


npoleiro alleo 
MAREIRA NEGRA 

Dende o día do acciden te do 
"Andros Patria", era sintomá
t ico ler nos periódicos loca1s d a 
nación, dunha banda, as c róni 
cas corresponsais, e doutra. as 
declarac ións gubemamenta is. 
Val pra o caso a crónica do 
co rresponsal de Cangas de Foz 
inserta en "El Progreso" do 7 
pasado. "Sobre las cinco y 
cuarto 'de la tarde, un fuerte 
olor, apestante, se dejó sentir 
en esta localidad, procedente 
del mar ... observaron que la 
mancha de petróleo que ya se 
había detectado a primeras 
horas de la mañana ya había 
llegado a ella lá pra ia) ... Ocupa 
una extensi · ·1 de un.os doscien
tos metros y t ienc un grosor de 

unos cinco ce ntímetros". E 
m{iis pra diante, na páxina 30, 
"L.a Marina ha dado por 
finalizada hoy la operación de 
prevención de la "marea neg r·a " 
en las costas gallegas ... Tras el 
reconocimiento efectuado hoy 

en el mar ... y el tratami en to de 
¡n nchas de petróleo con pro 
d ctos detergentes, no existe 
ya peligro de "marea negra". 

Hai a quen, dada a indigna
ción popular en vísporas elec
torais, non lle saiu · ben a 
xogada da "marea negra". Oue 
todos sabemos de sobras a 
quen lle vén ben o destrozo no 
mar, a ruina do turismo, a 
consecuente emigración... e 
irnos calar, que, de seguir 
afondando, quitamos ... petró
leo. 

AS COMENENCIAS DA 
ADMINISTRACION 

Ben, pasaron os días e o 
petróleo encargouse · de des
mentir o presuroso afán trari- ~ 
quilizador da Administración _ 
española. Do día 7 ao 9,· 
cincuenta k.ilómetros da costa 
de Lugo quedában desfeitos, e 
os se,us poboadores, obreiros, 
labregos · e -mariñeiros que ; en 

.alquer caso,- dependen funda
mentalmente do mar, "negros" 
pala "marea". O di'a 9,·cando o 
medio de vida das clases 
populares da costa se presenta
ba definitivamente a·rruinado, 
·Sin que se advertiran máis 
"intentos" da Administración 
qu~ un remolcadór con detet
xente mandado dende O Fe
rro!, sal aos medios Ele comu·ni
cación a no~icia de que se v-an 

·tomar medidas estraordi na rias 
pra evitar que o petró leo entre 
na ría do Ea. 

Non pense ninguén mal. Nen 
é que se trate de evitar a ruina 
d máis mariñeiros ou marisca
dores, non hom. En Ribadeo 
hai unha instalación do "Plan 
Marisqueiro", e esa é a diferen
cia; que as comenencias son as 
comenencias. 

DEMAGOXIA 
BURGUESA 

Na páxina de "Línea edito
rial -:- Colaboraciones", a "Ho
ja de l Lunes de La Coruña" de · 
Luns 8 de Xan_e iro enxerta un 
artículo que ·faríq_ creer a 

calqueira · lector non avisado 
que é bo aquel · dita españo l de 
que aqu 1 "se atan los perros 
con longanizas". "D'emagogia 
obrerista'', que tal é o "belixe
rante" título, é un conxunto 
de anécdotas .e · afirmacións 
demagóxicas a pral da "miseria 
del obrero"; e entre outras 
aquela de Carrillo,· cando na~ 
queles tempos de clandestinida
de, cando unha xuntanza '· ... 
hab la preparado un discurso de 
altos tonos - demagógicos. 
iAh !- , pero al observar que la 
inmensa mayoría de los asisten
tes llevaban en su muñeca un 
reloj de pulsera , se percató 
e,nseguida de que la situac ión 
en -nuestro país hab ía cambi a
do .. . " . Ben, e parece qu e, cl a ro, 
antes "España . . . e tab a consi 
derada... entre lo s llamajos 
"devo radores de pan" , e ayora , 
" .... ha -accedido __ a uno de los 
estadiQs de los pueblos capita 
listas: ~~oosumir cada vez más 

· artículos de confitería y menos 
de panadería ... ". A "agudeza" 
_do articulista é tal, que invita 
aqs "obreristas" a abandonar 
estas demagoxias e adicarse a 
" ... hacer desaparecer de nues
tro horizonte ese paro que 
comprende ya a más de un 
m illón de españoles ... ". En fin, 
ao remate ten que entrar a 
pantasma do terrorismo, cómo 
non, que xa se sabe cal é a 
consigna fundamental pra certo 
"periodismo" nestes intres; e 
claro, pra "mantener las vent ci· 
jas- alcanzadas ... e incrementar
las", compre conseguir " la 
pacificación del pueblo". 

Entretido, abofé. o anecdo
tario, · pra outro que non fora 
este pobo de comedores de pan 
de centeo. En fin, as miserias 
son moitas, e hai que decirlle 
ao anónimo autodes), que si o 

pobo non anda pacífico, é que 
hai fame; de pan ou do que 
seña. 

A NOSA TERRA 2 

"ECOS DE SOCl EDAD'' 

Nunha media columna, o 
cJ1 río madrileño "lnformacio
ne " daba a noticia, o pasado 
26 de Nadal, dun "Homenaje 
de CC.00. al príncipe de 
Hohenlohe"; vexamos: "Don 
Fernando Carmona, que hasta 
hace poco tiempo fue el 
responsable de CC.00 . en 
Marbella, y secretario de l comi-

de emp resa de l M 1 lla 
Club, le hizo entrega el e u na 
p laca en la que se le d _,;g na 
como empre-s-ario mode l::.> r 
la c·olaboración que en todo 
momento ha prestado al comi
té de empresa y a los trabajado
res del hotel, hasta el punto de 
conseguirse el mejor convenio 
"ínter-empresas" de Hostelería 
de la Costa del Sol, y posible
mente, uno de los mejores de 
España ". Parece que tamén 
estivo na reunión certo don 
Manuel del Valle, " . .. que tam
bién en los últimos meses ha 
sido un destac-ado dirigente del 
PC E ma rbell í". 

Un ubtítulo: "El Pacto 
Social se viste de largo!'. 

AOS Nosos·suSCRIPTORES 
Antes de nada, decirlle.s q .Je Me tc edes Rodríguez Ruib 1, de Santiago suscritor número 

2.786, foi o agraciado no sorteo_dun viaxe POLAS RUTAS DA NOSA TERRA 
- Naraboa. _ . 

- E tamén que a partir .do 27 de xaneir~ (data do· naso cabodano) 
o precio das sOscripci.óns será de 1.500 ptas anual e de 880 ptas sem~·stral 

" . 

DES,~ PRESA EÑ" .RENOVAR'. A-SUA·· s·úscRIPCIOM 
; . . ~ . . . . ~ . ' ' . 

DENA·NTES DESE.-=D•Ar. ·. . . 
Como a partir deste_ número se cambeou totalmente o sistema da remesa de 

suscripcións esperarnos .que todas aquelas redamacions posibles cheguen 
nu~ ~ort? plazo de t~mpo ao noso conocemento pra -así correxir as · 
def1c1enc1as, xa que en d ~ante non podemos responder dos servicios 

imputables ao trabal lo dourras entidades. · -_ 
Os. nosos suscritores conta_n a p,artir deste vernes cunha n-ova conta . 
bancaria pra domiciliar os seús re-eibos· ou ben facer;as transferencias 

- como" pago das suscr-ipci-óns. . . 
c/c 106.375 B•J:\NCO PASTOR . 

SANTIAGO 

AOS NOSOS L:ECTQRES 
Pra respostar ás numerosas peticións de numeras atrasados e máis 

_ de coleccións, servimos, á volta de correo calquer exemplar salto, -
así como COLECCIONS con encuadernac;:ión de LUXO dos .números o ao 26 a 1 200 pesetas. 
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"A marea ne9ra é un inv~nto 
_periodístico e as operacións 

. están prácticamente ~~matadas" . 
. decíannos na Comandanc"ia ,de Marina· 

da Coruña a m~diados da pasada semá < I 

e tamén -,técnicos do Instituto 
Oceanográfico eran optimistas, 

por.q'ue a mancha de crndo ir=tspeccionadá 
, ao pé das illas Sisargas, · 

o ·día 2 tiña cuarenta milla~ e moi 
pouco espesor (du.as ·décimas de . 

r.nil ímetro). 

A mar era favorable e confiousé 
na sua acción mecánica pía 

esnaquizar 6 petróleo e, sobre ---
. ' ··tódo no· vento. 

o verquido ae d ispersa_ntes non . 
respondía, en realidade, 

a ningún plan de· urxencia, e i3 sua 
acción é tan ·lenta que ao millar 

un par de bateas de mexilón, 
bos comedorés de petróleo, ou 

mesmo os berbérechos, ·serían 
· o millar Jepurador 

das augas :~ontaminadas. 

A falla de plan , de personal · 
preparado, e de equipamento foi 
outravoltJ notorio cando, pasa
dos oito días. os mariñejros -de 
toda a Cost a Norde miraron 
como a marea negra entrabá na 
Ría do Ba rq ueiro, chegaba a 
Portocelo, a. Burela, a Foz e va-i 
camiño de Ribadeo, chegaba ás 
Rías e iba consumindo a vida do 
marisco. As opinió.ns populares 
foron escépticas tanto no capítu
lo de confiar en futuras indemni
zacións como na operativ~dade 
da operación limpeza que esta
ban a presenciar, seguramente 
pela cativa abertura das mangas 
de succión frente a bolsas· que 
chegaron a pasar dos 20 centí
metros de espesor: "pensan que 
van facer algo dese xeito, e como 
non o leve o vento ... ". 

país, os ma riñeiro s, asentados en 
numerosos núcleos de poboación 
ao longo das nosas ·costas, 
núcleos que viven cáseque en 
esclusiva ·da pesca e o marisqueo, 

· enfréntase coas re.percusións .des
ta marea negra que o día último 
do ano 78 empezou a saír do 
petroleiro grego "Andro~ Pa
tria", pouco d~spois de ter 
padecido un dos peores tempo
rais dos últimos anos -que 
derramou barcos, muelles e pei : 
raos- e aos dous meses de se ter 

- enterac;io casualmente que a 
Gran Bretaña andaba a verque1 
residuos radioacti vos ·a 300 mi-· 
llas da Estaca de Bares, nl.-!nh a -
zona de fortes correntes qúe . 
podían facilitar a sua chegada ao 
1 itoral gal ego. E tampouco está 
de máis lembrar que a pesca é un 

"Cápitán General " , . 
viaxes que xa ~.ºº solu~ionan _nada. 

moho p~trél :e·o pr~ tán pouca mangueíra. 

OS RESIDUOS, 
O TEMPORAL, 
_A MAREA 

sector importante na nosa eco- pouco tén que ver coas preocu- trotes nos recurs-os do nosci .mar. 
nomía non sorñentes pala sua pacióo_, do (Joberno español, a Todas as opinlóns coinci.diron 

O desvío . do tráfico com 
med ida . de prevención , mínim 
frente ao' tran-sporte de. petróle 
no·n parece que sé teñ<~ moi e 
conta como ta~pouéo o é poñe 

O certo é qué o catro por cen 
da poboación activa do no o 

'CADRO BRANCO 

A delegación de San.idade da 
Coruña, respostando á r~mesa de 
peixes mortos que lle fixo a 
AN-PG de Pontedeume

1 
pra seren 

a~~lizados, encet~u unha péque
ña Investigación do asunto. 

., Edlt.rPromocróns Culturais 
· G'alegas. S: A. . 
· com1a16n d• · 
' Fund.ldoree1Accsta Beiras. 
. Xoaquín .. ' Fontenta Rodríguez. Xosé 
- .~is. López Gómez_, Felipe Senén. 

Morale-s 04intana, Xosé Enrique, 
Vareia Gafcía. César. 
Dlr~~to~1Margarita ledo Andlón. 
·9'9d.-ctq~•• e · 
c;o•~bor•d.oree1Xo$.é 
A_amóh Pou5a. Xosé López. Antón ~. 

-Gato.cba~ .S1st.o .G. Cabana · · · 

alta participación no producto non sér o movemento ~o visiteo n¡;¡ urxencia de desviar o tráns ito 
ínter ior galego, moi superior· ao de bersoas· ligadé!S a institucións destes barcos das nosas costas, 
qu representa en poboación , óficiais pra .observar · -as zonas todas, o mesmo día en que se · 
activa, senón pola grande crea- afectadas e coordinar as difereii- dába ·canta di' r'no-rte de 30 
c1on de postos de traballo tes acéións _que deron o resulta- - persoas e do rescat~ de tres 
inducicj_os por esta actividade do xa referido. tripulantes ,do "Andros Patria". 
primaria.: cada· posto .de traballo ~ · .: ... ~!XQUE}. •e in,hi_bicj·ó~~ ~ t~L qp~ ·:_ '~-: P~r,ct~eS-eJn~s·nifa> ~fa,:.,9. pe:troleiro 
no 'mar xenera 15 -en te·rra 7'-; ., mesmo o's armadores"' co.rúñeses . avantaba en dirección ·sudeste 

.,,. ~ talarían d~- S_!i!fvid,um11 E.fQ.s intei;e;, .. ""' · ~ra~esando de norte a sur gran 

CADRO Ñ°E'GRO 

A INHIBICIQN 
GÜBERNAMENTAL· 

· . :~ ses· oa pesca "'galega ... ao hafico' be"' -.~,- - parte do litoral galega, cara · 
. Reos e mais troitas morreron 

eito no río Eume (Coruña 
leona analizoÚ o feito pe 
silenciouse. A, opiniól"'! públi 

crudos cara G Mercado Común augas portuguesas, con todos os 
Europeo, unha · serviduñie dun riscos ·enr.iba ·po a posibilidade de · 

Per'o o que é tan caro ab; rnilló_n de toneladas diar.:i0- que quE milleir9s 'de toneladas sa iran 
mariñeiros e áos· inter.ese!l gal~gos ~ cada pouco 'tempo orixina"catás- outravolta ·dos seus tanques. 

desconoce as causas. 

1 • ;· • • , 

PEllODICO G.ALEGO .. SEMANAt 
\. 

(A éoruñ~). ~alo González · (Fer~o!). -
Paco ~rrizado ( lugo). X. A. , · 
Carra~edo (Ourense). F. Franco, ~ -
'Mario Poúsa. Ignacio Briset. 
Guíllerme Pérez (Vigo). Guillermo 

. Ca~pos (Pontevedra). F. Cusí. 
Emilio Ve1ga (B~rcelor;ia.l 

P. lparraguirr~ . L. Auimendi. A Amigo 
monostia'r' María Alons·o. l. 'Celeiro.' 
(Madrid). ·c. Ourtm .. R'. Paimas 
(Londres) .. Carlos Oí~z (Xineb.ra). A · 
P. Dasilva (Penol. X. Cambre 
Mariño (Puerto Rico). E. lbariábal." 
-?(. A Gaciño. Moncho . Viña. Jqrdi 

l 

D••eño e é:o.;feoolón1 ltnprent•• « Gráficas-Alpimu. 
P~pe , Ba~ro :·- - · . , _Travesía , de Vigo. 269 .. Vigo. ()ep 
-~o·tografl•• Bria1s P.iño. Legal · _C-963-1977. 
Fernando Bellas. O••tr1-_,19 prés provincias 

., "'í¡,l·b~~o•.~X41io Maside. 1Xaq~iri· de. A Coc1,Jñ.@ e -Pontevedra 
Marín.· .Alfonso Sucasas. X·. Car1.os . . 01$TRl{3UIOORA. LAS RIAS; ·Telf. 
MimÜ!I D~c~mpf?~ · 209850-5"4 A Coruña 

-R•d•c.clón • 61.lba~ · Dl~TRIBÚIOORA VASCA. 
Admlnl•tr.•c:l6tu tel.éfono 4231933.~ · 
TrQia 16~- l.° Sar\th190. Lugo: FOl..LAS. NOVAS. Telf:: 
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Arlrninistración: .Barcelo~a. F. RAFAE·L.ARTAL. Telf.: 
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· práctica· unha serie de medi
util izadas npuüos países e 

e nesta mare-a negrá terían 
vado moita nécora, moita 
alla e moita ostrai por exem
, as bar~eira~ de goma. 

',. 

As barreiras, é certo que ~ 
entes· son eficaces en peque- > 

s zonas, de augas tranquilas, 3 
cisamente nas zonas onde ~ . 
n se pode confiar na acción o.. 

cán ica do mar .pra d ispet·sa·r o 

petróleo, nas zonas onde · a 
. osidación é menor, en zonas 

como as atacadas ao longo da 
·costa Norde, en zonas onde as 
mar~as van colaborar no esfarel~
mento das praias . . Utilizáronse, 
eso s_í. gomas pla~tificadas coas 
que se rodeaban as · manchéis pra 
despois aspiralas pero cando xa o 
Vicedo, San Ciprián- ·ou · a praia 
de Arealonga fosen invadidas. 
Tamén aúsentes dos equipamen
tos as bombas · de ~Ita presión, 
"porque so mente servirían pra 
capas' gro~as e estas ma·nchas son 

As CERAMICAS·DO ~ 
. TRQ@· E AS. DE SARGAi . . . a ESTAN FEITAS 
CON' 1 ERRAS. GALE(1A§ 

º AS IDEAS E A CIENCIA 
· QUE LLES:PROPORCIOI 
NA·O LABORATORIO DE 
·FORMAS 'DE GALICIAO , 
E O SEMINARlO DE:· Es 

·' TUDOS CERAMICOS ~ 

delgadísimas" diríannos días an · 
tes na Coruña, 1"4Ue seguramente 
terían sido ben máis ,rápidas que 
as mangueiras empregadas que 
tanta riseira espallaron entre os 
mariñeiros: ... "como no"n o leve 
o vento ... ". 

O mar e o vent0 non foron nin 
abando o primeiro nin sempre 
favorable o segundó, -e os traba
lladores do mar o día 9, martes, 

-achegábanse aos locais da ING 
en Viveiro pra ver de, organizán
dose, apandar millar con esta e 
outras "mareas negras". 

' ?I 

-· 



Dende o número O ao 26, A 
NOSA TERRA imprimiuse nos 
talleres de "La Voz de Galicia, 
S.A.'', empresa con capacidad e 
técnica pra facer o semanario 
puntualmente, aunque con defi
ciencias en canto á calidade de 
impresión. O contrato cqn ''La 

1
Voz de Galicia, S.A." era dunha 
duración de 6 meses prorroga
bles pero esta empresa, pasado o 
tempo reglamentario, decidiu 
rescindir o mesmo alegando 
outros compromisos de pro
ducción. {Pola nosa banda coida
mos que as razóns responden 
máis á poi ítica daquela empresa 
que a compromisos de produc-

ción anteriores ao noso). 
A partir do número 27 e deica 

o 44 "ti vemos que contrata r os 
. servicios doutra imprenta, non 
relacionada con ningunha outra 
publicación periódica e que, a. 
pesares do esforzo e dedicación 
que puxo · na composición e 
tiraxe do naso periódico, non se 
puido acadar a compenetración 
necesaria entre as esixencias do 
traballo informativo e _unha-. 
imprenta de reducida dimens.ión. -
De calquer maneira, a impresión 
millorouse -do que é unha 
mostra a información gráfica
pero as dificultad e nac.idas nesta _ 
etapa podemos dectr qu e son a 

1 .. DUSTRIA GRAFICA 
-f.T ·Planchas oresensibiliza -

das. positivas e rieQativas. * Tintas imprentación Offset · 
e Flexoqrafía. 

-f.T Equipos e oroductos ora 
foto-mecánica .· 

'f.r ·Equipos e oro.duetos ·ora 
Seriqrafía. 

-f.T Produ.~tos e .equipos ausi-

suma de factores como a re alida
de das comunicacións en Galicia 
singula ~mente deficient,es, ou o~. 
cativos servicios que empresas 
espeC"ializadas poideron prestar: 
así se. espl ica que os ho~e 4.000 
suscritores en moitas ocasións 
tardaran ctías e días en recibir o 
periódico ou que nos seus 
enderezas houbera chatas non 
.imputables en ningún caso á 
nosa responsabil-idade, dado que 
eses eran servicic:is; prestados por 
outras empresas ou ben entida
des estatais. No caso dos puntos 
de vend·a a paradoxa-é tal que se 
daba o caso de poder ler con' 
puntualidade :-:L\ NOSA TERRA 
en Barcelona, Madrid ou Bilbao 
denantes _;que- en Vi·go ou .. Vivei- · -· 
.ro. 

De agora en diante, dado que 
Promoción·s Culturais Galegas, 
S.A., editora de A NOSA TE
R RA, conseguiu os serv1c1os 

· dunha imprenta con rotativa e 
alta mecanización, subsanar· to
das ·aquelas pequenas irregurali
dades podemos consideralo un 
feíto. · -

De non ser pola contianz.a e 
entusiasmo de- todos os nasos 
suscritores e lectores, a tarefa 
pra contarmos ·- cun periód ico 
galego semanal tería sido moito 

_ máis dificultosa. -Do' voso . apoio 
depende, asjmesmo1 os · pasos 

' adiante que va iamós dando pra 
que o nqso país cante cunha 
prensa auténticamente galega. 

A NOS.ATERRA 

- Os españoles decid íronse a convocar eleccións xerais, 
pr-esa e quizabes · porque pra eles é a ·única maneira 
arróupijr un proceso poi ítico que queren ben sometido 
Constitución recén formalizada unh~ Constitución na que 
soberanía é española e na que . Galicia seguirá a ser -
coJonia . . -

Esta convocatoria de Eíeccións coidamo;·.que é unh' 
das maniobras das de maior envergadura que teñen decidid 
·tanto a UCD por unha banda como a PSOE, cada vez mái 
prósimo políti·camente 'aó anterior. Todo indica ' que unh· 
das pretensións máis claras é que o. resultados desta 
lexislativas; ouro puro. p.rá aplicación · das técnic · 
manipuladoras máis sofisticadas que somente precisan d'u 

- . for_te soporte económico que prestan ben a Alemani 
Fede~al ben a gran banca, que o resultado, decíamo 
influía posteriormente nas eleccións !Vunicipais ond 
casualmente, as organizacións políticas das restante 
nacións -cuia so.beran ía ñon reconoce a Constitució 
espaf1ola- t~ñen resultados asegurados dacordo coa 
presencia social e organizativa nos respec.tivos países. 

-A MANIOBRA 
EN GALICIA 

Pero a operación pode que non estivera 
as'egorada si, ademáis, non J<ogaran cos resortes 

· -procesos autonomistás, argallados como garanúa 
"estabilización democrática". 

- E seJnpre dixer.nos que estes procesos, medidos dende 
inte(eses dos monop_olios e 'do imperialismo, ~tentaría 
mover _os f íos da poi ítica sucursalista ao travéso d 
galeguización forman .de certos grupos e lp-or qué non? e · 
utilización dunha terminolox ía poi ítica lexitimada poi 
iñtereses galegos e populares, como pode ser a palab: 
nacionalismo. 

Pero as maniobras preséntanse socialmente baixo e 
múltip les caras, e unha formula moi usada son 
chamamentos '"ao pobo". Chamamento"s aideolóxicos 
aq rgánicos, chamamentos dos que se reclaman independe 
tes {? ) de calquei·ra partido pe ro que, inocentement 
chaman a que os partidos sigan as suas propostas e centr 
partidos -neste caso, como non podía ser menos, ligados 
comprometidos cos artífices do proceso autonomist a 
respostarán graciosamente, e, ao millor, aparece de súpe 
rio panorama electoral un frente . · 

O Sl:NSO ~S 
SOTILEZAS 

Calque r observador que · lera a prensa fi caría aqraiad 
anque ~o io fose polo dereitismo e antigalegu ismo de moit 
nomes, de cómo ·se pQde coincidi r por riba de todo. Tam' 
é L:mha evidencia a falla total de apoio ou ident ific ación d 
1or_g,af0ización·s que forman o BN-PG coa devandita ma niob 
electoral·; inda -que no.s - res'umes entregados aos med i 
info rmativos se súliffase específicamente que traballador 
a:fil iados á ING figwaban entre.os firmantes do testo, can 

.. é conocida - dé sobras a coincidencia de fondo, 
añticolonialismo, ·tant6 do único sindicato nacional gale 
como das forzas do BN-PG. Somentes buscando aproveit 
a rPl~xe. - social e poi ítica -teñamos presente as mo 

: . li zacións do pasado ,'D-ía -da Patria Galega ou as xornad 
conti'a o -Pácto Socia.! , dos naciona lis tas ten senso tan 
sutil! a . 

. AS CANDIDATURAS
· DO BLOQUE 

Defi~i ndo como-.... necesaria a actuación poi ítica t 

mal·có legal imposto; ·o nacionalismo , popular vai 
el.eccíóns ao Parlamento presentando como cabeza de lis 
por PQntevedra .a Francisco Rodríguez e ao secreta rio xe 
da lntersindical Nacional Ga lega e tamén a María Tere 
Conde-Pumpido, autora da sección "O Dereito e a Razó 

- n este semanario, ~a Francisco Carballo , crego e historiad 
r.a o Senado. Por Lugo encabeza a candidatura o secretar 

,.< xeral da UPG , Pedro Luaces, e entre os senadores figura 
~scritor Manuel María. f;:milÍo Graña fr ade represaliado p
Orde dos PaúJes, é un dos candidatos ·ao Senado p 
Ourense .e Bautista Alvarez, figura en · cabeza pra 
Congreso. Na Coruña Manuela F1·aguela Se.oane 1 profeso 
da Facultade de Económicas, encabe.za ·a c'Dalicción e 
)}an Carbal"lo, e Xosé Agre lo Herma, mestre e d irect 
teatral, vai na cand idatura d.o senado. Si algo sobrancea d 
ca ndidaturas é o aval do traba_llo poi ítico público a 
persoas que as integran. 



NOSA, con licencia · pro ·oselagor 
ro asulagáro nse vales 
dlucían 'lliiio, despo is 
ve,ndo cada vez máis 

1e·t,á1fot::urs, d®'s q¡1..1e. le'van a 
1ellléc~1dca carn 011.Hrns · 

hoxe,, ca11do 11.mlia gra111 
'º 111I::i1[11111íl1S1id1e:ra11c11:;¡i,1mie1nent:ie ,, 

1e iílll lll'ií~sai de A.llbarei llo1s, 
· llRlilbadal\lfa, mesmo no1 

IR!Jilloloe:i1ln!ll1. E a1 au,g1a :s;u1be 
'"'ií11 1ii ,i:J1 ,e1ir11r,:a1mami:lll 10 ,a,s 
as ce¡pia1s,,. entra nas 

1a1 t 1e:1nc11e,iir1íl11 ¡pr1ai.~te 

ic0Hefübeii1mv1$ dla1 

primeiras tentativas oficiais se
me ll aban querer desviar as res
po nsabilidades concretas pra de
clarar o feito como catas ,róf ico 
e ser amortiguado por subven
cións e'statais, pero as cl ases 
poptillares non lig1aron por ese 
liado e esíxelíl que sefia F EN OSA 
quen, decontado, empece a pa-
1g'31r as p;erdas. , 

As, CC .. ll. ¡pll..lxeron un nota rio 
a disposici011 dos afifiados pra 
~aM:err 10011íl,starr os iresult:ados> de 
que: FfliJOSA 'abr1ise ·as compo_r
tas da p11nesa,. Os pipotes ían r ío 
alba1ixo,. 1e na . 111aiirte do · 29 de 
nadall · dlllf ar1o q¡ue· vé 11 · de 
1re11Da1i::a1~. v,arria1s, famiHas tiveron 
1q,1u1e· se· 1ir1e·f1uixja1r 1íl1i1m primeiro piso · 
dll11nilrila1 i::a:sa e ág1anJlia.r que - os 
oomb~irrni;, os, tirasen dal1ó; moi
tas,, ,((!las1 1q¡u1e: 1~1íl"lil'Íian e1r11 pé do 
icram1111pii'1rng die1 IL1e!'iiir.ó,. , a111da111 a 
roirnp11!ill1rtir a casa' con outra 
.. l!iíl!f!1ITTi1lE',.,,,, 

Reportcr.c:e g~áffoo, 

XJIUIRXO FIER'NIANOIEZ. 
''Andiven na guerra, aló habíá tiros e todo, 
pero medo como o dise outro día nunca 
o !~vei ,, a auga cheg~ba hastra acó,, 

- "A casa t¡uedQu . v.~leira, 
íl miñá e as do redor". 



DCIORAL 
. . 

Trabal la no departamento de Edafolox i'a 
da 'Facultade de Farmacia, en colaboración 
cunhas 35 pe'rsoas. Fal·Gur::10s dqs herbicidas 

e do seu uso axeitado.p.ra que non réper.cutan 
negativamente no ch~n. Da cide_z, _('.Liia solución 

ser.ía o eJ1calado pra neturali~al·a. Tamén nos esplicóu 
' a importancia de. que o ensino é' a investi.gación 

que s~. están a levar nas universidades chegue 

Aos ciudadanos e que o primeiro paso a dar sería 

¿Cál é a actividades ·· tanto 
profesional como académica que 
se está a facer no departamento 
que vostede, dalgún xeito, di
rixe? 

Eiqu í adicámonos ao estudio 
dos chans da . zona húmed a 
española ou seña, que callemos 
non · somente Galicia senón ta 
men todo o dorde peninsular. O 
motivo débese fundamentalmen
te a que tén un clima húmedo 
máis ou menos semellante, que 
está un pouco pqr riba das 
divisións poi íticas, a índa que 
1.,tas mesmas división s seña n 
consecuencia dunha ce1 estruc
tura topográfica. Como, funda
mentalmente, o clima do no rde é 
humedo, traballámolo en con
xunto. Nembargantes, damos 
preferencia tanto nas clases co 
mo nos estudios a exemplos do.s 
chans do país, porque nos 
preocupa Galicia e porque o s 
nosos alumnos teñen máis posi 
bilidades de atoparse co medio 
galega que con outros sitios . 
Dentro diste aspecto, escomen
zamos por problemas de tipo 
aplicativo, e o primeiro que 
estudiamos foi a acidez do chan, 
característica que limita a pro
ducción. Pertencín o Consello 
Superior de lnvestigacións Cien
tíficas; al í fixemos un mapa 
edafolóxico, de todo o norde, 
quitado o País Basco. No que se 
retire a Galicia, esclusivamente, 
ternos elaborado unha escala 
1/400.000, outro da zona de San 
Andrés de Teixido a escala 
1 /25.000. lsto permitiunos co
nocer todos os tipos de chan que 
hastra daquela estaban sin descri
bir. lE a partir de ahí? Nunha 
segunda fase elaboráronse os 
datos, xa que hai que pensar que 
a edafolox ía é unha asignatura 
independente, leva incorporada 
uns .quince anos. Unha vez 
actualizados os métodos, enceta
mos a estudiar polo mindo e 
cada un dos chans, ou seña, non 
somente dende o punto de vista . 
da aplicación da agricult_ura 
senón como entes naturais, co
mo parte científica en sí mema, 
pra facer unha especie de arqui
vo, material do cal se sirve 
Galicia pra leva1: ao cabo un 
-millar desenrol9 d? sua agricul
tura, das esplotacións forestais, 
dos cultivos. Xa, nir.iha última 
fase, tentamos aplicar os conoce
mentos a unha decaída ordena
ción do territorio, poste que 

' estamos abrigados a · dar as 
autoridades poi íticas una infor
mación 'dispoñible pra que teñan 
en conta as l_imitacións ou 
cond icionamentos que , veñen de
rivados da esistencía de determi-- . 
nadas materiais · (~hans, penas,. 
clima). Colaboramos co "Plan de 
Ordenación Territorial" facendo 
un informe' adicado a aquelas 
zonas que ·ao naso xuicio necési
tan · u nlra protecci.ón --afie ial, 
~zonas naturais que van dend.e 

. /v'-aldovi,ñe aos Anca ;es. · N·a .ac-

9 sua divulgación na escala, ponéndoos a di~posición 
da sociedades, xa que esiste unha desconesión _ 
entre o eido;un·iver:-_sitario e o .campo. Posta que ó· ensino 
r:-ion integra ·á persoá.co medio no que vive 
e un ensino soio de libros, coa única intención 
,de prepara~ aos aiumnos pra determinadas 
profesión e nada má.is. 

GUITIÁN OJEA 
Cos pe·s -na terr(I 

tu awdades propuxémonos duas 
lineas fu ndamentais; unl]a, un 
análisis máis científicam~nte 
puero, por así decilo , dos chans 
e, outro, a aplicación i-0mediata 
dos conocementos que se van 
obtendo pra que n·on haxa lu-gar 
a decisións poi íticas que se fc¡gan 
un pouco no ar. 

A nivel de divulgación, leales 
son as éualidades e característi
cas do noso chan? . 

Galicia é unha unidade, pro 
evidentemente dentro dela hai 
unha' estructura comarcal que 
non nos permite xeneral izar. Por 
exemplo, en Santiago ,chove o 
ano de medio a mil quinientos 
mil imetros, pro en Ouren~e cho
ve 800, a mitade, entón as 
condición's naturais, son moi 
distintas, así que non podemos 
talar dunhas ca racterísticas xe
rais. Habería que distinguir as 
zonas climáticas, pro ademais 
habería que contar co soporte 
material, as penas. Unha das 
características mais xerais, que 
se deriva do clima, sería a acidez. 
E necesario tratar' cada caso en 
particular; xa que esiste unha 
gra n variedade , zonas graníticas, 
chans areosos con escasez de 
au,ga, zonas encharcadas ... 

¿Cómo se levaría a cabo un 
aproveitamento óptimo e u nha 
ordenación precisa do chan? 

Asegún a miña a·pinion habe- . 
~ía que _facer unha primei ra 
separación . do que debe ser 
bosque et() que de,be traballarse. 
Na actualidade, hai moitas terras 

distas dife re nciac ión habería q ue 
talar bastante da repoboación 
foresta·1, por unha bar,ida, e do.s 

· tipos de · cu ltivo ; por - o.utra. A 
primeira qiestión seríá compro
bar cales son as te rras verdadeira
mente productivas e económica- . 
mente rentables . pra o · t raballo · 
do agricultor e ca~es ~non. As 
variacións son mo i fortes e están
condicionadas pola pendente 
q_ue . tén a topografía, poi a 
fondura do. chan ... Nós .estamos. 
facendo uns . mapaS- que se·-
chaman "Mapas de capacidade 
de uso" co fin de anal izar' o t ipo 
de, terra dacon:io coas zonas:.' de.
primeira clase, que· permiten 
todo tip_o de esplotación, de 
segunda, dé tercería, de ouarta, 
que terán que ser utilizadas pra 
diferentes co lleitas. 

lCales son-as consecuencias da 
.política forestal en Galicia? · 

O bosco galega.,· a nivel. histó
rico, é un bosco de carbal los. Pro 
o carbal lo sofriu un ha ch ea de 
ataques, máis que nada polo uso, 
xa que tiña moitas aplicacións. 
Na época· das ferrerías empre
gábase o cárbón prás fundicións 
de ferro; iste foi o . gran ataque 
que esperimentou a carballeira; 
logo veu a sua utl izac ión na_s 
travesas 9o ferrocarri l, po'sto que 
o preci9 era bastante aseauible. 

.marxinais que ·noutras épocas, 
cando a población rural era m.áis, · 
había unha · neGesidade maior de 
producir alimentos, independien- · · 
temente do coste, porque hab ía · 
un paro enorme encuber~o nas 
a ldeas.· Hoxe estas ·terras, . d·iaqte 

· lsto levou consigo unha defores
tación enorme, Xp que ao mesmo 
tempo Úmén 'se usaba como leña 
no ambiente rural. O ter , .un[l a 
med·a tan lenta e . o non repo
boarse produciu ~ sua despari
ción. · Escomenzouse a repobla
ción de piñeiros xa que o seu . 
crecemento mais · rápido. En 
principio, -pudo ser unha solu
cion, pos~ó que "calquer arbr~ é 
mi l lar· que ningún". Pro hoxe as 
circunstancias permiten face r 
outro.· tipo, d~- dasificación. o~ . 
pinos levan eiqui dende fai 200 
an os e ~ . ainda~ que ·no him _ o se 

- ~ dunha"situación ec0n:óinica máis --
.;. "' . . . . - .;,.. L • 

desafog_ada, habería que de1xalas 
en bosc9, ·sin cultiv~ar. Oispo is 

fale deles, non son ga legos. 
Nembarga ntes ahi están o vidu ei · 
ro, amaneiro, cast iñeiro que s( 
son ga legas . Por outra banda , o 
eucalipto de mais recente im 
plantación, veu de Austra lia , 
traído .polo padre Salvado, cu n ha 
maior · productivida_c;fé, med ra 
moito e produce unha gra n 
cantidades de madei ra. Con todo 
é pe-rxudicial xa que é capaz de 
esgotar as reservas que hai no 
chan, de tal. xeito, que o 9eixa'
practicamente siñ activi_dades 
biolóxica e · sin reservas, en 
espe..cial, de fosforo. Está demos- · 
tracio que daba·ixo dos eucaliptos 
non nace ninguhha outra planta. 
En cambio , o pino debese 

· aproveita r en chans con pouca 
profund idade, pois enrraiza facil 
mente antre pedr.as . O que está 
claro que non podemos convertir 
a Galic iJ nin en un piñeiral nin 
en un euéaliptal ainda que xa 
está. O mesmo tempo que se 
plantan arbres de crecemento 
rápido, habrá que recurrir a 
outros que conserven a fertili
dade · do chan, si o carballo c!o . 
país ten un c recemento l'ento, a 
pruduct ividade é pequena . e os 
resultados tardan en verse ; en ton 
habrá qu e busqlr o'utros que os
sustituian como o carba-llo ame-

. r: ican con propiedades se.mellan 
tes o do pais e que adema.is crece . 
moito mais axiña . Ou, 0s vidu e i
·os que viven .. en · coñdicios de 
frí o.! en terras h_úmedas . Ha i que 

buscar o arbre adecuado a cada 
sit ia. Non se pode encher un pais 
cunha soia especie , porque o'cu 
rre .que as plZ:igas, por exe mplo, 
transmití sen ounha facil idade 
enorme. Cada arbre ten o s se us 
parasitos, asi a procesionaria do 
pin0 pasa · dun a outro "con· 
rapidez, por eso. hai gue .facer 

'. repoblacios · mix\ as pra -'q ue non 
se · propag ue n con tanta veloci
dadé . 

lOué · perxuicios 
queima dos montes? 

Oespois dun . inéendio 
s1 on, a perdida de 
e_straordina ri;:i, o peor q 
ocu ~ ri r . Por unha banda, 
se os cartas da inversión 
out ra, destruie aterra. E 
que gran · pa rte dos in 
desaparec;:e rian si os 
revertiran nas pan·oqu iá 
cir, si os labregos se a 
solLda ri os co bosco porq 
do se f ixo a Repobl.ación 
non -se contou en ning 
coa opinión deles . P 
mo itas veces t uvo se que 
Guardia Cibi l - pra efecf 
repoblación, xa que no 
que non es1st1an p_iñ 
podía levar o gando a 
repoblac ión traía constg 
hib ir a entrada do gando 
zona, as có11·secue11cias 
venda do gando e o co 
empo.breceme nto. Adem 
se efectua a li mba do bo 
con ant erio.ridades se l!JI 

cama dos animaes, pua q _ 
' tomo. E, tota lmente, n 
qu e se leve a cabo [sta 
broza que producen o p 
si o usufruct o do bo 
vol ta os paisa nos istos 
senti ran responsables. O 
so n terribles, pasto que 
10 ou 8 anos en i 
productividade e si se 
cada catro ou cinco ve 
memo ciclo, os ince nd 
ducense no vra n e as 
veñen, ma i s ou 
novembro, _ f ica n os . 
ladós. 

· lComo se pode 
relación da _cenc iá 
dade? · 

Vouche a respostar 
anécdota dun investigad 

. 1,_ord Russell que, lo 
viaxe a India pra visita 
labOratorios que ali funci 
dedicado s o •estudo d 
xuntouse cos seus co.labo 
comentandolles que aq 
borato rios eran importa 
ton un deles dixolle q 
era verdade, a India ibal l 
por d iante a 1 nglaterra 
Lo'rd R u sse 11 respo nd 
d iferencia que hai entre 
desenrolado e outro no 
rolado ven dada polo te 
tardan en estar os conc 
científicos a dispo sición 
bo". Polo tanto, o desen 
pa ís midese pla capacid 
ten de facer chegar aos 
·ta r ios as investigacios qu 
en calquer laboratorio . 
vale que eiqu i · investrg 

. cha n galeg9 si - os pa-isa 
. pode n disfru'tar distas 

men-tos. A solución serí-
Uni versidade e as institu 
despach os ou arbitra 
procedimento pra que 
unha fa;;e de divulgaci 

: arr!plia, Fai f~lla unh·~ 
dade mode rna que se ac 
pobo . .. ~, 



TIGAR E TRANSFORMAR . ' 

i'ea·lidade soc·io-pedag~XicO 
izada recentemente,, 
ciaci.ón Socio-Pedagóxica Galega 
· ncionando como entidade 
so de legalización. con nome. de 
ITUTÓ SOCIO-·PEDAGOXICO GALEGO'' 

ensi no en Gal icia responda ás 
necesidades científicas, económi
cas, sociais e cultura is que tén o 
pobo gal~go. Polo ta'nto será 
unha institución que en base a 
aná lisis científicos comba1erá o 
acíentifism'o e a ideolox ía an t i- · 
ga lega a nivel . pedagóxico e .so
cial. 

o tal organizou en Santiago, 
ultade de Económicas, 
o sobar da "Problemática das linguas 
rmalizar. Situación do galega 
nativas" coa colaboración 

A "Asociación Socio-Pe'dagó
xica Galega" · ofr.ece . a todos os 
seus socios ' o intercamb io de 
esperiencias, d iscusión e toma de 
p ostura diante das distintas 0 pi 
n íúns e opcións cara a -riosa 
cultura; información bib l iográfí
ca; á pos ib i 1 i dad e de espoñer a 
propia opinión .na revista da Aso 
ciación ; integrarse nun equ,ipo 
do traballo que vaia daco rdo cos 
·gustos e interéses do asoci a.do;· 

is V. Aracil,, Pilar García Negro, 
isco Rodríguez, Pilar Vázquez Cuesta 
rdo Carballo Calero. 

ón de que fora legalizada con n9me 
ociación e non co de Instituto vén -
ola prohibición espresa do Mini~terio 
erior, argumentando que o nome de 
to soio pode ser ernpregado por 

ismos oficiais. 

·oc iación é unha e ntidad e 
aberta a todos os intere· 

JUe queir an traball ar n_ela 

co fin de investigar e profundar 
na nasa rea l idade socio-pedagó
xica e contribuir a facer que o 

··'11>ar.ticipar na recollida d a. cu ltura 
.~popu l ar; participar na elabora

ción de libros de testo ou de 

deIDitos do nene-
, l. -- --0 Neno disporá de oportunidades e servicios para qul' poidu d1·
. senvolverse·física, mental, moral, e·spiritual e socialme11t(' c11 c·o11-

d icións de liberta.de · e dignidade. ~ · 

2. ---0 . Neno te.n dereito desde o seu nacimento a un nome e unha 11a
cio11alidade. 

a. - ·O Neno terá dereito a disfrµtar de_alimentación; vivenda. recreo 
p servicios médicos adecuados. 

•.' 
·k -O Neno, física e menta-lmente impedido, .debe receber o trala

n.1ento, educac_:ión e coidadós especiais que requere o seu caso par-
ticular. · .. . 

5. - O Neno. debe~á m~drar ó amparo e baixo a respónsa~ilidade llos 
set.is ¡.mis, e nun amhi~nte de afecto e de següridade m.oral-e mate-
rial. · 

6. ·O Ne no terá dereito a receber educación que será gratuila_e.ohri
gatoria polo menos nas etapas elementais. 

i. ·O Neno debe, en.todas as circunst~ncias, figurar e_ntre os primei-
ros que receban protección e socorro. - · -

,.'' - . ':"" 

8. .() Neno será pro~exido Gontra toda forma de abandono e ~xplola
ción. No n deberá permitirse que traballe antes dunha edadP adP-
cuada . · · · 

9. O ,,eno debe ser protexido contra as prácticas que poidan fome11-
Lar a discriminación racial, relixiosa ou de calquera outra ·índole. 

1 O. O ~er_ió <Jebe ser educ~d9 nun esprito de compre~sió n, loleran
ciu,_ .urnistade ~ntre os ~óhos, paz e. fraternidade universal. 

t e mas monográficos; partieipar 
na rea lización d e cursos, ,confe
rencias, xornadas, etc., que orga
n ice a -Asociación, aportar todo 
tipo · de ideas, suxer:en c ias, inicia· 
tiyas, e_tc.; intercambeo con orga
nismos internacipnais. 

INSCRIPCION 
DE SOCIOS 

Para facer a sua laboura públi
ca e poder contar coas másimas 
posibi lidades de ·colaboración, a 

- Asociación Socio-Pedagóxi.ca Ga
lega abre . hoxe un período de 
inscripción _d_e socios de un mes 

' de duración. Para ter a condición 
de ' asociado haberá que abonar 
cincocentas ptas. de cuota de 
entrada e cen ptas. de cuota 
mensúal. Os interesados poden 

• dirixirse p'ara inscribirse a Libre
r ía Luna, Fernando Macías, 3, 
na Coruña; Librería Couceiro, en 
Santiago;· Asociación Cultural 
"Valle lnclán'', rua das Norias, 
en Lugo; Librería Ronsel. Gale
rías Comerciais Parque, rua 
Cu rros Enríquez, en Ourense; 
Asociación Cultural "Amigos da 
Cultura " , rua de Oliva, en Ponte
vedra e a Librería Caste lao, en 

Vigo. 
Pódese facer a inscripción por 

carta tamén. Neste caso remeser 
un x"iro postal, indicando nome e 
conceptos no testo do impreso 
de xiro, a "Asociación Socio
Pedagóxica Galega'', O Pino, 
Bloque Sur, décimo A, Ourense . 
CURSOS DE LINGUA 
E LITERATURA GALEGA 

A. Asociación Socio-Pedagó-
- xíca Galega no seu programa de 

acti vidades ten programada unha 
serle de cursos especialmente di
r-ixidos · a mestres e licenciados 
pra o perfeccionamento do pro-

·111• 
XAYIER . 
ALCA LA 

feso r,ado . naque les eidos en que 
os p lans de estudos e os p rog1·a
mas ofioiais ignoraron a nosa 
cultu ra· e a nasa lingua. 

:- Pra os Cursos de .. Lingua ~ 
Li teratura Galega abrjuse a h1a 1. 
trícula pra todos .aqueles ensi1.: 
nantes que que iran participar e 
que se realizarán nas seguintes 
poboacións: · 

1 

A Coruña, impartido por Pilar 
Ga.,rc ía Negro, Licenciada en Ro1

-

mánicas, Prof . do Instituto ''Eu
sebio da Guarda", a autora de 
sección "O idioma" do periódico 
galega semanal A NOSA TE
R RA. O Ferrol, impartido por 
Xosé Dobarro Paz, Licenciado 
en Románicas e Prof. de Lingua 
Galega, no Colexio Universitario, 
de A Coruña; Santiago, imparti
do por Francisco Rodríguez, Li
cenciado en Románicas, Prof. de;> 
Instituto "Alfredo Brañas" de 
Carballo. Autor, entre outros, de 
"Conflicto 1 ingüistico e ideolo
x ía'' e ''Problemática nacional e 
colonialismo". ; Lugo, impartido 
por Manuel Ferreiro Fe r.nández, 
·Licenciado en Galega-Portugués 
e Prof. de Lingua Galega no 
Colexio Un ive rs itario de Lugo, e 
Camilo Torres, Licenciado en 
Románicas e Prof. de 1 nsti t uto 
en Lugo; Pontevedra, a impartir 
por Manolo Garcfa Sendón , Li
cenciado en . Románicas; Vigo, a 
impartir por Maite Ca ramés, Li
cenciada en Románicas e Prof. 
de Instituto; Ourense, por San
tiago Esteban Radio, licenciado 
en Románicas e un dos promoto
res da Asociac ió n. 

Estes Cursos real izaránse ao 
partir do 19 de xaneiro, vernes 

~ pala tarde e sábados pala mai=íá. 
O plazo de matrícula rematará o 
15 de xaneiro, senda o precio da 
matrícula de cincocentas pese
tas, podendo formal izar se nos 
mesmos s itios que se anuncian 
pra inscripción de socios da Aso
.. iac ión Socio-Pedagóxica Galega. 
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RACIONAL 
A SANIDADE E A C;ONSTITUCIQ, (ll 

A apa ente paradoxa que supón .o feíto de que o Es tado 
no n promocione a estata l ización dun sector como o 
sa nitar io, ciase nos estados capitalistas, xa que na medida n 
que se estataliza, en ce1-to xeito se social'iza . Naqueles 
sectores do Estado . Je esteñan moi socializados, a interven
ció n de todos na sua di rección é máis doada, de mane'it"a 
que a mecánica capita lista no sector vese máis dificultada; 
os traballadores, eiquí, estanse a convertir en emp1:egados 
con sala1:.io a cargo do Estado, E o dominio do capitalismo 
ao respecto e moito máis difícil, porque se está a enfrentar 
cun ha sociedade enxertada dentro dunha maquinaria que el 
te nta poñer ao servicio, pero que nestes sectores empeza a 
ll e. se r antagónica. Velah í- por qué os estados capitalista·s 
no n desexan, consecuentemente, nin nacional izar nin esta
ta lizar, si'quera, sectores que, como o sanitario, o · están 
pedindo a berros . Esta é, ademais, a filosofía que esplica as 
disti ntas alternativas pra o sector, e mesmo o resultado da 
sua plasmación na Constitución española. 

O ma rcado carácter social que éste ten, así como a 
urxencia d e que funcione realmente como un servicio 
púb lico, evidencian a realidade d e social izar a medicina, 
hastra o punto que as alternativas españolas socialdemócra-
ta e eurocomunista se ven abrigadas a suscribir demagóxica
mente, a nive l teórico, a socialización, ainda que en 
rea lidad e non fagan nada por acadala . O propio consenso 
constitucional de most ra ben as claras esta actitude. 

Os proiectos neol ibera is que d efend en a "economía de 
mercado" levan apare llados os mesmos plantexamentos no 
sector sanitario. Ou érese m il lo r pasar po r ca l isquer p roiecto 
autoxestionario, autonóm ico, que leve aos propios grupos .~ 
socia is a man exar, a controlar, coa lei de anarquía burguesa, a:: 
conve1 tidor ao Estado en non má is que un sinxe lo 
arracedador de impostas ou nun benefactor e dispensador, 
antes que encetar o máis mínimo at aque contra da 
privati zac ión no sector. 

A poi ítica eurocomunista ou socialdemócrata, xustifi
cada no nome do realismo, non é máis que outra cara desa 
mesma moeda. Si po r poi ítica realista pra o pobo entende
mos aquela que supoña pasos adiante no camiño de 
liveración nacional e social, e que pala contra non afortale a 
posición do capitalismo imperialista español, é claro que a 
poi ítica destes partidos no sector sanitario é precisamerite 
realista, pero pra manter a situación actual, xa que os seus -
proi ectos afortalan a mecánica pr ivatizadora dentro del. 
Resposta esta concepción a alternativas meramente ''factis
tas" , que non contemplan a posibilidade de un camb-io 
social nin se plantexan nada dende unha alternativa 
revolucionaria pra face lo, limitándose a xogar dentro do 
sistema esperando que a propia dinámica interna o leve dun 
xeito paseniño ao socialismo. 

A anarquía burguesa, o trato desigual nos problemas 
sa nitarios, a non unifÓrmización das condicións de vida nin 
siq ue ra nun sector coma iste, a esistencia, prdmoción e 
potenciación da medicina privada por parte do estado, en 
defi nitiva, a "libre competencia" e a mercantilización do 
sector, xustif icase hoxe por parte dos grupos do pode r 
utiliza ndo os mesmos valores "místicos'' que sirven pra 
defe nder o "orden social" . lndubidablemente, agáchase o 
principio capitalista que inspira o proiecto e érguense 
razó ns como a "libertade de escoller médico", que garanti
za1 ía o necesario estímulo pra ofrecer un bo trato sanita r io; 
a democratización das estructuras, a humanización d a 
f'Y1edicina, etc., son argumentos que se adoptan pra xusti t i-

historils de esmaíack»s. 

XENOVEVA FERREIRO ANTE LO 

- -
car o c os cap ita lista, e o que é· pior, pra que a pr ivatización cuestionamento do capitalismo imperialista españo (afo1 ta-
corra por conta dos fondos públicos. Enfrente destes lamento da sua situación~ e da sua meoánica: Por suposto, 
p roiectos, situan, correctamente, a socialización, pero con - feíto_ todo no nome de "profundización da democrac·ia." : -
funde n, intencionadamente, o seu significado real, identif i- - - Precisamente non é de estrañar que as discusións dos 
cándoa con totalitaria, deshuman¡-zada, burocratizada, des- grupos parlamentarios e das centrales sindicales españo las 
personal izada e outros cal ificativos polo estilo. - xiren ar redor do control sobre da S.S. · e 'bs qu_e organismos 

Ainda máis; pra evitar a contradicción esistente entre o cierno~ : , ticos cos que funciona ra n, e que nunca se centren 
sector paraestatal, que reclama a sua urxente estatalización, na fünc1ón social e a estructura xeral no contesto da 
e o sector privado, téntase ·afortalar a mecánica privatizado- soci edade . 
ra naque! . No nome da democratización preténdese introclu
cir e acentuar 0 control de determinados grupos sociais O tema sanitario na Constitución española trátase 
sobre a S,S. Nesta dialéctica participan o P.C.E .. e 0 conforme a estes criterios. Así, o artículo 41 dí que : "Los 
P.S.O. E., que denuncian, desta · man·eira, a sua asunción poderes públicos tendrán un régimen público de S.S para 
teórica da socialización. O que. se acocha detrás dos todos los ciudadanos, que garantice la asistencia Y prestacio
pretendidos enfrentamientos destes grupos to Goberno, que nes - sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 
se tentan presentar comd a loita entre as duas alternativas especialmente en cc:sos de desempleo. La asistencia Y 
posibles, non é máis que a que grupos sociais· lle vai prestaciones complementarias serán libres'' . . Queda clara a 
corresponder o control. Neste senso, todos coinciden na esistencia, sancionada constitucionalmente, de . "pre.sta
mesma alternativa: es1stencia da privada e amortiguamento cións" privadas; unha vez máis - feito esto no nome da 
de contradicción esistente, pola vía dos c'oncertos. do "libertade": en definitiva, todo o que funcione de xeito 
Estado coa privada e a introducción da mecán-íca privatiza- giobal, gratuito; homoxéneo, onde os problemas esteñan 
dora na S.S. O que se trata de evitar en definitiva, de xeito ti-atados como socia is, e · polo tanto se aborde o trato 
idealista, e o enfrentamento entre a reproducción da -sanitario como un servicio públ ico que non reproduza as 
mecánica capitalista no sector e a sua -tendencia socializa- desigualdades sociais, ou seña, que esteña estatal izado, non 
dora, sendo moi ilustrativo o feito de que faga en sectores é libre. Pola contra, o : feiro · de que a mediciñ'a esteña 
que son servicios públicos moi xeneralizados, qüe corren én p·residida'. polo crite·rio · mercantil -e reciba millor trato 
grande parte por canta do Estado, e -no _que é do.-ado o · sanitario, quen ·millor sifüc¡cion -socioeconómica teña, esto 
introducirnos innovacións. Se nin siquera en s~ctores coma representa a . '-'libertade". Con . tal de corta rile o paso a 
iste se asume coherentemente un plantexamento ·realista ·e socialización, o ~·propio estado capitalista non ten reparo 
progresista, o camiño da socialización; xa podemos supo'- nir:tgún e·n ofrecer unha imaxe de socia.lizació~ engañosa, e 
ñer o q1:Je nos espera nos terreos éconómi-co e social: non en tentar identificala con despérsonalizada e totalita ria. 



"Os sgrandes semnre nos 
botan a nós as culpas. 
Cando facemos algo sempre 
nos berran - e non nos 
comprenden, pero millar 
dita non queren compren

.• _demos. Caooo cju,eremos 
. decir/les algo non nos escoi-

•. 1 

· -·tan e dinnos que vaiamos 
xogar: Os profesor:es algúns 
son moi~ malos. Cando non 
están de, boas bérrannos e 
cast!gannos.~ iA eso non hai 
dereito! Nós non temas a 
culpa de que· veñan (Jnfada
dos da casa ou de outro 
sitio". María Cristina Rodrí~ 
guez, de Padrón, tén dez 
ano's e fíxol le así 1

¡ a sua 
crítica ºás personas maio
res", un verdadeiro informe \ 
de cada día no que os 
grandes quédan . dabondo 
mal parados en caseque 
todo; , 

'"Non nos deixa!l xogar á 
nasa maneira ... queren que 
/les gardemos os seus secre
tos pero eles non nos- · 
queren gardar os nasos ... . 
sempre ·abusan dos peque-· 
nos. A min os grandes 
algu nha vez dan me. · pena 
cando están soios ou estan 
enfermos. Cando os grandes 
se marchan da casa ta¡nén 
me dan pena ... ". 

E Mad'a Cristina , a pesa- · 
res do dita nestas últimas -
frases, retoma o fío prás 
suas conclusións: ·ºCan.do 
nós nos pelexamos bérran
nos ou castlgannos. Pero 
cando eles se pélexan non se 
arrepiten coma · nós. Hai" 
algúns ¡¡_ais que , non se 
preocupan dos fil/os, ·tanto 
/les dá como que marran 
como que non morran1". 

_,,.... . . . 
O DERE·ITO A ESPHESION 

. • 1 \ 

O convide que A NOSA 
TERRA lle fixo .aos nenas· 
mediado xa o mes de 'nadal 
pra _ que nos remesasen o 

',, . 
·que pra e)es 1 foi not1c1a ao 
longo do ano tivo comprida 
resposta. A todos vós, rapa
ces , galegas,- dámosvos as 
gracias. Dámosvos as gracias 
non somente por relatarnos ·
tan- beh '~O · Vendaval", a 
"Tormenta", auténtica·s no
ticias prá maioría, como 
polos va-sos ,comentarios e 
as .moitas .i lustracións ·que 
describen por sí mesmas os 

. feitos máis importantes que 
vos aconteceron. 

Como non "nos é ·posible 
publicar cada dibuxo e cada 
testo, perniitídehos facer 
unha escolma que presente, 
da millar maneira, ·o que 
foron ''As hbticias dos ne
nasº e lle dea carpo ?· un 
dereito dos.' que. non figuran 
recoll idos --xi quera na "De
claración dos Dereitos do \ 
Nena", o dereito a talar de 
"'O can que me trabou" 
como fixé'ron María Xosefa 
Suárez .. ou ' Ro~amaría Soto, 
as duas de Ribadeo, ou 
decir que a millar bandeira 
é a Galega (Miguel Anxel 
Rodríguez) ·ao tempo q'ue 
contaba "'O recreo de · fút
bolº on1de seu amigo Afvaro 
por pouco rqmpe un brazo; 
o dereitp a_ aclarar, como 
Ferharido ·David ~ua, de 
Reibón-Moana, que el non 
tiña moita .·~ana de concur- · 
sar pero que a sua rJai 
empeñouse -. e por isa no,s 
informa dun contó que lle 
ouviu ªº seu pai o día ' de 
Nolteboa: 

1 

"Un hqme vjudo _que tiña 
tres -fil/os, sempre era el o 
que facía a comida e 
sempre se .fartaba me,:,tras 
fac/a a comida, e sempre' //f! 
decía aos fill9s 

11 

Ala ti/liños 'ata 
sa estamos fartos 
que nos fartou D íos 
levantemos a mesa e 
baljame Dios. 

/ 

QUE FOI 

E .1 sempre lle dec/a o 
mismo mentras eran peque
nos, quando sa creceran 
bastante o ma7s gr ande diso 
Non estamos fartos 
nin nos fartou Dios 
deise estar a mesa 
micajufl Dios". _ 

A NOTICIA: 
O VENTO, UN VENTO 
HORRIBLE' 1 

"Un.ha vez) era un ala de . 
· noite que fac/a muito ven
to. E o naso cabo za, era de , 
tapias, e taba muy bello. E' 
e.mpezou a moverse muito. 
E .. por pouco caí o cabozo 

- con espigas de maíz que tiña l 

dentro". María dos Anxeles 
Navia, de Ribadeo, púxolle 
de título ao seu testo "O 
·vento". Coma ela, moitos 
nenas contaron o que foi o 
pasado temporal en relación 
cóa sua casa ou coa escala. 
Marta Pérez, por exemplo, 
_d_ibu :x:ou como "'a nasa casa 
abalousenos" e Lola López, 
de Pedrafita do Cebreiro, en 
Lugo, flxo a noticia do · 
segui"nte xeito·: "O día 10 
fixo moito vento durante o ' 
d!a,' ' despoís á noite foi 
cando fixo todos os estra
gos. 

Moitas casa~ quedaron 
. descubertas, algúns pa//eiros _ ¡ 
voaron e mo itas chimeneas 

' , 1 romperonse. · 
As ventá~ de algunhas . 

casas ca/fon e rompeton as 
chaves, obligando a qué os · 
homes se levantasen ás tres Lr 

. e as catro da mañán. 1 
· 

No meu pobo duas casas· 
que'- están xuntas u/in un 
cable por riba das.duas e co . -
venfb que facla rompeuse o ' ) 1 

cable ao medio e nunha casa 
encendeuse o calentador e · 
na outia encen<i_euse o con-
tador. -

Nqutro pobo que · hai 
xunto do meu que vein os 
meniños a nasa escota cai
ron as aurelitas, e os harreas 
levóunos hasta un pobo que 
se chama Outeiro. 

Na nasa escala tamén 
houbo derrames: rompéron
se catro cristales e entrou a 

· auga no piso de arriba, e 
tamén entrou a auga no piso 
de abaixo pe o al/ non 
entrou moita. A habitación 
da mestra estaba mallada e 
este vendaval obligou a nasa 
mestra dormir fara, na casa 
das amigas. 

O d(a 11 casi non fixo 
vento pero a xente queix á
base dos daños que sufriron 
o d!a 10, d!a de tanto 
vento". 

Mo itas n~nas e nen os 
máis relataron causas do 
temporal. Pra María Xosé 
Martín·ez foi "Un ventó 
horrible"; Alvaro ' Seixo 
D íaz falou de "O vento 
fuerteº que os obr.igou · a 
atar a ventana ao quenta
dor, : e . María dos Reis 
Oliveras contou o que pasou 
na escala por mor da 
ventoeira. María Luisa Ro
dríguez escribiunos, en tro
ques, sobre o pa'rticu iar 
referido-"'A M iña Casa". 

Quedan aínda outras moi
rtas hi~torias qu_e fal~n · de 
que eu faba .a pé do meu 
espe//o e de pronto mireime 
a él e-tanto me_ acerquei que -
'f!mpeu~ .. " (Maria . Begoña 
Martínez), o.u do gol ·que lle · 
mete'rón a Rubén 1 García, 

- ou Arr,iador 1Sánchez} aoque 
un bo dí a lle escaparon os 

~ seu_s amigos, ou Jorge Rego, 
que se solRrendeu co uP(ca- ' 
ro · tolo" que · lle deu por 
baixar tgdo o pasamáns de 
golpe, .ou ... ' 

"Emigra 
emigrad · 
marchad 
non vo/v, 
Emigrad 
loitades 
pra dará 
Emigrad 
emigrado 
marchad r 
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i 
Rañó anos. Colexio de EXB de Ribadeo. 

id e vos !exos da'qu / 
non abísades que vos bades 
marchades fara daqul 
non sabedes pra onde ir 
pero sempre encontrades sitio. 
Emigradores que marchades 
emigradores que !oitades 
¿por qué vos mf7ri hades 

/ex O;, daqu i? º. 

María del Carmen 
Rey, de .Padrón. 

,A OBSERVACION .. 
1 1 
l 1 

Un ha vez unha ovella tivo 
dous fillos pero ºa un déle's 
non o quer/a, dába!le coto-

-· ñadas, non o deixaba r{?a
mar, entón a mlña abuela 
'tivo que preparar un" bibe-· 
rón pra lle dar de comer -ao 
pobre animaliño senón a SUéJ 

· 1nai deixabao morrer -, de 
gana. A min deume moito 
que pensar o demonio · da 
ove/la porque asociei estr:l 

J' 
1 noticia a moitas outras ... ~, 

~· relatounos María Emi iia: 
-· 1 Rua, dende Ourense, men- · 

-i tras Ana María García, de · 
Santa ·Cristina, Cospeito, en 

· Lugo e baixo p título de "'O' 
C/la máis malo da m,f ñq 
Jida" foi desfiando como 
tivera que ingresar sua nai 
.no sanatorio e os traba llos 
que pasou ela axudándolle 
1~0 - seu pai na casá-1 e 
terman:Oo dos irmáns: ""mi
ña nai estaba con outra 
muller pero non podla co
_mer; quedou seis días sin 
comer, eu traía/le moitas 
galletas pero non mé[s. que- ~ 

, - ,, ,. 
na ... -; 

-¡ 

Rubén Ga~ia Mart.úiez....Oi1o_anos. C~lexlo de EXB de Ribadeo "e 
.fixemos unhas pprterías. Fornas pra miña casa e vestimonos do Celta e fornas 
ao campo e mete"üif!le ui;i gol". · 

-: 1 :._. 

"A VACA TARAB~_LA" 

1 1 

... J~ra un día : non moí 
que.n•t1e .cando se·,'. quedou 
dormido ,(J unha _·vaca mar
cho_ulle.. Cando-, si, deu de 
con ta xa non Ir encontrou e 
foi pra casa. A vGJcca tiroulle 
o palleiro á nai do Manoli
ño, comeul/e os 1 nabos o 
señor Pereiro e ~ o ·;,,,eu abo ~ 
.tiroulle co pinp. Cando -
chego_u_ a casa pegoul/e_ un
hos azoutes · su~ 1 nai e el 
dixol!e: que ·se- 1/e. deixara 
dormir coa -fif.1.4 . r;Ja señor:a 
Tomasa habla~ tie dormir 
quente pero asl _dp fr/o non 
poido dormir e maJs estuvo 
pensanda na peqÜena toda a -
no ite e asl adormece u no · 
prado e escapouj/e a vaca" . . 
Foi un caso que lle pasou 
un bon día ao abó de 
Gonzalo ·González, de Xus
tás, en Lugo. E asVimdeda
mos seguir ·a retallar ·cousas 
remesadas polos nenos da 
·nosa nación, cousas todas 
b~n. integradas na . s~a v¡ida 
diana e na nosa soc1edade~ 

. A NOTIClft QUE G};\NOV 

Susana RaRón é de Riba
deo. Susana ten oi.to anos, 
está no curso terceiro B do 
-Colexio de EXB ·e ºO que 
ocurriu . ria casa do meu 
v,eciñoº , fo¡ unha hoticia 
moi feita que ilustrou cabal
mente. e remesou a A NOSA 
TER RA. Esta nova válelle a 
Susana o 'primeiro premio 
-Catro 11ersonaxes pra facer 
Guiñol~ pero todos os 
nenos que escrib.iron as suas 

· · noticias · tamén han recibir ·. 
libros da nosa Literatura 
·moi axifla, · libros como Os 
Soños ha Gaiola ou O 
Cabaliño de Buxo. Tampou
co pJ1demos e~uecer~ .. pra 
-rematar esta escolma do que 
foron ''As noticias dos ne
nas", a gra'nde participación · 
tanto do Colexio de EXB de 
Ribadeó como do Colexio · 
Flavia de Padrón. Desexa-
mos , que en breve seña 
verdade1 o dereito a · ·unha 
educación galega pra todos 
os neno's.gqlegos. 



REPLICA A 11LA CALL,E11 

Secundinp DOPICO GALH.O 

r. Director de A NOSA TERRA: Agradeceríal le t ivera 
abd idade de publicar no seu periódico o artículo que 
emeso, por ser o seu un semanario de prestixio en 
ia e no que conf ro pra ·que me axude a desfacer as 

~~~~~~~~~~~~~=~º· _que as mi ñas a·ctividades poi íticas, que ca li ficou de " ul t ra -
~~~~~~~~~~ izquierdis tas", son contraproducentes pra consolidaci ón da 

Dopico Galego: democ racia. '--
m4s que prov~cador Todo esto é certo, pero incompleto; dun xeito intencio -. 

nias de que fun obxeto por parte duoha revista de 
rid, ''La Calle:", revista que vai seguir a verquer toda · 

de calumnias e mentiras sobre a clase obreira e os 
os, si é que non ternos quen os d esfaga, .e d¡ga a 
ade, do mesmo xeito que veu pasando deica ~~a-i .ben 

-
1 

, • nado, agáchase cal foi o motivo da pe1·soa q ue foi visitar a. 

,' 

En re lación cun artículo aparecido na revista : 'La · 
'' , núm. 26, con data de 25 d~ setembro de 197,8; pax, _ 
1 el acionado conmigo personalmente, e artículo - qüe · 
ce sin firma, véxome na obriga de respostar .por rho i '"'. 

ectificar o devandito artículo, e máis de de'i'xá.r .b:en . · 
que todo o nel citado non pasan de ser caluroA'ias sen .,,pelar . al · que e1·10ma. '1amp0;alment• 

nin fundamento ningún . ' r - ._._ . • • '~~-~e~~--- ~~"'~;,,,n~,s;:,~~~~~~ - policla- de fon do (sólq en la plaza 
No artículo en cuestión empezáse·decindo q:üe, cornó '· ·orlgenes . ;Real, elmay¡¡rcentrodetráfi· 

nO v con ca de droga d~ toda la ciudad, 

illador da Bazán, e en relación cos aconteceme'qtós .de, ~--~~~ªe~~ ~~s"i':i'c~6'j,1 :~ió~º¡~~niee~i~ 
al do setenta e dous, estiven detido na comis.prfa d9 · . ~q~~~~: ~ªfr;~;~t~e~r~~-~~~~~~~ 
I; ao tempo, asegura que, baixo pr,esión da ~ól_icJa ' n9s ·· ;~0~~~~ ~os~~~~i::~~:~u:~!i~e~: 

rogatorios, me prestei a traballar pra . eles como ~~e~~: ~as0e:;~i~t~~fnn¿e~o1;:i::;;, 
idente. Diante desto, preguntome eu cómo a persoa ou ic~'::nt~: ~~~~~~~n~~9ez~~~1'~"'r~ 
as (anónimas) redactoras deste artículo poden confir- YQ!º~~ producirse.• ,._c. s. 

esto, poisque no presente _suposto, suposto fé:Jlso; de 
sí fora, supoño que somente a Policía o sabería, pois a 
én se lle vai ocurrir andar, deci~do que un é confiden
iante de todo esto, qu_ero manifestar que esto é uf ha 
nía ?bsurda que xa explicarei máis pra di?nte os seus 

eguido; o artículo sigue a decir que . me paño a 
1llar nun ·taller pequeno; e despois nas compañi'as 
iares de ASTANO, momento éste que "cÓincide" cun 
ón de loitas reivindicativas, e que e agora cando 
zo a facer plantexamentos sindicais "ultraradicales". 
espostar a esto, empezarie decindo que, nefeUto, ao eu 

S
- ~ llama Secundin.o Dopico Galego y fue obier. o de -

lh Baián. en El FerroL Lo era cuando los dramáticos 
· a'contecimientos del 10 de mano de 1972, con su 

saldo de muertOs y heridos. El paso Por Comisaria 
marcó a ~ecundino Oopico. Presionado fiÍmó une extensa 
y acusadora declBraCión co~tra sus compaf'teros. Y algo 
más; se prestó a trabajar para ~ Policla como organizado y 
confidente: sus palabras textuales fueron las siguientes: 
"La·Condición que le pone a la Poliéfaes la de no hacer ese 
lr~bajo ~q~í en El Ferrol", condición que le es plenamente 
acep1ada ~ 

A partir de ahí empieza·su qesdichada aventura. Sale a 
~calle y se pone a trabajar en un pequei\o taller; pasa lue
go a trabajar en companias auxiliares de AstS(lo. Empieza 
entonCes a hacer pCJb1icos Plan'teamientos po!Hico
sindicales u11rarradicales. " Qasualmente' ', su actitud coin
cide con una oleada de reivindicaciones obreras en Asta· 
no_ Luego desaparece y reaparece en Aseó (Tarragona), 
donde se le deliene por su pertenencia al llamado PGE(re
constituidoi. Esté taii §6!osetenta x d~~ eo !a cárcel. 
J lo· mismo pasa al volver a ser delenido en Barcelona. 
Luego vuelve'a El Ferrol, en donde t·ca a familiares y veci· 
nos que vive en La Coruna. Y uno e esos viajes colncic;te 
con la detención de una docena de rapos - brazo armado 
oel PCE(rJ- en La Coruña y Vigo. tpués de esta historia:, 
vue1Ve a desaparecer. · 

· _ Asesinados et 20 de julio·dos al s oficiales del Ejército, 
Secundino Oopico es det~nido, ac sado. junto con un gru
po de g;apoS, del asesinalo de Jesus Haddad, director ge- · 
neral de Prisiones. Pero Oopico dura poco en la cárcel . 
Esta vez son tres semanas las que pennanece enqerrado. 
En el tiempo en que estuvo en la cércel, un antiguo compa
ñero visita a sus padres y a su espos3.. Hablando con ésta, 
le oye decir que su marido es un verdadero revoJucionario 
y no los del panido a que pertenece el visitante, traidOfes a 
ta clase obrera. 8 antiguo compai\ero se esluerzá por acla
rar tas cosas y explica lo nefasto de la polftica de los grupos 
.. ultraizquierdistas" , que, con sus tácticas provocadoras, 
esliln poniendo en gravlsimo peligro la consolidación de la 

. democ~ Lo cunoso viene·ahora: a la semana de pmduéirse este 
hecho. -~undino vuelve a El Ferrol. Una nueva "coinci-
dencia'~ dfas ?5 y ?§ de ªf!Q§'O agamsen "02§ ¡qsrn

. diarias oct villas denunci ndo como traidor y confi nle al 
anligi¡o com ai\ero hofl\ e plenamente aCfeditado como 
luc a or polltico y sindical-; y lanzando toda ciase de i~
sultru; no sobre et poder o los partidos de -derecha. sino 
contra el PCE, la ORT. el PSOE; etc., a la vez que encendi
dos elogios a ETA, Grapo, MPUAC {sic), PCE(r), etcétera 

En B Ferro! se piensa que tas repetidas denuncias de las 
actividades provocadoras de Secundino Dol)ico Galego 
han puesto nervioso a ésta, y que su temor es que algún 
grapo no manejado por los servicios especiales le pida 
cuenta de sus andanzas. 
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in · dos despedidos do 72 da Bazán, e pra ganar a vida, set~nta e duas horas na cadea, e que esto volve pasar ao me 
nme a traballar nun taller pequeno, "Talleres Cachaza" v.olvéran deter en Barcelqna·. E esto é falso de arriba abaixo, 
retamente, no que entrei gracias a un conoéido que lle poisque cando a miña detención en Tarragona. non pasei 
an Paco Balón, que é militante do Partido Comunisfa setenta e duas horas en ningunha c~rcel, senón que estiven 
alicia. Máis tarde, como tamén di o artículo, marchei -en réxime de interrogatorio sofrindo toda caste .de aldraxes 
llar prás Compañías Axuiliares de ASTANO con dous e . asoballos na DGS; referente ao de Barcelon~, _esa 
>añeiros despedidos da Bazán, pero non "coincidín", detención non esiste máis que na mente .calumniadora do 

d f o artículo, co aluvión de reivindicacións obre iras, autor do artículo. 
que cando me puxen a traballar en ASTANO, outros Síguese decindo que despois v9lto pra O FerrQI, que un 

añeiros a máis eu empezamos, partindo de cero, a dos meus viaxes coincide coa detención dunha ducia de 
izarmos as "Comisiones Obreras" nas Compafj_ías membros dos GRAPOS e qúe logo desaparez'o. Somente se 

liares, e tamén a montar unha plataforma reivindicqtiva .. df esto; que ¿ miña volta ao Ferrol, deteñen a varios homes 
roblemas máis aguilloantes que tiñamos os traballado- dos GRAPO. ¿Qué. e o que se pretende ao decir esto?. A 
aquela. Con esto quero decir que eu npn émpecei "de · única resposta que s~ me ocurre é que ao mellor a detención 
lidade", como a mala intención do articulo quer dar a destes ·militantes . tamén "coincidiu" coa presencia en 
der, senón que, pola contra, naqueles intres de forte Galicia . dos autores do artículo, xa que moi boas relacións 
sión eu fun un ~os primeiros traballadores que se cos "Servicios -Especiales" parecen ter candó se astreven a 
ou de organizar o Movemento Obreiro a segui_r.a loita. afirmar falsamente feítos .e afirmacións supostamente reali
obre eso que di de que as miñas posicións no seo da zadas nas Comisarías. 
obreira son "uhraradicales", quero respos~ar que · 

1

-Pásase logo a decir que-- ·o vinte de xulio , cando a morte 
uén é moi libre de xulgar os plantexamentos pol_íticos - de dous altos oficiáis do Exércit.o, me deteñen xunto cun 
áis, xa que todo depende de ideoloxía e· tiña política_ suposto comando dos GRAPOS' en relación coa morte de 
n defenda. E pra min os meuS' plantexamentos .eran e Jesús Haddad , "Director General de Pr:_isiones". Manifés tase 
~l?ntexamentos sindica is revolucionarios axeitados a tamén que, estando eu na cadea, un. vello compañeiro visita 
ton actual. .. . aos meus pais e a miña muller no Ferrol, e que falando coa 
áis pra adiante, síguese a decir que marchei traballa r última, ésta dille que me considera un verdadeiro revolucio-

.sco (Tarragona), onde me deteñen pola miña suposta nario e que no11 o son os do partido ao que pertenece o 
nencia· ao PCE. (ReconstituJdo), e que somente pasó visitante, que, a sua vez, tentou convencer a miña muller de 

miña familia. A 'persoa que foi visitará miña fam ilia foi un 
conocido m'embro do PCG, precisamen te o mesmo que me 
buscóu traballo en "Talleres Cachaza''; ou seña, un vello 
conocido meu que lle chaman Paco Balón . Ouero sinalar 
tamén que o motivo da súa visita á miña familia foi pra lles 
decir que tentarían reso lver a m iña sa Ida da cade,a per-0 que 
debla r~considerar a miña actividade política e militar no 
PCG. Foi ao sair da cadea cando me eu enterei pala familia 
desta entrevista, que, lóxico, me indignou, pois penso que 
os ·meus ideales e a miña lpita é algo que non se pode 
me rcar nin vender. 

E o articulo remata decindo que eu son provocador e 
un confidente; como se pode observar, carecendo da máis 
mínima proba ao respecto. E de laiarse que asistan a inda 
xentes que acodan a estes métodos, falsos e demagóxicos, 
pra desacreditaren a un traballador, como é no meu caso, 
que levo loitando antes, en e despois do 72. 

Pra rematar, quera manifestar que é vergoñent-o o que 
se me leva calumniado. Penso tamén naqueles que se adican 
a acusar, empregando métodos falsos e vergoñentos, a tocios 
os qu.e non coincid imos cunha liña política determinada , 
que o único que fan é proporcionarll e un flaco ser-vic io a 
clase tr bailadora e serviren de voc E;iros dos intereses do 
e pital. 

Pra confirmar · as minas afirmacións, referente a qu 
semp re se me considerou ün loitado r obreiro antifascista, 
alg t.'.in s compañeiros e amigos manifestan o que sigue: 

"Os abaixo firmantes testimuñamos, como mil itantes 
obreiros de diferentes partidos -de esquerdas, que o compa 
ñeiro Secundino Dopico é e ioi pra nós unha persoa que 
conocemos polas suas actividades na defensa dos traballado
r es, e que no tempo que coincidimos loitando xuntos no 
seo do Movemento Obreiro non houbo durante este 
período ningunha detención. 

Firman: 
José Luis l\flURUZABAL ARLEGUI (militante do 

P.T.E, e Secretario X_eral de C.S.U.T. de Galicia) . Traballei 
co Secundino en Astano e nas Pontes en 1974. 

Alfonso TELLADO SANDE (Despedido de Bazán no 
72 e membro de CC.00. do 73-77. Hoxe militante do 

.. .P.~.G. e a U.S.0.). Traballei co Secundino do 73-77 no 
Ferro! nas Compañías Ausiliares. 

Eduardo l\~ARTlr-.1 EZ REDONDO (Despedido d€ Bazán 
no 72 e membro de L.C.R. e CC.00.). Traballei co 
Secundino da 72-76 nas Compañías Ausiliares no Ferro!. 

Víctor LOPEZ RO~~AN (Militante de L.C.R. e CC.00. 
en Tarragona}. Estiven co Secundino en Tarragona loitando 
en problemas sindicais e de barrios dende Santos do 75) . 

Francisco GASSO) (Militante de L.C.R. e CC.00. en 
Tarragona). Loitei acaran do Secundino en Tarragona en 
problemas sindicais e de barrio de Santos do 75 ao ano 77. 

José BLANCO SUAREZ (Ex-militante de L.C.R. e 
membro hoxendía de CC.00. no Ferro!). Traballei cando 
Secundino nas Compañías Ausiliares nos anos 72-73). 

José SANZ GARCIA (Traballei cando Secundino n 
"Aplinsa'' e "Nav_alsa" no 73 e 74. Era responsable daqu ' la 
tbs CC.00. do Ferro!, membro do P.C.E. e responsable das 
U J.C. 

Abelardo GARCIA BARROS. (Militante do S.U.). 

O PASTOR GALEGO QUE SE ESPORT A 

GARDA O GANDO POR 20 CEN-.TIMOS/HORA, 

SIN MOLl-ARSE NIN PASAR FRIO 
--

DE VENDA NAS CASAS DE FERRAMENTA 00 CAMPO 
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EMILIO VEIGA 

maioría dos partidos poi íticos, a UCD non, 'claro, 
sgustáro·nse coa disolución das Cortes· que fixo Suárez 
convocatoria de eleccións xerais e municipais. 
as razóns espoñfan; por unha banda, consideraban 
e primeiro había que convocar as mu'nicipais e, 

1 r outra, denunciaban d retraso que pra o-' Es.tatut 
ni ficaban as eleccións xerais, 
tatut que entregaron nas Cortes horas antes 
seren disoltas. 

Pro o disgusto deu paso ao 
bailo intenso preparando as 
cc ións. As tres principa ís 
·macións poi r'ticas polo que o 
ul tado das eleccións pasadas 
refire n, Convergencia Demo
tica de Catalunya, PSC e 
UC van soias a diputados, e 
án á greña pra o Senado, 
hando Convergencia Demo
tica claramente e o PSC máis 
e a posibilidade de reeditar a 
TESA. Jordi Pujo!, secretario 
al de Convergencia Democrá
a de Catalunya, declarou que 
TESA non cumprirá o seu 
ácter unitario e que se amo-
part idista, polo que non tií'ía 

1to que CDC a apoiara outra
lta. Pola sua banda, os socialis-

di n que agora mudaron as 
usas e fa rá n pra o Senado 
ha candidatura de inspiración 
ialista na que se poidan 
eg rar independentes e que lle ' 
a soporte aos partidos que 
iran. O PSUC recibe con 

nía ista proposta e indígnase 
nte da posibilidade de que os 
ial istas lla espoñan dunha 
ne ira formal.; eles, pola sua 
nda, siguen considerando unha 
esidade a unidade en Catalu

a e no resto do Estado, sabor 
todo di ante . da ameaza e 

idade da dereita, representada 
r UCD e a triple alianza 
ga-Areilza-Osorio; e, en espe-

1, diante dos ataques da 
eita económica, co que se 
re o risco de que seña a 
eita reaccionaria, mediante 

pae;to , c¡ueñ desenrole a 
nsti tució n dun xeito co nse rva-

·dor deixando ·á esquerda imposi
bilitada parlamentariamente pra 
opoñerse. 

A DEREITA 
NON SE CLAREXA 

O proceso de . negociación 
entre .o . PSC e o PSUC non 
rematou. Pro non hai moitas 
posibil,i.dades de progreso, sirva 
como nota do pesimismo comu
nista o feito de que non fixeran 
públicas as listas xa decididas 
polo Comité Central o pasado 
luns, agardando os resultados das 
negociacións que, se non progre
san, modificarían unha migalla 
as listas pra o Congreso de 
diputados, coa inclusión de per
soas que, se non, irían pra o 
Senado coa ENTESA. Así pois, 
as listas pra o Congreso non 
ofrecerán grandes salpresas nes
tes grupos, e pódese dar como 
seguras cabezas de 1 istas na 
capital catalana a Jo rdi Pujol por 
CDC, López Raimundo polo 
PSUC e Joan Reventós polo 
PSC. 

Onde andan revoltos é na 
dereita. Non atopan acordos nin 
pra facer .as listas de diputados. 
Indo por partes, a versión 

· catalana da alianza Fraga-Areil
za-Osorio tiña que conxugar 
eiqu í en Catalunya á AP de 
López-Rodó e ao Partit Popular 
de Catalunya de Senillosa (Areil
za), pro os dous andan · á grei'ía 
por encabezar a lista dereitista, 
xa que non pensan sacar máis 
dun diputado. O que fixo arder 
máis o lume foi o veto que lle 

puxo Fraga · a López-Rodó nun 
intento de.· defenestración.·1 En 

' vista disto, López-Rodó montou 
unha candidatura na que interve
ñen AP, a Democracia Social· · 

éristi a_na de Cata lunya e a Liga 
Libe ral Catalana, que é o fidel 
reflexo da Confederació n Demo
crática Española · de Fraga en 
Catalunya, xa que os p¡;¡rtldos de 
Areilza e Osario teñen presencia 
eiqu l. Ó contencioso · está por 
·resolver. O outro grupo de 
dere ita, con nome de "Centristas 
de Catalunya", que ir:ldúe á 

. UCD de Senti's, á "Unió del -

. Centre de Catalunya" de' Molins, 
á ''.Unión - Democrática Centro 
Amplio" de Canyel las, tampou
co se aclaran nad_a na concreción 
de listas, xa .que ningunha das 
propostas que saen satisfacen a 
Suárez nin a Arias Salgado, que 
como no resto do Estado, -
decidirán os primeiros postos das 

· 1 istas da UCD catalana .. 

CANDIDATURA 
NACIONALISTA 

Polo que fai referencia aos 
grupos estraparlamentarios, na · 
esquerda revolucionaria · andan 
todos talando de candidaturas 
unitarias, pro non chegan a 
ningún acordo e ao final van 
todos po la sua conta . En canto 
aos nacionalistas, algúns están en 
conversas coa "Esquerra Repu
blicana de Catalunya", qu·e está 

· soia sin ningunha outra alianza, e 
despois estase . forzando unha 
candidatura nacionalista inde
pendentista, na que son puntais 
da operación o Bloc Catalá de 
Traballadors, o Partit Socialista 
d' Aniberament Nacional e . a 
Esquerra Nacional, cunha lista 
que encabezaría o ex-senador 

- xirinachs, si a idea prospera ~ Si é. 
así, atención a ist9 candidatura, 
xa que pode~reco-ller os votos de 
boa parte dos potencia.is da 
esquerda revolucionaria·, desen
cantado da falla de unidade niste 
sector, os nacionalist as e os 
indepe'ndentistas, co . que . non 
sería esaxerado pensar n.un esca-
1 o or Ba rcelona. 

ro o coalición PSOE- UCD 
MARIA ALONSO 

orno adiantábamos na derradeira crónica, 
á'rez .convoco u durante o Nada 1 
eccións xerais apenas publicada no BOE 
Consti tución. lniciouse por tanto un trimestre electoral 
que o orde de factores 

consulta parlamentaria primeiro, municipal despois
edece aos intereses da Unión de Centro Democrático. 
'rdese con elo, miserablemente, a oportunidé;Jde 
nha renovación decentado das corporacións loca is, 
e permanecen en vigor dende o franquismo 

cu io cambeo democratizaría formalmente 
eleccións do Congreso e ao Senado. 

on vai ser .asf, e en beneficio do partido 
poder, haberá primeiro eleccións· . 

rlamentarias, cu io.s r.esu ltados, sin dúbida, 
fluirán na campaña das municipais. 

Sin grandes entusiasmos, as 
1 

rmacións poi íticas español as 
:oinenzaron a to'rmación das 
didaturas. O partido efe Suá
promocionará a todos os seus , 
nistros 'como "cabezas de 
ie" en .bo número de proví h-
s, e xa se programaron unha 
.ie de / ealiwcións . . pra ser 
1lizadas con · fins claramente 
ctora listas. Disoftas ·as C,orfes, 

'. ' 

e o poder gobernando µo r 
decreto, tratará. de capitalizar no 
posible· os créditos de actuacións 
el) benefiéío dos seus candidatos. 

En m~-dio s poi íticps manipúla 
se .coa opinión de que· os 
comicios do 1 do · marzal ·non 
presentarán resultad.os sensible
mente diferentes dos do 15 de 

· ql!,e ,se r.efi r3 ; os 
\~ 

pa~ idos maior itarios no Parl a-
, menLO. De mod0 que a relación 

de forzas UCD-PSOE manteriase · 
nt •n equilibrio semellante e farla 
difícil" o goberno por pa rte _ 
dunha soía das duas formacións 
poi lticas. Sectores do partido do· 
Goberno -os socialdemócratas
non vían con disgusto -unha 
coalición cos socialíst~ ; nembar
gantes, os liberais e demócrata
cristianos néganse a ademitir tal 
posibilidade, que os mar~inaría e . 
deixaría reducidos a fraccións 
minoritarias de moi escaso nti.
mero de membros. En calquer 
caso; unha coal ic.ión das duas 
forzas poder ía rematar coa es-

. casa cohesión interna de UGB; r. • • . 
·asegún outros agoiros, a for-
mación poi ítica do presidente 
Suárez esgazari'ase igualmente no 
caso de que os socialistas se 
-ergueran cunha tnaioría, por 
pequena que fbra . nas eleccións 
xerais. · 

Entramentras, e aínda máis á 
dereita, Fraga, Areilza e Osoc· 
téntano todo pra obteren esca ~ 
nos no P.arlamento. E os medios 
poi íticos no n lle's conceden alá 
moitas posibilidades. 

EUSKADI 

'Outro\· ano --sin-. auto·goberno 
MAIALDE 

\ 
lste novo. ano escomenza en Euskadi 
ba ixo do calendario ·anunciado por Suárez prás eleccións 
'xerais e rn4nicipais. Por outra banda, a reap.arición de "Egin" 
e a posibl_e continuidade_do semanario "Punto y Hora" 

.p'ó n na orde do d fa a difícil situación da .prensa basca. 

ESTATUTO E ELECCIONS 

O proiecto c:Je Estatuto - foi 
refrendado ·o pasado día 24 en 
Gernika polos pqrtidos e coali
~iqns con representación no 
Par lamento español e polos es- . 
trapar-lamentar.ios ORT, PCE, 
EKA, -pT~ e ANV, se ben un 

. sector diste último partido inte
grado en Herri Batasuna descali
ficou tal firma. Frente a isto, 
Herri BataslJna e EMK manifes-

. taron a sus intención de non 
tomar· parte no proceso esta-tu
tario-e de -.acelerar as municipais; 
b dito ·dfa 24 rexeitouse por 
maior(a a petición de amnistía 

. feita por lturrioz e apoiada polos 
-parlamentarios ·sandrés, · Bajo, 

lgarte e Monreal . 
O anuncio das datas prás· 

eleccions xerais - e municipais 
desplazou· dálgún ·sen so a polém i7 
ca estatuhria. " A es·pectación 

' deuna Hérri · Batasuna. , IÍíaki·_ 
Aldekoa, secretar:.io xera:I de -
ESB, dedarou · én Bilbao que 
"todo é posible en poi lticá", 
dado ad.emais que Herri Batasu
na naceu prás eleccións munici
pa is, que as fo rzas, · i-htegrantes _ 
da devandita coalición, . ESB ·e 
ANV pa rt iciparon nas anteriores 
eleccións lexislativas sin ~aoque-

. r ir ningún parlamentario, · ao 
tempo qu e HASI-- {entón EHAS) 
e LA IA estimaban que ~on se 
podía participar pola asistenci a 
de presos poi íticos b~scos - ·na 
cadea. Actualmen·te, rle r.r i . Bata ~ · 
·SU.na deu o ~~eu total apoio á 
línea de' lo ita estraparlamenta rfa -
do ex-diputado Letamendr'a e 

_ esisten c-áseque dez .ve·ces máis 
presos poi i'ticos que na data das 
eleccións pasadas. Poste'riormen
te, ao tempo que ESB iniciaba 
conversas con E 1-A, Josua Oste
riz, voceiro de ANV de Nafa rroa 
declarou que HPrr i Batasuna 
pode ría r a c h a r si HAS 1 e 

. LAIA ficaban ao marxe das 
eleccións lexislativas. A especta
tiva mantense ar redor da deci
sión de participar ou non nas · 
eleccións; e en círculos prósimos 
a Her"ri Batas.una, dábase 9áseque 
por seguro a · participación, as( 
como as candidaturas de Ortzi 
por Bizkaia e Monzón por 
Gipuzkoa : En Nafarr.oa, a coal i
ción· electoral UNAI (Unión 
Navarra de Izquierdas) foi legal i
zada pola ORT, e esiste parella~ 
mente o grupo conocido como 
UNAl- 15 de Junio , formado por 
EM K, OIC e independentes co- · 

mo Moez, Alfaro e Acha, candi 
datos nas pasadas eleccións. Ao 
mesmo tempo, non parecen ter 

. dad resultado os contactos 
promovidos pola "Gestora pr -
estatuto de Navarra" entre He r ri 
Batasuna e Euskadiko Esker ra a· 
fin de establecer acordos entr.e 
esquerda abertzale como· eixo de 
f.ut ras alianzas, pero o 22 de 
xáneiro, data 1 ímite na presenta
Gión de candidaturas, os diversos 
pa.rtidos e coalicións deberán te r 
presentado os' seus candidatos: 
Deica . · agora, somentes UCD -
anunciou a Marce! ino Oreja 
como primeiro candidato por 
G ipuzk0a e a Rodríguez Saha
gún por Bizkaia. 

PRESOAK ETXERA 

O traslado da cáseque totalida
de dos presos bascos a Soria hai 
duas semás, foi o ·detonante pra 
volver pedir a libertade dos 
encarcelados. Nesa cárcel, as 
condicións-v íronse notablem ente 

.endurecid_¡:¡s: sin reconocementos 
médicos, con di ficultades pi ds 
visitas, etc. A cárcel, ao frent e da 
cal se atopa u.n comandañte ·das 
FOP, está considerada como de 
m~s i ma seguridade . No interior, 
os po licfas con pistol.a, traxes de 
coiro , vara .eléctri.ca de 1,50 
metros e spray adormece nte 
SL!Stituiron aos funcionarios. 

_A reacción, afnda que feble 
non se fixo esperar. "Encerro
nas" nos axuntamentos e~ !ruña 
e Gernika, asambleas como · en 
Etxarri Aranaz, en~adeamentos 
de fami.liares- e amigos en Bilbao 
e un . minut~ ,. de. silencio .. no 
campo d.e fútbol de San Man:,iés 
no partido . Athletic de Bilbao
Athletic de Madrid; se ben aínda 
unidas, as manifestaoións de 
protesta_ polo asesinato do mili

-tante et arra "Argala" non ti ~e-
ron gran -incidencia. Nin: .as 
xestora~ tiveron u.nha . actitude 
unitaria nas catro capitais bascas 
·nin gozan xa. do respaldo que 
tiveron en époc_as pasadas; hastra 
foron denunciadas por parte dos 
presos: 26 del.es, 21 pertenecen · 

· tes a ·El A poi ltico-mil it~r, tres a . 
E 1 A e do.us .a LAB, acusaron .a;; 
xestoras mediante un comun ica
do onde espl ican o carácter 
"sectario e antidemocrá tico" das 
actuais xestoras. 

PAUSE MORTOS 

Prosigue a campaí'ía·emprendi
c:ta por ETA-militar, que .causou 
sete mortos nas duas últimas 
semás: dous militares, un mem-

. bro das FOP, dous membros da 
Guardia Civil, dous supostos 

. confidentes e a moza dun 
guardia. civil fano último balan
ce. Ó CGV · protestou ené rx ica
mente ~ polas · últimas morte.s, 
ped.índolle á eirexa que se defina 
sobar da actual · situa~ión de 
vlolenc,ia no País. Baséo. _Pare·lla
mente, . e como ... consecuencia 
du nha manifestación pro-amnis~ 
t (a celebrada o pasado d 'a 6 .en 
!ruña , r_eprimida con estrema 
du 1·eza; once· persoas 
disposición xudicial. 



Reparto de papeies 
na Guadalupe 

J.J. NA\(ARRO LLATZ-ER MOIX 

O cu mio que xuntou durante o fin de serná 
pasado a Carter, Gisc.ard, Smith e Ca llaghan, 
másimos dirixentes do. mundo occidental , no paradisiaco 
escenario da illa Guadalupe (Antillas francesas) 
pódese convertir no punto de partida 
pra unha nova estratexia poi ítiéa de Occidente, 
ensaiada cori bos resultados ao longo de 1978. 
lsta nova estratexia, 
pulada evidentemente polos Estados Unidos~ 
caracterizadase básicamente polo abandono simbólico 
do 1 iderádego absoluto USA e o reparto de poderes 
e .responsabilidades aos tres países europeos 
na defensa da poi ítica esterior occidental: 

Nefeuto, o cumio celebrado 
en Guadalupe pódese considerar 
como a oficial ización dunha 
1 ínea, de actuación occidental 
deica agora non desvelada. lsta 
1 lnea, abonada polo repetido 
inte1·vencionismo dos menciona:· 
dos países europe~s nos puntos 
de fricción africanos ao longo de 
1978, concretaríase en certa 
descent ralización do poder nor
teamericano e nun reparto de 
deberes e dereitos entre as 
grandes potencias política~ euro
peas. 

A confi¡mación dist.a l.ínea de 
actuación ch ega nun intre espe
cialmente del 1cado pra o proceso 
de distensión que siguen as duas · 
grandes potencias (Estados Uní- .. 
dos e Unión Soviética). 

.A.o - intercambeo de relacions 
dipl'Omáticas entre a China e 
USA, a Unión. Soviética respos
tou . cunh·a clara presión no 
prob lema iraní que pode leva1' a 
un~a situación moi delicada de 
seguir como deica agora no 
ámb ito dos 1 recursos enerxéticos 
occid'enté!is. 

Po r todo elo, é . máis que 
previsible que os 1 íderes occiden
ta is se va ian· ocupar 'durante a 
sua xunta La antillana de buscar 
unha saída beneficiosa ao enredo 
iran í, dado que iste enclave é de 
vital importancia dentro do 
eco-sistema enerxético do mun
do capitalista. Niste senso, é moi 
probable que Ca rter lle teña 
encargado a Giscard, Smith e 

Cal laghan algún tipo de presión 
co ncreta: sabor da oposición 
moderada iraní, e .en especial 
sobor . du es.i 1 iado 1 ider d·os 
musu.lmáns persas, 'Khome ini, 
que. reside en París e dende ali 
lanza as suas proclamas contra 
do Sha. 

lst a maniobra sería o primei ro 
slntoma do novo repa rto~ de 
funcións definido no cumio de 

Smith 

. Guada lupe. 1 ste reparto outo rga
rial le 'a Franc ia a cond ició n de· 
pot encia militar de reserva, a 
Aleman ia Federa l a de potencia 
eco nómica, a de Gran Bretaña, 
f inalmente, a de bra·zo· dip lomá
t ico. Os esforzos poi ítico-mil ita
res ·dos tres países coord inar(an· 
se coa poi ítica esterior no rte· 
ame r¡cana pra defender os inte : 
reses c·apitalistas alí Ónde es.tes se 
viran ameazados .. 

O ME.RCADO CHINO 

As axenc ias info rmatitias inte r
nacionais bombardearon os tel e
tipos con amplos temar ios que 
t iñan de se ter tratado na illa de 
Guadalupe, pro un aná lisis por 
riba de ditas previsións ind ica 
que na sua meirande parte se 
trataba de asuntos concretos de 
máis e que difíci lmente poderían 
se tratar nunha xuntanza tan 
breve . 

Xunto ao prob lema do Irán, e 
tamén dentro da léxica da 
estratexia occidental, inscr(bese 
un segundo tema que completa
rí a as conversas dos catrb man· 
da t arios: a rentabilización con
xunta do inmenso · mercado ct)í
no . . 

Si no caso do 1 rán a no~ a 
poi ítica ester ior occidental se 

Giscard 

dirixe nun s.enso (presionando os 
Estados Unidos sobar dos seus 
tres aliados), no caso do merca
do chino a presión efectuousé ao 
revés. Francia, Alemania e 1 ngla
terra esixer agora tras apoiar 
decididamente aos Estados Un i
dos na cuestión iraní, a sua 
tallada nQ gran mercado chino 
aberto ás inversións occidentais 
tras da normalización ge rela-

··Cións chino-norteamericanas. A 
materialización diste interés non 
se fixo esperar : Callaghan· anun- · 
ciou xa a venda de 20 avións 
"Arfier'-' á República Popular 
China. 

No prósimo mes de xulio, os 
catro dir ixentes que se atoparon 
ria illa de Guadalupe volveranse 
xuntar. O escenario sera Tok yo, 
e na · 'conferencia incluiranse 

· ademais· Xapón; -Canadá e ltal·a . 
·Diste qatb despréndese unha 
derradeira deducción. Estados 
Unidos discute agora- certos 

· Callagham 

prob lemas poi íticps con Francia; 
" Alemani,a e Ing laterra pro <non 

con Canadá, Xapón ·e Ital ia , tres 
pa{ses occidentais de gran poder 
económ i~o, pro feble en pol·ít ica 
esterior , que d is.te xeitG> qUedan 
relegado~ a ün claro segundo 
plano. lstas son as consecuencias 

· · , · da" lóxica · do : poder que : impera· 
nos altos niveles do mundo 

· cap'ita.1 ista. 

.....-: .. -

A ROSA Tl1UtA 

·CAMBE.OS ,1' _I 

X.A. GACIÑO. 

Un ano tardóu en resolverse o confl.icto armado entre 
Vietnam e Kampuchea (antes Camboia), que escomenzóu 
polas pugnas fronterizas, derivadas do desorde imposto polo 
coloriíalis.mo nas lindes natura.is dos distintos pobos de 
Indochina. Dende xaneiro de 1978 a xaneiro de 1979 
Vietnam agardou •a que se agudizaran as contradicción~ 
internas en Kampuchea, c.uia reordenación económica se 
estaba a facer con grandes sacrificios impostas á poboación 
o máis destacado dos cales foi as deportacións de masa; 
urbanas ao medio rural (criticadas agora mesmo por 
Ne>rodom Sihanouk dende Pekín, aínda que o ex-príncipe 
condenara a invasión vietnamita). 

O réxime de Poi Pot, que mantiña estreitas relac ións 
con Pekín, dende que sustituira en 1975 á dictadura 
pro occidental de Lon Nol, recib(u o pasado 6 de xaneiro o 

'seu golpe mortal, coa caída de Pnom Penh nas mans das 
tropas rebeldes, apoiadas polos vietnami~as. Nun ano 
ente1ro de tensión bélica entre Vietnam e Kampuchea, o 

· descontento popular contra das drásticas medidas poi íticas 
e económicas de Poi Pot consolidaron un movemento 
interno de resistencia, que, coa axuda dos vietnamitas, cu ia 
potencia militar (fraguada na longa loita anti-imperialista) é 
moi superior á ·de Kampuchea, derrubóu ao goberno que 
mellares relacións mantiña con China, no contesto da 
peni'nsula indochina. Os vietnamitas aínda conservan a 
aureola de héroes defenso re s de Indochina contra do 
imperialismo, como pra que a súa actuación a vexan con 
simpatía as masas populares, especialmente se actúafl contra 
dun goberno que viu deleriorada a sua primeira imaxe 
revo lucionaria. 

Pero o conflicto camboiatlo-vietnamita tén outros 
facto res a CQnsiderar prp situalo nas suas ve rdadeira 
dime nsións. O primeiro, que, do mesmo xeito que 
Kampuchea tiña graves problemas internos, tamén os tén o 
réxime de Hanoi. As dificultades de reconstrucc·ón dun 
país destrozado por un longo período bélico v íronse 
acrecentadas pala evolución política china, que, cada vez 
máis, ve a Vietnam como un axente da Unión Soviética, e, 
como consecuencia, 1 imftalle un ha axuda que sería vital, e 
que, nestes momentos, somentes pode agardala Hanoi de 
Moscú, porque, por suposto, Norteamérica, como reacción 
revanchista contra dos causantes da sua primeira desfeita 
militar, non somente non ax u da a Vietnam, senón que 
decretou o boicot, por medio do Banco Mundial e o Fondo 
Monetario Internacional, contra de quen comercie con 
Vietnam . O espectáculo das masas de refuxiados vietnam i
tas (integrantes dunha poboación da zona dominada polos 
norteamericanos e que, palas características das sua s activ i
dades naqueles tempos, non se acomodan ao novo sistema 
social e económico), ás que os países pro-accidenta is non
queren prestar axuda pra facer máis dramática a sua 
situación e que sirvan de publicidade anti -vietnamita, son 
un ha mostra simbólica das dificultades internas da 
reconstrucción de Vietnam. Afirmah a personalidade 
nacional e revolucionaria cunha guerra que tende a 
distender o marco poi ítico asfisiante que o rodeaba, é un 
dos factores a.ter en conta neste conflicto. 

Ao fondo, queda o dramático enfrentamento ent re as 
duas potencias socialistas: A Unión Soviética (que estaría 
det rás de Vietnam) e Chlña (cuia presencia en Kampuchea 
era tan evidente, como que tiña a vinte mil "conselleiros" 
milita.res al í destinados). Chegouse a talar dos perigos que 
poderían derivarse duriha posible invasión de Vietnam por 
China, e da _previsible resposta S<!lviética, pero non hai 
indicios de que Pekín vaia optar por esa solución. Tanto os 
rebeldes caµiboianos como os vietnamitas tiveron moito 

' coidado de non plantexar e~frentamentos e.os "conselle i
ro s" chinos, e parece que houbo un ha especie de tregua 
pr'evia, antes do asalto definitivo á capital, pra que os chinos 
poide ran abandonar Kampuchea sin problemas. 

Norteamérica, por ~up~sto, alineouse co'n China, na 
condena da intervención de Vietnam. A postura norteameri
cana, rexe ita.ndo calq~er intervención estranxeira nos 
as~ntos internos doutro país, entra de cheo no máis claro 
cinismo hi'stórico, sobre toc:Jo cando o din referíndose ·a 
Indochina, onde os norteamericanos foroo os máis 
estranxeiros e os máís agresores bélicos que conoceran 
nunca aquelas terras. Paradóxicamente, por outra parte , o 
';1de'fensor" dos dereitos humanos J immy Carter dixo n.o seu 
día qu.e Kampuehea era precisamente án .dos peores países 
'nese senso. · · · -· 
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EPORTES 
ZA E PESCA 

lontrci .~1· 

.ía un amigo meu que cando ·era rapaz, '>' .- . 
día , xa escurecendo, mentras paseaba polopeirao 
ua vi'a natal sentíu como asub·iaban e pensou 
0 chamaban a.él, pro por moito que mirou non viu 
nguen. Pro sucedeulle varias veces, e intrigado, 
entouno. Disque lle contesta.ron. que erarr . 

ontras en celo ne~a época do ano. · -
P.uidera ser verdade, pois antano esta 
c'ie animal era .abondante e a índq hoxe 
é rara na nasa terra, pois os nasos ríos -
límpos, e pala contra, noutras zonas da 
ínsula Ibérica están desaparecendo por mor 
verquidos industriais e urbanos que se botan 
ríos, que este mamífero, xuntamente con 
s avés, o martiño peixeiro e o merlo rieiro 
verdadeiros "termómetros" naturais indicadores 
ureza de auga dos ríos, coma os "liquens" 
ind icadores da contaminación atmosférica. 
isminución das poboacións destes anima is e 
a das causas palas que hoxe a Lei os ampara, 
hib indo a sua captura ou a sua disección, 
com<;J merca las ou vende las, vivas o_u rriortas. 

sa abondanéia pretér it a de
e a q ue é éste un anim al que , 
ando apa rte ao home , tén 
¡ poucos nemigos. nat u ra is, 
ido ao jei.J tamaño e co stu
. Po de p esa r entre cinco e 
nce kilos, ·e mid, contando 
eza, carpo e cola, entre un e 
con coarenta metros, polo 
pode capturar anima is d o 
ño dun ganso ou dunh a 

e, enque as estadísticas fe itas 
e da sua alimentación ind i
que os danos á caza son mo i 
cidos, correspondendo a m i-
da sua dieta a peixes, unh a 

rta parte a cangrexos e rás e o 
o, case 'a partes iguales, 
'rtase entre aves, froitos, caza 
ater ía vexetal. Prec isamente 
este tipo de mantenza, din 
a su a ca rne tén sab o r a 

e, e t empos houbo nos q u e a 
xa católica permitía comer 
ras 'anque fose abstinencia , 

conside ralas pescado ; este 
cur ioso co iPcide co com-

probado por nó s n as monta.ñas 
do Coural hai c inco anos, onde 
hai xente que a come conside
rándoa peixe po r viv ir no río 
(ment ra s que rexeitan a donosi
ña, parente prósimo, por co nsi
derala animal pezoñento). 

Conocidos son os seus cost u
mes acuáticos, sendo preferente 
mente dulceacuícola, anque visi 
ta as augas do . mar, e témo las 
visto pescando en pleno día na 
r ía de Corme; tamén nalgúns 
libros se dí que eran moi 
abondosas na legoa de Valdovi
ño, que como ·se sabe tén 
mistura dé auga doce e salgada, 
onde- din que nun soio ano 
mcitaron corenta exemplares, 
(parece ser que a auga · lle sirve . 
p ra limpar a pe! de pa rásitos), 
pro preferentemente habita .nos 
ríos, ainda naJgúns pequech os, e 

así hai tres anos, co!leron ,.un 
macho nun prado á beira dun 
regacho cativeiro a tres ·ki lóme
t r¡os de Santiago. Como nesta 

ocas1on, ás . tleces cáptú r.anse 
lontraswlonxe da auga, po is son 
animais vagamundos que se tras
ladan duns lugares a QU t ros 
atravesando carbalfoiras , prados 
e te rras de labor; esta é un intre 
élif íCil p-a eles poi a cortedaae das 
SUé!S patas, que as fan vul ne rabies 
ao non poder correr, anque as 
suas queixadas son quen pra 
d.efendelas. -De .todas-. mánei.ras, . 
un can grande-- ou unJ obo dan 
boa con.ta da !ontra (os ingleses, 
moi afeizoados á caza eón can.s, 
ériaron unha .raza especial, os 
otterhounds - ·en inglés otter
lontra- especialmente axeitados 
·pra cazar estes animais, e sabor 
de todo a xente que ~topa no 
seu camiño é ben seguro que non 
a respetarán, matándoa, anque 
se ñal polo chiste de facelo e por 
pode r amosca ll a lqgo aos veci
ños. Como adaptación a este 
réx ime de vida acuá t ico, o seu 
pe laxe é moi espeso e impe rm ea
ble , e cando se introd uce no r ío 
queda unha c apa de ar en re o 
co iro e o pelo que impide que o 
an imal se enfríe; tamén t én 
unhas membranas entre · os de
dos , tanto nas patas de dia nt e 
como .nas de tras, usando éstas 
xuntamente coa cola pra se dar 
pulo na auga e as dianteiras pra 
dirixir o movemento. Logo tén 
adaptada a sua visión pra ver 
cando esta mergullada, habendo 
autores que di!J -gue ve mil lor 
dentro que fora da auga, e tamén 
pode pechar he_rméticamente os 
ouvidos pra que non 1 le entre 
1 íquido neles. 

O tobo pra criar -está · perto de 
auga, cunha ·cámara interior con 
follas e herba- seca, é .que se 
chega dende baixo da auga' a que 
ás veces tén outro burato pra 
ventilar, pois este tobo na 
cr'anza cheira, debido aos restos 
tle peixe que podrece- e aos 
escrementos: Al í nacen de dous 
a catro cachorros que logo de 
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dous me·ses son e.nsü1ado-s. pora ~ ci r. este s .an·imais· . . Tamen nó S:-! 
nai. Si se cqllen noviños, pó~eÍll:. :' · · .: E~ta.dQS- un\d~s se .. tixeron ~sp e ~ ~ 
se ·domesticar convi\Íindo co riencias a base de eliminar :todas 
home, e nalgúns países asiáticos . as lont ras de alg'úns río.s, vendo a 
ensinanlles a p"'escar pra o dono. · comenencia da esistencia de 

·Anq'ue-xa ,dixernos -que come · animais predadores pr·a evi t a r 
peixes, entre eles pers i ~ ·ue máis que se descastaran as razas dos 
ás anguías, por ser máis .lentas~ peixes. 
sin escamas, e por semellanza Pra.- rematar, digamos q ue 
captura tamén cóbregas de auga escoitamos . xente que talando 
{do xénero natrix) cando anqán . destes animais lles chaman "nu-
ás rás. Logo nos seus escremen- · tria" (en. casteÍán a pesares de 
tos aparecen as escamas, espiñas, talar delas e~ galego); teñan 

· partes duras dos insectos e pelos presente q ue, amais de ser 
das ratas de auga e outros ·lontra, lónt rega, ou londra, voces 

. peque nos mamíferos. A pesares galegas perfec tamente válidas, 
de que os seus detractores din · dise lontra· ~ n ital iano, lon tra en 
que comen moita troita, en p.ortu:-,ués e loutre en francés . . 
Suiza compro baron que ao el imi- Conservemo s as lontras e conser-
nar as . lon t ras_ e mprobecía a vemos o idio ma . 
poboac;;ión psicícbla, polo que 
logo tiveron q ue vo lver introdu-

ARTES GRAFICAS 

PAT IÑO 

·- e · SERIGRAFIA 
FORNfCEMÓS: maquinaria e productos "Agfa-G evae rt" 

{so lucións- pra positivadQ: ou negat ivado d irecto " Copyp ro of"; 
solúcions pra , positivadó - '.cJu negativad o t ransparente e 
mon9cr.omo ' !.Copyc;r~.me~'. ; ~.~olucións pra' p lanch-a s de offset 
d i' recta·s do orixina~ "Copyrap id"; soluc"ió ns pra nega t ivado 
.a x iña ·'.:' Rápidop r-i; t"; etc._; étc-.) - Prensas de probas p ra o ffset. 

-:..:...:.ciza.lla{ -Astralos . .:_Vex"eta is e poleisteres p ra o rix i-
nais.~ Letras de. trafisfe ~e ~ cia, t ra mas, t itas, m esas de 
montaxe, "sprays", ~te ,· "Z'ipatone".- Te~idps s intéti cos ou 
metál icos; emu lsions pra sérig rafía; pe l ícu las p ra m ásca ra e 
ser igráfi cas.- T intas "P risma" ou pra c i_rc uit()s ie·lec ró n ica 
" Naz :Dar".- ... Máquina,s de imprentúóri -manuel, se 
m iatomáticas o u au to máti cas pra: p lano , Cilíndrico, cón ico , 
o va l, etc.- A mais t e rnos unJ abo de .totogra'fía e' to tos_e rigrat ía 
á suci ,ll o ntade. ' · · 

sistemas -de 
. . 

-MARCAXE ªCONTROL 
Pra ma rcaxe ou co nt ro l de tuvos , ' cab l~is , chapas, 

p avi mentos, vidr ios , fe rrament as , barcos, :~te., et c . 

FORNECEMOS: Rotulado res ir:id.ustria is. Sinaladores 
·siderú rxicos en fr ío e quente. Lápices eléctricos. Estilográficas 
Je ác¡do . Se los ·de caucho, tampons e tintas de marcaxe. Rolos· 
d e ma 1·caxe'; ~mprensiñas. Ind icadores de tempe rat u ra .Wahl 
'(con.tacto e d istancia). Etiq uetas metálicas.. Jr l·act radoras de 
p lant il las d e cartón ace itado. Impresoras flexo' e 9JfSét p rá 
ba rras, t ubos e cables. P rensa~ termo imprnsión. ·Gop.if icado.(as.; _ 
Se r igraf ía. Etc. - -· · 

I! :\ in formese ·-sen -~ c;ompr-om i_s·o 

L•J MARC~F·•x, s~A~ 
Otic.: Alfonso X El Sabio 5, 4.0 B. telf. 29á45á:;:Aimadén~'Z&Ólbra-T:&>.-:,~~·: 
se>tári (16,00 .a 1 ~,00 hora~;) tetf. 4234S6 VIGG. . 



LJNHA RIQUEZA _A APROVEITAR 
. . . 

Os cogumelos obteñen hoxe nos mercados europeu s 
pt ecios mo i altos,.·de tal xeito que me~smo se están a face r 
xa espo rt acións · dende o noso país, tan pronto agraman no 
seu tPmpo nos nosos bosques e terras. Polas condic ións 
climatolóxicas e edafolóxicas de .Galicia, os nosos cog m · 
los teñen moita variedade e apresentan moita riqueza e 
variedade, de tal xeito que este aspecto da-Micolox·ía est~ a 
coller dende hai ·xa algún tempo moita impo rta r:icia. Dend 
hai xa case vinte anos, o Centro de lnvestigacións Fores ( í 
de Lou rizán, en Pon:teved·ra, vén trabal !ando neste eiao d · 
Micol xía , facéndolles chegarmáis xentes da. cidade e máis 
da aldea os primeiros conocementos sobre dos cogume los. 
'galegas, atraveso de curs.os que se celeb1·an no tempo en que 
el e agraman. · -

Hoxe pódese decir que Galicia canta xa ~on xente que 
tén un ni vel acaido de conoceme"ntos sobre da mater"ia, 
tend o c.olaborado co Centrn de . Lourizán, rieste ·labo r 
divu lgat ivo, o '.'Servicio de Extensión A.graria" , no que 
Amador Troncoso foi o máis grande defensor desta cast-e de 
labor informativo. · 

Hai _xeote que puxo en cuestión estes curs9s, afirma. do 
que era perigoso de máis por en mans de xente. i·nesp.er_ta 
unha materia coma ésta. O éerto é que, mesmamente por 
mor destes cursos, hoxe na nosa Terra non se tén noticia 
ningunha de intosicacións por ·cogumelos .venengsos en 
persoas que acod irán aos cursos. , Mri smamente · por-que, 
ademáis, a función divulgadora destes cursos vai dirixida · 
maiormente a Elar a conocer, en primeiro lugar, a verdade 
do perigo deste ·consuma· alimentario importañte, pra quen 
non dispoña dos conocementos elementais q1,..1e lle permitan 
·diferencia r os cogumelos comestib les dos que non o son, 
por ser venenosos, ou sinxe lamente, non doad_os de d ixeri r. 
En segundo lugar, porque tamén se esplica cómo se ten de . 
ap1 ov eitar esta grande ·riqueza que a nosa Terra tén e que a 

da terra asobaUaü ~ 

SOBRE O CAMEO 
DE TOPONIMIA 

Na .carrete ira coma rcal 546,' · 
Monforte - Ou1 ense , kílo metro · 
83, no cruce co camlño veciñal 
que vai a Luintra puxeron · iste 
sinal vai xa pra tres ' anos. o 
letreiro debería decir "OS-PEA
RES" 8, pois Os Peares é a 
pequena vila que está a oito 
kilómetros camiño de Monforté, 
e que se chama diste xeito en 
recordo dos "pasares, piiares ou 
piares" que susti"tuiron ás barcas 
do antergo e temido "porto do 
Miño" das ·crónicas medievais_ · ~ 
pra atravesar o río. 

Pro sabe .q ios qué vermes an
darían a pacer no subsconsciente 
do escribidor, que o nome saiu 
"Los Peazos" que máis ben se
mella "anacos" en andalú : 

FRANCISCO XAVIER FERNANDEZ DE· ANA MA_GAN . 

naturela-pó~ nas nasas mans sen traballo ningún. r venenosos. o máfs perigoso é o "amanita phaloides" 
Así, hoxe os labregos e os vi legos, poden sair ao campo que, cOmendo 1 O grs., pode morrer un home de 80 kg .' 

a apañar, pra lggo c;>s xantar, unha cea de cogumelos de moi morte é moi dura, chea de sofrimentos, e con 'conocem 
'boas calidades· :como pode.n ser o "Lepiota procera" ou hastra o firi. ~ste cogumelo "aman ita phaloides'', abond 
choupín, Zarrote ou pan de ' cóbrega, "ca.ntharellus ciba- nosa Terra, e pó.dese diferenciar, ben a .pouco que se co 
ri us" ou cantarela, "boletu\s edulis" ou andoa, "Lacter ius o xén ro. "Amanita'' ternos outros tamén perigosos, e 
de l iéiosus" ou leiteiras e "helvellas" ou orell.as, etc, que xa o "aman ita panterina" e o "aman ita muscaria". O prim 
dende hai sécuíos se viñan comendo · en comarcas nasas acastañado con pecas brancas, e o segundo, roxo con p 

. polos nasos labregos, escollendo case sempre a mella r tamén brancas. · 
specie . · . _ . · Por outra banda, os máis cogumelos tamén ven eno 

Fina lm ente, compre describir, ainda que moi breve, os ademáis dos devaditos, como o "cortinarius", ''orellan 
cogumelos galegas, os q~e son comestibles e os que se . "ehtQloma lividum", etc, son de terrees con moito cal· 
deberi rexeitar ·por venen-osos e in'comestibles, dando unhas , que non son ·na'rmais en Galicia. En canto ao envenen~ 
pequenas normas pra o ~aso de se produci r un envenen a- to por cogumelos, apresen ta n fortes diferencias asegú 
mento. · _ tempo que leve o proceso de incubamento dos ve ne 

Ternos, en.treos primeiros-comestibles que se atopan na H inos que chegan a durar mái s de 40 días, mentras 
nasa Térra en setembrn, ao ''lepi.ota procera", ou Choupin out ros apresentan os seus efectos despois de dúas ou 

. ou zarrote, que x-urde: embaixo das viñas .e nos pasteiros, ho ras de os comer. 
cun sdmbreiro o.u chapeu grane.Je, pé fibroso, anelo corred.i- Como consellos en caso de envene.namento porcons 
zo. Boa calidade cando é no'vo. de cogumelos venenosos, debe se facer o seguinte 
, O "ch~·ntarellus cibarius" ou cantarela, é un dos má is Facerlle gamitar todo o que teña dentro ao afect 
qelidos cog.umelos, que medra debaixo dos carballos. Ule a recollendo os restos pra facer un análisis axiña e determ 
mazá ou pavía. A sua forma é ,de cuncha sen laminiñas, qué espec-i-e de cogumelose trata; b)agarimar ben a pe 
anque. con preg.ues deb'alxo- do chapeu au sombreiro, Moi doente, pois ha sentir moita friaxe; c) non lle dar ning 
boa cal'idade . bebida alcoólica, pois eso fa i que o veneno ch egue ante 

Q ."boletus edulis" ou andoa é o noso mellar cogumelo sangue; d) levar axiña ao doente a un centro asiste 
pra espo-rtación. Grande chapeu; branca por embaixo. Pé m 'd ico. 
barrigudo pala parte baixa. Embaixd do chapeu tén un Compre rexeitar sempre, en caso de dúbida, os cog 
hir.neneu poroso. · los que non se conozan ben. Os que teñan volva e a 
, Ademáis, tamén podemos atopar comestibles, entre eles emba ixo débense refugar sempre. 
o '_'Tricholoma equestris"·, o ''factarius del iciosus" ou 
leiteira, o- "fistulina hepática'', etc. A nosa Terra en 
cogumelos, como en moitas outras riquezas naturais, é toda 
un mundo .· 

"O -que sí é abrigado co no-cera r~ndo son os cogumelos 

Os cogume los son un prato delicioso polo qu e deb 
mo itos galegas e alleos, e non sin razón. Son, ademais, 
producto natural que té n moi boa calidade na nosa Ter 
qu e non precisan de coidado ningún . 

' a coller as causas en se rí o. 
LOIS A. POUSA 

Os Pea res 

CONTRA OS RESIDU'JS 
NUCLEARES 

Os .abai;o firmantes, profeso
resc i-_ estudantes galegas da Uni-

ternacional. 
: Sigue.n-cincuenta firmas. 

O CONCE-LLAL PADIN 
E DO DESPIDO LIB~E 

A ln te rsindical Nací al Gal 
ga (l.N .G.), denuncia o despido 
dunha compañeira da emp resa 
IMPORT (Pablo Padín Sánch ez ), 
argumentando regulación de 
plantilla . 

O certo é que tal regulación de 
plantilla non esiste, xa que nos 
últimos seis meses incorpomu a 
plantilla duas novcis tr~ballado 
ras, as cales continúan. 

é o Sr . PADIN. ESTE PAT 
CONSIDERASE DEMOCR 
E DEFENSOR DOS TRA 
LLADORES. 

Pero o Sr. PADIN deu mo 
da sua "democracia" 6 rep 

· 1 iar á compañeira despedida, 
do esta negou facer a 1 imp 
do comercio, traballo qu e 
correspondía a sua catego ría 
pendenta), mandándoa ó al 
cén á !impar máís de 1.000 r 
de papel e alfombras, coa in 
c ión de que aburr ir a e ma rch 
O non darlle resultado, C" 

beouna de loca l, aducindo 
non atendía ós el ientes . lG 
se pode atender ó~ el 1e ntes 
pando papel e alfombras ? 

O que o "demóc rata" Sr. 

Xa non é a primeira nin a 
segunda vez qiJe alguén arri nca 
a si nal e o . bota polo monte a 
paix o. Pro deseguidiña aparez 
:unha brigada móvil nun cami ón 
pintado de raías amarelas e torna 
á chanta1· o sinal cada vez mái s 
fondo e máis fornido de cemen
to. 

Proba evidente do grandísimo 
inte das autoridades do 
M.O.P. de .. Ourense pola conser
vación e millora da nosa toponi : 
mía. 

~versidade de Salamanca, que in
da que esteñan fara da sua terra 
por razóns de traballo, non se 
~inten desvencel la-dos dos proble
mas de Gal icia, tendo 1 ido en "El · 
País 1

' de 20 de Outono que a 
Gran B reta A a está a botar os 
re.s íduos das su as industrias nu
cleares a 600 millas da costa · 
inglesa e soio 388 da Estaca de 
Bares, esistindo ademáis o risco 
de que a Corrente do Golfo, 
poida te las arrastado cara ás 
costas ·galegas, . diríxense _ao Go
berno e ás autorid9des españolas 
manifestando a máis enérxica 
protesta por este feitÓ e esixindo 
que fagan as xestións oportunas 
anté. o Goberno. do Reino Un ido 
pra remediar tan grave atentado · 
ecolóxico e pedir · todas as res
ponsabilidades a que haxa lugar 
según as ncirmas do Direito in-

· Es tes fe itos estanse dando con 
certa asiduidade no seclor do 
COMERCIO; cando un traballa
dor non está disposto a deixarse 
esplotar, facendo traballos que 
non lle corresponde, bótano a 
ru.a, amparándosP, nas leises fas 
cistas aínda vixentes, como é o 
DESPIDO LIBRE: 

DIN non estaba disposto :i t 
rar era unha traballadora dis 
ta a defender seus intere·ses 
dos seus compañ-eiros, infor 
do dos seus dereitos e do 
deberían cobrar, o cal ó "de 
crático" patrón non ll e ínter 
ba pagar. 

Coa pouca paciencia que nos 
queda, pregamos a quen corres
ponda unha urxente reparación, 
e a ver si dunha vez empezamos 

Neste caso o feito vén dado da 
· man dun CANDIDAT,0 A AL
CALDIA POR U.C.D. nas prósi
mas eleccións 

Solidarizámonos coa co 
ñeira despedida e ESIXIMO 
SUA READMISION. 

l.N.G . • Vigo, Nada! do 
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AS IMAXES ROMANICAS 
EN GRANITO . 

DA NOSA SEÑORA 

O granito duro e ·fráxil da 
te n-a condiciona ao canteiro, 

-que tentar'á zugarlle todas as 
posibilidades; il busca o retrato 
físico e psicolóxico que tratará 
de conquerir- co releve e. c·oa 
coor. A pedra dura non permi
te máis alá dunha rexidez ' 
·maiestática que_. lle dará ás 
imaxes un porte de garbo e 
señorío cheos de respeto. O 
material condiciona ao artista, 
e o granito galega pecha ao 
artista galega dentro dunha · 
personalidade- que se mantén 
dende o mega! ítico aos ca5tros, 
ó románico, ó. bar:roco ou á 
mesma escultura contempo
ranea; a movilidade non se 
conquire de cheo no granito, 
mais as esculturas ganan na 
abstración, adequiren outras 
.connotacións, novas significa
dos que van máis alá da pose, 
da estadea ou da estafermí3 do 

• retrato. 
Hai -que botarlle unha ollada 

ás imaxes graníticas da Virxe 
nai, disa Nosa Señora que 
dende os tempos do románico 
fén unha boa chea de devotos, 
isas imaxes cantadas poJos 
t roveiros da nosa 1 frica galaico
portuguesa e nas que -buscaban 
o seu apoio os guerreiros, os 
labregos, os poetas ou os 
mesmos reises. Escoitamos as 

. cantigas de Alfonso X: 
''Santa María válemé iai Señor! 
e acorrede a ;oso trovador 
que mal !Je vai ... " 

Isa N_osa Señora será a 
abogosa de todos e en todas 
partes; nas máis fartas e bariles 
da paisaxe ha ter a sua ermida 

· pra acollerse os pelegrinos ou 
os romeiros ofrecidos: O Faro ' 
de Rodeiro, no medio 'e medio 
de Galicia, Reza, no Ribeiro do 
Miño, a Franqueira nos cumios 
da Fontefr í a, na Cañiza, Pasto
nza, outeando o Atlántico na 
Cor uña e tantas outras grandes 
ou cativas eirexas, catedrais, ou 
ermi das que nos seus retabas 
reco ll en a imaxe da virxen nai, 
tra ballada na pedra nos séculas 
XII , XIII ou XIV. Sentada na 

oi.Clioma 
ALGO SOBRE 
ORTOGRAFIA (11) 

Irnos continuar hoxe este 
pequeno repertorio de normas 
01 tográficas, que non pretende, 
nen moito ·menos,· ser esausti
vo, senón semente dar unhas 
receitas pra a escrita do noso 
idioma. Primeiró, lembremos · 
brevemente os tres puntos 
anotados: _ 

1. - KJ on se üsan pra nada os 
apóstr ofos. Esc~ibimos do, nes-
te, do.ut ro, e:tc. , 
·· -2.-'- . Mantense o h- inicial 
etimolóxico: · hoxe, · haber, ho
ra ... 

3.-· Escribiremos, en tro
ques, aí, ·velaí,- proibir; aderen-
te, coesión.·:. . . 
· 4 . ..;. As ·contrac.cións que se 
reflexan na. escrifura son . as 
seguintes: _ 

a) · Contr·accións de preposi-· 
cións cds artigas O, A, OS, AS: 
, A-AO, _A, .:AOS,AS ~ 

DE - DO, DA, DOS; DAS 

sua catlei r e ~oa. cara aLongad_a .. 
como est 1 ía ·de mÓda cJ Jquelá, 
facianas que somellan te r o 
bocio. Os ,ollos esculcand9 pra 
o romeiro con seriedade, e no 
seu colo,- o neno que güinda a· 
sua bendición . Os .dous estªn 
tesos ·na d1Jra frialdade · db 
granitó, algo que se tinxe coa 
quentura dos coores rechaman
tes, o azul vivo do manteo 
salferido de rosáceas de ouro 
purpurina, bai-xo do que está -
unha saia roxidíil de enrug·as 
paralelas, e ao compás do 
cabelo caí o. velo branca que 
pinga da coroa dista raíña do 
ceo, as meixelas roxas, vivas. de 
quentura. 

A lmaxe da virxe nai. romá
nica nos séculas do gótico 
tencion-ase darlle axilidade, mo" 
vemento, e é . daquelá candó 
apárece a vin!e do l·eite, isa nai 
que saca .o seu peito e lle qá de 
mamar discretamente ao · seu 
neno. Son as imaxes da virxe 
do leite que preside o ábside de 
Oseira, a virxe do Paradiso da 
Catedral de Ourense ou· a 
mesma virxe .dos Olios grandes 
da Cate~ral luguesa. 

Nosa SeAora presidirá sempre -
es pó rticos das e1 midas románi
cas; al í está en epifanía, agasa
llada polos reises, como na 
Colexiata da Coruña ou nas 
eirexas compostelanas de San 
Fiz, a Corticela, S. Bieito .. . 
Virxe matrona que serilpre ha 
estar observada deride un cu
rrunchb polo seu S. Xosé, un _ 
pouco ladeado, como si con il 
non fose. a cousa, e ñoutra das 
bandas non faltará a figura do 
oferente, do devoto que co_ñtri-

. buiu a facer o pórtico e que se · 
ha deixar retratar no granho 
axionllado aos pés da virxe: 

Moitas imaxes da Nosa Seño
ra románicas botáronse a per
der coas estéticas do· barroco e 
trocáronse por imaxes máis 
realistas, de vestir e con cabelo 
natural de ofrecida, santiñas 
que a pesares de todo cQnser
van a cara de pau das anterio
res, das vellas esculturas de .. 
pedra coas que se foron facen
do recén os gnticuarios enga
nando aos cregos, as vellas 
santiñas que escoitaron os 

CON - CO, COA, COS, 
COAS 

EN - NO, NA, NOS, NAS 
POR - POLO, POLA, PO-

LOS, PO LAS ·. 
b) Contraccións de preposi

cións con UN, UNHA, UNS, 
UN HAS: , 

DE - DUN, CUNHA, DUNS, 
DUNHAS 

CON CUN, CUNHA, 
CUNS, <;;UNHAS 

EN NUN, NUNHA, 
NUNS, NUNHAS 

e) Constraccións de preposi
éións con EL, .ELA, ELES, 
ELAS: 

DE ~ DEL, D.E'LA, DELES, ·: 
DELAS . 

EN - NEL, NEL.~, NELE$, 
NE LAS (1) . 

d) Contraccións .,d_e preposi ~ 
cíóns con dem·ostrativos:__,. · 

DE - OESTE, .DESTA, DIS
TO, -oESTES, üESTAS; DESE, 
D~SA, DISO, DESES, DESAS: 

versos dos xograres, q~e ~enti
ron o agarimo do refregar _ os 
panos ·dos devanceiros ou que 
baixo da sua pedra gardaban os 
segredos da namorada ou do 

DAOUEL, DAOUELA . 04 
OUIL..O, DAOUELES I DA-
OUELAS. , 

,._EN - NESTE, NESTA, NIS
TO, NESTES, NESTAS. NESE, 
NE_SA, NIS01 NESES, NESAS. 
NAOUEL~ ··NAOUELA, NA-

·ou1LO, NAOUELES . . NA-· 
· OUELAS.' - .. ' 

e) Contraccións ·de preposi
cións con indefinidos:-

DE - D-OUTRO, DOUTRA, 
o·o u T ROS, ' DOUT R As·. 
DALGUN,DALCUNH~DA~ 

· GUNS, DALGUNRAS. 
EN - NOUTRO, NOUTRA, 

NO.UJ.ROS, NOUTRAS. NAL-
GUN; . NALGUNH~ NA~ · 
GUNS, NA_LG.UNHAS, NAL
GURES (igual a nalgún lugar) . 

.f) Contracdons de prono mes 
- persoais: 

- MO, MA, MOS, MAS ..- .. 
- CHO, CHA, CHQS-, CHAS. 
- LLO, LLA, LLOS, LLAS 
- ~ NO LO, NO LA, . NO-LOS, 

NO LAS 

.. ......... 

coma a ind9 se lle 
vén faéendo na Virxen ·do 
Pa·radiso da Catedral de 01:1ren
sé oU .; ~a ·da Cortic~á · de · 
SafltiagÓ, capélas- á~ q~e os 

· ofrecidos levan seus escri tos de 
súprica, que esconden baixo 
das fendas gran lticas .. : cecais 
pra que a santa os colla e os 
escoit~. . 

1 

MARI.A PILAR GARCfA NÉGRO 

VOLO~ . vol.Aj VOLOS. 
V OLAS 

- LLELO, LLELA, Ll.~E- >' 

LOS, LLE LAS J2 } 
5.- Na fala do noso idioma 

real izase, da m.anei ra xeral, a 
asimilación do artigo ao verbo 

·(cando este remata en -r ou en 
-s) e tamén aparece a forma 
alternante do artig10 (l.o, la, los, 
las) cando lle precede unha 

· palabra que termina en -s. De 
xeito . que.. o que decimos 

- rea lmer;ite é: tódolos-nenes, vai 
dárllela lección, lléchelo libro 
que· che emprestei?- 1 fo i apaña
lás patacas, .tes·. qu_e reco"llelo 
papel, teu filio e máilo ·meu, 
eté.-etc: Na escrita, prescindire
mos de reflexar esta 'asimila'
ción que podem.os refillzar na 
fala e afacermos fácilmente os 

- nasos bábitos de lectura .. a el.a. 

LECCION, . ¿LECHES O LI
BRO QUE CHE EMPRES-

i·TEI?, FOI APAÑAR AS PA- . 
TACAS1 TES- QUE RECO-

- LLER. O PAPEL, TE.U FILLO 
E Mf\IS O MEU. E isto· porque 
a escrita not:"l pode -non debe
ser unha "fotografía" da fala, 
senón un irstrumento cqnven
cional de fixación desta, pra 
facilitar a comunicación neste 

- plano · da . lingua1 e tamén 
porque deben conservar a for
ma da palabra que resulte máis 
~lara e evocadora . 

Proseguiremos· a ·semana que 
ven con. esta · serie de normas 
?rtográficas ~a ~osa lingu_a. -

. (1).- '"El0'' é · un castélanismo 
{"el lo'') ; dé~ese empregar ·''isto1

' ou 
"iso''. . . 

(2i..- Advlrtasé ben a 'difereñcia 
entre- estas formas e máis . ás 
s.inaladas en terceiro lugar (!lo .. . ): 
"déillo" (a él ou a ela) frente a 

As frases anteriores, prc'.muncia- 
das tal e c_omo estapan escritas, 
gratiarémolas porén : -TODOS 
OS NENOS, VAi DARLLES A - - "déi llelo" (a eles ou CJ elasl , 
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SILVANIA (1 ) 

E mil iano Picqt,.1to, xa ben 
coñac-ido como poeta, gañador 
dalgunhos importantes prem ios 
de. poesía, ·e coñocido ~ tamén 
como .auto-r teatral pola sua 
fe rmosa e incisiva . peza . O ,:. 
Caixón, representada polo G i-u

po :reatral'-- Auriense por toda 
Gal icia, remata de p'ubrLcar unha 
o.bra teatral, titulada Silvania, 
que o autor cali.fica de traxedia: 
·A obra constá de cinco actos. 
Ten. partes -musicales e interven
ción do ~o~o como na traxedia · 
crásica grega. 

tan a E mil iano Picouto como un 
9ran poeta . Tanto pol a te,mión 
¡J-oética .como polo dominio da 
ferm a, reai'mente asombroso. 

Nesta nota de _urxencia d ire 
mos que Silvania é, pró que 
escribe , uriha obra ir reprochable . 
deica o ' Aéto 1 V. Dende .o Acto 
IV comeriza~ a decaer pro meu 
gusto persoal , A partir ·do Acto ,..; 
.IV é onde comenza o "desenla- · 
ce" da traxedia. Si non for·a 
como Picouto a escribiu Silvanía 
non · ser_ía a ·traxedia que ·é. 
Tendo en_conta os tl'es primeiros 
·Actos somentes, a obra ·pod ía ·ter 
OUtro desenlace q ue, n.o rT)eU 
entender , melloraría a obra . 

Pese a todo Silvania é unha 
. importante aportac ión ·a 1 ite~atu
ra ga.lega. Con.tén versos fermosí - · 
simos e inolvidables. E esto ?<ª é · 
moi-pos itivo. 
. A edición é sobria e cu idada. 

E unha .mágoa que o testo teña 
tantDs erres de imprenta. -

.... MANUEL MARIA . 

{l) .- SIL VA N1 A por-f~M'ILIANO 
· PICOUTO. Barca de Caronte , eci i.to
rial . Santiago d·e. Co!11postela, 1978 .. 

grari Aula' fo.i . o. 
inst ru mento no . que tocaron 
unha g·randé parte dos 'solistas 

· invitados. Pro, candó f?Or calquer 
razó .n no.n cabía a posibi 1 id ad e 
de utilfzar -a Aula, .. estaba . 
preparé)d'O p·ra o uso o "Yama-

Silvania é unha obra · insólita 
no pano rama teatral galega. No 
que este comentarista entende, 
os antecedentAs desta tra xedia 
están en Esqu ilo e en Shakespea
re. Ta 1:no o espritÓ da 'traxed ia 
cras1ca grega · como o do 
dramaturgo inglés están mqi ben 
as imilados . por· Picouto. Con 
todo $ilvania ' non ,. nos semella 
un ha obra intempo1·al. Semél la: 
nos má-~s ben unha obra un tanto 

. ha" cedido porlá C6mi$arfa . Este 
piano usous,e tamén _pola Comi
saría os tres anos que· s~ celebrou 
o verg6ñentd fasto fr~nquis~a 

anaqónica. Danos a impres ión ·_.· Mus· IC '_A "" ' . chamado "Semana de 
1 Mú~+ca 

de estar lendo unha obra escrita _ · A .. Española {!n ·santiago de Com-
noutro · tempo~ TantO puido postela'·!, se~do. nel on·de _presen-
escribirse no- século IV deriantes- - O PIANO DA UNl,VE;RSI- . · to.u. Ruiz' Pipó algunhas obras de 
de X.C. como .. nó :século .XVI Marc¡al -do Adalid. Logo de ."se 
despóis .de_ X'.C .. ·Tamén ' nos DADE ·GALEGA . Ut ilizar na · derradeira .. '_-'Sema-
parece que, no desen lace se lle ·~fai uns anC:s·: -a "Comisaría na .. • ", quedóu depositado .no · 
foi a mau o .autor. Coi damos que General de la Música" es~ornen~ Audito_rio de Sto. Domi·ngo, 
hai demasiadas ·rñortes, o que lle zaba a que se chamou "opera- onde :-- .O - cu r'so· pasado se 
dá un certo desequilibrio -a peza · ción pianos" e que· consistía na · celebraroñ a[gúns concertos -dos _ 
e unha .truculenc ia un tanto , enfr~ga dunha grand.e cántidade "Jue~es'.'.- Lóxicamente, o piano 
escesiva, o noso xeito de ver . de pi-anbs a sociedades musiéais ' rese.~tiuse -do local onde quedara -

Silvania é, pois, unh¡:¡ traxedia que carec'ían do ínstrqm~nto-;-. A ' e necesit.aba unha revisióñ pr·a-o· 
que ana l iz¡:¡ o probll ema do poder "operación", di-rbdda pplo ?ub- de ixar a punto. Como as ~ obras . 
e da tiranía, que remata sendo . COf:nisari.o Antonio lgfeslas, t,róu- do Opto. · de Música ·. xa remat~-
derrupada polas forzas popul'a- · xo;a GaJicia algÚns piano, sendo ron, ¿ · p~ano po,dería queda r 
res. Os t ipos h'umanos, coas súas un ~deles adxudicado a "Sociedad pe.rfectam~nte gardado no Semi-
paixós e os s'eus sentimentos, Filarmónica 1

' ,ae Santiago. Esta narib . de ~ Departamento · onde 
están ben tratados teatra lmente: socieda"de cesou. nas actividades, . recíDiría 6 tratamento axeitado, 

Con todo, máis que unha peza e como o .seu pr·esidente era o e non significando grave proble-
teatra l, · Silvan'ía antóxaseme un Rector da ·un iversidade , fíxose -ma. o ach~galo a Eirexa -da 
poema que podemos charliar ca1 rego ésta do devandito piano, Univer~idade. pra algún concertc;>; 
épico pra sequir ' unha clasif ica- que se gardou na -cape la cfb xa q.ue ; existe . unha p'orta de 
dóri ti-aci icioa l, esc rito en Palac io de Fonseca. co municac ión coa Facultade de . 
endecasílélbos . brancós, na sua Cando creov -· Lóp~.z~Calo · o Historia e todo consi·stiría 11 un 

· maior · parte. Consta de 2.155 ciclo dos · "Jueves· Musicalés", tránsRó:r.te dentro do mesmo 
versos. A versificación é .irrepro- utilizÓuse ·como auditorio p.refe- " edifi cio. 
chable. Hai moitís imo's versos re.nte o · da. "Caja de Ahorros de Pro ; cando o pasado ano se 
realmente fer~osos, _ que ac1·edi- Santia]o", e o "B.echste in" ·dp celebrou o "Curso lnternaclc:>'Qal 

ANTONIO . LAGO RIVERA, 
espón na Galería Citania de 
Santiago, dende o 8 ao 27 . de 

Rosa 22. De 7 a '10 da , 

LOS OJOS VENDADOS, di1:¡_ 
xida. por ·CARLOS SAURA e 
interpretada por Geraldine Cha 
plin e José L. Gómez. Cine 
Valle·lndán. A Coruña. 

LAS 'vACACIONES DE M . . 
HULOT. de TATr Veme 12, ás 
11. Cine Club P. Feijoo. Casa de 
Cul tura · da rua do Co ncel lo 
-Ourense. 

Na Sociedade ,CJJ~tural de Saci a 
(A Coruña) proiección d~ du as · 
películas 'basc-a,s; ES'tADO DE 
ESCEPCION . e V.EHA DE 
BIDASOA; ÚN - EN.SÁJO - DE 
ARQUITECTURA POPULAR, 
ambalasduas de IÑAKI NUÑEZ. 
Vernes 12 ás sete·da tá rde. . 

CONCURSOS 

O "Co nceyu d'Astur res" ·en 
Mad rid co_nvoca o 1 PREMIO 
"RENACENCIA" DE ENSAIO: 
Os traballos irán esc~ i tos en 
bable, o ,tema e libre. O plazo'de 
admisión finaliza o 5 de abril _, e 

os tr-abal los terán un ha estensión 
míníma de 60foliós, cun prerrjio 
de · 35:000 pesetas . Pra ma ió r 
info rmac i&n airixirse a:' "Conce
yu d'Asturias" -Xosé Alvarez 
Feí· naridez~ · ··. Calle Arriaza, 6, 
q-ú into c.· ese. 'est. ivladrid-8. 

1 CE RT AM,E N 1 NTE RNAC 10-
NA L DE CINE DE MONTAÑA,. 
organi'zada por Euskal-Her.riko 
Meñdlza l_ena Elk"argoa (Federa 
c'ió'n Basca de Montaña),· -coa 
col'aboració_n ; do "Centro ' :de , 
Atracción y Turismo".·dl:i Dorios~· 
ti, celegrán,dós~ ªº 26 'de ma~zal' . 
ao 1 -dt ·· abr.i( As 'películas 

. podran ser, sono'ías ou mudas:·en 
branca - e. hegro ou ' eñ coó r: , 
rea liz.adas· en· 35 m/m ou 16 
.m/m. As· inscripcions dirixirari·se 
antes · do . 26' ·de feb re i ro . a;· 
Certamen Internacional de Cfr1e 
de ·Montaña, Centro de Atrac
ción e Türismo, calle Re ina 
Regente §ln >Sé!A Sebastian. 

DISCOS 

GUST~V MAHLER Sinfonías 

Música en Compostela ", · 
Antonio Igles ias .le.cnbrnuse_ ·do 
piano. Na segunda""-semá de
curso, chegau como i·nspector do 
MinisteriG de Cultura o ·sr. León 
Ara ~ irmán do profesor de violín 
do curso . O ·¡n.spector tivo que 
quedar máis días dos prevtsibles, 
xa que enfermou seriamente -as 
voces calumniadoras de sempre, 
disque ' a resultas da enchenta 
que lle meteron · pra celebrar a 
sua inspección-. O caso é que o 

· S~ . Antonio Iglesias - Presidente 
do Curso e Asesor Técnico da 
"Dirección General d~ la Músi 
ca '. '- convenceu ao Sr. León Ara 
-hirmán. dun profesor do curso 
k funcionario do Ministerio de 
·Cultura coa misión · de inspeccio
n-ar o desenrolo de "Música en 
Compostela"- pra trocar a 
concesió.n do pi'ano en beneficio 
do Curso que él preside. Diste 
xeito, o piano, qtJe xa tiña 
álgúns defectos provintes de se 
garda en local .n_on apto ·-por 
culpa do Sr. ~ lgles i as, Secretario 
das "Seman.as de Música E'spaño
la en Santiago de Composteia'-' e 
Su.bcomisa rio de la Música pola 
época na que ·o piano pasou a 
Sto. ·- Domingo- foi condenado 
por aquel que o co.nceder.a a se 
gardar hastra .o p 'rósimo curso 
-en· agosto- 'noutro local sin 
col')d ic ións mínimas, o que se 
agrava aind-a_ polo feíto de non 
poder ser tocado. Amais, a 
Universid ade quedóuse sin piano 

Quinta e Décima. 
Orqu~s.ta Fijarmón ica ·ae New 

Yó rk. 

Director: LEONARD -BERS-
' .. tE-IN. , · 

CBS.- s 79006. 
Precio Oferta (2 lps. 900 

Ptas). 
Berstein ao frente 

en benefi cio dunha 01ganización 
privada . 

Hai un mes, un incendio 
deixaba á Aula de Cultura- de 
Santiago sin piano de concertos. 
O que quer dec ir que a 
actividade musical de Santiago· 
ve rase practicamente par al izada, 
xa que non ex iste unha 
alternativa .que non seña a 
devolución db "Yamaha". 

Supoño que todo se far ía dun 
xeito moi legal, que fa lar de 

·cor rupc1on sería incu rrí r no 
libelo e que é normal que os 
inspectores oficiais inspeccionen 
a sua familia, que os funciona
rios pe ~xudiquen a organismos 
of icia is -Universiades- . pra be
nefic ia1 .org nismos privados
-"Música en Compostela"- dos 
que casualmente son presidentes 
e todo o que resta. Estamos máis 
que afeitas a certo tipo de 
legalidade, pra algo ternos' unha 

· longa t radi.ción caciquil que 
ainda dura e polo que parez está 
en ascenso, e xúrolles que non 
estou falandó da Xunta. Ao 
mi Hor facendo unha - novena 

· soluciónase o do piano, pro 
penso que elo sería confirmar a 
nosa impotencia pra denunc iar 
que, a pesares da democracia, 
ainda qu.eda moito .... ( 1) que 
tenta s~gui1 espiotando a nosa 
terra. 

XOAN M. CARREIRA 

('1 l Enchase a gusto do lector. 

dunha orquesta estraordinaria a 
versión máis emotiva e cohe rente 
cjue' coñazo da quinta sinfon ia. 

Interpretación. - 10. 
Grabación

1
1. - 8,5. 

lntrés do album. - Absolu to. 

PRÓKOFIEV.- "lván o te rri-
b le". 
. Banda .9rixina l da pef ícu la . 
Otar . ABRAM STASE\/IC.H. 

Melodía ~ Hispavox. - HMES 
6,10-72/73. · 

Precio oferta.- 720 ptas. 
Versiqn de Oratoiio , pala · 

Orquesta:.. f;>hilar;nónia e ~ The,' 
~mbrosian Ch.o rus . .. . . 

Dtó r.- RICCARDO MUTI. 
E.Ml--Odeon.- 167-'002 . 

'966/67 (cuadrafónico). Precio · 
oferta: '. 1.000 r)tas. O millor i' 
soni90 lévaq ÉM r, . pro interpre
tativamente .achég9me· a MELO- . 
DIA. Calqueira elección é · 
recomendable. -

MUSIC.A :POPULAR . CANA
RIA.- Agrupación San Cristó
bal. Columbi.a.-;- CPS 9516. 
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GUIEIRO 'A NOSA TEBllA: 

A COCIÑA GALEGA 
O~TE E HOXE 
As setas ou. cogu~elos 

Des po 1s dos tempos rlP. chuvia , 
escomenzan a sair os cogumelos 
ou setas por todos os nasos 
bosqu es. Non é de moita 
tradición na nasa terra o comer 
cogumelos. Nalgunhas aldeas de 
Lugo é propio dos pícaros o 
coller as setas que aparecen nos . 
le iros e came las xa no momento. 
X untan uns • paus e ásanas ao 
lume cun pouco sal e unhas 
pingas de aceite. Palas terras da 
Limia, en Oure nse, hai algo máis 
de t radición e tamén seica son os 
pequenos quen apañan os 
cogumelos namentras andan a 
enredar nas carballeii·as facendo 
arrandieiras ou botándose aos 
ralos, etc. 

Hoxe, por mor da laboura de 
divulgación que dende hai uns 
anos está a facer o Centro de 
lnvestigacións Forestais de Lou
rizán en todo o país, podemos 
decir que a cada intre -hai máis 
xente inte resada en conocer as 
setas ou ·cogumelos, como selles 
chama en galega , e preparar bos 
pratos pra camelos. Gracias a 
esta labor que levan a término 
cada ano no seu tempo, Antonio 
Odriozola, da Misión Biolóxica 
de Galicia e Francisco Fernández 
de Ana-Magán e outros do 
Centro de lnvestigacions Fores
tais de Lourizán, a xente das 
vi las xa comenza a saber 
diferenciar os cogumelos, que 
son venenosos, dos que se poden 
xantar. Nas aldeas, estes conoce
mentos transm ítense dos vellos a 
xente nova. 

A variedade de sabores vai 
parella á variedade de cogume
los, nos que o noso país é moi 
ricaz polo seu clima húmedo e 
condicions edafolóxicas. 

Hoxe, ficando comprometidas 
a continuar no próximo número 
con outras recetas, irnos adiantar 
algo sobre os cogumelos. 

Hai moitas c lases de cogu me
los ou setas na nosd ~ c . ra , a inda 

que o único r r. lrnent P. co mP. rc d · 

li tado é e conoc ido ;n1 
champ iñó n {p ai iota campest1 s) , 

e algo menos o robe llo n 
( lactat ius deliciosus) e cada u n · 
ten un sabor diferen_t e, d e seu. 

Como no rma xeral prá s a 
preparación, coidamos que· com
pre non ad.ubia r de máis pra 1v) ri 
lle . agacnar o propio saqor. 1 os 
ver algúns exe mplos de pratos de 
cogumelos, p. ex . o lepiota. 

O cogumelo conocido por 
lepiota é moi doado de reco no
ce r. E unha seta grande cun é 
ben comprido que se separa 
perfectamente do "chapeu" sen 
o danar. No "chapeu" tén un! as 
pencas toxeiras ou de cor ca a
ña escura, moito máis concen t1 a
das cando novo, e que se v.m 
espallar conforme vai sen clo 
meirande. De novo o "chapeu " 
tén forma cónica con bordes 
revirados pra dentro. Ao abri1 o 
"chapeuciiño" fica un anelo rio 
talo que aguanta moito tempo . 
Nace baixo das viñas e mes mo 
dos eucaliptais. Naiguns sit 1 s 
chámanlle a esta seta ou cogume
lo pan de lobo. 

Para preparar ben este cog.J
melo lepiota ráspaselle o chap u 
cun coiteliño pra lle tirar o li x ; 
rómpese coa man e bótase nun ha · 
tixola con manteiga ou marga· i
na e un dente de allo picad . 
Como esta seta é grande i• a 
pódese lle botar 2 ou 3 cabez s 
de allo, sálgase a xeito e tápa::.e 
deixándoa fritirse co prop í 
prebe dela uns 15 minutos, s n 
que se queime nunca. Pra aco n -
pañar vaille ben o arroz branc . 
Esta é un ha receta que val er 1 

xeral pra comenzar a degustar o 
cogumelos. , 

Outro día talaremos de como 
se preparan á plañcha outro 
co"gumelos da nosa terra ou s 
guisan ou fan sopas ou caldo 
con eles, .se se ten boa man pr 
collelos e os cociñan. 

CARTAS 
A M~u Ne 1 os ' ----------------d-ig·r·a-fos--"·h·,·,. _e_'.'N_H_'_' .-E·s·t·e·s--s·e·m·a·n·a·r-io· .. -,-, A--N·o·s·a--T-·e·r-ra·,·, .--se_m_á_s_, -e·s-to_u_s_i_-n-re·c·i·b-ir_n_i_n_u_n· 

CARTA ABERTA A DARIO . introducense na península ibéri- Importante pola sua maneira soio número do-periódico; tentei 

DE B.A. L DE·;_,. ca debido ao contacto dos sinxela de esplicacic>m e tamem compralo en algún kiosko de 
XOHAN CABANA troveiros provenzais, na corte porque desterra toda c.lase de · Vigo, pro sempre me din qtie 

Desexamos toda referencia 
que nos poides dar de petro
glifos esistentes en todo · o 
país galego. Escribide a Xur
xo Pérez. R/ Portela 16-se~, 
gundo Calvario-Vigo. 

"Buscamos contacto periódi
co, por correo, cos clubs e · 
asociacions xuveniles ·que ha
xa· e1;1 Galicia. Os clubs 
interesados neste intercambeo 
de ideas, programación de· 
actividadeS; etc. escribide a 
Club Xuvenil "Lumeirada" · 
-Ensanche- ·C/ Constantino 
Lobo, 15-primeiro, Ferrol. 

Busco -información eneal das 
co"munas montadas eiq.u Í, en 
Galicia e das que se esteñan a 
montar. Escribir a María 
Luisa, Porta da Pena, 7-tercei
ro. Santiago . . 

No s mana rio A Nosa Ter ra castelá, com os galegos. E asim, "complexo lusista" -termo rjdí- no~ veu, ou que trouxeron 
hai tempo que Dario X . Cabana J.!)odemos atopar textos galegas culo empregado por - emoci~- poucos números e se agotou. 
per::mitíase chamamos "simples com o digrafo "LH", incluso nais-. Eu non sei a que será debido, 

· regionalistas" ·aos que luita-mos antes de que os portugueses X. R .. RODRIGUEZ . si a ·que a--distribuidora non · 
por um. galega ,-,desespanholiza:: <;teixasem de empregar a "11" e a i=ERNANDEZ funciona ou .q.ue· a .xente que se 
do" e . polo tanto escrito .em "Ñ" "Castellano-leonesa", polo Penaxubeira puxo encargad.a disto noñ está 
ortografía histórica (qu_e nom tanto, sos, os . que escrebam Rubiám de Cima totalménte- cap¡:1citada . pois. so- . 
quer dizer portuguesa) -sen6n ~'muller" para mim estano Lugo · mente ·se nomeou por_ amistade. 
galega . Pois bem, voulhe aclarar fazaendo. em ·galega pero .co.m Tamén. me gostaría que, ·dado 

, as . minhas mo~ivacions desta ·grafía espanhola. DENUNCIA que Galkia e.un país totalmente 
postura: . Proponho, pois, que antes de E PROTESTA agrícola, puxerades unha .seción 

. . Primeiro, · levo varios anos criticar descriminadamente, in- no pe riódico talando ·_precisa-
estudando a dialectolox ía . do .vestiguen um pouquinho sobar Son un suscriptor mais dos mente disto; cal _ é situac ión da 

. idiom.a · galegp · e cheguei a da nosa · lingua. So er:itom se moitos· que pode ter o semanario agricultur~; que· se - ~uJtiva aquí; 
conclusiom que: a). a~ termina- · daram conta que nom se trata de "A NOSA 'PERRA", o que aprmieitamento do terreo culti-
cions AN/AO (irman/irmao) "portuguesizar" nada, ao contra- vostede dirixe tan dignamente. vable; gandería; avicultura; en 
danse en:i diferentes zoas da rio, trata-se de galeguizar algo Escríbolle estas catro letras pra fin, todo o que se refiere a este 
naciom . galega e tamen no que esta demasiado~ "españoliza- formular unha queixa que creo o tema, pois supoño haberá tela 
estranxeiro (zoas de tala galega- do". máis xusta. pra rato. 
portuguesa). b) .mas a forma Para os que queiram documen- O pasado mes de outono Ben, sin mais que deci_rvos por 
lrmao ;na Galiza dase com mais tarse .sobar do idioma galega acabouseme o plazo da suscrip- agora, despídome -esperando 
frecuencia e extensiom de proponholhes ler o núm_ da ción de seis ,meses que tiña,. polo señan subsanados os prob lemas .: 
terreó. Polo tanto eu creio que a revista ENCRUC I LLADA, rete- que recibín duas c irculares que plantexo e adem itidas. as . 
forma correcta seria lrmao, etc. rente ·aos textos do batismo em decat ándome do devandito, pa- mi.ñas suxerencias. 
E ó mesmo digo de maña e nom galega. Tamem quera suxerir e sando eu un .pouco retrasado Saudos Nacionalistas. 
Mañam. consi derar importantísimo a cicais, a pagala por outros seis RAMON E. GO"!ZALEZ 

Segundo, - olhese agora os seción ·do ' "O idioma" ·do meses; pero dende hai ·tres l\lloaña 



A PROTECc1·0~ AO .NEN·O MA·uRss 
POMB~ NAVARRO 

·j 

· t endas no campo e son invitadas personal id ad es ' -; A idea de que os fillos non son propiedade pr ivada 
· científicas e po·I ític as a ur;is días de con,v(~·e ncia; 1 a i 

do s. s~us país nin unha resirpnsabílidade únicamente su a, cha rlas, competícións deportivas, mestras .· a rtí-sti ca ~, , 
se non que lle corresponde • a toda a sociedade ocuparse d 

• • ·- ,J b sov·ie' t .ico Es+.0 desfiles solenes, música, baile, e ha~tra a entrega Ufl deles · esta mo1 errainagal.Jla ·no po o . ., 
púxo~e de manifest o a rra íz da Segunda Guerra Mundia11, "diploma" de maioría de . ~da_de a todos os mozos por un .. 

d d dos invitados. · · na que · morreron vinte millóns de ciu a anos e as 
34 

d 
institucións estatais non Ciaban abasto pra se faceren En canto ás leises en primeiro lugar o articU'lo a. 

· 1 d ·d· Constitución d~ URSS, según o cal J odos -os ciudadanos 1 ca rgo de tanto orgo; entón moitos particu ares ec1 1ron 
recollelos . ., · so~ iguais ·_ante -~ lei e indep~nd_e~te[llente d.o - ~eu orixe, 

O caso máis rechamante é sin dúbida o da enferme ira reza, nac1onal1dade~ sexo;- 1 ? 1 ~ma, . . relixi~n, - et~., 
Alexandra Derévskaya, que adoptóu a 42 orfeos. Cando ,1- co,ncretase n_a aus~nc1~ _total·,,na l~~.1s_la_c1on,?e d1ferenc1a-
levou ·á casa 0 número ·dazaoito, 0 seu home non pu ido c1on entre f1llos · le_x 1t1r:n~s e ilx1t1mo s .· Posta que 1 

· 'is e lar ouse pro ela seguiu recollendo ne nos t()dos os ne nos son 1gua 1s independenteme_nte de q~e os 
~ªandonado; deic'a chegar1' a incre íbl~ cifra. A colectivi" seus pais. estiveran, casad~s ,ou_ no~ ~ tenen dere1to a 
dade -axudáballe: o soviet iurbano buscoulle unha casa mesm_a vida, protexese a na1 s~ te1ra, que ten qu.e 

:seu s fillos. Si non cumpren este deber (por ~xempro, -s: 
non m andan aos nenas -a esola, ou si permiten que ll es 
fagan da no a terceiros) pódeselles privar da 1patria 
potestad e , aos dous ou a·ún del es, o mesmo que si tratan 
aos t illos cruelmente, ou son alcohólicos crónicos, o u 
narcómanos. En todo caso, a lei dí que os dereitos dei s 
pais nunca pod·en ser exercidos en perxuicio d os fillos . 

Dado que como xa dixemos non .se pe nsa que os 
nenas lles interesen somente aos país, outros membros 
da fa mi 1 ia, como os abós, teñen tamén dereito a trata los 
e a intervir na súa educación; si os país non lles deixan, 
poden reclamar_est1f: dereito legalmente . 
_ A privac;.ión da patria potestade faise por vía 
xudicial, o menos que a sua devolución si os país 
cambean de conducta e o nend non foi adoptado 
mentras tanto. · A partir dos dez anos predsase o con harta, os veciños traguíanlle alimentos, roupa, hast~a _aliment~l_os sor'.1·~~te co ~ue ela gana, cando a econom1a 

0 camión da cooperativa ~1abrega pra qu~ transportase da f~_mll1a sov_1et~ca est~ cal.c;ulada _sobor da b~se dos 

H esta muller Xª morreu Pro todos os sal~rios de marido e muller. Un Decretq de 1944, inda en 
nos rapaces . oxe , • . bl · b ·d· t t 1 · · lt · · 
anos os seus filias veñen de todos os recantos do país v1g_or, esta ec1a .u~ su s1 10 ~s ª-? pras n_a1s ,so_ e11asde,e 
.. f ·1· tarse en torno a sua tumb·a n'a pras cas'acias a partir do ·terce1rn filio. A na1 so te1ra po l,oas suas ami 1as pra xun , , . f'll · h · · · · 

1 

'.consentimento do rapaz pra adopción> e nor-i se permite
ª de maiores de etjade por considerar que as razón s e iqu í 
serían económicas e autorizalo significaría desvi rtuar o 
verdadeiro senso de adopci6n. 

· 11 • c ·t' s rr;entes· "Tí es a nasa conciencia nai" . escoller tamen derxar_ o seu · 1 o nun a mst1tuc1on 
qu e esª e4s2 ri 

0 0 
. •· ' ·· infantil e·n ·cuio caso a sua ·mantenza e educación corren 

e logo os nomes. - . ' - 1 d d 
· rntegramente por ··canta d.o . ~ Esta o, · conservan. o o · 

Pro Ale)\'.andra Derévskaya non é un caso único. 1- aereito a retíralo en calqueir~ intre pra facerse cargo del. 
O ito , dez, quince orfos adoptados foron cifras comúns· 1 

• Polo mesmo Decreto creábase o título honorífico de 
naque! tempo. E hoxe, o senso de responsabilidade cara ,, "Nai Heroína" . 'prás mu11ere.s ·que tivesen perido e 
aos nenos, independentemente de que se ieñan . ·eduéado dez ou máis fillos. Outra forma de protección a 
procreado ou non, mani.festase doutras formas: nunha :·· maternidade (a responsabil idade penal dos dirixentes 
serie de ritos de aceptación do rapaz pola colectividade, · das empresa_s que se neguen .ª 'contratar a unha muller 
e nas leises. por estar preñada-ou en período de lactancia. 

1 .~ Así, por exempro, º i primeiro de setembro e,n - Ao 'nacer yn ·fleno; os-país poden· escolJer pra el o 
calquei fa cidade soviética. E o principio do curso, e 9s . _ apelido de claq.ueira qe>s· EloHs; pqr elo, o fillo de riai 

_ máis pequenos, ·os que esbmenzan aquel ano a escola solteira n'on recoñecido polo pai, que leva o apelido da 
, obf igatoria que vai dos 7 aos 16, fan a sua entrada solene , · nai, non se diferencia de calquer outro." A sua 

fo rmados en parellas, vest:idos co .uniforme de gala, , paterrii.dade estableceras~ por- declaración co.nxunta do 
levando ramos de froles brancas, rodeados das s6as - pai o da nai, e si · o home 1 nor:i quer, -pode . pedirse o 

1 
familias e apadriñados ca~a un por un -dos "rapaces _ establecimiento da patern.idade po-r vía xl.idicial. O filio 
maiores que acabarán ese.~ano. Este arroupamento do , recoñecido voluntaria ou xu~ic"ialmente ten os_ mesmos 
ne na pola colectividade nura paso importante dá.sua viga - ·dereitos e deberes respectc ~os seus país _e. aos parnntes 
é o mesmo senso que terá logo, ao accederá vida adult'a '. deles qu~ o nacido dentro do matrimon-io. · 
con todas as ,suas consecuencias, a festa da maidría de.. _· · A patria potestade é.compartida polo pai e a nai, que 
edade que se cel ebra na repúbrica federada de Estonia a.~ deb~n actu·ar ·de mutuo aco¡rdo-_ Ó pereito e o deber 
ch ega r aos 18 anos . Os ráp'aces e rapazas montan a~ , fundamental dos país é o d1 ,educar personalmente aos 

F-. .t · 

A privación da ·patria potestade non libra aos pa ís do 
deber de alimentar aos seus flllos . Os pais teñen sempre 

que manter aos seus fillos menores de edade , e aos 
maiores cando esteñan in.capacitados pra traballa r e 
precisan axuda (si recaben unha pensión abonda, por 
exempro, ou si están casados e o seu cónsugue pode 
mantelos, non a precisan). A cuantía dos al imentos está 
fixada pala lei: ... 1/4 do salar io por un filio, 1/3 por dou s, 
e . 1 /2 ·por tres ou máis. Pro o xuez pode reducir estas 
cantidades si o pai ten outros fillos que quedarían 
desfavorecidos, si Q menor acadóu a maioría de edade 
laboral ( 16 anos) -e t raballa e gaña dabondo, e si o pa i, e 

' inválido e a pensión que recabe non lle dá pra tanto. 
En correspondencia , os f illos ao chegar a ma io ría d e 

e.dade teñen o deber de soster aos seus pais e preocuparse 
po~ eles cando esteñan incapacitados p ra traballar (po r 
vellez ou enfermedade) e p recisen axuda. O debe ~ de 
ocuparse deles, e non somente de pasarlles unha pensión 

· alimenticia, significa que si non o fan personalmente, . 
poden ser abrigados ~ pegarlle a añha persoa pra que os 
atenda. Pro o tribunal pode liberalos de estas ab rigas si 
se -demostra que os pais pala sua banda incumpri ron os 
seus deberes pra con eles cando eran me nores . 

-


	ANT 19790112-0045-0001
	ANT 19790112-0045-0002
	ANT 19790112-0045-0003
	ANT 19790112-0045-0004
	ANT 19790112-0045-0005
	ANT 19790112-0045-0006
	ANT 19790112-0045-0007
	ANT 19790112-0045-0008
	ANT 19790112-0045-0009
	ANT 19790112-0045-0010
	ANT 19790112-0045-0011
	ANT 19790112-0045-0012
	ANT 19790112-0045-0013
	ANT 19790112-0045-0014
	ANT 19790112-0045-0015
	ANT 19790112-0045-0016
	ANT 19790112-0045-0017
	ANT 19790112-0045-0018
	ANT 19790112-0045-0019
	ANT 19790112-0045-0020

