en.poleiro aneo
XURADOS CON
MOITA VISTA
Das c rónircas relativas á
broma macabra da S'emá, a
concesión nada menos que
do «Prem io Nóbe1l da P.az,,
a Anua r e-1 Sadat e Menahem
Begin, escollemos a ·que. con
data 2'8 de Outono, publica
wH Correo Gallego». Recnlle
as d ecla racións do comité
n oruego outorgante , n o senso .
.de que s·e derruba «Una mura:lla psicológica que po r una
generaci ón entera había bloquea do ·el ent endim'iento y
el contact o humano entre
Egi pto ·e lsrae I " · P.ra · má'i s .
·ló.uvase '«fa inic'iatli va positiva
1

1

.ta~ie ,

a , lei española dera 47 de parte dos seus xefes de
pasos atrás : e que p Estado Madrid: " ... Una UOD --tp gase encargue de p roblemas da. Hega- , que no ha sido bien
conciencia de cadaquén, e •compensada en el primer
Ouen firma Juan Luis de non d e 1ev·i tar ~ue ~lquer congreso de·! pa rtido · si teneSimón Tobal'ina , pes·oa obse- sect a, por m or da 1<<libertad mos en cuenta ·el tanto por
s'ionada :polo poütico conser- d·e e nse ñanza», fo1111e aos ciento de e·lector·es que tuvo
vador español Antonio Cáno- '· cativos ao s eu («sectario» en- en Galicia en las e·lecciones
vas de1l CastiHo, re engaio'lado t ender.
de1I 15 de Junio del pas·ado
palas Constitucións francesa ·
año. Pocos galle·gos -y toe inglesa e palas «cotas de ·
dos altos cargos de la AdmiAS
«RABIETAS»
li!bertad (sic) y p-rosperidad»
nistración central- han sido
atinxidas pola AJ:emania Fe- DA UCD
·e:l•eg•idos miembros del Cotn ideral, aditorializa .en «E·I
té Eje'Outivo y del Com ité
Ideal Gallego» do sábado 28
Unha información de «El Po.Jítico».
de Outono, co título «Cauce Ideal Gallego» de sábado , 28
Os :se ñores d a UCD. í<<gallej urí•dico de convivencia». so- de Outono, insfüta unh a inbar da Constitución española formación que, ,nos seus CO· ga», 1lémbranse de Santa Bárde 1931 e a act ual, e máis menzos, reza: «Crear una fe- bara oando trona. E. históricaconcreto de wdos ·problemas .é:Jeración galleg1a de UCD ha mente tarde.
siemp re confli.~tivos en Es- s.ido también un proyecto
paña»: o relixioso e o educa- acariciado por un grupo de
SER GALEGO, ESTAR
tivo. No primeiro , denuncia o parlamenta rios de Galicia.
«torpe s·ectarismo (da do 31)
EN GALICIA
a'I. .. diso ludón de las que
Esto contába11'10 á prensa o
constituyan un p·el.igro para diputado Pardo Mont~ro . na
O «reló sin agull as ,,, pe rla seguridad
de·I Estado, tarde do 25 de Xu•l'io , despois
. ..prohibic·ión de ejercer la ·do «correctivo,. recibido por dón , «sin horas » de .Q allego
industria, e I comercio y la · Rosón d e pa rte dos seus Tato , marcou non importa
enseñanza. faculta d del Es- compañ·ei ros de autonomía e q ue día dest a semá pasada
tado de nacionalizar ·sus bie- por todos eiles de · parte dos o t ema da «Prensa gall ega».
. nes». Mellar, xa que 'lago, a nacionali'stas. E esta tenta- " . .. En mucho •s coloquios
.actual, que afi rma que <dos ción, ,.asegún o «lde·al », pare- ... siempre su rge ·la queja
poderes públicos tend rán en c·e volver rondar as mentes ... r eferent e a que en Gali cia
cuenta las creencias religio- de sus señorías despois do no exi ste un a p rensa gallesas de la sociedad españo- novo «COr·rectivo,,, esta vez ga. »
la y mant endrán .Ja.s cori si·
« .. .Si a mí, personalmente,
guientes -relaciones de coalg U'ien me dij es·e que yo no
operación con la lgles'ia Cas oy gallego , no pod ría det61í:ca y las demás confesiqmostrar n ada e1n contrario, a
n'e·s ». Pra afirmar des·eguido:
no ser mostrar 'las partidas
«Esta refer end a a fa fe del ··
de nacimiento y ba utismo .. . »
pueblo es eleme•ntal». · E da
educación, qué vai decir:
" ... A ye r me que daba espe" . .. La fórmula de solu ción
c i ·a 1 in e n t -e des~on c ertad o
del probl·ema es un poco imoyendo . .. repetir qu e en Ga· O
predsa en aras de una. fl exil'i c¡a no hay p ren sa gallega.
bi l idaid conveniente para que
Lo cierto es que en Galicia
en el futuro pu edan goberhay nueve diari os . .. estaba
nar. .. tanto las dernchas coel di recto r de «El Pu eblo Gamo las izquierdas, s'iin que
llego" , que a lo mej or re sulta
é!quellas puedan atentar ni
ll amar se «El Pueblo Filandés »
destruir una libertad de en.. . en l·a mesa red 0nda .. . r eseñanza que es hoy exigenpresentantes de «ta Voz de
cia especial en los pueblos
Ga Mcia», de «ta Reg ión», de
civHizados ».
uiEI Cor reo Gallego», de uEI
Aos ciudadanos da nación
Ideal Gallego» y del Centro
He@ional d e Televi sión ... »
galega, o /mesmo '1.0S vai :pre......querid os compañ ero s de
mer a bota do 31 que a do
" Faro de Vigo ».. . momentos
78. Así e todo., é ben fasantes habíain estado con notidiado ¡que, ,47 ;.tinos máilS

CARA ATRÁS COMO O
.CANGREXO

1

sotros los de «Fe.rrol Diario» ,
y ert suma, los pobladores de
un mundo periodíst ico estrañalble que s·e distingue, ent re todos los de España, por
su nominación, su deolaración y su confe sión de' identidad regiona-1» ...

" ...Y s·i ,en defin'itiva , toda ·la
·identidad, tod a la vibración ,
·la pasión , el t rabajo del hombre gaHego s·e r e•conoce re al-
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tornada por el presi dente nort ea meric:an o Ji mmy Car.ter»,
su'liñándos·e qu e os acordos
de Camp Davi d r ep resentan
«u na vi ctoria par a ·l a id,ea de
,Ja paz en esa parte del mundo».
·
1

X.a non é o galairdonar ao
represor do seu pobo e ao
vello camiceilr o da guerrilla.
sionista. Xa non é o procla,.
mar ubenefactores da Humanidade» iao xenocida do pobo
palest ino ·ie ao traid<w. inveterado da causa árabe. Xa
non ·é ,que o "<Tío Sam», ap·arte de 1<<forrado», se vexa
· «adorado». E que, pra afir·
~ar que o mundo árabe se
vai deixar impoñer a K<paz»
xudeo-exi1p cia (a ~<paz yanky»,
vamos), 1ou moito curto anda
un de vista, ou moi curto
.quere andar.

~·

m ente por la avers1on o el
re'chace de la vida existente en otrns tierras. Porque
algunos suponen tal vez que
para ser gallego basta con
cerrar las fronte ras a todo
.¡o demás».
Lembrámonos
d a q u e 1a
anécdota de oerto señor con
títulos e papeles de «aptit~d
médica» ao que case lle marre un pacente na Residencia
en Lugo de non SeT pola actuación dun oonserxe con
anos no posto.. . Lembramos
todos aqueles que decote se
anomean r<<gallegos» e '<<defensores de ila .región» e que
suben .cuotas empresariales,
pechan fábricas e quitan Ucencias de pesca.... Lembramos, en fin, certos editorial·istas de última páxina dalg ú n :aperiódico regional»,
esaltanties de certos '<<Xeitos»
doutras terras pra os que,
dende 1logo, era ben pechar
fronteiras ...
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PRA QUE AlfOSAtCBBA ·S ENA ·N OSA
SUSCRIBASE, COLABORE COA
PRENSA .G ALEGA
,
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~<E~ ·"Portuqaí, Violas ·asálariaba.
63 de.~pedidos. eA~ G_aliCia despide. pecha á
especialistas- pra ·acabar coa lntersindical,
. factoria. declara' SÜSV)ensión"' de pagos. e'
en Galicia é adema·is o ·Gobe~no españÓI o ' Garda ctvil desaloxa a~s .traballádores da
que n·o'n pod,e consentir un trU~fo da ING ... ·
factoría ou de di ante do Gob~rno ·Civil'» .
en "Por't uq·al, Violas chamaba á Guarda
Son palabras de · Xesús ear'los Alonso ' e
Naéional Republicana cos seus tanqués
Vicente 1Garrera. membros do comité de
or,..a impedir unha folqa de solidaridade conloita de Corfi, un.- conflicto a pique~ de

a

.

.a

cumprir ós seis meses, frente
un qrupo
' especulador e i:naniobreiro que veü a e$te país pagando salarios de 4.000 pesetas e
que ·aqora lle sar máis a canta .\Íoltar bra
Port.uqal ,- aló cada traballador inGluso
resulta· máis barato neste intre- e b.orrar
dun píumazo 500 postas de traballo.

CORFI :R E i o ·
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AOSINDICALISMO :D E ,.·c 1 'ª SE
,. O qrupo portuqués· V iolas lev,a
. catro a~os instalado en Galicia.
catro anos que aproveitaron pra
obter uns beneficios de 700 niillóns de pesetas lisos e ampararse '.
nas reqalías que concedía a política española dos «Polos de Desarrollo». ao tempo que se zafaba
das consecuencias que prás esportacións portuquesas se derivaban da querra colonial con Anqo1~. Mozambique e Guinea.
O qrupd Violas cheqou . e con
pouco máis de 100 millóns de pesetas e créditos dabando. montou
en Porriño «Corfi Española , S.A .»
Manuel Violas a principal cabeza
do q fupo, era noticia recén en diversos medios de comunicación
no país veciño. ao serlle retirado o
pasaporte polas suas relación__s de
boa amistada coa PIDE. policía
política do salazarismo. e na sua
historia poderlanse relatar moitgs
feitos coma estes : contratación
duns trinta ex-comandos (forzas
especiais do exército que levaron
o peso efectivo no qolpe de dereitas do 25 de santos do 75) pr a
traballar temporalmente · nunha
das suas factorías tentando cubrir
un obxetivo único: el iminar a influenci-a da ~ntersindical portus:iuesa .. .
N.o patrimonto de Qrixe do s:irupo Violas. pódense contabilizar

dende duas fábricas aqicadas á
· atender nin siquer os: dicta mes da
producción de cordelería. redes e
1nspec~ión -de traballo -cui'a insacos -a Coteisí. con 1 :600 tratervención esixiu o comité de emba lladores. e a Corfi portuquesa
pr:esa.,- nin acordos que a ·mesma
con 400-. unha constructora e
patronal tiña firmados. por exem6()0 éasas. deica o casino de Esplo no 77. segul"!do - os que "se
pinho. unha plaza de tauros cu un
comprometía a paqa F primas polo ,
se,'.nanario . As suas actividades
aumento de ·producción. ou -mesmáis .destacadas enmárcanse. sin ,
mo _a instalación dun comedor
ninqún recato. no campo da _eva·Que nunca materializou.
sión de capitais. a especulación e
actualidade. cuns salarios
a sobreesplotación .
,de 16.000 pesetas e a· piques de
E Manuel Violas vén invertir a
· se cumprir os d_ous·anc:>s d~ vixe ~ 
Porriño. Crea a Corfi. con 473
tia do anterior convenio, o comité
postas de traballo . pero un bo día
de empresa denuncia a revisión
decide a suspensión de paqos. o 2
do mésmo e · entande que debe
de setembro deste ano . no medio
neqociarse no mes 1de ·r:naio· pordun conflicto pala neqociación do '
q~e a tál;>oa salarial do anterior
novo convenio e contra 9 despi-.
P.arte dese me~mo mes . no ano ·
dos. que está a punto de cumprir «lmos decir Non a esa ·c onslituclbn ••• »
76.
(Asamblea de' Corfi do
1 1 .'78)
os 6 meses de duración . Oeste
En relació'n co clevandito. o 7
xeito. os traballadores qales:ios
de maio. nunn~ asamblea ae fáano 76. o salario máis xéneráliza - . a situación 9e sobreesolotación
apandan . outra vez máis. cun
brica . os traballadores deciden ledo en Corfi -subía a 4 .000 pesetas· rresta empr:~sa . Nun ca f()ron infrecambeo nos intereses deste s:irupo
va·r adian.t e un paro dunha hora
e sua plantilla ihtéqrana mairo- cuentes os desmaiós. debido ' á
especulador que nestes intres. xa
diario de cara a forzar a resposta
tariamente riiu11~res .. ·.A.s irrequla.ri- producción de t6sicos. nin o ·at·uda empr4?Sa . «Pero yn qrupo redu·c.oa situación política estabilizada
dades -"--todo o personal con ca- . rar tempªratur~s estremas. falla .
~n f'.>ortuqal ao seu favor. por ·riba
cido, xentes de oficinas e encar. -tes:ioría de aprendices e peóns . .,.a de auqa potable ou a discrimina- ·
de todo o que quer é el iminar un
qados. boicqtean o paro acórdafacer~ na réalidade. traballo de.ofi- ciÓn máis ápalpable no .reparto de
competidor das firmas portuque- do. e. nós. os traballadores. S!Jbiciais- . e unhas condieións de horas esüas «aos ae ·confianza».
sas -de feito a Cotesí está xa cu,mos· e quitámolos fora . E'les des_tráballo penos~s . van ir d~finind.o como tamén ·foi habitual · non
brindo o mercado que dende o 74
pois. en Maxistratura. declararon
a favor da empresa» .
viñera alimentando a facto r.ía d~
Porriño.
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SALARIOS DE 4.000
PESETAS, UN EXEMPLO

Aínda non hai moito. deica . o

o

1 2 de malo Vlolas pecha a fábrica
pero os traballadores ocupana
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Celnlel6" de
Pund.edore.-1Ac01ta BeirJ•.
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Pero ao mesmb 'tempo oue os
Úaballadores quitaban aos oficinistas das ofici.nas. houbo alqún
lío e parez que un lle deu unha labazada a unha das boicoteadoras
e a boicoteadora respondeu cunha patada ... Neste feito apoiaríase
a empresa pra efectuar os despidos. e estes despidos promoveron
· unha folqa de solidaridade. O 12
de maio. co peche. da factorla, encétase de cheo un dos conflictos
máis lonqos do movemento obreiro Qaleqo.
A AUTQRID~DE DA BANDA
DE ViOLAS

... «Empreqouse a Garda Civil
pra vixiar a fábrica cando os traballadores facían piquetes pra evitar a saída de material ou .maquinaria. e hoxe que os piquetes
deixaron o luqar. as autoridades
abandonaron a vixilancia. cando
máis que nunca é ·necesario vixiar
a factoría pra evitar roubos ou danos que perxudiquen a continuidade da empresa . Ternos que recordar tamén qye se empreqou a
Garda Civil pra desaloxar aos traballadores do Axuntamento do
Porriño e da mesma porta de Gobernación hai uns días. cando un
Qrupo pedíamos que nos recibira
o Gobernador. Pola contra. a empresa pechou a factoría coa inter:ición de liquidar os 500 pastos de
traballo. acordol,I diante da Maxistratura en oaqar. as cantidades
que lle debían aos traballadores e
ninqunha actuación nin presión
esistiu por parte do Goberno pra
que se cumprira ... » decía un informe do 26 de setembro que ostraballadores mandaron ao Gobern<;>
Civil de Pontevedra despois de ver
perder un primeiro xuicio· en
Maxistratura. o dos despidos.
-«eso que a Deleqación de Traballo nos dera a razón»- ver que
do sequndo xuicio, o que decidia
sobre a data de revisión do convenio. se tardaba máis dun mes en
dar o fallo -«tivemos que ocupar
a Maxistratura e aos cinco días fa-

Peches na fábrica, en Maxlstratura,
n~ Axuntamento ... todo pra manter
o Pe»•lo de traballo

llouse. inda que de maneira ambiqua. deixándoll.e a posibilidade a
empresa de alonqar a vixencia do
anterior hastra setembro»- e ver
que qanaban un terceiro xuicio, o
31 de aqosto, en relación co paqo
dos salarios da primeira quincena
de maio, pero que a empresa. aos
tres días, o que efectivizaba era a
suspensión de paqos e delca1aba

A for za pública acb.•ou sempre da mesma 'banda

«.non queremos invertir máis car·-.
tos aquí. o problema nin siquera
son os despidos. o Que queremos
é vendern ...
«MINAR A
COMBATIVIDADE»

O mesmo día que Vioias pechaba a fábrica. os traballadores
ocupábaria pero espulsábaos a
forza pública ..que repetía a sua

áctuación no Axuntamento do
Porriño. diante duns traballadores
que se pecha~an nel pra presionar
e esixir a reapertura da factoría e
un concellal dimitía. ao non aceptar o pleno unha proposta presentada de cara a tomar posición
neste conflicto. Despois houbo

manifestaCiórís -o 27 de xunio e
o 1 i de outono_:__ coas que se so_lidarizaría boa parte do peqi.Jenó
comercio. e entramentras, aprecíal"I dous Qrupos compradores
cos que Violas non cheQou a tratar en serio. oreferindo recurrir á
suspensión de paµos quizabes ora
evitar un moi posible embarqo
:-Banesto. principal acreedor; reclama máis de 300 millóns de pesetas. amais de reter 175 millóns
como aval. dunha conta personal
do mesmo Violas, pra o total dos
créditos concedidos- e na última
das asambleas celebradas polos
·traballadores de Corfi o ,jía 2 deste mes de Santos, acordábase
«atacar ao Goberno onde lle doi,
na Constitución». por entender
que dende o comenzo do conflicto ·
a actuación da administraci6n española fora colaboracionista coa
patronal. unha administración que
xa moito tiña que ver co camiño
especulativo que semore quiou ao
qrupo Violas na instalación de
Corfi. e que. outravolta. se despreocupa de que 500 traballadores qaleqos queden na rua como
quedaron os de Limas. Tradeal.
Dresslok. ou a inse¡:¡uridade dos
de Teqalsa, Censa. etc .. empresas.
todas elas. do Polli:tono do Porriño.
«Ao qoberno español preocúpalle somentes que se lle diQa sr
a Constitución. pero nós sabemos
ben da sua neqlixencia e o seu
compromiso cos qrupos capitalis-.
tas que pretenden liquidar a factoría, sabemos ben como está colaborando na eliminación de pastos de traballo na nasa terra e por
eso tarnén nos preocupa decirlle
Non a sua Constitución, e decirlle .
que nós si irnos se¡:¡uir loitando
polo dereito a traballar no naso
país e por uns salarios e unhas
condicións de traballo millares... e
tamén lle decirnos que sabemos
ben do seu interés en que o con·flicto non se solucione pra minar a
combatividade e desprestixiar a
ING .. . Asi de claro» .

«¿Qué Pensa facer o Goberno? Axudou a nacer est._
empresa especulativa e hoxe quera exudarlle e Viole
a pechar· e redondear o negocio.»
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AVIVENDADE
c<PAÓTECCION
OFICIAb>
'.

O ~ran capital non se interesa pala vivencia qaleqa, e
a pequena e mediana empresa son incapaces ~de
.
enfrentarse coa neqativa da Banca á financiación.
A'
oposición desta a unha lexislación transitoria detivo a
construcción de -vivenda.s soGiais destinadas a familias
de reducidos recursos económicos, e na actualidade
so mente -se constrúen aquelas ~s que ~da antérior
lexislaciqn ao 7 6- poden acceder ricos 8' probes
-acceden case sempre os deos- descoidándose· así
un sector que
lonqo da historia fai sempre un
eterno niño de fraudes. Un sector que non verá a sua
solución fara- .dunha política antiespeci.Jlativa da
vivencia e da financiación da pequena e media
empresa, e fara duns intereses políticos esistentes en
contra da millora da vivencia qaleqa.

ªº

Galicia. ademais de sofrir unha
economía de ·mercado onde o Estado estimula a iniciativa privada.
non actuando senón en defecto
desta. xoqa un papel colonial dentro da estructura estataf. Un papel
colonial que non se basea precisamente na potenciación da vivencia. desentendéndose da nosa
nación neste eido o ¡:¡ran capital.

nos qrandes núcleos. e con diñei~
ro acumulado en repetidas pequenas construccións. a primeira .
A vivenda vén ser. por outra
banda. un requlador de poboaeión
ao incidir de xe1to princ ipal na elevación. nas nasas vilas. do nivel
de consumo ; nivel de consumo
inacadable prás nosas clases traballadoras que. ao se veren espulsadas do aqro, marchan é emiqración. non podendo voltar namen tras non teñan conquerido este nivel de consumo .

Así. se comparamos as ed1f1cacións anua is de calquera das~ nasas provincias e.as dalqunhas provincias españolas. obteremos daA LEXISLACION ESPAAOLA
tos solprendentes: namentras no
Os sucesivos qobernos esano 1965 se construían na Copañoles que nos derradeir.os tem ruña 3805 vivencias. en Luqo
pos actuaron a xeito de funciona 844. en Ourense . 367 e en Ponteriado do capital, monopolista. fovedra 1.414. en Alacant erquíanse
6.000 vivenqas. 4 .168 en Cádiz .. ron .·acu mulando erros estructurais
nun sector que foi quedando irra 4.07 3 en Granada . 11 .882 en
cionalmente orqanizado. tecnoMálaqa e 6.11 O en Murcia. Inclulóxicamente atras¡:ido · e que se
sive Jaén e Ciudad Real pasaban
convertiu nunha iriesqotable fonte
dé 2 .700. 'o índice máis alto · do
de beneficios económicos meEstaao correspondíalle a Costa
diante a especulación. a corrupdel Sol. zona turística onde esiste
ción e a sobreesplotación que nel
unha auténtica subvención ao's
dominaba. Así. chéqase a unha siaparta mentas.
tuación de tensión entre os diverEn Galicia únicamente intervisos sectores do capital : propietarían na construcción de vivencias rios do chan e promotores. proa pequena e mediana empresa ; a motores e constructores. capital
industrial e capital inmobiliario.
sequnda sobrevivindo qracias aos
cartas dos emiqrantes e obrando etc .

Nestas condicións'. en xunio do
Goberno lanza as
viviend~s
sociales, cuia
ideoloxla modifica aqora a política
de clientes do sistema financieiro.
política pala que precisamente
- este rexeitou uRha política na que
non se lle tivo en canta. Entramentras 'as pequenas e medianas
empresas fi~aron sin financiación .
sentíndose incapaces de aquantar
durante o tempo da construcción
sin uns cartas que sorñ~nte cheqarían ao remate.
Na lexislación que viña de aparecer. restrinxíase o acceso ás vivencias a aqueles que non cumpriran •alqunha destas condicións: a).
que os seus inqresos anuais non
superaran o resultante de multiplicar o salario mínimo interprofesional por 2.5; b) carecer de vivencia ou ben ocupar unha que
non reúna as condicións que a
lexislación vixente esixe prá concesión da cédula de habitabilida:
de. Condicións estas que provocan un retraemento total na Banca.
Aseqún esta lexislación. na Coruña ou Ourense . por exerñplo. un
matrimonio con dous fillos tería
dereito a unha vivencia por
997 ~920 pesetas.

1976. . o

AGARDAR A-liENDICION
DO CAPITAL

Tentando tapar este fracaso to tal. o Estado tenta facer cupos de
vivencias moi pequenos e moi re partidos palas vilas de poboación
media. confiando que na consoli dación da democracia liberaLseña
a propia oliqarquía a que cree outro tipo de vivencia -de protección
oficial.
E entramentras. as vivencias
protexidas 'do qrupo 1 -lexisladas·
con anterioridade ao 76.síquense construindo. e qué~ queira pode acceder a cantas queira.
sempre que viva nunha e alu!=lue
as demais.
X. POMBARRO

No agro, nin siquera o paripé da «ie'rotecclbn oficial»

Si Castelao e Bóveda ergueran a cabeza
non morreríari do susto, senbn que rirían a
c~chón dlante do autotltulado Partido Galeguista, esclamando ambos a dos: ;sondes, xa
dende o 'p arto: uns embaucadores fra,casados!
·
Porqu'e somentes dende a máis supina das
contradiccións e das tolicies se pode anomear galeguista a un partido que, facendo
abstracción de toda circunstancia histbrica,
política e social, afirma querer superar o capitalismo e o colectivismo (?), tala de dependencia, marxinación e empobrecemento de
Galicia ao mesmo tempo que se reclama europeo, di que Galicia e unha nación configÚrada én nacionalidade (debe ser gracias ao
poder da · Constitución española), declara
que «nin leida oferta e da· demanda, nin planificación xeneralizada», defende unha chamada lingoa nai, seña galega ou castelá. etc.,
etc.,

XOGAR COS MORTOS

Con baqaxe tan caricaturesco. Castelao non se pode dar
por atudido, porque compre lembrarlles a estes «qalequis-tas» que todo o eixo da teoría do noso qrande político está
nun antiimperialismo militante. causa que queda borrada
deste mapa de neófitos. Neste senso. tampouco está de máis
recordar o camiñar cara o españolismo dalqún sector da pequena burquesía que perteneceu a partidos que. polo menos
-teóricamente. se autoproclamaban anticolonialistas e pola
Autodeterminación. cando aQora entran en semellante saco
cuio .único oportunismo eficaz poder ser servir de operacióntrasvase dunha UCD que nun futuro non moi lonxano pode
correr peliqro en Galicia si se mantén formalmente como tal.
De non servir a esta operación. o autonomeado P~rtido Galequista durará pouco tempo, porque sinxelamente non sirve
_pra nada a non ser pra confundir. xoqando, inda enriba. cos
mortos e coa tradición. histórica do noso país. Hai síntomas
que indican o sectarismo anti-nacionalista desta nova formación. Non doutra maneira se pode interpretar o feito de que á
súa presentación estiveran convidados todos os medios de
información. aqás. naturalmente. do único qaleqo que esjste
no país. A NOSA TERRA

SALVARSE TODOS

«Salvar el puerto es salvar La Coruña» proclamaba a
qrande pancarta. en español. dos partidos de dereitas e esquerdas que o único que queren é salvarse a sí mesmos indi·
vidualmente salvando a sua política de servicio aos monopolios e as medidas do Goberno español.
Como na época-do Xenera l Franco. a qran empresa monopolista (Fenosa c0locou un carteliño convidandd aos trabalfadores a asistir á man ifestac ión ... ) o alcalde do Municip io, as
forzas vivas locais chamaron- ao pobo a corre r inxenuamente
palas ruas pra se face r eco de consiqnas abstractas e loca listas . ocultando que os direc~ores do coro son cómpl ices na
operación de destraqo do naso sector pesqueiro. Actitude
léxica dos que están por. defender o seu neqoc io político que
de_mostra ser un neqocio de moitas _siq las e non semente de
élereitas. Dende AP . UCD pasando polo PSOE , PCE. hastra ·
MC. POG .. corean e practican todos o mesmo. inda que uns
señan ·an:rns e outros comparsas.
O perdedor sempre é o pobo aoque se enqana ; aínda que
· andamos a coidar que cada vez o será menos. porque todos
constatamos que hai xa quen non quere facer de comparsa . e
se enfrenta a estas situac ió ns.
~ OS T 0PICOS DE CARRILLO
0

O señor Carrillo empezou a campaña polo Sí á Constitu ción en Galicia. Aqradecémoslle _;o qrande líder eurocomu nista est~ defe'rencia. O señor Carrillo veu e repitiu os tópicos
máis embaucéfdores e as manipulacións mMs burdas. Non
outra causa son identificar Constitución española con demo..,.
cracia. Sí can democracia. terrorismo con contrarios á Constitución e. sobor de todo . o Non coa dereita e o Sí coa esqueda e cos traballadores.
·
'
' O máis a que poden aspir-ar con -esta política os eurocor
munistas é a co~ta'r con máís escépticos en Galicia pero ta -·
mén con menos afiliados . Non outra causa indican as cifras ·
de asistentes aos mitins celebr::idos en Viqo e no Ferrnl dos
,que él µ1t:11:><;1 . ::.empre defensora e propaqandista das alternativas españolizantes e reformistas. non p.uido d~11ir qu.é foran
un ésito . polo que ocultou a informétci\?.n ~ot,)re Q9~ m.esmos
poñendo. nembarqantes. qt:>and'es e rechamanteli entrevil?tas
co Secretario Xeral do PCE. a tod@ oáxina. P.Or dovit di~~ con secutivos.
.
,
E a prensa . Sr. Carrillo. concr~ta e e~pecialmente a qwe
tanto propal·a o seu «b0 sentido». ~de dereitas e anti-m~l.eqa .
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R'ADIOA'FICIONADOS .

o clan
Entre 800 e 900
radioaficionados saen
cotio ao «aire» en Galicia
talando con todos os
paises ·do mundo. mesm_o ·
con compatriotas
emiqrados
-principalmente de
Venezuela- e
constituindo unha rede
de sequrid~de de be~
probada eficacia e que
·non supón ninqunha
carqa pra· o Estado. Pala
contra. os escesivos
impostas que fan que un
equipo de importación
cheque a costar eiqui tres
veces máis que no país
de orixe. xunto co control·
do monopolio da. ·
Telefónica S.A. e a
anticuada lexislación,
veñen limitar as
posibilidades dunha
afición que moitas veces
'funcionou como servicio.
Dende o h abitual seauidor dun.
proqrama de radio ao técnico Que
adica as suas horas de lecer á
construcción de aparatos que lle
permitan comunicarse con ·outros
que en todo o mundo tañen as
mesmas afici6ns. inclúese o mundo da radi:oaficién. Nembarnante,s, ~ad 1ioaficionados i:>Or antonomasia son aQuefos capacitados,
técnica e les:ialmente. pra construir ou montar 1.mha estac,ió n
emisora e receptora fácendo uso
dela · dentro dunha1s frecuencias
fücadas 1intemaciionallmente 1e Qll.l e
hoxendla lan t.o tallrnente,íactible io
intel'Cambeo de palabras. entre todos os 1:mnntos, do ~,lobo.
Co a1..11m ento, do 11i1:iv;el de 11iiida
pra determinados sectores da sodediade. pr1ineiip1a1lment1e1 PJíl!Ji~1e1s.io~
nais. a 1radiofionia 1e:s11Jas1.e .ai 1001111'vertir n1Jnha afición e n oersrenrolo
semell lante ,á do tenis, esq.u1f1, foto ,~ rafla . etc .• de )(le·1i11Jo q ue1 lh1(]1Jle' 101:1111
Galicia asist en nnáis de· 8100 radliioificionados técnicamente, p11pepra1ra1dos e leqalment1e' ·au~o1 miizado1s. 1p1ra
em itir ·e recibir pol1a s11.1a esltacüón.:
o Que const itúe unha ,auté1111tica
rede de emer x.e n.cia1de1be1rni p1r1obada capacidade e que non Ue costa
nada ao Estado. Pola contra. a pe•
sares desta labou ra soc,ia:I i:¡¡ue dlesenrolan, o «Ministeri o de Ha cienda» encárqase de cobra r o
1

corresPondente imposto de l uxoi 8 1
qravar en cantidades que a veces
superan o 100 por cen do coslte o

.
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Un l:to equipo, can capacldade pra chegar a calquelra parte do múndo, pode
•h•••r • costar 200.«;)00 pesetas.
metrial de importación. Par· s1 tora
Os asuntos· técnic_os relaciona- . facer calquera. non se precisa ser levaran aos seus fillos , conQueripouco. topan coa pa~adoxa de 1 dos cos seu.s propios aparatos. as inxeniero. Se o Ministerio do lnte- mos a identificación dos nenas in que o seu servicio é unha qraciosa condicións de emisión. son os terior o quer facer. non precisa dos ternados en cada centro e comu conces·i ón do monopolio de Telemas máis
miudo tratados por radioaficionados. xa que dispón nicarllo aos parentes» .
fón ica S.A.
eles. sin quitar os servicios . de dos mellares técnicos ao seu serAsí e todo. as ·dificultades dos
vicio» .
radioaficionados son patentes,
Che!'.'.lar a·· ser radioaficioriado· urxencia que cada día se repiten:
por unha lexislación ríxida de
non lle .é factib le a cálQueira. Un. suministro de medicame'ntos.
A UTILIDADE
máis que impide mesmo a instalabo · eQuipo costa ao redÓr de . etc.. sin contar coa intervención
DA RADIO
ción de antenas esteriores im200.000 pesetas. af nda que :O · en Cqtástrofes como a do Terremoto ·de Manaqua e acontece:
prescindibles prá emis~ón : «dis«IKit11 má is elemental pra poqer
No caso qaleqo, o traballo des- que poden interferir. e o que realem it ir pódese facer por 10.000 'mentes históricos como o qolpepesetas. De todos xeitos. ésta non de Estado fascista de Pinochet. tes radioaficionados vén demos- mente está interferindo son asané a ·maior dificultada: certificados que xustifican por sí soios a sua trar as enormes posibilidades des- tenas colectiv~s mal inst~ladas ,
te sistema comunicativo que. cun os interfonos desaxustados e al eficacia.
de boa conducta e a total ausenempreqo racional. cubriría perfec- Qunha que outra emisora privada
cia de antecedentes políticos. son
tamente as deficiencias Que a de instalación deficiente. Nós,
imprescindibles pira obter un perRADIOAFICIONADOS mesma Telefónica non está dispola contra. o que tacemos é demiso Q1.11 e a Administración demoACUSADOS
posta a cobrir. De momento. va- tectar .aos reais inter:ferido{es era
1ra .o m aior ternoo oo~ible e nunca
O escándalo recén das escoitas lían as esperiencias de interven- que non dificulten a nosa emirn e11los durll ano. Por 6utra banda.
Q~e ·pirob~ a ca paci- · telefónicas: especialmente a reco- ción en. catástrofes coma a do au- sión11 . A deficiencia da lei permite
"está o esa
da de técn ica esixida prá manexar mendación feita aos ministros pra tobús de transporte escolar de Vi- asimesmo o aumento arreo de
llamartín de Valdeorras . . Que o emisoras «piratas» na frecuencia
a 1est:aciió n 1e q ue ¡¡:ra1rantice a non que nos usaran moi amiude os rai11rnte11rife,~e n1da di01utros servic1
ios. O dioteléfonos dos seus coches. así propio Sr. Belav nos relata : «Nós. urbana ao limitar tan drásticacontmlll pm part e· d a Administra - como as acusacións máis directas daquela. tíñamos un equipo cedi- mente o acceso ás licencias.
de TVE e «Cambiq 1611 aos rado á Cruz Roxa de Ourense. Que
Dentro deste panorama. parec1í1á'n é trn1tia L ,a pesaries de Que.
aqora lles quitamos porque se ce ser que unha nova lexislación
dioaficionados.
puxeron
de
actua1de:s11JJ1oii1s. 1non está p,ermit1ido falar
lidade o tema.
desmostrou Que é un reducto fas- vai entrar en viQor a partir do
1dle mellirx1lón. JlillÍn ¡de poHtica nin, por
·cista que non se axusta aos fins próximo ano e que en boa medida
O
Sr.
Gonzalo
Balay
Pu.mares,
!Sil.lnl1]11011sttro1 d e. asU111111tos comerciai·s.
,Aslli 1e tiiJl!lllo, ·~ 2J000 ir.¡¡rdfoaficiona- espert9 radioaficionado e deleqa- pra Que o crearon. Cando a través pode correxir parte das deficiendo posta nos comunicaron a maq- cias denunciadas. Por outra ban1d os, constii 1i1úe111 en lli01do o Estado a . do da URE en Galida. así como
nitude do accidente. demos canta da. ares de renovación tentan
director
da
revista
mensual
Que
·~1U'n i,6n 1dle· IRad1io.a1ffií1c1io1na1
(fo·!>· E$edita esta sociedade, precisamen- ás residencias de Ponferrada e de cambear moitos dos esquemas da
1J1a1iiii11()1~ile.1s11· 1
IUIREOO. l~~liilUaiiims 1d e perte en Ourense. saíu ao paso en re- Ourense. de tal xeito Que cando URE. nacida en pleno fascismo.
scas que cada dlíla saen a10 €<,aire»
petidas ocasións a estas acusa- cheqaron cos rapaces. xa tiñan De momento. os radioaficionados
11!1! 11111 i11i11t.ennrllo 1dle· cronqrne1r1i1r a co1111,utodo ..disposto. Por outra banda. a qaleqos. sequindo a iniciativa dos
cíóns: « Puxeron aos radioaficioniic;a1i::1
1i1ó11rn1 1Ci01's, 1'.la:íses, m,,á11is 1llo1nxa1rnors. oornunjcaciiións 1Qu:e, m ediani-· nados a nivel de espías e hai Que · nosa petición de ambulancias fixo cataláns. tentan ir cara unha asote o 1in1!ercamlbeio de111:aJ1rJ111a,ta5,, ,corni,- clarexar Que os radioteléfonos Que se cheqaran a desplazar has- ciación qaleqa federable coas res-tro!a llilll"ll i0ií'R'311111iismo ,:aJJmMlli'm"ilic::ain10 , e teflen unha frecuencia determina- tra de Viana. Valenca,. Chaves e tantes do estado e que permita un
da por convenios internacionais i Vila Real. Asimesmo, dado Que os traballo parella ás necesidades do
qUie ioiroban a ca1J1aoidade do emieso non é ninqún secreto e o pode
pais dos feridos non sabían on~e país.
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NACIONALSecretar-io Xeral da ING, Francisco G. Mol]tes entende o actuaJ pactlsmo como o reflexo sindical d_un
procesó políti~o que tentan formular ágora constitucionalmente e (ala, con confianza, do pape'I xogado pola
central nacio~al como parte do MNPG. Mernbro
ce da UPG,
non crée. pra nada. no ~indicalismo apolítico nunha colonia.

do

MONTES
confianza
en ·organizarnos nós
.
-·
¿Cál. é o teu orixe so-- ·de moitos compañeiros: en reali-'
cial?
dade. o traballo de todos foi o que

-Eu són de estracción popular, són filio dun traballador portuario, sindicalista na República
represaliado durante a Guerr!3. A
miña nai é de estracción labrega,
como tantas mulleres da nosa Terra; a sua vida foi de criada de
servir e aínda o sigue a facer agora .
¿Cómo lol a tua galagulzación?

-Foi durante o bachiller,
coma a de tantos mozos que nos
anos 66 e 67 empezamos a tomar
contacto co galeguismo, moitas
veces polas lecturas en galega. O
meu conocemento da obra de
xente como Celso Emilio Ferreiro,
Castelao, Manuel María e de tantos poetas galegas foi decisiva .
Digamos que esto se agudiza coa
miña marcha a Madrid a estudiar
nunha univers;dade laboral, onde
me decatei de que o home galega, é unha persoa diferente do español. Alí foi onde me organicei
políticamente e empecei a traball ar no nacionalismo. E a partir da
miña galeg1,1ización e do compro-.
miso co país. decateime con claridade da relación indisoluble que
había entre liberación nacional e
liberación social.

fixo hoxe a realidade do MN-PG e
neste sentido non foi mellar nin
pior que a de calqueira. Eso
ser
militante comprometido durante o
fascismo era un estado hastra
personalmente bastánte desquiciante, porque significaba unha
grande jnseguridade personal.
Había que ter moitas veces a firmeza necesaria pra levar unhá doble vida, pra, incluso, ocultarlle o
que eras a moita xente. Esto significou, alomenos personalmente,
un carácter e unha firmeza ideolóxica que hoxe se fai por outras
vías.

sí,

blema que se poida reducirá mala
xestión que se poida tratar de resolver, talando de situa_cións
coiunturais. garantizando unha
mínima estabilidade económica
ou a través c;le adquirir unhos
compromisos de apretar o cinto e
ir soportando entre todos a crisis,
etc., etc ., a grandes rasgos enfoques que lle dan as centrales sindicales españolas á nasa situación, cb que estamos en total desacorde.

Si realmente · queremos ser
consecuentes coa clase traballadora qaleqa, ternos que combater
esto" cunha perspectiva moi clara
de esplicar· as causas e de
¿C6mo caracteriza'- ofrecer · como altern.ativa brqarías á clase obrelra galei ni~;;itiva na nosa nación á ING.
ga dos último• anos do
Ca'lquer outra alternativa Que non
franqulamo e qué alterpresente esto dentro destas persnativas se lle otr.ecian?
pectivas está obxetivamente favo-A partir do 72 e.mpezouse a
recendo os intereses do capital
notar coma unha corrente de opimonopolista. Está na práctica evinión no seo da clase traballadora
tando o enfrentamento coas cauque vía .a necesidade de crear orsas da situación de sobreesplota- .
ganizacións sindicais propias porción da clase traballadora galega.
que hai unha causa innegable GaEstas son as razóns do forte enlicia padece unha situación colocontronazo da nasa líneá sindical
nial e evidentemente a clase traen calquer tipo de loita que se dá
balladora galega vend~ a sua
na nasa nación. dahí a nasa loita
forza de traballo nunhas condi·contra da pofítica pactista imposcións moi específicas enmarcadas
practican as centrales españolas. sindicalismo que non pretenda esto ta á clase traballadora, que non é
'por esta realidade. Esto supón na
claramente. o que pretende é des- facil botar abaixo porque vén de
práctica que as características da
A ING ten unha clara
Fálanos, como asalapolitizará
clase traballadora. preten- ganchete dunha serie de comprosu loita veñen rnoi marcadas por
definición e dirección
ria do, da , espariencla
misos políticos que pra podelos
esta situación. Entón. o feito de políticas. ¡,.Crees que de, fundamentalmente, .facerlle ver
que loches acumulannori estar perfilada unha línea sin- pode haber sindicatos que os partidos políticos comunistas combatir eficazmente necesitas
do...
·
dical anticapitalista e anticolonial asamblearios. indefini- consecuentes. xogan e manipulan non somente ter unha gran canti-O meu traballo específico
fixo que, incluso pala presencia dos ou que practiquen os .intereses da clase trabaUadora. dade de afiliación, senón un país
como asalariado, serviume para
cunha clase traballadora plenapolítica do PC. o movemento or- sindicalismo puro?
conocer o funcionamento real das
· Evidentemente. todo o que seña mente concienciada, cousa que
. ganizado, aínda que feble, o hexeempresas e pra ter moito máis
sementar e fomentar estas ideas non é a inda real en Galicia · hoxe.
monizasen as CC.00,. Así foi dei-Eu non creo no chamado
claro o meu compromiso . ao serna clase traballadora é reaccionaca o ano 75.
sindicalismo puro, asambleario,
me patente a esplotación, esplorismo. Por outra banda, ahí ternos
¿Cal é a tua posicib1!'11
no
sindicalismo
que
tén
por
bantación connotada pota situación
deira demagóxica o de . «que nai- sin máis ao SPG apoiando na frente do proceso consQue papel cumprlu •
colonial de Galicia. Realmente.
de decide por tí» «que naide vai práctica a reforma do sector pes- tituciona" que se está a
nos catro anos que traballei en ING na transición á demanipular
os asuntos da clase tra- queiro que preconiza UCO, _esfa- dar?
mocracia
llberal
e.
de
«Cablerlas Conductoras» de Vigo
balladora».
Ao meu entender, o relando a pesca de baixura e polo
non ter xurdldo, cal seria
fun decantando moito máis o meu
-Ben. a Constitución, por unha
utilizar a bandeira do asamblearis- tanto o pasto de traballo de moia
situación hoxe?
compromiso, chagando ao conmo como «democracia total» e tos dos seus afiliados. O caso de banda, nega a soberanía .da nación
Esto
está
clarísimo;
o
papel
vencemento de que habla que legalega e a posibifidade de que o
ho~e unha idea reaccionaria.
USO tamén é patente. os últimos
valo deica o estremo que fixera da 1N G non se pode contemplar
pobo galega seña soberana.
dende un punto de vista puraexemplos
demostran
onde
condufalla, de que . era necesaria unh_a
E abertamente capitalista, déixanReaccionaria ·oor9ue evidente- ce este tipo de sindicalismo.
organización de clase tanto pollt1- mente sindical. .hai que contemse
ambiquas unha serie de cuesmente o que non tén sentido é
ca como sindic'al que partiran do plalo como a_especifidade do tratións pero. márcanse e concrétanbal lo do nacionalismo popular e sindicalismo
puraNas profundas crisis
dereito á autoorganización da clapracticar un . .
.
económicas e laborais se todos aqueles puntos aue lle
da U PG dentro do campo sindical.
se obreira galega. E o meu trabamente e_
conom1c1sta. Que var por dos últimos tempos ¿cal interesa ao capital concretar. DeNestes anos de transición foi canconsequrr mellaras prá clase trae
_
_ _ó d~ING"'>
llo asalariado foi tamén a miña esfínese esto como unha economía
do houbo un aumento real do naba·11ad~ra e ofrecerlle como solu- - 101 ª posici n
•
cala sindical. no sentido de que
de mercado. a necesidade de escionalismo popular. cando se emción final. que é o que plantexan · - Na problemática laboral que tabilizar a producción e por tanto
foi onde encetei xunto a outro~ pezou a notar a. introducción sotodos os sindicatos deste tipo, se está a dar na nosa nación, hai dos pactos socia.is, a qarantía dos
compañeiros hoxe militantes da
cial do nacionalismo . E neste sen~
unha vía autoxestionaria, unha que ter en· canta que Galicia vive intereses xerais cando, claro,. non
U PG, poi a vía práctica, a espeso. o feito de estar conforma~as
de
crisis esisten intereses xerais, · esisten
pretendida vía na que os traballa- unha . situación
riencia sindical que hoxe é unha
xa as tíneas' mestras dunha opc1ó~
dores. así en abstracto. son donos perpetua consecuencia do seu intereses de clase. entón, ahí
realidade. Por outra banda, a miña · sinclical patriótica supuxo a oos1dos seus medios de producción papel de nación coto·nizada. N~ste están condensadas unha serie de
situación personal foi mo"i deterbilidade de atraquer nova base
pero que, fundamentalmente es- sP.ntido. os conflictos que_ se dan medidas as que se lle vai dar un
minante neste aspecto: Eu era
social entre a xente traballadora
quecen unha cousa moi importan - teñen un trasfondo político: a si- ranqo de Constitución, de lei suinxeni·ero técnieo e estaba dado
pra 0 nacionalismo popu lar.
te e é que aquí. hai loita de clases tuación colonial que padecemos. prema do Estado, que van qarande alta como delineante · de 1.ª
e nun país capitalista como o notizar aue. a aqr'esión colonial sobre
mentras facía o traballo de perito
Eu penso que hoxe, de non so, e ad-emáis colonizado. rea.1"con responsabilid~de dentro da
esis'i:ir á ING. 'no aspecto orqa- mente ora rematar coa esplota- Así. calquer central sindical que Galicia se aqudice e evidentemente que n.os sigan a ma~ter na
empresa ... en fin sofrín x_unto _con
nizativo da clase traballarlnra sP.- ción do home -polo home. pra re- enfociue a problemática qaleqa
1
outros compañeiros s1tuac16ns
rían hexemónicas as CCOO que mat~r coa situación que tén hoxe como a problemática da mala si- nosa situación. Ahí están incluso
inxustas e vi.n a realidade dunha
ademais, non se terían visto obri- a esolotación da clase traballa_d o- tuación económica, como un pro- na práctica reflexados hastra qué
nación colonizada, onde té~ que
qadas a qalequizarse formalment_e ra compre artellarse políticamen- blema de reestructuración a nivel punto é unha pantomina o pro.ceapañar o ·traballo que apare~a sin
e neste momento nin terían as di- te. A. situación da clase traballa- de Estado sin máis. está realmen- so autonómico, ahí está evidenpoder facer nin siquera unha peficultades que teñen ora- facerlle dora é específica de cada País. e te perxudicando os intereses da ciado hastra qué punto non é outra causa que tratar de enqanar ás
comulgar á clase traballadora por tanto, compre loitar contra _del clase traballadora qaleqa.
quena escolla do' que che' gustar~a
nosas clases pop4lare~. P.~rante .
con rodas de muiño, e. evidente- do xeito que seña. E esto somente
facer.
unha constitución cQmo é~ta; ~Q
Os
problemas
do
sector
naval
mente as batallas contra o Pacto se fai artellando a loita sindical denTi tiveches unha longa · da Morícloa non se lerían dado tro dun~ plantexamentos globais de número cre·cente de empresas mente caibe unha postura que
que están presentando espedien~ r~a lmente seña efect,iva prá" nosa
nin a posta en cuestión da política
militancia balxo do •••que
contemplen
a
toma
do
poder
te de crisis oü se están indó ao ta- clase traballad~ra: a do ,non." · '
sindical de pactos e de colaboracismo.•••
X.R. POUSA
ción ca capital imperialista que con carácter de clase. E todo ti~o cho na nosa nación, non é un pro-A miña militancia foi COIT)O a
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Primeiro forón uns
poucós postas de retales,
de rq'.upas de zocos e
coitEfros que cada xoves,
coinc'idindo coa feira do
gando en Santiago, se
iban poñendo á beira de
San Agustín a ui:i l~do da ·
plaza de abastos. Chegou
un intre en que o
.
mercadillo foi medrando,
viñeron os moinantes e
trouxe~on de todo, xa non
cabían: na plaza, a xente
regatee» 6 unha prallcllca
Cantos de poslo• e mlllelros de par•~•• tan oadaii .
que· acµdía masivamente xoves un mercado popular
formallzar a compra
pra cot'lquerir o panó' ·ou a~ q"8'"'ft)doe ohaman ccO Corle Inglés» '
pantalón que no
SANTIAGO
comercio resultaba máis
caro. e que aquí, p~a os
que . sabían practicar o
arte 1 do regateo, levábase
a mellar precio. Deron en
chamarlle o «Corte
Inglés», a verdade é que Ha& que •provellar
A propia rua elrva ~· probador. Non hal lnhlblcl6nu.
habfa 'de todo. Tanto ·
chegou a haber que ha~
dous ·- .anos houbo que
trasladalo prc;t S.an
Roque, ao pé do . edificio !
de Santo Domingo.. · ·
. H oxe, cantos de
pequenos· p~stos ocupan
en ringleiras as aceiras,
dunha lon9a rua e
mill~iros de persoas
aproveitan o viaxe á feira
pra mercar · o necesario
rieste «Corte 1nglés»
regateiro e· popular.

lndlepeneabla ante• de

O «Corte Inglés>>,
un 1nercado popular

Repo,...x•

gr6tlco1 PIÑO

f

{As 'firmas que

As . Prlmeiras
víctimas
dO ·G rand Sole

avalaron a <<Elnosa>>
'

,

Hastra de agora sabíamos que ELNOSA («Electroquímica del Noroeste, S.A.») infrixía a lei
de contaminación atmosférica do 22 de nadal do i2, asf como o decreto do 6 de febreiro do
75 .' ou a orde ministerial sobre contaminantes qufmicos na atmósfera do 1O de agosto do 76:
sabíamos tamén que incumple o regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e '
peligrosas do 30 de Sarítos do '61 e a resolución corresp<;>ndente ao 23 de abril do 1969 e a
Orde do 29 de abril do 77, referentes a verquidos ao mar ou mesmo que representa unha ·
longa restra de infraccións grav_es dos Plans de Ordenación de 1953 e 1970 ... e hoxe tamén
sabemos, con documentos que asf o .demostran, quen foron, esactamente, os que a nivel 'local
permitiron e firmaron a· instalación. de Elnosa na rla rle Pontevedra.

Outro betón de mostra do pro- mariñeiro- que tanto os armadoblema pesqueiro no noso pafs res coma o Goberno españo• tra aparece agora en Celeiro (Viveiro) tan de desentenderse de nós, af ncando o armador do barco da que -engade- a nasa postu-.
«Urgain-81» lle .anuncia é tripulara sigue firme en esixir que serios
ción que vai retira·r o barco a An- garantice o pasto de traballo».
dorra e que quedarán os dazasete
Os ma.riñeiros máis ben pensan
trinulanlfili siri enml.ar llOI carecer ncinha maniobra contra deles,. que
d_e licencia pra faenar no Grand creen na gravedade do G'rand SaSole. Igual que pasa noutros porle, «hai sitios onde pode esgotartes · de Galicia, os m~riñeiros
se a pesca, xa que ó traballar seamais de quedar sin posta de tra- - . guido alí aféctalle, pro a sua ambailo: non terán tam'p ouco dereito
plitude permíteche éambear de·
o paro.
lugar». Poi a sua banda, un -r.epre- ·
O STGM (ING). sindiea-to ao sentante da ING concluía :
«Ho~e no noso pa.ís estanse
que está afiliado a tqtalidade da
tripulación. ·reafirmase na sua pagando as consecuencias dunha
postura de denuncia, que xa nou- grah deficiencia na planificación
=.- ....t.-. ...:...~- .
tras ocasión~ tén feíto, de qué os da pesca levada adiarite nos
acórdos coa CEE sobor das 200 rradeiros anos. Doutra maneira ·:· - -·-- - .
millas e as pretendidas solucións 'sería si a nosa riqueza pesqueira
pactadas entre· o Goberno. as fora recollida prioritariamente por
centrales sindicales españolas e barcos galegas. De outra maneira
armadores. ·sementes fan de sería si esta planificación da p.esguieiro pra que os traballadore6 ca non estivera orientada somensei'lan os únicos que carguen coas tes a coidar d'oia intereses dos
consecuenci.as desta situacióh. grandes armadores e dos monoquedando sin posta de traballo, polios coma pode ser PESCANOna rua e sin seguro de desernpre- VA; se non, que se basee nos nasos reCtJrsos naturais ·e que. en
~o.
'«Está claro -coménta'nos un boa medida. se~ derive deles».
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F,O RMALISMO'
E IDEOLOXIA
,1

CÉSAR VARELA
Hoxe no ensino vense, unha serie de señas que
A nasa •creencia de que vi virnos nun pa1s colonos están a decir que , algo non fonc·iona ben; se
nizado, de qué ao ªturar un'ha situación de opresión ·
Hes decimos .·aos a'lúmnos que nos talen da escala,
actúa sobre nós . a alienación correspondente, que
do' instituto ou inda do que se ensiina na Univernos pecha ós o·llos pra non s·ermos cons·cientes
sidaide, en xeral a sua respostia é que -0 ensino os - da nosa esplotación e a ·convicción, polo tanto, de
aburre, o que se lles conta· nas aúrlas parece que
que a educación xnga un papel fundarne'ntal nista
tén moi pouco interés pra Hes; alí, di.n, inon se nos
labor de alienación, fainos ser desc-onfiados alor
ensina nada práctico, nada que teña que ver coa
dista aparente rieutrnl'iidáde do ensino, diste esplivida diaria; . á .sua pregunta ¿pra qué sirve todo iscar o ocurrir - dos féitos por 4n'ha. "lei'» como" se
to? adóitaselle responder que xa lle verán a utilidunha lei física se tratase.
dade cando sigan estudios superiores, ou bien porNo estudio de calquer custión social, sempre
q.we istes conocementos forman parte do bagaxe
bota luz o estudi·ar o fenómeno d_ende uniha perscultural do chamado «•home moderno»; . non deben
p·ectiva histórica; en Galicia non houbo .sempre o
quedar moi convencidos cando reparamos nas suas
mesmo tipo de es col a e a comparanza da escÜ'la
actitudes cara ao ensino, que fora das minorías
de hai tempo coa de hoxe sempre nos clarexará
organizadas que tan un cúestionamento global do
algo.
papel da educación en Ga+icia, a maioría vai dende
Pasamos pois dunha Ga:li-cia precapitaHsta, onde
a máis comp·leta pasividade (os chamados «ipasoas clases populares recibían unha «educación» entas») dei1ca unha actitude de efi,ciente memorizatendida como un'ha 'interpretación do · mundo, da reación (os típicos «C'hapóns») pasando nalgúns casos
1idade social e mesmo da natureza, dende unha
por un'ha rebeldíia personal, s·in racionalizar, rebe1ldía
perspectiva rel ixiosa, que se impartía oralmente
esta, por individualista, estérH, cara un'ha transfornas eirexas, pensemos na forza que daiqueila tiñan
mación do ensino. E as opinións que se lles €scoitan
os institutos relixiosos, s·eminarios e conventos,
aos ensinantes pra esplicar a situación son: «Os
Poi o, Ose ira, Sarnas, Oia, Armente'ira ...
alumnos hoxe teñen pouco espíritu de sacri·fiC'iO»
As leis q4e rexen estg sociedade son morais
ou «Hoxe hai moito vicio", tópicos istes que non
e ref ixiosas; cos catecismos e historias bPblicas
aclaran nada, e chégase así a unha xorda oposirespóstanse preguntas como o orixe do ·home ou
cion entre alúmno e profesor como si entre ambos
o orixe das ·linguas, ·e aínda se dan espHcacións da
estamentos hou'bese unha fonda contradicción.
estructura física do universo bas-eados na Biblia.
Nós, pensamos que alúmnos e ensinante non
A . educación, eiquí, ha, ae formar homes que
teñen entre sí intere~es contrapostos, ·e que levar
crean .que a esplicación dos feitos históricos e ecoas causas por ise camiño é escurecer máis que clanómicos, e inda os fenómenos· da natureza, obederexar nada ; tanto uns como outros estamos mergucer;¡ a leis divinas leis superiores e incuestinables
llados nunha realidade social que é a que condicioque veñen dadas dende o esterior da socie-dade.
na todo no ensino.
No devalar do tempo, a estr.uct:u ra política e
Irnos, pois, poñer en observación algo que toeconómica do estado español vai variando e Galicla
dos aturamos. tanto ensinantes como alúmnos, que
ha de cumplir ctentro di·I o paperque lle toca.
son os CONTIDOS e o XEITO DE IMP1A1RTI LOS , pra
¿Cómo afectaron os cambeos sociais producidos
así, turrando por iste fío, des-envolver a meada do
ao tipo de educación impartida?_
,
aparello educativo que nos poñen.
O estado español vai tomando· unha estructura ·
lnzou, nistes últimos tempos, un tipo de ensino
centralista máis forte, e en consecuencia, o -antigo
de aparente neutralidade idéolóxica baixo da sua
reino de Galicia vaise ver dividido en provincias
pelica de «modernidade».
esp·añolas.
,
Todo ensinante que -se precie de «moderno» tén
Aparece a pruletarización progresil\/a dqs clases
de impartir as suas olases de Matemá'tica moderna
populares, e como consecuenci·a, vaise dando cada
de bioloxía molecular ou de fi.losofía estructurnÍ
vez máis a separación do trah..aHo de creación do
dende esta nova perspectiva, e caso de non facelo
traballo de ex·ecución, coa conseguinte .percla cul- ·
estará considerado como un anti<cuado e deberá
tura!.
·
pasar por uns cursos dos chamados «reciclaxes»
Aparecen a_s ·escolas un.i tarias, onde a pesares
pra se por ao día.
de que aínda 1'én moita forz·a o estudio do catecisBen seguro que por un complexo de inferioridamo e a réli·x'ión, xa se dá, dacordo coas ·necesidad_e. diante de tanta tecnocracia, ninguén ousou cuesdes dunha so'c iedade que se transforma, un ensino
tionar a comenencia ou non distas «modernklades»
das ciencias positivas, as catro reglas, sistema
no ensino ·do noso E.X.B. e do noso B.U.rP., non fara
métrico, rudimentos de xeometrí·a e ciencias natuser que o alcumaran de retrógrado ou anticuado . ..
rais; a historia de España si1gue cumplindo o seu ·
En Galicia ternos razóns pra ser desconfiados
papel propagandístico de reforzamento -da Sagrada ve rbo dista tecnocracia, pois reparemos que no
Unida'd.
noso p·a1s o ser un home «moderno" e «progresisOs Hilos das familias podentes que denantes
ta,, está a significar poñerse a pro·J de causas tan
estudia'han pra ere-gas ou recibían uniha instrucción
«incuestiona'bjes» como as autopistas ou a indus·imbuida toda ·efa de reHxión, prefiren estudiar cientriaHzación a cal·q uer precio, causas estas impostas
ci'as «positivas», como a ecoFJomía ou -o dereitG, ou
por unhas leis que §emellan «naturales" tora de
técni·cas como inxenerías ou urnar~eting».
discusión e cuase dMnas como é a «lei do progreAgora, pra pecha·r os o'llos dos esplotados, van
so" ou a «lei da oferta e a demanda», que s·e usan
de·i xando de se utifüar ·as leis divinas que denantes
pra esplicar o papel des·igual que lle corresponde
rexían ·a sociedade, e pasan a ocupar o seu lugar
á ecqnomía galega, e hastra se US'a a •<lei do unias leis sociais como as ·deis do mercado» ou a
vers·aiJismo,, pra xusti.ficar a eliminación do noso
«lei do progreso» que van ser divinizadas; ou seña
idioma e da nasa cultura ou inda pra xustifrcar o
que a cencia e a técnica se consideran agora coespañolismo político e organizativo.
mo ideoloxías. A escola hach~ formar indivi.duos
1
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que crean ,que a cencia e a técnica son forzas autónomas, que actuan dende tora da sociedade, ou seña foré! _da lo'ita de cilas·es, fora das loitas de liberación,
1Sto é o que se nos pide aos ensina.ntes en Galicia, hoxe .. ·o e alhí vén o asentirnento gr·egario á ·
Matemática moderna, da qtie SE) colle o aspecto
máis, formí}I e convírtese nun acugulo .de ·estructuras al·xe:braicas e da prop·iedades das que non se
espliC'a nin o seu po riqué histórico nin pedagóxico;
a gramáti'ca sofre un tremendo' camlbeo, 1que se sospeita se aos niveles de BUP e ~XB non será somente tm trO'que na terminoloxía con nomes tremendamente esotéricos, s·intagrnas, morfemas, núdeos ou. semantemas, todo esto uti-lizado como pretesto pra non usar nin o idioma nin a cultura do
noso .país, a única capaz de contribuir ao naso d~sa
llearríento; a bioloxía ibaixo dun roupaxe do ·e studio
da oél·ula, de largas listas de proteínas e compostos químicos, agacha a sua negativa a in.formarnos
do naso contorno bi0>lóxico; ben seguro que tén
máis cultura da natureza ún rapazolo da ·a ldea que
cal1queira dos nasos estudiosos .. . En resume, estamos a pasar do ·estudio de longas letanías da nasa
infancia ao estudio _de raras palabras de estranas
ciencias que se nos tan pasar sospeitosamente por
"ensino moderno».
É 'c urioso que os mesmos protf.esores que hai
pouco impartían '.un tipo de .fi'loso'fía do corte máis
escolástico señan hox:e ·os abandeirados da .fi'losofía
máis estructural e formalista; o ensinante galega
aceptou todo iste tipo .de ensino sin reflesión ningunha, sin contrastar, si-n esperimentar, e ·implícitamente está aceptando toda unha consideración
· da realidade galega como algo residual, algo con- denado a desapar·ecer panque actúan as leis «Obxetivas» e «implacables" ·do adianto e do «progreso 11 •
Esta ideoloxía 1nin. siquer.a é nova na nasa terr a.
A creencia que un «:p rogreso» calque'ira resolvería
, os problemas de Galicia xa se manif.es,t a en Curros
Enr~quez no seu poema adi'Cado á che·gada da pr i·
me'ira locomotora a Our·e nse; alí .Jese:
1

Vela ahí vén, v·e'la ahí vén avantando
có maros e cargas e vales e cerros
Tras dela non veñen
abades nin cregos .
mais ven a fartura _
i i a luz i o progreso!
· Bon samaritano,
dalle auga ó sedento;
que a máquirn a é o Cristo
dos tempos modernos.
Coa é:'hegada da ·locomotora, do progreso, pen·
saba Curros, os neboeiros e . escurantismos, a miseria, desaparecerían; (os mesmos nornes .de «Calle
del Progreso" de Our.ense ou do xor:na1I mEI Progreso» de Lugo, scm bos espoñentes da ideolo.l\ía daquil tempo). Ohegar, chegou a locomotora a Ourense e inda foi deica á Coruña, mais a situación galega non. se resolveu.
O desafío que ao e·nsinante gailego ll·e impoñen
os tempos, é desenmascarar o que baixo de argumentacións tecnocráticas, aparent·emente as·épticas. trni agaclhada toda .unha actitude de esplotación e l;>arbarie cu1ltural sobre do noso pobo.

'INFORMES:

A DROGA EN.GALICIA:.

<<A REVOL.U CION

DOS SENTIDOS>>

Na percura «dunha maior comunicación e solidaridade entre as persoas», na busca
dun , mundo ideal fuxindo do que ternos. na fuxida dunha sociedade consumista,
moita ·xente da nasa nación, moitas veces na sinxela busca de novas sensacións de
p'lácer, entreganse uns de cheo outros de xeito esporádico ao consumo de
, dr,ogas; dende o «porro» de haschis ao pinchazo de morfina ou anfetaminas.
coñducindo en non poucas ocasións ao inhibicionismo con respecto á problemática
social «E certo que fumar é unha arma da reacción tal e como está enfocado
hoxendía aínda que os que ~umamos o facemos como un acto «revolucionario»
Por abummento alqunhas veces,
e as má1s por unha insatisfacción
social. mareas de xente cheqaron a
un mundo que sempre se amosou
•tabú o mundo da droqa Un mundo
!de sensac1óns descuberto en Occ1l dente na década dos sesenta polos
1 h1ppys, que o opuxeron como arma
á soc1edade tecnocrát1ca tan ao uso
naque les tempos
Este ambiente. nun principio rejservado a meqalómanos marxinados. va1se estendendo entre a mocedade hastra noutros sectores soc1a 1s Estudiantes. traballadores e
mesmo execut1v.os «planchóns» e
homes de neqoc1os. participan da
orxía sensorial que en Gal1cia e polo
ba1x1ño ºesco~enzou a ser realidade
a partir do abril portuqués. Pala
fronte1ra de Verín, dende as c.olomas portuquesas, escomenzaron a
entrar cantidades de «herba»
d1,mha cahdade propia
do~ productos aue
J' tentan · abrir
me rcadq,
e- ara ao

l

que sería o primeiro núcleo corisumidor do país, o centro universitario
de Sant1aqo, pra. polo carácter da
poboación estudantil. estenderse.
vacación a vacación, ao resto de
Gal1c1a
Nembarqantes. o snobismo das
droqas nacería pouco despo1s das
elecc1óns do 15 de xunio e. unido
ao desencanto de non poucos militantes de partídos de esquerda perante o desenlace das xerais. pravocaría un aumento considerable no
seu éonsumo Eran xa unha realidade estendida aqueles exemplos que
observábamos nas nosas ~ poboac1óns costeiras nos mariñeiros qaleqos. que. sometidos a unha sobreesplotac16n brutal percorrían o
mundo e traquíannos a sua «medicina salvadora» .

lqual ca sucedera 15 anos antes
en Italia, os militantes esquerdistas
vían na droqa a sua arma de rebelión «contra dunha militancia espartana». «na percura dunha solidariade pra os seus problemas individuais. despreciados ou polo menos
esquencidos na orqanrzac1ón á que
pertenecían e aue posteriormente
os ch 'atar fa de pe a u en o burqueses»
En términos xerais pódese decir
que a droqa é todo aquel producto,
xa seña natural ou químico. de efectos alucinóxenos ou estimulantes,
que crea no consumidor un mundo
artificioso. de sensacións e i/usións
que case sempre levan á desinhibic1ón do individuo. O total desconocemento que esiste eneal da droqa
vén determinado oola consideración tabú que dende sempre se lle

L & M
están

rexistrando e xa empaquetando
marihuana par.a tentar dominar un
mercado que estiman non tarde
moito en abríselles
Os dist11ítos tipos de droqas que
' habitualmente se consumen e palas
suas enormes diferencias entre sí.
virán producir ben diferentes tipos
de efectos. en moitos casos claramente determinantes pra o individuo e noutros con efectos secundarios que non supoñen má1s pel1qro
ca o do hábito. ao mesmo nivel ca o
do tabaco. por exemplo As droqas
máis fortes e de consecuencias
máis acusadas pra o individuo serán
o opio e a coca -das que se estraen a morfina. a cocaína e a heroína). Outros est1mu'1antes coma as
enfetaminas e o LSD afectarán á
actividade flsica . A marihuana. pola
sua banda, é un estupefaciente de
efectos menores. aparecendo en
forma de qrifa. k1f e hasch1s
A «maría». a «herba» o LSD.
droqas menores. estimulan a sens1billdade e a creat1v1dade. aquzan os
sentidos. proporcionan un benestar
físico «sernpre e cando non se teña
un mal rollo»
Os ácidos. en forma de diminuta
pastilla . teñen unha base de anfetamina e ás veces estricnina Os seus
efectos, que poden durar hastra 6 e
8 horas, resumiríanse nun «forte
aumento da percepción nos sentidos da vista e ouv1do. as coores callen unha forza antes nunca percibida e chéqanse a esco1tar sons que o
cerebro xa nos ens1nara a filtrar. o
tíc-tac, os ruidos- do corazón. etc »
Despersonalízanse as partes do carpo e redúcese a coordinación muscular e a sensación da door
Sf quense a ver formas e
coores aínda cos ollas
pechos e ténse a
sensación de ver
as cousas por
prime1ra 'lez
na vida.

O fumar desperta· a axilida familia1
mental e aparece rodeado dun a o dest
b1ente ou dunha mística : moita xe ente ne
te precisa del como se pode ore c10. unl
sardo viño; non por el mesmo. s a m~
nó,n porque é a única forma de co
querir un intre de conversa cosa
qos -estimula a camaradería.:_ . qracL
Anaue a droQa apareceu en m poden
_tas ocas1óns asociada co sexo, ú 1 / 2 1
camente o opio produce ilus16
eróticas Nalqúns casos. coma 0
heroina. o placer sexual sust1túe
polo dos «v1axes» e no hasch1s, ) que a
sexo somente pode aparecer co su mi'do
unh~ asociación. sub'xetiva. Cla antes s
que a maior sens1bilidade dun dr a sacar
qado pode inducir ás relac16 e pra te
sexuais.
ao dos
A droqa de máis consumo
nosa nación é sin dúb1da o hasch1
que ma1ormente dende Marroco te moi
pala ruta de Madrid-Sevilla. che e. e se
aos consumidores despo1s de alt os polo
rar a sua calidade e incrementar nverqa
seu precio considerablemente .
1tua l de
A de traficante de dro~as é tod
unha· profesión . Tanto é asi q com er'
wandes personalidades cheqaron ue. por
especializarse nun tipo determi na
e. coma un aditivo aos seus car¡:¡
qubernamentais, topamos con u ía e so
Anastasia Somoza productor
rse ao
marihuana. ou Ornar Torrijas. de h n prod
roina «Grandes homes» que. xunt ». Ru m
con outros personaxes do mund s mi st L
diplomático ou financieiro . confo eqá ror
man unh¡:¡ mafia internacional qu
controla prácticamente todo s o
mercados do mundo.
Actualmente en Galicia a rede d
comercialización non é dun calibr
tal Pódese falar duns círcul os d
distribución local. pro é aqora prec
samente cando esa orqanizac16
multinacional tenta absorber t amé
este mercado mediante ·a vend
dun haschis de moi boa cal1dad e e
introducción de heroina a m
ba1xos precios. Non é outra cous
ca un intento de. por unha band
fundir os círculos loca is. e por outr

POR ciílarri l
«porro» == O» . «Cé

AHOSA·TEllllA
familiarizar ao personal co cono deste estupefaciente casi ineente no noso país, pra subirlle o
cio. unha vez aberto mercado.
a mafia · local non aparecen
ca nos luqares de consumo os
énticos comerchrntes , senón
, qracias a intermediarios que
en m poden traballar cunha comisión
ixo. ú 1 / 2 taleqq e mil pesetas por
ilusió a dez taleqos vendidos. mercar
ma o qos e vendelos. etc. Estes indivistitúe s case. sempre son «trapicheischis, 1 que ao tempo que venden son
3r co sumitk>res habituais. Alqúns est. Cla antes santiaqueses pod~n chelun dr
saca r pra fumar un taleqo dia3lació e pra ter un nivel de vi.da supeao dos máis.
Jmo
Os vendedorés de rúa -cohaschi ta un deles- son xente xeralarroco te moi manexable. sin persona, che e. e son oerfectamer:jte teledide alt os polos traficantes de meiran1entar nverqadura. xente moi metida
1te.
itual do fumar e na mística do
: é tod his».
así q comercio da droqa é un neqoqaron ue, pÓr prohibido. e fundamenrninad ente sucio. Asl. «se un se aven. ca r¡:¡ sin conocer en absoluto a mería e sobre todo as relacións a
rse ao trapic~eo, pode atooarn producto totalmente adulte1> . Rumoréase que aos ácidos
s mistura· cianuro e en Santiaconfo hei:iáronse a vender pastillas de
ial qu crem» como f1asc his e é norfos
que o ~esmo haschis cheque
~rad o ·con xema, escremento
amello . .
fre altetación a calidade
mo non, o preció.
tras un kilo

ª

eri Galicia o producto pode
·situarse nun precio , con alteracións
incluidas. de 200 mil pesetas. Un
ácido mércase en Am sterdam por
80 ptas. e véndese eiquí por 800.
Así. na derradeira venda, vén valendo o qramo de haschis en Galicia a
250 ptas: .
No naso país ·xa esisten cultivos
deica aqora de uso particular. anque ·somente se aproveita a herba
ora fumala . Entrameritras no sur' da
Penínsul'a xa se cheqaron a .comercializar cultivos aboríxes.
Contra do que acontecía nun
principio. que a xente que consumía
dr-0qa éra máis desinteresada polo
proceso social. constituindo o qrupo
dos que «pasaban de todo». hoxendía pode afirmarse sin medo a trabucarse que a droqa é un hábito
que se introduce en todos os secta- .
· res sociais e mesmo nos politizados. tanto da dereita coma da esquerda . «Hai xente de A P que consume droqa e dise que onde millar
«chocolate» se atopa en todo o Estado é nos locais de FN en Madrid e
Barcelona» . As rapazas ben das terrazas da Coruña e Ferro! éonsumen
droqa, e moitos executivos tarnén .
Empezouse fumando nas discotecas e nas casas particulares cando non no monte, e hoxe faise
PÚ·blicamente . Nos mesmos

ICCIONARIO
DA DROGA:
HASCHIS = «chocolate». «tate».
NA = «harba». «maria». «marimba» .
LSD = «trips». «ácidos» .
HEROINA = «caballo».
MORFINA = «morfa» .
encía sensorial Que provoca a droQa.
AD O» = estado de viaxe .continuo
Unidades:
, TALEGO = 1.000 pesetas.
CHINA = l ou 2 «porros».
POR ci!:larrillo de has.chis ou ·marihuana.
» = O», ~<canuto» «pfrta» t«Petardo» .

aotobuses de Viqo, na Quintana de
droqa en estado puro. acuden a
Santia qo, nas ruas do Ferro!.
Ünha rnoited.ume de fármacos,
Hoxe a droqa está senda implan- rnaiorrnente anfetaminas. desidrina.
tada nos propios Institutos de Ensi- mililip, Stil 2. etc. Que a industria farno Medio e ·o chocolate é tema tan macéutica produce. O roub0 de farcomún de conversa como o pode foacias debeuse precisamente a esser o John· Travolta ou a clasifica-' to. Moitas veces o abuso leva a que
ciÓn da liqa. Nunha festa nun insti- moitas personas se queden «colqatuto, de Ferro!. un profesor de in!'.llés das» e a falla de hixiene e das máis
invitaba · aos seus . alumnos a uri • eleinentais normas de
«petardo» perante a es_tupefacción désinfección
do resto do claustro.
provoca i.mha
Tanto nos sectores rnariñeiros moitedume ·
de- casos como nos barrios obreiros. especialmente entre aqueles que pasan a
vida a buscar traballo . a dro11a é habituql. e' foron precisamente os mariñeiros a canle que elixieron os estupefacientes ora cheqar a moitas
vilas qale11as.
As drofÍas duras empezan a
estarr introduf?idas principalmente
entre persoas con acceso a
recetas médicas, estudiantes,
fillos de médicos.
etc. que cando non
díspoñen da

de hepatitis e flebitis (todo .o ~rupo
~e inxecta coa mesma a!'.lulla).
Pra os· «pasotas» a dro!'.la é a sua
querra, e pra os rnáis sequramente
tan:ién . Unha 11uerra ben proba ora
.os probes porque as ~rmas . coas
que se decide~ a loitar vén~ellas o
enemiqo. Tales serán ..

.
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A peculiar estru·ctura socio-econom1ca da Coruña do remate do sécülo . XIX, posihili·t ou un intrés
ciudadano pala cultura que, a pesares do dano feíto po·lbs caciques db franquisrno, aínda dura. No
1854 inaugurábase a prime ir.a ten da rnus'ical de Gai'icia, a de Canuto Berea, que aínda esiste. na . Rúa
Rea1l e qu tén publicadas partituras de Adalid, Montes , Ohané; Ve·iga... Os concertos, as repres'.entaci·óns operí•stieas, os mestres de músi·ca, os circos
e sociedades, posibH'itaron a c~eación d~ «Orque.sta
de la Filarmónica». Anos máis tarde, o 15 ·de setemhro do 1946, a Corporación Mun1ic·ip·al aprnbaba a creación dunba banda e dunha or:questa municip'ais de cuia direcdón se encargaría o mestre Rodri·go de Santiago. Vinte anos máis tarde, s_endo
alcalde o señer Peñamaría, de- Santiago, déixaba a '
cidade ·e tras del quedaba urlha s·anda de calidade
e' unha Otiquesta diso'lta. As razóns da disolución
sonme desconocidas, xa qué as feridas aí-nda non
peoharon e po:uca xente quer falar defo; A NOSA
liEHiHA i·nvita aos seus leotores ·a facer o -relato
fidedigno do que pasou. Ao pouco de cihegar, Roxelio Groba comenzou a loitar pala recuperaoión dunha .o rquesta ciudadana, xa que legalmente aínda
esistía o compr6miso da Corpmació171 de tutela dunha agrupación sinfónica. Cando s·e decatou· da resistencia municipal, .fixo un novo plantexamento ·
do probil.ema e ~onxuntamepte co di-rector da Banda
Militar, mestre Luis .Goello, presentourlles ás Catre
Diputacións galegas un proie·c to de Orquesta Sinfónica Ga:l·ega. A resposta de estas aínda é .desconocida a pesares de qu·e o projecto plantexaba
condicións tan favorables prá Administración como
a gratuidade do cargo de Dfrector. Graba tomou
un!ha nova decisión que foi . crear unha Orquesta
. filial do Conse11Vatorio e no 1971 constituiuse unil)a
Xunta Rectora que posibitli tou a esistenGia da actual " Orquesta de ta Coruña». Mofto se tén·- andado dende aque'I 1O de~ Febreiro do 1.911 no ·que se deu o
prime'iro concerto no Teatro Rosalía de Castro; a
orquesta canta cunhas s·eccións profesi-onais .na '
madeira, metail e percusión, provintes da ban,da, pro
atópase co problema da corda, cuios solistas son
aficionados. Asemade, atópase cun grave prohlema
de financiación 1dada a dependencia lega'I do Cons·ervatorio, que impos•ibi'lita a reoepción de subvención pala •banda ·da «Dirección General de la Música», xa que a tesis cfo Du.que de A'lba é que ·somente poden subvencionc~rs·e as oriquestas dependenties de organismos de tipo público, e d· Conservatorio non tén esta característi-ca.
'

p

w

corda denantes e após a creac1on da Orquesta. Por
eso, é irnprescir:idibl·e a contratación, nos primeiros
momentos, de solistas alleos pra os primeiros. atrís.
A sua presenc'ia na orquesta axudaría aos seus
· compaf.í·eiros a superarse, é a sua faboura docente
permitiría a creación duniha escola galega de corda.
condición e.senc'ia'I pra pensar nun futuro.

1

Un'ha posibi1lidade de s·olución sería que a p·rir:neira CorporaGión democrática da Coruña volvera
coller a tutela da Oriques.ta, dándolle . un carácter:
profesional, o que aseguraría a normalización dunha
situación grave . Pro particularmente, coido que debera de ser a Xunta de Galicia a que tomara esta
tutela e creara , a partir da Oriquesta do Conservatorio da Coruña, a Orquesta Sinfónica de Galicia . O
prob'lema da fi.nanc·iación sería grave, pro non esquezamos que automáticamente haibería dereito,
se·gundo a normativa lega1l, a esi,x irlle
goberno
central a subveneión prá Orquesta. Esto é esen-

ªº

cial non somente pofa decidida vocación galega
amasada pota orquesta ·e director nos seis anos de
vida, senón pola importanda cultural que no desenrolo da vida mus·ica·1 dunha. comu.nidade .t én un:ha
Orquesta Sinfónica. Dunha banda, pola promoción
de vocacións mLisicais, e da outra, porque as orquestas sinfónicas son .xeneradoras de grupos de
cámara que poden faoer unha grande lahoura ao
viaxar pailas nasas vi·las; a esistencia do Quinteto
de Vento ' da Coruña demostra este segundo punto.
· E indiscutib·le que en Galicia non esisten intérp.retes prof.esionais de corda pra enoher os atrís
dunha ü_rquesta Sinfónica. Pro un'ha das causas delo
é que mal podemos esperar vocacións de viol·inista
cando se carece de orquestas onde es·coitalos. Si
en Galiciá t·emos cantidade de clarinetistas é pala
in'f luencia das Bandas de Música, e si ,.ninguén toca a balailaika, é porque este fermoso instrumento
non p-ertence a nasa tradic·ión cultural. Si alguén
duhida das miñas verbas, que lle pida ao Conservatorio da Coruña as estadísticas de estudiantes de

O tempo necesario pra que unha Orquesta Sinfónica profesional chegue a ·conquerir unha cailidade aoeptaible, é dun$ vintecinco anos. A maduración
do sonido, a .preparaGión dun repertorio, a flesiibi·lidade nos estilos, a· compenetración. e a creación
duñha tradidón, non permiten pensar en menos
tempo de ·espera. Pro, niste cuarto de século, o resultado pode s·er a introducción da música como
fei·t o normal na vida de toda un'ha xeneración. Non
se . pode, país, ter .presa, xa que os resultados
positivos son seguros, pro necesitan sedimentar.
Nembargarites, compre ter presa pra asegurar que
escomence dun!ha vez a laboura . .Caído que os dous
prob'lemas musicais ·máis graves ·e de rnais urxente
solución cos que se atopa Marino Dónega son o do
Arquivo Musical Xeral de Ga'licia e o da Orquesta
Sinfónica de Galicia. Estas duas medidas ahegarían
como .punto de paritida, pra asegurar o desenrnlc
dunha tradición musical auténticamente nasa. Cuarenta anos de sangue e medo, fixeron danos da
vi.da cultural galega a mediocres que mediante o
seu colaboracionismo e a sua corrupción deron imp'lantado o propio criterio a todo un pobo. Aínda non
ha'i moito, nunha xuntanza na Coruña, ailguén culpaba ao campesinado que accedeu a ·Cldade nos
últimos anos da decadencia cultural da comunfdade.
.E que prn certa xente, a comunidade son eles e os
seus amigos , e o pobo é algo que sirve pra pagar
trabucos cos que manter a sua esquisitez cultural.
Segundo tal concepción, todo o alleo é millar que o
naso e así terá que seguir a ser. Por eso non val a
pena tentar crear unha Orquesta fünfónica que de
principio sonaría probemente. é mi'llor gastar os
cartas e·n tra'guer orquestas alleas que xa adequiriron a maduración, pois o importante é babexar diante da perfección interpretativa dos invitados; o pobo
que traballe P.ra os manter e posibi'litar que os seus
filias podan facer o mesmo. Si o pobo quere música, pois se lle dean dharangas, manoloescobares
ou travo'ltas segundo edades ou prnferencias. Pro
Bach, Beethoven ou Sohoenberg compre separailos
da xente xa que a sua música e auténtica e ao mi1lor escoitándoos escomenzan a sentirse persoas e
lago veñen as protestas.
O pesimismo é antirevolucionario, pro non é
doado ser optimista na terra dos caciques . A Orquesta da Coruña danos unha ·lección ao conquerir
o que conqueriu a pesares da pe·nuria de medios .
Coido que é resp·onsa'bilidade de todo un pobo evi tar que morra de esgotamento e presionar pra que
esta orquesta seña a de todo un pobo e poida seguir dando a nasa música e a de toda unha tradición europea.
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ALUCINACION COLECTlV A: A prema marxinal, producto dunha

frustraci6n.
SOÑOS ENCONTRA DO SISTEMA. .,
REQUIEM POLA PRENSA CONVENCIONAL.
¿POR QUE EN MADR~D?
' . ~
DEVANCEIROS: Do Undergrollnd american,o ao Rollo barceloné$.
A 'P RE-MA-MA NA SUA INTIMIDADE,
RESUME DE ·uTODASu AS REVISTAS: 1975.-1978.
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PAISES CATALANS

EUSKADI

ATENTADO NO
.<<CENTRO
GALEGO>>

Ofensiva
d .• s duas rainas de ETA

•

•

OARSO

A escal-ada militar das
duas ramas de ETA
ternos que encetar a crónica de hoxe cunha mala
(milit~res políti'conoticia ·pré sempre aldraxada cultura da nasa nación.
militares), coincidindo co
Falo naturalmente da queima dos cáseque cinco mil
inicio da campaña
exemplares de obras galegas que cantiña a Biblioteca
constitucional, así como
do Centro Galega de Barcelona, que quedaron
a visita de M artin Vil~a e
rE;!ducidas a cinza na noite do dous de santos. Esta Gutiérrez Me11ado ·a
estaba considerada polos espartos como a biblioteca
Euskadi pra manter
galega méis completa de todas as asistentes fara de
contactos cos xefes das
Galicia.
· FO P e do Exército, fo ron
Seña quen fora o incendia- que elaborou a «comisión dos noticia na serná ~ deste
rio culturicida, merece un ape- 'vinte» . Dise por acó que é un país.
EMILIO VEIGA

e

lativo de criminal e así calificou o feito a qrande maioría
dos medios de comunicación
acó en Catalunya .
¿A quén lle pode interesar a
queima de libros, manuscritos
e revistas en moitos éasos
exemolares únicos? A resposta xené'rica é lóxica: aos que
non lle queren ben nin ao pobo
qaleqo nin á sua cultura . Non
embarqantes hai respostas
máis concretas,.
OS ccUL TRAS>> DE
DENTRO

Duas son, polo de aqora, as
teorías máis correntes, e as
duas teñen o mesmo protaqonista: a estr~ma-dereita.
Na primeira interpretación,
os autores serían da estremadereita, que atenta deste xeito
contra das Autonomías, na
mesma linea que o atentado
ao Círculo Catalán de Madrid
hai alqúns meses. na procura
de opoñerse ás anomeadas
oficialmente «nacionalidades
históricas».
A sequnda das teorías responsabiliza tamén dos feitos
aos «ultras». pero desta volta
aos de dentro do Centro Galeqo de Barcelona, que ao parecer están perdendo o control
do m·e smo .
O certo é que niri unha nin
a outra hipótesis están confirmadas ainda. e a única realidade lisa é que Galicia e a sua
cultura son as perdedoras.
, LISTO O ESTATUT

Luns 6 de santos presentouse o proiecto de Estatut

Estatuí máis amplo que o do
1932 e si máis non, o que hai
que decir é que o Es~atut de
Catalunva. aparte de recoller
todas as competencias que o
artículo 148 da Constitución
española lles concede ás . ~on
sideradas · «comuntdades autónomas». recolle tamén to- .
das as que non están ñomeadas no 149 como competen cias esclusivas do Estado. As¡.
pois. · o Estatut contempla
como competencias· propias
da Generalitat as referidas a
industrias. Caixas de Aforres.
A actividade das duas raqandeiria. etc.
mas· de ETA dentro da sua
ofensiva. tivo un carácter cuaO calendario proposto vai ·litativamente distinto. ETA micara a que o Estatut poida saír litar. dentro da sua campaña
a referéndum a primeiros de dé execución de polic~as e chimarzal .e si sal aprobado. que vatos atentou contra de tres
sairá. Tarradellas tén os días presuntos confidentes. contra
contados. xa que a disposición dun constructor que se negara
transitoria número 7. a última a pagar o imposto revoluciodo Estatut. di: «elexido o Pre- nario e que con posterioridade
sident da Generalitat quedan · denunciara á poiicia francesa a
disoltos automáticamente 6.s un dirixente etarra e. finalmenórqanos da Generalitat provi- te, domingo, a un grupo de
soria e cesan os seus titula- Guardias Civís, un dos cales
res». Xa que loqo, de non resultou morto.
prosperar o voto particular de
López Rodó no senso de pedir
Q ATRACO MAIS
o carqo de diputado vitalicio
ESPECTACULAR
pra Tarradellas, éste pasará a
Pota sua banda. ETA
enqordar a lista de «pais da
Patria» pero quedará alonxa- político-militar levou adiante o
do. alo menos por un tempo, atraco máis espectacular da
do poder executivo da Genera- historia da orga11ización vasca,
litat.
conseguindo máis de 30 miCompre reseñar que na ela- llóns da «General Eléctrica»
horación deste Estatút por en Bizkaia.
primeira vez se une amplamente a esquerda tradicional
Nun comunicado. a orga pra impoñer unhas · posturas' nizacióri político-militar reivincomo son as ele.c cións ao Par- dicaba asimesmo outros _atralament de Catalunva. ·nas que cos realizados dende hai un
había certas diverxencias en- ano e medio. e xustifi9aba a
tre socialistas e Converqéncia sua acción dentro dunha camDemocrática de Catalunva . paña de rearme que encetou
saíndo adiante derradeiramen - hai meses, xa que esta orga te proposta do PSUC. - co- .,nización quedara mo.i enfeblemunistas-.- pola que se con- cida a partir da escisión dos
sideran catro circLinscripciór1s < comandos especia is.. en xünio
electorais e un diputado por de 1977. Tamén, e a carón
cada 40.000 habitantes. se - desta acción espectacJlar, os
.quindo a lei de Hont sin dar poli-milis 'realizaron acciqns de
nin.qún tipo de primas ás co- propaganda armada comaJ por
marcas. proposición que facía exemplo. a ocupación dunha
Converqéncia Democrática e . emisora de radio pra ler un coque beneficiaba claramente á municado e a ocupación · de
dereita . mesmo sacando a dou-s cines. en Donosti. pra dimesma proporción de votos fundir asimesmo un manifesto
que no 1'5 de xunio.
c0ntra da Constitución .

Hoxe. luns. realizouse en ·
Gipuzkoa outro atraco que
sube a máis de 20 millóns,
pero aínda rion foi reivindicado.

cións de ETA durante este
mes e frente á campaña anticonstitucional que se prevé
manterá a ofensiva.

Nos cuarteles de Loyola, en
San Sebastián, ós oficiais do
Exército pedíanlle a Gutiérrez
Mellado man ·dura. Por outra
A visita de M artin Villa e ·de banda: Martín Villa mantivo
Gutiérrez Mellado encádrase. tanto en G ipuzkoa como en
precisamente. dentro desta· Bizkaia reunións cos mandos
ofensiva das duas ramas de das FOP pra levar á practica
ETA e da preparación da cam- un ~lan de 15 puntos destina.:.
paña do referéndum constitu: do a erradicar. unha v&z máis,
cional. Tanto nos acuartela- ao terrorismo. Este plan non
mentos das FO P como do se fixo oficialmente ·público,
Exército, era apreciable unha pro nembargantes sábese que
os seus puntos fortés son, xusforte tensión, derivada, sobre
de todo. das derradeiras ac- tamente .. accións policiais.
OUTRO PLAN CONTRA
DO TERRORl9MO

.xcxgráfica.s.I.

SUMINISTROS PRA
INDYSTRIA GRAFICA

a

SERIGRAFIA
FOTOMECANICA

*
*
*
·*
*

Planchas presensibilizadas, positivas · e neqativas.
Tintas fmprentación Offset
e Flexoqrafía.
Equipos e productos ora
foto-mecánica.
Equipos e productos pra
Seriqrafía.
Productos e equipos ausiliares

Gerona, 2
POR'rELA 5 A

~

296762 -2,34880

VIGO

Tells .. : 270266
2771 ,04

~
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Bu median,
artífice_de Arxel
•

J. J. NAVARR.O e LLATZER MOIX

Dende o 23 de setembro pasado, o -paradeiro do
presidente do Consello da Revolución arxelino, ~pnari
Bumedian, é Unha incógnita total, (lo redor da que se
lanzaron as' máis diversas hipótesis: bende que o lid~r
arxelino morreu asesinado a que se at,opa en Rusia
sometido a un tratado médico contra dun cáncer
incurable. Por suposto. a postura oficial arxelina é
desmentir categóricamente tales rumores. Xoves
pasado, o Ministro de Asuntos Este.riores, Abdelazi?'.,.
Buteflika, desmintiu en Bagdad calquer anomalía
relacionada con Bumedian, e dixo que o presidente
estaba «descansando» na Unión Soviética .
E así é, si hai que creer a Buteflika e aos rusos. que distribuiron
ao mundo unha información gráfica na que se vía a Bumedian dialogando con Brejnev e diversas
fotos nas que o líder arxelino apareCía con dirixentes soviéticos so branceiros.
Nembargantes, hai varios argumentos que fan dubidar desa versión oficial. Como sinalaba o diario inglés «The Guardian» . os observadores compararon as imaxes
de Brejnev e Bumedian nes_a afirmación, e ambolosdous aparecen
máis novos que noutras deste
mesmo ano, polo que se deduce
que poidera tratarse dunha pelicula feita durante calqueira das
visitas a Moscú do líder arxelino.
Por outra banda, Bumedian
non aparece pra nada nas imaxes.
deste fin de semá correspondente
_ ás celebracións moscovitas do 61
aniversario da Revolución Sovi_éti-

A DIPLOMACIA ARXELINA

DiantQ destes feitos, imponse
considerar o significado dUnha
posible desaparición de Honari
Bumedian no actual contesto norteafricano e mundial.

Dende que derrocou ao seú ante.c esar Ben Bella no 1963. Bu- ·
median conseguiu darlle solidez
interior e credibilidade estema á política arxelina; a diplomacia de
Arxel foise convertindo nunha das
máis sutiles e eficaces do mundo.
e a· sua acción en organismos internacionais foi cáseque sempre
en defensa de intereses progresisca, mentras' que sí están presen- tas e terceiromundistas. Por outra
tes, por exemplo. os másimos di- banda. ese apoio diplomático trarixentes vietnamitas. na actualí- _ duciuse normalmente en feitos de
axuda económica e entrenamento
dade de visita na U RSS.
Un dato máis que f.ai abondar militar que recibiron e reciben en
na creen~ia de que algo lle ~stá a chan arxelino prácticamente tolíd.er arx'e lino. é o grande dos os movementos de liberación
pasar
desplegue policial e miti~ar obser- do mundo.
vado dend~ -hai semás an toda ·
Nun punto tan espiñento, inArxelia e sobre do que as autoridades non deron c·alquei: esplica-' clusive. como é o da dependencia
das grandes potencias. Arxelia
ción.
'
-con - esheitos vencellos coa
Por si non abondara -. a semá . U RSS - soupo manter certa caderradeira recibiuse no «Diario de pacidade de maniobra diante dos
Las Palamas» ,- de Gran Canaria. intereses de Moscú; asimesmo. a
unha chamada dun sup'osto :«Ser- posición arxelina é unha das máis
vicio de lntelixencia Canaria» ao sólidamente contrarias a un acor1
traveso da que se reivin dicat;>a un dono Oriente Medio-que non teña
atentado contra de BumediaÍ'I (no en canta os Intereses palestinos e
· que éste tería recibido dous ba- non signifique a recuperación de
1
lazos na nuca) como represalia todos os territorios ocupados por
polá detención e condena a marte Israel aos países árabes.
en .Arxel de dous ultradereitis.t as
APOIO A CANARIAS
canarios que atentaron contra · da
En cuestións que afectan ao
vida de Antonio Cubillo_o pasado
Estado español. Arxelia mantivo
mes de abril.
nos derradeiros tempos unha pos... tura que fof causa de grande preo-.
cupación pra o Gobemo. Dende o
«Pacto de Madrid» de Santas do
1975, polo que un sector da oligarquía lle «vendeu» o Sahara
occidental a Hassan 11 de Marrocos. Arxelia apoiou con considerable deterrninación ao Frente Polisario e mantivo unha aberta hos. tilidade contra dos Gobernos es- pañoles.
Esta hostilidade traduciuse tamén no pasado apoio que recibiu
o movemento independentista canario de Antor.io CubilfO e na
ofensiva diplomática arxelina
diante da QUA (organización prá
Unidade Africana) de cara a que
se reconocera a africanidade das
illas canarias.
Non é aventurado supoñer que
Honari Bumedian e o seu Goberno foron os artífices de toda esta
'p olítica. e' o interrogante que
plantexa a posible desapa,rición
do presidente arxelino- é o de si o
seu sucesor ou sucesores realizarán un violento cambeo de línea, situándose en posicións máis
á esquerda, feito que supoñería
un aumento da tensión no Oriente
Medio e unha maior probabilidade
de guerra entre Arx~lia e Marro- ·
cos polo Sahara; ou ben si se imporá en Arxelia un goberno de
carácter prooccidental que retorne á área de influencia c:los E&.tados Unidos e de . E4ropa : como
aconteceu con Exipto dende a
chegada ao poder de Anuar el Sa~
dat

ENFRENTAMENTQ
ENTRE AS ·DICTADU'R AS
CHILENA E ARXENTIN·A
X. A. GACIAO
O conflicto entre Arxe111tina e Chile, a propósHo das illas da canle - ctie Beagle. parece
poñer un.,a nota cáseque pintoresca na
dramática situación dos respectivos pobos
deses dous países do cono sul americano,
. sometidos a senllas dictaduras mllltarea, ao
tempo que os dous pobos sofren a falla de 11, bertade
opresión soclal. os seus respectivos exércitos tentain sensibilizar ás suaa
opinións públicas con reivlndlcaclóns terrltoriais que están moi lonxe do sentir popular,
e coas que os militares proban a distraer as ·
inquedanzas populares por problel!'."•• molto
máis importantes.
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Ao mesmo tempo, a disputa polo reparto do archipiélaao
dp Tierra del Fueqo -que non é nc:ivo na historia das relac ións entre Arxentina e Chile- tén tamén unha motivación
económica. polos recursos minerais e petrolíferos do arquipiela'go, así como polo control do tráfico marftimo entre o Pacífico e o Atlántico. que pode verse revalorizado polos achádegos recéns de novos xacementos de hidrocarburos nas _
relativa mente prósi.m as illas Malvinas. aínda baixo da sobernaría de Gran Br-etaña, potencia que tén certa responsabilidade histórica na evolución dos acontecementos nesa zona
de América. xa dende o momerito da independencia.
Arxentina e Chile xa tañen suscritos diversos tratados e
protocolos ao respecto da delimitación das suas fronteiras en
tan intrincado territorio, nos derradeiros anos do século pasado e nos primeiros deste. Como consecuencia delo. Arxentina tén a soberanía sobar da parte oriental da ilfa da ·Tierra del
Fueqo - a máis imoortante e que lle dá o nome a todo o arquipiélago- e sabor dalgunhas pequenas illas orientais. A
canle Beaqle. situada ao sul da illa de Tierra del FueQo. tén.
na sua entrada oriental. tres illas -Picton . Lennox e Nueva- que son o obxeto directo do litixio. Duas desas illas
están actualmente baixo da soberanía chilena. ~ Arxentina
considera que deben pasar a ela, baseándo.se no criterio
-e·stablecido nalqún dos veJlos tratados entre as duas ·nacións- de que o Pacífico correspóndelle a Chile e o Atlántico a Arxentina . Os militares arxentinos entanden que a divisoria entre os dous oceanos é o meridiano do Cabo de Hornos. co que as tres illas citadas quedarían. ria Atlántico e. xa
que loqo, baixo da soberanía arxentina. O ano pasado. de común acordo. sometéronse ao arbitraxe de Gran Bretaña , que
· decidiu en favor da tesis chilena . A vista do fallo británico. os
militares arxentinos decidiron que era mellor rexeitar calque- ra tipo de arbitrai:ce de terceiros e resolver o asunto directa mente entre as duas partes.
O tema. ademais. serviu prá loita interna q'ue se desenrolou, ao lonqo deste ano, no seo 'da Xunta Militar arxentina.
entre o xeneral Videla e o almirante Maseira, partidario este
último de recurrir directamente aa conflicto armado pra «rescatarn as illas Pictbn e Lennox, coa secreta espranza de que
a victoria da Marina arxentina lle dera qloria abando pra desplazar a Videla da presidencia da República .
Así as causas. no mes de outono volveronse sentar na
mesa das neqociacións os representantes das duas dictaduras. sin que as conversas serviran máis ca pra que C(:!da parte
reafirmara as suas posiéións. Nestes momentos. ainda está
aberta a pesibilidade qe que o c;onflicto derive nun enfr~nta
mento bélico. As reperc;usións que unha ~uerra -no.caso en
· que cheque a producirse- pode ter nas respectivas situa- ·
cións i~ternas dos dous países son difíciles de _prever, aínda'
que non é arriscado pensar que poderian deteriprarse as posicións -dos respe_
c tivos qobernos militares, ou. polo menos,
as do qoberno que resultara derrotado. Tampouco é fácil saber si esa saida bélica lle interesaría a Washington supremo
9ontrolaaor do continente americano . .En xeral, ; a oposición
democrática chilena defende o actual reparto da soberanía
na zona do Beaqle. aínda que lle reprocha á Xurita Militar de
Pinochet o seu desprestixio internacional. que lle impide contar co apoio necesario. Pola· out~a banda . os Montoneros. por
exemplo. mariifest~ron que a solución definitiva non pode vir
máis que do diáloqo entre dous qobernos verdadeiramente
, representativos dos respectivos pobos.
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O poi-tazo . a ·Vigo
do señor · ·Porta
Xa ven dalqúns anos a promesa feíta polos homes
Que dirixen e maridan na federación do fútbol espanol,
de terlle a Viqo a consideración dun partido
internacional non amistoso. 'ou seña. de campeonato.
onde estivese en xoqo alqo máis serio ca un resultado
intrascendente.
nós. aturar o que nos boten. ·p~labra: pasmonear.
Pro, velahí que non todos os
lección do estado español tén
que. xoqar coa de Rumanía .. días sal o sol do mesmo xeito,
vaise facer no cam.po onde ·. e ese binomio mantid.o que se
xoqa o Valencia. ou seña, no chama Porta-Kubala topou na
tarde do día vintedóus o seu
campo de Mestalla, a carón dq
Turia e a moitos Kms. polo
premio en milleiros de voces
tanto da ría dé Viqo e de Gali- · que berraban dende o estadio
cia. ente ira.
de Balaídos «sinverqonzas.
sinverqonzas... » e ·movían os
panos de se sonar coma proA · soloresa ,,d os viqueses.
testa popular dunha aficióp en
coma a de cáseQue todos os
Viqo, que é tamén qaleqa;
qaleqos aficionados a este depóis non se esteña o cavilar
porte. non foi tan Qrande coma
que. 'se fose na .Coruña. os
a que pillou aos .. directivos,
mandamáis dalí non consenticoncellais. caciquir'.\os todos
rían esto ou aqueloutro, non,
que deron e recibirorr palabras
esta noxenta carallada. esta
de honr~ . . medallas. promesas
farsa fíxose. como se fan tande fíar pra'unha Galicia · ~ unha
tas e tantas cousas. con toda
cidadé~que·, aséqún os dé.Jora ..
Galicia. hoxe cos aficionados
era merecente dun pat1ido
ao fútbol. ente e mañá con
desta caste. E decimos oue .a
calquer outros.
afición de Viqo e d.e Galicia
non se fiaba xa moito. oois·
tampouco é tan parva como
E aqora. que eses señores,
ora dar por certo o que por ei - vivindo na nosa Terra. se vaian
quí non valeu sempre de esdecatando pra outra de Que
carmento. ou seña. rirse de dar paliques. mantenzas e mePois ben. ·aqora decatámo-

no$ de que o partido que a se- , nunha

dallas sempre trai o amarquexo co que'. tamén se cadra.
se artellaron.
Pola . nosa banda, , ternos
que decirlle ao tal señor Porta
que as ·suas xusti'f icacións nesta derradeira hora deixan ben
ao descuberto ese caletre. demaqóxico e caciquil ao que
tan afeitos nos teñen por estas
terras . . ¿Por qué rion se lle
ocurríu antes de dar por feito
a celebración en Viqo deste
partido contra dos rumanos. ·
perquntar como fixo. ou dí que
fixo. aqora cos técnicos da federación do estado español.
e.ntér.dase .Kuba.la? Ao mellor
a sua mente non reparou neso
diante. d0s parabér:is ou do
marisco que daquela o enqatusaban.
Pra remata r, compre deixar
dito eiquí as mostras ·de solidaridade de todos os xoqado-'
res do · Valencia F. C.. apfausando e sacando os reservas
tamén o seu pano blanco xu ntamente cos aficionados que o
día vintedous cáseque enchían
o campo de Balaídos. Sábese
ben oois que as xentes .do fútbol non van. todas. no mesmo
carro. e polo tanto. debémolos
medir aseqún as SUflS obras. ·
P INT O R
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ELABORACION
l)OVINO CON METODOS
AUTOMATICOS
ESTHER "ROMERO CASAL

Hoxendía, a elaboración de tro tornillo sin fin que impulsa a
viña, con fins comerciais, normalpasta cara a saída superior. lsta
mente xa non se fai propietario masa. así xa medio escurrida, vai
por propietario. senón que adoi- pasando por .varias prensas
tanse xuntar formando unna coo- que acaban de sacarlle o resto do
perativa. Unha vez decididá. a data mosto.
de comenzo da -vendima. realízase
O mosto que sae do escurridor
ésta e o acarrexo hastra o luqar
adoita se elaborar separado do
da elaboración. Aseqún van cheqando os remolques coas uvas. ·que sae das prensas. xa que por
pésanos nunha l:tascuJa posta ter menos contacto cos raspóns e
á entrada do qalpón; tamén na o pe!exo das uvas .. é de millar calientrada
está
a
tolva de _dade. e por tanto. o viña que rerecepción
da
vendima sulte dil tamén será_ millar.
(chámolle vendima á uva co rasDas prensas, ·o mosto vai aos
pón) que é un depósito de ce.mendepósitos de · ferm'entato coas parede$ inclinadas cara a
ción; ista,
a9 principiq, é
parte de atrás. bor onde vai un
tornillo sin fin que leva a vendima tun;wltuosa. e loqo vaise facendo
máis lenta pouco -e pouco. A dura~
á estruxadora.
ción der¡:iende das condicións de
As estruxadoras poden se~ de
maduración en que se recolleu a
dous tipos: De rodillos acanalauva.
dos. pra elaboración do brani:;o, e
Prá. elaboración do - tinto sacar líquido . poi a parte de baixo
centrífuqa que quita os raspóns.
p6dense ,sequir dous métodos: 0 'do depósito cunha bomba. e botaprá elaboración do -tinto.
Tradicional. e o de Autoviñificadolo loqo por riba sobre .do sombreiro de oruxos.
ras.
Deiquí. a vendima sae impulsaO Aerobazuqueador é
No Tradicional, a uva,
da por unhas bombas de
un compr~sor que remexe toda a
plstbn cara a bodeqa, . onde despois de estruxada. ao cheqar á ,,.masa.
cheqa por unhas tuberias. A bodeqa faise pasar por · unha má"As
Auloviniflcadorae
partir deiquí. o camiño que vai se- quina que leva unhas aspas: éstas
son uns depósitos con maquinaria
quir será distint~ aseqún se queira arrincan os raspóns- e loqo xa ~vai
adosada a_eles que fai automátiaos depósitos de .fermentación.
elaborar viño branca ou tinto.
camente o bazuqueo e o remontaMentras discurre ésta. fánse dous
do. Na parte de riba. leva uns
A . .uva . destinada pra o
ou tres mecidos ao día, ben por
Rastrillos que arrastran 0
branco faise pasar por un
RemontadQ ,ou co Aerobazuquea- · oruxo
cara
unha
tubería
escurridor
mecánico, dor.
comunicada cunha bomba que
que é un cilindro inclinado con ouO Remontado consiste en
0 inxecta pola parte de baixo do

que a pulpa non era coloreada.
Unha vez rematada a ferm~n
tación. tanto no caso do branco
coma no· do tinto, enchense outravolta os depósitos e déixase repousa ro viña 2 ou 3 meses deica
chegar a friaxe do inverno.
Máts ou menos rematando o
mes de Santos. faise o primeiro
trasego. pasando o viño a
depóstios limpos pra separalo dos
turbios decantados pala clarificación natural. O sequndo vense facendo por febreiro ou marzal.
Aqora xa te mos o viño feito,
1
pero antes de embotellalo fánselle
Clarlfloacl6ne pra establlizalo. Como clarificantes úsanse
as bentonitas, xelatinas e proteínas.
Como vemos, a derradeir~ operación que se lle fai ao viño é o
Embotellado. que comenza a
depósito, facendo así que ao subir facerse en abril ou maio. Pódese
atravesen todo o líquido e se facer a man ou mecánicaniente.
poñan en contacto con i). Levan cun t~en de embotellado
~demais. outras tube~as que fan que consta dunha lavadora
de botellas, bomba de
o remontado automático.
lste sequndo sistema aforra chido Por valeJro. Tapo ..
man de obra e acelera o proceso, nildora, capeuladora,
xa que o mosto nistes depósitos f'lxador• e •tiquet.dora.
está normalmente de 12 a 14 hoUnha vez preparadas as boteras. mentras que no tradicional. llas. van pasando por unha cinta
como mínimo necesita 7 ou 15 transportador~. da que ·se
días.
.van sacando pra colocalas nas
Distes depósitos. o mosto vai a Xaulas metálicas ou nas
outros de cemento pra sofrir a fer- caixas de cartón
e
mentación en contacto coa pel da mandalas aos luqares de venta e
uva que lle dará coor ao viña. si é espedición. '
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da terra aaohaJJada
vai condicionar a r'l.osa vida económica . cultural e política. facer
que a xente se orqanice e se disl~s.
A Autonomía non vai resolver poña a votar NON é un xeito real
ninqC•n dos nosos problemas pois de loitar pala Reforma Aqraria
as competencias que se reserva o Galeqa, polas nasas alternativas.
Estado son abafantes tal e como poi a , consolidación e fortalecedemostra o artículo 143.
mento do Sindicato e de todo o
Nin a mediciña nin a escala MN - PG .
Por outra banda e pra tratar de/
2°) lnciuso a hora de ver a utili enqañarnos. ·a Estado Españot serán socializadas. estatalizadas,
e polo tanto non van ser iqoales dade que pode ter o votar nunha
ofrece as d~nominadas 'autonomías pra des.e xeito perpetuar a pra todo o mundo. toda vez que o constitución que vai sair aprobada,
ensino privado vai ser subvencio- podemos pensar que o naso NON
sua política espoliadora. A Autonado cos nasos cartas. Do mes- vai ter pouca importancia polo
nomía non contempl.a a posibilimo xeito a linqoa e cultura qale- que poderíamos quedarnos na
dade de facer unha Reforma
Aqraria Galeqa, nin que poidamos qas non poderán ser normalizadas casa ,..tranquilamente. Mais non é
decidir sobre as nosas fontes de e recibirán o trato de meros pen- así. ternos que ter en conta que os
riqueza. ou a onde van a parar os dellos cos que nos poderemos NONS en Galicia van ter unha
nosos aforros ou os dos nasos adornar de cando en vez. Os De- qran importancia. O ir votar NON
reitos democráticos do individuo, en Galicia representa loitar, o
emiqrantes ó · non ter ninqunha
capacidade de de~isión sobre as aparte de ser ruis. poder~n ser NON representa a nosa unidade,
violados a qusto e capricho de a das clases populares qaleqas,
Caixas de aforro. Bancos. etc .. tal
é como queda claro no artículo Goberno. do Parlamento ou dos oois a de re ita caciquil vai votar Si.
141 . Coa Autonomíp non teremÓs corpos represivos cando lles pete. e os NON da dereita ultrafascista
Dianté dunha constitución que van ser moi poucos. O quedarse
posibilid·ades de plantficar unha
intenta lexitimar «democrática- na casa ·sin ir a vetar NON siñifica
industrialización aJ{eitada de .(3alimente» a situación do naso Pobo aqacharse baixo ·l:lnha actitud~ incia co que os nasos recursos sequirán producindo riqueza lonxe como colonizado. esplotado e su- fantil e a renuncia a loita pala
da nosa terra e nós termos que bordinado ós intereses do Capital · nosa liberación cdmo .clase e
Monopolista e do Imperialismo. corno Pobo .
sequir emiqrando .
nof'l calle. outra postura que a loita
. O Gober.no e o Estado ColoniaXa que loqo, continuaremos activa .encontra. oponéndonos e lis~a tomará boa conta do número
producindo. enerxía pra que seña votando NON no referendum de NONS qaleqos pois sabe que
O non · podernos qobernar sü- ·consumida fara de · Galicia .. se- constitucional. Esta é a única pos- perteñecen a un movimiento sapó n que tampouco podemos quirán sendo roubados os nosos. tura de Qposición real. dentro do cial e político orqanizado .
lexislar con arreqlo as -nasa? ca- montes'. as nosas riquezas mine- éontesto político da nosa Naci©n CONTRA A CONSTITUCION
racterísticas e necesida~es. e d°es- ráis e aqropecuarias (sequiremos e da situación do Estado Español. ESPA.ÑOLA E COLONIAL 'uN
NON GALEGO E POPULAR,
ta maneira os impostas e as o,res- a producir leite. carne. etc ..~ ora polos sequintes motivos:
Santiaqo, 26 de Outono do 78.taciós sociás. como é o célso da que enchen os petos as empresas 1°) CC.LL.-S L.G . .tén a obriqa de
PERMANENTE DO
\
·
Sequridr:ide Social Aararia. ~e monopolistas de comercializa- concienciar ·e orqanizar. dun xeito
SECRETARIADO NACIONAL
quirán·· sendo verdadeiros abusos ción). A nosa pesca de b·aixura se- . activo os labrecios oolo que dian:
1
como a Cuota Empresarial. Tam - quirá esmorecendo e a de altura te dun testo ..-&p/l stitucional qu~ ~-DAS - CC.LL..

Amiqa Marqarida:
Sindicatd. permanecer n marxen
En verdade. Marqarida · Ledo ._ no proceso constitucional. polo
que isa de «A Nasa Terra:» no ',que ternos que amasar a nosa disXuzqado é. foi unha verdadeira
conform idade a niveJ político
mesquindade.
electoral. . si ternos en canta que:
En verdade que noxóume. caA Constitución española siñifibreóume. Pois un sofre. é trabado,
as moitas veces. quentamentos · ca a contin_uidade do sistema polí- ,
alporizantes. ·A pesares da miña tico i económico unitario. colonia·
Pilosofía sexaneraria: «Tu.do está- - lista e favorecedor dos monopoanda inmaturo».
lios. Esto quere decir que o naso
Ruín sorte : Tocóunos andar a pobo vai carecer de toda soberamordér m..azás verdes, ácidos vernía pra qobernarse a sí mesmo. ou
des. laranxas. limós verdesseña. non vai ter" posibilidade de
inrnaturos.
ciobernarse conforme os seus inAqardemos. traballando. a que
tereses. seqún queda claro no aro Sol. o tempo, e tudo iso. vaia
tículo 1 da Constitución que di «la
madurecendo a laranxa verde do
soberanía nacional residen en el
Mundo. da Terra. Nósa ou allea.
p4eblo español». O non poder
Ademitámoslo.
Gobernarnos levará consiquo o
Unha aperta breoqánica.
que non poidamos defender os
AMARO ORZAN
nosos intereses. e dese xeito. por
Ferrolterra).
poñ~r un caso. vannos meter no
5-11-78.
Mercado Común o que sinñificará,
Post Data. Acompaño un
entre outras muitas cousas. unha
destoque métrico-pilosofante.
qran baixa nos precios dos nasos
productos fundamentales com_o
son o leite. a carne. etc ., e a ruina ·
AS
LL. E A
total
de muitos de nós. oois ·n on
CONSTITUCION
podemos esquecer. que o MercaESPAAOLA
do Común é un instrumento nas
maus dos Monopolios Europeos.
A Permanente de CC.LL.-

ce.

S.L.G .. na sua derradeira xunta,
tendo en canta que un dos. me"
dios pra levar adiante a nasa al-·
ternativa entre os labreqos e demais clases populares qaleqas é a
participación na vida política,
como por exemplo participar act1vam·e nte nas eleciós xeneráis e
municipáis. non podemos. como

pouco poderemos facer unha estructuración administrativa axeitada coa realiélade d; naso país, e
teremos que seguir dependendo
dos orqanismos creados polo Estado Español tales como · Provincia e Municipio .

veráse arwinada polas qrandes
compañías monopolistas mundia-
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SANTO CRISTO
DE OU.RENSE
Necesariámente hai .Que esomenzar con ác:tuela cantinela
ue di:
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«<Tres cousas hai en Ourense
. Que' nonas hai en España:
O Santo Cristo, a Ponte.
e a Burga fervendo auQa.»
Estribillo iste bel) conocido.
1
ecais máis escoi~ado 'oue visto
o Santo. Cristo na sua capela
a Catedral ourensá. Hai Qu'e
heQarse deica ali pra e[lxers;¡ar
a cantinela e poñerse a ca.vitar
nas landas: AQuela que se conta
de Que lle medran as Quedellas
e Que "de cando en vez hastra
vén un peluqueiro ora cortarllas.
ou aquela. outra.· máis probable.
aue nos dl. aue a imaxe qótica
do Santo Cristo apareceu
aboiando nas auQas do Mar da
Morte en Fisterra e. Que o bispo
Vasco Pérez Mariño foi'auen a
mandou vir pra Ourense. Disaue
temén era un dos Cristos .feítos
por Nodemus. como o de
Candás en. Asturias. Que tamén
apareceu no mar. O Que se
trouxera dende Fisterra é alqo
aue ao lónQo dos seculos alnda

moito. cubríase cunha cartina
que prendia do baldaquino. O
camarín foi obra do Qran mestre
do barroco compostelán Dominqo de Andrade, autor tamén da
Torre do reló de ·santiaqo. Gran- des artistas amosan as suas
obras nista paqoda da arte qaleqa: O escultor Castro Canseco.
o escultor ourensán Francisco
de ·M aure co seu San· Mauro.
escultura baril do s~nto frádEI intelectual e filósofo. afundido. na
sua pucha, sobrio e resl?etuoso.

se Qarda nas xentes finisterrás,
Que hon ven con bós ollos aos·
paraQüeiros. pois ao seu Santo
Cris~o das barbas douradas faille
a competencia o vello Cristo finisterrán Que está ea Ourense.
O carpo do Cristo de Óurense
non é un · corpo calquera. está
feito de telás ·pintadas. artella- .
das' na madeira Que mesma- ·
mente so·m~lla o pelexo dunha
momia. As pinQas roxas do sanQue e os lonQos cabelos aue lle
cobren a cara labrada dan un
aQuelo de recollemento nos ro·meiros e nas beatas.

Celma fai as reixas. e non fé;llta a
man de Greqorio Fernández
nunha Virxe das AnQustias tra bállada con moito te'nto.

Os brazos e os pés están recheos dun mat~rial mol. envolto
en tiras de tela ; pola chaQa do
peito bota un anaco de soQa, á
que a tradición aponlle ser unha
reliquia do vencell~ cp Que ataron a Cristo. · Así. e imaxe adauire tamén o valor de ser relicario.
coma moitas outras que se fixe-.
ron nos séculos XIV e XV.

Polos Maios, no día da Santa
Cruz. cheqaban os romeiros de ·
toda G·alieia en ofrenda; uns
xiraban de xionllos, outros mormuraban as oracións todo odia.
O Santo Cristo de Ourense s.e mpre tivo devotos; polos anos 60
alí acobillábanse os QaleouJstas
os domingos na misa de dez ...
No camarín alcandíanse as luces. a imaxe perdla un aquelo·
de misterio. a Coral de Ruada
entonaba as cancións e o creQo
Ar(!úxo. que sería bispo, escomenzaba a misar.

Dende. os cadris cóbrese cun-

ha lonQa saia deica os xionllos,
mourada e pordada con fio de
ouro. As máis cativas miudezas
están ca·v iladas pra solprender e
axudar a recollerse ao pelenQrin.
Así. a imaxe deica ainda non hai ·
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an~ando aterra
POR GOIAN DO MIAO
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Non me dou esplicado como
é Que ainda non se pscribiu
unha bioQrafia do río Miño. Hai
moitos anos o escritor Alvaro
das Casas percorrau o M it'lo dende a desembocadura deica o nacemento. co fin de escribir un libro. Ese libro. de Que tañamos
noticia. nunca se cheqou a pubricar. Non sabemos . si tan siQuer se cheqou a escribir. Coñocemos alqún artiqo encol do tema . E tamén alJiún poema. Resulta so!I>rendente Que ninoún
poeta galego teña escrito o
qran poema 6 río Miño. O poema que o Miño está aQardando.
Entre os meus papés ·anda un
intento feíto hai moitos anos.
Sin dúbida de ninqunha clés o
poeta qaleqo mellor dotado pra
aue escribira o oran poema do
que o M iño é me recente foi don
Ramón Cabanillas. Aoora non
hai Que lle facer: Soio cabe a ilusioda aQard~ deica que aparoza
o poeta capaz de coroar tal empresa .

M. HORTAS VILANOVA
Un dos anacos máis fermosos do M iño Qalaico-portuoués
é o Que se pode contempra-r
frente · a Goián. entre Tui e o
Monte de Santa Teqra. dous luoares saoros. cheos de hestoria
e de beleza. Coñozo outros luqa- ·
res que se chaman Goián. Un
deles. -en f='erreira de PantÓn. E
outro en Sarria. onde celebran
unha famosa romaxe do Santo
Cristo á Que van moitos ofreci'do~. entre os aue se conta. e
non é oor chufarse. éste Que escribe.
Gustaríame que e~te Goián 6
Que me retiro. situado entre
Santa Teqra e Tui, se chamara
GOIAN DO MIÑO. Coido que
este é o único nome que lle acai.
Goián é terra,de pinto~es . EiQui
naceu Antonio Fernández. de
· cuia obra hai unha boa mostra
no Museo de Luqo e Que é un
dos orandes pi~tores nosos.
bastante descoñocido polo
sinxelo feíto de ser qaleoo. De
Goián é tamén Xavier Pousa. o
pintor propietario dunhas lonqas

e mestas barbas, Que foi alumno
de Antonio Fernández e· aue; pró
meu Qusto e no aue eu en.tendo,
é un dos nosós mellores paisaxistas · actuales. senón o mellor, dono dunha sensibilidade e
dun «oficio» de pintor verdadeiramente impresionante. En
Goián vive e traballa ' o escultor
Xohán Piñeiro tamén ben coñocido.
Goián tén · unha paisaxe ·Va-.
riada e fermosa. Xunto · a vide
destaca o verde dos lameiros
QUe é distinto do verde metálico
dos milleir'ales. Defrente e da outra veira do Mino. está o pavo
portuqués de Vilanova de Cerveira . Na eirexa parroQuial de
Vilanova de Ceiveira hai un San
Cristobo- enorme. casi monstruoso do orande aue é. cun
nena no lombo Que é unha miniatura. O contraste entre San
Cristobo e o neno resulta moi
pavero e divertido.
Por Goián o Miño é moi ancho. Pasa calado e solemne.
adiviñando a presencia do mar.

Na mitade do Miño hai duas
illas deshabitadas. Unha delas
chámase a illas dos Amores.
Sempre me chamou a atención
este nome. Ninouén me deu
. unha espricación deste nome
tan ven posto. Oeste noma Que
fái á causa como decían os clásicos que, ás veces. sabían moi
ben o que decían e como o decían. A .illa dos Amores. coberta
de vexetación, é un luQar soita rio e romántico. SemeUa unha
nube de verdura pousaqa no
medio do río. Alqo tan fermoso
c;:1ue xa semella irreal. · · .
Entre as xerites de Goián
lembro a Tina, nai de Pousa e a
Pablo o irmau do pintor ·aue viviu unha tempada en Sarria,
onde non se afacla moi ben. A
Carmiña Viana, a Antonio ...
Unha lonqa lista aue sería.interminable. Entre os persoaxes po-·.
pulares Quedou moi Qrabada en
min a fiqura e a palabra. abundante, Jrolida e xenerosa do
«Cantamañás» .
O '<<Cantamañás». cuio nome

ínscrito no Rexistro Civil non
· vén ó caso nin conta namáis
que nos papés.· tén taberna
aberta ó púbrico en Goián. O
«Cantan;tañás» é un home étqudo. simpático e maxinativo .
Cóntanse moitas e moi variadas
aventuras deste oersoaxe. As
máis interesantes son as Que él
mesmo conta a todo aquel aue
llas desexe escoitar. E de porpar:te afnda moi aqradecido. Asi
relata que. nunha ocasión. aue
iba en bicicleta ·por unha costa
arriba bastante empinada. era
tal a forza do vento aue lle peoaba no lombo, que tiña Que ir
sin pedalear e frenando na bicicleta pra Que non se despenara.
O viño de Goián do Miño é
moi sabedor. Moito. Moito. Tanto o blanco como o tinto. Ten un
sabor acedo delicioso e~ inesqúencible. E máis si se cata devaoariño. cando ún tén verdadeira sede, na taberna do «Cantamañás» e na compaña dos
amioos. Xavier e Pablo Pausa e
Xohán Piñeiro.
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ALGO SOBRE
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A semá pasada falábamo~ do
· uso incorrecto .dalQunhas prepo: sicións ou locucións. o sentido
; das cé:i'les altérase. e . Que ·en
: moitas ocasións ·aparecen como
recursos de reiterada utilización.
Que consaQran o erro repetido
unha e outra vez. Era o Que ocurría coa traducción de «duran. te» por <~perante» (Que Q~er de. cir realmente «~nte») ou co uso
de .«encol de» por «acerca de»
~ando siQnifi~a «enriba de».
«na cima de». Hoxe falaremos
de casos· parecidos. Por. exem_plo. (DE ) CARA A tén no noso
idioma wn sentido de d irección'

moi claro : «vai cara a tua casa».
«colleu cara Vioo». «volveuse
cara min» . Non tén. en campio.
o sentido de «con miras a».
«con vistas a». que se lle atribuiu .tantas veces; .«de cara a
.facer tal cousa», «de cara a
conquerir tal outra ... » son mostras deste uso impropio que comentamos (este «de cara a conquerir .. . ». ·tantas veces escoitado e lido. podfa ir ·sendo susti~ui 1
do ·dun_
ha vez por· un «con v.1sta
a conseguir» ou «pra conseguir» que· son o conectó): Distingamos. pois (de) cara a» (que
en español· é «hacia'») de «con
vista a». «con miras a».
O sequndo caso Que rexistra

rou remate: «cheoou d.~ica a es\Jn mal uso abondante é a locu1
ción CO GALLO- DE: o seu' siQnitación». «deica m.añá». '<<irá
ficado propio é: «con motiv~
del ca a s~a casa». Non é cofrecde». «CO pretesto de»; tén, pois.
to. en troques. o uso de DEICÁ
un sentido causal. mais non de
fora deste sentido: non podemos u sala con sent.ido 'ponderafinalidade: «co gallo de irmos
á festa. véremo·s ao abooado'>> · tivo. por exemolo: «deica qué
ou «CO QaMo de celebrarse o anipunto ... » («até aué punto» é o
versari~·. reuníron.se todos nun
correcto) ou <«deica aqora. todo
xantarn. E este o seu se·ntido
v'ai ben» («,a té aqora» ou. «astra
aqora» é o proprio)._ Outra disxusto e non outros co~ Que aparece a miudo usado.
tinción máis: DESDE e perfectaA preposición española «hasmente Qaleqo e non tén por qué
ser sustlturdo indiscriminadata» é no noso idioma ATE ..ou
ASTRA . Tamén esiste· DEt~A.
mente por DENDE.· O sentido
mais cun sentido restricto. que
deste é indicar punto de partida
preciso: .· «dende Luqó á Coé o seouinte: indica o limite. o
término dunha cousa ; ten. oola
ruña». por exemolo. Nos outros
sua. orixe («de aaul a») un marcasos. débese empreQar «descado ·caráctt:r de fii:t. de límite
de».

Sé lembrar duas cousas pra .
rematarmos: 1) utilicemos o
noso idioma en toda a sua ri·(lueza e n'on nos .«aqarremos»
· maniáticamente ás mesmas palabras (ora esoresarmos a- _idea
de prosimidade. por exemplo.
ternos: · «a carón de». «ao pé
·de». «á beira de>;, «xunto' a».
~<cabo- de». etc.); 2) usemos no
seu sentidó· E:orrecto e proprio
as locuciór.s arriba comentadas
e prescindamos deses barbaris..
mos hoxe tan ouvidos .fü;:I~~
do tipo «a nivel de». «en base
-e>~. «en fun9ión de»... aue.
lonxe de .-·enriquecer a linoua.
.empobréc~na; '. , ~ncaixándoa en
:«c~sésit que debe.rnos re>(ejtar.
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CONCURSO ·
DE iECONOMl.A
E SOCl.OLOXl.A
1<.Al.;EX.AN,l )RE
BOVED.A» 1 978
BASES
OBXETIVOS : O Concu_rso
«Alexandre Bóveda» de economía e socioloxía tén por f,in promover o estudio e investiqación
de materias relaéionadas ~oa
économía ·e sociolc;>~í'.a 'de Galici.a. ; .
.
AUTORES: Podarán coricu. rrir- todas as persba~ de calquer
nacio.nalidade, gue polo seu
vencello, profesión, esperiencia.
estudos, etc ., se atopen en situación de 1facer un traballo ou
investiq¡:ición sobre os aspectos
económicos e sociolóxicos- da
nación qaleqa .
TEMA: O tema das monoqrafías a presentar nesta c·onyocatoria deberá ser inédita e terá de
se referir a calquer aspecto da
Economía e _Socioloxía de Galicia.
·IDIOMA: O idioma a empreqar nos traballos será o qaleqo.
PREMIOS: , Estabfécese un
premio en metálico de cincuenta mil peseta·s (Pts. 50.000) e
duas mené.ións honoríficas, coa
obriqa de ' edición por parte da
Asociación «Amiqos · da Cultura)) en editoriai~ qalei:ias. ~
· PRESENTAG-ION DE ORIXlNAIS : Os traballos presentaran ~
se por triplicado, en folios medida holandesa a doble e.spacio. A
sua estens'i ón raon poderá1ser inferior a 70 holandesas, cadros
ou datos aparte . Os orixinais
non irán fümados nin se sinalará
neles mención alqunha do seu
autor ou autores. Disti.nquiranse
cun lema. Eri sobre aparte. fiqu- ,
rando no esterior o lema do traballq, o autor ou autores incluirán o seu nome, enderezo e
nacionalidade. Todos os comunicados relacionados co fallo do
Xurado, serán a nome do firmante.
PRAZO DE ADMISION: O
prazo de admisión quedará pechado as 24 horas do día 1 5 de

•

xulio do 1979. · Qs trabállos re Qlesarans~ á Asociaciór;i «Amiqos da Cultura», apartado de
correos 363. Pontevedra .
XURADO: O xurado, inteqratlo por _personafidades de -reco_nocido prestixio. -será desiqnado
por «Amiqos da éultura ». -0 Secretario do Xurado, con voz·, mais sen voto, será un repre'sentante de «Am iqos da Cultur:.a».
O fallo do Xurado darase a co':
nacer o 25 ·.efe xlilio de 1979,
Día da Patria Galeqa.
p u B L 1t A 1o N D. A s·
OBRAS: «Amiqos da Culturan
resén.1ase . o dereito de publicar
as monoqrafías premiadas· en
opeión preferente durante o
prazo de 18 méses, -contado a
partir ·da ~data da comunicación
oficial do f!llo dp .Xurado. As
condicións do cbntrato ou contr?1tos •q ue se estat:ftezcan entre
as parte§, no seu caso: ·axustaranse ás normas dispostas p~lo
.Instituto Nacional d~ Libro EsNiste marco social. enqádese
prometedores- sobar -do depañol (INLE) non s-e peraendo a
a iniciativa da «AqrupaciÓn qui- ·
senrolo cultural qaleqo nos de~ropiedade intelect1,.1al do autor
tarrística qaleqa » de convocar
rradeir.os al)os .do franquismo,
ou autores sobre os traballos
un «Svmposium» sobre da quir~feriuse ~ ao ~ampo musical
'premiados.
tarra no que colaboren artistas
amasando un claro desprecio
,ACEPTACION ·: Entendese
plásticos. literatos, qrupos de
pola músic~ popular e afirmanqu~ todos os concursantes. polo ·
teatro . críticos e. xa que loi:io.
do' que a nosa música cheqou
s'inxelo feíto dé" concur_!:ir, acepmúsicos. A parte máis pública é
moi alta ni_s-t es anos. macias:-..
·tan as presentes Base·s. _
a- esposición que recibiu novenaos cantautores que axudaron á
. Pont.evedra. ;;ino 1978.
teduas pinturas, dazanove espofitización de pobo ; nin que
culturas e catro coleccións fodecir tén que o labor de os--Grotoqráficas. pro, · arredor dela .
ba, López Calo. Villanueva Fsld. mann, Ouerra de Orcajo o~ Ma- · terán luqar diversidade de actos
-anunciados ,todos ' eles na
. ' llo non. mereceu nin a mención .
«Axenda»- que teño a esEsta añecdota non t~ría meiran. SVMPOSIUM DE
pranza de que resulten fructífede importancia de nori ser diaq CRE.ACION .
_
ros. Sí o será, alo~enos, a· mesa
nóstica dunha situación crónica .
· ÁRTISTICA SOBRE
red.onda anunciada como peche'
Esta situac ión sique a ~sistir
DA GUITARRA
do <(Symposium>L e na que se
,. coa mesma intensidade no camfará unhá cousa tan pouco pracpó cultural e artístico; a revista
Un dos - máis qraves proble:
ticada como é o diáloqo.
«Grial» en quince anos de vida
mas da vida- musical no noso
Compre denl!nciar que a inipúbri.cou somente sete artículos
P.aís, é o sea aillamento do meciativa non atopou todo o eco
que remitan ao musical - deles,
di9 social e o ab'soluto desconoque se podía esperar; o «Faro
dous t _
erían ·cabida plena nunha
cemento dende éste. Polo San
revista de ni.etafísica--=-- e so- _de Viqo'>> _,do -día de Santos nin
Xoán. fíxose· en Santiaqo unha
mente' catro están en qaleq'o; · anunciaba' a~ inauquración, a almesa redonda · eneal da . procaldesa provisional non se preprefir<;> non falar do trato recibiblemática da cultura qaleqa; os
sent0u e,.. Doutra banda , a actiorqanizadores ,' de difícilménte - do na -prensa cando de música
vidade da aqrapación aínda non
neqable n_,acionalismo. esquece- · se. trata. E si falamo.s dos
· tivo o refrendo económíco que
ron sentar na mesa a alquén que ' ' cenácui'os literario-artísticos qanecesita Ao parecer, o Duque
leqos. teremos a proba dun destalara de música, e nunha das
de Alqa tén moito que facer ma ~
ponencias -ditas por un dos . copc;icemento abafar.ite que ronfinando como se manter no seu
nosos políticos máis novas e_ da: o c:fesprecio máis directo.
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despacho· e non lle queda tempo!
nin qanas de xustificar a asistencia do seu carqo . Aínda que ·
non tora máis que po.lo importaQ_tísimo arquivo quitarrístico
que se está a facer , xa teríamos
que esixir un mlnimo apoio. Pro
o mesmo Hotel Bahía lles creou
problemas, ao non darlles o local decía doce horas i;ienantes
da apertura e ao lles reducir a
mitade o espac io contratado .' o
que obrii:iou a ter que non espoñer alqunhas obras.
Pra remata r, quixera, deixar
constancia da miña q.ueixa pola
redacción en castelán do proqrama . Paréceme unha concesión innecesaria e unha perda
de tempo no cam iño a percorre r. Esto é t an dooroso que nie
fixo esquecer o inefable testo de
pre'sentación, auténtico modelo
de kitsch, cáseque castelariano.
O meu consello é acheqarse ·
a Viqo e ver a exposición e, de
poder ser, participar nali:iún dos
actos. Gal icia non tén tempo pra
atender a cerios «puristas» que
din que como a qüitarra non é
qaleqa, a Aqrupación non tén
importancia cultural. ¡Arrenéqote demo l
XOAN M . CARREIRA

axenda

C~sllll~ = Oleo$;
acuarelas e qrabados en Torques.
-. Santiaqo. ,Deica o 19 de novem-

do. 11. ás 11.30 da mañá , na Fa. cultpde ·de Económicas de Santia- qo

Jorge

pro

.
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FESTA9
/

.
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Festa do Magosto en
Ourense . s·ábado 1O. O Maqosto
consiste nunha !,'lran foquei~~ na
que se asan castañas. beilando e
saltan-do os participantes arredor
das mesmas e cantando cancións
qaleqas. /Y.s castañas. de asadas,
. pártem¡e entre os miróns ben re-

Festa Nacional - Po. pular do Magosto . o
mesmiño. pero en naci~nalista
que aínda cadra millar. Pensand~
na capacidade nutritiva da castaña. convén., apurarse cara Ourense canto antes.

Pra os que qosten de farra máis
pequecha -ou lles cadre máis
perto e non teñan qana de darlle
ás caneras (ou ás rodas)- teñen
o San. Martiño en Bueu. en Moaña
. e en Osebe (equí con feira de cabalas).
·
1

"

MUSIC~ ·. "'
Así

'

· - ···

Clausura da esposición plást ica.
Orqaniza_a Aqrupación Guitarríst i- ca Galeqa . No salón «Bit ácora»
c!o Hotei Bahía de Viqo.

R N.E .3.0 Proqrama FM. Dla 10 ás
19.30. NOMOS ALPHA de lannis
Xenakis. Luis Claret. v)olonchelo.

A lnal'c;I In Bedlamn The
John Renbourn Group . CFE Guimbarda TS-380000. Pvp. 550
Ptas. Interpretación 8 ; Grabación
8.

CINE

.

·

Un hombre llamado
F lor d a Otoño, de Pedro
Olea . con José Sacristán. Francisco Alqora . Carmen Carbonell e
Roberto Caníardie l. Lluis de Serracaut (Flor de Otoño). de oers0 nalidade complexa . homosexual
(o que o obriqa a levar unha doblé
vida nocturna) . de tendencias li bertarias. voa o tren que levaria
deica ~arcelona a Primo de Rivera . Este aboqado de boa familia
paqará coa sua vida o ir=itento de
cambear a sociedade .dos anos
20 .

e•

Gallcla.varios. Grámusic GM-588.
·

Slnfonla n.º 4 en Mi menor
Op . 98 e Obertura
Tréxlca Op. 81 . Johannes

ACTOS -

Brahms. Concert Hall-MoviepÍav
17 .1237 I O (Grand ·Prix da Academia Charles Cros).

Un h a esperlencla
s;tedag 6 Jd ca de normallzacl6n do galega ~o n alumnos
pa nol - talantes. Por

•'5-

Pilar García Neqro dentro dos
cursos-coloquio ·e-;,col do tema
«Probl~máti c a das linquas sin '
no'rmalizar. Situación do qaleqo e
alternativas>>. Orqahiza o Instituto
Socio- Pedaqóxico Galeqo sába-

Slmposlum de -creación arqadas con -viño do Ribeirb ~u de
onde seña . E o Frente Cultural da
AN-PG o r q~niza_' '. tamén unha

tística eneal da Gujtarra~ Día 1O.
recital cl,á sjco: 12, recital de mú' sica contemporánea: 14. . táboa
redonda e coloquio ; 15. Teatro
siA ve~has·. ' música en quitarra.

\.
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Os ca-b azos

8
Nestes días de col!oeita e
esfolla, de aturuxos e' viño
norvo, aparecen no panorama
culinario da cociña l·abrega
os cabazos, eses irmáns probes da familia das cucurbitáceas, o mesmo que a sandía
e o meilón, que neste caso
se teñ·en en moita estima; e
qure coma eles se s·ementou
entre o maio e o aibrM, que
medrou coas choivas da primaveira e o amor do paisano
a-0 froito do s·eu tra'ballo.
Pranta anual , trepadora e
hortícola , e que amáis de sementarse pra servir de comida pra os porcos e vacas,
poden facer nun día de festa
un doce esquisito: s·enón veremos .

CHULAS DE CABAZO
Cállese primeiramente un
cabazo , grande , curado (eso
conocerédesllo pala coor moi
amarela) e ben cumprido;
nártese en anacos cunha
machada -olio, pois é mais
duro do que algunha xente
se irnaxina-, un por un hai

que mondar os cachos · e p'Ote esoolvoreándolle por enñelos' nunha tixola grande con . riba mere e canefa.
auga, e, cocelos -naturalmente no Jume.
NOTA: Recoméndovos que
"' as comades ao día seguinte
Cando cun tenedor se no- -se vos deixaron algunhata que están brandos, tírasepois resesas saben aFnda milles a auga e vanse macha- llar.
·
cando os pedazos un por un
nunha fonte hastra facer de'!
DOCE DE CABELO
uniha masa _Jhai xente con
paC'iencia, pro eu, que non
DE ANXO
teño tanta e vivo na sociedade «consumida», métolle o
e
«rninipimerterc'eirobrazo,,
Cántas veces comemos o
nun momento teño a masa
que non sabemos de onde
fe ita.
ven, cántas! Por exemplo o
doce devandito, que únicamente se fai eón cahazo corE o intre de botarlle os
tado en tiriñas moi finas que
condimentos: unha cucharada
de fariña, 1un ovo da ·casa ba- se cacen con moito zucre en
pouca auga e con zume de
tido, un caS'e nada de canela
limón, deixándoa espesar no
e un pouco de zucre, reme- lúme hastra · a consistencia
xéndoo todo moi ben pra que de doce.
se misture .per!fectarnente.
Ponse aceite nunha tixola
ao lume, e cando esteña ben
quente van botándoselle cudharadas des.a masa, dáselle
a volta pra que se fritan polos lous lados, e ben escurridas colócanse nunha fon-

Buen9 meus queridos Iampantíns ___,perdón, larnhóns- ,
hastra a s·emá que vén, que
falarerno·s -dos chourizos

de potefa (cahazQ).
MANUEL VAZOUEZ CAMINO

· CANARIAS E GALICIA
COMPAÑEIROS:

Ouixera facerme co conto de Xosé Luis Méndez Ferrín «Elípsisn, publicado no
voceiro do Centro Galega
de Baracaldo . F. Cadaval

Ayaso, R/Rosendo Salvado,
16-1.0 A. Santiago.
üanse c.las·es de matemá·
ticas e máis de física. BUIP,
COU, selectivo. A 'l hedo

Brañas, núm. 12; 2.0 Derei·
ta. Télf. 591737. San~iago.
Pregaría que alguén que
conocera algún sitio, escoifa
ou o que séña onde s-e impartiran clases de gaita ou
zanfona na Coruña, mo co·
muniicara canto antes mellar. X. Leis - Lorenzo Soto.
calle Parag1uay Edificio «El
Pinar», 5. 0 dereita, A Co·

ruña.
Mestre industrial, coche
. propio, busca tra'baHo na
zona de 'Sar,ria, Lugo · ou
Monifortr~. Relacionado ou
' ' non cof1 profes·ión. Xosé Ra.
món Rodrígu_ez Femández.
Penaxubeira, 'Rubián de Ci·
ma. Lugo.
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HORIZONTAIS:
1.-Seitura. Traballe a terra. ,2.-Voz militar. Encarambelas. Campeón. 3.-NitróX'eno. ¿Onde está?
Consonante. 4 ..-Ahreviatura de Señor. Parte da oarne. · Bo. 5.-Ao roves, ara. Ao roves, nome de varón. 6.-Ao rovés,, quentura. Verque gota a gota.
7.-Ao rovés, desv~riada. Espiraba brusca, convulsa e ruidos amente o ar contido nos pulm6ns. 8.Peza do muiño. Augardente. Batracio. 9.-Nada . Organización das televisións Iberoamericanas. Conso- ·
nante. 10.-Empresa de socios. Arrenda. Ao rovés,
nota musical. 1'1 .-Estea. Torment>a.
VERTICAIS:
1.-Caicf.ek>s·. Ladrona, figurado. 2.-Terminación
verbal. Ao rovés, b1errar. Part:i'do .político. 2.-Un.
Repetido, onomatopeia da galiña. Cero. 4.----"Nota
mus'icaL Door de calbe:m intenso. lnterxección de
door. 5.-Ave noitébrega, ao rovés. Voadora parcida
á pamba, rnáis pequena. 6.----"Pronome, p;lural. Marca dun det>erxente español. 7.-Ao rovés, de calidade. Parte superior da porta. 8.-Aire. Asento a
cabeza. Ao rov€s, batracio. 9.~Cen. ,organización
económica estatal española. Vocal. 10.-Ao rovés,
ln't errngación. Remar. Ao· rovés, interxección pra escorrentar ás galiñas. 11.-Dás1elles aos probes de
pedir. Lapea.
SOLUGIONS AO GRUCl1GR!AMA DO NUMERO 36:
HORIZONTAIS: 1.-AOAI. B'ROA. 2.-VIAN. ERAMOS. 3.-0. PAlLETA. A. 4.:_0DECA. AES.AR. 5.LON"PRA. 6.-ANDE F. 7........JES. DRUÍDICO. 8.-LODAA. MEL. 9.-LA. ABA>LAR. 10.-MEXAR ABA..
11.-0SO. ADROS.
1

·CARTAS

ANUNCIOS

DE BALQE.

9

Encol do artículo de X.
Cambre no núm~ro 32 sobar
do caso canario, coido interesante facer unha pequena
consideración a todos os galegas interesados na •liberación da nasa terra.
Aínda atendend0 · ás diferencias entre ambas nacións,
Canarias ·e Galicia, hoxe co·
lonias do Estado Español, e
as diferentes liñas políticas
do MIP.AIAC e do MN-PG en
xeral, as organiz-acións do
MN-PG, ao ·que pertenezo, saben que a liña de acción do
MPAIAC de Cubillo Ferreira
non é comeinente na etapa
histórica actuail de Galicia,
cando o qu'e interesa é que
medre a conciencia nacional.
no noso pobo máis que cha·
mar a atención cno certas accións armadas (máis ou menos lóxicas) coma con outras
máis propiamente teatrais
(simulacros, ce.r tas .emisións
de «.La voz de Canarias li'.Jre» ... ) que non reforzan a
¡;oncieincia de loita ·no pobo.
· Nembargantes, o MN-PG
tén que r·eco'ller da evo•lución
do caso canario deica hoxe
unha esperiencia máis das
lüita·s de liberación. Estoume

(1SWAIPO, ... ) mantiveron haí
referindo ao montaxe dip·lo·
O pasado día 20 de outono
mático do MP.AIAC en Afriunhas semás conversas en
pres1entóuseHes A NOSA TE·
ca. Cando Xesús Cambre dí
Madrid co PCE: descoñocenHRA, periódico que tivo moi·
que os outros ~rupos naciodo logo cal é a situación do
ta acollida polos alí asisten·
tes, que maniifestaron· o seu
nalistas fo ron esna,quizados
Estado español e dos grupos
polo fascismo coido que non
estata.s da esquerda. O F. · apoio ao devandito periódico.
é ben certo; hai ·e houbo orLJ.n saúdo patriótico.
POUSA1RlO, vangarda do poganizacións canarias, moito
bo saharaui, anda tolo polas
XAIME LUXILDE,
máis coherentes, non cono·
relacións coas organizacións
A2lpeitia
cidas e sin o apoio que pode
das nacións do Estado espa·
ter hoxe o MPAl1AC, e é así
ñol... etc., etc.
non oorque @s de Cubillo seA ter ·en c0nta na nosa
A CANCION POPULAR
ñan máis, ao contrario, se·
loita .
nón porque, afnda que poidan
Somos un grupo de mes¡S.AiUDE!
c'hegar ao pobo canario (hoxe
. tres das Cahezas de San
Xaquín TEIRO LUACES
non o teñen fácil), non sou· Juan -SevHla- que quixeperon reflexar a situación
·ramos entrar en 'contacto
Barcelona
das Mlas ao resto de pobos
con xente que teña ou poida
socialistas ou en lüita pola
mandamos p.artituras e letras
CULTURA GALEGA
soeu liberación, que descode cancións popufares de Gañocen o seu traballo e mes- · EN ELGOIBAR
lici•a co fin de darllas a como a sua esistencia.
nocer por este país, e crear
Vexo oportuno pois que a
Sra. Directora
dende nenas a solidaridade
Ouixera comuntcarHe q,üe
entre os ·pobos. O noso e,ndedend~ hai algún tempo un
rezo é: C. N. M.ª Luisa PaMN-·PG, máis numeroso e orfato de galegas están progés (Carlos Oueñas). Las Ca- .
aanizado que · o canario, e
movendo a •<Casa da Cultu· · bezas de San Juan . Sevilla.
máis desconocido, s·aía de
ra» de Elgói.bar, alternativa
Qal>icia (sen rnµunciar á sua
M.ª do Carme DOMINGUEZ
que está a ser ben acoUida
loita de concienciación), e
po'fa colonia gafoga.
.Sevilla
torne contactos con outros
mavementos de liberación do
mundo (a Carta . de Br·est)
quédase cortiña pola sua
xeleza). Ternos un bó exemplo no pobo eritreo, enfrentado ao estado socialista
etíooe nun conflicto incomprensible entre dous bandos
revolucionarios. a temo.- hoX8 mostras: certos movemen:.
tos nacionalistas africanos.
1

¿QUEE -UNHA
_C ONSTIT,U CION?
MARIA TERESA CONQE-PUMPIDO

A actualidade polftica tén un

noma: · Constitución·
pero dos diversos comentarios que o;ixina.' estase ~
ver unha te~dencia a pensar que a Constitución vai ~
ser panacea. o remedio a todos os males da dicatadura, polo mero feito de que .tañamos unha .constitución.
o cal , non é certo, porque tamén nos derradeiros coarenta anos tivemos constitución. as Leis «fundamentais». Semella, má.is ben, que non hai unha idea c!lara
do que é unha constitución. e o que a mesma pode
significar.
.
·
.
,
A evolución do concepto tén variado Ó longo dos
séculas;. hoxe fálase de Constitu~ión dende dous puntos de vista : dende o punto de vista -material, a Constitución dun país é o conxunto das suas institucións
poHticas, e dendo o. punto de vista formal. é un. testo
especial. escrito por un órgano político tem6n aspe:
cial. con procedementos máis ou menos solemnes; iste testo vai conter especialmente as inStitucións políticas (ou seña. a estructttra polftica do réximen esta- blecido no pais). ademáis doutra's dispo.sidóns.
No século XVIII. aparece a noción da constitución
com~ un con~unto · de leis que organizan ·un país;
coll'Stitución vén ser o m·esmo que estructuración racional _do sistema de goberno. Pero1 xa que a filosoffa
da época compre.ndía a sociedade .. como nacida dun
pacto entre os homes, cos conseguintes dereitos ·e
abrigas. a constitución vense configurar como o mes, mísimo «contrato social». abrigando a- todos os gobernantes a someter as suas leis e programas de go- _
berno· ao marco establecido pala Constitución. Establécese. así. o ·principio da supremacía da Constitu. ción, _qlfe tén o seu apoio en duas cousas: pqr una
banda, en que pra modificar esa Constitución tense
un -procede mente especial. diferente do

..,,,,,,,"'

sistema lexislativo 9rdinario (pode ser un órgano especial. pode ser precis.o un referéndum. etc). Por outra banda, aínda que os gobernos -quitado en situación
9é· aberta dictadura,. non se a~trevan a violar clar~ 
mente ·a constitución, o xeito verdadeiramente efectivo de manter a Constitución como garantfa dises principios polí,t icos que eta mesma establece, é a c'reación
dun órgano independenfe qu_e poda. decidir sobor da
constitucionalidade ou anticonstitucionalidade das
lels. normas ou decisións dan goberno.1Esto, normalmente. ten duas solucións. a cal pior: ou ben o control
se fai por un órg.ano político. que se convertiria asf
nun goberno na sombra. xa que asegún as leis foran
apoiadas ou non poÍo seu partido, asf as considererlan ou non axustadas á constitución, ou ben o control se
leva a cabo por n;1edio do poder xudicial; eq qµe na
práctica demostrouse qúe a ,tendencia xeral dos xueces -sobar de todo tendo de canta que se trata normalmente dun Tribunal especial formado por maxistrados con esperiencia e prestixio. e xa que logo tamén con anos-. pola ,sua formación, mentalidade e
oficip. era marcadamente conservadora. Cecais por
iso, son moitos os Estados demo1cráticos que non tén
establecido ningún control da constitucionalidade.
- Aínda que, como 'éteclamos ao escomenzar. realmente a Constitución tén por fin fix¡:u as institucións
políticas, o tipo de réxime polftico que se yai impar a
partir da declaración da independencia americana.
normalmente unha parte das Constifuéións reffrense
aos dereitos e libertades dos ciudadanos. limitando.
as.i, o poder dos gobernantes. Esténdese. en certo modo~ a tesis do contrato social; non semente se acorda
antre os ciudadanos de qué xeito se vai rexir poHticameQte esa sociedade, senón tamén-cales son as libertades públicas que i~a sociedade lles vai reconocer
aos seus membros.
A Constitución. pois. vai respostar a uns -Cantos
problemas: por unha banda. cal vai ser o fundamento
do poder político de réximen que se establece,: sendo nc:>rmal que os est~do~ que adoptan unha constituc·i ón
bas.een a soberanía no pobo; establéCE!Se tamén a estructura do poder. normalmente na división ·dos fres
pod~res clásicos: como se vai elexir o- executivo, ou
seña o goberno; corno se vai configurar' o poder lexis. lativo. ou seña se vai a haber u11 Parlamento, ou unlía

' "····1." .
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Asamblea. ou un Congreso, etc., como se van elexir
os ·seus membros. e qué competencias van ter estas
órganos; en derradeiro lugar. como se estructura o
poder xudicial: e os seÜs fundamentos. Lóxicamente.
a Constitución recollerá cal é a fórmula suprema de
organización (República, monarqufa). e cal a sua estructuración como Estado (unitario. federal. confedera!) aínda que normalmente estes problemas xa se de1
0Cidiron denantes de facerse a Constitución, que' som·entes os rubrica . E por fin, a constitución vai decidir
cales son as limita'cións dos órganos polfticos, . ou
seña, se os gobernantes tén dereito a intervir en todo
ou ben se se establecen uns dereitos dos ciudadanos
e uns procedementos pra asegurar o seu respeto, tanto por parte do Estado como dos restantes membros
da sociedade.
Realmente, unha Constitución vai ser normalmente moi breve; somente reseña os principios esquemáticos dÓ que vai ser a sociedade babeo dun determinado réxime político, se as reglas Qe xogo son
moitas, se tentan contemplar todos os problemas, ou
ben o sistema se convirte en algo rlxido, somente váli do en cartas cirnunstancias históricas. ou ben ao final
a interpretación dos valores pollticos establecidos
Constitución vai estar a mercede de quén .niañde. co '
que o valor de reglas c;ie xogo se perde, ao desaparecer a seguridade de principios mf nimos inamovibles
que a xustifican: unha constitución pode dar teis máis
ou me~nos abertas, progresivas ou conservadoras.
pero semente pode dar unha sociedade.
Poto mesmo que unha Constitución non pode resolver todos os problemas, tampouco vai ser- a garantía absoluta de que istes se resolvan: unha cousa é
que se establezcan uns dereitos minimos. e outra a in:.
-terpretación dos mesmos. e as!, por exemplo, é que
asista o dereito a un salario mlnimo ou abondante
corno fai a constitución en proiecto. e facian tamé~ a~
leis fundamentais franquistas, e outra ben distinta é
que gobernantes e ciudadanos teñan un unha opinión
diferente sobar de si 600 pts. día en 1978 , son ou
non son uns salarios «suficientes» .

