troques. a conmemoración da efemérides que levou
adiante o sucursalismo na plaza do Obradoiro tentando po-.
pularizar a saída autonómica destaca polo cada .vez maior
illamento social -algún élos asistentes dende ·o mesmo balcón do Axuntamento. declarounos que si ali había 3.000 per-soas era moito haber-. por un irrisorio unitarismo que nin
siquer respeta as reglas de cortesía política -os mesmos
·ql)e convidaron a Rosón a asistir e en nome dos que leu un .
manifesto conxunto chamáronlle asesino dende a plaza- e
tamén pola falla de honestidade politica máis evidente. ¿qué
outra causa .se lle pode cham.ar a un «regionalista» que utiliza . o termo «nacional» somente por razÓns de oportúnidade?
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¿IGLESIÁS CORRAL A _PRÉSIDENCIA?

.
Posteriormente. o presidente da X unta pediu .cantas aos
diferentes partidos pala sua actuación. e éstes non ·samente
pediron disculpa s. senón que avalaron un voto de éonfianza a
sua persoa. feíto que non !les impide, como no caso do
-PSOE. ap~iar outro tipo de xogadas como é a promoción de
Iglesias Corral car-a a presidencia .Iglesias Corral saiu senador ·pala Goruña nas listas da
Candidatura Democrática Galega'. que se presentou co°il10
una · candidátura de · «esquerdas». anque algúns dos · seus
candidatos . como o que referimos. xa andivera en tratos coa
UCD pra p~resentarse pala formación gybernamental. inda
que finalmente optou pola C:bG. que permitía· aproveitar millar. a niveles electorais. o seu republicanismo e antifranquismo. e non comprometía o seu españolismo : ·
.Agora. a vinculación de Iglesias Corral .ao partido gubernamental fíxose. púo lica e todos os rumores ~ aountrifl que a
UCD lle ofrece ao senador dende o Ministerio de Xusticia á
presidencia do. Trlbun'al de Gar·antías Constitucionais e tamén . a alcaldía da Coruña (e con ela supoñemos que a capi ~
talidaEle) e a presidencia da Xunta. Neste sentidb estanse a
t:Jltimar maniobras ao redor dun Pazo na Ria de Arousa. dalqt.'m m inistro e parlamentar°ios de cara a convocar aos diputa dos e senadores e propoñer a dimisión de Antoni-0 Rosón.
que . pola sua banda. non parece disposto a consentilo e hastra bo icoteáría a asistencia á mesma.
En resume. Iglesias Co~réil parece .ser un home máis á ·
medida do' que necesita o Goberno español hoxe en Galiéia.
tén influencia ~o Con~ello de Administra~ión de «La Vo-.z: de
G9lic ia>> e canta coa cónfianza de monopolios como .as hidroeléctriq:1s (F-ENOSA. lberduero ... ) ou determinados bancos. Rumores mo i claros fal¡rn do Hispano _Americano.

~

OS BENEFICIARIOS TAMEN SON DE FORA

Asustar. desorientar. confundir. sementar o medo foi e
sique. a ser a me~~níca de actuación dos poderes en sit.uéicións que non lle son farovables políticamente. chegando
mesmo a utilizar ou p.romover grupos armados. xeralmente
desconocidos pero que SE? presentan tenta·nd._o imitar a terminoloxía política.do país no que actuan pra dar visos de veracidad,e. e accións aparentemente inesplicab les .
·Hai uns días. foi. asesinado en Santiago Manuel Vázquez.
Guardia Civil. A prensa .diaria saca uh ha editorial conxunta.
organizatións políticas e ·sindicais condenan os últimos a?on. tet:ementos. todos co in ciden . por 1in. · e·n que o orixen "dos
mesmos no é galega. e a U PG ana l:)za as causas de feitos
coma o devandito. vinculándoos -«accións tan cáprichosas .
•e faltas do menor sentido de coherencia política>l- aos intentos de frenar o avance do MN-PG e a clarificación política
(]Ue se está a dar .na nosa nación como demostrou a manifestación do. 25 de Xulio. e a unha actuac i6n uniforme en tres
nacións asoballadas do Estado. Fina lmente emplaza ag Ministerio do, lnterior a descubrir aos responsables destes actos
~
'
pero . non semente aos que os executan senon aos seu? vercfadeiros artífices polític0s .
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Os nosos pulpeiros1
morren. as feiras,
tamán· morrelnos un moilo>>•

PINTOR

Daniel López Lourido, setenta e
trés a"ños. de Santa María de Arcos, O Carballiño, ·hai xa.· moitos
ano&.veciño de Prado. Lalín. Dunha veila cast.e de pulpeiros~ tillo
daquela Cereixeira de Arcos e do
Vellocas. alcúmes de profesión e
de familia que percorreron feiras e
romaxes a carón da sua cald.eira. ·
-t:toxendta. este pul,peiro de Prado
sigue a facer o .turne cada feira
nas laxes da Golada. de Latín, de
Vilatuxe, das Cruces. de M onterroso, etc.

De onda· ven ·o pulpo?

Traémolo de Bueu. de Muros, de
Aibeira ... e agora tamén vén do
Carballiño,..

¿Do Carballlño?

pre· se perde; é mágoa que hoxendia non se seque xa tanto~ pulpo
e que pofa contra se CÓffXefe ÓU
se pete de máis; moitos coidan
que o conxelado. amais de dar
moito menos traballo, sabe meBor...
¿Qu6 secreto tén o ·
pulpo á fal ..a, ou ~ festa?

Ningún; ao mellor é o feíto de
cocer moitos kilos xuntos na mesma caldeir-a. o que lle dá ese xeito
que semella . especial
é¡ue pra
min .nono é; eu cózoo tamén
na mifta casa e sábeme_igual que
o da feira.

e

¿Eslst.a ..·e almante o
..1aco de que alg6n dia os
pulpelors de Gallcla _daaapa .. eacan das no• • • feiras e das festa•
popula ..es?

Pois sí. hai un home do Carba-

Esiste o risco de que. coas feiras
mortas. o pulpeiro f!10rra tamén
lliño que puxo uns barcos pra
un moito, pois é algo que vai xunpulpo aló polas Canarias e por
...
.
d
to; así e todo. aínda estarán as
eses. SltlOS e impórta~o agora. e . festas. e coido eu que nas viliñas
.alá'. anque a sua . ~ahdade deixe - cativas terase de poñer un día no
mo1to que desexar, no.n se pode mes pra o pulpeiro; dígoche esto .
comparar co da nosa Terra.
.
..
d f ·
Do pulpo galego, ¿cal po 1a espenenc1a que teno a e1ra
6 o de mellor p ..ovelto?
dos Carballiños. en Vilatuxe. onde
Coidamos cáseque todos que é ' non vai ninguén e estou eu solo
o de Bueu, anque o de Ribeira pulpo e. aínda así. vou Venciendo
tar:npouco lle v~i ·m óito por tras. e pra os veciños; a xente de Galicia
levar prá casa. o outro hai que ti- .
o de Muros...
non~ deixará de comer o pulpo anralo. non ternos outro, remedio.
¿Cándo lle• chega ·~ que os pulpeiros. e ést.o sí que tavostedas o pulpo pra PO- mén é certo. señan cada vez meE nós. namentras talamos, gardelo preparar?
. damos ringla frente á calde ira.~ Un día antes da fe ira e moitas nos.
¿Gánanaella ca ..toe ao
veces no mesmo día. '
0

N

¿Ciando se peta o pul- pulpo?
po?
.
: Boeno, pois máis ca e estar dur-

Pétase ~ando sal do r_nar, se é mindo na casa sí...
fresco. ha1 que petalo ax1ña ou senón secalo
soi;
se seca . al
.¿Qu6 • • fal co- pulpo
sol. o pulpo colla moito millor sa- que aob..a da fal ..a?
Pois se n'on se dá vendido en rabor, garda o zume que trai. namentras que se se peta, algo sem- bos,- que o m~rcan os labregos-pra

ªº

neste mes das segas que non tén
erre e. que. asegún os sabidos.
non é bo comer o pulpo, que sabe
a auga. O Daniel de Prado e moi-

tos outros quéixanse da serte futura das talladas e dos platos de
madeira. Ogallá os vexamos eiquí
e alá por moitos anos.

Celul-0 Sas1
lncend.i o lora da lei

Oalicia
qierec:e o noso esforzo.> ~:
Esforzo 'eri favor da xente do mar ·
· para intentar solucionar
o imenso q.uebranto da nosa economía pesqueira.

rando o xefe dos bombeiros de
Pontevedra que o incenc:Ho tora
aparato~o. aínda que sen consecuencias.
ADEGA denunciou inmediatamente os feítos ás autoridades.
tanto ao Gobernador Civil como
ao Alcalde de Pontevedra. esixirido se adoptasen medidas frente
ao que non c;lubidou en chatar de
irresponsabilidadé da em.presa de
Celulosas. ' Nos seus escritos,
¡ De~pois. ~penas pasado un mes. ADEGA dí. .entre outras cousas;
o incendio provocado no recinto - que se o lume se tivera ~spallado
esterno da factoría de Celulosf!s. en dirección contraria. con vento
poJa imprudencia .da propia em- Norde-Nordeste. tería afectado á
presa. que pra desfacerse dos res- factoría de. electroquímica Eln.osa
tos sólidos do proceso de produc- e .ás cintas de ·conducción de hición de pasta de p~pel os queima .dróxeno. orixinándose esplosións
en fogueiras pequenas perante a que ceibaría-n o gas cloro contido
pasividade das autoridades e a en 5 tanques de 100 ·toneladas
protesta dos ciudadanos. - Unha cada un. dos numerosos cilindrosdestas fogueiras. debido ao pare- envase de 1 tonelada . co.mo o que
cer-ao forte vento sur que soplaba causou a marte de dous operarios
ná ría -o día -16, prendeu lume en hai apenas un mes. e do muelle
tróncos de madeira amoreados no de carga . dos camións-cisterna.
narque de madeiras da factoría de como os de ·«Los Alfaques» de
Celulosas. propagándose rápida- . Tar.ragona. ·que cargados con 30
mente. lnterviro_n pra apagar o toneladas por unidade saen deco_lu.r:ne o parque de bombéiros de te de .Elnosa. atravesando PontePoñtevedra e o equipo de estin- v~dra e . Óutras cidades e núcleos
ción da propia empresa. conside- de poboación ga.legos.
En Ponte·iedr'a. Marín e arredores da Ría de Pontevedra sigue o
. medo _e a inquedanza'. pola esis1encia das factorías de Celulosas
e de Elnosa'. a poucos metros da
capital. apenas km . é pico. Primeiro coa fuga de gas cloro en Elnosa
' que-· ocasionou á marte ' de dous
operarios e o estrago de varia.s
feiras e viñas por onde pasqu a
nube espansiva. hastré!_ arb.ol'ado.

ADEGA insiste en que se clau suren as duas factorías por ser ilegaís e polo peligro que supoñen
pra máis de cen mil galegos e
mesmo para un centro estr:atéxico
como a Escola Naval Militar de
Mar1n da Mariña .de Guerra. En tal
senso ADE'GA cu'rsou telegramas
ao Ministerio de Defensa. do lnte ~
rior. da Presidencia (como Presidente da Comisión lnterm!nisterial do Medio Ambiente) e á Xunta de Galicia.
Como suliña o a'c ordo adoptado polo Axuntamento de. Cangas
solicitando· a clausura de amba~as
duas fáctorías. en· apoio da petición
semellante feíta ao Goberno español· polo Axunt~mento .de Pontevedra. os p_obos-da ría están so- .
metidos a «unha situación' de perelie zozobra e anguria. pala tremenda ameaza que supc;;¡ñen .ambas empresas dada a sua .aetividade. que se atopa moi lonxe de
garatir uns índices mínimos de ~e 7
guridade. n.o suposto de se producir calqu~r continxencia fá~ilmeri
te devibl.e o que ocasionaría. sen
falsos alarmismos. unha catástrofe en· Pontevedra e o seu entorno,
de pavorosos ef~ctos ».
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O abó de Eugenio Pena fund< .
ó no 1900, un periódico eñ
Pontedeume . e il, que dirixe
entro Regional de TVE» en
Galicia, considérase o home que domina máis que ninguén
este medio- «a ver si me entendes, sei como se fai un musical.
cónozo todas as máquinas, sei dirixir actores .. .)>
E sobre todo un señor pragmático

«a política. non me gusta e
.
téñolle ·un gran am_or a est~ Terra. sobre todo a Pontedeume»,
con todás as - contradiccións que os · tempos presentes fan
evidenciar. Con máis de 20 anos traballando na TVE
asegúranos que gastoú ducias de panos en tapa;
'
aquetes escotes que . non .Podían. sair eri pantalla. ·

EUGENIO PENA
<<Ew non me vou . d .e Gálic:ia~>
quero estar aquí. deixe1 moitas
causas e de ganar moitos cartas
por vir pra aquí.. non sei si é o
grado de humedade ou o caldo de
repelo:.. a9 deixar TV darame sitios en Madrid a m9reas, pero eu
non me vou · de Galicia. venderei
alpargatas ou agullas. éme igual,
pero non ha.i .quen me mova de
;. acó. pa$.ei.. 5 .a::nos en Améric;a pe-

Doa pro11r•m•• que
1•1 • TV en G•llol•, o ccP•n
m • •• len unh• •udlenola lmporl•nle, •
nembau-g•nlea, o movemenlo aoclal non 16n ac-

o r•

ceso á sua ullllzaclón.

O problema de «Panorama de
Galicia» é o de ter que recoller
simplemente todas as noticias. Eu
trato de non dar privilexios, por
exemplo. a ning,,ún partido político
e a pesares de que a min me digan <<nada máis que os parlamentarios». discuto esta concepción .
Así. o outro día mandei rodar
un ha causa da U PG sin· saber que
xa estaba legalizado e segurameñte diranme «pero coño si non
é parlamentario ... ». Será parlamentario ou non pero eu teño que
dar unha causa que é unha realidade aquí. .. constantemente teño
estas discusións. E o desconcerto
que hai mentras non teñamos
unha normativa.

u:fe

uí

•:r,~~~~bj}~~t~~?~i~~' ,·.

. e cando ~sairnos. 'díxenlle á ·muller: .
América .pra os americanos . ¿Qué
dis? Que non voltamos. Naquel
momento non facía nada acó. fun
a Madrid e foi cando me dixeron
que por qué noñ iba pra Catalun-

ya
O grande problema sigue • ser esa posible TV
- e lerían .que cambear
mollas cousas a nivel de ·
poder político na nosa
nación-:- de campañas
sobre técnicas agricolas, da industriJI que é
necesaria.

De
poder
fa celo
¿cómo oriental"'las_ unha
TY totalmente nosa?
Un programa necesariamente
adicado ao campo, un programa
adicado ao mar. a toda a pro blemática .. . e tamén ¿que si os
xaponeses inventaran· un sistema
novo de pesca? pois alí vai un
equipo, filmamos ese sistema e
amosámolo acá . porque pode ser
mt:11s mteresante que o que se
está a face-r de toda a vida . penso
nun progrma escolar .. .
Pra suplir a inesislenle preescolar, por caso?

Esacto. e poder ofrecerlle aos
nenas un estudo xeo-político do
río Miño. de o por qué das poboa cións.. . estou traballando neste
senso co Museo do Pobo Galega .
pero non dou feíto nada sin unha
peseta . nin podo facer nadi'J sin
personal. No mes de agosto qué dame un ausiliar de redacción e
claro. teño que aí)1eazar a Madrid
con que pecjio. Madriq está a 600

v01ctre decir por qué : penso que
ha1 unha poboación flotante en
Gallcia que debe enterarse' das
nosas causas e non sei si dándollo
en galega .. penso tamén en núcleos de poboación como Ferrol .
onde está a Marina . moito «Cartagenero» e dubido de dalo todo
en galega en interés da maior difusión ... ademais. non quera cam. bear de procedemento deica ter 4
ou 5 programas totalmente en galego. e esto a pesares de que Ma ~
drid defende un TV bilingüe . Eu
comprendoo, pero penso qué
debe chegar o día no que nos
teñamos unha programación. to-

kilómetros e non é conscente dos talmente nasa aparte da n·¡¡cion·al· ·
problemas que ténios: reclama
,
·
.. . . . .
mái~ p. ro"'ra
·m~s cultura is. ·1pero si
E cand.o se He chegue
.
1:1
.
.
.
ª chamar TV nacion·a1
á
te'ño. en· total 2 equipos de cáma.ras .,,-e·ri Ma.drld téñe.n nos a .c ende Qaticja?
·
·
~
b ·
·
·
. ·
·· .
·
. : . t~,s::_ que tenen que cu . nr cu a- .
' Pra mlh o .da ·nomencl.atura· ~ ·q
. renta . mil e.c usas! e non teño
de menos. o q
· u. e Íllff interesa .é o
.
.
t
. nt ·
.
.
h orne
pra.· empa 1ma · pra mo ar. ca' nticjo. .- faciú .c-ousasp· ar Galicia ..:
.
. b. · · .
d. ·
0 ·." 'ue se c.fra. m.· a.· TVGa, .P·o.i.s- TVGa; .
P,ra · 1a oratorm. pra re actar . ....
• ·d·..
h
.
. Ad·' ,!.!
...,
ou,ro . rn e ame1 : r10n va1 ... ro .ua qu'e" lf'E(c'ha'm'en' lVE
·Ga . país
~ _
e u lt ura . - H orne 1. ,E que no,,.., t ~no
TVE de Ga. eso non me preocupa
t
t
xen e ... e conseguin que es enan tanto como ter medios· pra ·facer
co.~~1d.erar.id? ~.a~me d?_LI~ ·..h?:CT)..~7·, ·.. .G.P.µS?-1~· ~é!n.qp_..qh.!3gl,J~i..,9:quí. des:
,...
.·

Claro . medios. personal. .. eu
saín con «Adro da Cultura» sin
encomendarme 9 dios nin ao
demo porque estaba pendente da
Falaches da precarieautorización. U.n bon- día collín e
dade de medios pra facer
arranquei. sin un real e sigo. sin ter
E a deformación profesional u·n real. O que tén que conocer a · información, e ade.máis
que ternos. porque ao .millar es- xente é a· puñet¡:na necesidade non lemas unha Escola
tamos a darlle importancia· a un que hai de te.r unha TV de verda- de Medios de Comunicación .'
··
tema que ao pobo lle importa tres de.
carallas.
Sí. porque eu non quera persoE nori estaría de máls
nal de Madrid, pero qué lle VOL!
¿Corno se poder.ía re- un eslah.,1to de garantías ·facer .. ímaxfnate por exemplo un
solver esta ' siluación, ª º de caraª impedir 0 frauandaluz. un catalán. que non sabe
leu ver?
de,
manipulación.
. nada
noso ¿qué interpretación
lle· va.ri da·r?:'üi;. díá :ralei co deleBóeno . e q-ue · a · prensa neste · ·
Esa· sempre .es1ste .. eu non
· · ·· · · .· .
- · · , ·
·
·
.
·
.
·
. .
gado 'de culfür~a - ·de ·. Ponfovedra ·

Pero un dos grandes
problemas é que se fai
moita información dende
unha perspectiva española e non galega.

e

· í·ntre é un taixón de .i.<asúe tén .
..
caix'ón,....·de · xastre·::· A ,TV . AQn aebe ..

~~:~ª d;.~~~~ad~es. i_.p'{n·:·. i .~e.~\. ~u:n st~·

...

·

· · -. , . ... · · · mas ,de s.er ·Senos e seleccionar
· pouquino en .ga,1egp,. s1,. pmqu.e o
· . .. · . -. .' ·. .
·. ló. · ·d.
.
reo lam·ába
~mesffia-·:sbcJeda· d.e e". :.rnoit9 :: rr:ioito . .ª?s va. res · e ver,
a evol~(;:ióii., C!a frngo.~ ·foi g~ande. ·e ' • dad~e q'ue .temo? aqw. .. eu e.argo
. cad·a · ve'Z 'é:ü 'máis. Teño
rnifias : mdito pola parte dos galeguistas
. dúbidas'
si o <.<Pa~o~áma »'debo porque cons1dern qu.e son. hom:es
fa celo tono en .galega e· ~ouche formados e trato . de tra.er aos tec. decir por · q.ué:pén~o que hai n1camente rnnt1rl lores. meter serieunha poboac io n todo en galega .e dade no Ce 0 ·
•

•

,

••

'

N

•

'

..

·

a

cte

·as

..

·- ·

· ·· ·

· ·

·

rf:.;v~6 1 ~.m~·=:d~~~~e.¿~ j~~º~-~!~..~~. ·.:·.·.:qp.ºu·..: erq.:n.u·....oe_. ·.'·.n~i. ·.ns~.·e.~ª_:1.·y·q-~.~.ee:'
·. .::q.·q·i·fu_r~eion. ·o~n?.is.·be.?1~ .·cnaitno-·,

pero xa é "hora de que ·un simpa·
·tizante ' do .PSOE . da UCD. un ·sim·
pafüa nte da UPG 'poida~ saber cal
é o seu periódico pórqtie esto é un
11
11
1
·'d.
baru o : ca es ca quer peno 1co e
non tén unha línea de opinión
d
.
.(l:J arc.~ : ª ·.

S'.' ·,, p·. er·o ·n· o ·n. me.. r·.e
· .f•.·r
·to : ·""
aue··.
· non · .
• -.o ..· ·...
.: .}le··s
. . . '·o·braba
..
.l'· por
. . ·qué
·manipul.ació,n . c~~. ua·1.: monta.s J.mh:':r : e~cola pra medios
ou á m~caniiéa· se·nóñ it: éwdiovis.l:iafs' é de información?

á

..

.

. . «Ah.

:s.r.: v. en

un día comer éonm1·- . .

.
... . go .. i> ven : comer co11migo! estas
Si teñen. que esi·stir)ribunais-...
cousa·.s,··fan:s·e..· nu··ri ;,1espacho e non
·
·
·
u
en todo e.aso ·pernio ·que .xente
nw"'h"a"co· mi.da· . nun·ha comi·da po. . "
"
tén qHe ser profesional aborid.ci
des ·convencer a unha rapaza por.s aber filtrar o que lle queren «me- que lle das mát·s ou menos vi·n~o e
·
1
ter». do que. é verda,de. Eu vó vo1,evala ao pinar. pero as causas se. me tolo por ter xente. xa que penso . que n.oticia que sal deb.e ~ere
rías hai que facelas nunha mesa
. ·- .
.
.
traballando. E PE?i::tS.O . que en 4
c.orífümqd.a; .fT1arlifestacióo .que fai ··anos .a TV terá, qu.~. tér.:"aquí 1.000

a

e

::~~=~:.:::: d-=~.::~=:~ 1~~~.:q;~q:~1ª:.·~.~~z.~:i.~~~·.·~~~ ¡E:~ ~~:~~~~r~ti~~~~~
2

E a hi'p.oteca- cos ·con;:;ello? de.·
Administración. qµe haÍ.·"cer'tcis :.

.·

u

pronirnciarse : pQ.(.ningunha ·¡)arte.
. peró · a . preil~a· -'térr . que ·facelo .
·
· · . · •
Hoú ·colle ·fod9 o. que .lle botan . programada • .. "

.

.... .

do

ª

·de

•

Si eso é. Fíxate que bonitCJ sería analizar a industria que ternos
e a que necesitamo.s. Por min sai ,
ría agora mesmo decindo ¡fora
celulosas de Poñtevedra. aue a le"
ven pra altamar e dou somente
a noticia ... pero eu son anticelulosas total. costara o que costara collíaa e levábaa pra · outro
lado e cunha condición: que toda
a industria ausiliar tiña que montarse tamén aquí. nada de quitar a
materia prima .. o que saise de aquí
que saise xa elaborado.

~i.ciá~: . . -·
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local. Agora.·:9rrJ:r.i.:c:¡ueil:le ao A~wntamento 1.5 :000-· metros cuadra~

r~t~tJi~il~~~~:;~;:i~ · ~=~~.!~::=~~:;::~:;; ~i:~.;~~~::~r:~;~:~~;;

'que . ós., Cor\sellos · d$ J\drn'.inist(éi~ .
.
·,
.
..
:·programas e· !:¡On .capaz' de aliarme
·
·
· ·
· s ·1 t·o rte· ·pero...·m· a·1 d1.r1"x1
·d·o
· e a
·
C-ión .peséln ;: hai moito. que "facer. . 1
· ·
· · · ·
·
· co demó. si consigo" diñeiro da
e como e\J son a·póHti-Co.-penso na · respo nsabi lidade está :nos. sécu-- UPG alíome coa UPG. si o consiin·forniación obxetiva.
·
fas que levamos coa coloriización , goda fundación Barri'é ·alíomé coa
chamémoslle así. é . decir a in- fundación Barrié. impórtame todo
Deixando o de obxeu::... fluencia doutras re.xió111s sobre a tres carallas. o qúe quera.éter un
va, á bo-.a información . nasa; que aírída acó o que pÍ¡de centro de prortucción .
esixe ter bos medios presume de ir pasar a ' Madrid 15
MARGARITA LEDO
¿senón como a cubres?
días. e todo esto. é terrib)e . Eu

NACIONAL

.·

MESTRES:.··

T .r aballar ,no propio
-

8 JA ROSA DlUlA

.

-P~•s

A loita dos ·mestrés galegas que e-stán .baixo da
·ameaza institucion_al do desplazamento · forzoso foré!
de Galicia; unha loifa .e·n defens.a do dereito a_vivir e traballar no propio país, vai ter' especial significación o -,
vindeiro día 9 de setembro se é que, ~fecbvamente, o
Director Xeral de persc;rnal do Ministerio español de
Educación. señor Vallés. se traslada ap naso país pra
o que denomina «estúdar- o problema da
escolarización».
ganismo que, .pola contra,. non se
cónsidera interlocutor · axeitado ·
por parte da Asamblea .de niestres nin da Comisión . A pesares
do devahdito, centrales de ámbitQ
~statal como a CSUT ou CC.00 .
mantiveron e manteñen que o camiño a seguir pasaba pola Xunta,
rtientras que . a central -nacional
ING conseguiu ·facer maioritaria a.
sua posición nas Asambleas no
senso cor:itrari-o, no senso, xa que
lago, de presionar e negociar_ directamente co M EC. que
o representante do · P.cide_r.
A XUNTA DESCALIFICADA
A poHtica de traslados que oDende que afectados e centra- Mi~isterio esp·añc>I lle. vén aplican- '
les sindicales empezaron a actual do ao naso país en concreto ~o
MANIFESTACION NA CORUÑA CON TR ADOS TRASLADOS . XOVES
campaña contra dos novas ~es- ' número· total de tra~lados de Gali ~
plazamentos de mestre·s. o bal~in- ci~ é igual ao do resto do Estaano como provisionais. xa o rexe ica da ING como forza sindical.
ce máis positivo quizabes se tope- do..:_ non somentes infrinxe o re-·
Est e -a no 78- 79. o número dos
tou con medidas prácticas o MEC;
no eido organ·izativo. por unha cohocemento a vi~ir e traballar no
que terían que sair aumentou a
~amente accE!deu á celebración
banda, e no carácter nacional e paí~ . senón que vai 'xenerando · dun conc.urs.o- a nivel galega pra o
500 asegún a re.solución provisioantico lonial que ·· vai perfilando empobrece·mento cultural e man- mes de outono.
, nal do concurso, feíto que provocada vez máis as causas do cdn- t imento do. actual e deficiente
cou unha reunión de varias sindiflicto , e que ·l¡>diamos · traducir grado de escolarización.
POSICIONS
ca les (ING , CSUT, CCOO , SGTE)
ta'nto na defensa do dereito a traCoa 6í~vación a definitivos dos. ANTl.COLONIAIS
e unha campaña conxunta frente
ballar en Galicia como na denu..r:~ ~esultados do concurso de traslaDespois que no ano 76 saíran
ao problema, a partir da mesma
cia da política colonial do MEC, do deste curso 78 I 79, un dos
300 mes.t res de Galicia -e ou- asamblea de afectados.
que tendo posibilidades ·técnicas pur:itos claves da alternativa pre- . tras ,300 de Euzkadi, curiosamenAs alternativas presentadas e
pra solventar este asunto polí~ica  sentadá pola Comisión de cara a~ t~~~.~.:_. o sindicato UTEG. hoxe intedefen9idas fundamentalmente
mente, non lle interesa.· O único que os mestres continuasen un
grado- na ING . empezou Uí-lha popala UTEG-ING referente a non
que semella preocupar no Mi'nis- aí)O máis . como provisionais Sin
lítica de denuncia e sensibilizaconcederlle· i'exitimidade á Xunta ,
terio e ver de lle dar certo prota - · t~r que se de,splazar e que os xa
ción sobre dos desplazamentos, e a considerar colonizadora a polígonismo á Xunta, ao mesmo or- desplazados volten tamén este
celebrándose no . vran do 'n as
tica- ministerial -78 .000 rapaces
I
primeiras asambleas, onde se forsin escolariz~r , mais 136.000 pármaría unha Comisión Mista INGvulos sin pre-escolar- másime
Afectados e chegándos.e a realizar
por ter solucións técnicas que non
unha manifestación o 18 de
pode aplicar pra evitar o reconomarzai do 78 . coa presencia úni- · . cer a niveles prácticos que os tra -

Foi. a asamblea de afectados,
que tivo lugar en Santiago o 27
de agosto, quen decidiu emplazar
ao funcionario do MEC a vira Galicia o día 9 e manter acó novas
conversas coa Comisión Negociadora de Mestres De~plazados . O
señor Vallés préfire, nembargantes, propaga~ a nivel público que o
seu v1axe fén por obxeto analizar
conxuntamente, cos deiegados de
Coruña, Pontevedra, Ourense e
Lugo e coa Xunta Preautanómica,
a situación.

e

.

·
G
alicia
·merece-o noso esforzo.
Esforzo en favor dos nasos pobos e aldeias
para crear unhas condicións de vida
. que eliminen para sempre a -emigración.

24 DE AGOSTO
bailadores galegas teñen dereito
a traballar na propia terra , foron,
dalgunha maneira, deica o presente as que orientaron no funda mental a loita e as relvindicacións
dos mestres, que agora ·mesmo se
están a plantexar un paro no EXB
e un bloqueo de ·actas no ensino
medio, · que coincidirán, precisamente, coa anunciada visitia do
Sr. Vallés, quen ~ adema is, comentou en presencia da comisión Negociadora na primei ra reunión celebrada en Madrid aquela elocuente frase referida a grande ca pacidade de adaptación dos galegas noutros países por mor da
emigración , pra rematar afirmando que o feíto de haber tantos
maestros en Galicia é típico dos
países subdesenrolados .

NEIRAS
R~·cuperar 8 ,escola
Na parroquia de Neirqs, do
- Axuntam·e nto de Saber, os ve- ~
ciños veñen loitando deride hai
" tempo pala recuperación dos locais qa antiga escola unitaria ,
hoxe ocupados por ·unha mestra
prá sua residencia particular en fines de semana e durante o vran .
O ír:idice _alto .de mocedade e as
suas esixeocias culturais, tales
como asociación cultural. deporti·va e teleclub. fixeron que a reivindicación dos antiguos locais da
esc0la a asumi.rá11 todos os vecjños e reclamaran m.ediante firmas e escritos ·ao Axuntamento
.de S.ober e ao Ministerio de Edu :Cación e Cienci á.

a

A escala constru iu.se · hai .dez
<in.os sobor .d.u.n .terreo e,edido por
un veciño. correndo cos costes ..do
edificio o M .E.C., e funcionou
como escala unitaria· durante cinco anos deica que se levou cabo a cohcentració.n escolar. Dende en tóri , a que fara titular da escala,
Concepción Rodríguez Fernández .
vP.n ocupando a planta superior
da escola_como vivenda, mentras
as au las da parte inferior se estan
estraílando cada vez máis sin-que

en ningún intre inquilina permítise o uso dos locales pra fíns culturai~ . Sepún manifestan os veciños .. dende que comenzaron as
reivindicacións, a antiga mestra,
ciüe lle mandaba facer a limpeza e
as camas da súa vivenda ás alumnas. adíéase a ameaiar aos ve ciños con que van a subir a contribución . a retratará xente mentras
trabal la e a amasar unha soposta
carta dó Presidente Suárez e outra do Rei na que. asegún dí, lle
'autorizan a dispoñer . da escala . ·

Por outra banda, fiJ50 vari'as denuncias contra mozos do lugar
por rupturas de cristales· e acusa cións dé que ·queren a escala pra
dedícala a sala de festas .
Eh tanto a loita dos veciños semellQ radicalizarse , aparecendo
pintadas contra a maestra por
toda a parroquia, o Axuntamento
de Saber desenténdese do probrema alegando" que é causa do
MEC. Os mozos de .Neiras convértiren a sua loita pala cultura nunha loita popular.
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RAMON VAR-=:.L A DIAZ .
Observese como a difer~ncia ~~ mediá do:s con~
~Por _qu_é ard~ _o ;,,ónte? ¿0.ué~ quei~a ·6mónte?
A queima dos montes producida polos incendios fo- :
sorcios
entre
·Galicia
!
Estado
;Español
mariifesta
e.:·
Con
_.relación á primeira . atopamonos: Có~ . qu~ a
restais non é algo novo no nos·o País. pero o fenómo·i
aumentada
.
desfavorablemente
pra
·
Galic;:ia.
naturaleza
das ' arbrés .. utilízada·s~· nesta r~poboación
meno xeneralizado e cunha inténsidade e amplitude
Ademáis, os consorcios van provocar a incautacíón · · forest~I é altamerite -combustible e esto axudase na
desvastadora. que aumenta an<Jtras ano, ten a sua
por parte da administración local de numerosos .. cantidade de follas _a cumuladas ~o chaii (~emos que
aparición nos anos 50. Na explotación labrega o
-montes en ·man común que _os labregos g~legos · ter.en conta que as follas .purcin nestas arbres sobrt
monte en Galicia proporcionaba pasto, leña, ingreviñan utilizando· dende sempre pra alimentar o gande cinco anos, er~ofa 'cantidade de lienina qUe cansos .pola venda da madeira. e material vexetaí que
do.
.
.
. .
teñen son diflcilmente degradadas polos mi·croorga- .
iba servir pra cama dos animaís. e que se utilízaría .
Vista
a
situa.c'ión
forestal.
pod~m_os
facernos
·
ni-smos do· chan permanecendc:i en capas derriba da
despois como abono orgánico . e ao mesmo tempo
duas pre_guntas:
Sl!pe~fi cie por varios anos). Outro factor que axuda
servía pra que non se erosionase o terreno. e pra
\~· propagpeión e1amplitud.e do -lume é. a· dlsposiciór
manter o equilibrio ecolóxico do naso medio a·mda§ a~bres en bosques de gr~ndes extensións. Si tebenté .
m'os en ~canta as :altas tem"p erat4ras . que :se .rexis- .
No ano 1941 . a administr~ción do Estado Estrah no"s vraos, xunto cun material altamehte compañol. decide levar adiante a repoboación forestal.
burente. atoparemos que calquer vidro roto, pala in-·
cun soio criterio: A plantación de especies de crecidencia dos raios do sol, pode provocar nese medio
cemento rápido . E cun soio obxetivo : Procurar mao comenzo dun incendio.
o mesmo poderíamos
teria prima de cara a potenciar en puco tempo as
d.ecir de c~lquera chispa que se produza. incendio
plantas transformadorás de madeira pra producción
.que torna enseguida grandes proporcións. Con rela- ·
de pasta de papel. aglomerados ... etc:
ción a pregunta «¿Quén . queima o. monte?» é mais
Hoxe, despois de 30 años, atopamonos coa sedifícil dar coa resposta. Si ben hai moitos incendios
guinte realidade :
. que son acidentais, noutros non pasa o mesmo e as
1 ). Dunha superficie forestal galega de
. ,hipótesis sbbor dos causantes de · tales .incendios
2 .140.000 Has .. está arbolado 1.129.000 Has.
·provocados van dende a·s que culpan aos labregos
(Según o último inventario Forestal do Ministerio de
hasta as que din qué os que os «potencian» son as
Agricultura do ano 1973) .
"empres.as _ made-ireiras ou os intermediarios ·que
2) . Desta superficie arbolada corresponm·ercan a madeira: Se hiótesis sabor de «¿quén
denlle ás coníferas 700.000 Has. -pinos. sobreto-·
· quiema o f!10nte?» hai moitas. non ocurre o mesmo
do, nas suas variedades de pinos radiata e pinos picando bus~amos o beneficiario .desta queima ,por1
naster- : a alcolitos 87 .000 tfas., e o resto a arbres
que atopamos que sempre son. uns: as empresas
de folla caduca como castiñeiros. carballos. amieimonopolistas da madeira: «Celulosas». «Finsa» :·
ros. bidueiros ... etc .. ou o que é o mesmo caseque
«Tafisa>>... . ~te .. empresas que compran a ·madeira
as 3/4 partes de todas as arbres de Ga.licia son de
queimada a .moi baixo predo, feito que lles produce
folla perenne. co que a superficie arbolada galega
_a elas cuantiosos beneficios económicos. Tamén os
pasou en poucos anos de ser predominantemente
intermediarios favorecense con esta ·queima. Os
de arbres de foUa caduca a arbres de folla perennne.
perxudicados, en calqueira caso son en pri.meiro lu- coas repercus.i óns ecolóxicas que esto trae consigo :
gar. os labregos. Cando arde un monte de ICONA o
desaparición do suotubosque. aui'ylerito da acedulabrego ven arder moitas veces o · to~al que estaba
me da terra . empobrecemento en nutrintes. dismiao carón. ou . o pinar aá sua prop1edade. ~ando non,
nución da auga do chan . e incluso como ocurre nos
flOUtros casos, ve chegar o lume a súa casa. e non
pinos excreción de subtancias tóxicas pra outras
podemos tamp9uco esquecer os ·martas· que a veplantas.
ces se producen
tentar apaga los ..como ocurreu
3). Aoredor_de 350.000 Has. son montes
neste último mes. Pero tamén somos os perxudicaconsorciados -datos referentes o ano 1972( •) e
dos na qu~.ima do nionte todos os galegas, pois os
ista cifra representaba xa riaquel ano o 40 por cento
incendios forestais ocasionan verdadeiros desastres
do total. Estes montes consorciados polo «Patrimo .ecolóxicos ca.a marte de multitude de animais que
nio Forestal do Estado» e que pasaror1 despoios ao
viven no bosque e. asemesmo, a morte .dos miICONA están distribuidos da seguinte maneira por
croorg9!'1ismos do chan, ·de importancia transcenprovincias :
dental no delo de nutrintes. Noutr:os casos. cando o
chan queda ceibe de vexetación pala queima. as
LUGO OURENSE PONTEVEDRA
A CRUÑA
choivas ar.rastran a terra monte abaixo e contri- ·
14,83%
21 .70%
17 ,98%
10.64%
buien a erosionalo, deixando a roca pelada. ao descuberto: terán de pasar centos de anos de antes
que esa zona sirva de l'IO.VO pra a véxetar.ión.
GALILIA
Est. ESPAÑOL
·( • l Ternos qúe aclarar que os datos estadísticos fanse con
16.04%
varios anos de retraso i os do 1972-73 son os últimos
8 .25%
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·«A Autón_o mía é un engano .. os nacionalistas non pa
decí.an .50.milleitos de galegos polas ruas de Santiago.
da P~tria» e ' traballadores. labrego~. emigrantes, mo2
participaron na· manifestación que convocaba o BNPG, t
unanimidadé e entusiasmo. E á mesma hora de inicia
Alameda o máis g·rande e masivo dos act9s .en conme
- Patria · Galega dos últimos tempos . .unhas- :z.qoo pers
i no_Obradoiro á concentración programada- pola Xu nta
partidqs e sindicstos estatais e por aq!Jelas formación
gal ego que apoian a saida -autonómica. Por outra: b an
1
Pri'ncipal 500 persoas acudiron a un mitin conv9ca d
De tarde. os nac!onalist~s cajebraron o 4.'º d~ ~ul i o _
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TODOS EN-DESACORDO
1
1

·: Dende o balcón do Axuntamento santiagués Antonio
Ftosófl da lectura ao manifesto corixu'nt<;> dos
donv.ocantes
-11 siglas- mentras, ao seu. carón, o
1
Secretario Xeral do PCG. sauda aos asistentes. En
rlumerQ#as ocasións repetiríanse imaxenes. como a
·,_ due a~osa-mo~ nunha concentración presentada
' ~orno «unitaria» e baixo o titular de «Dia -Nacional» .
. ~os diferentes discursos p'ronunciados ·fix9se
qónstante alusi"ón ao reeo_
nocemento da Constitución
~sp~ñ~fa~
·
1

1

AROSATEllA.

>. mo2
NPG,1
~ inicia

onme
) pers
Xunta
1ación
·a: ban
roca d (
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popular en S~nto Domingó ·e mesmo ao carón tiña lugar a
trad1éional «Misa de R9salía » recuberta du11 caracter
marcadamente oficialista.
A NOSA TERRA sae este 1 de setembro por vez primeira
dende o Día da Patria . Foron moitas as cartas e as chamadas --recit51das no sentido de recollermos e dar testemuña dos féitos que
se relacionan co 25 de xulio de 1978 e ofrecemos imaxes que, inda
despo.is dun mes. seguen a ser primicia.
«Paro, emigración, opresión sonche o producto da
colonización» fo1 unha das muitas consignas que definían o
caracter da manifestación do Bloque e do mitin celebrado na Plaza
da· Quin_tana ao remate da mesma. Organizacións_ canarias,

catalanas, de diferentes nacións europeas non sobera.n as esti,veron
presentes, xunto coa OLP, nos actos do nacionaiismo popular.
Diferentes 'm embros do Comité Central da UPG e da Dirección
Nacional rJ;;¡ AN PG interviñeron no mitin
de Quintana e posteriormente fariánno , ,
as sete da tarde nun que tivo lugar no trascurso da festa,
s1gnif1cando que a defensa da alternptiva das Bases Constituci.onais
é o cam1i1o pra unha Galicia soberana, de seu, na que estarían
interesados non SÓ os traballadores GOmq sectores da pequena
burguesía e todas as- capas populares, facéndose especial
referencia á importante presencia de labregos na manifestaci.ón .

tBIBUD.
ANOSA TERRA /
RESPOSTA JlBERTA·· ·
A MANUEL MlRAGAIA
LAFtA '
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MAlNU.EL .- ~ODRIGUES.

compromi.ssos que nao sirvam o seu povo e sua civiliza Meu jovem Amigo. Estou-lhe imensamente agradecirac;:ao pop'~ 1a/. élCÓ~panh~éi~s 'de pr~lec;:oes .ou .. notas exc;:ao . poderá neste momento sa lvar a Galiza As e.li tes fal plicativas:
·
·
do pela sua 'Carta A berta , que -me dá o ensejo de acresharam rotundamente por nao poderem ou nao saberem
centar algumas reflexoes sohr.e a nossa cultura e a nossa
d) Festivais e certa.m es de música. preferentemente
dar ao seu povo o instrumento de que ele carecia para expopular. em que interveriham gaiteiros d.e ·ambas as Galíngua.· Fiz o propósito de me nao envolver demasiadaprimir a sua c::ultura . Meteram -se a fazer versos e depois a
lizas. a gaita de foles. de. origem céltica. é urna constante
mente ºªpolémica do galega. dada a minha saúde e a urfazer prosa em dialecto r - stico. juJgando com isso fazer
gencia de outros trábalhos que trago em maos; mas peda nossa antiga cultura artística . que se está -infelizmente
literatura . Levaram um século nesse rude exercício . E se .
rante o c'onvite de um moc;:. que nao conhec;:o mas de
perdendo em Portugal.
durante esse tempo . urna ou outra vocac;:ao literaria veio
2 . - u ·m conjunto de medidas de ordem cultural e adquem sou já amigo. sinto o grato deve-r de o saudaf e !he
a público. desprovida dos meios que o dialecto nao pode dizer apenas isto: -Estou intelramente. ao seu dispor .
ministrativa:
·
..
·
.
ria ministrar. o fracasso era inevitável por urna razao bem
A Galiza é. tem sido desdE¡l há ~uito. um povo doente.
a'l'Criac;:ao 'de urna cade ira de LíngUa e Literatura Galeabandonado e escarnecido . Todos concordam no diagga nas Universidades portuguesas. em reclprocidade cbm · simples : a línguo de cultura que faltava aos g~legos já
tinha sido feita pelos seu.s irmao§ portugueses ; restava
nóstico. nunca ninguém !he deu o remédio apropiado. E á de Literatur.a Portugu esa já existente. em Cqmpostela .
apenas afeic;:oá -la . adaptando -a com diligencia e acerto
ás quais estaria anexo -um Centro de Estudos. com bibliaesse remédio é relativameñte simples e já foi sugerido
ás realidades lingüísticas de além - Minho.
por um m_é dico-artista chamado C3stelao faltou-lhe o ·rr- .teca;
· Diz voce muito bem que já tuda fo1 disto e que. agora.
b). Conveniencia da colaborac;:ao galega no futuro «Armao. nao lhe permitiram acompanhá-lo na sua aventura
las Ling'uístico e Etnográfico de Portugal e Galiza» . dado ·é pr.eciso agir em consequencia . Palavras de oiro. que me
heróicq. que ~m outro galega enalteceu . e quedou-se. pefazem voltar aos tempos recuados da minha moc1dade.
quenino. saudo so e frustrado. no seu vergel deminuto e · que há hoje na Galiza. nos dominios da Linguí-s tica e da
Com metam -se em bandos por montes e vales . e le \• 1, m Etnografía . trabalhadores muito capazes para essa colaflorido . O mal é este: pequenez .' frutr"ac;:ao. menlacolia
lhe a revoluc;:ao cultural que o há -de redimir . E lembrem ··
saudosa . A cura está vista : regresso á libe-rdade. ás ori- borai;;ao ;
se também de NOS . Esta palavra já foi usada como emc) Criac;:ao pe um Centro de Estudos Dialectais e
gens vifais. á comunicac;:ao fraterna.
blema por umagerac;:ao de intelectuais galegas. que ama Nos comecos de· 1971. celebrou-se ~m _Coimbra. iimi- Onomásticos numa cidade do · norte de Portugal (Braga
vam os portugueses. como irrnaos que eram . e os incor te sul da velha Galécia . · urna Semana Cultural Galego- ou Viana do Castelo) . cuia missao sería. juntamente com
poravam no seu grémio As cp1sas mudaram desde antao.
Portuguesa. No f(nal desse encontro. onde estiveram. do a pesquisa dos substratos _linguísticos e vegetac;:ao dialeca nao mudarnm para melhor. Há po1s que refazer a H1stó rada galega. Cart-Jallo Cale't o. Ramón Piñeiro e Francisco tal. o levanta mento do máter"ial bibliog-ráfico existente so ria no b.om sentido . e volta r ás origens. pondo novamente
del Riego. forom aprovadas estas recomendac;:oes. de bre o Onomástico do Noroeste peninsular. acrescido de
tudo em causa .
estudos desse tipo. que. da parte galega . sao ainda esinegável importancia :
Aos que vos chamarem irrealistas. como já a mim cha-. 1. - Um conjunto de medidas de ordem prática. des- cassos. ·
.tinadas a concretizar um ideal de convivencia entre · os ·
3 . - Que. para efectivac;:ao de alguns. destes propó - maram . respondei-lhes como cartaz dos estudantes pari dosis po~os peninsulares. ligad0s pelo idioma e pela cul ~ sitos cul~urais . e sem prejuizo de outros subsidios que sienses do Maio -68 : «Somos realistas : desejamos o im venha a ter. seja criada urna «Associac;:ao Luso - Galaica possível » . Aos arquitectos do futuro sempre trataram as tura :
a) Intercambio. a nível universitário. de grupos estu- para o Fomento da Cultura». ··a qual estabeleceria contac- sim ; _mas o--progresso resultou dessas utopias generosas .
diantis, acompanhados de professores. com visitas -pro- tos com Associac;:oes já existentes na Galiza . em Portugal que deram carpo á civilizac;:ao e tornaram os homens
mais felizes .
e na Áméric·a Lati.na. .
_
·
gramadas aos centros d~ cultura;
.
Meu caro Miraga ia. serao voces capazes de dar o emb) Intercambio. a nivel popular, ;de rancho_s folclóricos.
Por aquí pode ver que a sua ideia foi já concebida . em
associac;:oes recriativas e grupos .excuisonistas. para um termos muito explícitos. há mais de sete _anos. por um pu_rrao definitivo pára salvar a Gal iza das taras que aflimelhor cohecimento. na Galiza e em Portugal. do modo grupo de galegas e portugueses de boa vontade , ·aposta- · gem . dos grilho'es que a apertam . da escuridao em que a
dos em resolver. no plano superior-da cultura. o porblema mantem? Oxalá que sim . Eu . manquejando embora das
de vid.a e cultura dos dais povos;
'
.
c) Exposic;:oes e venda do livrógalego em Portugat e do galega. Porque sossobrou mais esta tentativa? Podem · pernas. acomoanho -os com todo o meu corac;:ao.
livro portugues na Galiza . acompanh!=!das de- palestras - apontar-se várias razoes:- mas. q1:1anto a mim . há urna .
NOI A : Por problemas de composición vémonos na
que foquem o aspecto literário e cultural; e aii:ida exposi- fundamental ' a desmotivac;:ao do pavo galega e da sua juobriga
'de non respEtar totalmente a grafía portugue·sa
c;:oes de pi.ntura . desenho e escultura . sobretudo de inspi- ventude . Só um pod_eroso mo.vimento juvenil . liberto de
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de «Estado español». por._ ser o
primeiro unha realidade xeográfica e o segundo bln termo pofitico.
enmenda que se rexeitou. o re• ;-;:presentante de Esquerra Re15tfbli' ·
1
cana de Catalunya propuxo a for.
ma republicanaªº tra"tar a forma
polí_tica do Estado. como chama a
.
• JOSE LUIS BLANCO. Madrid
- ·Constitución á forma de Goberno ..
A tó,,lca xeral que prealde -oa debates do. ~nado.
O almirante Gamboa e
tenos que se previan pontos conflictivos· r~lativo~
nente xeneral Díez Alegría habían

ES PA N A

-lla p ...esa
.
<<Que se va1an>>
Mo
_""""',.....
•
na
_ Co
. ns1_I•1_uc1on

• OARSO
Dous membros das
to rzas de orden público
- un pollclía e un "garda
c lvll- morraron a Uros a
p asada semana en Euzk adl. En lrún, Glpuzkoa, o
x:efe do servicio de Inform ación da Comisaria d _
a
1ocalldade, Alfon~o Esteb as Güllmao. fol abatido
p olo• disparos qua lle
fl xeron varios mozos
d esconocidos cando
d lspuña a aparcar o seu
c oche frente ao edificio
o nde vlvia.

se

Minutos despois de se producir
o accidente. as forzas de orden
público aispuxeron a instalación
de diversos controles pala zona.
pero a pesa~es desto, a Co!Tiisaría
de Policía de Dbnosti non tivo noticias do suceso hastra cáseque
unha hora despois de que éste
ocurrira. xa que os membros da
Garda Civil que atenderon ao
señor Estebas nono reconoceron
en principio.
Pola sua banda Aurelio Salgueiro López, cabo da brigadilla
de información da Garda Civil de
Arrasate. ( 1). resultou morto noutro atentado realizado por dous
mozós coa face descuberta. cando vott~ba da oficina de correos
cara o seu cuartel.· O cabo de Información efectuaba todos os
días o mesmo recorrido pra recoller e entregar a correspondencia
no Cuartel.
Coa marte de Arrasate. son catro os membros da Garda _Civil
desta localidade mortos a tiros en
atentados deica o presente reivindicados por ET A.
«Que se valan»

Estas martes prC?ducíronse no
contesto dunha ampla campaña
contra das forzas de orden público
da que se fixeron eco práctica.mente todas as forzas políticas de
Euzkadi. A primeiros do vran. EIA
lanzou a consigna «que se va1an».
consigna que se popularizou de
tal xeito que non houbo concentración popular na que non se corease a devandita frase. entonada
esta vez coa música dunha can ción de moda .
Si anteriormente foron as festas da Amnistla. este ano foron
sin dúbida as festas do «que se
vaian» .
Nembargantes. hai quen pensa
que é millor que se queden e así o
semellan indicar algunhas pintadas que empezan a proliferar nas
O que non
paredes de Euzkadi. _
especificaron algúns. polo menos
por escrito. é que cando din que
queren que se queden é que se
queden mortos.

o

ªº-

articulo 1 o sobre dereltos fundamentals das persoas e ao 2& sobra a Hbertade de ensino, apesar do_
consenso que senadores de UCD-e PSOE mantiveron
continuamente, con claro predominio de ventaxa pra ·
0 partido gubernamental. é de manter un ritmo acelerado a·111'\ da consumar canto antes o proceso de reforma polltlca da monarq_
u ia de Juan Carlos.

.

.

pro_~or a const1tuc1ón do ter~o
rex1ons en contra dos bascas Bé;)JO
Fanlo e Bandrés, q1:1e propoñían a
configuración do Estadq _ como
- Confeder;;ición de Nacións. Sánchez Agestá había chegar a posiCando o 21 de xulio o secreta- · ciedade actual. hai que salientar ción insospeitadas nun con~titurio da primeira cámara -o Con- algunhas intervenció'ns de sena- cionalista e . profesor de dereito
greso- lía con carácter:--derogadores -que nunca conseQuiron ra- político, ao ·afirmar que o t_
e rmo
torio a alusión ás leis franquistas',
char os acordos UCD-PSOE e n'acionalidades «fora inventado
·como punto final á aprobación feiPCE. Os proiectos de lei anteterro- nos acordes dos politices» e 'que
ta no Cong-reso ao testo constiturista e dá policía pasáronselle ~s despois pasara ao Congreso. O
com1s1ons correspondentes ao · mesmo Cela tentou conformar
cional. estaba a darse o paso máis
importante pra o proceso refornon ·conqueria os votos necesa- aos máis dereitistas aproveitando
Anque Ajuriaguerra non asten- . mista asimilado polos partidos esrios. mentras n-a Zarzuela había -a gramática pra · decir que debía
taba cargo oficial no partido tatais UCD. PSOE e mesmo PCE
preocupación pra que nas revira- sustituirse o termo nacionalidades
voltas Itas negociacións do con- polo de países, en clara ignoranhoxendía, era considerado un im-· e AP.
portante aglutinador das diversas
o Presidente
senso sobre temas conflictivos ciá do alcance e contido político
nen a UCD nen ó PSOE deixa·r-an das palabras cando se usan en
correntes que esisten no mesmo e do Senado. sr. Fontán~ declararía
de cheg·ar a un acordo pra canse- _ política.
q ue todo indica que chegará_n a que os temas máis conflictivos
serían «nacionalidades. autonoguir a implantación da reforma
Suscitouse polémi_ca tamén ao
democrática como único xeito de referirse ao idioma do Estado
discrepar no tocante á Constitu- mías e libert'ade de ensino». sución .
liñando mesmo que do debate consolidar a monarquía definitiva- como español ou castelán. ao
mente.
tema da bandeira do Estado e das
A marte de Ajuriaguerra pode «sairía unha definición do sistema
Os incidentes máis importan- Naciónalidades. Hasta lrujo. cansignificar. neste senso. algo máis bicameral» nun intento de toparque un corremento na representa- lle sentido a unba segunda cámates protagonizárorínos esencial· so das alegacións barrocas do esción parlamentaria do Congreso ra -o Senado- que -somente
mente bascas e cataláns. con pañolista Carazo Hernández. dede Bizkaia. Polo de agora. especú- . tén validez nunha estructura fedeoposición de militares e algúns re- tensor a ultranza do español. cha_ i- ral do Estado. ·
·
presentantes de UCD.
· gou a manifestar en voz alta «selase Co s füturos cambeos quepo
.
Este híbrido raro que é a ConsO basco Bandrés fixo unha mella que estamos nunha Cámara
da haber na línea do Partido Na- titución española. que non satisfai . dura interpretación ao sr. Martín do século XYll».
cionalista Vasco debido a que a ninguén nen résponde á realida- Villa como Ministro do Interior.
Hastra o que se consideraba ía
Ajuriaguerra. si ben ideolóxica- de social e plurinacional do Esta- -esixindo esplic.acións sobre o con- ser tamén conflictivo. o tema do
mente estaba reconocido como do. levou de entrada nada_mensa tr'QI telefónico e as escoitas . que ensinó. aprobaríase por consenso,
un nacionalista case visceral. na que mil duascentas cincuenta e se ' fan ao CGV (Consello Xeral cando se escribe esta crónica. ao
práctica ca racterizábase por un catro en mendas -dos senadores. O Vasco). 0 que dou lugar a airada ceder o PSOE aquí en contraprtixogo político moi pragmático e consenso ·entre o partido guber- 'resposta do sr. Ministro. que che· da á cesión de UCD no artículo
na mental e o de presunta oposi- gou a chamarlle m inti reirp. Xiri- 1Q.
posibilista en esceso, _asegún to- ción PSOE. coa anuencia do -PCE. nachs. ·senador contradictorio, anPrevendo que o consenso no
dos os observadores.
mantívose entr-e bastidores, can- que espontáneo. defendeu dunha se vai ser rachar, apesar dos inAos funerais. que tiveron lugar - do non públicamente. e as d~sa- banda o dereito á autodetermina- tentos dos senadores periféricos.
en Bilbao asistiron pertó de venencias foron axiñª esvaídas ción e á secesión .e propuxo ·a veñen de sair xa as normas pra o
30.000 persoas e diversas perso- mesmo en temas importantes. se- _ creación de unha República Con- - futuro refe.réndum da Constiturralidades representativas de par- guidno a tónica manifestada por _ federal. aludindo a Galfcia pra de- ción española.. .
cir que c<quizais algún día poida
Moita presa. pois. nun Senado
t ·idos políticos e de OLitras nacións estes partidos no Congreso.
"'
NOS d e b ates d o '-'
~ena
· d_o ce 1e- cons t't
1 u1r
· co Po rt ug·al de l1.sboa e cuia función aínda nen se sabe
do Est ado. Entre os máis sorpreQ- - brados de1'ca
hoxe sobre unha ca
esactamente cal vai se'r como se- Portugal de Porto pobosE autód
de ntes. atopábanse Monzón e Tah f
Constitución m_o i española. que nomos dentro dun gran sta o gunda Cámara, pra dar a puntilla
rradellas. que se deron un
arte non admite nen 0 federalismo nen_ ibérico» e da outra a libertade de· do consenso a un tauro constituaperta ao entrar prá Eirexa .
- a autodeterminaéión. nen s 7 en- ensino. Baodrés J3!0puxo que se cional de pouca- mira e non moi
(1) Mondragón
frenta cos problemas reais da ·so- trocase o termo «Espáña» polo• boa 'planta.

ª

PORTUGAL:

Máis de 30 días sen Goberno
•ANTONIO PEREIRA DASILVA Porto
27 de xullo encetlabase a crise portuguesa ao
cesar nas suas f~nclóns o primeiro ministro Dr. Soares pola •mposiclón do Presi~ente da R~pública Ramalho Eanes, despois dunha reunión do Consello da
Revolución bastante polémica e que finou sen acordo
total. Desaparece asi o 11 G¿berno Constlt1:1cion~j
portugués, que na sua fundación prevíase como miau;
duradeiro ao chegar a uns acordos º· PS e o . CDS,
baixo do control do FMI (Fondo Monetario Internacional)._ que somente faria emprésta?'?s ao Gober:no
portugués con determinadas cond1c16~s: esclus1ón
do PC de Alvaro Cunhal, pacto coa dt;':e1ta repres~n
tada polo CDS e modificación da pohtlca ~conónu~a
con important~s medidas de austeridade e restr1c-_
~ións que afectarían maiormente ~s clases traballatloras.

o

nistro portugu.és.
Se ben o FMI foi moi parco
A CCP (Corifeder<1ción ·do Coc
na
entrega
dos
primeiros
adianAJURIAGUERRA, UN
marcio Portugués). inflüinte ortos dos empréstimos oferecidos.
AGLUTINADOR
ganización d·~ intermediarios e
o CDS non deixou dende o coNoutro orden · de causas. faleGom-erciantes. propoñía "reiteramezo de afirmar que provot:aría
ceu, despois dunha longa enferdamente un - trQc.o ·qá política
unha · contrarreforma .no mec:lio
medade. Juan -Ajuriaguerra . .líder_
ag~ari·o , e~ ·contra do qLJe se tiña · económi.c¡;i en éqntí'a da Constido PNV e ·destaca.d o " rrúlitante
tución. esixindo a volta do merféito por anteriores gobernos
deste p~rtid? dende antes da gue-.
cado libre e de iniciativa privadende o 25 de abril . con cons~~
·
rra.
da.
cutivas entregas de terras a_laAjÚ~iaguelíra fora d~r'ixente do
Cando o Presidente da Repúbregos portugueses desposeíseu partido x~ ben antes do 36. e
blica designou ao inxeniero N.odos de toda · prop.iedade q~e
durante a gu~rra · foi _o. encargado
bre da co'sta pra formar 9ober-·
constituiari latifundos-sen esplo-"
de negociar a rendición das tropas
no. o '1'11 Constitucional , os _pri· tar polos terratenentes. Non se
bascas· ao exército italiano. Por
meiros en apoiar a decisión prepode decir que a causa da crise
este motivó detuvérono. entrou
sidencialista foron os homes do
foxe exactamente este ponto
na cadea e coridenárono a marte,
CDS. Soares denuncioú de ime· conflictivo. mais evidentemente
penatl'.le se mantivo firme dura~
diato que non se cumplira o arfoi un pretesto pra non adiar un
te u s tres anos. senda despo1s
tículo 1 90 da Constitución. que
enfrentamento qo PS que en
con utada. Ajuriaguerra. unha
alude á necesidade de ter de ·
cert~ medida o capital internavez en libertade. nunca abando_cional estaba a desexar. Mesmo - canta os resultados electorais
nou Euzkadi e ficou no seu país
prá designación de primeiro misocialdemocracia alemana
....!:.....coa utilización de nome falso ás
-deixou de emprestar axuda e · nistro, O PCP. no entanto. lemveces- tentando •. organ.izar o
apoio- «moral» ao primei~o mi- , br-ou a actividade de Nobre da
PNV . ..

ª

Costa cándo ministro de Industria do _primeiro goberno consti tucional e a UDP (Unión '_Democrática Popular). suliñou que
·a -figura de Nobre da Costa non
respondía á posición antifascista que pedía o país e que constitúe _
u n peligró prá democracia.
A CGTP-IN (Confederación Xer a I de Traballadores
Portugueses-Jntersindical) non ·
fixo fortes _críticas. aínda que salientou que rion era posible concebir moi:tas ilusións co novo
primeiro ministro. denunciando
a sua intervención nas empresas nacionalizadas que provoca-'
ran escándalos e desemprego.
Nobre da Costa foi secretario
de Estado de 1ndustria pesada
no sestó g'oberno provisorio. ministró de Industria e Técnoloxía
no- primeiro goberno constitucional , e antes do 25 de abril
tora a man dereita do capitalista
de maior envergadura de Portugal, Antonjo Champalimaud. _
. . Perarite a posibilidade durÍ
· enfrenta mento por parte da
CGTP--lntersindical e co PCP de
Alvaro -cunhal. _Ea'nes terá que
medir moito, descartados o PS e
sen moitó apoio de momento á
sua decisión. o goberno que terá
de sair· na formación que propoña Nobre da .Costa. Eanes reconoceu que un goberno independente precisada ~o apoio

dos partidos e mesmo das
«axudas indirectas que están a
recibir das internacionais a que
pertencen». garantiu que no~e
produciría ningún golpe militar e
ningún tipo de dictadura. e que
sigue vixente a meta nacional
de consegu ir «un socialismo democrático»
-Non
-doado agoirar qué
composición vai ter esactamente o Gobf'rno portugués do
señor Nobre da Costa. aínda
qÜe suporá posibl_emente un
novo xiro á dereita inda coa entrada áa persoas ben relaciona~
das co PCP a fin de conseguir
unha néutralización dunKa oposición 'moi 'forte se este partido',
que canta. coa 1ntersindicai Portuguesa. a maior sindical deste
país:
apara co PS e PSD nunha polítiea de loita contra do
novo goberno.
O PCP ofrecería ademais a
contrapartida de apoio e axuda,
pol~s posibilidades que pode
ofr.ecer unha boa política esterior portuguesa cos gobernos
das antigas colonias. A UDP.
porén. segue a pedir eleccións
anticipadas. Mais éstas. caso de
celebrarse anticipadamente. darían lugar- a unha repetición no
tempo que sinala a· Constitución . a non - ser que fara . reformada espresamente pra resolver esta crise que dura xa un
mes.
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Luciani
·
'
un Papa-part·i dario
.

.

.

.

.

• JJ. NAVARRO-LL. MOIX

tomo alternativa de centro, e perante o «impasse» que supoñía ,
calqueira· outra elección. os cardeais che9aron ao consenso e
elexírono. O cardenal Luciani, qu e
reinará co nome de Xan Pablo l.
foi bon amigo de Pablo VI, pero
por ter ocupado sempre ~argos
dlonxados de Roma se non coida
que esta am1stade intluirn na sua

O derradeiro sábado, 26 dé agosto, vinte días despois
da niorte de Rabio VI, o cardeal Albino Lucia ni de
Venezia era .elexido 263 Pontífice da Eirexa católica.
. Esta elección, nun dos Cónclaves máis curtos da
historia, veu cor.idicionada pola correlacción .
internacional de forzas ·en que se move a Eirexa e
pol·as negociatións que . todos os cardeais ;do .mundo
sostiveron en Roma nos días que mediaron ~ntre a
marte de Pablo VI e a elección de Xan P?blo, 1, que é a ·
nome que . adoptou Lucian_
i.
ción papal foron determinantes as
maniobras da Curia Romana (o
goberno da Eirexa), composta
predominantemente por céÚdeais
ital ianos; centra'iistas e conservadores.
Nos días pasados entre a marte de. Pablo VI e o comenzo do
Pra el'ltender esta dificultade, Cónclave. e a medida que os car·c ompre ter de canta diferentes deais iban chega~do a Roma, fófactores coma poidan ser o feíto
ronse tecendo .c ontínuos contacde que por · primeira vez na historia· a maioría de cardea is electores tos pra dar cun consenso sobre de
non eran italianos, mentras que é tre·s . ou catre no mes aceptables
tradición ininterrumpida. despois pra .to~o o .mundo ..
de catro séculas. que o Pon.Nfice
Nun principio. semellaba que a
romano teña nacido en Ita lia.
presión· .dos carde a is prngresistas
do terceiro mundo era tan forte
dores da Curia ofrecíanlle os seus tales como o .control de natalidaAS_MANIOBRAS DA
que se imporía un Papa; novo en
de.
divorcio ou o aborto . Esas
votos a·· Pericle Felici . o ultraconCURIA
edade. estranxeiro e renovador. - s·ervador presidenfe do Tribunal
eran as aspiracións dos sectores
.con máis de 4 sécul_os de tcadi-, Apostólico de Roma . e_ tamén a
progresistas da Eirexa .
· Po la mesma reforma da Eirexa
A separación de plantexan:ienGiovanni Benelli . arcebispo de
ción.
realizada por Pablo VI en aplicatos era tal. que o Cónclave apreFiore.nza. eminencia gris de Pablo
ción dos acordos do Concilio Vati- OS ITALIANOS
sentábase ·como mo i longo e difíVI nos. derradeiros tempos do pacano 11 , ésta atópase agora ,;,áis
cil e ese peligro - que significaría
pado ._ que dentro da postura da
Pero os cardeais italianos reacdividida qtJe denantes entre secunha perda de imaxe prá EirexaEirexa tiña destacado polo seu intores progresistas e conservado- cionaron poñendo a circular un
é o que se tentou esconxurar en
movilismo. Tanto Felici como Beres, entre as Eirexas nacionais do fato de candidatos «oficiais» de
14 días de intensas conversacións
nelli resultaban totalmente inachamado Terceiro Mundo e ·a or-- distintos matices.
e intrigas pre-Cónclave.
, ceptables pra os- sectores progreEsés papables. italianos eran
ganización eclesiástica «estableE por fin. xurdíu a sorpresa . Os
sistas da Eir~xa .
cida» en Europ-a e demais países Sergio Pignedoll i. cardenal prenomes italianos que circularon
OS
PROGRESISTAS
·
desenvolvidos.
fecto da Congregación dos Obisdías anteriores non eran senón
A marte de Pablo VI -un Pon- pos. con fama de moderado anunh·a (( pant9lla» lanzada pola Cu Entre os cardeais estranxeiros
tífice que a primeiros do séu pa - que sensible aos ·probll?mas do
ria pra dividir aos cardeais ese os progresistas. dous nomes pÓpado despertou grandes espe- Terceiro Mundo, viaxante e unha
tranxeiros. algúns dds cales acolarizaban as simpatías . Estes eran
ranzas de renovación pero que ca migal la máis avanzado que Pqblo
dían a Roma sin información
o cardeal arxentino qfincado en
paso dos anos foi derivando cara V I: o cardeal ?ebastiano Baggio,
abando sob re dos nemes a quen
Italia . Eduardo Pironio e o holanoosi\:=ións cada vez máis conser- moi· ben visto pola Curia. de
deberían votar.
dés Johanes Willebrands . Os
vadoras encetouse unha · xorda centro-dereita. ca apoio do Opus
dous tiñan prestix,io no Terceiro
loita no Cumfo da Eirexa pra colo- Dei e· dúctil dabondo como pra
A ALTERNATIVA DE
car no Solio Pontificio a- 4n home non se enemistar Coa Eirexa do .;Mundo e pulo _ abando pra abrir"
CE.NTRO
as portas do diálogo cos non crisque representara unha ou outra Te'roejro mundo . f'aggio e Pignetianos. cos marxistas, etc ., e pr.a
das diversa's ·tendencias; progre- dolli. eran os másimos papables
Parece ser q_ue nada máis en descentralizar a Eirexa· e abando'
sistas ou conservadores. terceiro- denantes .do Cónclave .
nar / a posición reaccionél'fia que cetarse o Cónclave se lanzou a
... Seguindo cos ca·n didatos italiamundistas ou ~omanos.
adoptara Pablo VI frentP. .::i t8mf.1s candirlrit11rn rlo c;rn:;leal Luciani
Nestas tensións previas á elec- :nos. os .elementos m.áis conserva-

Dende a marte do Papa Pablo
VI empezáronse a b-ara llar nomes
de posibles sucesores. e. por riba
da confusión semellaba claro que
cobrir a vacante na Xefatura da
.Ei-rexa apresentábase desta vez
moito máis difíci l que en ocasións
"
anteriores.

·a

investidura papal.
No concilio Vaticano 11, Luciani
non desempeñou un papel públ ico moi brillante. mais. como lem braba hai días «El Corriere della
Sera>l nunha biografía do cardea l.
éste realizou no Concilio unha ·mportante laboLlra de pasillo , servindo como home ponte entre os
bispos estranxeiros máis progre sistas e os italianos reacios as in
nova ció ns.
PARTIDARIO DA
DEMOCRACIA CRISTIANA

Pala contra . a actividade polít ica levada adiante deica hoxe pol o
ca rdeal Luciani non tén matices
tan de centro. Eh varias ocasións.
Luciani amosouse decidido partidario da democracia cristiana italiana . . apoiou de forma inequívoca
a oposici ón da Eirexa ao divorcio
e coinc idiu p úblicamente coa política de Pablo VI encam iñada ¡::
condenar o control da natalidade
e o sacerdocio das mulleres. Tamén se amosou dacord-0 coa iniciativa de frenar a proliferación de
sacerdotes obreiros e de prohibir
a militancia de católicos en partidos e sind icatos marxistas. Denantes das eleccións xera is de
1976. Luciani destacou . dende a
sua sede de Venezia . na campaña
de varios prelados italianos pra ·
que os católicos votaran pala democra ci a cristiana. e recibiu crítica s dos comunistas pala sua inxerencia en ·asuntos políticos.
Do ben que eain a elección de
Lu ciani entre a dereita italiana
pod e dar idea o feíto de qu e a pri meira felicitación que recibiu o
novo Papa fose a de Amintore
Fanfani , un dos líderes máis con servadores e pechados do partido
gobernante italiano.
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O naso -carr:iñar. po-l-0 mumjo das artes. gráficas, va inos ac_negando pouco e pouco a todos os niveles.
O mundo da prensa vainos conocendo -máts, A NOSA TERRA confiou en. nós, do mesmo xeito que outras
publlcacións, libros, re~istas·, catálogos. etc.
1
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OS VELLOS
~ARIA TE!IESA CONDE PUMPIDO
1r:no¿ hoxe dar alg~nhas ídeas eneal da pensión de xubilación ou vellez; trátase dunha pensión. pra toda a · vlda.
que se lles dá aos traballadores asalariados con rnáis de ·
65. ános de edade que deixan de traballar; o pensionista
terá dereito. ademai.s. á asistencia médica e ás prestacións de protección familiar (máis conocidas ~ntre ostraballadores cdmo «puntos familiares»).
Como s~ pode ve.r. o dereito a pensión esixe dous requisitos: a) Ter cpmprido 65 anos ou a edade inferior que
se fixe . pra determinados casos de trabal los peligrosos,
penosos ou tósicos. e b) Ou~ deixen-o traballo por tal rr;io-.
tivo. o que quer decir que· ninguén está abrigado a deixar
'o traballo por ter 65 anos. nin esto pode ser causa de
despido: o traballador pode pedir a xubilación cando
queira. aos 65 anos. 70. etc ·. cando prefira.
Con todo. non abonda con estes 2 requisitos: traballador tén, ademé!is. que ter cotizado. cómo mínimo. dez
anos. dos que 700 día~ teñen de estar dentro dos 7 anos
anteriores á petición de pe.nsión. A fin de que os traballadores continúen en activo. o sistema contén incentivps
que van .fa..cer depender o elevado da pensión da cantida- ·
dé de anos cotizados (os que, naturalmente. somente sé
poden acumular se se sigue a traballar): pala combina:
ción de duas escalas. moi complicada~ de máis pra po. dermos esplicalas · aquí. o porcentaxe de base reguladora
que vai ser a pensión definitiva aumenta ces .anos de coti~ació~ ..e, podemos decij q~e c~~enza cur:iha pensión.do
50 % pra os 1O anos de cot1zac1on. e sube m,m 2 % derca .
chegar ao 100 % aos 35 anos de cotización. ·
Agora ben, ternos que clarexar que .cando talamos de
50 ou do 100 % non nos referimos ao salario cjue tén o
trabaílador. senón a -unha base reguladora que. polo xeitó
de calcularse, é ,bastante inferior ao ·salario: a base calcúlase escollendo, dentro dos derradeiros. un período continuado de 24 meses (e esto pode ser_.impor-tante p_ra ·
aqueles que car:nbean de choio. e que cobran · menos no
traballo qüe tén ao chegar á xubilación que noutro que
de11antes tiveron); a suma das bases de cotizacióñdestes
24 meses divídese entr_e 28. e o resultado daranos a bas~
reguladora.
Vexamos un exemplo: un traballador leva dez anos
como asalariado e cumpre os 65 en Xulio de '1978. Du.rante Ós cinco .· primeiros . anos. gariou 12.009 pese.tas
mensuais·: nos tres anos seguintes, atopou un bo choio.
ci.mha base de cotizac;;ión (s_alario máis parte proporcional
das pagas estras) de 25.000 pesetas ao mes; despedírono en febreiro de 1977. e no traballo que atopou ,pagáronlle 17 .000. -Ben;· o trabal_lador escolle como período

prá calcular. a pensión os anos 75 e 76. o' que nos daría, · nimo. de 10.000-pesetas mensuais. e a partir de xulio do
25.000 x 24 meses: 600.000 pesetas, .que teremos' que · mesmo ano. terán unha pensión mínima de 12.600 pese. dividir entre 28. quadándonos deste xeito unha base retas; pra os b·eneficiarios con menos de 65 anos, a penguladora de 21.428 pese~as.- Como queir~ que o traballasión será d~ 9 .300 pesetas nos 6 primeiros de 1978. e de
.dor. do noso exemplo somente .traballara e cotizara dez
11.000 pesetas no segundo semestre do ano .
anos, correspóndelle o 50 % desta base. ou seña.- 10.714
¿Quer esto decir que hai pensionistas con menos de
pesetas ao mes. Esta sería a pensión que cobraría men?5 . anos?
·
sualmente o xubiladp deica a sua· morte. aparte dos posiPois sí. porque a lei sinala varias escepcións ao princi.bles aumentos ~que legalmente se estab!ecerán como mipio xeral da xubilación neste punto. Por unha banda. to. lloras de pensións. A esta cantidade. ·por suposto. teríados os traballadores que o 1° de xaneiro de 1967 tiveran
mos de engadirlle «os- puntos» que· lle cor.responda éo50 anos cumpridos pódense xubilar a partir dos 60 anos .
. pero cunha pensión moi inferior; calcúlase primeiro o que
. bré!r' por muller e tillos.
Temas que decir que. asegún ,derrad~ira revalorizalle tería correspondido de ter xa os 65. e tal cantidade
ción , a partir de xaneiro de 197-8. as pensións de vellez
aplícanselle os seguintes porcentaxes: se tén 60 anos. o
dos beneficiarios con menos de 65 -anos serán. como mí~
60 %; se tén -61, o 68; aos 62 anos. o 76 %; aos 63. o
84; e por fin. aos 64 anos. o 92 %. Así. se o traballador do
naso exemplo tivera 62 anos, corresponderíalle unha
pensión de 8.142 pesetas (o 76 % de 10.714).

a

Doutra banda. é posible a xubilación anticipada. en casos de situación de desemprego dos maiorns de 60 anos.
con cargo ao Fondo de Garantía. que normalmente os
concede sen maiores problemas. conscente da dificultade
deses traballadores parados pra atopar outro choio .
Xa dixemos ao escomenzo q.ue era requisito indispensable pra cobrar a pensión de cesar no traballo. polo que·
a cobro da pensión é incompatible co traballo asalariado
do pensionista; pra poder traballar outra vez. tenllo que
comunicar ao Instituto de Previsión , quedando suspendida. mentras traballa, o pago da pensión . No caso <ie nun
comunicalo . a Mutualidade pagadora pode sancionar ao
traballador coa retirada da pensión. co que perde o dereito de xubilación .
Naturalmente. neSte tema. como en tantos outros, tén
que ir cambeando a causa; a petición de rebaixa na edade da xubilación son constantes. e esperamos se escoiten
canto antes. E as cantidades efectivas a que ascenden as
pensións son tan baixas. que dá verdadeira v~rgonza . Estamos- nunha sociedade na que non se lles dá cabida aos
vellos. na que non se atenden as suas necesidades. dándolles a entender. ademais. que -se lles necesita. Pero
unha das meirandes vergonzas da sociedade que nos deron, é ver as ringleiras de pacentes pensionistas. agardando horas e horas diante da Caixa a que lle paguen a sua
miserenta pensión; non sei si é que pensa que os vellos
non comen. nin tén que pagar piso. beber un's grolos de
viño. m~rcar uns zapatos ... Pero o certo é que coque cobran os vellos. non se pode vivir.
'

da tetra asoballada
ESAS F.ESTAS.
' ESAS' EMISORAS •••
Xa quedan poucas festas desteverao. Actuaron m·ais ou menos
todas as orquestas _Galegas; bon,
quer.o dizer. todas as orquestas de
Galiza; xa que de Galegas non
tenhem rem. Todo o mundo sabe
~ porque , digo istG.
Quixera prf)guntarlhe_s aos mequetrefes dos denominados «ani~ ·
madores» ou «vocalistas» quantas horas ao día botan 13nsaiando
o castelhano para lago ¡:¡ctuar con
ise acento cursi · e parvo.
A mim persoalmcnte, dan-me
verdadeira pena olhar as suas in·.tervencióris e ouvirlhes isa frase
· xa tam adeprendida por eles; Y
ahora vamos hacer para

':

' t~dos usted••~··' Pero · que
vam fazer?, o parvo?
Fran-camente é desolador contemplar a xeografía .Galega neses
intres. olhar que nem unha so orquesta osa em¡pr_
egar o noso idioma · nacional.
E. ridículo, triste, insultante e
vergonhóso. ¿Hemonos- quedar
com os brazos cruzados por tempo indefinido. comtempra'1dO
como estes incultes e desertores
do' arado saltan a foreira
existencia du m idioma?
E cando digo - desertores do
arado nom quera faltar ao respeto

a

dos labregos nem moito menos.
E'u so.u de ascendencia lflbrega e
síntoma mei orgülhoso de tan nobre prozedencia.
. E· pasando a outro tema; pregúntame pÓr cantos séculas ternos tamben que aturar ~~ emisoras de radio - sin . emprega~ nem
unha verba do noso idioma.
Oualquera que estivera lonxe
da terra .e volte um día destes e se
ponha a escoitar. por exemp~o.
Radio Monforte («La voz de Lugo. ·
de la cadena de emisoras sindicales#a impresiom que se levará e
que seguimos como nos mil hores
anos do feixismo.
¿E que demo pasa com, o ele-··
ro? Pareze .que nom se enterarom
qua Santa Se declarou idioma oficial desta endrómena no 1963 ao
Galega.
·
Eu ,cavilo que todo este emprego do Castelhano seguirá por
«Secula seculor.u m» se nós ·seguimos consentindo.
Se - nom "<<-Abucheamos >Y isas
orquestas comic13s e parvas . .s.e
nom esiximos como sexa. o emprega i:lo naso idioma nas emiso~
ras de radio, se nom dizemos
crego da nosa parroquia que esta
·insultando e ·fe.r indo o noso sentimento. ao fazer 1:1so dum.. idioma
q.ue nom .f.a"lamos so porque se
entra num rezinto pechado e com

ªº

· unhas imaxens. seguiremos pa- que lhe falemo·s aos nenas em ga- mlnha aldeia.
' dezendo .o m.al moitos anos. Em
lego, refíron:ie nas vilas e cidades;
Mas eu coictp que nom e o
Sarria ha alguns comercios que
este · idioma sexa obl.igatorio em mesmo apelidarse «Caldeiro» que
tenhem o letreiro de _«p~ctiado» e
todos os aspeitos da vida. quando «Caldera». Un ha confusiom deste
«aberto» no _idiorna Galega; pois
o ensino sexa totalmente em ga- tipo pode traerlhe a qulquera um
eu cando tenho algo que mercar lego. quando o radio . e televex9 · disgusto; imaxlnese quo confunemitam so no idioma da «Sauda- dam com um presidente dum
vou a ~stes estabelezementos. e
comunicolhes o motivó p'olo que
de» e quando o goberno Galega pais ... ! Ademais com os atentamerco alí o producto coma intennom tenha mais idiomas oficiais dos que na agora ...
-cióm de que· se propágue e outros
que Galega; entom nom fará falha
Outra cousa que sempre me
comercios, ainda que sexa por
porlhe um letreiro aos · nenas chocou moitlsimo fol os tqpóni«coacción», sé vexam na obliga- · dizendo «falenlhe Galegm>.
mos dos pavos. Por exemplo. o
ción de ter QÚe tomar. o exemplo.
Pero esto de inmediato, nom meu ctiámase PENAXUBEIRA
Esto a alguns · pódelhes parezer
caibem conces.idns do goberno que. caído. quere dizer que ha
parvo; mas eu prefirÓ olhar todos
Espanhol: ha que actuar axinha . 1 umha pena alta. Entom preguntoestes letreiros em galega. aínda· .Qutra causa moi cómica son os, me. q~e quererá dizer PENAJUque sexa por oportunismo ca olcamar~iros de bares; _resulta que .BEIRA que asim está asentado no
halos no e~panhol.
lhes pides atgo em Galega e iles · rexistro do. axuntamento ao que
Outra causa mpi grave que
tenhem a pouca vergonha de re- pertenhezo.
está pasando na Galiza e o fal.arlpetircho en espanhol coma dizen· Ha.i algunos veraos nunha festa
hes aos nenas en castelam. Eu · doche. «¡Hable usted bien que . anúnciab_pm que pósimamente ía
_tenho um rieno ao que -lhe falo
estamos en ur:ia ciudad ... !·»· Sr. haber outra ·num pavo cliamado
Galega; ,pois se me descuido tenque eu fum camareir.o en Vigo VEGA; pois eu nom calda donde
ho ~ue ponhe~lhe um letreirinho
(HÓtel Estación) e sei que gram era esta tal VEGA. Resultaba ser
que diga «falenlhe Galega» xa . maioría deste seitor prozede do na VEIG~ l:Je ·sarria. um p~vo
que todos os maiores. aínda qu·e campesinhado. podese dizer que conhecidlsimo para min; pois se
estes falem galega, lhe falam aó ·o 99 %.
nom mo aclaram nom me dou
:ieno en espanhol.
A propósito desto vouvos con- · conta onde era esta tal VEGA.
Si_tuaciom moi .tri_ste ¿Noni taro que me pasou um dia ·em Lu·- F,rancamente Sres. eu cando vou
Penso que esto tamber.i tem ,solu- · go. Pedim un ribeiro e o camarei- a Galíza sofro ao contemp:ár tociom; pero ·ésta atópase nas maos ro cando mo serviu dixo: ·Ahi va, das· estas parvadas que para unha
dos nacionalistas-galeguistas: m.o
un Rivera .... eritom dixenlhe; p~r.soa de un rhg de cerebro resulnumE:lro que sexamos e na capaci- .non. eu nom pedim-um Rivera. isa. tam humildantes.
dade de me.n talizaziom que po- ,,_marca e desconhecida para mim .
XOSE RAMON RODRIGUEZ
seamos.
O camareiro quéjse me come.
FERN'ANDEZ
Quando sexamos maioria os
díxome que fose plantar pinos. a
Avilés .
J
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E ~os XEITOS·

O MOBLAXE -DA
COCllAA RÚRAL .

OAL•OA
Cada · clase social tén o seu
xeito de crear un ambiente, de
decorar a casa . Todo vé.n repostar a unha .s ensibi lid<:lde candi. cionada polo traballo, pala eco_nomía. A Arte supe_
rior. a arte
popular é a arte do pobo, non
son uns inventos; sinxelamente,
é o feito de atapar na arte os estratos da sociedade: Burguesía,
pequena burguesía e pobo traballador coa sua arte tradicional.
inxenua e domingueira . O médio·
rural non se para nas macanas
esquisitas ou esóticas do adorno inútil; eiquí todo ha ter cadansua función. a sua utilidade
sin perda . A casa do labrego, do
mariñeiro. do crego. do cacique oü do señorito «hippy» ou
«snob» denuncia un xe1to de
empregar o traballo e a foli:¡anza ..
Certa é aquela frase de Castelao que di «A nosa terra crea
hábítós prop.ios de vida que se
man ifestan como formas de cul tura ». Así. a cultura faise com.u nicación e vivencia . endexamais
almacenamento anacrónico. te -

FELIPE SENEN
sourlzación de datos sin utilida de práctica que nos allean e nos ·
escraviza~ dentro. dise estre1to
caixón' da «cultura» imposta. ·
· Na cociña da casa galega
pasa a maior parte do tempo a ,
nosa xente; entrar na copña é
turar na intimidade da familia .
alí céntrase o traba llo caseiro e
as ferramentas dista laboura . O
mob laxe é o máis importante.
ise rnoblaxe qeu hoxendía · tamén foi desplazado palas «novedades» do consumo. O alzadeiro. o escano. a. artesa ou as
uchas que se crearon na tradidas · polo
o,utra5CC>Usas _pra- u{ifidade dación. ao servicio dun tipo de 'cli. o imperialista· colonizador, intecasa. sin nos meter naquiles
ma. pra uns alimentos e prás
lectual e dembcrata é o poseído ·
tempos nos que istes mobles
necesidades caseiras de ·Galicia .
da verdade e da arte.
somentes servían pra almacenar
desapareceron da casa. negouPois veleiquí as arcas. - as
as novel'.las. testamentos ou
selle a sua utilidade e nin tan
uchas ou os cofres. coma granmoitos secretos da familia ... Nos
xiquera se preocupou por darlle
des caixas de made.ira boa. con · _tempos de abandono. da em'iunha evolución funcional. no '
cadansua tapadeir-a que servigración. os ratos aniñaron nos
tempo .
millo. o éenrían pra gardar
cofres e nas artesas e triscaron
En Sofán de Carballo. na Coruña.
teo. as fabas ; tamén nalgún outro
con moitas testimuflas de vellas
aínda ternos os carpinteirüS que
curruncho arquivabánse os reciherdanza_
s . A artesa érguese da
non deixaron de facer iste xeito
bos dos trabucos. da contribu hum1dade do chan por uns pés.
de traballo tradicional e mesmo
sirve tamén de mesa pra -o xanción'. Tamén as ucbas se daban
de darlle novas·formas creativas
tar: nunha das suas bandas esta
. en empregar como bancos. A
que fan da sua producción ver-· tamén 0 escano. a modo de
funcionalidade multiplicábase.
dadeiras obras de arte e non arbanco pra se sentar. cinco ou
-A artesa é o elemento princi- .
tesanías . Precisamente ista paseis de ·corrido. baixo d_a tapa pal e- de máis utilidade na cociña
labra de «artesanía» é moi dada
galega. Nela gárdase o pan e
~eira do asento tén u'1 . ca'ixón
polo colonizador ás obras crea-

o

andando aterra
DO SAN RAMON .
LEMBRANZA
DE VILLALBA

o
e
e
n
n
1-

e
i-

Polo San Ramón non soio é
romería en Villa lba: é tamén
festa maior na Terra Chá . Toda a
tribu dos chairegos -valuros
inclu idos- pasean. nestes días
festeiros, as rúas e prazas villalbesas con lentitude e gravedade. que é. o seu rimo propio e
natural. que o deprenderon do
lento disc~rrir do Mi.ñ o cando
atravesa a pranura . As mellares
luminarias do San Ramón son
os olios asombrados. grandes
como queixos de San Simón ,
dos brañegos da Graña de Vilarente . en Abadín ou dos habitantes da Pastoriza. onde foi a
sede episcopal dos britós.
Lembro que. polos anos cua renta e tant os. os mozos e ra pazolos de Outeiro de Rei iba mos en bicicleta - que era moito p edalear- ás festas do San
Ramón da nosa capital natural.
Son vintetrés kilómetros. si non
estou tré'lbucado . .Salamos o s~
bado á tardiña . O chegar a Vi llalba gard abamos as nosas bici -
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CANSO U,
NON CANSOUSE

que se poñen ·os baldes. as sellas oü as grandes ola:' de barro
pra conservar ·a auga de beber
fre?Ca á man. Arriba. na parede, ponse o alzadeiro ca louza.
os platos dos oleiros galegas escurren axiña e están sempre a
disposición pra . se pór sobor da
me.sa ou da artesa . No mosqueiro consérva~se os que]xos. a
carne e o queixo apártanse das
bareixas e sempre está fresca a
aireada. Asimesmo. todo se
pode ·completar · coas espete iras
pra pindurar os potes. escurrideiros pra máis louza.

e

Rosáceas. svástiqis e .os motivos tradicionais galega~ compl~tan toda a ornamentac_
ión
qu_e fai garimosa. agradable .e
práctica a cociña galega. Compre. eso sí. 'poñer ao día e según
as necesidades de hoxe todo
iste moblaxe. sin que · perda
chisca de personalidade a cocif\a galega. Conquerir isto é fa- .
cer arte :

M. HORTAS VflANOVA
cletas no almacén do «Café Roca ». qÜe daquela tiña . tamén
dulcería. Troulabamos na verbena
do sábado. andabamos o domingo porla vila . bañábamonos
no Madalena e. cando se desfacía a verbena, ó mencer. plllabamos as bicicletas e voltabamos
novamente p'ró noso Outeiro de
Rei . O mellar deloutro día aínda
· había sementeira de nabos o~
apaña de patacas. Lembro con
garimo e nostalxa a miña BH de
media carreira, lixeira como o
vento. que compartía con meus
irmaus. O voltar. os meus olios
soñolentos xa non vían a Légoa
Dereita . nin o castelo da Cal da
Loba . nin o Muíño Novo, de
onde viñera a miña bisaboa paterna . que se chamaba Vicenta.
Anos andados. polo San Ra ~
món . levei a beber as nosas resp et iv as. correspondentes e
competentes cuneas de ribeiro,
á desaparecida taberna do Artu~o. a dous grandes poetas chairegos. daquela case unhos menos: Margarita Ledo Andión ·e
Daría Xohán Cabana, este ano.
como outros anteriore·s, galar-

donado no Concurso Literario
villalbés. Acompanábamos tamén Lois Diéguez que. naquel
·entón. era .un rapaci1io serio e tímido que estrenaba bigote. Na
taperna .do Arturo bebíase como
é debido: pausando as cun·cas
sobor dos bocois. que semellaban clérigos en sínodo. académicos en xuQtanza ou cecáis os
·chamados «pais·da patria» deliberando no Senado.

oidioma

0
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que tamen terá de valer pra gar- dar causas miudas. Os asentos
individuais son os talios que tan
ben poder . ser moi sinxelos
1 como ·moi
rebiricados. Fai boa '
campaña o cantelreiro sobar· do;

Nos anos sesenta. nos· ·días
A . ver s1 pra outra ocas1011 111u-··
do San Ramón. fixéronse ·en Vidan as autoridades e ún ten
llaba unhas festas otíciaTistas:
máis sorte, que boa falla nos fai. ·
incruíndo nelas os certames liteO san Ramón de Villalba é
. rarios da .Terra Chá, nos · que . algo que me toca moi dé pérto e
nunca fun poeta lírico...premiado,
que forma parte da miña propia
con asistencia de alcaldes. co.rbiografía. Por eso non podo falar
poraciós e guapas oficiales .dos
desta .romería doutro xeito . E ó
axu-ntamentos da bisbarra . Todo .
lembrala, lembro tamén ós
féito e argallad_o cun senso ·moi
meus amigos villalbeses. que
folklórico e cunhos discursos en
son moitos e mo! entrañables,
esp.añol dos «mantenedores>(
e a pa1saxe que cmgue e enmare¡ue eran todos moi aditos ó ·
ca á vila .
réxime e. ó ben visto . . unhos
señores moi importantes. danos
Villalba. cápital da Terra Chá .
dunha retórica abondosa. florida
é unha vila aberta a tódalas d1e .a nacrónica.
reciós da rosa dos ventas. Os
chairegos ·nah podemos faltar á
Xa nos anos setenta, tiven a
cita anual· do San Ramón, a non
honra de ser pregoeiro das fesser que haxa causas maiores. O
tas do San Ramón de Villalba e
mellar da romería é a· presencia
de actuar de «mantenedor» do
.liumán do·s labregos. a gracia
seu . Concurso Literario. Nos
das· labregas. ás que sempre
meus sermós proc'urei" poñer de
comparo co bimbio e coa -abire_levo o verdade_iro senso db Vidueira. e sin os gue non pode
llalbesismo. esplicar en que conhaber festa . A ledicia dos chai. sisten. as esencias da Terra Chá
regcis mistúrase coas ondas do
e deixar el.ara a. nasa situación
no Madalena -que tén nome
de · galegos colonizados. Os
humán e de muller- tan sedénmeus parlamentos. polo que me
fo de 'auga e de canciós ne~tes
d.ixeron . non foron moi do agraderradeiros días de agosto.
rln rl;:is autoridades villalbesas.

M"RIA Pl~AR GARCIA NEGRO .
ESQUECER:
«Esqueceume
do eu cheguei». «eles non se ,
avisalo'» e non «esquecéuse lembran daqueles días». Neste
me.:. », «esquécelle sempre chacasos. a construcción non é dimar». «¿esqueceucbe traeverxente en galega e en eslos?».
páñol. Pero hai. fóra destes ca-

sos. unha s·er,ie de verbos que no
Duas linguas con igual orixe ;
como o galega e rríáis o esnaso
idioma
non
son
re11es1vos e. xa que lago.
pañol ." han ter moitos rasgos
escusarnus
conxugalos -to
coincidentes nos que as estrucpronome
correspo n dente.
turas da 11ngua. traduzan a
mesma mane1ra de or'ganizar o
Vexamos algúns deles:
pensamen.to : O caso dos verbos
. CANSAR. non «cansarse»:
reflesivos, que irnos comentar
«cansei · moito naquelª festa».
· hoxe. é· un deles. No naso .idio«vas cansar se bu les tanto» .
ma, hai verbos que .esixen a pre- ·
«x'a cansaba de camiñarn .
sencia adxunta du.n pronome _
ArOGAR. non· «afogarse»: e<.
este ano · afogaron varios no
que coincide con pronome suxe-·
. M ino». «atogou nun remuiño- do
to porque é un desdobramento
río».
del. Así. por exemplo: «ela la- CALhR . .no'n ~<ca l arsel>:.
vouse ·na fonte» . «ti peitéaste
poi a mañá «. «nós quiemámó- · la» o.u «cala a boca». non
nos ca sol». <~vós fós.t esyos car:ilate>~..

MORRER. non «morrerse» :
«morreu antonte» e . non .(<ino. ·rreuse».
Rl.R : «rin vendo o- que facían ». «moito riades aquele noite».
CAER: «mancouse cando
. caeu do'.val·ado» (non «cando se
ca.eu ... »). - «a casa ~staba . tan
· mal feíta qJ..Je caeu todlña».
CASAR .. non «casarse»:
«van casar o. prósimo mes».
«casou a semana pasada».
Nesta cantiga: ·
«Teño car'ro. teñ"o vacas.
teño. lln ara.do p~a arar;

agora s_ólo me falta
rapaza con quen casar»
e noutras que tratan o tema . refréxase a enorme ilT)porta ncia
que o casamento. tina na vida rural

Compre notarmos finalmente
que - o gal ego non permite a
construcción de verbos cun cha-·
mado «cor:nplemento de interés» moi frecuente en español.
do tipo: «cómetelo todo». «es- ·
de Galicia ~orno feíto de conso - .
pérate ahí», «te lo _ mereces»,
lidación económica e social. Ha.bería que · rexistrar tamén a es- . «se bebe una jarra entera de vino» ... O naso idioma non admipresión CASAR PRA .. : «A Luite este · u su o prÓnpminal: «CÓ_sa casou pra Vilatuxe» ou pra
Lugo ... , nuri contesto onde o ca- . meo todo» . <<espera aí». «.me_récelo». «bebe uriha xerra eme1samento implicaba prá muller o
ra de viña» son as frases correc traslado á aldea do home.
tas correspondentes. Dedúcese
Alén deste;:; verbos. hal oudesto, pois. a 'i mposibilidade de
tros como «marchar» . «secar»,
traducir espresións do español·
«apart?n>. «quecern, «podrecomo «te las ves · y· te· las decer» ,' «despertar». etc .. nos •que
·seas». por ~xemplo. que haberá
rexe o mesmo mecanismo sinalado nos . exemplos anteriores:
que sustituir pola frase que na
«iba frío . pero agora xa quecín»~
nasa linoua ·esprese o mesmo,
pero sen intentar tacer unha
«a n~na despertou c;edo».
tradución literal.
«marcho hoxe pra aló» ...

GUIEIRO
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M'USICA

O «lied» é, como se deduce
do devandi'to, un dos xeitos mu sicais nos que Esperanza pode
amasar ·millar as suas posibilidades interpretativas, e c·a ndo a ·
ESPERANZA ABAD~ NO
Comisión de Festas de A CoABRENTE DO NOVO
ruña prantexou o facer !.m recital DIA
de «lied» galega ( 1 ). a PlataforRecital d.e ·cántigas cfásicas
ma Galega de Cultura pre sengalegas. A Coruña. 22 de
·. touna · coma intérprete idóne9 ..
agosto. Obras de Adalid.
Esperanza 'estaba a estudar un
Montes. «Chané» Baldomir:
repertorio galega clásico pra o
Gaos. Taibo, Piñeiro. Paz
grabar en R . N . E :~ (2). era unha
Herma e Rodu lfo. Espedas escasas voces do Estado
ranza Abad. cantante. Ra,Español -agás Vi ctoria deis
miro Cé)rtelle. pianista.
Angels .e a nasa-María Luisa NaFalar de Esperanza Abad é falar
che, ambalasduas caseque retidunha concepción nova da téc. radas- que podían entender
nica vocal. Partindo dunha pro. estas cántigas como· o que son:
funda formación · dram~tica e ·
~úsica cunha ' grande dosis de
musical, e participa.ndo decote
sinceridade e cunha raigaffa poa _espresividade. corporal .... fixedos movementos que tentaron
pular gue a·s· levou á sua folklo-· - ron do recital un dos actos máis
abrir noves camiños ao teatro e
rización. As ilusións .postas no
importantes do naso vran musia música. plantexa unha reinter- ·
re~ital víronse superadas pola
céll.
pretación da historia da música
estraordinaria interpretación. Ao .
Ramiro Cartelle, no piano,
vocal dende unha renun'cia á e·s longo das vinteseis (!) cántigas.
amosou o seu coñecemento e
clerotizante
técnica
italiana
tivemos ocasión de escoitala
amor a estas partituras estando
-~enuncia voluntaria. poisqÚe
cantar coas mais diversas immoi correcto en xeral -moi
part~ dun estudio previo dista
postacións. dende a voz branca
·c reativo en «Rosa de abril»técnica..:.._: E!n beneficio dunha
nas «Ocho Canciones infantise ben teño que lle _censurar a .
lectura da obra dende o interior
les» de Baldomir., .deica a colosua tendencia a acelerar algún
mesmo dela . Esta revaluación
cación clásica de «0 Consola»
dos «te.mpi». coma en «Meus
dos contidos espFesivos vai xunde Paz Hermo. pasando pota voz
Arnores» de Baldoniir. Tendo de
guida a "un ha investigación nos
de vella que pide «Chané» en
conta que non tivo máis ca dous
noves recursos vocais que lle
«Tanga rri! ños» óu o desgarro.
días para o·s ensaios. ternos de
permite fá!ar. chorar. xemer,
emotivo de «Vidalita» de Gaos:
decir· que o seu · 1abor foi escamarmuriar. berrar .... .namentras
as cancións non sementes ~o
, lente. Un labor. r~pito. de namocanta. así como unha com~cta
r:iaban ben distintas dependen- ·
rado da música que toca.
·
dicción dos tastos en calquer
.do dista riqueza de impostación . .
Out ro acerto foi o de facer un
rexistro . Dito doutro xeit6. plansenón tamén dende o significaprograma de man completlsimo.
texa unha impostación dependo semántico do testo. dende a
cos testes de todas as cancións
dente da obra a interpretar. Esironía de «0 moucho» de Piñeie comentarios a alas. O progrates recursos facilitan a rexistraro deica a tristura morriñenta
ma foi diseñado pola PGC, que
ción e permítenlle cantar nun
de «Lonxe da terriña» de Monencarregou os ·comentarios a
amplísimo intervalo -dende o
tes. con referenda especial á
Margarita Soto. quen.- ama is de
ceritro de contralto deica os
sua versión de «Rosa de abril»
· lúcidos análisis das característiagudQS de soprand-spinto--,--.
de Gaos. recitando as verbas de
cas e dalgún dos .compositores.
Estas características vocais e as
Resalía eneal da música-escrita
presentou dous neoloxismos pra
suas inquedanzas contribuiron á
como «r'omanza ·para ·piano»
traducir
.fé-rminos
musicais
sua especialización ·na música
c.on ou sin canto-. O devandi-«Enfeite-» = «Ornamento» e
do noso século, cun repertorio
to. sumado á riqueza de colores
«Termadura» = · «Apoggiatuque parte de Schomóerg e non
vocais, a comprensión rítmica
ra».
da rematado. xa que está estredas cancións -alalán, muiñei:·
· C. .>mpre salientar a necesidanando decote novas obras -no
ras .. .- . a correcta pronunciade de repetir este recital por
n.º 19, de A NOSA TERRA tive~
ción -a pesares dos problemas .
toda Galicia. como medio de remas ocasión de talar do estreno
que a vocalización galega reprecuperar unha parte importantlsi·
madrileño de «Longa noite ·de / senta pra · unha persoa que non
ma da nosa cultura . Pota sua
pedra». de Enrique X. Macías.
· fala o noso idioma _;_dos tastos.
banda. Esperanza Abad tén pan·

A.!l>SADBBA

prosiguen as obras na planta
baixa: A casa do gobernador. a
do capelán. e a capela. ·
S. Antón. dispoi.s de ser laza
reto , fortáleza defensiva, prisión
convírtese. mediante a propost
da Comisión de Mohumentos
nun m~seo Arqueolóxico.
De feito. ·a planta baixa destinase a Sección de Arqueoloxfa;
nela destácase a colección de
axuares procedentes das necrópolis meroíticas ·01-111. d.c.) de.
Nelluah y Nag Ga.mus; vasos,
cántaros, tinas e unha mesa de
ofrendas .

e

U nha esposición de materias
procedentes de asentamentos
sado encher o seu repertorio gale- galegas, que abranguen dende
ga, cun especial interés palas se- _os castros, típica construcciór.
tenta cancións compostas por galega. deica a alta Edad Media,
Adalid (3).
pasando pala colonizaciQn roXo•n M. CARREIRA
mana .
( 1) Vexo a necesidade de
empregar o término internacional «lied» no sitio de.
«cántiga lírica» ou «canción
clásica» . Invito aos m.~us
compañeiros a unha normalización do término.
(2) As ·partituras facilitoullas
a Asociación Andrés Gaos e
' ·
Margarita Soto. .
(3) Margarita Soto está a investigar estas sete.nta _cancións e prometeu a A NOSA
TERRA un adianto do seu.
traballo.

ARTE
CASTELO
DEBAN ANTON
A vella illa ?lazarefo pra apestados ccFUEGO d~ S. ANTON».
pasóu a -' considerarse dende o
reina~o de Carlos V nunha atalaia fiscalizadora e defensiva pra
o porto coruñés. Rematóuse a
obra no século XVI. con 1 9 aposentos pra soldados, dous polvoríns -e a cisterna . Xa no XVIII

Asf como a escultura en gra.· nito. cuias pazas mais signifi cantes son o chamado ldolo fálico de Elviña, ou o ldolo de Paderne. A orfebrería, tanto rE.'
puxada como fundida, tén alf os
seus espoñentes no tesauro de
Elviña . o casco de Leiro-Rianxo.
O bronce que descobre o primeiro tipo de metalurxia e comercio entre .o pobo Atlántico e
Mediterráneo. e. xa por último.
se nos amasa unha amplio fato
de trebellos de guerra. puntas
de flecha . que nos adentra na
era megalftica en Galicia.

O patio está rodeado da
casa-matas. antigas celdas e
baixo dos. arcos esíbense mostras de escultura medieval gaJe-'
· ga . O gótico mendicante - está
representado pola portada da
Eir.exa de Montefaro.
Xa na planta baixa, topamos
coa sección de historia . Unha
parte formada pola casa do gobernador, do capelán e da capela. cunha gama de armas e mapas que dan paso á Sacristía e á
Capela da fortaleza . de estilo
neoclásico.

/
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XESUS CORREDOYRA°: no Colexio
Calvo Sotelo. da Coruña, do 23 'de
aqoslo ao 4 de setembro.
DE PINTURA XOVEN
GALEGA: Morcacho Rabal. F. Babio, García Rivas e outros. De 7 ,30
a 1O. na Galería ADRO. da Coruña .

CINE
CUENTOS . DE CANTERBURY. De .
Passolini. i:io Cine LOSADA de ou:.
rense.

1 CERTAMEN

GRANDES MAESTROS DA PINTURA GALEGA: obras de Abele.nda,
Castelao. Masi.de. Sotomayor.
Souto, etc. Galería GIANNINI. da
• Comña.
OZORES SOUTO: dende o 1.de setembro . .en 'ARABESQUE, da Coruña .
.ARTE XOVEN GALEl¡O : ·colectiva.
Na Caixa de Aforros .de Vigo.
ARTISTAS DE GALICIA SUR : obras
de a·arreiro, Castro Couso. Laxeiro.
Buciños. Bellas.' Mercedes Ruibal.
Quesada, etc. No Real Club Náutico de Vigo.

ACTOS
X~ CURSO DE MU SI CA EN COM-

POSTELA: clausura o día 8. Concertos' os días 5 e 6. no «Hosta1 de
los Reyes Católicbs». ás 8.

MORIR EN MADRID. dti Rossif, no
EQUITATIVA. da Coruña.

LIBROS
O POEMA DO PAIS QUE TEN FAM E. de Paol Keineg. Ed. Rueiro.
GALICIA VIVA. LA FAUNA GALLE- .
GAY ALGO MAS, José Curt Martlnez. Ed. Autor.
.
O GALEGO HOXE. Ed. La Voz de
Galicia .

,CONCURSOS

PUiUICACIONS RITMO. No n.º 843 (x1Jlio-agosto)
contén un articulo c;je Carlos Villa.
nueva encol do «Códice Calixtino» ·Na sección de Galici·a. un articulo do mesmo autor eñcol dos
((Prem ios da Critica Galicia 197811
d un informe eneal da situación da
música galega por Xoan M. Carreira . Pedidos ao Aptdo. 342 de Ma·
drid.
·
NOVA GALIZA. o· n.º 2 contén un
artículo de Carlos Villanueva encol
1
das «Cántigas de amigo» de Mar·
tín Códax .
1

DISCOS

MUSICA CONTEMPORANEA ESPAÑOLA PRA CONXUNTO DE
CAMARA Obras dé Ramón Barce. Jordi Cervelló, Francisco Cano
e Tomás Marco. Conx.unto instruAQUELE QUE QUER MORREA. de .
mental dirixido por J.M . Franco
.. M./\, Pina . Ed. ,A regra de jogo.
Gil. EMEC-Moviéplay 1?'.1307 /
6.
.
ARTE Y POESIA. de Maximino CasCANTOS Y DANZAS DE CHILE.
tiñeiras . .Ed. El Eco Franciscano.
Chama!.
MOVIEPLAY-Gong
(CON'DOR) 171281 I 3.
TABERNA DO GALQ, de C.E. Ferreiro.
GALICJA CANTA. A DEUS. Coral
Col. «0 Moucho». Ed. Castrelos.
Galicia Nova. Dctor. Ramiro Carte lle. ·
¿QUE E O ·iMPOSTO SOBOR DO
VIDA E MORTE. Amancio Prada co
PATRIMONIO NETO?. De X. AlvaE. Gatinonni. HISPAVOX HALS
rez. Ed. C.E .C.A.
710-01 R.
TOPONIMIA GALLEGA Y LEONESA, de A. Moralejo Laso. Ed. Picro ~ ·
Sacro.

PREMIO OTERO PEDRAYO. C~nvo
cado pola Dipu'tación Provincial de
'Lugo. 500.000 ptas. de premio á
míllor laboura de creación artistica.
literaria. etc. Información e bases
na O.P. de Lugo.
PREMIO DE Pl~HURA CAFE MARFIL DE ELCHE . Pra pintura ao óleo.
con premios de hasta 100.000
ptas. Admisión hastra o 3 de outono.

FESTAS E ROMERl·AS
DO 1 AO 8. DE .SETEMBRO: Festa
do Cristo das Victo.rías en Porto, ·
marín (Lugo)
DIA 7 Festas en Pontedeume (A
Coruña) . eón romería e sardi'ñada
e «Festa da Queim.adp» en Ribadavia. e

DOMINGO. 3 : Toques, Vilarma ior e
As Travesas na CORUÑA : Bece·
rreá , Barreiros. Cervo. Viveiro e Villalba en LUGO ; O ·Barco. Castro
Caldelas e Verin en OURENSE e ,
Caldas. ·Lalin e Moaña en PONTEVEDRA .
LUNS. 4 : Mugardos. Carral e Mazaricos na CORUÑA ; Friol en LUGO;
Macada en OURENSE e Tui en
PONTEVEDRA.
MARTES. 5: Valdoviño , Rianxo,
Teixeiro e Oroso na CORUÑA;
Chantada e Pedrafita en LUGO;
Cualedro e A Mezquita en OU ·
RENSE e Ponte Caldelas en PONTEVEDRA.
MERCOLES". 6 : Oleiros, C9rdido e
Vilaseiro na CORUÑA ; Monforte e
Sarria en LUGO; Redondela e Sillada en PONTEVEDRA.
XOVES. 7 : San Sadurniño, O Pino,
Sobrado, Abegnndo e Senande na.
CORUÑA; Sobrado e Palas de Rei
. en LUGO; .A Ru.a. Vilardevós e a
pital en OUAENSE e A Estrada en
PONTEVEDRA .

ca-

FEIRAS E MERCADOS
VERNES 1: As Pontás, Betanzos.
· (:arn~t~ e :' Portonovo na ' CORUÑA. Monterroso, Baralla e a capital en LlJGO. Allariz, Entrimo e
Trives en· OURENSE e Po'rriño en
PONTEVEDRA.
SABADO 2: -Cambre. Serantes, Portosón. Noié!. e Santa Comba na
CORUÑA; Rábade, Láncara e a
Poboa de Brollón en LUGO; ·o
lrixo en OURENSE.

Pregamo1 61 A1ocla.fl6n1 cultu·
rala, asoclaci6n1 de veclftOI, cfrcu·
101 c·~lturaia, etc. not comuniquen
a programacl6n de acto1 cultural1·
e de todo tipo con quince dfaa de
antelac16n, co ·ouxeto de poder
·dar cumprlda lnformacl6n. Moltaa
gracias.

GUIElRO

:A JfOSA TtlllA· / l 9·

CRUCIGRAMA
••.;1--.

.DARIO ~XOHAN CABANÁ
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HORIZONTAIS

1.- Mira fixamente. Escoita. Saca fio ou corte.
2".- Personaxe bíblico. Atmósfera, Labrar. 3.-Batracios.
Cobexo contra o frío . Letras do medio de «verte».
4.-Caotiga -de berce. Que non está. 5.- Xusto. cravadiño .. Avergoña (antigo:). 6.- Ao revés, unha ducia.
7 .- Escritos en pr9sa . 8 .- Ceréal. División de arbustos.
· VERTICAIS
J .-Non deñtro. 2 .- lndefenso, débil. .3 ..:_Xustipreciase. Vocal. 4. - Letras do medio de «cana». Iba. Cinco.
5..- Ao revés. xunte. f\poio. 6. - Atinara, apuntara.7.-Escoitár. sentir. Valeiro. 8 ._:_Vila xunto a Padrón. :Artítulo. 9 ._.:._Gandería de eguas. 10.-,-Parte da armación
-do carpo. -Condicional. 11 .- Vecal duas vec~s . Preposición. Cinco_ 12.- Parte de. dia-n te da cabeza. Conxunción.
13 - Ao revés. gusta. gorenta. 14. -Beleza artificial.
SOLUCIQNS AO

CRUCl~RAMA

DO Nº 211

;HORIZONTAIS: · "1. - Acala . Crava . --2 ._:._Róxa . V. ,
-Após. 3.----:SÓ. Zen. -os. 4 .- 0 . Frnlear. U. 5. - Cor. Ulo.
Tan. 6.- Pazpalíás . 7 .:__,,Coroa. ie-neP. 8 . -0s. Abata . La.
, 9.-EtA : - Abó. - Paz. · 10 . ~Sona . A. Fado. 11._:_Esopo.
Crúos.

ANUNCIOS
DE BALDE

CARTA ABERTA AO
Presidente
do
Centro Galego de
Airas
Don Xoan Manuel
P6raz

•O•

TC'1io 40 anos. l>ua 5aúde e mido 1 .63 de esta turn . Gustaría reci IÍi1 t:•H tos du mulleres con vistas

ca!;urncmto. Se pode ser que
lutu. Casa Santo Coba-

;10

111;11Hll' ll

nelo, Novia de Svarna , Lugo.
Dc::.oxo ter contacto con per-

sqos ou asociaclóns amantes do
renacer cultural da nasa Terra .
Santiago Gonzálex. B. 0 S. Ignacio n. 0 11 - 4 . 0 A. !barra (GuipúxkGa) _

lnte~esado en fotocopias . ~~
~ocumentos

nos que figuren nomas dos lugares das parroquias
de San Pedro de Eume, San Mar·tfn de Goente e Santiago de Capela (A Coruf'laJ .dÓs anos 1 50017

"?

Manoal Doce Vli\as. As
Neves - Capela - Pontedaume (A Coruña)'.

Maestro industrial -(electróni- ··
co). 23 anos e casado. Busca traballo do que seña. Permiso de
conducir e serviéi¿ militar ~umpli
dn

_

Tf.1 (98&) &&4544~
~o•~ .Ramón Rodriguez.

Quero poñerme en contácto
con al·gunha persoa de Ourense
aue llP.· internse Q tema das meiciñas marxinaies e rT}e poda informar sobar dil
Lols de . David Alvarez.
Alío Témega, 1 9-3º Ourense.

¿Ouén .'p.ode· decirme npmes
;i11tónctorios. gale~os e a sua
orixe. S1 nono sabedes. chéganme·
os nome·s.
nez, e/Juan Arana, e1 0-2° C lrún (Glpuz.

koa). :

·

Xoan Manuel :
Lémbrome de cando te conocín en Montevideo. hai algúns
anos. Semellabas ser un arxentinojnquedo. lnquedo polo naso
idioma (que ti. xenerosamente.
teimabas adeprender). lnquedo
pola nasa cultura . lnquedo. en
fin . pola liberación do home ga·lego.
Eu. como sabes. voltei á
rra. traQíldo conmigo únicamente as miñas limpas vivencias de
emigrante no Uruguai. E o meu
quefacer ali. sempre a prol da
nación galega .
Agora veño de enterarme_de
aue ti eres un dos aban'tleirados
da traida a üalic1a dos restos de
Castelao . Do s·eu corpo embalsamado polas mans fraternas de
Gumersindo Sánchez Guisande.
Pois ben . Xoan Manuel. Eu·
non .sei si te decatas ·das dinien.sións políticas do teu propósito.
Eu non sei si eres capaz de albiscar. dende o teu horizonte
«porteño». da trascendencia ·de
tal pretensión e de 'valorar a
confusión que traguería ·o feito .
Porque . voltar co «Guernica»
embalsamado que é o carpo de
Castelao sería. de feito, darlle o
espaldarazo a unha . «Xunta»
con escuras antecedentes e sin
representatividade
. algunha.
Elexida a dedo. Sin consultar ao
pobo. Que naceu morta e que
non mere<;:e nin o rnspéto por
parte do propio góberno do Estado H'español. tal como quedou

Te-

de o ;éculo XIII. cada unha sehai presa. Aínda non está moi
amasado co gallo da visita do
guiu diforentes camiños; e as .
clara a situación .- Por outra banPresidente Giscard.
da. non deix-a de ser .curioso o
respectivas linguas é culturas
Xa estou ollando a- Castelao
xeito como se leva o asunto.
erguéndose do seu sartego.
·s ofriron cadansua xeira de espeFíxese que. deica -agorá. non
inzado de dighidade. pra berrrar ~
rie ncias. pro certo ben diferen- _ vos:
fora nin consultada . E. dende lotes a unha da outra. E se acep-·
go, Daniel non pode voltar sin o
«Duero retornar a Galiza;
tamos que a lingui! e a cultura
mais non para morrer. senón pra·
meu consentimento. Será dason parcelas inseparable_s da
quela cando dispoña do seu luvivir. Creo no retorno á miña Te realidade nacional dun pobo. a '
_rra. que será un retorno á 'vida . a , gar de repouso definit ivo. Que
pretendida «rexeneración lenserá no camposanto de Rianxo.
loita . Con todo é preciso confegüística galega-portuguesa»
sar que hai un drama no meu
á beira do mar. Caladamente . ~ -únha- teim~ idealista de reconSin estrondos ... »
desterro. semellante a unha
vertir un proceso histórico que.
cruz. Ese drania. que é a miñ~
conw tal. -é iheversibl'e.
FERNANDO PEREIRA
pesada cruz. está enxendrado
CA~MAIAÓ
pola intersección de dous senti· M~is grav~ que o propiaménmentos terribles: un deles impi, _ te lingüí~ico é a posidón socio- ..
denos perd0ar aos asesinos e
.. 'política subxacente: que o gale- '
LUSISMO
verdugos de naso pobo ... » Ou
go. se tén de achegar ao portuA vista da re-a de comunicaben simpremente, sinxelamen_gués ·porque o Único futuro das
te: «quero deixar testimoño da
dos que. defendendo . posturas
lingu.as peque nas, e das nacións _
miña fé rexa no trunfo dos naacordes co que se vén anop_~q-uenas. é. o achegárense ás
sos ideaes. que non se limitan
meando «lusismo» en -relación
·- grandes. qú_e. ~e nón, desapareao .c onquerimento dun simple
eo problema da . normalización
-- ceron absortas por calqueira dos
Es~atuto otorgado polo Estado
da ling~a galega. están i'nvadin-;,,onstros do' nosó tempo. M eus .
H-español». E- ainda engadiría
do os xornales · do país. quera
· señpres : a vitalidad.e - dun pobo
ista refrexión lapidaria : - «x'uréi
deixar constancia de •que hai ga~
n_on ·-depe'11.de de _ «amo» ou
non voltar como un cadav.re polegos (e ·ahondó. non pensen) .
«protector» a quen se arrime ;lítico·.. . »
.
Ql:le discrepamos fondamente
depe'f}de •exc.his1v¡_:¡'m ent e de sí ·
Xoan Manue l:- ·ñon abonpá .
desa concepc iór:t e. fundamenmes:mo. da def~nsa dos seuss '
coa derradeira declaración . no
talmente . da base ideolóxica de
pro"pios interel?eS, de· que seña .
senso_de agardar P que se deañ
tipo socio-pol itico que a sustendono, conductor e suxeto da sua .
as condicións · pra o seu regreta .
propia historia; e tamén :-por suso» . xa que n'o n ten.des a ·v alen- ·
puesto.· das realcións internacio- t'ía de reconecer un. -~rro históri·Reconozco o pasado común
nais. pero ·a Ün .nh1el socioeo. erro de establecer' contaó- das comuriidé!des galega e porpolítico moito máis -;..amplo t;J.:
tos· cunha «Xunta» sin base potuguesa ; reconozco o tronc'o cocomplexQ. e moi distinto, do que
pular. asubiada o «Día da ' Patria
mún das duas linguas; reédnozo
a «comunidade cultural galegoGalega» polo_,pobo. E algún-dí.a
o esprito de irmandade que inda
portuguesa» . A sua postura e
a H_\storia vaivos x-ulgar e rion
hoxe latexa entre os nosos dous
solución. señores lusistas, amais
sered~s a'bsoltos.
pobos; reconozo, eo _fin .. as di ~
.de; anti-histórica e-idealista. _me- Remato. O tema ~coido que
versa.s aporté!cións qué o portu.receme outros apelativós: eljtisnon ,dá _pra r:noito máis. Eu. de
gués tén en potencia pra os tramo. complexo de colon'izado, e
é'alq'uera xeito. síntoma recon-;
batladores da literatura-. gal~géi ..fortado~" logo da arnigat?le con. no fondo. imperialismo, purp .
versa con ,Tereixa. a irmá. DíxoAgora ben ; Galicia é unha
n.os entón:
nación e Portugal. é outra; den- '·
~<Mire; · hai que a_garélar. Non
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