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AS DIFICULTADES
DO CONVENIO
Duran te 15 días e ha stra chegar da s negoc iac ións e somente se
ao presente convenio. o primeiro sentara avalada p'Jlo paro de
no sector da limpeza. unha serie «Faro » e «Galicia» en Santiago
de feitos. que lindan coa intriga,
levarían a .que a ING se retirara
páxina 4

A morte
do pal Miña
O Miño morre . Os verquidos ·
dun fato de industrias.
agravados pola falla
prácticamente absoluta de
depuradoras ao longo da
provincia luguesa. non ·
somente está a destruir a
riqueza piscícola. senón que
mesmo impide. en épocas. a
práctica normal do baño
est ival
páx i na

3

Nicaragua:
·'o fin
dun ·dictador
N in o imperialismo, nin a CIA
saben moi ben a que aterse
mentras a movilización ·
popular contra de Tachito
Somoza é cada vez máis ~
virulenta
páx i na 14

ALVARO . XIL,
«A Xunta, ese compango
de anli-galeguistas»
páx i na 7

-

en.paleiro a1leo
DIVORCIARSE
1. 2. 3. 4
Como xa é habitual. o señór
McCla.in escribe o su artículo na
páxina 3 de «El Correo Gallego». esta vez o 26 de agosto,
eneal do divorcio, adiantando as
razóns personais palas que se
·pronuncia encontra do mesmo
«razones· de principios morales
y caballerescos y por la experiencia de la vida».
Mais adiante continúa coa
sua disertación, proclamando
aos catre ·ventas que: «dívorciarse es burlar· ciertos principios morales y éticos. Cada burla de este tipo debilita la fibra
moral y ética· de la sociedad ..
favorece el adulterio ... el que se
divorcia está rompiendo la palabra dada y jurada».
Por riba. apoia as suas afirmacións na lei islámica onde di
haber cinco categorías: causas
·obrigatorias, recomendables. indiferentes, non recomendables
e causas prohibidas «el divorcio
·está al borde de las cosas prohibidas». e tamén dí:

«El divorcio produce más divorcio, Divorciados que vuelven
a casarse son tres veces más
propensos a divorciarse que los
que se casan por primera vez. El
que no encuentra la «felicidad»
en su primer matrimonio tiene
muy pocas posibilidades de encontrarla en los siguientes ... »
O divorcio que acó
nos preocupa, señor, é
o forzoso, o provocado
polas plataformas do
mar do norte ou pola
espulsión cara Barcelona ou a Alemania, o

íl

y

outro, .o decidido por
cada persoa, ese élle
un dereito practicado
dende tempo inmemorial ... mágoa que esa
esperienci·a que vostede acumulou non coincida nin unha migalla
coa nosa sociedade;
asi ninguén llo vai agradecer, Mr. McClain. :

de interpretación
traducción
coincidente y correcta de los
mismos; serán enormes las dificultades para formación de per,sonal i:dóneo capacitado para
una enseñanza eficiente; . un.
idioma más va a ser una pesada
«carga» para los pequeños escolares, que pocos la soportará.
etc. etc.»
Sr. Buxán, poderiamos talar de quen quer
coutar a creatividade
dos pobos, ccsimplificando» as suas relacións; re.mltlrnos a Castelao· talando dos homes pequenos que precisan patrias grandes e
dos animais e o seu
Idioma universal; pero,
á vista do remate . da
carta, temos que darlle
a razón: ¡si señor!; un
solo . idioma pra unha
soia nación!; non máls
transtornos nin gastos
estra!; pola oficialidade
ú"lca e escluslva do

VIVA O ESPERANTO!
Sen dúbida, a sección periodística que leva rexistrados máis
ataques á nosa lingua é «Cartas
al Director» de «La Voz de Gali-

galeg ~ !

cia» : sáb;uio. 26 de aaosto. alguen que firm'a R.A. Buxáne
que baixo do título «Mejor un
idioma que dos», atina, sen sabela nin querelo. coa solución
ao problema.
Despois dos disparates xa tópicos, remitíndose ao tema bíblico de «después de la confusión de lenguas», talando de
«los graves in convenientes» de
«la multiplicidad o proliferación
de idiomas, dialectos o de distintas formas de expresión>>. da
«manía» do '<<estudio de las lenguas regionales» de «espacios
territoriales reducidos», do
«idioma universal» pra «simplificar las relac¡ones humanas»,
pregúntase eneal da «utilidad
de tantos idiomas en una nación» , e remata atopándolle os
miolos á causa:

¿QUEN SOSPEITA OE
D~ MANUEL?

a contar ·mentiras entonaban el
réquiem de UCD de la que todos
se iban. llega don Manuel. y
pronto llegarán figuras no menos relevant.es, que sie~to no
poder anticipar aquí. ..
Si que conocemos a
don Manuel e, dende logo, pra el non é oportunismo vencellarse á
UCD, coa que de. ve.llo
mantén relación• inilmas -como con ccAuto•
pistas del Atlántico, S.A.
ou lberduero-; ao mlllor, o que semella mela
oportunista é que seña
presidente da Acade•
mia Galega de Lexlsla·
ción e Xurisprudencla,
ou do Congreso de D~
reito Galego, · Inda que
as veces dea probas,
como cabalelro sin
chata que é, de homlldade, e cecais por lao
cando elaborou unha
lista de presidenciable s españoles pré
Xunta Preautonómlca,
el mismo se colocase
no último lugar ...

« ... Por outra parte. no quiero
pensar lo que va a suceder
cuando se proclame, se implante y se imponga la cooficialidad
der idioma gallego. Necesariamente habrá más gastos por burocracia. más edificios que·
construir o alquilar y mayor empleo de material diverso; surgirán problemas para la redacción de documentos de todo
tipo y muchos líos por dificultad

Observo que este año se 'le
ha dedicado en las fiestas una
especialísima atención a los
niños y me apresuro a aplaudir
por ello. Que si las carreras de
bó!idos y de bicicletas, que si los
espectáculos infantiles en Maria •
Pita, que si los concursos en
Sarita Margarita, el caso es que
algunos, con elogiable iniciativa,
se han puesto de pronto a pensar que teníamos a los niños olvidados, marginados e incluso
maltratados desde esta nueva
democracia que es tan mal in .:
terpretada como para matar. la
inocencia de los· niñÓs y descuidar su limpieza de corazón.
Una sociedad especialmente
civilizada y depurada es siempre
aquella que se preocupa del
niño, que lo cuida, lo reserva. lo
protege.

LUIS CAPARROS

Luis CaparrM . periodista
«laureado» pala sua propia empresa e ilustre servidor dos mo·nopolios («Autopistas del Atlántico». FENOSA), responsable de
que non lle cobren a luz a algunha das empresas adicadas á
prensa periódica en Galicia (quitado. por desgracia , A NOSA
TERRA). e «plumista de la medianoche». tén a ber lembrar na
sua habitual sección correspondente ao 29 de agosto a urt dos
«Ouien sospeche que don
Manuel Iglesias Corral. fiscal de
la República, jurista insigne, caballero sin tacha y (a pesar de su
edad). uno de nuestros más jóvenes parlamentarios. ,. quien
sospeche -digo_:_ ~a más mínima maniobra oportunista. no
conoce ni a don Manuel ni al.
grupo» . Declaracións desta caste · fíxollas ao periód ico «ABC»
de Madrid don Ricardo de la
Cierva. que engadía:
«Yo siempre me he sentido
seguro en el grupo, pero mucho
más desde que .don Manuel
Iglesias Corral nos acompaña.
Justo' cuando otros aficionados

sectores máis marxinados da
sociedade: os rienos.

Conmovedor ·este Interés repent_l no polos
catlvos1 a mago• é que
somente se lembre deles o Sr. Caparrós co
gallo das «festas patronais)), nas que xa dacia
Joan Manuel Serrat:
«Hoy el noble y el VIiiano, el prohombre y el
gusano, bailan y ae dan
la mano, sin Importarles la farsa». Pero do
trato despreciativo, da
ed,ucaclón represiva e
alienante de todos os
días, deso non • • lembra. E precisamente
eso, «estimado colega .. ,
é o que mata «la lnocpn.
cia de los l')lños)).

S~SCRIBASE,
Desexo suscribirme ao periódico gf]lego semanal
A fl/OSA TERRA por un ano

0

por seis

mesesLl1f1 ~=·-··

Envio o importe (cheque O xiro posta/O
transferenciaO )

COLABORE COA
PRENSA GALEGA
AllOSAtBBBA
APARTADO ·1031

Cta . Cte.: 2114. Oficina: Alfredo Brañas. Banco Simeón - SANTIAGO..
As tarifas"tlos envíos por ano serán: Galicia

SANTIAGO

o Estado Español 1.200 Pts .. Europa 1.600 Pts .. Arxentina 2 .300 Pts .. USA. Canadá. Africa e Surainérica 2.050 Pt!
Por seis meses as tarifas serán a mitade das anuais mais 50 Pts.
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A MOR 1 E DO PAi Ml~O
O río Miño está morrendo .
Dende o seu mesmo nacemento vese abrigado a recoller
os verquid_
os das industrias que
esquencendo a lei, non dev.olven comenentemente depurada a auga que recollen do río .
Así. e tan 'somente é un exemplo. hai xa moito tempo que á
saída de Meira o Miño nena
perdeu toda canta riqueza piscícola podía acadar.
E o propietario da empresa
contaminante por estelencia
na zona . «Vega de Oro» sempre poderá alegar que son os
refugallos da vila -e non os
da sua industria de transformación de productos lácteos- os que lle fan ao río
cambear cora unha coor grisácea ou os que provocan un
tacto grasento tan peculiar
Porque coma case todas as vi las luguesas. tampouco Meira
conta con depuradora ningunha . Semellantes alegatos poderian espoñer coa mesma
tranquilidade os responsables
dos verquidos de «Arjeriz,
S.A .» en Robra. Outeiro ae
Reí , de «Complesa». «Prebe-

CADRO BRANCO
Movilizados polo
SGTM, os marlñelros de arrastre ao
fresco do porto da
Coruña esixen,
como é de lel, seis
días de descanso
ao ·m es.

tong» . «Abella» ou «Frigsa» .. .
en Lugo, e un longo ec~tera de
industrias que a carón da canle do M iño ou da. dos seus
moitos afluentes directos e indirectos van acelerando a agonía do Pai 'dos ríos galegps . .
No · tocante aos refugallos
das vilas . únicamente duas,
Sarria e Rábade . contarán con
senllas depuradoras. As máis,
inclusive a propia capital. verquerán directamente as suas
eslavas á canle dos ríos ou . no
caso da Costa. Norte. ao mar.
A inesistencia dunha depuradora en Lugo era xustificada
a A NOSA TERRA poJo inxeniero do Axuntamento lugués
don Mario Iglesias·: «Supón un
grande desembolso económico tanto por parte do Axunta~
mento coma por parte do Es..:
tado .. . e se o Axuntamento
anda apurado de diñeiro. o Estado tamén debe andar mal».
As obras suporían ·ao redor
dos 334 millós de pesetas a
repartir entre os dous organis~
mos a un 50 por cento.

Edita:Promocións Culturais
Galegas . SA
Comisión de
Fundadores:Acosta Beiras.
Xoaquín . Fontenla Rodríguez. Xosé
Luis. López Gómez, Felipe Senén .
Morales Quintana. Xosé Enrique'.
Varela .García. César .
Director:Margarita Ledo Andión .
Redactorf,!s e
colabo·radores:Xosé
Ramón Pousa. Xosé López. Antón L.
Galocha. Sisto G. Cabana
. • t.1
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que pasa?, pois que héii un Pe.ro porque se recollerbn ao
grande número de organismos día seguinte ... »
Así. · e gracias á ineficacia
que dificultan a uniformidade
e a coordinación nas decisións de tantos .o rganismos implicaou medidas preventivas ou dos que moitas veces tentarán, entre_. os recunchos da
sancionadoras».
Pola sua banda. o ICONA burocracia. lavar as propias
somente terá capacidade legal responsabilidades, e a falla de
naqueles casos en que se diñeiro nos presupostos muniatente contra da riqueza piscí- cipais e mesmo do Estado, ou
cola. O seu Xefe provincial en a inoperancia e comenencia
Lugo dábanos. en demostra- dos concellos. chégase á sición de que esta entidade es- tuación cnma a que . no 1975
taba realmente actuando con- obrigou á Xefatura Provincia~
tra da contaminación dos ríos, de Sanidade de Lugo a prohibir a utilización de baños pú«Üue teñan qwe ver co~ a relación de oficios remesaauga e coas suas canles hai dos a unha serie de industrias blicos na zona coutada polo
dous organismos. A «Con- contaminantes. da provincia. Axuntamento, así coma· a utifederación - H i2:rogr_~fi~a del Estaban na lista, entre ·outras. lización, dunhas sete fontes en
Norte de España» e a «Comi- «Pisquisa» e «Pegosa». de toda a cidade e estrarradio.
Así é que. denur:icias. pousaría de Aguas-zona occiden- lousa. por contaminación do
-según todos os organiscas
tal» . ambas con sede -en Ovie- río Sil en Quiroga, «Cabosa» e
do -informa un funcionario «Dragados» en Rubián. <dn- ..mos oficia is, os. particulares
desta última entidade. «Men- dustrial Recense» en Rece- non denuncian porque queren
tras a Confederación..se encar- cen·de. A Pontenov.a. «Arjerirn aforrar problemas--,- e · aH1da
ga de obras estatais, coma o en Robra, «Exm.inesa» en Ru- está por saber a quen hai que
Plan de regadío de Monforte, biales, por_ contaminación do denunciar se o ente contami~
nante non é unha industria depor·exemplo, a «Comisaría de río Lor. etc.
Precisamente na actualida- terminada. senón os resid UOS
Aguas» regula o u.so das canles e dos verquidos ás mes- de. ICONA está centrando a dunha vila ou dunha cidade.
E o Pai Miño sigue morrenmas canles, multas por verqui- sua ~tención na contamina~
dos. por contaminar. auga . A ción do río Eo. sobre todo a do.
«Comisaría de Aguas» de raíz dun verqÚido. ao parecer
Lugo notifica a Oviedo as in- da «Industrial Recense», no
CADRO NEGRO
fraccións en materia de conta- Río Torta, afluente do primeminación de augas ... e Oviedo rio. que provocou a marte de
A patronal da fábrienvía oficios ás industrias con- máis de .medio cento de . salca testil «REGOJO»
taminantes». E o Gobernador móns. mílleiros de troitas. rás de Redondela, susCivil será o encargado de im- e mesmo· cobras.
pendeu pagos e peDaquela, asegún nos infor- chou lle a fábrica
poñer a sanción que proceda.
Pro, según confirma o pro- maba o Xefe do «Laboratorio aos traballadores.
pi.o funcionario, «non hai unha Regional de Sanidad Animal»;
lei acaída. pois a lexislación «a composición da auga canque hai ~obor do particular .. . é do se recolleron as mostras
do século pasado. ¿Sab.e o E;~ prácticamente · norma!. ..
0
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POLA TARDE TOCA LIMPAR O MERCADO DE GANDO .

«0 salario vaise obter tendo en canta a · bruto 'do a no
pasado e a suba que prevén os Pactos da Moncloa.
Agora mesmo CC.00. vén de decrinos que a folga é
ilegal porque pasara de plazo. porque andamos en
negociacións e que ademais tén a sua desaprobación·
«Son maioría» declarabanos D. Migel Casares. director ·
de «Limpiezas Faro». horas antes de sentarse na
1
AISS da Coruña, o luns. con representantes de
CC.00. e da ING de cara o primeiro convenio
colectivo que tén o sector de traballadores da
limpieza de edificios públicos no naso país.
Ese mesmo día. 4 de setembro. os traballadores de
«Fa ro» e « Ga licia», en Santiago iniciaron o paro.
convocado pala ING. como medida de presión diante
da patronal. Finalmente. e dado que os resultados.
ainda que sin cubrir todas as reivindicacións salariais
e soc1a1s. significaban un avance importante. en
asamblea celebrada o martes a primeiras horas da
mañá os traballadores e máis a ING aceptaban o
convenio e neste superaranse as precisións salariais
de que falou o director de «Faro».

A PLANTILLA DE «FAROn NO HOSPITAL XERAL. E A DE «GALICIA» .
CON SERVICIO NO AEROPORTO. OPTARON POLA FOLGA

convenio

O sector da limpieza significase de salélrio . máis 50 por plus de
por unha restra de irregularida - trJnsporte nél parte económ ica -·
des que denuncian tanto as cen - unha serie de feitos levarían a que
trales sindicales como parte da pa- él ING se retirase da mesma o .día
trona! . neste caso o Sr . Casares : 29 e qu e os seus delegados - ·toesistencia de· empresas pirata dos os da zona de Santiago -contrato·s temporais. personal · plantexélsen o paro En principio.
sin asegurar ... ou desdobladas tanto CC .00 . como a ING acordanominalmente en varias . cada ron rl efe nder 750 pesetas e unha
unha cun numero reducido de serie rle milloras como a p_aga espostos de traballo e tamén . actua - tra de 30 días e 1 mes de vaca. cións marcadamente represoras ció ns . entre outras . pero pra - a
-«Fulgor». na Coruña. «Campos- · ce ntral estata l «as 750 non eran UJ
tela» . en Santiago-. A man de pr a deixar fixas e creemos - din - S._____________________________}
obra é considerado sin cualifica - nos
que a ING non botou .nú - Lti
AFORA. CAMBIAR
c.!ón e as empresas alugan_. ~s meros nin sabe botar néJmeros ai «VIRONSE TRATOS DE PORTAS
.
seus servrc1os a terce.rros .
porque senón non podía irá folga LL DE POSICIONS. E NON O PODIAMOS CONSENTIR»
Ao longo de 15 días. hastra e creemos que non se pode romte ... ». Pola contra . pra ING . que 0 conven io non ll e rn teres<lba
chegar á negociación definitiva do per. como fixo. sin causa xustifi<iadop tar unha postura de forza porque non podin f<Jce r repe rcurtir
presente convenio - 700 pesetas ca diJ e ímolo decir públicamen- aumentoba as posibilidades de íl subo nas co ntrotas e que preteSR . CARMEN : «ANDABAN A RIRSE DE NOS. PERO ... »
sentará p<Jtrona l definitivamente río o laudo . Qued amo s en consul e ao rachar CC.00. os acordos 'de tar na deleg¿:¡crón de tralJallo este
· convc.r.io previo. 7 50 pesetas. e pormeno r ond e se nos informou
levar as negociacións ·polos Pac - que ese era un problema escl us1 -·
tos da Moncloa a través da valo - vo da parte empresarial . Entón
rac ión da masa salarial do 77 . a pedimos o salón de actos pra tra ING mantivose en non aceptar tar con esta . Os patrons mandaroese vira xe e de continuar a defen- nos sair un momento ¡:;ira fora e
dér aquela cantidade como pun.to condo voltamos a entrar volverande partida . e de feito . este conve- se atrás de todo o tratado --paga
nio escede ao Pacto da íVloncloa e de 30 días. vaca c ións . 21 días de
non parte de ningunha valoración paga de beneficios . 5 por cento
cfo masa salarial como nun princi- rl e Jntiq C1edade
e poriían 25
pio xa afirmaramos» .
días de paga . 25 de vacacións. 15
de herit:ficios. 4 de antigüedade .
Por fin acordaron outra vez 1 mes
A HISTORIA DO PRIMEIRO
de paga . 1 mes de vaca cións e xa
CONVENIO
neg¿:¡ba n hastra a última oferta sa lílrial que era de 680 pesetas
Propuxemoslles . ese día. partir a
«O día 2 1 de agosto estivemos ·diferencia entre 7 50 e as 680
na A/SS e a patronal dixonos
r eró non querían saber nad a. Viu -

1

sP. que están ate1tos a levalo todo
e que queren seguir chupando e
que CC.00 . cada vez se descolgaba máis de nós» . Así nos espón
Celestino Miñóns Vazquez a historrél deste convenio . Traballa . con
6 crrstaleiros máis e 92 mulleres
nn «Faro» . ná Jimpeza do Hospital
Xeral de Galicia e do Mercado de
Gílnrlo. Carmen Martínez Romero.
t<1mén de «Faron . foi outro dos
tres cielegados da ING no comité
neqociador - CC .00 . tivo 5
memhros. todos da Coruña ...:_:
«pero rlespois negaron hastra as
680 e foronse ás 620 e hastra ás
61 5. Est1veron rindose de nós. dec1nrlo cincuenta parvadas porque
queríamos 5 días pra un traballarlor s1 dJba a lúz ou lle daba a muller. 111cluso d·ixeron que bueno,
eses cinco días podían ser sin paqar e que os queríamos pra folqilnzu ; outro engadia que ben nos
che~¡aha un día de festa por ter un
filio . Nada máis que rindose de
nós. Trvemos que erguernos e
sair Creo que CC .00 . -que xa
antes de discutir trata con eles for;1
aceptalles todo e nós non
podemos vivir con 14.000 pese tas. queremos un sueldo como en
Viqo e Ferro!» .
«Vese c laramente que están
mangoneados pola patronal. cada
vP.L se descolgaba máis e máis e
cl1xo que de todas as maneiras iba
firmar . qu e tiña poder pra facelo.
pero nós. 1N G. e eu como repre sentü nte das miñas compañeiras
non firmo así . porque é vergon zoso ciu e teri amos un 4 de antigüe dnde e cheg uemos cun 4 . que
lfi1iamos 15 bene fi c ios e o m es mo . e télmpouco aceptaban o do
transporte. si non cambean de actit11rle non no s han v er na Coruña
verannos nun paro» .
E C81estino remachaba : «E na quel<1s co ndi c ió ns non firmamos .
CC .00 . soi o mira polo capitalismo
e por salvar a sua situación» .
E o día 4 houbo o paro en Santinqo -- CC .00 . desconvocara na
Coru1iél -· O persona l ausiliar do
Hospital non foi escesivamente
solidario . As trabal/adoras da lim peza deixaron algún equipo pra
cuidados intensivos. prematuros.
quirófanos e agardaron a que ·
seus representantes viñeran da
negocia ción

Consideran o resul-tado aceptable sementes pero. eso sí. deriva do da s posicións de forza O martes voltaron ao traballo con cenas
conquistas e moitas milloras aíndá
por defender. como unha xeneral
mur importante : pasar a· fixos das
planti lla s dos ·centros onde traball éln. pero este é outro asunto .
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crónica política

Ascón, entregado
a árbitros cristianos

Coa próslma aprobación do Testo Constlt.uclonal español polo S9nado, cumpllrase o
ultlmo fito de lexlllrn!!lclón dun · proceso que
• • encetou no ano-7•;-cando a esquerda española pactou a transición do franqulsmo a
un réxlme parlamentario de tipo europeo occidental. Esta ruptura pactada levaba consigo a caintlnuldade, balxo de novas formas
democrétlco-parlamentarlas, do alatema capitalista Imperante dalca antón no Estado español. · A admisión do modelo europeo occidental, a do trénslto controlado ao mesmo,,
metlía no mesmo saco á derelta, xa actuante
balxo do fascismo, e é eaquerda de émblto
estatal.

• FERNANDO FRANCO

Catro horas e media foi o tempo que se necesitou, o
pasado 2 de Setembro. p'ra que traballadores de
Asean asistentes a unha asamblea convocada ')Olo
comité dé folga decidiran. por maioria aceptar ~
proposta deste: e veleiqu í que 428 optaron polo
arbitraxe. alternativa que ao comité apoiado pala
USO lle permite tjescargar das suas. costas a pesada
carga da responsabilidade. pra depositala nuns
«arbitras» teóricamente neutrais. Un equipo de dez
homes que parez 'representar. aínda que non poñamos
en dúbida a sua profesionalidade, a frol e nata da
dereita democrática. coa escepción do catedrático
Leónidas de Carlos. Xunto dil. e facendo honor ás
suas cristianas reminiscencias. a USO elixíu , nove
homes. navegantes polos mesmos mares: Antonio
Hernández Gil, García de Enterría, José Ramón
Lasuen. Víctor Moro, Fernando Somoza, Gerardo
Harguindey, José María Gil ftobles, Joaquín Ruiz
Giménez e llla Cauto.

1

· t.

Aos 428 votos obtidos en favor
franquismo deica os nasos días.
do arbitraxe. e que en realidade
Comentou Santos. e a moitos non
foron de confianza ao comité, hai
nos descubriu ningún mundo. que
que engadir os 1 55 partidarios da
persoas de confianza lle dixeran
continuación da folQa. proposta
que a empresa xa tiña a intención
defendida·pola ING en coherencia
de abrir por estas datas hai bascoas posturas mantidas por esta
tante tempo. o que non fai descacentral dende o principio do conbellado pensar que lle interesou
flicto. e outros 294 votos apoia- .,..,manter o conflicto como fora.
ron a postura exposta por CC .00 .
Son oito os puntos que reflexa
e UGT. de seguir negociando. con
a alternativa do arbitraxe feita
arbitraxe cando fora necesario.
polo comité : Asegún ésta. deben
someterse a il as diverxencias sobre dos sete traballadores despe¿IN TERESOULLE A EMPRESA MANTERO
didos. dos cales somente o priCONFLICTO?
meiro considerou improcedente a
Maxistratura : Diéguez. Santos,
Fontán. Lois. Iglesias. Antera e
Na porta de entrada ao pabeCastro. Igualmente. as sancións e
llón municipal . membros da ING
a reconversión de personal que
repartían un comunicado no que
criticaban de traidoras as postu- pretende a empresa serán a criterio do arbitraxe. o mesmo que a
ras de CC .00 . e u ·GT. facendo tamén unha dura critica da ambidata de apertura desque se acorden estes puntos anteriores. Do
güedade da USO . en liña agora
mesmo xeito. Cl.-arbitraxe decidirá
coas duas centrales. A CNT. pala
os salarios do tempo de peche pasua parte. difundiu un comunicatronal e as pagas . ademais de si
do que se lería despois públicase considera prorrogado ou non o
mente. no que acusaba as centraconvenio vixente . A comisión neles de «entreguistas» . Non fallagociadora . formada por Currás.
ban polos arredores. pero discreFernández Carrera . Vidal. Santos
tamente situadas. as FOP. cecais
e Rivas. deberá poseer plenos povelando pala seguridade dos tra deres pra decidir.
balladores. como é costume seu .
Tras da proposta do comité. as
Xa nun primeiro intre. o home
centrales asistentes manifestaron
de USO e membro do comité de
as suas pos1c1uns . momento no
folga. Bieito Santos. dixo que a in que apareceron os únicos signos
formación feíta pública pola emde tensión entre os traballadores.
presa sobre a reapertura o 18 de
principa lmente ca.ndo Abalo. da
Setembro non era máis que unha
ING e membro do comité. acusou
táctica. unha provocación. feita
a CC.00 .. UGT e USO de imperiapouco antes desta asamblea deci listas españolistas: «Con estas
soria coa intención de dividir aíncentrales. vannos cons!_.Oerar
da máis aos traballadores. golpea sempre uns paiasos». dixo. Antes
dos polo conflicto de máis longa
talaría CC .00 .. ri11P. gP. mant1vo na
duración . den·de a ' instalación do

sua postura clásica de negocia- .
ción. e tamén a UGT falou desta
como saída · máis airosa, perante.
unha correlación de forzas que.
pra eles, non é favorable aos traballadores : «Noh rechazamos o
arbitraxe. pero antes é preciso establecer un marco de negociacións». A USO apoiou ao comité
de empresa. no que é maioritaria.
e o independente Antero coincidíu coa ING na continuación das
movi lizacións.

UNHA CONSTITUCION RETARDARIA

Esta foi a grande baza xogada pola burguesía monopolista . coa axuda de todo o imperialismo occidental. e que levou
a coinc.i dencias que desbarataron a dialéctica política necesaria mesmo pra conseguir un modelo europeo o máis adiantado posible. Neste senso. como reconoce a propia estrema
esquerda española. a iniciativa levouna a oligarquía. e o testo
legal que van sancionar agora as C~maras denota este carácter abertamente reaccionario en ámbitos que. como o da
educación ou o da sánidade. podarían ter un contido socializador.
Polo contrario. o modelo aprobado nestes eidos é inda
máis retardatario que o da época fascista. O carácter aberto
e declaradamente burgués do Estado reconócese esplícitamente ab afirmar que o sistema será o tipico da economía
social de mercado. forma eufemística que quer decir o sistema de monopolios. No tocante aos problemas das nacións
asoballadas (Galicia. Países Cataláns. Euskadi e Canarias)
ofrécese sinxelamente unha descentralización administrativa
do Estado en forma de alternativa autonómica, que vai destinada máis a combater os procesos de conquista de soberanía
destes pobos e a confundir á opinión pública. que a facer a
mínima concesión ou reconocemento real. E pois. un proiecto «rexionalizadorn . que abrangue tamén a rex1óns ou comarcas do que estrictamente se debe entender por España :
Andalucía. Extremadurn. Murcia. Cantabria ...

DEMASIADAS PALABRAS
BONITAS
.

As tensións entre os presentes
manifestáronse r,ando cada central defendeu as suas posturas.
·Pr.á UGT. «O arbitraxe neste intre
é non asumir o final do conflicto» .
O membro da ING comentou que
xa eran demasiadas palabras bonitas. e recordoulle a xente que xa
'dende o principio a sua central foi
partidaria da movilización na rua e
a xeneral1zac1ón do conflicto,
actitude non apoiada polas centrales claudicantes. Iglesias. da
USO. qixo despois que non conduce a nada que unhas centrales
ataquen as outras. «porque o nemigo é común». como tamén recordou a U GT.
¿Negociar? ¿Qué? Dixo Antero
no seu turno. «levamos seis meses negociando sen resultados. e
co1do que a empresa non vai admitir a negociación nen o .• arbitraxe hastra que a correlación de
forzas non seña máis favorable a
nós. e pra isa necesitamos estar
unidos. Ou todos o ninguén» .
Guillermo Fontán fixo unha intervención con certos timbres demagóxicos. facendo un análisis· estrano nalgúns puntos: esiste unha
correlación de forzase os traballadores déronl le unha lección á empresa . Pra Fontán. o cam iño hoxe
podería ser a movilizac ión solidaria «pero ista non esistíu e non vai
habela» . E defendeu o arbitraxe .
Antes da votación talaron algúns traballadores. e a intervención dun deles foi especialmente
emotiva pola sua solidaridade cos
despedidos :
«Compañfliros
- di'x o- eu estou tan arruinado
como moitos de vós. pero sigo
pensa ndo que non podemos
aceptar os despidos porque non
son xustos. Si resistimos deica
ag ora podemos tace.lo máis tempo . que piares tempos pasa mos» .
Tras de máis de seis meses de
conflicto aberto. a empresa sigue
mantendo a sua esixencia dos
sete despedidos. «Se agora ímos
ao arbitraxe. ¿pór qué non se fixo ·
ao principio? ¿Nesto quedou a
nosa resistencia? ». comehtou al r¡l'.111 traball.ado r

O NON DAS NACIONS

Diante diste proiecto. a actitude dos partidos políticos non
pode ser máis sign ificativa . A dere ita real (UCD. AP) pa"r ticipou activamente no mesmo. a esquerda parlamentaria
(PSOE . PCE) colaborou democráticamente e a estrema·
esquerda testimonial vai bendizoar a operación. se ben con
argumentacións moralizantes. decindo que é unha Constitución oligárquica pero que significa .un paso adiante respecto
da situación anterior (?).
Lóxicamente . votarán sí ou. de ser moi moralistas e testimoniais. absteranse . .Nada tén de particular. inda que sí resulte ben significativo. que o non aberto e decidido vaia vir
das nacións oprimidas. Na propia l:.uskac:ll. un partido moaerc:ido e autonomista como o PNV atópase nunha situación
con tradictoria entre querer decir si. palas suas vincu lacións
nos proiectos reformistas do Estado. e a presión das suas bases. que quererínn ver. cando menos. reconocida a posibilidade teórica de acadar unha Euskadi libre.
En Galici a. o BN-PG xa anunc;iou. hai tempo, a sua s;lecisión de combater activamente a constítución español.a e coloniéll e o que significa pra Galicia . actitude que consecuentemente leva ao non aberto. En Catalunya. será o independentismo real o que tamén dirá non. En todos os casos. mantense a tesis de que, mesmo a nivel pragmático. votar non, será o
máis úÜI prá clarificación popular. pra o agrandamento do ·
movemento nacionalista e pra que o Estado español manteña posturas máis respétuosas e at_entas respecto da problemática deses países .
A UTILIZACION DO TERRORISMO
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DE SEIS MESES DE CONFLICTO ABERT.O _ARBITRAXE
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Curiosamen.te. nos lugares nos que se vai dar este non.
progresista e popular . apenas vai haber «nons» COl)notados
de posicións ultradereitistas de volta ao pqsado. mentras qu•!
sí serán u~ha migalliña máis notorios no caso de Españ~.
Esta coincidencia puramente formal servirá esclusivament3
pra que a propaganda democrática fustigue aos que consecuentemente ousen decir «non» a un proiecto superado pol :3
hi~toria e polos anceios socia is de cada un dos pobos qu :i
hoxe integran o ·Estado español.
E ben sintomático que as accións terroristas últimas, ria
caso galega específicamente. estiveran destinadas non a desestabilizar a democracia . senón a estabilizarla nun país no
que a clarificación política empeza a ser peligrosa pra os
pro1ectos imperialistas. Toda a dereita e esquerda sucursalista está tentando utilizar estas actividades pra avalar o proceso constitucionai nun país no que a democracia. por co lonialista e ineficaz. non parez ter afervoados comungadores no
seo das clases populares . E unha sinxela manipulación ir da
condena dos actos terroristas a quere r connotar de terroristas aos que se opoñen a unha falsa democracia.

..............................

~
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As 11 Xornadas. Os milagros de .A mil
do ensino
deGalicia

Veñen de se celebrar no Co lexio Altamar de Vigo as 11 XORNADAS DO ENSINO DE GALI CIA. que reuniron os días 29, 30.e
31 de Agosto. a perta de 400 ensinantes ' de toda Galicia . O primeiro intento de celebración dunhas Xornadas do Ensino data de
Agosto de 1976: nos Milagros
(Maceda . Ourense) reuníronse ensinantes pra discutiren a problemática do en sino no noso país
en todas as suas vertentes. Ao segundo día de ce leb ración , a Gu ardía Civil ordenou desaloxar a todos os part icip antes . re matando
deste xeito as Xornadas ... can do
aínda estaban a come nzar.
Estas 11 Xornadas leváronse a
cabo despois du n proceso asambleario qu e se desenrolou ao longo do curso 77 -79 e do cal xurdiron Comisións Xestora s pra cada
zo na de Galicia . que tiñan por misión organizárenas técni ca m en te.
A di.stribución de actividades
fíxose da seguinte maneira : pola
. mañá, presentac ión de ponen.
·
cías e debate asambleario das
mesmas despoi s; pol a tarde , celebración de Seminarios Didácticos
encol de distintos temas ; po la
noite. actividades culturais complementari as.
O día 29. adicouse á discusión
dos TIPOS DE ESCOLA . Pre sentáronse as seguintes ponencias: c! Dende a escala, contra a
escala» . por J Espinosa ; «Sentido político da escola públi ca» .
«Alternativa do funcionariado » e
«A estatalización, única alternativa ao ensino privado». defendidas
pola UTEG .
O día 30 estivo adicado ao
. tema NORMALIZACION DA LINGUA. contá ndose cunhá única
ponenci a. «Pola normalización,
contra a coo ficialidad e». presentélda pola UTEG .
o día 31 tivo como .tema xeral
o da PLANIFICACION DO ENSlNO , coas seg uintes ponencias:
«Análisis da situac ión actual e
pe rs pectivas de planificación de
cara ao futuro» . que presentou a
UTEG e «Cara un f;) ns ino popular», defendida por Enrique Tello .
Os Seminarios abrang ue ron
unha ampla gama de temas pedagóxi cos, · en diferentes poi as do
ensino do noso país. Ve leiqu í algúns deles:
• Ar~es pl ásti cas na esca la,
por Carlós V arela
e Cantos· infantís, por Xurxo
To rres .
• Form ació n integral e liberadora cara a in clu ir ao home no seu
m1;dio. por Adela Figueroa .
e Sem_ioloxía da ima xe. por
Xosé Paz.

Os ofrecidos han chegar mañá
'd ía 9 de setembro. a Amil. no
Axuntamento de Maraña en Pon ·
tevedra. pra achegarse á" Santa
deixa r constancia de obed ienci &
· én cada billete que se vai pendu ·
rancio no tul, espresar pública rninte que hai algo que non va !
b"en . con fiar se en que tamén as
causas de . difíc il esplicación
-xeralmente. as doenzas psíquicas son reconocidas comunitaria·
mente- se solucionasen. e volta :
prá casa . despois da romería, co~
pensamentos algo máis descan sados.
Son as clases populares as qu e
se ofrece n en Amil , e non podíé
ser doutra maneira; os homes e
seu s aos «milagros» ...
mulleres ga legas .con xentes na
Suiza -como a patrona do ano paOs ofrecidos son moitos e
quizabes recunquen os que xa fosado que iba no cadaleito - que
e O formalismo e a sua apli- veñen cada setembro a as istir cos ran ao Corpiño no 23 de ~unio .
cación á Lin güfstica e ás Matemáticas. por César Varela.
, e Música na escala. por XL
Fernández Castro.
• A arte galega como afirmación dun pobo. por Felipe Senén .
• Didáctica da Historia de Galicia, por Francisco Carballo e
máis Felipe Senén .
e A competencia social e a
lingua. por Franci sco Rodríguez .
e Metodoloxía do ensi no do
ga lega, por S.E. Radío .
e Os títeres na esca la, por
Ana Rodríguez.
e Un 1exemp lo da Ilustración
na Gali ci a do séc ulo XVIII , por Pilar All eq ue.
Dentro das actividades culturais complementarias. proiectáronse diversos cortos gal egos ( «0
pai de Migueliño ». «Os oleiros ».
«U nh a navallada na nosa terra» .. .!. un filme palestino e a famosa película «0 acorazado Potem kin». Tamén se presentou como
novedade ·editorial, o libro «Pra
unha educación preescolar gale ga» ( 1 ). de Xurxo Torres Santomé
e Montse Erauskin Salazar. membros do INSTITUTO SOCIOPEDAGOXICO GALEGO , do que
se fixo tamén
blica .

ª presenta ción

pú-

No acto de cla usura . a Xunta
X estora informou do seu labor ao
frente da organización das Xornadas. clarexando o estado de cantas das mesmas e facendo aos
asistentes a prop osta de traspasar.
a organ ización de futuras edic i1óns
das Xornadas do Ensino de Gal i ~
cia ao IN STITUTO SOCIOPEDA GOX ICO GALEGO, a piques de se
legal izar . proposta que a asam b lea de asistentes aceptou.
A celebrac ión destas Xomadas. e, sobre todo. o feito de teren contmu 1dadé no futuro é algo
de vi ta l importancia pra o ensino
do noso pa ís. Están a demostrar
as pos ib il1idades dun eins ino nacional. que resposta a contidos galegas en tod as as su as dimensíóns,
ao mar xe da po lítica educativa esp añola A lén da fecund idade que
supón o debate asam bl eario de
temas de grande importancia no
mundo do ens ino de aquí e de
agora . as Xornadas poden moi
ber ser no futum -os. ai'ice·rces
xa es tán construidos- o xe rmolo
do,s proiectos e das orien t ac1ións
que han de configmar o ·':fns i110
galeg a da nasa patria ceibe .
(1 ) X . TO RRES e 1v1 tRAV~KIW .
Pra unha educaci'ó 'n
preescolar ga,l ega. Eds.
X istral. Agosto 1978 .
·

Outros. ese m esmo dia , van de
xionllos na proce sión da Virxen do
Faro ..
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A este home, un dos máis ricos de Galicia, que se emocionOu
profundamente ao falarmos de Alexandre
Bóveda, non lle acaba
de cadrar aquela Autonomía que o Partido Galeguista defendeú
nos anos 30 con este «Compargo» que provén
doutros intereses. ·
E preocúpalle. Preocúpalle e vai falando das causas e das
persoas polo seu nome, ao tempo que lembra moitos dos seus

artigos sobre pinwra· en «Ronsel». «Nós».
«A Nasa Terra» ou «Indice». Os pintores máis visos -Castelao,
Masid2, hoxe Laxeiro-., ·
·
son os seus pintores, mentras afirma
haber unha escola ílBlega nesto da pintura. E un persona?Ce
conservador. con toda a
tristura histórica do que ouidera ter sido
a burguesía nacional enraizada no galeguismo.

ALVARO XII.,

<<A Xunta.
ese compango de antigaleguislas>>
Quizabes un. dos seus
emprendemeritos menos
conocidos a nivel público foron aqueles vencellados á x~nétlca.

Sí. eu tiven un mestre. co . que
Galicia ten unha grande deuda. un
mestre como Don Cruz Gallástegui Unamuno. director da Misión
Biolóxica e colaborei con el nas
investigacións dos cromosomas
do millo e da pataca pero tiña .
ademais. un estudo pra o que fun
pensionado na Alemania . que tra taba da obtención de planta de
toxo de fácil reproducción . O toxo
é a planta á que máis lle debe Galicia -agora está ardendo e empobreGéndose o país- porque é
unha leguminosa moi rica en nitróxeno. pero ten esas espiñas
que producen no gando . .esl?e;!.a_lmente no vacuno. unhas actas;
unhas feridas . que ao camela non
permiten . en gran medida. o seu
aproveitamento . Eu fun a Bretaña .
a Irlanda . por Europa adiante .
Busquei distintas sementes e obtiven unhas con espiña moi blanda ·que me serviron de <epais» e
despois de varios cruces consenguín plant.as que non era estériles
e que non tiñan espiña . A semente reproducíase perfectamente
pero soio se botou en fincas particulares
e na estiven
Misión . tempo
tamén en
Berlín. onde
na
U niversidade co profesor Baur. o
millar xenetista do mundo na época.
Despols, en Pontevedra,
tol presidente do Partido
Galeguista e livo gran
amislade con Bóveda.

Con Bóveda íntima . Estivemos
xuntos na cadea e cando o baixa . ron pra o fusilar acompañámolo
eu e máis un rapaz , Evaristo Mosquera ... Era un galeguista puro.
puro. era a nasa vida por eso esta mos todos moi tristes. porque o
de agora non ten nada que ver co
que nós intentábamos e fixemos.
e lembro a Castelao e ao seu gru po. o máis serio que nunca houbo'
en Gal1cia.
Tamén voslede estivo
condenado a marte e sobre disto Borobó penso
que escribiu, non hai
moito, que se salvou gracias a unha conversa
privada dos Fernández
con Franco na que lle
aseguraron que Alvaro
XII era imprescindible
pra artellar os matadeiros de vacuno.

Non. eso é unha causa de Borobó.
Eramos once os condenados a
marte e o único.qu.e non foi fusilado fun eu porque un home estraordinario , pala sua humanidade. Antonio Corsanego.. corone l
de artillería e xefe da VIII rexión.
era primo da miña muller ·e tiroume do lío ese. Despois víronse situacións difíciles. moitos quedaron cesantes nos seus destinos.
pero non perdimos o contacto
nunca e axudabamonos. Eu colo quei filias e irmáns de vellos galeguistas. de compañeiros , por
exemplo a Víctor Casas.

Qu• flxo p ..a ter o capital
que ten?

Traballar. traballar. aquí estaba
abandonado todo.
E fol un home preocupado pola cultura, inclusive
se tala de vostede co
adxetlvo de mecenazgo.

Como eu tiña diñeiro axudaba a
todas esas causas . Culturalmente
non é qué esteamos moi alá pero
estase moito millar que cando nós
empezamos co galeguismo. e á
lingoa véxolle futuro . fálase . Aquí.
en Lugo. eu prómovín a revista
d~onsel» que xunto con «Nós»
sostivo naquel entón a_cultura galega . Alí estaban todos los rapaces con interés: Pimentel. Correa
Calderón, Alvaro Cebreiro. Manuel Antonio, Antón Vilar Ponte.
Carlos Arauja. todos ... As dificultades eran moitas. fundamentalmente económicas porque era en
papel «Couché». con moita ilustración. non sei xa como era a distribución nin canta a tirada , había
suscritores.
E da prensa hoxe, en Gallcla, ¿qué· opina?

- .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,_ _ _ _IÍÍlilllliillilíii!iíi9
Felar de vostecte é tetar
de Zellla, Pe•canove, o•
frlgorlflcos de Porrlño,
de M6rlda, Frlgaa, Semlselectas, Cemento•
do Oural, Transfersa •••
pensa que hal unha burguesía nacional e nese
caso ¿cal seria o seu papel?
·

11••

Sí. pode habe1a pero sin cohe sión . hai unha burgeusía nacional
galega sih gran importancia e
hoxe non ten ningún papel que
cumplir. non ten pulo . está como
estou eu .. . e está fara de Galicia .
ademáis non ten contido espiri tual .. difícil. .. agora con esto da
Xunta famosa onde. salvo Dónega . non hai nin un soio galeguista
senón que o que hai é antigaleguistas.
Polo tanto entre esta Autonomía e a que vosledes
defenderon ... ?

Os homes que levan esta non
teñen idea do que é a Autonomía .
e algo de tanta importancia está
conducido por xentes sin espe riencia política.' que nunca estudaron un soio problema . Eu. por
exemplo. fun director da Repoboación Forestal de Pontevedra e
ho xe esta na queimando ¿verda de? non están integrados na reali dade galega e proveñen doutros
intereses. queren que os deixen
tranquilos e preocúpalles buscar
fontes de diñeiro .
E un ha alternativa patriótica e popular, como o
que é o Bloque, o que foi a
manifestación do Día da
Patria ¿qué papel ·cumple?

Poi.s si se dá ben . e ao lev arse a

efecto ter1 contrdo tal. é rnteresan ·
te E rnteresante dec1rlle ao país
que a hai. que har uri sentimento
autonomista galega
onte veu
verme Rosón e non teñen idea de
nada . Nós íbamos a que nos fusilasen cantando o Himno Galega e
estos non queren nada destas
causas . síntense máis cómodos
escoit;mrln ri Marcha Real.
Agora fálase de Iglesias
Corral •.•

cunha ma1oría absoluta de Don
Xosé Fernández López . un dos homes máis galegurstas. millar formados e máis intelixentes -eu
convivo con eles no traballo.:....:.. que
fan todo pensando en Galicia. en
que está atrasada e que hai que
erguela.
,
Vostede sabe da, 'situación dq naso mar, que o
pequeno e medio armador mal resiste., que o Goberno non representa os
seus Intereses e que,
dalgunha maneira. solo
se zafaron as grandes
empresas que; en cambio, o Goberno sí representa.

Iglesias Corral. que toda a sua
vida foi un sivergonza. agora
naturalmente tenta aproveitar a
ocasión pra ter outro cargo de
máis categoría que presidente da
Non. que va. Pescanov¡;i si non fóXunta e tal .. bon . sería un desassemos nós o Goberno non nos
tre. O problema que máis me
axuda .en nada porque . ademais.
preocupa hoxe é precisamente o
son irresponsables.
da Autonomía. que a vexo moi Entende que é necesaria
mal' e penso que Xunta . Diputa- e urxente unha reforma
cións e todo ese compango non pesqueira galega e que,
valen pra nada . O noso país nece-. en lodo caso, dianle do
peligro de esfarelamento
sita homes e lihertade . libertade do sector é sempre preque a vai habenrlo. homes que ferible aguanlalo hastra
non os hai . Hai en Galicia unha que poidera facerse?
crisis de homes como non houbo Sí. primeiro habería que preocu parse dos pescadores. despois
na miria mocedade
Retírese a homes no nivel dotar á pesca de elementos téc.ni intelectual ¿nonsi? Pero cos. de bons barcos, axudala eco¿Quén é o responsable
nómicamente con créditos xene do que afirma?
O desánimo. o que naide lles facía rosos e o pequeno e medio arcaso. c laro. e despois esa outra mador terían de seguir traba llado .
e a baixura e o marisc;:¡ueo tamén
carencia . esa plaga terrible que é
racionalizandoo: E urxente e nea emigración
Ao talar de vostede pen- cesaria e o sector hai que consersase en Pescanova e nun valo porqÚe nestes últimos anos o
sector importante nos mariñeiro adequiriu moita ·resrecursos galegos. ¿Siponsabilidacle e conocemento do
gue a ser Pescanova
unha empresa galega ou prohl emas. E. o primeiro problema
houbo absorción?
que eu arranxaría e despois o do
Non . non qalega no cen por cen. ensinn
~

' Mala. moi mala. está fara do país .
é moi frívola. ·Estos días está publicando Augusto Assía unhas
causas na «Voz de Galic ia» sobre
o .terrorismo e sobre tal que son
un ha porquería. vamos! ... e ademáis é un sinvergonza .... é o·marido de Victoria Armesto ... A pren sa ílalega tería que ser unha cau sa máis entor:iada cos problemas
de Gal icia. como é «A Vanguardia». por exemplo. que vive os
problemas de Catalunya . e ter homes pra facela porque nonnai
profesionais Sería urxente formar
persoas en com'un ic ación pero é
que a x~nte . en Galicia. non lle -dá
impórtancia á comunicación.
Pero pode chegar a interesarse, como noutras
iniciativas. Por exemplo,
esta nova época do Seminario de Esludos Galeogs ¿qué obxelivos
terá?
~

Obxetivo~ a centos. · porq·uef os
problemas de Gal icia están no seu
noventa por cento sin estudar . Ahí
está Isidro Parga que ten centos
de traballos sin publicar. que xa
estivo connosco no SEG e fixo
todo o que hai en Galicia de Xeoloxia . a el lle debemos «Te rra de
Me lide» .

Sí, tampouco hai en Galicia facultade de Xeolóxicas e mentras a mineiría •..

En mans estranxeiras.
Pero tanto pra que o Seminario poida publicar
os estudos de Isidro Parga, se analice a riqueza
mineira e se poña nas
mans do país, ¿qué é necesario? ¿Soberanía política?

Claro. é necesario que haxa xente.
que se xunte. que pida. que esixa
e· ll e demostre ao país que non se
pode ir adiante si estas causas
non van tamén adiante e non
están nas mans que deben estar.
MARGARITA LEDO

NACIONAL
Cinco anos defendendo na Ría do Burgo.
Cinco anos que se saldan en
enirentarhentos coa Guradia Civil, algún
que outro Consello de Guerra . e tamén un
maior conocemento de quen é quen.
Primeiro foi a oposición a que se instalase
unha Central Marisqueira, usurpando
terreas que dende sempre viñeran senda
utilizados palas mariscadoras. Despois
'oitar contra das parcelas dos «ricachos, de

8 /A NosA TERllÁ
~O ou 70. os da Cooperativa. cfue xa nin

tiñamos por onde pasar. Un día fornas
mr;iriscar a unha delas e un Guardia Civil
pegoulle ..unha paliza a unha compañeira.
Nó~ entón. tentamos levantar as estacas.
houbo de todo, pero hoxe a Ría
conseguimos que fose libre pra todo o que
teña. un carnet de mariscador ... » Agora
Sancrisa -sociedade con intereses na
reseñada Central marisqueira- quere

construir 600 casas, ao que semella,
camuflándoas como «vivencias socia is»,
sobre dunha parte importante da Ría,
. facendo un recheo de a rea, ·e as
mariscadoras do Burgo tiveron que baixar
para as ·paleadoras. Tampouco podía fallar
unha secuela do Urquiola: a ameixa, según
o informe realizado polo Plan Marisqueiro
· o 7 de agosto deste ano. non chega á talla
comercial e é pouco abondante.

O BURGO

Cinco anos
,
na defensa.da ria
Teresa López Chacón, Manola e Pura Hurtado. Otilia López. Marisa Parada. Consuelo
Lema ... , xunto con outras
compañeiras forman parte' da
Comisión Xestora da Cofradía·
e. lisamente. plantexan o problema nestes termos: «Non
ternos nin ria, nin marisco. nin
diñeiro, por isa reclamámoslle
ao Gobernador unha indemnización d~ 75 .000 e, outravolta, entrevistámonos con Víctor Moro porque acordara, xa
cando foi o do Urq uiola. !impar
a Ría e poñ ela en co ndicións.
pero non cumpliu nad a. Esos(
limpiaron as pra ias pra os turist as . pero non os bancos de
m;rn squeo e o deterxente inda
e~
il trado na area . O marisco murre ao pouco de nacer.
Agora prometéronnos empezar
a traballar ao inicio do mes
pero nin os vimos. O Goberna - ~

A DESERCION DE MARUXA
REI

8

dor dixo que do diñeiro que ~Pura HÚrtado: «A ver onde está ese diñeiro .. .»
quedaba debía unhas cantas
de non sei 0 qué e nós dixévaro e nós. Alvaro Barral era o panadeiros. xentes de a tres e
moslle : cando marchou 0 oupresidente· daquela coopera ti- catro coches. cafeterías e piva dos parcelonarios. - unha sos, que lle colleron 5.000 pe tro tivemos con el unha entrecooperativa de reloxeiros. car- setas a cada mariscador devista e comunicounos que tiña
niceiros como Pepe Blanco. cíndolles: - xa sod~s socios. e
todo pago e · que inda había
uns fondos .. . a resultas. daquel
a este fallan 31 millóns de pesetas» .

Teresa Ló¡:>P.z Chacón: «Hai tres bandos ... »

UNHA COOPERATIVA DE
«RICACHOS»

Botando contas. as mariscadoras afirman que .ben po'den ser 5.000 persoas as que
viven desa Ría «porque quen
máis quen menos ten 8 ou 1O
fillos». xentes do Burgo. pero
tamén de Oleiros. Carballo .
Caion , Betanzos ... As mulleres
son mariscadoras con ·carnet,
de segunda e soio poden traballar a pé. Os homes poden
facelo en lancha e ' callen a
arneixa con raño . Teñen carnet
de primeira . Todos eles hai
dous anos que non poden traballar. agás de 5 meses e ago- '
ra 1 mes, e si o f an sería a risco de acabar coa cría peque na . Por eso esixen a limpeza
da Ría. nova semente. e unha
indemnización pra pasar este
ano. Pero non é somentes
c0o~eguir hoxe o diñeiro, é,
sobretodo . conservar a Ría
frente á amenaza da especula ción e da constructora desas
600 vivendas. ou mesmo do
.
e
intento de renacer que abrigan 8
os da Cooperativa .«Somos
tres bandos:. Maruxa Rei . Al- ~
_J

ás mulleres levánballes un kiio
de ameixa fina e todo o que
pasase de 1.000 pesetas . Eles
eran os que compraban todo o
marisco e nunca deron canta
deses cartas inda que decían
-ter unha Xunta anual aquí. na
Casa do Marn .
«Eu pregunteille un día a
ese Alvaro Barral -dinos
Pura Hurtado- a ver onde
está ese -.diñeiro que tiven que
dar hai anos, por qué non cha man ao meu marido que é un
socio como outro calquera. E
el dí?<ome que o meu marido
era un borracho».

E na última asamblea da
Casa do Mar había 500 marisc.adoras . As que hoxe forman
a Comisión xestora están na
SGTM . Antes andiveran con
Maruxa Reí ¿qué pasou?
«Maruxa Reí está contra as
mariscadoras . foille hastra ·
decir ao Gob~rnador que non
nos pagara . ela quere camelo
todo. eso que traballadora
nunca foi . «doille a costela»
por isa non vai mariscar ... nós
.subímola pra enriba. era Presidenta das Mariscadoras e fixo
unha Asociación que hoxe
~stá desfeita . Antes levábase
mal co Alvaro pero hmc<> comen na mesma mesa e q
en
volver a parcelar a Ría. Xa
cando foi o primeiro pago do
Urquiola quedaban 177 mariscadoras sin cobrar por non ter
a documentación en regla e
ela arranxoullela, sí. pero a
cambeo de cobrarlle a cada
unha 5 .000 pesetas. e sempre
así ... E quería ser ela a pagar
as indemnizacións porque
cada unha íballe deixando as
mil pesetiñas ... ou cando nos
carretou prá manifestación de
IV11no. prometendo comida e
non sei que máís .. díse que enbolsou pala operación bastan tes miles ... »
E o problema . ao fin . sigue
a centrarse en conservar a Ría
porque «ao millar hoxe paga mos «equis» pesetas pero
mañán non ternos Ría, ao Go berno non lle preocupa nada .
todo o conseguimos por pre -

«Agora levan dous anos sión. de riba pra abaixo. maniparados porque dende que en - festándonos. e os rañadores
tramos nós na Agrupación non non se menean , ternos que ser
lles deixamos comprar como o nós o brazo pra que els leven o .
facían senón en subasta. Pero proveito. eso que a algún inda
non descansan e apoiados po- lle deben 25.000 pesetas ...
las CC.M M. andan a enganar bueno. ás mulleres débennos
ás mariscadoras, facendo 'reu- 50.000 do Urqu1ola. Ha1 que
nións polos barrios. porque organizarse máis. son cinco
queren ganar as ·eleccións anos defendendo a Ría».
cando as haxa e voltar ás mesmas. Xa llés desfixemos duas
asambleas -no Burgo e nas
regatas de Santa Cíistinaporque eran a porta pechada .
Pedimos que todas as mariscadoras que !les doa un pouco
o corazón e que teñan unha
a rea 11a praia veñari ·as asambleas á Casa do Mar. que todas seipan o qüe hai e o que
Santiago de· Chile. 26 _bajo
. non hai. o que hai que defen Teléfonos 59 96 39-59 99 72
. der e o que non ha i ».
¡ ____s_A_N_r_1_
A a....o_·____.J
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A NOS.A TEBBA ¡·9
( 1963- 1978)

A EIREXA .
QUE PRESIDIU PAULO VI
fRANCISCO CARBALLO

Os 15 anos de Pontificado de Paulo VI defimron
unha nova xeira no decorrer histórico da Eirexa Cató lica. Coa soia escepción de Benedicto XV. os Papas do S. XX estiveron nunha alia nza máis ou menos clara ces sectores políticos. económicos e culturai s de tipo conservador; dese xeito. a Cabeza da
Eirexa Católica canonizaba as tendencias xerais do
ca tolicismo de carácter conservador. reaccionario e
autori.tario; as voces liberadoras dentro da Eirexa.
ou vivían marxinadas. ou as suprimía o chamado
«Santo Oficio». A pesares de todo esto . aquelas voces. no sofrimento e no traballo. deron saido á superficie. Foi Xoan XXI 11 quen rachou o mesto veo
que illaba á Eirexa : o Concilio Vaticano 11 legalizou a
. teoloxía de novo cuño que deica entón estivera
proscrita.
Entre as moitas novas formas de esistir da Eirexa
con Paulo VI. hai tres de selo novedoso. Personalmente. G.B . Montini era un liberal. antiautoritario.
seriamente antifascista. Os coqueteos da Curia Vaticana co f;:iscisn- o foran notorios ; a protección a
organismos sectarios como a SAPINIERE enguedellaban á pastoral vaticana nunha rede sempre prós1ma aos réximes autoritarios. E a postura claramente
democrática dos dous derradeiros Papas tivo certa
capacidade de obstaculizar aos grupos reaccionarios que aínda viven dentro da Eirexa . De feito. a
reacción de Mns. Lefebvre non é máis ca unha mostra de pataleo. O neoautoritarismo do Opus Dei sigue in tacto na Eirexa e canta con poderosos amigos na curia romana ; pero o seu poder está ben
contrarrestado a todos os niveles para que ladre sin
morder. Si ben é certo que Paulo VI deu unha de cal
e outra de area nas suas orientacións doutrinais. tamén é indiscutible que non tolerou o protagonismo
nin do «Santo Oficio». agora con outro nome e outro tipo de poder máis rebaixado. nin doutros grupos de presión . Oeste xeito. a Eirexa. mellorou na
sua capacidade de diálogo coa sociedade .
O centralismo do goberno da Eirexa vén de moi
lonxe. Constituise definitivamente con Pío IX e co
Vaticano 1 ( 1871 ); desmontar a Curia é un dos problemas máis necesarios da Eirexa Católica . O burocratismo .mastodóntico da curia papal é un obstácu. lo primario pra unha Eirexa con credibilidade . E
Paulo VI semente deu uns pasos ao respecto . Si
nesa línea os seus logros foron mínimos. na linea de
darlle ás eirexas locais máis papel decisorio tivo
máis foTtuna . Baséase estq iniciativa en duas institucións novas : Sínodo dos Bispos e as Conferencias
Episcopais. Nos cinco sínodos que xa houbo a participación das Xerarquías locais obtivo unha nova
maneira de influir no goberno xeral. e conqueriu que
as necesidades locais se tiveran de canta ; comenzou esta actividade sinodal en 1967 . Pola sua

-------------

talistas. A diplomacia vaticaná. aínda que discutible, tivo en Paulo -VI un xeito universal de busca de
paz . Pignedoli foi o brazo dereito desta política
montiniana . Na mesma línea inscríbese a perseverancia nas relacións con Cuba ecos países socialistas en xeral . Se ben a diplomacia váticaila se leva
palas Nunciaturas. que pala suba banda están nas
líneas dos estados. dende Xoan XXIII hai unha moi·
certa atención ás minorías étnicas e lingüísticas.
O significado na Eirexa dos papas Xoán e Paulo
foi real. positivo; pero non compre esquecer que foron as forzas dos crentes as que se impuxeron e
fi.xeron posible os cambeos destes derradeiros
anos . A Eirexa , si persevera na línea montiniana.
pode entrar nunha auténtica reforma, qu_e esixe
romper ligacións políticas, crear novas formas de vida . ollar os sinais. dos tempos que xermolan ao soplo vital do Esprito.

banda. as conferencias episcopais móvense a nivel
~statal. e a española é unha das má_
is eficaces. O
tamiño cara unha esistencia de conferencias naéionais dentro dos Estados inda vai pra longo .
Concretizando a Galicia. ternos que decir que
xerarquía das cinco diócesis galegas víñase xuntando con periodicidade xa nos días do Cardeal Quiroga (t 1972). Hoxe siguen sin· forza vinculante e sin
acoller representación nin da zona ourensá . que aínda está baixo do bispo de Astorga, nin teren feito
manifestacións. de ser en Galicia independentes ou
autónomas. Ao traveso do chamado concilio
galego, parecen querer a xerarquía e máis os fieles identificarse co país. Pero tal concil io tén moi
pouco de galega e mesmamente de concilio. O clero e os crentes dos «Coloquios» e dos «Cruceiros».
os cregos que máis se significaron nos traballos da
Asamblea Conxunta ( l972) están ausentes. No
xurdimento dunha Eirexa Galega hai algo positivo
nos días de Paulo VI: a aprobación da liturxia galega feita en 1969. Nese acto. que nin compría nin
debeu esperar a 1969. poisque o concilio Vaticano
11 xa aprobara o uso das linguas vernáculas pra toda
a Eirexa. amosou Paulo VI ser máis pro-galega que
os bispos remesados por Roma ás dióceses de Galicia . A liturxia galega vén espresár unh~ raiola de esperanza na conffguración nacional do catolicismo
en Galicia . Eirexa nacional que, por suposto. nada
tén de parecido co nacional catolicismo español;
unha Eirexa nacional galega quer espresar unha Eirexa que nace no país. que vive na cultura do país e
que está configurada polos crentes do país.
Por fin. a ostpol5tik encetada por Xoan XXIII
supuxo unha supresión da alianza cos países capi-

a

Datos biográficos
de Paulo VI
Giovanni Batistta Montini . nome de pía de Paulo VI.
naceu o 26-IX-1897 en Concesio (Brescia. Italia ).
Ordenado Pr.esbítero o 29-V-1920. previos estudos
·~ .--.IAvir.ns literarios e diplomáticos ..
1 923 E minutante da nunciatura en Polonia.
1 924 Traballa na Secretarí a de Estado da Santa
Sé. en Roma.
1 937 Oficial sustitutoda mesma Secretaría .
1 952 Pro-Secretario pra asuntos ordinarios .
1 955 Arcebispo· de Milán.
1 958 Cardena l.
1 963 Bispo de Roma . Papa da Eirexa Ctitólica.
DOCUMENTOS E VIAXES MAIS IMPORTANTES
DO SEU PONTIFICADO

-Visita a Terra Santa . Encontro ecuménico
co Patriarca Atenágoras.
-Ecclesiam suam ; diálogo como base de
evaxelización.
1965 -Visita á India: a N. York. sé da ONU .
-Finaliza o Concilio Vaticano 11.
1 967 -Populoru m Progressio; supón un avance
na doutrina social dos anteriores Papas.
-Visitas a Fátima (Portugal). EfesoEstambul (Turquía): de carácter devocional e
ecuménico.
1 968 -Humanae Vitae; o documento máis contestado. Contén a defensa do Terceiro Mundo. e á vez . unha doutrina ética involutiva.
_:_Visita Colombia.
1970 -«Países do Esfremo Oriente v.g. Filipinas.
1 971 --Octagéssima adveniens; suliña•os avances
socializadoºres da P Progressio .
1 975 - Ano Santo. Evangelii nuntiandi; defensa
de aspectos da relixiosidade popular.
1 978 - 6 de agosto. día do seu finamento no pazo
de Castelgandolfo.
19&4
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NACIONAL
O ABOHIO:

DEREITO
EAGRESION.

Cáseque todos. dende o punto de vista profesional ou dende o sinxelo «senso do
común». falan de que estaría ben ter informaci.~>n.
·
poder decidir e controlar o feíto da
reproducción, pero tamén, cáseque todos. son contrarios ao aborto
aínda reconocerido que é un problema social de peso e que a xente non gósta
de. mutilarse porque sí.
Cáseque todos menos aquelas mulleres que tiveron que facelo e. as organizacións
feministas, fundamentalmente. As sondas e as parteiras ou practicantes
son usuais no medio urbano; o gran de corvo do centeo non é unha
infusión infrecuente no medio rural. O aborto é unha realidade
das menos enfrentadas·tanto a nivel institucional como
na mesma opinión pública. e o desconocemento sobre contraconcepción
dabondo xenera!izado. agás. de sectores estudiantis,
profesiona.is ou das clases dominantes.
Mentras, ·poderiamos ofrecer unha longa ~stadística coma esta: Traballadora, 30 anos, casada. 2 tillos, 2 abortos.
Pequena comerciante procedente da emigración, 35 anos, casada, 3 fillos. 1 aborto
Procedente da emigración, 32 anos, casada, 3 fillos. 2 abortos.
Traballadora, 22 anos, solteira. 1 aborto.
Traballadora, 25 anos, casada, 1 filio, 1 aborto. en
º 1aceira. 40 anos, casaca. 3 fillos. 1 aborto ... ~

1
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recurrir a facelo. Hai pouco. unha ela va i ser a que teña que sofrir e
muller con dous fillos preguntóulle á polo tanto a máis perxudicada; a
Teño 44 anos. ca sa da, con catro miña irmá. Normalmente, a xente opinión dun médico iría moi ben.
fillos, e són traballadora. Logo de que eu conozo que o fixo son tra- pero é un mesmo o que debe deci18 anos. hai dous caín en estado. balladoras. porque as que teñen dir. de últimas. pois é un quen vai
Non contábamos nin queríamos ter cartos non teñen necesidade de fa- pasar o trago .
máis tillos, pola edade e porque xa celo coma .nós. senón que teñén
Normalmente unha amiga dache
estaban criados. Tiña medo a que médicos ou van a clínicas.
a dirección de alguén que o fai, logo
nacera o neno con algunha cousa e
Penso que hai moitas circunstan- vas e dis pouco e pouco a que vas.
vía que xa non estaba pra criar e de- cias na vida dunha persoa nas que sempre tés medo a falar. Adóitache
cidín recurrir ao aborto. Eu uso o un filio pode traguer moitos proble- decir que poñas unhas ind icións a
preservativo e . o «ogino». anque mas ao resto pa familia, sobre todo ver si che baixa . Pós as indicións de.
polos meus f illos escoitei falar da si estás nunha mala situación eco- duas en duas durante 8 días. si todo
píldora, sei que hai moita xente que nómica. pois si non tés medios e vai ben e dá resultado. prodúcese o
a usa e non lle fai mal. pero a min caes en estado tendó máis fillos aborto pero en moitos casos non dá
dame un pouco· de medo. Por outra que criar veste levada a tomar unha e tés que prantexar o facelo. Aquí
banda. xa sabes que os médicos do .decisión que anque moi dolorosa empezan os medos verdadeiros,
Seguro non a dan e tamén hai xente ·non tés outra, casos de rapazas sol- pois xa non é ter ou non ter o filio
é que lle vai mal. eu sigo co mesmo teiras que. anq de o poidan manter! senón que che pode nacer mal si o
método ca antes.
.sigue a ser unha vergonza e as po- tés, e non tés cáseque outra saída
Todas facemos estas cousas ás den botar do traballo ... outras ve- que facelo. Do que conozo norcaladas pero sempre se sabe de ve- ces. a edade e os medos. porque se malmente son enfermeiras ou pracciñas na tua situación ou conocidas ven . cousas moi raras en fillos de trcantes e o sistema é o da sonda :
que o fixeron , porque normalmente xente de edade coma min e que colócancha eles na consulta e ti na
unha muller recurre a outra muller non é facil con anos sacar un filio · casa pasas .todo o resto soia . Dinpra que lle indique. Tamén hai xente adiante hoxendía .. . deber debe de- che que si hai problemas. que cales,
nova con filias que lle cai en moi cidir o home e máis a muller. pero pois pódenos meter na carcel. Si tés
mala época prá familia e teñein que prevalecendo a opinión desta pois
hemorraxias. ás vece's eles mesmos
DR . IGLESIAS p!Z: «A NATALIDAD E DEBESE FIEGULAR»
c+DANCHE
UNHA DIRECCION E ••• »

.. . t

te «!
me "
pazas que quedaron mal e mull
mos
que non tiveron máis fillos. Mira
da de
che dan algo. senón tés que recurrir creo que o aborto debería se r le
unhé
onde. poictas e si vas ao Seguro tés porque facer vai se seguir a f
ha r
o pel1~ro de ~ue che denuncien. an- - mentras hax a necesidade e pel
que s1 o médico é boa persoa non o que é millor cun médico e un ho
A
fai. senón pódeche pasar o pior.
tal que espoñer a saúde na s ni · tern.
O medio máis grande é. si pós in- de calqueira . ·
dera
dicións e non dan resultado. que
Ademais. eu penso que haba
bilid
non poidas facer 6 aborto e che máis métodos pra ·non telos si
que1
naza o filio mal. Logo, cando xa queres 1 iré a menos. Pero de rl
ver~
estás decidida a seguir hastra o fi- . mento creo que seguirá habénd
emt
nal. o medo ao aborto en sí, e dígoo e si os hai, o Goberno tén qu e re . ana
por esperiencia, pois estar tí nunha nocer que os hai» .
mái
habitación dende que empeza o
incc
parto. tirar tí da sonda e pasar todo A DESAMPARADA
peli
soia non é un rato agradable. medo «OPINION PUBLICA»
piar
ao dolor en sí. medo a que algo saia
A encuesta na rua xirou ao reo r dun
mal e que si sal mal non tés onde de catro preguntas: ¿Qué pe nsa p aqu
recurrir, pois as portas do Seguro aborto? ¿Por qué abortan as mulle- 'sin
sempre están pechadas pra estes res? ¿Cáles serían os medios nece- rec1
casos.
sarios pra non ter que recu rrir o sió r
Eu creo que ninguén se fai daño aborto? ¿Está dácordo c.oa sua le- lid a
a un mesmo por gusto e a xente de- galización?
sua
bería comprender que .si o fas é porAs .respostas demostran a fal ª· pre
que non tés outro remedio. Non sei de información que. en xeral. esis e pra
como hai quen di que si o fas e por- . encol diste tema. e sabor de .todq s seg
que non tés coidado ou eres un ase- conceptos ideol~xico-relixiosos q· e , lei.
sino ou pouco menos, porque a cal- manteñen a sexuafidade com o n nal
queira muller cóstalle traballo to - tabú . A problemática do aborto de- cur
mar unha.decisión deste tipo e mira fínese sempre dentro dO' matri . ., poi
moito antes de tomala. pódese nio. contemplando á muller co q
xogar a vida. Aínda hai 3 anos saíra reproductorn . As opinións van delil - pre
.no periódico dunha rapaza dunha
de consideralo un crimen dei a . rae
fábrica de acó que morre.ra por cau - nori saber qué é na -real.idade. o - unl
sa dun aborto e sei de casos de ra- "aborto. ou a total indiferencia ·p~ - qut

«NECESIDADE DUNHA PLANIFICACION FAMILIAR QUE VITASE
A UNHA SQLUCLON TAN GRAVE»
cómo controlar a reproducción . so- ;on personal ou espacio de cara a'
bre de sexualidade. sin cortapisas, rnha plan ifi cación a nivel de maatendendo ás necesidades reais. e :as»- e a adm initración de antideste xeito disminuiría moito o nú- ;onceptivos aténdese semente canmero de embarazos non desexados je responde a unha indicación mée. eso sí. o aborto teríase que apro- dica «debería haber centros que.
bar pra casos determinados, proble- orientasen á poboación e seguramas tanto da nai como do filio, mente o número de embarazos non
doenzas onde a muller non poidera desexados. que recurren despois ao
seguir co embarazo. casos nos que aborto. disminuiría anque. de feito. a
se soupera que o rapaz iba nacer ta- anticoncepción é difícil facela cherado física ou mentalmente -por gar a todas as camadas da poboación e as máis populares quedan
~ exemplo e mongolismo ... »
....J
Por outra banda , o doctor desprotexidas e siguen a ser vul....J
LU
nerables.».
c:o Fernánde Testa afirma que a capaNas facultades de Mediciña ao
U..: cidade reproductora da muller é un
_ _ _..
dereito e nunca un ha abriga- e que a aborto que non responda as · razóns·
<tTEN DE SEGUIR
planificación familiar non é somen- esclusivamente médicas. alcúmase de
SENDO CASTIGADO»
tes a prevención do número de em- «criminal» . «e eu prefiro o término de
unha educación sexual que destrúa
barazos. senón ter de conta a capa- «provocado» . porque a palabra"crimios tópicos impostas pola moral burc idade pra educalos e alimentales. nal xa é prexulgar un acto como delic1;uesa.
«Por desconocemento dos mé- tivo. claro. o factor moral esiste, e eu .
todos anticonceptivos. por engano. personalmente. son contrario ao aborPRA CASOS
erras ao non comprender cómo fun- to. máis aínda considero que o
DETERMINADOS
o médico é un defensor da vida e ó
ciona a reproducción e non tomar
Fernández Testa. xinecólogo viaborto sería unha agresión contra
as medidas precisas p'ra evitar o
gués. considera. aínda sin haber cidunha persona viva biolóxicamenembarazo . por presións familiares
fras . que o número de abortos en
mesmo. as mulleres recurren ao "te » e tamén é viva a mullere tamén
Galicia pode significar a mitade dos
aborto a pesares dos riscos físicos e é agredida. a pesar seu . e condenanacementos e que este feíto convirda. por iso ¿qué significaría unha retamén dos psicolóxicos. estes últite nunha necesidade o contemplar
formulación legal do abortó? :
mos derivados ben de que a sua deunha normativa legal pra o mesmo,
cisión non foi moi clara. ben dunha «Dende ese punto de vista, a despemásime si se sabe o alto grado de
nalización xurídica - ao non haber
educación que llo situa como delicmortalidade que se deriva dos aborclandestinidade. ánimo. de lucro, intivo ... »
tos clandestinos, nas mans de inestermediarios. cha.ntaxes .. - · poi·da
pertos.
que fixera disminuir u11ha causa imOS MEDÍCOS:
«Eu. personalmente, non són
TODO O MUNDO
portante de criminalidade na sociepartidario do aborto en xeral, pero
TEN DEREITO A •••
dade e. de instituc1onal1zarse dalentendo que tén de haber un sisteManuel Iglesias Diz. adxunto da
gún xeito, a decisión de abortar ou
ma de información amplo sobre de cátedra de Obstetricia do Hospital
non ,deberá ser esclusivamente perXeral de Galicia. é o responsable
POSTURA PRA NON TER QUE
sonal -é un problema de mentalinaque! centro da unidade de c_o idadade . . de educación ... e tamén
dos intensivos materno-fetais: «A
compre respetar a decisión do ménatalidade débese regular. todo o
dico de practicalo ou non. ah! pero
mundo tén dereito a saber o núme- si se legaliza con restriccións -e
ro de tillos que pode ter e penso que ahí está o exemplo doutros países
toda a sociedade está dacordo co
que . empezaron por esa víadevandito. pero penso .tamén que o
problemática do aborto contiaborto non é un método de control
nuará , porque queda un gran grupo
da reproducción . Eso sí. é un feíto
desprotexido que seguirá a abortar
social que. ademais. ao moverse na
nas condieións que o fai hoxe
cri clandestinidade fomenta unha serie -conste que aquí o Código Penal
considera aborto toda interrupc ión
::Í de delitos» .
uj
Pero no Hospital Xeral non hai
do embarazo e non se contempla sic:o un servicio sobre de control de naquer a posibilidade de indicación
U..: ' alid ade -« non é o lugar nin canta
médica pra o mesmo»-.
CH~GAR

plan ificación familiar e proporcionar
dende a escala unha educac ión
sexual que potencie o exercicio da
libertada individual.

AS FEMINISTAS

rante ese feíto porque sinxelamen te «só n solteira e ise problema non
me vai nirT m e vér¡» . En casos estre1 mull
mos. establ ecíase ce rta permisibi li . Mira
dade ·por parte dos encuestados:
ser le
unha violación. ou o embarazo dunr af
e pe1 ha ra paza de 1 2 anos.
un ho - As causas que motivarían esa alias m . terria tiva estrema irian dende considera lo «u nha saída cómoda da debilida de humana» . «porque non
haba
quere n ter complicacións» «por
JS SÍ
vergonza e por querer agachar o
1 den
embarazo». Pro tamén as hai que o
bénd
ana liza n baixo dun punto de vista
máis social; situación económica, a
incap acidade de educalos. ou que
pelig re a vida da nai . Tamen se
plantexou a millora ou a creación
dun has institucións que recolleran
aqu eles fillos ·que non se desexaran,
·sin ter de canta que as mulleres non
' recurren a él por deporte. A decisión con leva unha forte responsabi-·
lid ade. Xa que logo, os criterios da
su a posible legalización neses
prex uicios educacionais: baséanse
pra istas persoas. o aborto tén de
seg uir senda ilegal. castigado pala
,leí. Nas demáis posicións. a despe nalización viría determinada por cir cunstanc ias concretas. delimitadas
pala propia lei .
·
E. xa . pra rematar. as medidas
preventivas fundamentaríanse na
. radical continencia ou, senón. por
dade. o unha difusión dos anticonceptivos
icia ·p13- que evitara o ter de chegar a esa si-

Os grupos femin istas. pala sua
banda . parten da subordinación respecto do home nas relacións sexuais
e perante a problemática do aborto
afirman que éste é unha agresión
ao carpo. pro tamén moitas veces o
único xeito que queda pra evitar un
filio non desexado. Porque perpetúa
un concepto machista e limitado da
sexualidacte. polo peligro que en traña todo tipo de operación . ade máis axeitado sería a sua legalizacas que produce a sua penalización.
ao estar considerado un crimen, e
por ter qu e enfrentarse ela soia
nunha total clandestinidade arris cando niste caso a vida . Por eso .
pra rematar con ist a situación o
mais axeitado sería a súa legaliza ción, así como que seña gratuito e a
cargo da Seguridade Social. aínda
que o consideran como o derradeiro
recurso ao que debe acudir unha
muller pra controlar o número de filias que queira ter e t:omo un reconocemento do dereito das mulleres
ao seu corpo . Plantexan que a mera
legaliza ción pode ser unha reforma
senón vai precedida por unha ampla
información encol dos anticonceptivos. da creación de centros de pla nificación familiar e que os nenas
reciban dende os primeiros anos
«A CONTlf ' ENCIA E· A MILLOR
ABORTAR»

ª
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c1al común nas duas bandas do Miño; o galegoportugués. Agora ben. o galego baixo a planta soberana do castellano non pudo desenvolver-ser en
libertada. non pudo ter un desenrolo sen traumas
·que lle permitise chegar até hoxe puro e en total
coerencia consigo mesmo. Esa é a triste realidade;
o noso pobo, depositário da fala, non ten sempre
razón, é máis non a pode ter porque non o deixaron
razoar . O galega que hoxe di · o leite. o sal. o coitelo.
nunca hegaría a dicer: «decir». «vivir». «cuchilo»,
etc se non existise unha presión centralista e agresiva que lle impedise manter-se e desenvolver-se
de seu
Por 1so é que a soluc1on do galega (solución lingüística claro é) pasa ·por unha comuñón 'clara. por
unha visión sintética entre a realidade e a historia
Non nós pÓdemos quedar na historia, no que teria
sido, porque .s1mplesmente non é. pero tampouco
podemos dar nun «populismo» irresponsável que é
igual a servilismo a un castellano avasalador traducido en castrapo, populismo que adema1s une a formas pretend1damente populares outras de dtfícil
Sorprende, para comezar, o fe1to de que aínda
adxud1cac1ón ao pobo (Vexan-se «zoa». «extra no».
agora. cando hai estudos e máis estudos sobre o te «vernes». «med1ciña>>. «gabardiña». etc . et~)
ma, que xurdan disputas encanto a se o galega ~
E néste traballo é que se situa o portugués, todo
pa1. irmán ou sobriño do 'portugués e encanto se
o portugués (tanto os do Norte como os do Sul.
éste é ou non dialecto do riosb idioma D1s. amigo , de1xémonos de, diferencias extrañas). e non_para da.r
Monterroso (e aprove1to aquí a ocasión para indicar
unha pura' axuda na normat1v1zac16n ortográfica
que nen coñezo a Monterróso nen a Cabana) que
(penso que ac:i fin e ao cabo nada gañanamos con
nos ternos de de1xar de lenas sobre a cuestión. Cerescrever «medicinha») senón como axuda imprestamente. repito. é un tema que debería estar perfeccmdivel nos momentos. en que o galego atravesa
tamente claro. porén parece que 1sto non acontece .
por un momento crucial da sua historia, e porque o
O galega qa ldade Media. o galega primitivo
portugués é substancialmente. na base. igual ao gaexistía, como é sabido, nunha ent1dade política claleoo (haberá 250 vocablos de identificación primara e concisa formada pola Galiza actual e o Norte de
ria que d1f1ran) e representa ademais a nosa soluPortugal até o Douro. E nesa G~llaec1a histórica
ción histórica. Son indispensaveis a gramática e o
desde Porto a V1ve1ro que naceu o romance ocidend1c1onano portugueses se se quere normat1vizar
tal que chamamos galega-portugués. Para sermos
dunha vez o galego. como restultan imprencindiveis a
claros. a língua falacia neste 1rnc10 do noso andar
gramática e o dicionario castellanos (E é que quen
lmguíst1co en Lugo. era a mesma que a falada en
quer que sexan aqueles que leven a cabo esta m1Braga, e 1so. s1mplesmente porque Braga e Lugo
s1ón . E 1mprencmdível que coñezan perfectamente
eran o mesmo país Agora bien. os ventos da histoas tres línguas: castellano. portugués e galego. ou
ria trocaron de rumo e e1s que a parte norte desa
mellar d1to. unha língoa e os dous ca-dialectos douGallaec1a ca1u, por razóns ben coñec1das. na órbita
tra) E aínda digo má1s: Se realmente houber unha
política e cultural de Castela. Milagrosamente e
Dialectolox1a galega veríamos o totalmente perto
através dunha lo1ta inacabada o galega, variante
que estamos do sul (Fomras como «viver». «sodealectal do galega-portugués. consevou-se ate
frern, «dtcern están totalmente vivas e presentes
nó s
na nosa tala. alén de seren a nosa única solución
A parte sul fo1 para o sul aínda má1s e para o
histórica)
mar, formou unha patria diferente e deu no portuAgora que non se ha1 que asustar Os mesmos
gués variante dialectal do galega-portugués onxinal.
que hoxe se escandnlizan, como t1 mesmo amigo
Esta é a real1dade actual galega e portugués son
Cahana, polo «extraño castrapo galego-portugt'iés
duas var.1antes, dous ca-dialectos dun romance m1de «Noxa Gültw». rnv1st<.1 coa que alén dunlw moA estima de D. Xoan Cabana, M. Monterroso e ...
de quen conveña.
Dous artig as viñeron, ultimamente, a polemizar
de novo sobre un tema que de, seu xa conta con
abondante tradición no noso país. Trata-se da situa ción do galego e dos galegas perante o lusismo
como forma e saida político-cultural da nasa nación
Non intento (e proba disto acho que son as s~.
gumtes liñas) descobnr nada novo. nen sequer terciar como elemento conciliador qu como suposto
«pa1 esp1ritoal» entre as duas posturas manifestadas ult1mamente sobre o tema (a de D. Xoan Cabana e a de M . Monterroso). A miña opinión e os
meus argumentos son. simplesmente, os do que.
dalgún xe1to, está presente nas polémicas sobre a
língua que se veñen levando a cabo no noso país.
desde a posición de modesto profesional (ou en
vías de sé-lo) do tema. Deixando. pois, por diante
esta posición que non quer ser en modo algún «redentora» ire1 ao centro da cuestión.

desta colaboración non teño interés algún, son os
mesmos que hai algún tempo. en nome dun suposto mandato popular. d1cian e mantiñan que escrever
e dicer «anima1s», «invencível», «notaveis», E e
«españois». formas que hoxe aceptan. no lugar de
·«animales». «invencible». ou «españoles» era síntoma de estar vendido ao «ouro de Lisboa».
E por iso que a afirmación de R. Lapa de que os
escritores galegos teñen de escrever en portugués.
o «galego literario» volvo-a por pasiva e indico que
escrevendo en galego; non en castrapo-galego hiperenxebrizado. está-se a escrever en portugués.
E fara escándalos e dogmas con anatema! Non
hai aqui nengun intento de unir Galiza a un suposto
inipeno colonial portugués. Galiza e Portugal son
duas nac1óns diferentes. con realidades diferentes
que se teñen de tratar en pé de igualdade. somente
que non en diferente língua porque talan a mesa.
porque pergunto, ha1 máis diferencia entre o castellano de Burgos e o de Valparaiso. ou entre o galego
de Chantada e o portugués de Santarém? O que
acontece é que se está a confundir a nación. comunidade independiente, con lingua independiente. Se
tal for. pobres U.S.A Luxemburgo ou Brasil!
E tampouco. volvo a repetir. hai aqu1 desexo de
esquecer a . nasa real1dade, senóA simplemente de
valorá -la no seu xusto lugar. Non hai máis galego
que o que se fala en Gal1za. iso é certo Non se trata
de mv'entar nada. senón de recoller e dar categorización á unión. polo demais non tan difícil como
alguén pode crer. da historia e da real1dade de Gal1za (E aqu1 fago un inciso sobre o tema do federalismo e a sua conveniencia ou non como elemento
defensivo. de todas formas sempre pense1 que as
nac1óns fac1an-nas os homes e non a xeografía)
Enfí,n. penso que debemos meditar sobre estes
temas. e. mormente ter ax1rio E xa para concluir.
indicar unha cousa Normalización e Normat1v1zac1ón non sos duas cousas contrapostas Nen se
páde normat1v1zar sen normalizar nen normalizar
sen normat1vizar O galego necesita con un~enc1a
das suas causa~ ao tempo e o que non pode adm1 .!'
t1r, por mo1to que Marx. M P1dal. Nunes ou Castelao chegan a dar de seu. é converter-ser. cada vez.
ne , 1d1oma dqnha deterrrnnada opción política. quer
c11cer ha1 un só galego igual para 'todos e quen non o
comprenda asi pode por-se a fplar inglés, castellano
ou 1rancés se quer E remato lembrando aqu1lo de
C<istelao. «Na beira do M1flo»
E lo~io Ds do outro lado son má1s extranxe1ros ,
que os de Madrid?
Non se sabe o que contestou o vello.
Atentamente
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ESPAÑA

bates no Senado sen pena nen gloria
con affaire linanceiro ªº.fondo
• JOSE LUIS BLANCO. Madrid
A esquerda española -socialistas e comunistas- e
o s cataláns solicitaron nos debates do Senado que
s e aprazase o wiaxe do Xefe do Estado a Arxentina,
p or entender que non era oportuno o desplazamento
P un palis donde reina a ditadura. Oreja, ministro de
As untos Esieriores xustificouno decindo que unha
vi sita de Xefe de Estado non pode entenderse como
a poio a unha opción política , se ben está claro que
' detrá s pode estar o chegar a acordos comerciais
i mportantes e incluso estabelecer empresas mistas ·
e solucións pra o problema plantexado coa
i mplanta«:?ión das 200 millas por parte da CEE
r especto dos barcos de pesca españois. A moción foi
r ebatida por UCD e AP, conseguindo escasos
m árxenes, ao momento de votar.
Os debates sobre o testo constitucional
c en\rá ronse noutros días sobre o dereito de
s indicación e de petición e reclamación, sen que
houbese maiores sobresaltos nos sectores
gubernamentais ante a inesistencia dunha oposición
r eal. O mesmo pasou co articulado relativo ao
s ervicio militar e á obxección de conciencia.

vill<i e algun outro . a fin de poder
ofrecer Suárez unha nova imaxe
ante o deterioro progresivo do actual goberno. que non dt resalto os problemas de fondo que
aqueixan ao Estado.
Os nartidos mentras. van definindo a sua postura frente á
Constitución e ao referendo . tendo sorprendido a recente afirmación de Manue l de !rujo. do Partido Nacionalista Vasco . outrora
senador por Nafarroa que á « Folla
do luns» . de Bilba o declarou
«Irnos ter que decir non á Consti- ·
tución española» . cando o partido
aínda non se definíu sobre o tema
e de momento son poucos grupos
políticos a nivel de Estado e das
Nacións os que delimitaron a sua
postura ante a Constitución .

NON HAI OPOSICION

AS EVASIONS
E OS BANCOS

de iniciar procedemento penal. No
que afecta ao marqués de Villaverde as irregularidades relació nanse con diversas operacions de
revalorizacións ilícitas de bens
que poden supor fraude aos accionistas . De.ica agora foron comprobadas ao parecer dez operacións desa clase pala inspección
do ministerio da Facenda . tal
come; a da sociedade Torcovir da
que é presidente o marqués de Villaverde e vicepresidente Ignacio
Coc a.
A inspección fical observou no
banco segun actas firmadas hai
un m es operacións de revalorización de activos móbiliarios -valores-.:_ e inmobiliarios -solares
e loca is por un valor
4.500
millóns de ptas .. sen que se ti veran liquidado os impostas corresp ondentes que supoñen a
esistencia dun fraude fiscal de
4 .600 millóns de ptas. Na firma
da fusión Banesto-Coca este pri·
meiro banco fai recair as responsabilidades sobre Ignacio Coca .

de·

Estas revalorizacións ilegais
descubertas agora facíanse a

O acordo pra fusión - realc1s1ó n do ministerio fiscal sobre as
do Banco
irregularidade s -producidas no mente absorción banco Coc a e que alcanzan . ao Coca e Banesto foi realizado o 21
parecer . a personaxes como o de decembro pasado e conocemarqués de V illaverde . don Cris- mento das irregularidades do Sr.
tóbal Martíne z Bordíu. ~enro do M iñarro re trasaron a absorc ió n ;
déscubríndose datos dos que po· ·
falecicio ditador Franco.
~ No mes de maio pasado a Bri- den deducirse condutas delictivas
gada de Delitos Monetarios do .po r parte de diversa s personalida·
Banco de España detectou irregu- des como o marqués de Villaver·
laridades no banco Coca e proce - . de. don Cr istóba l Mar-tínez Bordíu ,
deu a deter ao conselle iro do Ban - o marqué s de Castro . Alfonso
co Enriqu e Miñarro. intervindo no Márquez Patir-10 e o presidente do
seu domicilio e nunha oficina de Ban co Ignacio Co ca . As inv~·stiga·
co laboradores unha suma supe- ció ns pasaron á fiscalía do Reino
nor ao cento de millóns de pe- e cialí á f iscéll ía da Audiencia de
Madrid qu e estuda a posibilidade
setas .

iv'1entras se firma xa a fusión
Máis debatido. por razóns de
tipo técnico -xurídico . foi o art. 30 dos bancos Banesto-Coca. tras
relativo ao matrimonio. en que se unha dilación provocada polo «a festabeleceu a igualdade entre os faire» das graves evasións de capita l producido~ nesta última enti·
dous cónxugues. reconocéndose
a posibilidade da disolución . No r!ade bancaria os periodistas SP. dereito de propiedade mantívose gu 1mos a espectativa sobre a deo esprito de respeto pala propiedade privada e a sua protección
xurídica : dun xeito semellante ~USKADI
aconteceu co texto do articuludo ·
que se refire ao dereito ao traba ·
llo .
•OARSO
Fo1 consagrada a institución
monárquica . sen oposición. fixán - A tensión continúa sendo a nota dominante da
·actt.1alidade política vasca. Non hai semana sin que o
dose as fun cións do Rei como
sangt.1e ou temas relacionados, directamente, coa
Xefe do Estado. o dereito de gra violencia señan o aspecto prevalecedor. A morte
cia · e as incompatibilidades e for · doutro taxista, nas cer!:anías de San Sebastián, o
ma de estab lecer os regulamen · sábado pasado, nas últimas horas da noite, súmase o
tos das c$maras . con leves reto - revoltixo cat.1sado polos comunicados de
reivindicación das derradeiras mortes en Gi{>uzkoa
ques de orde técnica .
Conseguíuse tamén que os 1 que, ante a sorpresa da xente, non tiveron nada q .u e
decretos -leis non poidan interfe rir ver coa rama militar de ETA.
A morte do cabo da brigadilla
o réximen xurídico · po lítico das .
REIVINDICACION DOS
de info rm ación da loca lid ade de
«Naciona lidades» . ficando regu·
«POLI-MILIS»
Mondragón foi asum ida pala de ladas as Cortes xerais e a creac ión
No co muni cado de reivindicanominada Organizac ión Militar
e funcionamento de Comisión in ·
ción . os «poli - m ilis » acusaban ao
A
utónoméJ
.
esta
organ
iza
ció
n
é
un
vestigadoras das duas cá maras .
po licía de te r p<;nti cipado. de xeito
Así pois. os debates no Senado ca tivo grupo de militantes que
di recto. no atentado co ntra o matranscur ren con toda norma lidade quedaron sin posicionar ca ndo ·a
trimonio Etxa be e de ser un destaesc isión entre os Berezi e os
apesa r de estar referidos a unha
cado coordinador de bandas fas«po li- milis ». no ano 1977 e que
Co nstitución que nada do cansen ·
cistas. Po líticamente esta orgaso. a miudo . in cluso coiuntural . ha stra de agora tiñan protago niza ció n afirmaba no seu comuninon afronta a realidade· socio- nizado algúns atracos e outras ac ·
ca do que ista campaña est aba imlóxica do Estado espa ñol . que re - ciós . Entre os seus mil·itantes despulsada . ademáis· das ~azó ns clá-'
flexa graves problemas · sociais. taca Vi ce nte Aldalur. devolto po·
sicas do aumento da represión en
desde o p robl ema pesqueiro ao las autoridades francesas á es·
Euskadi . do er:nprego de torturas
pmo e aos conflitos co lec tivos . ,_ pañolas hai uns meses e Ber·
aos detidos e das derradeiras acque permiten pronosticar un m al nardo Aizpitart e. ferido nun tiro · ·tuació ns policiais en Pamplona
outo no . especialmente pra as cla- teo coa Gua rd ia Civil . recente·
Rent ería e San Seb<istián . por ou :
mente fugado do hospital no que
ses traballadoras .
tras prácti camente descoñecidas
No entanto . prodúcese un estaba convalecente ; mais sorpre·
en bo ca de quenes practican has· _
JLJ xe - rux e qu e vai aumentando de sa causou a acc ión dos «poli·
tr a agora a loita armada . «Os
milis
»
qu
e.
coa
marte
do
xefe
de
tón sobre posibles tra eos no go«poli-mi lis» inc lúen nas suas ar·
berno . que fa ría n desaparecer en - policía de lrún . viñan realizar a gumentacións pra relanzar unha
tre ou tros aos ministros Pío Caba · sua primeira acción de sangue
ca m pél ii a armada co ntra .os co r·
dende o 1 5 de xunio .
nillas. Martín Villa . Land elino La

Te.n sión e violencia

..

·

_

través de operacións de venda en
corto tempo. de maneira que o
banco Coca vendía un ben que
se vendía sucesivamente con
precios cada vez máis altos pra
máis tarde voltar
activo da en·
tidade bancaria increme.ntado de
valor.

ªº

Mentras a grande banca . tfanesto. é o primeiro banco comercial español. absorbe ao banco
Coca apesar das irregularidades
observadas. e agarda a pronta
consolidación do proceso reformista de Suárez que garantizará
rentables negs>cios a multinacionais nas que intervén como asociado esta entiqade bancaria . a
oposición semella muda .

tización das instituciós foraes navarras . o desexo de paz pra Navarra ante ó referendum no que se
dec:idirá a sua integración no ente
autonómico va:>co. a urxencia na
devolución de concertos económicos , a reclamación popular
dunha policía controlada e depen·
dente polo organismo autonómi··
co e outros temas relacionados
coa problemática institucional.

ETA E O CGV

pos reµres 1vos . .a non cumplimento dos acordos en materia _de
transferencias. firmados entre o
Goberno e o Consejo General
V asco . a necesidade de demacra ·

Este tipo de accións de E"I A
p olítico-militar que v é n re ·
forzar ao seu xeito. o papel do
Consejo General Vasco. contrasta
co contido dos comunicados que
os «milis » que . se sitúan fora dista pérspectiva . instituciona l. fo mentan na maioría das ocasión$ 6"
antipartidismo e a Jaita contra o
CGV.
Non semella que ningunha das
accións realizadas tanto en Euskadi como noutros puntos do Estado español .tiveran algunha relación . Finalmente cade destacar
dista crónica negra o feíto de que
a policía afincada en Euskadi par·, ticipou activamente no. movemento desatado contra o goberno de
Suárez por razó ns que se fan obvias. Dende lago son os mais castigados .

o
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NICARAGUA

O fin
dun dictador
• J . J. NAVARRO-LL. MOIX

tador. poi a sua . banda. sentíase
Nicaragua vive intres de tránsito político coa crisis da séguro
; somente contaba coa fidictadura que a familia Somoza exerce sobar do pais delidade do exército. das multinadende hai 41 anos. O fulgurante golpe que o Frente cionais e da oliaarquía.
Neste punto. -produciuse a solSandinista de Liberación Nacional lle asestou ao
prendente operación dos guerriréxime de Somoza. co asalto ao pacio Nacional de lleiros sandinistas . que en poucos
minutos se fixeron co control do
Managua hai duas semanas, xunguido ao amplio
Palacio Nacional de Managua,
sede de diversos servicios do Esdescontento popular e a retirada do apoio
tado e. sobar de todo. das falsas
norteamericano, están marcando os derradeiros
Cámaras Lexislativas. Congreso e
tempos dun dos réximes máis corruptos de América Senado. que Somoza mantén pra
dar imp resión de democracia.
Latina . Nicaragua é prácticamente un caso único na
Os guerrilleiros mantiveron
historia política mundial. xa que representa un
máis de 1.000 rehén s durante 44
horas. esixiron a liberación de
exemplo de dictadura civil dinástica. O control da
100 presos políticos dos que hai
familia Somoza. sobar do país tén o seu orixe en
no país. a difusión dos seus co municados pala televisión nacio1937. cando os infantes de mariña . dos Estados
nal e un rescate de 1 O millóns de
Unidos desembarcaron en . N icaraqua pra protexer os dólares.
Tras pedir un aplazamento de
intereses das grandes compañías froiteiras USA,
24 horas. a ultimatum dos guerriameazadas polos propósitos nacionalizadores do
llei ros. Somoza solicitou a axuda
tecnoloxica norteamericana , pra
goberno constitucional.
L.inha vez derrocado o goberno
oola vía directa dos marines, os
norteamericanos instalaron no poder ao xeneral e representante da
oligarqu ía local. Anastasia So.moza .
lste construiu o seu réx ime títere cunha grande habilidade e
xogou sempre a carta segura da
fidelidade ao co loso imperial. A
sua marte. no 1956. sucedeuno o
seu filio Anastasia. chamado «Tachito». entrenado dende a edade
de 1 O anos en colexios e academias mi litares ame ricanas pra suceder ao seu pai .
lste Somoza 11 é quen goberna
actualmente Nicaragua e. asegún
as previsións esistentes deica
agora . deberíao suceder o terceiro
Anastasia da serie . Un mozo de
28 anos que xa é coronel da Garda Nacional nicaragüense.
Pro tan despót icas perspectivas están a piques de se veren
frustradas polo crecente descrédito popu lar da familia Somoza. o
absoluto desgoberno no que vive
o país e a entrega total aos intereses nortamericanos. ao marxe das
hecesidades populares.
Dentro dest e contestp,. · tén.
grande import anc.ia a asañad a loita que o Frente Sandinista de Liberación Nacional leva ao cabo
contra da dictadura somoc ista .
O ASESINATO DE CHAMO· RRO

O Frente Sandinista colle o
nome da mítica figu ra do xeneral

Augusto César Sandino. un m 111tar
constitucionalista que non aceptou a intervención americana en
1937
O detonante que fixo saltar o
descontento popular foi o asesinato. no marzal do presente ano.
do líder da aposición mod era da o
demó crata -cristia nó Pedro Joa-·
quin Chamorro. director do diario
de Managua «Las Noticias» . Chamorro era un personaxe popular
ho país . e adema is estaba ben visto polos Estados Unidos. que,
dende a ascensión de Carter a
Presidencia , xa preparaban unha
alternativa de «rostro humano» á
fé rrea dictadura somocista.
O asesinato de Chamorro
-- nas mans de «pistoleros a sueldo» flagrantemente pagados por
Somoza- motivou unha rebelión
nacional. Dende os sectores iritelectua is deica os labregos. pasando pola poderosa Cámara de Comerciu e _ Industria nicaragüense
(unha especie de patronal da que
quedan fara semente os grandes
latifundios e oligarcas. cáseque
todos eles famil iares de Somoza)
convocaron un paro xeral. Somoza. matando a Chamarra. liquirlaba a linica alternativa que os
nortea mericanos tiñan pra sustit u ilo. tiña que quedarse porque a
opción estaba entre el e os sandinistas.
Perante a inevitabilidade da
permanencia da familia. os americanos ·apoiaron. e potico a poucci
a situación foise calmando. O die-

rematar cos que él chamaba terrorista s. Pro esa vez a protección
da CIA non funci onou . os norteamericanos dixéronll e a Somoza que
arranxara el mesm o os seus problem as.

Cáseque todas as peticións do
comando sandinista se atenderon .
As suas diatribas contra da tiranía
somocista transmitíronse por todas as estacións de televisión, entreqaronlles 70 presos políticos
en troques dos rehéns e levaron a
modesta suma de medio millón
ele dólares (40 millons de pesetas)
de rescate.
Por si fara pouco. o comando
sandinista- recibiu as aclamacións
ele cáseque 6.000 persoas no seu
trniecto de fuxida dende o Palacio
Nacional ao aeroporto de Manaqua. e en Panamá ---punto final
da sua aventura- foron calurosament e recibidos parlo goberno
pseudo-esquerdista do xeneral
Ornar Torrijas .
Dende entón . a crisis do somo- ·
cismo non fixo máis que aumen tar. Aproveitando o asañamento
que o qolpe sandinista provocou
no pobo. a oposición moderada
convocou a unha falga xeral que
en certos lugares. como a c idade
de Metagalpa. chegou a ter carac teres de verdadeira guerra civil.
Somoza está . pois. moribundo
no poder. Pero o destino de ese
país centroamericano está nas
máns dos planificadores pol íticos
USA.

KENVATTA1
MORREU UN MITO DO
ANTI COLONIALISMO
X. A. GACIAO

A marte de Jamo Kenyatta trainos á iembranza un dos nomes. míticos da loita ·C.~ liberación dos pobos africanos. A car6n dos ·de N
' Krumah, Ben Bella, Lumumba, Sekou Touré,
Nasser... KenyaHa estaba Inscrito meea Hsta
·de homes .que, nun momento_ determinado,
con significación& ideolóxlcas distintas e ~
veces contrapostas, fixeron abanear -aínda
que non chegaron a derrubalo- o tato de
imperios occidentais que repartían entre
eles Africa.

Pasados os anos heroicos da loita directa contra do colonialismo visible. a escura e difícil tarefa de reconstrucción
dos pobos por sí mesmos. tentando superar a vella división
tribal ao mesmo tempo que desmontar o aparello burocrático
colon ial -montado sementes pra servir á metrópoli-. todo
elo co « hándicap» de ter que promover o desenrolo dependencia dunha tecnoloxía allea e dun xogo económico dictado
tamén dende fara . Houbo intentos de constituir unha tefceira
forza .- frente ao bloque occidental e o bloque socialista. pero
a heteroxeneidade dos «terceiro-mundistas» deu ao traste
co bloque de «non alineados» . cuias conferencias teñen ,
cada vez máis. un carácter de mero cambeo de impresións.
sin chegarse a acordes prácticos. En Africa , creouse a Org anización pra Unidade Africana ._que é. cada vez máis. un organismo frustrante. polarizado neste momento en dous bloques. os progresistas e os conservadores. cuns poucos países
«neutrais ». ou, máis ben . ambiguos.
Kenyatta foi un home dos que se di que saben «adaptarse» ás circunstanc ias . Nemigo mortal dos ingleses -nos
tempos nos que o seu partido, o Keny Afr ic an Union, se su rnou ao movemento «Mau-Mau»-. que chegaron a condenalo a sete anos de t raballos forzosos , Kenyatta t ivo de ser liberado por imposición das forzas nacionalistas pra presidir o
goberno autónomo que Gran Bretaña reconocía como prime iro paso prá ·¡ ndependencia . aínda no seo da Common wealth . no mes dos Santos de 1963. Ao ano seguinte, Ken yatta rompe coa Commonwalth e proclama a República verdaderiamente independente de Kenya. Pero somente dous
anos despois. espÚlsa do país aos periodistas e diplomáticos
-d os países social istas. endurece a sua política interior e achégase ao b loque occidental. aínda que mantendo unha certa e
discreta posición ambigua. que lle permite aparecer indistin tamente. no cor:itesto africano , entre os países progresistas
ou entre os conservadores . Precisamente na derradeira conferencia da OUA en Khartum. Kenya apoiou a proposta da
descolonización das Canarias. e no conflicto etíope-somalí
defende a postura de AddTS-Abeba, aInda 'q ue sef'la po'l os ·
seus propios intreses nacionais de frenar a espansión somalí.
que ll e podería afectar aos propios territorios kenyatas.
No plano interior. Kenyatta mantivo as formas da demo cracia parlamentario. o que non lle quitou de manterse du rante cáseque quince anos na presidencia da República e
chegar a meter na cadea aos diputados de oposición máis radicais . Co apoio de Gran· 8Fetaña - que se beneficia das suas
materias primas: fe'rro, algodón, café, ouro, zucre.:._:_, Kenya
atinguiu un certo nivel de vida. sobre de todo en comparación co resto de Africa . G principal problema que se lle plantexa ao país. coa marte de Kenyatta. é o posible renacemen- ·
to dos enfrentamentos tribais . O prestixio de Jamo Kenyatta
permitíulle implantar un réxime de pr.ivilexio prá sua tribu. a
Kikuiu. que copan nestes momentos os postas máis importantes ·da Administra'Ción e da economía . Paralelamente. esa
élite de poder tén uns niveles de ingreso moi superiores aos
da maoiría da poboación. De feíto. nos úitimos anos:··Kenyattivo en contra dunha band·a. o resentimento' da tribu Luo. a .
segunda en importan'c ia numérica do país. e. da outra. a medra incesante -a pesares da represión- dunha oposición
que o acusaba. a il e ao seu goberno. de corrupción.
Noustante. nada fai pensar que Kenya sofra cambeos sustanciais no seu encadramento actua l da política africana. A
situación do país parece estable. e o descontento popular po_rlería ser asimilado polo par lamentarismo. perante a falta
dunha organización revolucionaria que o orientase por outras
can les.

ANOSA TElUlA I 1 5

agosto,
o «Teresa Her1·era»
.,
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H ai xa algúns números, fixéramos a promesa de
contar todo o que acontecera no decurso do trofeo
«Teresa Herrera». 1mos a elo .
O que de certo podemos afirmar, é que. o ·
«Decano dos trofeos do Estac;io español»·, como
gastan os organizadores de anomealo, non tivo este
ano unha categoría acorde co bó fútbol visto en
pasadas edicións. A pesares de todo, non podemos
cargarlle a culpa, no aspecto deportivo, aos
organizadores, xa que, · en principio, os equipos
' contratados ofrecían certas garantías de espectáculo;
o Flamengo e Fluminense, representantes do
tecnicismo e malabarismo brasileiros, o Real Madrid,
porque aínda pesan moitas causas de antes, e o
Deportivo, eran, en principio, garantías de bó fútbol.
N embargantes, á hora de sair ao terreo de xogo e
demostrar esas capacidades teóricas, tronzou todo. e
podemos decir que ningúri dos equipos correspondeu
co que del se esperaba, quitado o Deportivo, que coa
sua loita e o seu pundonor non desmereceu en nada
das demais «vedettes».
Nun linguaxe puramente futbolístico. podemos resumir esta edición do «Teresa Herrera » en vinte
minutos de gran xogo do Real
Madrid e a denantes 2ludida forza
e entrega do Deportivo; do demais. nada de nada . Os brasileiros. empezaron xa por non traguer todas aquelas figuras polas
que os contrataran. Zico . Rivelino.
Doval . -etc .. non estiveron na Coruña . e claro. o espectáculo perdeu coa sua fall a dun xeito moi
considerable. Eso sí. os socios foron igual. pagaron os . mesmos
cartas e tiveron os mesmos dereitos de sempre: calar, estar de pé.
e todo o máis. aplaudir cando lles
deixaban . E non me estendo máis
eneal dos resultados. por xa moi
conocidos ; somente remachar
que de fútbol. case nada . de am b1ente . moito. e de madridismo.
coma sempre . tamén .
Anque pareza paradóxico. a
verdadeir a entrana do «Teresa
Herrera » non está precisamente
no campo á hora dos partidos ; pra
os círculos «elitistas» . como se dí
agora . da cidade . o que menos
importa é o fútbol das tardes de
Agosto de todos os anos. en favor
de reunións , xantares. recepcións.
etc . Se no aspecto deportivo esta mos 1dent1f1cados de todo coa laboura da comisión -non por gus to personal . senón porque se trai

o que o público pide-. na área do
estra-deportivo . case nos dá noxa
todo o que manexa a cost a do fútbol. Un exemplo a noite do día
antes do trofeo estivo adicada a
unha cea ofrendada pala comisión
aos equipos (directivos. que non
xogadores) participant€s . aos medios de prensa. alcalde. concellais. amigos do alcalde. amigos
dos concellais. diputados, amigos
dos dipu_tados ... E á que non se
nos invitou porque nós non somos
directivos. nin alcaldes. nin concellais. nin diputados. nin amigos. e
asegún estes señores. parece ser
que tamp·ouco sornes prensa .
Poi a miña parte . desexo que Deus
lles premie o aprecio que nos
teñen. porque vén senda . máis ou
menos . o que eu lles teño a iles.
Seguindo co orden dos <<actos» . o primeiro día do trofeo houbo unha misa a intención da ialma
de don Santiago Bernabéu . que.
como 'todo o mundo sabe . é moi
querido dos coruñeses.

Despois. e a eso da unha da
tarde . houbo unh a recepción ofi- ~
cial no Axuntamento . na que fala - u
ron case todos os que estaba n alí . ~
anque non tiveran nada que decir. 2
incluindo
señor alcalde. que
CON 20 MINUTO:-. DE BO X ()(i0 . o 1\11\D RID LEVOU o «TERESA HERRERA » COAS CAMI SETA S DO FLAMENG O
fixo unha lembranza do deporte e
inda me queda material pra pado trofeo (ou seña . o que dí s·e m · · pre que está en público . pois en á hora dé! verdade. repartíronse
privado lém brase . tan pouco do entre as autoridades civís. milita- sar tempo e tempo falando de
O DEPO Rl lV O DA CORUNA TI VU lJ NHA IV101 BOA ACTUACION
fútbol cor:no de outras causas). res . etc .. e os xornalistas fóronse causas ; os cartas. os miilóns do
AO LONGO rJ F Tnnn n
. \
N esta recepción oficial falouse de contentando con presenciar este Madrid. ·as. miserias do Deportivo
.todo. e de todos. directa ou indi- reparto. Se ve que inda quedan da Coruña . os paseos nocturnos
recta mente. senda o punto culmi- clases ..
duns e doutros. pero tempo hanan te cando se pediu «enfervoberá ...
O segundo día do Trofeo houbo
rizadamente » que -a Coruña fara a
outro xantar. ofrecido polo Sr.
Ve momento . penso que chega
célpital da «región preautonóm1ca
Torcal. empresario do trofeo. que. al;>0ndo con ir contando algo do
gallega ». Despois. invitóusenos a
asegún decían por ahí. era un <fue pasa fara do campo. pagado
un viña «españ.ol». que resultóu
xantar de irmandade dos medios por uns socios. uns forofos . ao·s
ser champagne. whisky . etc ..
informativos desplazados ao tro- que mesmo se lles di polos altaacompañado de entremeses va. feo Ostras. percebes. camaróns. vo r:e s. que a sua localidade non é
riados . U nha vez terminado este
etc .. foron algúns dos manxares pra se s~ntar (¡O colmo xa do cipequeno ágape. invotóusenos a
que se· deglutiron e contribuircm a ni smo!) . que non teñen siquera o
v1s1tar o stand -esposición do
esa irmaridade. máis acentuada. dereito de falar. e moito menos de
M undial-82 . e .díxose que se está
se caibe. cando estaban os ban- elexir a todos os que se van sententanao que a Coruña seña un dullos ben cheos.
tar nas cómodas but ac as do palco
ha das sedes. Dato curioso. conpresidencial.
o feccios;i_áranse unhas .carpetas con
Sinceramente . o que rnáis me
~ m aterial de informac ión e divulga- amola de toda esto é que teóricaE pensar qtie Teresa Herrera fo i
u nha benefactora ...
~ ción deste Mundial-82. con teóri- mente o «Tecesa Herrera» é un
.__..;;;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
co destino pra os oeriodistas . pero
trofeo benéfirn .
MONCHO VIRA

ªº
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odereito e a razón
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A FAMl·LIA
DO TRABALI ADOR
MARIA TERl§:SA CONDE-PUMPIDO

se as cantidades devanditas nun 25 % prás de 1 .ª , nun 30
% prás de 2 .ª e nun 35 % prás chamadas «de honor» .
Estas cantidades tén .dereito a- cobra las todos os traballadores asalariados. afiliados á Seguridade Social e en si tuación de alta ou asimilada, ou seña . non somente os
que esteñan traballando e cotizando. senón tamén os qu e
se incorporaron os que esteñan traballando e cotizando,
senón tamén os que se incorporaron ao servicio milita r
voluntario ou abrigado, os que cobran o seguro de pa ro.
os accidentados en situación de incapacidade laboral
transitoria, e os que cobran unha pensión da Seguridade
Social (xubilados, inválidos. etc.). teñen dereito tamén a
cobrar as viudas ~os pensionistas ou traballadores mortos namentras non volvan casar e os familiares que se fagan cargo dos orfos destes pensionistas ou traballadores,
ou os mesmos orfos, sempre en ambolosdous casos, que
señan menores .de 18 anos ou incapaces pra todo traballo.
.- -

A familia, como unidade económica". pode estar formada por persoas. cada unha das cales, polo sew traballo.
tén posibilidades de manterse, ou ben. máis comúnmente. está formada por_un conxunto de persoa~ das que somente ·unha traballa vivindo as outras das réndas dese
traballador. A custión que se lle plantexou á Seguridade
Social foi se. neste derradeiro caso, se podía fa lar duñ risco individual e valorable económicamente. requisitos pra
se cobriren por medidas da Segurida_de So"cial: e é que.
efectivamente. o feito de ter unha familia tén un aspecto
económico. porque. ao ter m~is· gastos, o salario sir\le pra
moito menos; históricamente. a doutrina católica defendera xa o chamado «salario familiar», que é devanceiro
do qu_
e a Seguridade Social · quixo facer e non fixo: ou
seña. poñer en relación os salarios coas car~:j'as -f~miliares
de cada traballador.
O sistema de entregarlle certa cantidade de cartos a
quen sosteña económicamente a familia, ·como suplemento do salario. é de aparición moi serodia na Segurida. de Social española; denantes xurdiran unha chea de me
didas, económicamen:t e máis importantes, tales como as
bonificacións nos impostas (as cantidades esentas no
pago do l.R.T.P. aum'entan asegúri o número de tillos menores do traballador, por .esemplo). .su.bvehcións pra estu·dos e viaxes das familié)s numerosas, etc.
Os seguros . socia is familiares son aqueles nos que a .
carga familiar aparece como obxeto específico das prestacións; pero asisten outros seguros sociais nos que o risco protexido non tén nada que ver' coa familia. e. con todo, inflúe sobar das prestacións q feito de ter persoas que
vivan a costa do traballador: por exemplo, no caso da
mo.rte dun traballador, as prestacións que se lle dean aos
familiares están en función da depende.ncia ·econórytica
que tiveran respecto do morto. e non
grau de paren- - ·
tesco que os una; deste xeito. poden non ter cJereito a
pensión os filias. por estaren xa traballando. e tela. en troques. unha aboa que viv;ra co traballador.
Outras. nembargantes. recíbeas o traballador precisamente por ter familia, e é destas que irnos falar ag9ra .
Son dous tipos: mensuais. e por casos escepcionais.
As axudas mensuais consisten nunha asignación de 375
ptas. pola muller. que viva co traballador e non traballe
por conta propiér ou allea nin cobre pensión ningunha da
Seguridade Social; e a mesma cantidade cobra a obreira
polo marido. cando éste esteña incapacitado pra todo traballo e viva cando ela. Por outro l'ádo, unha axuda de 250
ptas. por cada tillo lexítimo, ilexítimo ou adoptivo. sempre
que seña·n me.nares de 18 anos -aínda qúe traballen-,
ou que, sendo de máis edade, estañan incapacitados pra
o traballo . No caso das familias numerosas. increméntan=-.

Por outro lado, as indemnizacións fixas das que falabamos danse en dous casos: Por casa mento dos traballadores que lle teñan cotizado á Seguridade Social má is de
300 días nos tres anos denantes do casamento (agás no
caso dos pensionistas, aoque non se lles esixe ese requisito) . Cobran unha indemnización de 6 .000 pesetas. tendo en canta . .ademais, que se traballan home e muller, os
do1,1s teñen dereito a cobrala, e aínda que a mull~r deixe o
traballo por mor do casamento.
Polo nacemento de cada filio. cobran 3 .000.pesetas os
que teñan cotizados 300 días nos tres anos anteriores ao
parto (quitado o caso dos pensionistas). Esta cantidade
págase non somente polos tillos lexítimos ou ilexítimos
(que teñen de estar todos inscritos no Rexistro Civil). senón tamén polos abortos ou tillos mortos, sempre que o
embarazo durara de seis meses pra riba . A estas indemnizacións tén dereito os traballadores en alta ou situacións asimiladas que xa sinalabamos no caso das axudas
mensuais.
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Cando este ano os lugueses
que adoitan pasar as tardes estivales que poden nas beiras do
Miño (unha boa. parte da poboación da cidade e arrabaldos).
baixaban a primeira vez deica As
Islas. sen dúbida o sitio máis frecuentado dende que eu lembro e
ba·ixo topaban cunha . novedade
ben fastidiosa: unha boa parte
. das arbres acarón das que o ano
pasado merendabamos ou descansabamos despois da baixada
(que. eso sí. sigue a ser de raio).
boa parte desas arbres desapareceran . A cust1ón resultou mo1 comentqda e. que eu seipa. non se
soupo das razóns nin do autor da
«fazaña» que nos· deixara sin
sombra . O caso é que. ent~ os
comentarios. alguén lembrou cando. hai anos. o veciño Club Fluvial
(sociedade que non se pode chamar popular polo seu número de
socios nin pola sua estración social) anunciara públicamente que
pensaba ampliar as suas instalacións deica copar As Islas. A idea
. fora mal recibida polos hab ituais
usuarios, . e algunha carta no
«P'r ogreso» testimoniara a postu-

As cantidades concedidas son tan pequenas que. realmente. moi pouc·a significan de axuda pra o traballador.
polo que sería preciso estudar a modificación das axudas
nestes casos. Penso que sería máis interesante. por
exemplo. o aumento das prestac ións polo seguro de paro.
en relación á familia que teñci o parado ; o aumento das
pensións de vellez e invalidez. en relación ca número de
·familiares que dependen ·da traballador afectado, etc .
Nestes casos de grave necesidade, o plus familiar prácticamente non é máis que unha bu Ira pola sua insignifiéancia. sendo, como e. noutros países, nestas ocasións can do máis se protexe á familia do traballador.

ra dos que ' queríamos seguir
bañándonos sin pagar cuota ..
A -cousa quedou así. e deica .
hoxe. Eu non sei se unha causa
tén que ver coa outra. así e todo.
hémolo saber axiña . O que sí sei é
que non hai dereito a que se nos
faga esto. que tén todas as pintas
de quereren botar á xente dun sitio no que sempre estivo .
Eu teño ouvido que .hai un espac io -determinado de metros acarón do río. que o propietario das
terras tén que deixar libre pra uso
de bañistas. Non sei se as arbres
cortadas cadran dentro destas lindes. pero senón . ¿por ~;ué o Axuntamento non compra os terreas e
se deixan. como sempre estiveron. pra disfroite dos ciuda.danos?
Esto cadra dentro da defensa dos
nasos intereses. que. en teoría. é
o cometido do Axuntamento . Ah!.
e que. de paso. equipe ás Islas a·
nivel sanitario e socorrista. que falla fai .
X.M. GONZALEZ
Lugo

~•rre.!

Os aba.ixo firmant.es queremos facer ohegar nosa maia enerxioa
protesta polos actos oaoiquiles, que oorren a tituo de rumor, de
' que algun partido politioo quere traer a nosa patria os reatos do
noso compatriota Caatelao,indo en contra do aeu desexo que deiwou
plasmado no seu testa.mento, de que non voltaria a aua patria namer
tras esta non fora oeibe o con as mimmas libertad.ea dunha nazon,
oouaa que en istes intres non se oompre.
Nos, sin tratar de - fnoor politioa de partido, eoiwaente quere·
moa ,facer chegar a. nosa protesta e facer un chamamento a todos ···
os ilesos compatriotas pra que non se permita que iaes partidos es•
pafioleiroa violen impunemente o testamento do noao compatriota
. trae.o.dolo a nosa nazon aoiamente por una intraes propap.ndistioor
Sin roa.is e pre6&Qdole a puDrioaoion de ista carta despidens
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Galicia maniféstase coma un
país rico dende a Prehistoria. As
minas de cobre. chumbo. estaño. ferro e ouro terán ¡:¡ millar
sona no mundo antigo, e mesmamente axudarán de bó xeito
a manter a economía e o tráfico
dos metais dende ·a Edade do
Bronce (1.500 a C.) e que se
verán frolecer nos Castros na
Edade do Ferro (3-00 a.C.). Por
esta comenencia . os imperialistas romanos tan entrar a Galicia
na Historia ; o pre_
c io van ser
3 .880 kilos de curo que saían
todos os anos das minas galegas pra paga·r así as débedas do
Imperio. asegün dí o mesmo Plinio.
Mais onde se dá o ouro danse os seus artífices . os ourives.

FELIPE SEN!N «
artistas que saben o secreto do
seu oficio. que conocen as técnicas de traballar o metal e máis
dos mil graus de temperatura
que · se percisan pra fundilo . A
sensibilidade da Prehistoria Galega amósase nas obras. ~istes
obradoiros que apareceron ca sualmente. cáseque todos. ou
nas que se perden intencionadamente nas coleccións privadas
de moitos negociantes e depredadores do noso Patrimonio
Cultural.
Tamén ist,a manifestación da
sensibilidade galega se nos acocha; por non saber. nin tan stquer a sabemos; descubrir nisas
mulleres das suas vestimentas.
deixan lucir. penduradas das
orellas, ises grandes brinc.os galegas. que moitas veces se desfiguran nunha moeda mexicana
con tres boliñas pendurando ..
Niste caso. a tradición . mestúrase toa emiqración : «Os hábi -

tos de vida crean formas de Cultura» é así unha gran verdade.
Na Prehistoria . no mundo
castrexo, a arrecada tivo·,o seu

_tempo . Enseña pra lucir os guemedia lua con fías que fan o
rreiros ou as mulleres, atributo
enxebre entrelazo da cultura
de rango e de caste. ·que se viña
celta; no seu remate van~e enpendurar das orellas ou .i que se
sarillando pingas de ouro deica
trazar · un triángulo de 83 goespetaba no burato do lóbulo
tiñas. soldadas pola técnica do
_como si dun «punk» se tratara .
lsta teima polos grandes brincos · «guillochage». aínda hoxe desaínda se tén, tamén. no Portugal ·~ coñocida .
M iñoto, onde as mulleres se
Así. irnos cavilando na sensipreocupan máis ·polos aderezos · bilidade dise pobo prehistórico.
de metal que polas trazas no .· considerado «bárbaro» polos
vestir . Abaloiros, sapos, dixes e
romanos. ise pobo. que. a pesaos brincos complicados e rµtnd•
res de todo. aínda foi conser.
.
ata ou e
vando no máis fondo o seu sentos ~grnde·-auro. de pr
· · ~· "•dS
en
_ ~" uuro , de prta ou de
tir como xeito de rebelarse ao
bronce.
importado e ao imposto. lse
· No Museo de Pontevedra. e
sentir que as alfaias de Vilar de
na sala do Tesauro , podemos
-Santos. Afife. Recouso ou Carreparar na evolución dende a
dedo aínda ·nos amasan .
arrecada aos brincos barrocos.
Adubíos que moitas veces se
percibindo unha chisquiña de dideixan ir como «causas vellas»
ferencia .dende as trazas máis
nas mans' dos destragadores
antigas ás máis recéns. Alí está
usureiros que acobillan o negocio de antiguedades e a perda
a arrecada de Cardedo. atopada
nun regueiro en Cardedo do
duns materjais que deberán ser
estudados e ensinados ao pob~
,lrixo. nas terras do Carballiño.
polo 1905 . O seu dibuxo é de
que os fixo .

·. andando aterra

M. HORTAS. VllANOVA

SUBIDA O FARO CON
PARADA EN
CHANTADA
As terras de Chantada están
no' centro xeográfic o de Ga li cia.
' Dende o Miño· ó Faro hai unha
paisaxe singular de vides en su calcos. Terra viciosa de alboredo
e cruzada de ríos e regatos cantadores que van correndo . monte ab~ix o . como si tiveran moita
p resa de sulag-arse no M iño
Toda a bisbarra é moi rica en
románico e en pinturas murales.
que se malconservan nas eirexas das ribeiras do Miño. En
Arcos. ó abrigo do Fa ro. aínda
se ergue a torre-fortaleza que foi
dos Fernández de Temes. de
cuia estirpe procede Gonzalo
Fernández de Córdoba . «0 Gran
Capitán» . No cume da Serra do
Faro érguese . homilde como
unha xesta . a rústica ermida de
Nasa Señora. á que festexan o
día oito de setembro .
Nosa Señora de setembro é
moi _festexada en toda Galicia .
Ese día . entre outras moitas. é
tamén a romería de Nosa Señora do Cebreiro e dá Virxe do
Monte de Cospeito . que denan tes se celebraba 6 pé da ermi da .
no vello souto de castif1eiros.
oxe co nvertido nur.iha pista de
cemento e grava . supoño que
gracias a xestión dalgún axuniamento da época franquista . que
no Corpiño. Este .ano supoño
vili zado de facerse notar. E cu rio so como ós nosos coloniza dos. os m ese tarios lles inculcan
o odio ás albores .
A romaxe de Nosa Señora do
Faro é impresionante . Milleiros
e milleiros de xentes das catro

mería foi Xohán de Requeixo.
que ten rúa en Chantada e que
viviu -no século XI 11. As sete can tigas que se conservan de Requeixo. todas elas nomean ó Fa ro . Persoalmente prefiro aquela
estrofa na que a namorada fala
do amigo con estas palabras :
Se se él nembrar quiser
como fiquei namorada
e si cedo viñer
e o vir eu . ben tallada .
e direille entón
a coita do meu corazón .

provincias galegas suben o
cu mA do monte. Algunhos ofrecidos dan voltas de xionllos ó
redor da ermida con velas acesas No manto da i~xe da
Virxe cosen billetes de mil. cincocentas e cen pesetas. como
no Corpoño . Este ano supoño
que habrá algún billete de cinco
mil pesetas. A xente chega ó
santuario en autos de línea . par-

t1cu ares . mo os . es s
los. Dende a ermida. si o día é
claro. pódense contemprar a mitade das terras galegas. A visión
que. dende alí. se nos ofrece é
inesquencible .
Despóis da procesión comenzan os xantares debaixo dos
piñeiros. E lago a romería.
O primeiro poeta coñocido
que cantou e describiu esta ro-

01.dio
. ma.
COMQ SE AFIRMA E
COMO SE NEGA
Xa ternos comentado algunha vez que o noso idioma é.
dentro da familia románica á
que pertence. ún dos que apresenta rasgos máis conservadores na súa evolución dende .o latín . Na configuración do galegoportugués confluiron unha serie
de factores (situación marxinal
do noso país dentro das colonias de Roma . sustrato prerromano._ os proprios caracteres do

Cecáis lembrando estes antecedentes poéticos do século
XIII. xa que os pavos tamén
teñen memoria . os da vila de
Chantada . hai anos . celebraban
a Festa da .Poesía. alá nos días
floridos da Primaveira . Eran unhos actos cordiales. simpáticos
e a veces pintorescos .que remataban - como debe ser - .cunhíls líricas ceas . pois os gal.egos
6 ben visto somos moi sentimentales. nas que non faltaban
íls estraordinarias troit::is do río
Asmél e os deliciosos viños de
Séln Fiz. que virán ó Mii10 enc0rndo en Belesar. Podo falar destéls causas _xa que servidor tén
oficiado nestes ritos de poeta lírico e de «mantenedor», con
quapa local colgada do seu
brazo .
O caso é que despóis da Festa da Poesíq. un ano. quedamos
por Chantada . paseando as nasas vagancias. algúns dos que
interviramos no acto poético do
día anterior. Así que xantamos
competentemente. un Procurarlor dos Tribunales -· pQis convén con trabucalo cun Procura-

dor en Cortes-. moi coñocido e
estimado na vila. que aínda vive
e ·bebe . convidounos a café.
copa e puro habano. no seu despacho . E a ma iores a unha lectura de versos que iba a facer un
poeta da localidade . que ademáis de facer versos era moi
boa persoa e abogado en exercicio . Tornado o café e as copas e
alcendido o puro. calamos todos pra escoitar a lectura. O
poeta esplicounos de que se .
trataba dun poema épico. titulado
«Historia
de
un
capitán de fragata que
· se llamaba Zapata» E sin

máis comenzou a lér os seguintes versos :
TUmbado en un canapé
un capitán de fragata
que se llamaba Zapata ..
Nesto o escritor Anxel Fole.
que estaba .sentado frente de
mín. ergueuse da súa butaca e
dirixíndose a mín . díxome :
--- ¡Qué barbaridade! ¡Qué
barbaridade! ¡ Fíxese qué causas ·
tan arrepiantes lles fai facer o
aburrimento as xentes destes
povosl
E así rematou a le :tura .
Oxe . ó lembrar a romería do
Faro . evoco tarroón a aquél poe tíl . que xa mor,
o penso si algún día cantaría •.on mellar fortuna a grandeza e a soedade do
· Faro e a slia romería popular.
Quera pensar que sí. E sí a cantou. como sospeito. a onde irían
p éH élr os seus versos. Cecáis o
seu son fo i. un día . arr.equecer o
rumor brincador e sonoroso.
ledo como unha muiñeira. das
onrlas do río Asma .

MARIA PILAR GARCIA N.EGRO
latín importado a Galicia. máis
culto que o _que se difundiu a
outras zonas da Península lbérica ... ) que determinaron que a
nosa lingua se distanciara menos da súa fonte do que outras
linguas da Romanía.
O rasgo que irnos comentar
hoxe tén que ver con esta «cercanía» donoso idioma co latín.
Trátase de que en galego non
hai propriamente -como tampo.uco en latín- ·un adverbio de
afirmación, como 0 español
«SÍ», senón que pra responder-

MOS O VERBO: «fixéchelo to. do? -fixen». «¿collestes o libro?callemos». «¿foi de viaxe?-foi».
«ltiñades sede? -üñamos».
«¿comeron ben? -comeron».
Se o verbo é reflesivo. como
os que viamos a semana pasada, omítese na resposta o proneme. Por exemplo: «¿lémbraste do que che dixera? -lembro».
«¿lavástesvos as mans? lavamos». «¿magoácheste co
coitelo? -magoei». A misión do
pronome é xeral pra calque¡ a
verbo: «¿foiche ben aquela mei-

cula? -gustou». «¿pagácheslle?
-paguei». «¿víronte aquela noite
-viron» .
En todas as perífrases verbais. na resposta afirmativa somente aparece o verbo ausiliar.
Por exemplo: «¿vas saír? -vou» .
«¿hasme emprestar aqueles libros? -hei». «¿tíñao feito? tiña» . «¿dálo feito? -dou».
«¿volveuno chamar? -volveu» .
«¿estades a pasear? -estamos».
A afirmación refórzase. ás veCes .. con distintas locucións.

«non fixeches o que che mandei .. -fixen. sí tal!» .
A negación realízase co ad verbio non; esta repetición . que
sería redundante en español'. ·
nono é no noso idioma : «tampouco non aparecen por aquí».
«tampouco no cho dixera».
«tampouco non veu ». NON eou NO forman numerosas locu cións ·adverbiais. moi usadas na
tala . que habemos ver outro día.
Hoxe irnos anotar duas sornen ··
te. ¿NON E? e ¿NONSI? : <i¿iba
Vir ás nove, non é?» , «¿hasmo

mos afirmativamente R EPETI:-. __c_i_ñ_a...
?_-_fo_i»_._<_<l_.s:;_;~_·::;-·t-·o_u_v_o_s_a_
· _P_e_l_í-_ _c_o_m_o_·_E_M_A...I s__s_1_o_u_s_1_T_A_L_:-_ _d_a_r._n_o_n_s_í?_>~--------_.
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RETRAT INTERMITENT
Con esta película de Ventura
Pons. o cine catalán acacia unha
concreción e un interés do que
tradicionalmente careceu por
mor dun pteciosismo. dunha
modernidade puramente formal.
que caía na re.tórica . Neste caso .
a ausencia de preciosismo estil{stico esta ría producida. como
tén · dec la rado o propio di re ctor.
pala necesidade obxetiva que
impoñería o desexo de achégar se a un mundo marxinal. o contrario tería sido unha imposición
abusiva da «est~tica do poder» .
A novedade ven eiquí pala vía
de achegamento a un personaxe
anda lu z. Ocaña. pertenecente ·á
Barcelona dos inmigrados .
marxinal e.conómicamente e nas
pautas de comportamento so. cial. Estamos diante dun travesti
por necesidade de vengarse con
provocacións e teatros dunha
sociedade fortemente represiva
· e crudel. dun homosex_u al por
necesidade señtimental e fondamente física asumida dende a
infancia. dun pintor que descarga o seu mundo nun universo artísticb que lle gustaría ver valo rado soci¡,¡Ímente. Este personaxe . curioso , específico. de
orixe proletario e abocado á proletarización sálvase de la por
propia subsistencia da sua personalidad e. Co nvírtese . deste
xeito , nun p ersonaxe grande mente lúci d o que é home de
vencell a r un se n so social contrario á esplotaci ón cun sentido
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'rea l das ii m1t acions que o embrutecemento e a aceptación da
ideoloxía e os comportamentos
permitidos xeneran no pobo.
Ocaña reconoce . tén concienc ia
do travest1smo como falsedade

· pro que sabe que somente é
unha resposta á imposibilid ade
de adaptac ión total. primeiro ,
cando nena. na so ciedade rural
andaluza. que p er cura no fo lkl or~ e no misticismo relixioso
unha superació n irrea l das suas
frustracións; despois, xa hom e.
na Barcelona cosmopolita que
tolera a marxinalidade como es pectáculo. namentras que non
:;e convi rta nun problema de orden público.
Este personaxe real fala pra o
público das suas esperiencias
biográficas e esplica a sua evolución . ao tempo que xenera esplíc ita _o u impl ícitamente unha
· f ilosofía da vida . mistura de esceptismo . de realismo. de espontaneidade popular e de intelectualismo crítico , tomado dos
ambientes para intelectuais. Este
aspecto da película . q ue en ocasións. pesie a se• puramente
discursivo , é dunha grande
emotividade por amasar o personaxe real. contrasta coas es ceas . intermitentes e alternativas . teatra is e esperpénticas
Unha pelíéula lineal descobre .
mediante este xogo . a hipocre sía social. a normalidade do
anormal , a falta de conciencia ·
real dos adaptados e a libertade
dos que se convirten en víct_imas por vivila · necesariamente .
Veleiquí como un tema visualmente «escandaloso» · se trata
de tal maneira que resulta unha
narración intimi sta . dun personaxe estrovertido . que remata
·por deixar a se nsació n de que.
b ai xo da s apa rienci as . hai reali dades que a t odos nos afectan .
que a todos nos condicionan . A
·
sensación de ser algo socialmente marxinal. pro non íntimamente desconocido .
Capítulo aparte merez o feito
de que. sendo o ambi en te da
película barcelonés. non está
pra nada condicionado pala cultura ou o· fenómeno nacional catalán Nembargantes. cwriosamente. o protagoni.sta amosa algunha ve? unha mentalidade
andalucista a nivel intuitivo e
folk lórico. asentada nas vivencias infantís que o marcaron decisiva merite. que tal e como
aparez reflexada semellan pro-

va cadas po la realidade espeCÍfi ca de Catalunya . O catalanismo
. cie Ventura Pons. non poido
concretarse no achega mento á
sociedade do seu país mái? que
co.mo socieda.de industr ial que
mantén e to le ra mu'ndos marxi na_is. que -hoxe teñen. ao·que pa rez. u n intrés moi supeior ao do
reformismo e bon senso bur ·gués. que cE:racteriza esterna mente ao que se mostra como '
máis xenuinamente catalán .
CARLOS SERANTE°5
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O ccFENOMENO
CALCHAKIS»

Dí as pasados. pasaron pala
Coruña «Los Calchakis» . Este é
un grupo que marcou época , e
como tal . é merecente dun estu ·
do amplo. Nembargantes . limitarémonos eiquí a dar unhas no tas dirixidas ao lector medio non
introducido no «mundo» da
música.
A afición en Europa. e singularmente no Estado Español in cluido de pleno dereito o noso
·país . pala chamada «música
hispanoamericana» , non é causa nova ; dende México . con
Cuco Sánchez ou as «rancheras» de Jorge Negrete . deica os
«tangos» da Arxentina . pasan do oor Veriezuela («Alma Llanera») ou a música de inspiración
peruana e vocación continental
de Chabuca Granda, cuio intér., prete máis conocido é María
Dolores Pradera, todo esto son
vivencias aínda recéns mesmo
da miña xeneración (dos 23 aos
28 anos) . Este xeito de canción.
nembarg.a ntes agás algún caso
como cecais Cuco Sánchez, é
algo elaborado dende a música
popular. pero xa coa influencia
dun novo esprito. presente en
toda a música de orixen ou importante influencia europea;
amais. en moitos casos é algo
con . escaso valor musical e
transmisor duns contidos neta-·
mente reaccionarios (fundamentalmente en Cuba). Esiste
xente que se adica ao folklore
tradicional. en plan de recolleita.
pero que non crea (os arxenti-

nos « Los Arribeños » e « Los
Chalchal eros » ) e xurde . como.
xigantes c a figura illada . Violet a
Parra , verdadeira precursora da
música popular sudamericana
actual.
A fin dos anos 60, vaise ma nifestar en Europa , concreta mente en Francia . unha c orrente
musical que se convertirá n.un
auténti co «boom» : a volta aos
orixes ; os ritmos das Pamp as.
as « cuecas » c h ilenas e . funda mentalmente . as flautas dos An des peruano e boliv iano. xurden .
como reivind i cación dunha
identidade que parecía perdida
pero que late x a cun pulo increí ble no corazón e nas entranas
das «p a trias oprimidas » de
América . E esto. da man dun
grupo estraordina r io . formado
por xentes forzadamente em igradas dos seus países de
orixen : « Los Calchak is» .
Pero o «boom » causado por
esta ·música nunha Europa tarta
de «pop » e de música electrónica e degorida de c<sinxelexa primitiva» . vai ter un sign ificado
moi diferente e máis a xeito nas
suas terras de ·arixen e verdadei ras destinatarias: o inequívoco
carácter revolucionario que a
reivindicación da propia identi dade tiña . prendeu ráp idamente
nunhas masas populares a cada
~alta máis conscientes e rebeldes frente do imperialismo : e
non tarda en xermolar a semen te de «Los Calchakis » : cc Quila payún ». « lnti - lll imani ». o u c an -

tante s individua is c omo V íc tor
Jara e Daniel Viglietti .
N on vou afond ar m áis no te m a. po r moi longo . e manido.
Sement e decir que a producción
d i scográ fic a de « Los Cal c hakis »
é .fun da mentalm e nte . instru m ental : hai varios á lbums ad ica dos a di versos tipos de instru m entos. c on especial atención á
m úsica andina . e. dentro dela . á
fam ilia d as flaut as (qu e na . et c .).
obxeto de. alomenos. un álbum
monográ fi c o ; nembargante.s. o
seu labo r non queda coxa : ta m én quixe ron aportar a sua con tr ibu c ió n á c anc ión da .sua terra
no naso tempo ; e velahí « El
can t o de lo s poetas r evolucionarios » . ál b u m número 8 da colec ci ón . unh a verdadeira xoia d iscog ráfi ca na que se repas·a n
toda unha se rie de ritmos, con
prefere nci a po los and inos. e na
q ue demostran un dominio da
t écn ic a voc al realmente insólito
en quen se adica . máis que nada . á i nstrumentación . e dun sa bor e c oorido populares inda
non aca dados por ningún grupo
da sua c orda . E difícil facer dist in cións neste d isco. onde o sa bor e m inente ment e popular de
« Lu z de A m ane ce r» ou « Solda do Libre» se mestu ra con interpr e t acións in superadas de te m as superco noc idos c omo «V asija d e ba rro» o u « La muralla ».
p ero cec1as que os m ái s c om plet os se ri a n «A un p residente
mu erto » e «Isla Negra » .
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FESTAs-''1 ROMERtAS
,q"

GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA GALLEGA. Obras de Catelao,
Bello Piñeiro. Lugrís. Ju li a M ingullón
e outros. Galería GIANNINI da Coruña .
ENCUENTRO CON LOS ARTISTAS
GA LLEGOS . Obras de Abelenda,
López Guntín, Cebral. Buciños e
outros. Na sa la Victoria do Hotel
FINISTERRE da Coruña :
OZORES SOUTO Dende o 1 de Setembro en ARABESOUE .
ANTONJO SAMPAYO E BALDOMERO MORE I RAS . Esposición
conxunt a na CAIXA DE AFORROS
de Vigo.

·PRA UNHA EQUCAC ION PREESCOLAR GALEGA . de Xurxo Torres
e Maite Erauskin. Edicións Xistral.
1978. (Publicado co ga llo das 111
Xornadas _
<}o Ensino de Galicia) .
PAISAXES DE GLSGOW de Vicente
Araguas. Col. Mogor. Vigo. 1'978.
CLARIDADE QUE A TENME PERSIGO de Miguel González Garcés.
Ed. Giann 1ni .
GALICIA. GUIA PRACTICA DEL
PAIS GALLEGO . De J J Cebrián.
Follas Novas. Santi ago.

CONCURSOS

•

ACTOS
VERNES . 8 . En Lu go. palas festas
do barrio da Milagrosa. Festival
Popula r. coa partic ipación de «FU XAN OS VENTOS» . 1< 0 CARRO ».
GAITEIROS DE MELIDE e «0
XESTAL ))

DISCOS

,.
"\-

.
11

i

que 1
Caj
Na1

~' ,

PORQUE NO MUND O MENGUOU
A VERDADE de Xosé Qui ntasCanella Zafiro

PREMIOS OTERO PEDRAYO . Convocado pa la Diputac ión Provincial
de Lugo. 500.0 00 pesetas de premi o á mel lar laboura de creac ió n
artísti ca. liter.aria . etc. Información
e base s na D P. de Lugo.
FESTIVAL DE CINE AFICIONA DO
de Lugo. 1nsc ripciÓn ou Í emesa de
películas denantes do 31 de Outono Organiza Círculo das Artes e
grupo Fotoci nematográfico F.ONMIÑA

.

-

DO 7 AD 9 DE SETÉMBRO . Festas
no barrio da Milagrosa de LUG O.
Festexos populares, concurso de
muiñeiras. Festival Popular e outros actos culturais e deportivos.
Organiza a Asociación de Veciños
da M ilagrosa-Albeiros-Paradai de
Arriba.
DIA 8 . Romería da Nasa Señora da
Franqueira. Concello da Cañiza.
DIAS 8 E 9. Festas en Fisterra.
DIAS 8 E 9 . Festas en Pedrafita do
Ceb1:e1ro.
DIA 8. Romería do San Andrés de
Teixido .
DO 8 AD 12 . F1~stas da Virxe do
Portal en Ribadavia .
DIA 1O. Romería do Guadalupe. n~
parroquia do mesmo nome. en Villalba.
·
DU 14 AD 20 Festas de San Cibrao
no Carballiño .
DO 14 AO 16 . Festas en Muxía .
DIA 14. Romerías en Rianxo e Vilanova de Arousa .
DIA 1 5. Fes tas dos Rr!m edios en
Mondoñ edo.
IJ"

'

•

FEIRAS E MERCADOS
VERNES 8 . Arzúa. Cabana s. Padrón
e A r an~a na provin ci a · da-CO -

RUÑA ; Esca 1rón . a de Cas tro e So b.er en LUG O. a capital. Saltar. O
Bolo, Grou. Feás e Ra1 gad a na de
OURENSE . e Ponteareas e Vila tu xe en PONTEVEDRA .
SABADO 9: Curtis e Voldoviño na
provincia da CORUÑA : V ilanova
de Lourenzá e Parad a de M ontes
en LUGO : Doade . Feir a. Vella. Es gos. Mas1de e Vilar de Barrio na de
OURENSE . e Guillarei en PONTE VEDRA
DOMINGO 1O Bergondo. Narón . ·
Guísamo. Neda. Padrón. Boente.
Camariñ as. Carballo: Ceilán. Cée,
Celas de Peiro.- Muros. Mi::!lide. Óu tes. Ortigu e1 ra . Ordes. Póboa do
Caram1ñal . Póboa do Deán. Paulo.
Pontedeurne e a Ponte do Porto
na CORUÑA : Antas de Ulla. Ouiroga . Páram o. Seoane. Galdo. Viveiró. Nav1a de Suarna , Nogueira e
Doncos en LUGO . A Gudiña . Lobeira. R1badav 1a. S;1 rr eaus, Santa
Leocadia e Beariz en OURENSE . e
Codesa en PONTEVEDRA
LUNS 11 . 80110. Boqueixón. Tea.
Moeche. Choup ana e Santa Cornba. na provin cia da CORUÑA: Pó ·
boa do Broli'ón. Lousad ela. Rí o (Esfarrapa) en LUGO ; Bilrba11tes .
Baños el e Mol g<1s. Co11 so e Verín
en OURENSE . e Dozc'¡11 P. G c111domar en PONTEVH1RA

MARTES 12 . Camot a. M ontero.
Ponteca rr e ira. Car b alleir a e
M alvárez na prov incia da CO RUÑA : Becer reá. a ca pit al. Frio cerbe lo. Mi ra nd a .e Saber en LU GO : Avió n. A s Venta s e Montede·
rr amo en OURENSE . e Cospe dri ño. Golad a. Mondariz e Puxei ro s en PONTEVEDRA .
MERCOLES 13 . Boqueixón. Cruces.
R1 anxo e Carral na provincia da
CORUÑA ; Carballido . Ad ai. Roci par. A Barrela e Ribadeo en LUGO ;'
Bande. A Peroxa . O Real e Viana
do Bolo en OURENSE . e Arcade e
Sq_lced a el e Caselas en PONTEVE DRA.
XOVES . 14: Papadoiro.
rlarmide.
Boimorto. Vilamalor e p·antedeume
na provincia da CORUÑA; Amoeiro,
,Xinzo de Limia e Larouco en OU·
RENSE . e Bandeira. Caldas de Reis.
Ponteareas e Alameda de Navia (Vigo) en PONTEVEDRA.
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Pr ~t.Jc.imo1 cia A1oclud6n1 cultu-

raia, a1odm:ión1 de vecifto1, cfrcu101 cultvrai1, etc. not comuniquen
a programación de actos culturoi1
e d• todo tipo con quince dfat de
antelación. c:o ouxeto de poder
dar cvmprida informa..:16n. Moita1
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O RECUNCHQ
DO LAMBON

CRUCIGRAMA
DARIO XOHAN ·cABANA

s ensaladas
Son as ensaladas un plato
que eci Galicia se tén preparado
moi homildemente sempre, e,
debido ao clima, durante unha
-te mpada moi curta ao comenio do vran.
·cunqueiro e o «Picadillo»
dan ámbolosdous prácticamente unha única receta, que é
ensalada de 'leitug~ con vinagre
e aceite, un. pouco de sal, e 'se
asease e a quen lle gaste. un
poúco de ce~ola e tomate·: A"e,n~
selada pra aeniño, que era da
Barrela, perta de 'Chantada, so!
mente se podía tomar no vran, e
ríase dos franceses porqÚe' to-.
maban ensaladéfs e crudités' no
inverno.
En Galicia, mesmo nos restaurantes, non se fai outra vari ante máis que a antes citada
quitado a utilización ·· doutras
legumes no canto da leituga,
pro diso falaremos neutra ocasión) .. agás. que eu seipa, no
«Laurel» en Vigo, onde Manolito Chen ensaia algunha variante
adeprendida dalgún amigo, ao
.millor de Quico da «Riojana».
que ése sí que sabe de cociña . o
que pasa é que aínda non se decatou que a cociña é algo serio.
Eu recomendaría prá ensalada normal que se sustitúa o vinagre por limóf!. que aparte de

¡:'" E
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A

Ventos moi suave;. 3: Vocai tres · veces.
Faldra. Adverbio d.e cantidade. 4: Ao rovés, estoupan. r&o.ventan. 5: Medra a tormenta. 6: R6mpeno. 7:· Perde o
equilibrio. Iban. Contan. relatan . 8: Vila mariñeira que vén
nunha sonada cantiga. Dobregarse. avírse. 9: . lagos pequenos. Fernia do can._

1rotados·con allo e tamén queda
moi sabroso. (Un pouco de pi:
rixel reduce a forza do allo).
O que lle vai particularmente
ben á ensa lada. tendo a man un
. pouco de touciño delgado con
freba, é troceadÓ iste e fritido
sin torrar. e botándollo por riba
una vez que teñamos adobada e
mesmo antes de servila.
· · Hai quen gasta da ensálada
de leituga con queixó e xamón
ou con naces. améndoas: olivas
ou con «escabeche». como lle
chaman os madríleños: que con-'
siste sinxelamente en engadirlre
un pouco de rincha en conserva.
pro é ista cousa que non reco~
menda.
·

ser bó pra o fígado, tén moita vita mina C. A quen lle gol'?te ou de
vez en cando, pódese .cambiar o
sinxelo adobo de aceite·-limón- ·
sal por unh·a salsa vinagr~ta fei:
tá con aceite, limón. un poucQ
de mostaza forte e un pouco de
pementa gris. todo isto ben ·remexido.
Un costume irlandés que é de
moi bó resultado pra o que· lle
gaste o allo (non hai que esquencer os 'amplios efectos que
tén pra prever. enferlT)edades. e
ademais é afrodisiaco) é o de fa-·
. cer a ensalada mm ataño de barro no que previamente se frotaron un par de dentes de allo. Istas· frotas póde~se sustituir por
pedazos pequenos ·de pan duro

VERTICAIS
1: Confianza. Cento cincuenta.~: Esistía. ·contracción.

3: Carraxe. Ao revés. semente. conxunto de gran s. 4: Ca - ·
balo de certa color. Nabiza. 5 ; Símbolo do ouro. Ao revés,
ringleira. lnterxección. 6: Erguín. 7: Pelo da cara. 8: Tratan de ·tí. 9: Anfibio. Oue nontén enfermedades. Término
dé comparanza. 1 O: Río galego. Ao rovés. -a mantén cin--··
co. 1 1: Onomatopeia do canto do sapo. Marchade. 12:
Esiste. Contracción. 13:. Carta da· baralla. Deus do sol en
Exipto.
·
SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO N.0 a7

1: Fi.ra. OI . Afía . ~ .: Onan. Aire Arar. 3: Ras. ~brigo. Ert.
4 . Anaina. Ausente. 5: Esaut_
o. Aonta. 6: E. Ecod. E. 7:
Prosas. 8: Ayes. Seve.
·

XAN BOUZADA
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CHAVE

A) Periódico galego semanl.
B) Conxunto de pezas que forman a mesa ou ieito do carro:
C) No Antroido son brancas; no
-San Martiño. de sangue .
D) Peza do arado que vai do dente. ao timón.
E) Serra e pico da Terra de Mon tes.
F) Cai nas noites frías do inverno.
G) Parte diatenira do corpo.
H) As casas dos páxaros.
1) Pra cocer o pan .
L) Os camiños da cidape.
M) Touro pequeno. ·
N) Adverbio de cantidad.
O) E'stá dentro dá boca.
· P) Non é meu nin é seu.
Q) 'Máis de noventa e nove.

.Hai xa algunhas datas escribinlle'pidíndolle tivera a amabilidade de · poñer no xorf1al que
vostede dirixe unha no.ta ·na que
espresaba o meu desexo de poder pr,acticar a nosa fala.
Pois ben, hoxendía teño cartas abondo coa gran .ledicia de
que ~hegan de puntos ·coma
'éarcelona e Madrid, por citar algúns, sen esquencer outros. rlñ,,
cóns de España. Si soupera as
arelas e agarimo· que demos-:
tran os nasos irmáris ...

22

.

CARLOS CANCELO
Aéruña

SOLIDARIDADE
Compañeiros da · redacción
do noso· periódico. dispois d
darvos · unha fraternal aperta
todos, dígovos que e_u xa sei a
dificultades que tendes pra sa
car adiante- o xornal. pro co
isto xa ternos que contar.
Nembargantes. te.m os que
mantelo coa axuda dos patrio- .
tas galegas. Eu tamén quero por ·
o meu gransiño de area, por iso :
espero que a posibilidade · da
miña · colaboráción sexa unha
pequena axudiña. ·
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1: Mercados. O que se tira co arco ou coa baesta. 2:

.

¿Ouén pode decirme npmes ·
autónctonos galegos e a sua
orixe. si .nono' sabede$, chéganme
os nomes.
nez, e/Juan . Aran•. a1 0•2° C lr.ún (Glrtuz•

a. 7

j/

Equivocous~.

.Tf.1· ( .. 811) 11.4t$44.
.Xo•~ Ramón Rodrlguez. ·
Ouero poñerme en contacto
con algunha persoa de Ourense
qµe 11~. interese ·o tema das meicilias marxinaies e me poda ihforlllar sobor r!il
·
L;ols de Qavld Alvarez.
Rlo Támega, 1 9.3° Ourense.

L

E l

HOÁIZONTAIS

1

Maestro industrial (electrónf·
co). 23 anos e casado. Busca tra. ballo do que seña'. Perrriiso de
conducir e servieio milita·r cu~plt-

do.

~

1

~~

"J'nteresado en fotocopias de
documentos nos que figuren nomas dos lµgares das parroquias
de San Pedro 'de Eume. San Martín-de Goente e Santiago de Capela (A Corulia) aos anos º 15001752.
Manoel Doce Viñas. As
Neves - Capela - Ponte- ·
deume (A Coruña).
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Desexo ter contacto con persoas ou asociacións amantes do
renacer cultural da nosa Terra.
-ntlago Gonz4ilez.
B. 0 • lgnac:lo n. 0 1 1-4~ 0 ·
~· lbarra (Gulpúzkoa). ·
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ANUNCIOS
Teílo 40 anos. boa saúde e
mido 1 .63 de estatura. Gustarfa
recibfr cartas de mulleres con vistas ao ca.sarnento. Se pode ser
que man~en foto.
Casa - n t o C.banela,
Navla de Suarna, Lugo.
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Galicia é nosa e non corisen't!remos que naide a aldrax!3.
XAN •OU:Z:AS
Mu roa
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AS CANCIONS GALEGAS
DE MARCIAL DEL ADALID
( 1 82&-1 881)
Remexendo · no material da Real Academia Gal ega. topei cun álbum de cancións manuscrito de Mar- '
cial del Adalid. revisado e correxido. coa data do
1.880. lste álbum titulase . «María» e contén 70 !f)
cancións -realmente son 71, pois o número 52 lévano. duas cancións diferentes-.
Nada máis atopar o álbum. púxeme a lelo, e o
meu abraio foi medrando deica o apampamenfo perante o achádego que viña de facer. Vere.i de darlles
aos lectore.s un ha esplicación somera. moi por riba. .
sin profundidades técnicas que esixirían moitísim~
máis espacio. e que. polo seu carácter. estarían dest1nadas a xentes máis especializadas neste eido que o
lector medio diste periódico. Dou. pois. sinxelamente
a noticia. e esplícoa un pou.co de seguido.
Encol da música de Adalid. e concretamente encol destas cancións. xa se teñen feito públicas opinión.s de certos músicos estudosos (refírome ao señor
Antonio Iglesias e máis ao señor Rodrigo de Santiago); opinións peiorativas que chatan as cancións de
mediocres e non dignas da luz pública . Cando eu as
.lin, decateinÍe do grande erro -non poido pensar
nunha incompetencia profesional ou nunha mala feque esto supoñía, poisqtJe é demostrable técnicamente ( 1) que estas cancións están ben escritas; e se al.
guén quere rebatirmo que o demostre.
O álbum contén cancións en varias linguas: a
maioría delas en fráncés (36 das 70), algunha en espaf'lol. italiano e latín (Avemarías). algunha sin letra ou
cunha le.tra que despois foi trocada, prá sua publica. ción, por unha galega. e. pra rematar. dazaoito orixineriamente galegas. ás que lle hai que engadir as de
.letra trocada, pra nos dareri as 24 que vi ron ·a luz na
editora de Canuto Berea (2).
Hoxe tratarei. por algunhas razóns, somente áas
cancións galegas.
As cancións galegas de Marcial del Adalid pódense dividir en dous grupos:
,,.
1) As que se consideran galegas polo sirixelo feito
de levaren o testo galego -dita seña de paso. da sua
·muller. interesante per!;;onalida~e- coa música pro·
pía de Adalid. e
2) As que son cancións populares nas que a letra
. e a música se recolleron do pobo galega. Adalid armonízaas -hastra onde se pode armonizar un canto
popular- e trabállaas ou desenrólaas de varios xeitos: por exemplg: na canción nº 53 (reproducida parcialmente no grabado) o tema popular -comr ·1ses 1
a 1O~. léva máis tarde o noso autor a outros tonos.
Compre falar de cada un destes dous ap_artados
máis a modo e por separado. pois responde a dos enfoques estético-musicais esencialmente' diferentes:
O primeiro deles está composto~ como queda dita, por cancións sabor de testo galega. Este feito illado levaríanos a formÚlar varias hipótesis eneal do fin
último. a intención do autor: ¿Fixo cancións sobar de
testós galegos do mesmo xeito que as facía sabor de
testos franceses. por exemplo 7 ¿Escrib 'u estas cancións polo que supoñía dé «esótico» o testo galego
aos posibles olios doutros países? ¿Compúxoas porqu_e se levaba aquelo da «patria .chica». e xa que logo,
dun modo «curioso». superficial?. Todas estas hipót&:
sis ouedan desbotadas o.ar varias razóns. entre as que
se atopa a ·esistencia do segundo grupo de cancións
A miña hipótesis eneal da razón de vida destas
cancións e a seguinte: Estas primeiras can
cj6ns nos que o testo é galega pero a mú
s1ca non (3) pódense considerar como •
unha ponte na evolución da postura
estética de .Adalid entre as cancións
non galegas e as puramente galega~
(ou seña, recollidas do pobo). xa· Que
log9, estas can~ións do orimeiro oruco
t'ªñ~n. fara isq, seu valor intrínseco. o
valQ_r do achegamento ao feíto aaleQO . •
Denantes de pasar a falar das cancións
do segundo grupo. teño que deixar cantan
cía dun feito qu13 cecais deica hoxe seña des
."Cóñecido. ou que no seu momento se pasara
'involuntariamente -ou voluntariarnentepor riba: 1nzenga. no pr~facio á secclón galega
·~

MARGARITA SOTO VISO
do seu cancioneiro dos pobos do Estado Espaiiol. fa¡
mención ás publicacións antergas á sua e aos nomas·
'dos autores. entre os que se atopa o de Adalid . Noutro lado. fai constancia da sua gratitude aos mestres
compositores e profesores de música que dende Iongo tempo lle prestan colaboración. Entre os nomes,
atópase outravolta o de Adalid. O exemplar do cancionerio de lnzenga que eu manexéi -tamén da. Real
Academia Galega- está if'T' nreso en Madrid no ano
1.888.
Este feito amósanos claramente cales eran as inquedanzos do noso autor.
·
Podemos talar agora das cancións que eu veño
chamando do segundo grupo (por razóns de calidade
estética e cronolóxicas. pois atópanse case xuntas ao
final do álbum):
Estas cancións contitúen . cecais. o primeiro intento de achegamento ao noso folklore. máis aínda. o
primeiro intento de facer música a partir das nasas
raiqañas populares (4). Y
: lago, const1tué o pr'fmeiro paso correcto no na.
' li smQ. musical galega.
Coido que agora se poderá ;:1tt 1der o meu apampamento perante a achádego. 3 ._ meu enfado CQ.Pt.ra
dos que menospreciaron e e'nterraron no silencio estas cancións. E como se ve, nun supoñer. ninguén
coñocera os escritos galegas de Rosalia. e un dfa un
estudoso atopara os manuscritos e dixera que non ..
tiñan valor e non merecían ser publicados. O noso
rexurdimento literario non asistiría. ou. alomenos. non
sería como é. Pois o negocio é o mesmo. benqueridos
leitores. Ademais pra maior gravamen. nin os escritos
de ~osalía. nin as composicións de Adalid son medioeres. Ben ao contrario.

o fenómeno musical nacionalista tén. a nivel unive;sal. d~as etapas históricas diferenciadas. e dife-•
rentes polo seu plantexamento estético. que poden
estar representadas ou personalizadas en Dvorak e
máis Bartok. O primeiro deles representa, xun~ .J con
outros co~temporáneos seus -léase Chopin. - :. n-,, ky,
Lizst. Borodin, Mussorsky, Smetana, Grieg,
.- o
nacionalismo romántico. no que queda incluido
noso
Adalid -tamén Montes. Veiga, Chané o Baldomir-.
E 0 primeiro nacionalismo. ceca is sinxelo de mái~. ·
pero que é a p~ií!leira faísca. Está feito dun xeito pou- ·
co rigoroso ás veces parece de «aficiqnado» . No~ se,
recolle o folklore sistemática e serian:iente. E un,
decatarse de que no país de cada quén hai algo diferente ao oficial e tradicional'. A müs1ca nacionalista
faise como reacción á tradicional para «dar .a nota» .
chamar a atención sobor do propio, que. ao tempo,
sirve pra crear a personalidade il)divid~al de cada pobo.
O segundo plantexamento é unha evolución do
anterior. e realmente sin éste non asistiría . A gran diferencia co anterior é o seu carácter serio e científico ·
na recolleita do folklore de cada país. Pioneiro deste
movemento foi o Bartok. A creación deste autor está
feita a partir dunha estractación ·da mús i ~a popular
sabor da que constrúe o seu lmguaxe. E por eso que o
seu resultado sonoro non nos soria «canción' popult>
O caso pare lla na nosa terra pode ser o mestre
Graba.
Con tod'a esta parrafada. o que quera clarexar e o
lugar que tén Marcial del Adalid na nasa música.
Remato, pois, afirmando que nós, os galegas. ternos dende hai máis dun século a nosa mús ica feita
seriamente polos nasos comositores. Música que tén
unha calidade irrebatible porque é demostrable técnicamente. cama xa dixen enrriba . Esta música consti túe a nasa tradición. tradición que está viva, e, penso
eu . pois teño razóns pra elo. continuará , do IT)esmo
xeito que a semente rosaliá prendeu. vive e continuará .
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(1) A composición mu.sical é cuestión- de técnica· e ot'r'º com- .
. pos it ivos. do ftlesmo xeito que un pintor tén de ter técnica
pra saber misturar as coores. pra sab er facer as fo rmas. os
contornos ... Todo esto é a técnica pictórica . Do me.;rno xeito
a compositiva .
(2) ¿Cando xurdira unha editorial seria galega despois d: quel
intento 7

be~intencionado

(3) Compre unha puntuación eiqui: A música é galega dende
o intre que a fa1 un autor r¡ale'g o - do mesmo xe1to que a
música de Perotino é francesa - pero non o é dende o punto
de vista técnico. Ao escoita r esta música . calquera leigo sin te que non é galega.
(4) Como dato curio~o. direi que nuntia p1rmu.ra apros11T1a c1ón atope1 no cancioneiro de lnzenga a canc ión n.0 58 de
Adalid. que éste titula «Antigua cantiga popular» . e que corresponde ao n ° 1O do cancioneiro daquel. titulado á sua vez
uC anto popular antiguo» . sin dar esplicacións de proceden cia Por outra banda . a canción n.0 65 da c.oJ~cpión .de Adahe1 u Antiguo alalá pt¡ipularn aparece no cancion.e iro de Bal _.
y Gay - n ° 100- que éste recollera no arquivo élo
coro uCánt1~as e aturuxos» de Lugo. onde non cons·.
iabó r11n proceC:en1,;1a rnn letra . (0 cancioneiro de Bal
é dos derradeiros anos vinta deste século) . Eiquí
cabería a adivu'\a aquela de
quén fo1 pirmeiro o ovo ou a .Qaliña.

