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Gal ic ia"

de

di ~~divos ·.·de

la Asociaci ón · clár~·xa· r os visl antes · que non :
p ro.~ .U .n iv.ers id ad de Vig o, los
pas~b~ . \ polo ?éU lugar. A".
' señ9Ú~ .. M_ateo y Fo nten la, ·: mo-ralexa pódea tirai' calqueira. -'
. acafü,1r:l ._d e. reuni rse con dos . ,
candidatos .• de UCO po r lci
__ proy.i~c!~·. ~n las próximas el'e-c¿ LEM~RANSE DE,
SE ICA TEJ\JEl\J MEDO
ciares, . l-uis
González-Sea.ra,
DI EN-=-81 E.N---'FU?
ex-secretario de Est>ado - ·para
' ' El
Corr~o
Galleg9"., de
._ Un i v~rs l dad~s .. . ".
'
De "La Voz de Galicia" do
sá bado, día 3, recolle o, s~guinte
pasado día 2, su liñatnos un
acordo do Consello de. Ministros:
párrafo, tirado :, do ~ per,i ódico
"Las pensiones; re va l·ori zatjas . .
parisiense "L'Au rore "', no que se
este año · en un·· 14 por- ciento '<'
-afirma que Madrid 'se , debe
. O ;nesmiilo
fixeron , .nas
enf1~entar n·~ País Basca cun
pasadas eleccións do 1 !:) .. de·
ter roris mo peculiar "ligado~ u..n :
xu·nio. A ver - se desta vez
mos con esta JlOticia: !'Hoy,
' problema específico -el del .
plantación del - nuevo ifrbol 'de__ "
Mcionalismo-· anterior a su
Guernica". Nela,~ñárrasenos oactual explota<;ión por Mos-cú'<
cer.e monial do acto:"-."'. .. y · el
Non nos consta que haxa
solemne acto se .realizará .ente'ning~én
que esplote o nacionalisrrando: e.n las. pr.oximidades del:
mo, agás os propios interesados,
árbol, :como ya 'se ·hiciera en la ·
se ben é certo que hai quen
plan·taci(>r:i - -de'I "::...act~a I; _Í:Jna
esplota naciÓns, e senón, que llo
" . arqueta .con' !-as bandéras españo-·
pregunten a corsos, bretóns,
' la, ikurrÍña _· y · del ·Señorío de ·
occitanos, e aos . ciudadanos do
·.vizca:va::.". -~ .
,
Tchad. E rriáis que esplotarían,
se se deixasen vietnamitas e
' Non se
aí~dúe".- ~mais de .-:· ~---~,....J"'I~,.....,. ~""""....,.. arxelinos .
levar nasraiga~as'· bañdefi.a roxa .
é gualda, se lle vaí eslxír á arbre ·
xurar a Constitución- es~añol·a
DEPURACION
desque medre. algúns palmos. Ou • ·
. Lembrémonos daquela anécEn "El Ideal Gal lego" corres . se nas prósimás ceremoni~s Hes ... dota narrada por Vicente Risco,
ponden te ao dla 2 do presente, e
fará sombra aos abertzalés'í e se .. dunha visita que un fato de
q uedarán.· os ·- españo_listas e.un
nas páxinas de Santiago, recóllegalegos, . veciños dunha aldea do
_'.' pa·lmo de-:. narices".
interior, lle fixeron a certo se unha declaración do Alcalde
poi ítico ' m~drileño. Os paisanos compostelano: "La depuradora
afucií.)an e non cobran a sua coa
do contq votaran polo cacique, e de aguas limpias funcionará
Cuota .Empresarial da Seguridade
LEMBR.ANSE DE
íbanlle pedir· un favor como antes de que yo me vaya de la
1
Social Agraria.
.
Alcaldla".
electores -seus. O caso é que o
SANTA BARBARA
poli'tiqueiro esquencérase de_les
C_o n auga· limpa e trigo limpo
CEREMONIAS
d~ toC:lo, e na cordial conversa _egñacionalista no axuntamento,
"GonzMez,~Seara se vuelca por
· Vigo:~ ,
as.e gún
"El
Corre·o - ··que . lles coricedeu pregun.tou- van estar os santiagueses nunha
En "El Ideal Gallego", topa - Gallego" de sábado, día 3. "Dos
1les ... polo mar, tendo que- lle
balsa de aceite.
se non votades por Don Fulano ,
tratádeo con "cariílo" e dádelle
coa ·port~ nos n~fres, que seguro,
seguro, é_.a suapérsoa.

sabe

vernes, 2 de febrei ro, faise eco
dunha información da axencia
"Colpisa", que transcribe unhas
declaracións de Fraga lribarne.
"Yo estaré en Galicia .fundamen talmente y en .todo el Noroeste,
y allá tengo grandes esperanzas,
porque el pueblo siempre res-

J?Onde" :: ~

~

Si '.as. yosas portas chega un
caciquiño, vendéndovos favores
e ameazándovos co "sacauntos;,-

a

~

-J ;;·Agasolle .· o

N.O SA .,.ERRA conta--h~xe con máis de 4.0~~· sus€ttptores·

~n

6:m igo dunho ·COLE<;CION

.-:,_ -.ENCU ~A_DERNADA de A NOSA TERRA

dende o número O ao

26.

ero necesitamos'
c:onseguir entre tod,os
1.000 nov'as' 'suscripcións.
.
.
.

O precio

olabore coa prenso galega, fago · un suscriptor

¡·n cluidos gastos de remesa.

-

;

ra -A NOSA TERRA!

ovo n°. da conta no Banc·o. Pastor de Santiago: 106.735

é somente de 1.200 pesetas,

O "Etcheverr ía" é un banco pequen o,
coa casa central en Betanzos,-e como outros,
moitos bancos pequenos e grandes, o seu
réxime interno sobrancea poi as connotacións _
feudais das relacións laborais ou senón,
¿por qué cando os trabal ladores informan ao
segundo xefe que pensan reclamarlle ao director

_as :1oré!s estras que n~m se l les abona éste lles
contesta: ·"por favor non, que lle pode dar un
ataque que é moi \iell9"? Novo ou vell_o, o
- cas_o é que sempre quedan folg·os pra listas
negras mesmo por asistir-a unha legal ís:ima .
asamblea prá elección de-'delég_ados sindicais-.
Entrai:nentras-, e nestes d ías_-en que os , .

traballadorés. da Banca-protagonizaron p_ar.os
xeneralizados-en toda Ga.licia, non se afo~ra
' tampouco certa propaganda que beneficia, ·
maiormente, 9patronal como aquelo tan ou
de que_"quéixanse de vicio" ou o modern ísi
"los señoritos de la banca quieren cobrar
más y trabajar menos".
,

PREMIO E C~STIGO

Asegún fontes sindicais, acheganse a 8.000 os postes de
traballo que ocupa o sector·
bancario no -noso país, repartidos
entre
trinta entidades
comerciais ou industriais. Tu-

CADRO BRANCO

mando · como
referencia A
Coruña, o máis importante sería
o
Pastor, por número de
traballadores, e por número de
oficinas o Banesto, o Hispano e
o Central. O salario medio dun
ausiliar calcúlase nunhas 29.000
pesetas, inferior ao dos empregos
administrativos neutras empresas. Dacordo éori diversas fontes
informativas, é común, dende
hai tres ár;lOs, a reducción de
certas compensacións internas, ·
como poidan se.r os créditos pra
vivenda ou a concesión de
anticipos, ao tempo que van
escaseando as convocatorias de
oposición p-ra acceder. ao emprego, pasando a fixos despois dos ·
tres mesés de proba, pra dar pas-o
á interinidade por períodos .de 6 ,
· ou un ·ano .e sj.n _ningunha

-

'

garantía --:-agas o u1c10 _qu se
núnC-é! --fi gura~ en _1Í ómfna, Q li os
denuncias n ~.. Delegació
lle mereza á empresa --:-.. M.antépluses de adicación pra os é~rgos
Trabal lo _ - no Xulgado
ñense eso sí, uns sistemas 'demediqs . (apoderados, etc.) que
_Guardia por coaccións, e o
premio ou castigo que van dende.- ' poden ser anulad.os unilateralen Pontevedra ,-onde no
" o arrin~onamento, qeixar a uñ
mente · po'la ~ empresa si ·o
sumou · ao paro-, o Dir
sin facer nada, quitalo do
trabal lador non . cumple coa
reclamou a presencia e-i-nte
servicio ao público e me-s mo_ : "confianza"_ nel depositada. En
ci'ón das FOP · diante da
cambiarche os meses de vaca-relación cos ' paros do día 7,
formada pra efectuar ingre
cións por datas menos a xeito",
'bene'ficio da UNICEF.
mércoles, compre salient¡:ir que
ao traslado por tempo inde-finido - os máis . dos Ban.c6s que abrí ron
'a
trabal los penosos, como
estiveron atendidos precisamente
poidan ser os que se relacionan
polos apoded1dos -así IJo ·pedira
con · determinados aspectos da-. a -empresa-, que
CADRO NEGRO non
se
f}Tecanización (perforación de
- sol ielarizaran co resto dos com ,
· cintas pra os cerebrbs.electróni.:pañej ros e nos casos en que
O Gobernat;lor da
cqs, etc.) e mesmo por estar
participaron no paro houbo .xa
situadós, en fnoitos _ casós, en
previament~ á .a meaza da perda · .. multou a veciños de Gorgul
ao crego de Sésamo, Mo
sótanos ou espacios i11 a dos. · Pero
do pl1,,1s. Neste caso concreto,
-tamén qüeda · a "j'auja" dos
, Valcárcel, por enfrentarse o
compre reseñar - a actuación
· vol ta coa F ENOSA, ~ ao p
incentivos,_ e.se sobre ap.arte tan ·
coactiva do' Pastor, que xa dende
embalse de Vilagudín. ,
corrente ·nos- ban'cms péqt:ienos ~n -
o paro do día 3, por ~xemplo en
vez de paga,,r as horas estra, e que
Ourens·e _ tén
pr.ese~adas _ ---7
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. Si ~- Qs ' par.o~ '.(:iJ'Q

d.ía " 3 foroq _ conseguiu ·sacar adiante ·a repre-

· ...1ci;·... ·uNi
.""'. --~~}
. ·Jdµ·
xenera.lüados
·somentes
sentación
· Euskadi.
.Pero
esos a b~n~t;ci~
t~r·~ .pro·~einéiá'de
l.ugoquepor: cando
habíadeespranzas
de 5-e
9o-"'.;,
ou .abrir,, CO(ltas', ._tje; ''é! ,~ r:etr:,ª5,? ._na. _t!:ªn:1.~ta~ió~ ~e ~?,lga~· ciación como tal Coordina:8ora,3 .,,.
, foi unha das fórmula? . leg.al, p~dese _ aJ1rrria_r que merco~_· · a UGT racha ·cón .ésta e' seha d'
adas . pol.Ós. Úaba:MatjpreS: . les -.~gas· ?ficmas diadas e po ~ -· sin.dicato vertí.cal o que firmadá
~nea . wa ."· face,r , 'f)e~t-iar ··. c,~i:,sti_on~... 1 ~t~rn~ ,.das me~mas~ a resol ució~ do· conve~io. .. entidades aqel".-ta~_-·e.e n~s - .; .-9ue <.~od~~ ~ 1r~ .°,!=!r:ige._ ~-ª 1 ~r;s.1
ubrían .os servi.Gi-os < os ··-... _c9acc1o_qs~ ap1~í!C?r or:gani?ac~on~
~ Xa de ~cara ao· p·resente -' ·
.ad os ~oµ beri a{que-, .ii:On :se' ,_>. d9s.,_tra~~l. ~a~pr~~~ :_sup.i:~ ..t>e_n ~ Qí; .cor:wenio, a 1.NG . rei'vindicará a
-.vencejladp . a:.... fo;l.ga --6~ '. 9p PC>~. · C~'.1- .d~ .. totgil1(j~~-e dq-f negnciación a niv.el ·gaÍego · do
s traballado,Fes., A.» .oper:a~ .. _, seJ~tpr:.." '· - .... ~· , -~ ·~ .,
.: mesmo - e· . defe_r:rde ·a-'·.creación ,,..
oi .. e!Útosa, ·e· as!. ,foron . ._,., . · ·. ;; ". ':<·~- :-. ~ _.., - :
'.:'f: .. dunha ·C0'0rdinadora 'de,· deleg.a- ."'.
do o Santander ·eii '·Lugo., ',. · . .D,E.N?E H~,tD9US ANOS
i~ d'Ós n.:O. rioso país, ··pr.Pposta . que_,
1 .en Pon:tevedra,. Viicaú, · , >: .. "· ... ' . · ~':" .' :; ·
'J,.ríón "tiv_o ·apoio .por ; parte-- das· '
te, Gal.ida .. . en SantipgQ; · ._..._ . ~ai · ·cue~.tió~· <;~e dous·;· ano~~~· .demais .'.central-e.s, espeCialrnef<lte ._ ·
referir .somentes- . unha·· ·. m1c1ouse . en ' Gal1c1.a Uff; pr.oceso_,., . cc._oo . .e máis:·. á UG_T. A JNG -;-·
. Nalg,úns casos,· Ca.ndo.~· as : - .de ·movilizaciqr(na Banca ·no que': ¡. convqc_a. po_r <varia~ ·.veces- :< á ·-··:
de traballadores at~igpban· ;· .·' . in~erv_i·ñan ; memo[os de CC.00,~~ 'p~t~9n.al,. que n_on . sn~res,ént,a_~n~"-: ._
al recibían comuni"caci.ón ' · tundament~Jmente, ·inda .que sin~_ ni'ngún caso; e · el_abora a'. sua- ·
e. . ~s empregaao~ d~se. _._. ~A~c:iararse corno .: t~ies_~ .e fq L propia ait~rn~-tiva r.ei~ind:icativa ¡:~
, '
d
'
.
b
.qué- recol'le, aniais do aunient:o · :.
. decidían _4n,irse .á ~folga " '.. t~men :. can ~,.e~pezo~., a -tra ~J':: ·salarJal .,· ·ü"nha · .sede-- de: -pÚhtos.::,
~8 (Santanqer ..en .... lt~r ..a .l~G:~i' No cqnv~n-1,0 d0 76~~
.
.
.o)<ben . pra os ·vincleit·os · ~a .no!Jbo . a. lgunhas ., as.am~ le.as::. ré.feridos á li.t:franta -dos sábados...
· ·
·1m_portante-s: -,co~·~; . 0 ~: 5·o :_por ,; ~erJ . d~s· p·1ant. ir1as de_____ ,
:2,/ ..:.1~ "e ,14 (Galicia "-~n . · .. r.~ 1. ~t!~~r;t;l~nte
édraf..'
"
creta!llente en V1g_o, Coruna (de _·· xeitó :rotatQrio, as vacacróns nos :
.'
200 .traballadores.) - e. tamén e~· nieses · de xunío a setémbro; a
., ·
Ou.rense, anqu~-.. en menor:;;;·'.. in,tegracióri dos pluses no salaríomedida e en Lu~go por reflexo·.~.
- base ·, e ··aspectos refe~idos· ··· a
f4ndamental da
ación encétadá 0 ~díá 3, . _., desta· última. Compre sul'if.lar: que:- ántigü·~~a:d€1 -~ _duración · do
da -0 7 e prevista pra
daquefá ª"' UGT non- aparecía>· convenio _por un ~no.
a· semá ¡· ·_ é rachar coa
representada nin ' siquer nominal,.=··
.ta',··da·.· patr6_n;a1 banca.ria, . :. mer.ite, e é .sintomático lembra r"i
A~ se " en.cetare_n os . páro_s..
·ente :nun'·'13 ' por: cen de. citÍ'~ nácruelás· asán:ib.ieas tioúberá·i co.nvo.c'ados.. poi.o comi·t~ ~egocia -~
to e
'puríto" mái'~ caso . enfren tam~ntos· ~relativos á cues~::: dor da coorq-inadora - ~statal, a
eder ao estáblecemen.tb da
tió,n . idiomática - ao defende r-º ING decidí use ª "apoialos, pasan~
a partida. CE>mo' ad ian~taCC.00. o 'uso· do español . .
. do . ~ formar parte dpji respecti·
a mecánica qe actuación
Aq~ formarse~· unha coo rdina.~ , v~s comités de folgá, apoio qÜe_abal'ladores ,fo,i' dende ·as
dolía .estatal p,rá negociación . dC!)r non-- va.i ' dirixido ·. á - comisión ~
leas arreo nas respectivas - convenio é cando aparece á UGT;.. ne.gociadma senón~.a reforzar ~
os grupos de información · e .estú.diase a posibilidade, diante': " presión sobre a. patronal_, ..unha
ros de traballo en act ivo e,
das imposicións de zonas de grao: patronal _q1,1e non_· .se. avé~ . a
n, apertura
cantas ou
concentración '' bancaria . comer~ ninguna es.ixenci'a. mínif!'l.ª si~u.~r ,
s hastra o peche por
Madrid, d~ n.eyociar os. co.nve~iosi das rr:ioita? perdentes no, sec~or ~ ..
poi' n'aci~m~, . prO:p,Qs.ta>• qu ~ da baile.a no noso paí? . .
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·.. _
L:uns ·dü·; 11 reabre. :·COR f?I:. :- -or:.ganismóS.' c'01'Rpé-te'r:1tes ~a 'nivel>.
... Nov e m~~~s de· - ~onfficto ' ;- ~as
in~itituciqna.C:· pr:a '.'.que-.~torr:ú~ ~ --· posicións unanim~s dos ti-aballaunlla decisi.Ón 90 rE;?spe'c to :· "" .. re.
dores · conseguiron que,""'· neste 1 : , Tod.ó , faie . s4·poñ~r~ por' Oulra·:
caso, a alternativa de ·reapert0ra,, -~ bqnda/ que a partir da r·eaper'tud1· .:
·da factoría fose dec~et,ada pola ,·.a e.mpn~sa' téña .;:qu.e_ negodar· cq's . ·
Delegaciqn de TrabaUo, 'tn.in{5Jn- · .. trabal!ado.res .Os "prob lema~ 'pen-·. ·
· do ·así -altematiVa defem¡fida ' dentes, dé · despidos, e. convenio
porla, . 1NG .fr.ente ......{ ·'! Ó'utraS : ·colectjv~~. de_spoi~· 'd.un: ..Períodoo
· posicións ·que pretendían · recuno ·qU~ : décretou -.súspensióri"!d~.·
rrir-ao p~ro obreiro. : ·.t ' •
pagb,s pres~ntandq..:espedente.. de.;
Asegún fántes digri.as d-e'Creto 1 crisis, :e 11cr',:·qu~ defxar;t · toda"· a'.
si ·coR FI n-9n '. .reabrira ~ por
acti'.vidade.>·co.merciaf .con?celada:.-,
- decisión da patronal ....,.l~mbra-..,:·
Qe.-~. óal<:tu'e r .xe.ito~, '.e.., cqmo~·
_' mÓs
principal .accionisJa é=- .prif!!:ero· :pa·so '. run<tañ,i.erú:al >'·o·s<·
. o .Sr . .Viola, Stlb~liJo .portugués- ~. ·590. trabaN~oreS.<r:JaJ· fá~ricé! 'd e\
será'. sancieiritfdo
t;ramitadq· o : TestH C.QR·F 1 S:A:.J ur·s ~.;d téi ·1l,\
s~~ · e.speder]t.e. cal;~ « os másimos · ·reabre1ú ernp.re-~ii..
. ''. . ' . . '. ' ' ·•'' .··
, .
. - , ., . .. ' . ,

que o

'e

>:-. . . ._,

C.o,m o·
'be 'oomo un ha em.presa p;ropiedade do Estádo
español, ·Unha empresa do 1·N 1, se 'Cfesfai dun
'traballador, dos sibilihos 'e ao mesmo µtempo
t:radi_cionais mec·anis_mos util.fzados pra ·. ·
efectivizar un despi<;:lo sin causa, da coacción
exercida s.obre de moitbs traballadores, pra que
acusen ~un cor;npañeiro-que, ademais, eles /
rp~s.mos o_ elexiro~ delegado. sindical no seu
d.1a; de todo .esto e proba un espedente de f 15 folios. que a fins de xane'iro se ·lle deu
:1~ _fonocen1_xosé Antón Matalobos Rebolo, pór ·
parte de _ ENDE:S~, ond.e eritrou en agosto de 1976·.
l,Jn espedente empres·arial condenánd~o á peráa
do pasto de trabal lo. ~
~ ·
·
As ra~ó.n.s · aducidas baséanse
E}n ter co nvocado e intervido
nunha asamblea sin o debido
permiso, razóns contestadas e
rebatidas
por escrito, ·polo
J:omité de Empresa -integrado
1-naioritariamente por delegados
das centrales CC.00., UGT e
ING que afirma que
o
t rabaílador re pres a liado fo i designado po r aquel pra info rma.r
ao turno de noite da reunión
pabidá coa dirección de ENDESA o día anterior á realüación
da
asamblea .
Na asamblea
refer ida, o turno decidirí-a non
t raballar 4 horas o día 6 -día do
referéndum constitucional- por
canto aos turnos de dí a así se
l~ es ~oncedera pra que fosen
votar . Asim~mo, é o comité- de empresa o que asegura que sí se
contaba con autorización verbal

1 •

Po.n~es, . ENDESA canta -cunha '
pl:;;intill·a fle ' 2.00Ó ·tr-aballadG'fes ·
tüfl cÓrto histori·a heivindicativo
.\ e, .-por"· -_exér:r:iplo, . na"· Central
.-t Térmié,a, cáseque a mitade do
~- ' persohal e de · .fóra de ,,Galic_ia. ~ ·
:i -Poia·:'. centra·, < nas mif;láS 'de . ·
.~- 'ug11itQ ~·pódese ·-": deci r qu_e a
totalidade dos ~rabáll·adores son .
galegas'; e '. nas minas '·é ond·e a
ING' - t~n maior · , ~filiación e
4
influenCia. E dende"o -f ebreito do
. ·.} ;;~ ··_. • '· ·;. ' -< ~-:. _-} ,:· 77 'sé vén reclamand~ b turno
.
-- ' -;
,, . .
- ,. ,: - laf?o~rál ' de 8 horas :
lugar
da ,,emp~~.a, - e,_. poi e ,.\tar-it0, · c'o . '/ dé· ~. éll!e _giin-da continúa hoxe· a
debido .p ·érmiso, engádindo qtjé_ ·· rexer. ·
·en tot:ib caso a sanci ó n lle
cÓrrespdñdería a...o propi.o Com í.- .'.~
"Naquel- e~toií '.-'-d inos " Xosé
té de Empresa· por non ter -.
Matalób'ós- a .patronal · q'uíxome
sol icitado o mesmo por escrito,
pero nunca individuaimerite ao .-:. censurar pela reivindicación das
membro que se respon.sab'iti70u · 8 horas, porque·-sa.ín · elexfdo pra
formar parte dun · comité . negode . cum13lir éO-. cometido - éspe~cí:.
ciador -ao marxe do comité de
fi co d~n deleg~do sindjcal._. ; ·
empresa.- e inda que t3 xornada ·
de 9 horas se · implantou, .co
Pero ~empresa, qu·e por outra
beneplácito da Delégación · de .
banda non tén tradic1óñ· de
Traballo, boicoteouselles. lá min
despidos, tiña razóns dou t ro ti.po . ..
sacáronme de ·mantimento ·e·léc·
pra ten~ar á trampa e d esfa cerse
trico e pasáro.n me a· ~impeza,
de Xosé Matalobos, mernbro dá
tarefa que non se corresponde
IN.G.
coa categoría c,:fe·ofic.ial priméir'a.
Cando chegou - o convenio, ·a
errü:>resa deu níeti9o nel de r1ovo
ESIXIR O TURNO
as 9- horas · -foi un conven ío
DE OITO HORAS
. · dentro - do Pacte da Monclea
~ ~~_-. o~de EN6ESA-Pont~s. ca-ª rn'ita:..
Nas suas __i nstalacióris 'das
· _-de _tja plaFÍ-úlla · tiña"" sómente , un
·teréib de representantes no
comi,té negociador é qu~ - inaa
sendo do 31 d~ - xunio non saíu
p1.,1blicado hastra· ·mediados de s·antos- pero os traballadores,
outravo_lta, camfñábarnos .car·a o ,
. _ boicot", ·

en

do '

J ODO EN BANDEXA
Nes~a sifUac[ón, · o tur.n o ~-Je
n·oite non traballá 4 -tJ'o rás o- día
do refe-réndum'., : e. a empresa
incoa · sancións
dé
·1 · día,
espedientes,: e c'ei-ba o bulo de
pos'ibles· despidos.
"E unha
xogada moi habi'I ·pr a se desfacer
da cabeza visible da .1NG, porque
conoce a nasa tr_a-iectoiia non
pactista e, de paso, cÓaccionar,
ao personal da mina pra impedir
unha _ríova movilizaCión . contra
...as 9 h ,oras ".

O · caso é· que·· a· émpresa
- cdnsigue declaracións que fará
servir contra o delegado .sindical
Xosé Matal·obos e. hastra que
algúns traballadores · pidan ·que
· seña sancionado "porque diante
. 'das. amenazas,' · o p_roletariado
· simbi~tico.
Gon- . ñon "., moita
conciencia, sitúase diante do
prÓblema da pérda do pósto de
traballo e fírm'ao ._ todo; hastra
vaille pediT clém.encla- .á direcc-ión, encabezados ,por un membro do anterior ~Xu'rado de
·· Empresa d~ sinaicato ofi~ial e
hoxe membró, tamén, dÓ· Comí:

_E así, a empresa do 11}11,
véridoo todo en bandexa, aproveitou pra despedir a ún 5q rnmbro
cualificado do sindicatc(n aciona- ~
list a.

: A xulgar poi as masivas asambleas de ' c·a ndidatos á
Municipai·s polo "Blóqae Nacionat:Popular Galego;celebrada
. en varias ~ila.s, de Gal~ciá (Porriño, Marín, ·Santiago, Lugo: ..
. parece evidente que
J epresen·tación p~rlam~ntarj a d
nacionalisrrfo popular 'est~ufa totalment~' ase·gu'raéto caso d
se celebrar as eleccións aos Municipios · .ant~s que a
· eleccións
xerais
.
....
.-..,:,.,....
.r

a

O !'DESCONTENTO"
GALEGO :

. ·-sin ningún.- xénero de dúbidas·, o ·BN-PG vais.e ra ún ic
forz,-a r'ealmente , de· .esquerda capaz de- presentar: a n ive
naci'onal galego un núméro de qndidaturas ás mun·icipai
· qu·e demostren a identificación popu lar co B'loque e
espallamento desta alternativa. Non .é estrano,. pois, --que
·Gobe¡ nó español feña convocado pri meiro = as eléoción
xerais·, sábedo'r: de ·--que ' así dificulta a ·intervención d
n:acionalismo -popular· nas· ·institúcións en todos os nivel es
Inda ásí, . de fiarnos dun_ sondeo electoral publicado, n
nada sospeitos_o de filo-nacionalismo _ periódico "El País'
. dáselle un 10 por c-ento de votos ao BN-PG , ·mesmo despoi
.dos partidos de recambeo no poder do Est.ado espáñol
PSOE-UCD. Este mesmo sondeo admite que a nosa nación ·
a que d~, de todas as integradas no Estado españ_o t, u
maior índice de descontento · respecto do proces
democrático. O . 54,4 por cen dos galegas pens~ que
situación empiorou, un· 30,1 por cento considera que tod
continúa igual, . actitude que evidencia como o naso pob
tén unha conciencia .crítica cara á situación, que é u rxent
canalizar polos vieiras· poi íticos adecuados.

UN SOIO PROGRAMA
-·PO'LA SOBERANIA GALEGA

Non podemos negar que é esta unha opo rtu n idad
_especial pra que o noso pobo concrete o seu desconten'to e
· forma de axué:la práctica a programas políticos fia bles
fiables poi a soa traiectoria e polos obxetivos que persig uen
Neste ' sentido, nos -coidamos . que, ademitindo que , n o n
quede outro remedio máis.que actuar no marco a utonómi co
-qúe -a -democ Facia española Impón, esta actuación de be est ar
guiada . por unha p.erspectiva, p9r un programa q ue
- · represente _ a soberanía- nacional pra o noso país. Ben
· rechamante resulta ·que o ú nico programa d estas ca racte rísticas, - ou seña qu ~ se si t ú-a por riba· da a lternativa
autorn?mica, con conc r.ecjón- 11 0 contido, é' o que defende a
coalieci0n · el ~ctoral __. BN-PG, - -represent.a do - palas B_ases
Gonstitucionais da Nación Gal~ga, proiecto que urie ás ·duas
o rgan iza.cións naciona'listas dende hai varios anos. As d e mais
coa licións e lectorais móvense todas, con menor ou mai o r
radicalismo verbal, nó campo da autonomía ,en canto aos
conticjos que se defenden, agás algunhas que en abstracto se
declaran tamé_n federal istas ao mesmo tempo.

A .ch~mada ·dem·ocr-aciá~ nefeuto n_on mill o rou as
causas. Non .as m·illorou . nin siquer formalmen te, po is o
poder executivo siguese permitindo o 1uxo, como nos.
mil.lo-res tempos-do fasCismo e ainqa con mái s asaña men t o,
.- de multar aos ciuqad¿¡nos por actividades b~n pacíficas, en
·';defensa de dereito-s · mínimos .. do noso p9po .fre nt e a
, agresións intol·erable~ _.ou J-ªJ.tas de respeto pola ri ósa c ult ura.
lmpoñ'er 75.0.000 pesetas de multa po r. volverlle ás ruas
ourensanas o seu ·nome tradicional e popular é un abuso de
. autorid,ade e unra actitude despreciativa' e 'caciquil que un
" Gob~rnaqor, no, ql,le pomposamente chaman " Estado de
De,reito", non debía .poder tomar pola süa canta. Com o
tampouco e normal que se multe".con 75.0QO pesetas a
vários veciños de Gorgullos pÓr defender o que é deles
§!Según o dereito d~ p ~opiedade que as leis actua is din
reconocer.

ION.AL.·

.•

MAx·1STÉRl"O.
(.SANJIAGO).:

sambleas de cara .(ís municipois
añá do dom ingo último, tivo lugar un encontro
rid idatos do Bloque Nacional-Popular Galega q
sos axuntamentos da provincia de Lugo. O acto,
~o ntou coa parti ci pací ón de case catrocentas
1as, na sua maioría militantes das organizacións
milis.tas. AN-PG e UPG.
.sid!'rono os candi d atos ao

-eso e ao-Senado que o
pmsent a por Lugo, e q ue
1edr'º' Luaces Gonzállez- Ros,~1c1'elario, xeral da UPG),

1ie

Diéguez Vázquez (Secretaofiidal! dla AN -PG),
i:;,as,11: i1ñ ie1i ra
Cast iñ ei ra
o ,a1i)riíco.la, membro da
oíliQi,m111 INl,eJ1
cionall da AN-PG ),
fll.JJ1mios Hodr1ígU1ez (Secre,tae Zona da l lNG) e Manuel
; 1 ll¡11ll1el 1lmernibro co 1
1abora'!liiS ComjsffiClis Lalb regas), pra
ngrreso,; 1e . ¡:nao Senado,
lí9 I .~1!1 i.a1 n~i!JI f ,e1r1111<Í11íldiez Te íxe ¡1~t1 :¡ to1rt 111.11~a1ru11ell Ou ~n tan a
'le.:z trabal ladoir da Banca)
roomu::i:s1co1 ,Anü:ado Y,áfi1ez
iírm11 isrta't" fJ11 loc<11,l1 1estaba
~mn cos ca1rteliles. e Jemas
1

1

1

tint:1i11l lm1iii!.~11~111
,¡¡¡, · Gampañ1
a
1®n~ tilo O:~iOqll!lle.: '''Por id,,. ¡por
, n~~ 'lltt:rta 'BIDqure'" e " Prai
~¡¡¡j l,ll]JDS

'S,

1tieífiamo1s;

,~1nu1

mn11!a,

·¡r~'iOl

l'lcO

fBll.aque'" . .

'i'lliirenremcl6111S, prollongáron lifl,1$ 1iillas rn1 '1· 11dlla r:11l1ll1:iñá. ,;,¡¡ ben
u~ lfi1lllíi!'ifüiDc!llJ.r¡¡., 'e' fDl!101[)11

tas ¡pn11r t1oclhi! pequena
áfitílID1 ll1e Jr:mjl;, ic1llntlhdbai00n1. •
[¡D1ii111l\111iffk'il\I, rfl:arll1l"Oi 1Jl.Jlllllll11D1e1:S
'M~lisñ:s

11r11mrn

p11iirnso, .pmli1ti1lnm

fl

d 'm illCtl!Jlaill
i11rfiirm1io11u qu,e,

H1n.1ldi~.l111~1l:!1ll 1 1im1nill gal l~10 . ~
real~.. esra
a1Jnb1!h:i1 tPID~J, m, Blo1q1ue,,,, ,¡.a1111all,118 lb11 !i!Wa ~llilii's:11111ii:I11 1:e pob1 1s11.H11

Í:n11

1

rgaliewo'i:smo

iDili~ '~el

!:Hoque -d irxo- e o

:i¡fül1ii11arr:1tro tJ¡o, ' IDl iWe1.~mt1íl1 :sim1(!1,

,

O acientifismo
du:nh~ profesora

"O naso programa non . é . un
pro gr·ama feíto da n.oite·-- prá _
mañá pra gañar votos,' senón un
prog rama real que tén xa catro
anos e que vai moito máis alá
dun mero programa electoral"·:
· Manuel Maria Fernández Te i:
xe iro, escritor e candidato a.o
penado, espuxo aquelas partes
do prngrama· do Bloque que se
·- retiren ao ensino e á cultura,
dicindo entre outras causas: "O
ensino que has dan nas escalas
_apréndelles aos nenas os ríos da
.China pero non os ríos galegas, e
, sai mas da es col a sin saber cal é o
"monte máis alto de Galicía, qúe
por certo é o Piapáxaro".
, Manuel Quintana Gonz,á!ez,-.
: tamén candidato ao Senado>fíx'o
-, un discurso emocionante ". e
~chamou a todós os pre.s entes a
: informar ao pobp, 'Pois -díxo·: a ¡n fo rmación '°é fundamental,
·porque vivimos enga'ñados .e por._
.eso é porqu e d in que os galegas
"Participar co Bloque é apoiar a
ao Senado e cabeza de lista das somos desco nfi ados, porque
única alternativa galega, avalada·
Munitipais por ·· Mon·forte) e urr
\ ;empre n os enganaron: Por eso é
pala his~oria, pola organización
compañeiro de Sarria, -vello
ne,cesaria a info rmación pra que
das, clases populares galegas, poi a~"
militante ·do Partido Galeguist a
111iin91uén nos poi.da enganar.
loita pra conseguir unha Galicia;
de Castelao.
' 1Lio is lliiég uez ,Vázquez, candi·
futura que está hoxe - aqu í ..r:ias~
n_osas maus" _
•
,d,ar!Qo ao Congreso, fa lou da
· Q motivo · :· deste prime1ro
111eces,idade do pobo de o rganiencontro entre candidatos do
Rematado o turno de interzarse ¡poi ítk:amente n un ha orgaBloque ás munic'ipais e máis as
lli111ii ,l,~11 ciíl 1ó n ,como é a AN-PG, . "n a
ven ci óns, establ~ceuse un amplío~
Xera.is ·foi o - de sentar as
1
diá
logo
entre
os
asistentes
que
·
·que icabemós tod os, labregos,
directríces
pra levar adiante ¡¡
•Db1mi1ro:s,,. ma1r'illñeiros,, P.~ ofesio deu ! ugar a numerosas denuncias~~
campaña
electoral.
Neste senso,
' n1aiis,,. p11e1q1UJ'e,111Jio1s, e lnpresarios e
concretas, e que foi orientado-.
Bloque
Nacional-Popular·
Gao
1ooim1e,1nciantes, q11..1e tiernos en
po r Manuel Castiñeira, responsa-~
·lego
valora
moí
positivamente
ble de polític-a municipal da~
comúrn ,a asp;i iración dun Gober.esta xornada tanto. polo grande
.AN-PG. ·
.
111i0
Gi1al1e'1g¡o,, 1que sentimos .a
asfstencia' . oe ·candidatos como
nei:esidade de q¡Üe Gali cia se
pola importancia dos temas -que
1ll'Obe1rin1e por sii1m,esma' '. ·
Como remate do acto, proíecforon abordados. Este aéto pode
1r1~ita1111u1e11 C:ast1~1ñeira Cast1iñ,eka,
touse unha película do 25 de:· ser c-onsiderado como (mico no
ca11didato
.ao Co ngre so de
'Xulio, Día da Patria Galega, do ,
seJ xénero~- ,-que sin' lugar -á
. primt1eiitm nai llis;ita das Muniópais
ano pasado, onde c;uarenta · mil'
dúhidás servirá, pra d~r maior
p1011r l lL11J11im10,,, fiiiMo u1r111ha h ist oria do
na<úónalistas se mar;iifestaron :
coerenciá e unidade á actuación
poi as
·ruas de Santiago.
-:
niacionalliismo1 pop11..1lar. rnfer índo Bloque na 'campañ'a electoral.
. · •.
;idlloi51e iíli q11JJe1o .Antoll1iÍíll Faraldo,. a
·1ílffi111Ei11ilfüílld!o1:; 1i:ll1015,i§culllo, 1p1asadlo, foi o
Posteriormente, os asistentes i
. N·o rries'm'a sens~; cel~bráronse
:¡p1rmimeiiro 1q1ue fallol!il die, Gal icia
trasladárbnse a ún conocido~
asambleas
en . Marín 'e Porriño, na
i: 1 r.Jmo 1111,aci1ó11 1e 1 oomi~ c·oloniá::: ·' restaurante · lugués onde come-que .participaron máis de 100
IPa'Si;uUJ 11ta1mé r n1 ire,!r.1i is11t1a1 ,a fitos,· .. ron. No . transcurso da comida '
asistentes, e en Santiago, cun
histi61ricos como o '!Banquete de
interviñeron· cantantes populares
número total de máis de 150
Uonxo, e a Asambllea1 INl alCÍ'o111 al is·
galegas, ' -o" poeta Man·uel María .
participan tes.
1]:¡¡¡11 de' IL11.Jll!i1IO',, ie rematou diici nrdo
Fernández ~eixerro , (candidato "
1

1

1

1nnlflll 1G11EÍ.i!l1 ~Milell,, 1¡poll,1ilhn1oira-

rtllzrmíi'.9iims l..;ab1lill3!fl'iílS:, 1 e
moi &1ta1:ad:m <en "itodas as,

:iM_:as

1

dmli,

'!f!iiilileims,.,

lil;i¡:¡,ll'eJlll'.lS:

' ,:m flilfltii'!llíl;;aDRJ FJílrJ!ll e

:il!Jllr.!D 1do1
(>QID
lµle
'1a
i~11ir¡¡¡1~ii11 1
[JiJlil!l1il se , ¡1p1m1d,e

'f!

eftemi!±llm OilJlll:Tml
, _ieirmm que '.íárra !iltfil"e :ser
, mna ;:iJ1Huñi.i1111 '.l!il~'ll~f'!llµil.
~lt1iill1DS· ~Hl:mtll~":ligw1e.'l,, Sie1fio :de anrm da ~ NLG .•.
1rde;'.· i1Qir-dll, ·
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A fins ·da · semá pasada, a
Escala de Macisterio de Santiago
estivo en paro, e un n ~ mero
apreciable dos seus al ~ mnos
pechados no Centro. A causa,
Lol ita Losada, cancel 1al do
Axuntamento e profesora de
Pedagoxía, nomeada, ao decir
dos alumnos, pola ·vía "dixital" ·
dos tempos do fascismo. Tamén
no propio decir dos alumnos, as
caus9s do "plante''. son "a
acientificidade das suas clases o
xeito antipedagóxí'co de impa;ti1 as
e máís a sua actitude
autoritaria de cara aos alumnos".
A situación xa traguía cola de l
varios anos, pero o 31 do mes 1
pasado, diante dun esame a
preparar en base a uns apuntes
irracionais, e a v~ r ios libros, dos
. que dous estaban agotados _e
doutro a Biblioteca do Centro
dispoñía d~ un exemplar pra 600
alumnos, faise unha asamblea,
boicoteando o esa me .e esixindo
a dimisión ,da profesora. Espallado o conflicto a toda a Escola, a
Asamblea decide ir ver ao
Rector, que semente recibe a
Ünha comisión, poñéndolle un
plazo de resposta deíca vernes,
día 2. Ese mesmo día, o Claustro
de profesores de Macisterio
invita ao alumnado a asistir a
unha
reunion
na " que se '
disc1:.1t l_ría a metodoJoxía da
profes.pra en discofdia, pero, ao
negarse a tocar pr-a nada o tema
da dimisión, non aceptan .,.
Chega o vernes, e diante da
falla pe solución do Rector, o
alumnado ~-e Maxisterio péchase
no Rectoraqo; o Rector ameaza,
e nefeu_to, chama a Policía, co
que o peche se traslada á Escala
de M.acisterio. Vai durar todo o
fin ,de semá, e dalí sairía 'a
alternati_va do boicot as clases de
Lolita .Losada e a programación
éloutras paralelás.
Luns 5, faise unha _ nova
asamblea ·de Escala, da que sal
unha. petición de clal)stro, cnn
participación de todos. os pro 1L
sores da e.scola e número igual de
alumnos, con voz e ·voto; nesteclaustro iase decidir, mediaf1te
voto secreto, a competencia ou
non competencia didáctica da tal
profesora. Pero parece que os
cabos ,q ue eiquí se · moven ,
trascenden de tales motivacións,
e ·entón, o_ Director da Escala
negouse a tal Claustro.
A posición dos alumnos é -,
clara: boicot ás clases da
"influínte" profesora, establecerilento de clases paralelas, esixir
que a releguen de toda función
docente, que faga os esames
outro profesor, e que non lle
renoven o contrato. E as causas
están así.

~

,:RACIO!l.AL
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' Profesor agregado de Edafolo-xía ha Facultade de Farmacia; Francisco Díaz-Fierros -adícase,
nq tan n~cesario eido da investigación aplicada, ao estudio do clima,
do 'naso clima e·dos nosos ·climas,, da sua influencia s'obranceira en sectores como o primario
. de calquei ra económ ía e tarrHfrt"'n o .ir:idustrial como factor enercético. Pu bl icou o 1ibro
"CI imatolox ía Agrícola Ga.leg.a" e, fundamental mente, infórmanos de algo tan pouco novedoso co_mó
~-· '! ó tempo q~e tem.os"
·
.

,.

·01AZ- FIERROS
Pra todos nós, lcómo definiría o e.l ima?
. Tal como ·se , entende non
somente :a nivel xera~. senón un
pouco máis esixente, o clima é
unha ·síntesis das situacións de
tempo que ternos nun sitio
determinado, e def ínese por
unha serie de datos de temperaturas medias, chuvias ao cabo do
ano, os xeitos de . tempo .... un
valor medio de algo que pasa por
riba de nós na atmósfera, e esta
clasificación coincide coa que se
tén a nivel popular: o tempo que ternos a maior parte das veces, e
inda que a variabilidade do clima
é consustancial con el -ningúen
cree no clima como · algo
estable- acéptase como clima o
máis frecuente.
No noso país lpódese falar de
clima ou hai que falar dos
climas?
De Galicia falouse sempre
como dun país húmedo o -de
temperaturas moderadas. Preten:
díase darlle un clima único e
homoxéneo derivado do contesto estatal, porque na Península
as vari ac1 ons de el i ma son
prácticamente as que hai en
Europa; pásase do deserto a
zonas de chuvias continuas. Pero
o certo é que en Galicia o qUe
hai son varios climas, e somos
unha encrucillada de dous
1
perfectamente tipificados:
o
atlántico e o mediterráneo, que
van influir nos restantes tipos.
Hai tres grandes zonas: A
cantábrica, con chuvias contil'nuas, sobre todo no vr-an, e non
moita radiaci ' n sol ar. Como
contraste, ternos a penetración
polo val do Sil, do Támega, e do
Miño, dun clima seco, cunha
amplia compoñente . mediterránea, que é o outro estremo.
Entre os dous está a maior parte
de Galicia,, definida polos ventos
e choivas que veñen do mar e os
sistemas de montañas paralelos a
esta dirección.
En primeiro término, ternos as
montañas do Barbanza, da costa,
no fondo das rías, que reciben as
nubes e fan que chouva como en
- ningún sitio de Galicia. Despois
v-i rían as que dividen o país en
dua!; partes, o Cordal galega, nos
vals · do Tambre e o Ulla, onde
volve subir a chuvia, despois
vol ve a baixar e xa nos metemos
na Terra Chá, no val do Miño,
hastra chegar aos Aneares e o
Caurel, nos lindes do país. Hai, .
f·polo tanto, un escalonamen.to
dos mioroclimas en función
destes · tres tipos de montañas
perpendiculares aos ventas e en
todas se repite o mesmo. Sube a
chuvia cando chegamos á montaña, baixa no~ vals. Os microclimas inda non están, nembargan, te_s, moi ben estudiados.
~ - Oovimos talar asi'mesmo do
,-r.1 cambeo clim~tico

Sí, faÍouse moito dun posíbf.e:
cambeo climátíeÓ en Galiciá, e ._
seÍTiella :que a década dos ; 70 foron
anos mo1 secos, de ·
outonos es tremamente, os cultíVQS esvor~cían. Pero todo-o que ·
sabe é . que a temperatura .
s,u biu de_n de principios do sécL:Jlo
!lastra os anos ' 50, que se
estabilizou, pero áínga ·non se
s:c;iben ,,,as tendenci·as · J~tur:as.
Tamén o afecto do home, ··a·, :
co'n taminación industrial, 'ten
dous xeitos, de influen.cia: a
contaminación con gases tende a
aumentar a temperatura ··..:..as
c'idades conta'minadas teñen co·mo unha bolsa de calor- pero a
contaminación con partículas
.sólidas das . wnas industriais,
teñen
un efecto contrario,
baixana, leal vai predomim¡r na ··
futuro? Parece que prevalecerá a
. influencia do anhídrido carbóni-co, ou seña, qu'e irnos tender a·
un cerfo quentamento do clima
e ao millor en fünción dela
pódese dar ·unha maior desertizacipn porque estamos nunha zona
crítica.
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lHai lugares punta prá in- flue·ncia da contaminación?
· De momento non, gracias a
intervención do mar. Segúndo
análisis que temosfeitos da
chuvia, aínda non dan altos
(ndices de acidificación, como
podía ser a causada polo xogre
das Térmicas, parece que as sales
do mar aínda poden compensar.
Tamén se falou da influencia dos
inc'endios, pero aínda non hai,
polos datos que ternos, unhas
in-f luencias claras. O único, que se
atopou foi unha influencia dos _
embalses sobre do microclima do
val
do
Sil
e do
Miño.
Concretamente,~· r:tós estudiamós
o caso de Ourense, e al í o
embalse de · Velle fixo que os
dí.as de néboa aumentaran moito
no vran e no . outono, e como
consecuencia, as enfermedades
da vide. Dise por exemplo, que
cáseque se tr-iplicou o consumo
de anticlitogámicos.
l E sobre a producción de
el imas artificiais?
As posibilidades de defensa
que ternos de cara ao cambio
serían duas: unha-, esta de qµe
tanto se fala, da chuvia artificial,
e parece que pode ter c'erta ·
realidade al í onde seña moi
rentable. Pero en Galicia o que
máis interesa é artellar un
sistema
de prevención
das
incidencias do clima pero non en
función de estimulacíón artificial
da chuvia, senón, por exemplo,
de prevención de regad íos, etc.
Sobre os últimos temporais
que houbo
lhabería, pois,
capacidade de intervi r, ao marxe
de ter unha infraestructura que
·'r esista?
/:(s previsións a IOIJ..9º plazo, a

"

Lugo. A protjuccí6n .a
poi s, pode ser: '. boa, si
compensa a falla de auga,
bo a nos si tios de xeadas
1 ecuentes.
Por, .outra
so bre o· clim a como re
enei-xético ternos o dato i
. tante de enerxía h.idrá
· - Outro ,aspecto'· cáseque
- tratar, pero· que tén o
- interés, é o apro'veítamen
da radiación,
·clima,
enerxía cal·orífica, -que.
utilizarse · pra café.facción d
·1ica (podemos· -.pensar q
- Alemania ou " Hol.anda,
·menos posibili:dades ca
estanse a estudar en s
Derradeir.amente, · ·· o.. apro
· mento da enerxf a 'eólica a
da nosa Terr-a recibe v
· contiAuos e fortes, e
enerxías son irhp,o rtantes
enerxías
comper:isación,
xías -alternativas pra peq
peoiectos e a.costes bar:atís
JO escaso avance neste
· · da inv.e stigación ;¿a qué se
Levamos moi pouco t
rion somente en_ rGalicia se
nivel mundial, traballando
tecnoloxí as, pero hai achá
importantes e claro, non
aplicou os recursos 'que ,
aplican por exemplo ao a'u
vil, en investig-a r sobre
turbinas axeitadas pra apro
· a nerxía eólica ou pra peq
embalses,· senón )<¿- v-edamo
- Voltando. ao clima,' lqu
de productos se poderían
xeito óptimo
determi
micrQclimas?
·
Primeiro t iñ amos que co
por un . lado o clima e por
o chan, artellár o concep
te rra, que xungue estas
cousas e · t iñamos que co
ben
as terras, evalua
posibilidades e artellar os
vos máis axeitados. Esto
inda .se está érnpezando a.
lOué tipo · de · cultivos
rían ser ben esplotados? ·
Ben, nós" informamos s~
factor sobre o agro, é · o da · ·
do chan e do . clima, pe
radfación sola r, que en G_aliéia
problema é que a agríe
tén un valor medio, superior á
mundial rea lmen te depen
holandesa, por exemplo~ así ·qúe,
dez
ou doce especies, tén
potencialmente, a nosa agricultupouca riqueza, e én Gal icia
ra pode -ser superior ás honiólóé
máis
restrinxida,
p
gas europ€as. Esta potencialidaprácticamente o millo,
de do clima vai vir modificada
patacas,
abranguen
tod
por dous factores: pofo fornece '
proé:lucción
agrí<;:ola,
e
desp
mentÓ da auga, que pode axLidar
nabos. Nos institutos de in
ou limitar. Ben, pois en Galicia a·
gaci óns agrarias - hai · xa a
auga· abonda polo inverno, pero
clara de . que compre diversi
no vr an que é cando máis piden
moito máis as especies p
as plantas, cando máis ' radiación
senón
corren moitos riscos,
.hai e máis medrán, en moitos
milleiros e milleiros qu
sitios hai falla de auga, entón hai
. poden domesticar ..e aprov
que compensalo cun sistema de
Hai
pequenos regadíos -Galicia nori
moitas máís especies e
está feíta pra grandes regad íos. poden ser axeí tadas ao
de tecnoloxía intermedia. O
medio; o exemplo do mili
outro factor limitante que ternos
pataca, precisamente, que
son as xeadas na pri maveira ou
ron de fora, hastra é alent
no outono, inda que somente
tén importancia nas terras altas
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·un ano , teñen tantos erros como
acertas prácticamente, pero as
de plazo medio -unha semá,
quince días- teñen interés pó"r
exemplo pra o mar, que áunque
·os peiraos non se poidan
· defender, sí se pode defender ás
flotas cunha previsión. Pero os
servicios metereolóxicos a índa se
están a a rtellar, sob·re todo en
cuestión de medios.
~
N-u n país e na sua economía
lqué ~ é . o clima como recurso?'
Nun país como Gali.cia, xoga
sobre
a agricultura, e de
momento é un factor fundamental da producción no camp'o,
xunto co chan e o control das
plagas. _lnflúe, ademais, sobre a
industrialización como recurso
enerxético pola enerxía eólica, a
radiación solar · e sobre todo
1
como factor -de reposición d~
~nerxía hidraulica. O primeiro
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convenios firmados recén no sector da Made1ra
nha banda e en Distribución de Butano
presa "Magnesitas de Rubián" pala.
; dous máis en negociación (Comercio do ·
1 e Comercio en Xeral) xunto ca-conflicto
.
etal, co·nfiguran o movemento sindical nestes
sen Lugo _amáis de tres conflictos !abarais
presa, abranguendo a
·total de 1S,.OOÓ ..
lladores. Inda pendente de resolver, aparte, ·
flicto dos traballadores do mar ·de Celeiro

ún

Peña, de USO, Julio. -Díaz, de
UGT
~osé . Manuel D íaz, da
ING; di rixens·e cara · a un
restau-rant no que o ·Mi'n.lstro da
Pre.siclen~ia,- Sr. ·otero___ Novas,
andaba a dar unh·a ro'd a de '
prensa, pra esixirHe
i ~terven c
ción do 'Gobierno: Xosé Manuel

e

a

COI

a.

pre

p·rc

D íaz, d~ ING, e Anselmo
Sªmpedro, de CC .00. , espoñen "
lle-_ qO Ministro da · Presiden.cia -· ·
o convenio en negociac1_on .. . que- se b~~n ~s- ce~tr'ales' sindicales
ferente á madeira, o convemáis conflictivo hestes momen : - - tefíen capácidade negociadora, a
rmado pola ING e centrales
tos é o 'do Metal. A proposta
postura - · da- Patronal · · rebasa
is superou tanto os topes
' empresarial ( 18.600 ptas ao mes
calqueira can le de negoci-ación, 'e
is marcados . pola Patronal
de salario base), provocou unha
xa que lo§!o, entenclen que a
.JOberno como os que son
situación esixe ·unha intervenfolga -de 48 hora.s, e 0 día 2
nas negociacións das
houbo unha entrevista entre a
- c.ión 'política, _ coinprorn~tendo.
les españolas, . incremenComisión . Negociadora 'é . ff ·
a<;> · sr: -mini~tro, núrner:o 1 da
s_e a masa salarial núm. 18
PatrnJ!al, manténdosé ésta na sua
ca n_did9türa qa U,CD por. Lú·go·, ~ -..
00 Cunha folga convocada
Xosé Manuel Díaz, membro da ING na Negociadora do
propos1c1on; a · pes~res que
transmiti'rlle- ao · Gobe rno duras
s días 30 e 31 de xanei_ro,
Convenio do Metal.
durante_os 1d ías anteriores á_folga
críticas. por parte dos traballadoafectaría maiormente ás
fora unánime, actuaron piquetes··
· res ·.do Metal, dos que máis · dun
e Sarria· Montarte, Lugo e
"amplia y argumentada" por
·A nivel de empresa, "Tabil iinformativ'o s
os - traballadores
cento " berraban diante do edif.i va 'de ·Lourenzá, houbo
.
parte
desta, que desautorizou a
cia
·',
de
Agíom~raaos,
e
"Com-.
se
mahtivera_
n
,
firmes
-enes-ixir
·._
·da.-..
·
.-,No~
ao
-·~aet~
·
S;cial-!"
leas permánentes hastra
- sol ic iutde de "Salgueiro S. L.".
pi esa", de Productos Lácteos,
que non. houbera pin· desRidds. e· - · "N.on. aos topes salariáis! _,.,. '.
e concretou o acordo .ca
Outra empresa cunha problemár
están a negociar tamén os seus
nin sancións. ' Ao non h-abet ·
entación empresarial, que
tica deste- tipo, é "Autobuses
convenios.
acordo despois da entrevista.
- . O Comer~io . do Metal. e .o
seguiu ás doce da noite do
Urbanos", de Monforte.
I'
deste . día, continua 0 sector::- ."·Comer:cio' en X'er"al están asil)'les9, quedando o salario-base
. Oútros confl ictos. de carácter
movilizadb,
eón
diverso
tipo
t:Je
mo
.a
.
negociar
o
seu:
convenio
7 ptas peón, e un fato de
l~boral típic.os son os referidos á .
E como remate desta v1s1on
accións, que . van dende -as
. inda· . q ue · ·s in conflicto, "-send~
as, e.orno 30 días de
r_e estructuración de empresas.
panorámica
de movemento sindipancartas
á
información
nos
.
J
e~pon
sables
-éleles
as
centrales
ións e S.S. nun 50 por 100
· Neste sendo, -"Salgueiro S. L."
cal na provincia luguesa, sinalar
cines, e a Comhión Negoeiado'ra-,
1NG ~ UG_T~e CSUT:
, .
ta da empresa. No capítulo
de Mónforte, do ramo da
que o -Delegado de Traballo
vindicacións sindica is, delepor mandado da ·asamblea
Madefra, solicitou na Delegación
Por
outra
b~anda, unha reprerecibiu unha denuncia da 1NG,
e se.ccións pasan· a se
decide utilizar. o tempo poi ític~
~e Traballo espedente de regulasentación
sin.dicaL
da
.
ING
solicitando
a reapertura da
ocer dacordo coa lexisla electoral
com'o f.<;>'rfnüla de
ción de plantilla, motivando a
· r_e uniuse cos · empresarios do
·fábrica
"Confecciones
San Redboral, pasando a dispoñer
presión.
intervención eta ING, central
Transpor_te de cara á revfsión do
mo", de Villalba, da que é titular
>lñn rlP. ;:inunr,im
úñica na empresa, con tres
laudo dictado en Agosto, - e
Constantino Carreira que, desdelegados sind icales, tanto a
Oeste xeito, e despois dunha
compre lembrar · que daquela, a
pojs de lle ser denegada a
onvenio de "Ma~Jnes i t .s· ·!e
cor:icentración de trab.alladores
instancias ~egais, coa contestaintervención . de. desconocid.Qs
solicitude de peche e a anulación
' n" formalizouse, ,pola sua
na AISS sábado día 3, a
Gión do esp89ente, como con
tentara, interesadamente; o desde 40 postos de tráballo, óptou
cun 19 por 100 de ·
Negociadora, integrada por An- . . pre-sfo~io da Central -galema,
'm ovi lizacións na ddade.
por despedir a toda a plantilla,
nto no salario-base, e 2.500
tonio Prieto, da CSUT, Esperan ~ e~pedente - presentado pola · c·enmediante _- ~ quei.m a _de eamións
sin
que teñen intervido deica o
de plus de transporte.
za López, do SÚ, Anselmo
tral na Delegación de TraballÓ
(previas · ameazas) no norT)e do
intre nin Delegación nin Inspectizase, ademais, un in.creSOG-. - .
Sampedro, de CC.00., Juán
catalogouse como unha resposta
ción de Traballo.
o na prima de productivida t'
0 días de vacacións, 4
, un plus de distancia, 3
ao ano pra reconocemento
o, o . dereito é escedencia
áis d.~ - cinco meses e menos
res anos co reingr~so ao
Co galla· de celebrarmos ·o
de traballo asegurado, e a
cabodano do único semanario
il id ad e de realizar asamsin interrumpir o · proceso
galego que se edita na actualida-·
. de, vernes, . 9 de . marzal, no
ctivo. Outra das reivindicarecollidas é a de unha paga
Pabellón do Obradoiro; cqnvidá.000 ptas pra os traballa, mosvos a particíp;:;r nun festival
que esteñan a cumplir o
de . música popÚlar. Haberá
io militar.
·
bandas de másic~, grupos de
. gaiteiros, solistas; cantantes,'etc.
Puntualmente, nos números sei mén firmado e negociado
guintes, iremos in'tormando ·do
ING, e .despois de pr_e sionar
programa. Podedes, dende · xa,
ritmo lento durante dla e
.reservar a vosa entrada escribinio,
os . trabal !_adores da
do ou chamando ao · teléfono
ibución de butano de Lugo
58261 ~de Santiago.
eguiron un incremento · do
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RACIONAL
OS NOSOS MONTES
· -CJ0S"FOROS A

H~OPIED,A¡oc. . vECtÑP\L ' (t)<.

XOSE LUIS FONTENLA RODRIGUEZ
Non se pode tratar de es-tudar ·
a problemática dos montes - de
veciños pensando en solucións
técnicas ou sol ucións h istoricas
neutrais, sen ter en conta o
contesto social da evolúoión. éla
propiedade dos
medios 9e
p·roducción na nosa Ter.ra. Ou'ero
con esto dec ir que ca lquer
soluc ión do problema depende
· decote dunha opción : xurídi~o- poi ítica, que responde a un
plantexainento ideoló:xico que
non é senón, no fondo, .6 xeito
de organizar os medios de
producción e distribuilos nunha
comunidade concreta.
En
Gal icia,
a deferencia
doutras nacións da zona Atlántica, as transformacións sociais
foron máis lentas do que noutros
lugares. Deica a época moderna
non se encetou unha forte
transformación social (revolución industrial), que agora se
comenza a vivir. A economía
galega mantívose dentro dunha
estructura precapitalista e dual
na que a relación natureza-traba11 o tén un valor moi significativo,
de xeito que os traballadores da
ter_ra tiveron que acrecentar o .
seu trabal lo, de xeito desproporcionado, pra conseguir unha
forte productividade, sometidos
e esplotados polo señorío feudal
e logo polo Estado, falta Galicia
dun poder propio real.
lsto vese mái ben aos estuda~ · ' -_
a evolución _ da propiedade -e · ·
·
concretamente, o nacemento do
réxime dos montes de veciños na nosa Terra. Así, as entidad~s
eclesiais chegaron a ter, no seµ
día, a propiedade de máis das
tres cuartas partes do territorio
galego, das que tiraban en_ormes
rendas. A formi:I principal de
tenencia das terras era o foro, en
base_ a un tipo especial de
contrato enfitéutico adaptado as
características peculiares da nosa
nac1on
e
das suas clases
dominantes, dende o século X 11.
Est
sistema de -tenencia de
p 1opiedade vai incidir moito no
o rixe dos montes de veciños e no
seu aproveitamento económico e
s cial.

I

Deica o século XVI, . a
pagaba rendas fan que se
concesión das terras media_n te
desenvolva un sistema de policultivo . das terras, c~a ap~rición do
foro aos labregos facíase pola
vida de tres papas ou tres rei.s,
mil lo e da . pataca, en . estreha
facéndose lago o despexamento
cones·ión coa realidade dp_medio
ou lanzamen-to · pra facer novo
(ter.ras máis doadas · pra un
cultivo C<;mcreto aseg(m · condicpntrato. A Casa {como lugar
cionamentos xeoióxicos edafolóaeasarado) í a nacer como un idaxicos, climatolóxicos, etc.), e as.
de de esplotación con fortes
necesidades sociais (subsistencia
orixes feudais e ia ver limitada a
da~ fami lias dos traballadores, esua productividad.e, máis pola
relación xurídica señor-servo,
pago o.b ri gado .das_ rendas do
que mantiña o foro, do quer'ofo). ó monte ficol venceilao ·á
polas propias condicións naturais ·
casa como institución e non- ás
das terras cedidas ou a falla de
persoas que o podían habitar e
aparellos de traballo. Ao labrego
t raballaban as terras temporalcolono conced íalle -señor te.u as
.: m~~ te~ dada' a relación xcirídic"a
concretas de traballo, a Casa e
qu e implicaba o foro, q ue
circundados e aproveitamentos
impe dí ~ o paso da propiedade
de partes de monte, com o ·
. aos llabregos, ·· ao detenta la o
alongamento das te rras de labo r.
señ.or c omo propietario. .
Estas limitacións xu ríd icas o
Os casa res,, .cas.ás , o u casa is .
labrego non era dono da t er ra
q ue:_n ace,n. ri os siécll los XII~· XUI
que traba ll aba, era fo reiro e

o

histori8s de Asmitados
.

E xustó pensar como
: García · Fernández,
que
- montes pasaran a mansos, o
· seña, de traballo prás colleitas
productos 'concretos, .ademais
pola presencia nos seus temp
· do millo e da pataca, ,por razó ·
demográficas. Os montes brav
'eran pra madeir,a · ~ :pastos,
abertos a todos en x~ral en ca
Jugar óu parroquia _ p~a coll
g·a rabulló.s e leña, como acredi
a t igu ra de , rebusca, etc. E
calquer caso, o · monte tnans
estaba p~rfectam~nte delimitad
en· canto ·ªº aproveitamento
era de 'uso esclusivo das Casas.
No século XV 11 J,. o_aument
da · pfésión. deinogrfüca non fix
p.er'd e·r ,-ó carader"-s·e ñorial dát
n_enc'ia-. da- ter ra, ·e a · Casa com
unidad.e 'de esplotadón indlvis
ble, pasóu ao D.ereito c·onseut
dinario "galego. · Esto, iivo -vent
· xas . pra: os 1abregos ·e pra
- señores. ~ A co·e.sisfencia na ca'
de varias· familias o~ · xeración
orixinoü o. nace.mento da cham
da C.o mp'a ñía fam~l.iar gal_eg
onde todos os r • compoñent
1• trabal laban' ri'as
ter ras: Nes
institución aín,dansE;}- poden d
xe.rgar, : r;náis. ou merios esvaid~
fórmulas ·reproduCidas das rel
cións de producc.i ón feudal.
A Real Pr:ovh;iór de '1763 v
. no prócesp ~~,rep,obQ.amento_ ·e "
institl!cíonalizar o ·'subforo, d
. colonizacion ae · novas terras,
tal sorte qu.e o labregci vai sofr
fixerrin abrigada a roturadóh dé
as consecuer:ícias dunha dobl
montes, aínda coas limitacións
explotacihn, do señor propiet
que impoñía o contrato for.aL A
rio· ·real .· e 'do medianeiro qu
este atranco hai que 1-le: unir as·
• dificultades que reptesenfabá o · · subfora as terras . .Esta ;situació
chega a tan inxusta que
transformar _o monte con cultidiputados da mesma· Xunta d
vos norrnais, · nos plazos que se
Reino van denunciar o feit
sinalarnn máis farde dé seis anos.
mentras ·que, co-subforo, ·benef
Era traball~S:o de mái~ prás nosas
ciando ás clase~ medianeiras qu
'xentes o-labrar .as t'e rras, -tirar as.
orixinari unha burguesía rur
.rendas necesarias e hastr.a .facer a .;; Hidalgos, pazó·s, etc.), as clase
Casa· onde vivfr, se · non pasaban ~ populares ·van empi·o rar ' ~ su
duas .xeracións alomenos. Desa , ,~ situación : -As axitacióris lab'teg
sorté, o' dtÚerto efe IÍ"erda'r pbr un~ ~ r,e voltas e" e'rguemento·~ qu
sistema específico e tamén con ~ lembra o xuris'ta González l.ópe
claras
connotadÓns·: . feudais ~ contra dós mósteiros 'é señoré
·( morgadoL a frave~·o da 'manda_e t dan
paso ' tamén ·.a unh
da m illora, convettiuse de feito · : emigradón forte. As emigración
nun _ dereHo propio dás · casas ~~ estudadas por Meixide Pardo, a
matrices· ou orixinatias· de cada
. do XVII!-, débenlle o . seu orixe
forn.
-. .
...
este .estado de cousas. _!

·'
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· za do polo ; goberno UCD" , cdmo
en tempo de
proceso nunha O.o nstitución
iles din, Lplanré xa se "asegurar un
democrático-bu r·guesa e co ecc1 o ns . Xa ternos outro
futuro
.. de li8ertade e de progreel id o, pais ouse a formar
mo tal, mant,idbra do .sistema
so"; ·con · iste mot ivo, a sua.
rte das democracias bur ~
ca pita lista, · ambig4a ·cando .
preocupación é o paro e o contra l
esas, ou alomenos, eso é o
pode e t>erfectamente clara
da inflaciór;i, a defensa -do maÓti e -pensan alén das fronte i·cando .tén que sel o.. . O
mento do siste-m a bancario p riva º '
Go berno, . arna is,
pÚ)<OSe
s deste Estado. Todo é
do, xunto ás ¡Caixas de Aforro e o
estió n de inxenuidade> de · dacordo cos empresarios da
'crédito ofic,:ial . Pro non se esqueCEOE pra limitar,. outra vez
sta po lítica ou .de intere·ses
. cen da pequeoa e mediana empre sa, xa que pensan potencia r as
máis, · a suba dos, ·salar.íos,
onó micos. E como, á .nora
suas necesidades. Tamén preten- ·
qu itou da man un novo
vot ar, compre ter un
den adaptar o sector ·agrario ás
Francisco . Rod_ríguez: "Estamos decididos
are xad o o panorama · e ben · decreto-leí sobre "seguridad
~ue brinda o Merca .posibilidades
a defender todo o que beneficie ao noso pobo
ciudadana" contra do ~ terro ati zad o o. abano de po.sibili1
do Común, · e sempre lle vai
o a comb~ter o que o perxudique".
r'ism:o , onde se lles ~oncede-· ás
d es a escoller, decidimo. s
consu[tar aos .labregos pra asegu rar " ~
autoridades
'
xu'diciais
e
poli
r un ha v1s1on xeral das
~os preéios da campaña de tEÚnp ada
ciais carta branca. En fin,
nd ida ~uras que. se presenpra que · se:ñan re-munerado ras.
toda unh<;i · democracia . de
n no noso pafs. Con -segu · apar~tado económ ico que -ab rangue
prop iamente ga legas. Defe nd
Todo gn. panexírico -de bos feítos
modos e actitudes represiv·a s.
o parq, a inflación, os prec ios, o
· futuribÍes. ·
- ·
descentra lizac ió n da poi ít ica
nza, irnos ser breves, concisistema financieiro, agricultu ra,
nómica, as cond icións p ra ob
s, un pouco condicionados
Pero va ia; as ·-' eleccións
facenda,
industria.
No
apartado
restau
ración nacional d e Gal
OS
SOCIAUST
AS,
_
están
á
volta
dun
recanto,.e
o
lo espacio .. Pero-:- máis que
pol_íti.c o espl (case a sua postura
no ámbito poi ítico , social , ec
-A PER_CURA DO PODER
primeiro de marzal é a hora
da , pretendemos observar e
eneal da -seguridade ciudadana, o
m ico e cultural. Toca asp
cero. Asf 'é que vamos miraL
osar o que no n oso país
desenrolo da Constitución, a re como a loita contra o terror'
O
seguinte
grupo
poi
ítico
vai
a
antexan unha serie de gru' onde poden fr os nasos vo(os :
que asegún eles requiere
forma da administración, as autoser o Partido · Socialista Obreiro
s , uns con real incidencia
nomías. E, lago xa, o aspecto
poi íticas, a muller, mi nusvál i
· Español. Nesta ·ocasión, as nosas ·
cia l, ou~ros que, por detendereitos sindicais, reform a
social que _.. vai dende o ensino e
. A UCD, $.EMPRE
preguntas dirixíronse · ao candidadores d o d o minio de deterria ...
to aa ·Senado por Ou_ren~ -Celso - · cultura á muller, a mocedade, os
DEMOCRATICA
inadas redes d e presión ou
xubilados e. pensionistas, minusváMontero. Preoéupában9s conocer
lo pode r q ue confiren toda
lidos, - relacións laborais,_ que · se
·Antes de nada e, por aquelo de
FOI UN ERRO
a sua op~nión encol"Qª significa;
que está no · Goberno; empecemo s
__!_jxan no der e ito á folga, sindicaRETf'.lASAR AS MUNICIPAi
a se rie de ir.t stitucións,
cióri que os· Pactos ·da Moncloa
ción, convenios sindicais ...
cunhas declaració.ns de Fernández
tán en · condicións de ofretiveron a nive.I económico e social ;
lmo facer un pequeno paré
No que se refire ao PCG
. Calvi'ño, candidato ao Senado pola :.- ·•despois que- en Galida o número .r o u _agardar algo nestas
sis cunha pregunta xe ral pr
falai:nos cor:i Paz Dóel, candidat~
de _ parados acadou a cifra . de
Ur:i ión · de. Centro. Democrático na
ecc ió ns. Fora '. destes, quecinco candidatos coa q ue pr
ao ~ongreso pola provincia de
-70.000 a 1.Q0.000 e que .infinidade
Coruña. Resposto1.:.1nos á pregunta
n aqueles q ue xurden códimos averigl! ar que pasaría
Lugo. Máis que nac:la, movianos a
-.·
d
e
pequena~ e medianas· empresas
·
lPor·
qué
se
utílizou
o
recurso
de
o 'un ha salpresa informati~
municipais se leva ran a cabo
curiosidade arredo-r dunhas decla·tiveron que , pechár; e !'primeiro
firmas
.
falsas
pra
botar
abaixo
a
, se nos , atem.os á vida
.anterioridac:le. Todos menos
raciólis qu~, hai uns días, recoll ía
hai que pensar que fo.i necesario
posible candidatura ·de Rivas Fon1fti ca normal . de . fora 'do
estiveron dacordo en qu
, tán?
.a prensa na boca de Carrillo
naquel-_intre flrr~'l'alos, ainda que
mpo · de eleccións. Algú,ns ·
adiantamento das xera is be
referíndose a que ningún partid~
· foran · discutibles e supuxesen
::...."Non quero entrar na proble·n a nivel de comuniéados ·s e
ciaba ao partido do go berno
. tería moita ·incidencia en Galicia
_sacrificios, xa que tanto UCD
mática interna do pártldo noutra
s conoce, e outros teñen .. o
porque a mitade da poboación se 1 que unha democratización
.. como ó · PC estaban- dacordo con
provincia . · Calquer ácto poi ítico
axuntamentos supoñería un g
atopaba na emigración; d iante
eíes. -E certo que o paro aumenu campo po 1ftico noutras
da envergadura dunhas eleccións
risco pra os seus inte reses p
disto, prantexámos cales pod ían
tou, pro · .e ra consecuencia dos
sempre produce ' ten·s ións entre a ,
rtes do Estado.
cos . Así, Fernández Cal viño
ser . as previsións do PCG nas
fallos estructurais que viñan da
xente que '· non podé estar nas
Asegún os pronósticos, e
prósimas eleccións, ~ . "ante esta
mou que "si foran antes non t
etapa franquista . De todos xeitos,
distintas candidaturas . .Penso que
ndo d~ conta as sesenta e
declaración, coido que caben dous
pasado nada especial. Co ido,
o
goberno
non
cumpliu
unha
gran
se
seguirían
a'
s
canles
estatutarias
neo candidaturas, somente
.tipos de aclaracións. Unha, que
de o meu punto de vista, qu
do partidó".
· parte dos puntos que se swliñaban
t ro ou cinco teñen · lugar
virí.a ,d ada pala emigración tanto
ser antes as xerais púlsase mi li
e bloqueou unha lei de defensa
A seguinte pregürita referíase ás ·
branceiro : UCD, PSOE,
interna como estema, e que supon
el ima po 1 ítico e ideo lé xico
dos
parados
proposta - polo
- axudas que o gober1110 da UCD
N-PG, PCG-PCE, UG son os
que istes traballadores galegas van
ciudadanos". Celso Montero
· PSOE'·'. Tafnén
foroh ·· moi sonaprometera a Gaticia 8ºr rnor dos
•I
nal ables. Os tres parti'dos
realizar a sua actividade poi ítica
que "era negar a democratiz
das , a_nivel de medios de comunifortes temporais e dos daños "
pa ñoles, dous das· cales
qnde vivan. Colaborarán co procedos municipios, que, ade m a i~,
ocasionados por ele:s,· e qu~ ainda
' cac1on, os problemas intemos
so clemocrático, pro non vai a ser
institucións que" están máis
non chebaron.
·
rep resentac ió n
xurd idos nalgunhas zonas de Galidentro da nosa nación . Pro tamén ·
contacto co pobo. Sería desa
- "No último ·C onsello de Minis- . . cia e a·s baixas que se produciron,
por Galicia,
se retire á dispersión na que se
gar de Galicia o caciqu ismo, p
tros arbitráronse os créditos neceao que nos contestou que "houbo
veron moito que. ver coa
·. atopa a poboación galega . No
que dismin,uiría o seu po
sarios por un valot de mil millóns
conflictós, en X'.eral, en diferentes .
1ít ica española máis inmerefere_~ te ás previsións, contamos
prepararíanse _-millor as : xerais
. partidos, 'e os nasos resonaron con
de pesetas, a un intrés do 5 por
1ata no pasado. Un no
cori sacar algún diputado naquelas.
cinismo da UCD prote~e o
cen,
e
amortizables
en
12 anos.
máis
forza
·porque
a
_der~ita
tiña
oberno e os outros dous na
zorias onde o partido tén niaior
xogo . poi ítico ante as
Agora o problema cént_rase rios
. un marcado interés en fa.celos
posición", deron a . luz os
incidencia, e no resto, a nasa idea
mecanismos adr:ninistrativos; adeestralar, e 1 as·í, Cio mesmo tempo
cultades".
etas· da Moncloa, as pre· cínguése ao aumento ·e implanta. _Paz Doel comenta,. poi a
mais, as solicitudes de créditos
enmascaraba os propios conflictos
t o no m fas, o apoio á Leí
ción cada vez maior do PCG e
banda, que "o noso partido
efectuaranse a nivel individual" :
internos da 'UCD. Pro o que oon é
nt iterrorista... Un camiño
loit'a r así polo afortafame·nto da
estaba a prol da convocatoria
Por outra banda, as cand idacerto é a im¡:>osición do ce.n tralisue andiver-0n en ben da
democracia".
eleccións; pel'lsábamos qu e u
turas do centro sírvense de permo en canto ás decísións que
Polo que respect~ ao seu programocracia, en ben dos ciuelecci6ris xerais .pouco va n r
so·e iros sftuadas nas institucións
·témos qué tomar eiq'u í.: Ademais,
ma ielectoral, fai referencia a levar
ver no panorama · ·a ctual.
do Estado, e que carecen 'de
da nos, cun consenso e
contamos con medíos · e ca ni es
unha
poi
ítica
solidaria
e
progresis~
estamos
por un gobe rno
incidencia
a
nivel
galego
.•
Teñen
democráticos
pra
resolver
os
pronciliación "nacional", con
ta pra <;lalü:ia, consolidando o
concentración, e polo tanto , s
un· mero carácter formal,. hai que
blemas". Supoñerrios, entón-, qµe ·
lausos, liortas · e outras
estado democrático e apoiando,
11 a que un goberno de min
sair do paso e garantizar a victoria
o "ca ne ro" se esti rpou e todas as
isto rias; no . que se chegou a
decidida.mente, o proceso auto-nónon se pode ·enfrentar ao s gr
aínda
que
as
vinculac;ións
señan
augas
voltaron
ao
seu
sitio.
lar dun posible goberno
problemas · que 'tén ni ste int
mico. Elaborar un estatuto que
unha pantalla pra salvar a coiuntu Agora toca o turno de botarlle
CD-PSOE , que se pediu a
teña como lindes os principios
país. Sin dúbida ningu nha
ra do momento. o programa
unha ollada ao programa que, de
in:iisión de Martfn Villa, e
básicos dq_ Constitución e, polo ·
eleccións van favorece,r esp~
electoral, "despois de concluido o
cara ás eleccións, · presenta o
ue. se, materializou todo este
tanto ; da~ saida ás institució ns
mente a 'dereita e si o
proceso de trans ición .PrbtagoniPSOE; céntrase · básicamente nun ·
1
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efend revisto non se trocara, as forza s
1ít ica emocraticas e as alternativas
acionalistas terían máis posibili des" '.
O candidato pota Unidade Galeestaba convencido que "era
a auténtica manipulación por
e do poder central. Que
eficia toda ista retórica aos
1rm a
rtidos maioritarios, xa que teen ao seu alcance todos os
edios de propaganda, e o que
nteresa é pecharlles as portas ao
esto dos partidos, que ·se atopan
ñ máis dificultades, postó que
s mecanismos antidemocráticos ·
tacan directamente ás suas foracións poi íticas" : E neste sentío BN-PG, opina que "cada vez ·
· máis difícil de ocultar que a
ntroducción social e o espallaento a nivel galego do Bloque
epresenta unha forza consideable dende unha póstura de
que rdas e a única nidiamente
nticolonialista. Prás eleccións
unicipais, o número de candidauras que o Bloque vai presentar
upera a mitade dos axuntamentos
al egos. En todos eles, as posibiidades de sacar concellais son
otalmente reais. O salto diste
nivel ao claramente poi ítico, ter
iputados dispostos á denuncia do
istema colonial nas institucións
arlamentarias, estaría totalmente
segurado de celebrárense as
leccións xerais despois das muni ipais".

º

NT E TODO, A UNIDADE
RO -AUTONOMICA

=mto,s
e min
ao s gr
ste int
1gu nha
~ r espe
si o

coas cand id aturas .
Deixemos a un lado aos partidos
ue fuflcionan .a nive l estatal, e
asemos a aqueles que teñen un
'mbito esclusivamente galego. A
Unidade Galega está. integrada
olo PSG, POG e PG; iste último
xu rd e ·da fusíón do PGSD, de
end encia socia l-demócrata e do .
PPG, de tendencia d.e mocrata-cris~iana, que nas pasadas elecc ións,
na provincia da Coruña, 'obtiveron
un número máis ben baixo de
Votos . Estiv.emos a falar con Claudio López Garrido, candidato

Celso Montero: "E certo que o paro aumentou,
pro era -consecuencia dos fallos estructurais
que viñan da etapa franqui;sta~.'.
ao Congreso·- pofa Coruña e, ao
mesmo tempo, militante do PSG.
Niste caso, o noso ·interés iba
encamiñado descrifrar qué posibilidades tén unha coa!-ición formada por autonomistas"rexionalistas, qué ·coinciden ·coa actual
Xunta, que ¡:>articiparo.n con ela
no acto ._do Obradoiro o 25 de
xulio, e partidos galegas que se
proclaman nacionalistas, ao que
respostou "nós defendemos unha
1ínea que foi aprobada, no ñoso
plenario, de uniáade. E certo que
esisten diferencias entre os tres
partidos, pro o que sí considera·
mos é que na actual situación era
necesario a unidade de todos os
nacionalistas diante do proceso
autonómico. En concreto, si no
proceso autonómico non hai presencia das forzas poi ítica~ nacionalistas que inter-Veñan directa mente pode quedar sin contido e
pode ser un instrumento que
perpetúe unha poi ítica autonomista enmascarada . Por eso, a nasa
postura nunca tomará unha actitude de consenso .. O problema será
chegar a berrar al í, aínda que seña
un Parlamento xordo".
O programa electo.ral da Un idade · Galega converxe en dous
·puntos centra is: o programa eco nómico-social e un estatuto de
autonomía no que entren todas as
competencias
permitidas · pola.
Constitución.

a

A LOITA CONTF~A
COLONIALIS{'.\'10

DO

Enco.I do BN~PG . hai doµ s
que no_s parecía importante conocer; un sería o por qué
sempre foi unha coalición que se .
mantivo sin ampfiar e o outro si ó
Bloq~e non adem'ite o marco
·autonómico lpor_ qué sería útil
votar por . i1? As ,r~postas dé
pu~_tos

aaudio topez: uo problema será chegar
a berr·a·r alí, aíncia que s_eña un· parlamento de xordos".
' 20
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r;;ranci~o Rodríguez-;:- candidato
de tal xeit<T; que non señan todos .
ao Congreso por ·Ponte,vedra-. foron
embauques· ~ · man.i obras antigaleas seguintes: !'Q_ f31oc¡ue Nacionalgas. ·Estamo·i deddidos a defendér ·
Popular Galega_ non é unha
toqo o que - beneficie ao - noso
manfobr~ . oportunista, riQi') .é un
pobp e a · 'combater '_
que 'o
fraude · pur_a mente · electoralista.
perxudíq-ue . .-Unha cousci é a<;tuar
Tén 'unha historia ," _unha ' traiectodentro do marco legal impo·s to é
ria .e üns obxeüvos (á c0nsecución .
outra axudar a reforzalo mr sua
das Bases Constitucion~is ·da Nafunción éolonial. Esto nunca o
ción Galega); .que foron os que o
fará o -Bloque".
conformar:on. Hastra q1:1e esteñan
O programa do -Bloque -céntrase
conqueridas, · esistirán. Nunha coa-nunha serie de medidas mínimas
lición ·diste tipo, que. funciona
de caTácter po.lítico, etonóinico,
tamén en tempos non electorais,
social e cultural, medidas mí:nimas
nos p.r incipios . antic.oloniais non
pra poder escomenzar a talar de
pode entrar q1:1en non respete na
demacrada en Galida·e. pra que a
teoría e na práctica semellantes
·nación ·galega deixe_de cumplir a
presupostos". "En canté> á segun -.
da cuestión, pódovos decir · que ' función dunha colonia denfro do
. Estado español. A neéesidade de
non somente útil, senón util Í?imo,
rematar coa emigración, de .indusprecisamente pra poder utilizar
trializar o ._ país axeitadamente, das
cor eotamente' o marco -vixente,

o

CANDIDATURAS
Bloque Nacional-Popular Galego.
Preséntase en Ourense, -Lugo-, Pontevedra e A Coruña con ; como
primeiro candidatd en cada unha
delas, Bautista Alvarez Dom ínguez,
Pedro
Luaces
González-Rosón,
Francisco Rodrígve.z Sánchez e
Manuela Fraguela Seoane. ·
. Unidade Galega (PSG, POG e
PG). ·candidaturas pra o Cong.reso e
o Seóado en todas as provincias:
Agu sfín Villar Mada rnas, Eduardo
Gutiérrez Fernández, ' Camilo Nogueira Román e Claudio López
Garrido .
·
Partido Comunista de Galicia: .
Candidaturas en todas as provincias
pra o Senado e Congreso:· Jesús
Redondo Abuín, Gonzalo Manuel
Paz Doel, Santiago Alvarez Gómez
e Rafael Pillado Lista.
Partido Socialista Obreiro Espafiol. , Con candidatos en todas as .
provincias, Congreso · e Senado :
Antonio Rodríguez Rodríguez, Pablo Pardo Yáñez : José Vázquez
Fouz e Francisco Vázquez Váz~

Unión de Centro Democrático.
Tamén ·en todas as provincias pra
Congreso- e Señ ado : Pío ·Cabanillas
Gallas. José Manuel ·Oter& Novas
Luis González Seara e Jo;é Lui;
Meilán Gil. ,
·
(Nota: Incluimos somentes os
.~ue encabétaban a lista}_
PSOE (Histór,ico) presenta candidatura· P,o1a .Coruña ao ·congreso·e o
sin ad~
''"Organizació~ Revolucionaria de
Trabajadore5, que presenta candidatura nás catro provincias pra o
Congreso. - ~
.
·
-· Partido do Traballo de Galicia,
que se presenta ao Congreso .e !'.> ·
Senado na Coruña, Pontevedra e
Ourense_ En Lug0, somente pra o.
Congreso. ·
·
Liga Comunista Revolucionaria,
presenta pra o Congreso e o Senado
e-n Lugo e na Coruña, Pontevedra e
Ourense, ao Congreso.
Coa~ición Democrática, en todas
as provincias pra o . Congreso e o
Senado.
Falange Española Auténtica, en
todas as - provincias, menos e.n.·,
Pontevedra; pra o qongreso e
Senado.

o

reformas agraria e pe-squeira,
son posibles sin soberanía n
nal, sin un Goberno GalégQ, e
eso_, as Bases Constitucionais
veíanse dentí-o du"n· pácto feder
de gói>erno provisori'o g~légo.
p~to federal establecerase e
nacións d() Estado, ·onde todos
órganos foxecutivos, lexislati
xudiciais) e.steñan formados
igualdade numérica. '
As medidas . económicas c
templan un ámp.lo programa
reformas nas áreas básicas
~onom1agalega e en iÜnción
seus intereses. Dentro das med i
socio-culturais, é de destacar q
·lingua ofici_al será o galego, em
gado no ens ino, nos -medios
r

<

comunic~ción,

etc:

Unión Nacio.nal prese'nta candidatura 'por todas as -provincias pra
·Congreso e Senado. En Ourense,
somente pra o Senado.
Partido Comunista de los Trabajadores, preséntase pala· Coruña, pra
o Congreso e o .Senado.
.
·Izquierda Republicana, preséntase por todas as provincias menos
'por Ourense, · e con candidatos
so mente pra o Congreso.
· Movemento Comunista de Galicia
(MC-OIC), en todas as provincias e
con candidatura pra o Congreso e 0
Se.nado.
· Unió~ par~ la libertad de expresión. Candidatura na Coruña, P.ontevedra e L,~go prél o Senado.
Duas · 9andidaturas ao Senado
formadas; por independentes en
P-ootevedra.
__.P artido Proverista, en Lugo candidatura pra o Congreso.
Partido Carlista preséntase por
Lugo e Ourense, con candidaturas
pra o Congreso e o Seriado.
Partido Liberal, candidatura ao
Senado somente por Ourense .
Agrupaci~n · lndep!!ndiente
de
Electoras, cand idatura ao Senado
por Ourenser
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·estensas · áreas xeopol íticas, polo que se pode. chegar ::~
Ben, en USA . practícase certa , ca-ste ·e l democracia:
pertla
da
.
conciencia
naciona·I,
da'
solidaridade
e
d,ó
.
Pero
esta democracia é ur.iidimensional. Non é tridimensio pobos; e ·trocarán as suas espadas en reixas de arado,
humanismo. E esas áreas quedan c~rnvertidas en caixas cle nal :" política, · social, económica. Así, -.por . exemplo, as
e as suas lanzas en fouciñas: Non erguerá espada
r so nancia USA sin beneficio propio, como por exempl_o ,. a .,, dis_crepancias no!] se refi ren~ cáseque nunca, á Esencia;
xente contra . xente, nin se prepararán máis prá
info rmación e- as - transnacionais; cai.s.e na idol'atr'i'a· ·re fírense, cáseque sempre, ao enfoque dos Fenómenos. Por
guerJa".
apátr ida: OTAN , SEA TO CE NTO.
. .· i o , unha e outr.a vez~ E?vítase a esencia e érguese a esta
lsaías, 2,4
~··. e ~tegoría uh fenómeno determinado. Así, decir que hai
~- 1.._·· l1bertade de escoller 'e qUe te escollan que hai libertade de
pre nsa,' " ·e tc. son "'.erdades adubiadas con mentiras. A
Haber ía que · poseer · unhas ·dotes escepcionais pra
. ..
C ~Je.~tió~n e ~- meridiaria: lquén teñen poder poi Ítico e
oñer, con forza de leí universal no práctico-concr~to, eri
económico? ~,~ lp0de . esi~ti r o poder poi ítico sin contar co
é consiste a verdadeira democracia; ou seña, aportar
- s cial e - o- económico? leales son, en todo caso, os
a argumentación sólida e fonda pra amosar e demostrar
. ·p,:ocedeme.nt_os?. A l.ibertac:Je, democracia e humanismo
rasgos dist intos dunha democracia .d ada en tempo e
·r~ al íz~nse en función aó sistema socio-económico de cada
acio concretos.
Estado. ·
Agora ben, en USA, dende os p~imeiros tempos da sua
Por ·moi complexos que señan os fenómenos, pódese .
dación, xurde ünha democracia poi ítica sin parello na
c hegar á cognición da sua oculta esencia, pois ·a esencia e o
ra; pero~ todo hai que decilo, esta democracia está
l énómen6' gardan unha fonda e inseparable interdepen eada nos conc.e ptos do puritanismo protestante e na
d encia. Pra "camuflar" a esencia recúrrese á manipulación
oloxía enxeriorada polos príncipios da revolución
d e causa, efecto e motivo: o motivo convírtese en efecto,
nce~a, sin qt:Je por' ''isó. se albisque 'o máis mínimo
o efecto en causa, a causa en efecto, etc. E, por xeneración
anismo. ·Así, · por ex~mplo,: por uhha banda estermin~espontánea {U ), aparece a "democracia".
./
se pobQS eoteiros ~os indios~ que e.rán os verdadeiros
Non se pescudou nas causas das guerras de Vietnam,
uténticos americanos e, pola :outra, o fenó~e1:10 do
Laos e ·camboia; a invasión de Santo Domingo, a matanza
lavismo negro e do pistoleirism6 blanco; factores todos
d r canle de Panamá, as accións da CIA no extranxeiro, moi
consitúen·· os rasgos distintivos do sistema qué o,,s
~ especialmente en Látinoamérica, etc.; arquivouse, sin
endra . .cori ·se·niella'1 te· contesto, a democracia yarikée
cl arexalo o asesinato de J.'.F. Kennedy, etc. Nembargantes,
de virtualmente a 'súa e¿encia. o vehículq ')ca:"está : .
pescúdose -e con moita paixón- arredor dunha pequena
aliado pra dirix\rse cara <Il futuro.
_ ·
.. _ · ._
m igallada: "caso Watergate". lPor qué? E len qué intre?
Logo, máls tarde e seguindo ·o seu rumbo~ ven a
lAcaso o .Senado, Congreso e "prensa libre" ignoraban os
ansión, o dominio de México, Panamá, Cuba, filipina.s,
-acordÓS de Gérieve-54 e outras accións que son do dominio
. En consecuent:ia, en USA, por. casualidade-casu(!lidade:
público? Sospeitoso, moi sospeitoso.
plano. poi ítico-económico, con al·g urihas esce.pci(ms,
Se tratásemqs de trasplantar a democracia yankee aos
trunfan os valores intelectuais .e morais; trunfa
E tados europeos con democracia parlamentaria observaeralmente- a audacia~· a astucia, o oportunismo e m~is.
ri mos -dadas as condicións históricas, as coordenadas
goismo desenfrenados. Este amoreamei1to que chega,
xcopol íticas e os distintos niveles culturais- un panorama
ha manei ra reducida, ao cu mio poi ítico e económico,
qu~. máis ou menos, podería esquematiza rse da seguinte
ete todo a un "precio". A sapiencia individual e a
m aneira: a) viable en: Alemania Federal, Austria, Irlanda e
ciencia individual ou de grupo son inxenuos i'rístrulT!er~ 1~
Inglaterra.
nas mans do cumio. Pois ben, con eso, as Ciencias
b}_Tol erabl_e, en: Holanda, Bélxica e Suiza.
co-qu·ímicas, biolóxicas, ·etc. ,avantan espectacularmeñ ~ - ~
e) lrritablé, en: Fran.cia, Itali a e Dinamarca.
Mentras que a Filosofía se convirte en peza de museo; a
d) Intolerable, en:. Finlandia, · Suecia, Noruega e
toria, nunha fe r ramerita vulgar da ideoloxía; a
lsí andia.
ografía, nun mapa mundi con fronteiras imaxinarias; o
Esto. amosanos os desequilibrios e equilibrios soci ais
reito, nun xoguete ocasional; a Socioloxía, QUn
-en tre os -dlfe~entes estados e entre as distintas capas sociais
facto estad íst ico; a Lingua sofre, na sua part.e·
nun outro · Estado. Tamén nos amosa que o adianto
icográfica, best iais e alporizantes asaltos á razón.
industrial non sempre é sinónimo-equivalencia de adianto
Nefeuto, -confirma o aserto devandito ·a falla de
soci al, económico, poi ítico e cultural. Aínda máis,
ialidades na presidencia USA. Así, por exemplo, ·s·o n
amósanos que en d) os factores actuantes do sistema
, únicamente tres, os presidentes escepcionais, á ~aber:
d moliberal-popular potenciaron nun degrau sumo, a
ferson, lincoln · e F.D. Roosvelt. O resto, de pertencer ·a·
e nciencia nacional, a solidaridade, o humanismo ou ben,
ropa, quedarían ' no máis absoluto· e total arronimato ..
á- inversa. En todo caso é un mérito indiscutible. Esto non
ubidablemente ·que a prol ou en · cóntra · de..· Vento .. e
q ue r decir que non teñan os seus vicios e defectos, típicos
rea ·saen á superficie ·xenios ·talentosos; ' nativós
do sistema que os enxendra, digan o que digan os
ranxeirós" · nas ciencias, · artes e letras, " ·os·- cat·es ·se
sociólogos de "carreira" que, dito seña de paso, algúns son
nteñen ·pasivos .ante todo o que os arrodea,·ou seña, ·que
máis ideólog·o s que sociólogos. Eiquí, no Estado español,
desentenden do rumbo da· sociedade á q'ue pertenec,en: '
p r exemplo, abonda que señan críticos do franquismo pra
ballan no seu, e abonda¡ Son moi raras as :escepció'ns,
q ue .señan famosos.
epcións que confirman a regla.
·
·e _ ·
AGOSTO 1973
O desquitio americano·, ao parecer, espállase por ~~ '7'
E x ulgará entre as xentes, e reprenderá a moitos
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rpA ISES CAT .f\L_~NS~ .'

Enfrentcimentos
PSUC-PSC

..
MAi ALOE

Ga_steiz, con 57 detidos durante iste fin de semá,
polar'üou ·o interés poi ítico de diversos grupos
abertzales. Continuan-:. detidos, entre es~es,
o ex -parlamentario Letamendia, así como Mon·zón.,
Id ígoras e outí-os candidatos de Herri ,Batasuna.

EMILIO VEIGA

Oespectáculo xa escomenzou
en Catalunya antes de
en cetarse a campaña.
Ao racharse "Entesa" pra
oSenado, rachou tamén
aapa rente unidade que foi
ru nfl a catalana durante
ofranquismo e despois,
durante o período
pre-constitucional. Que se
ro mpe ra a unidade, en
primeira instancia entre·
a dereita e centro con
vele idades esquerdistas
e a esquerda tradicional
poi a outra banda, non era
de estranar, pero que
oesnaquizamento fara tal
que nin as forzas da dereita
en t re sí nin as esquerdas
entre elas tiveran un gran
de unidade, e eso era o
menos previsible. O feito
éque non se entenderon
e ni nguén quer cargar coa
culpa de ter enterrado
á ENTESA. E así,
escomenza o xogo das
acusacións.
Primeiro, en veladas declarac1óns de "fontes fidedignas",
qÚe si uns son mai s depen dentes
do " centro" que os outros, que
si aos alemáns non· !les gosta
ENTESA, que ... En fin, hastra
que ao final non teñen pelos na
lingua e o ·"Guti" secretario
xera! do PSUC, . faille oito
preguntas ao secreta ri o xeral do
PSC, Joan Reventós, ao traveso
dun mitin. Reventós non llas
contesta, pro sí a executiva do
PSC, que non lle manda a
resposta ao "Guti", pro sí a
op in ión pública; disque, dí o
PSC, o PSUC depende de máis
das tesis carri !listas; disque, dí o
PSU C,
que
o
PSC recibe
consignas do PSOE e hastra da 11
Inte rnacional que quer ai llar aos
eurocomunistas.

A FAVOR, DIN TODOS
A todo esto, Pujo! tamén
awc"l pra sacar cullerada, namentras o Centro - fillos de Suárez
en Catalunya- ollan o panorama
cun sorriso de dente a dente e
disfroitando co espectáculo que
está a dar a esquerda nesta
pre campaña electoral. O. curioso
de todo isto é que os socialistas
están a prol da unidade, aínda
que reconocen que ista tesis do
·PSC· se contrapón co PSOE
estatal que non quer saber nada
do ~~· E non é de· estra~ar que

D~PORTACIONS'
- - rros, como un intento da UCD
· E ESTRAOICCIONS
-con - seis parlament arios en
Sábaq_o, a~ , redor de ·J.000 .
Nafarroade
in 1c1ar
unh a
p·ersoas·" condl'ñtíárons·e · e'n l3aio' mp aña · electoral baseada ~ a
. na pra protestar poi as med·idas
lo it a en contra da violenéia e ri o
do ·gob.err:io · francés contra·. dos
enfre ntamento . d
'a far roa co
refuxiad9s bascos e polo peche
resto de Euskadi. ·. -·
da frorúeir"a pola poi icía· france REPRESION A GO-GO ...
lsta semá resultaron monos
sa. Dita · convocatoria partía dos
partidos apertzales de Euskadi
dous membros da Guardia Civi l,
Norte ~ EHAS, JA:Z-AR, MAT, así
· un fer ido hai uns días en Tolosa
,como ..do PSU, PS, LCR, EM RG
e o outro nun atentádo real.i zado
Joan Reventós ,
TCQT; - fre.s días antes, 24
er) Andoain o ú !timo sábado.
secretario xeral do PSC
/~fúxiados · bascas eran detidos
Ni s te atentado, que· coAdenaron
. poi.as a~toddades francesas .- Disdu ramente PCE e PSOE, resulviran con malos ol los o que sería
·
tes, · catro sairon ceibes máis
tau terido grave un teniente da·
a unidade dos socialistas e os
d- ,
·
tar e, tre-~e deportados a ValenGuardia Civil.
eucoromunistas en Catalunya
: 901, , nos ,Altos · Alpes, e sete .
A represión, poi a sua banda,
cando non é 'p osible en Madrid ..
entregados á policía española; · ·.f íxose
máis dÚra.
Ao día
Por suposto, o PSUC tamén d-i
·
distes últimos;.
cinco son navaseguinte de entrar en vigor · a Lei
que está a f¡;¡vor da unidade, e · _r_ros, ' un deles Carños Catalá,
de seguridade ciudadana, dous
máis ampla si caibe. lVós · antigo membro dos GAC (Grumembros da xestora pro-amnisentendedes algo?
LSí?
Eu . pos- .de :· Ac.c ión Carlista) e
tía eran .detldos nos locais dista
tamén. Trátase sinxelamente dun
conoCido - m..ifüante de · EKA
en óonosti e acusados de formar
problema de hexemonía. Aos · has.tra· hai - algúns meses; outro,
parte de entidades ilegais, e
socialistas gostaríalles a unidade _ F.ranci"SGO Ja"l[ier Martínez Apespasaban a disposición . xudiciaL
da esquerda sempre que eles · tegia; :~ !;stá - acusado pola _policía
Asimes.m o, ese día interrogaban
foran a forza hexemónica e os : --'ide ·ter parÚcipado na marte de
a- lñaki Aldistur, dirixente de
eurocomunistas gostaríal les sem- · J~aqu.fn .lmaz comandante das
EIA, pola convocatoria realizada
pre que o foran eles.
· FOP hai algo. máis dun ano. Nos
por algúrís partidos contra as
Todas
a!'~ demais
razóns
c ír·é_ulps ,. da .esquer:da abertza-le., ·
deportacions a Valen901:
fo rman parte dos albores da
con_s_i d~fr:ábase.
iste -fe·ito,
a
Nas cárceles continuari as
campaña.
"-~estria fc~·i&n ·_ distes · cinco navafolgas de famé, d~~ - ~embros do

e

·GRAPO en Zamora e dos presos
d e El:A mili.tar, poi ítico-mili ta,r ,
e autónomos en Soria. As
p eticións dos presos, puntos que
al ude n
milloramento do
réx ime interno da cárcel, "nor:i
son negociables" asegún decla. rou
o , Dirextor
Xera·I de
ln stit ucions Pe nitenciarias, Ca r( ris Garda Val dés·.
·
PECHES VARIOS
Can didatos a d ive rsas c oa ! ic ió ns e partidos, familiares de
presos, pecháronse en diferentes
lugares iste fin , de semá; en
'!ruña, a candidatura da coalición
Nacionalistas Bascas, e membros
das xestoras pro-amnistía pecháronse no axuntamento o" vernes ·
pasado deica a chegaoa. da
po.1icí a; en B il bo, membros de
Euskadiko Eskerra e de LKI
tamén ficaron pechados ese dfa ~
O peche · máis espectacular, sin
dúbida, foi o protagonizado por
Herri . Batasuna. Dirixen-tes
candi d atos dista coalición (Ort zi,
Castells, Monzón, Santi Brouard ,
presidente de HASJ .. -. ) pecháronse na dip ut ación de Bizkaia o ,
· vernes p~sado, saindo desa'l~xa
dos de· cara ás tres da tarde,
dirixíndose daquela ao axunta' mento de Donosti, onde tamén
os desaloxaron, indo parar . a
Diputación de Araba, onde os
quitou a policía. Tras. disto, ao
redor . de 26 personas, os máis
deles dirixentes de Herri Batasuna, pasaron a disposición xudicial.
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ESPA-ÑA

UCD -anti-éonstitucional
. a ..a".ticonstitucional idade dunh a
provisional -incondicional~ de
Ninguén poisque o
"°calquer p~rsoa detida . c;omo ·
presunto autor, cómplice_ ou
O goberno púxose nervioso e o partido do Goberno,
_-Tr'ibunál - ,Constitucional airicla
·. · · nón esiste. ·.
encubridor de cafquer -delito"
aproveitándose da disolución das ·cámaras,
dacordo "coas . circunstan_c ias do
-~':- Con ser . grave e sintomática
adoptou, polo procedemento de d~creto-Lei, medidas
caso - e os antecedentes c;io
i ~ Ja- ~~t;:i~ude do goberno . c;la
claramente antidemocráticas. Trátase, por: un ha
· inculpado". Si · se trata .de .
tJCD, "ó ""decreto-leí · de · 26 de
banda, da reducción de espacios el~ctorais nos
acusac.ión de terrorismo, o
xárie-i ro _ en col da seguridade
medios de comunicación do Estado a moitos partidos ·
m inisteri o fiscal poderá impedi.r
ciudadaha como as previsións
e, o que é máis grave, da posta en marcha do
a posta en: libertad aínda que o
máis__ pesimistas, niste ·cas'o o
chamado" Decreto de protección da seguridade ·
testo, que amplia · a Lei Antite- · • ·x uez o decretase. En resume, o
ciudadana", que se calificou en medios poi íticos
decreto-leí caracterízase, todo il,
· i·rorista de nada! do 78, ·modifica
nada estremistas de "auténtico golpe de man"
poi a sua ambi_güedade e imprecipreceptos do Código Penal. da lei
sión e representa un enorm e'
e de "atentado contra dos dereitos e liberta.des
de
Enxuiciamiento Criminal,
re'troceso cara os. ·métodos e
ataca moi directamente a todas
reconocidos na Constitución".
procedementos franquistas.
as garantías, derei.tos e li.bertades ·
O p·anorama quita a forza.
~ontidos no artícLlo pri mei ro da
A modificación na aistribude 18 de -· marzal de 1977.
Cóas "Cortes" disoltas, nin
Constitución, o capítulo progreción de espacios en RTVE levada
Asegún iste testo, a presentación
siquera vai haber lugar a que as
. sis ta no -testo ·constitucional Ja
de candidatos eri 25 ou máis
a cabo cando xa son públicas as
representacións dos grupos cuanxuicio de moi~os poi íticos.
distritos electorais daba dereito a
candidaturas ás eleccións, repretitativamente minoritarios ou os
30 minutos en TV e 45 en
senta un claro abuso de· poder;
voceiros .da oposición parlament
NIN sicfuERÁ A'
ademais, · asegún a disposición · ' "Radio _. N~cional". Pra saltar a aria ·paidan deixar escoitar a sua
PROTESTA
yro_pia normativa, ·- emprégase,
transitoria octava da Constituprotesta p.o r es tes a tropel los. E
agora a· argal lada da esi.xencia de
-ción, as eleccións lexislativas do
asusta pensar, por outra banda,
Vexamos algunha mo~tra de
presentar · candidatos ás duas
un de marzal realizaranse dacorque en época ·electoral os
no que o decreto se contén.
cámaras e non a unha soia. En
do coas
grandes
partidos,
aínda . da
As,e.gún o artículo quinto, os
:. calqÚer-· caso tquen decidé' hoxe ' xueces' :pod erán decretar pr isiór.i
vixentes, ou seña, o
oposi~ión, ." non están pra nada".
·.'
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ARXEL'A ' c~oMSOLIDA

AS S·UAS 1-NSTITUCIONS
X. A. GACIÑO
Coa - atención do mundo -e do mundo árabe, sol:lre
todo - posta nos acontecementos do Irán -que, co retorno
de Khomeini, entrou nunha dinámica difícil de prever
nestes momentos, cando escomenza a. talarse de que os
palestinos poden facilitar armas e instr-ucción· aos shi ítas, a
súc~sión de Houari Bumedián na presidencia de Arxelia,
despois da sua tnorte a fins do ano pasad.o, non tivo o eco
que m.erece a personalidade reempla~ada e o· propio país
arxeiffno, qué é unh<J peza clave no c~ntesto africano.
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wnón
rrovin ci
cazar. E
futuro
ción, ur
-se 1no•
rolo · de
¡enciasun pou
comenz,

E

~ábil

XAN ·PABLO 11:

Manter o conservádurismo
in ugural en ·Pu -' bla d es autoriJ. J.. NA,VARRO-LLATZER MOIX
za 1á a "Teolo x ía da libe1·ac.ion",
.O viaxe do Papa Xan Pablo. 11 a Centroamérica
" pro a sua recomendac ió,n . de
·c obroü a seman pasada.l.Jnha tra scendencia
.
·separar doutr i·r:ia· e poi ítica, ¡a. sua·
considerable pala sua vincul~ción cos problemas
referencia cor:itemporizadora . ás-·
desiguald?ides soc.iajs ·do contí'da eirexa Latinoamericana e o seu ·caracter de
·' nente, QU · a süa evitación do
rnostra de actitude da SantrSede diante das
tema das · dictaduras: soaron.~ mal
Jealidades humanas do novq. continente; ao mesmo ..
en certÓs ambientes catÓI icos
tempo, :esistía grande .interés por descubrir a
latínoamerícar:ios no~ que cristia-postura do Pontífice -qué ·leva apenas catro meses
nismo· e libera'c.ión polít ica si.gnina silla de. Pedro- diante da,s características
· ·
. ... ·
tí,can causas m'o·i ~emell pntes. ·~
_pastoraia da <;:omuiiidade cristiana. iberoamericana,
Polo demai.s · afiánzase a cre~n
que saíron á luz na·conferencia episcopal de ·
·c ia de. que a i·maxe e postura. de
·,
Pueblá (México).
. Xan Pablo 11 te.nde a. repetir os
'

P1a .. evalu·ar . o s-iyn if ic CJclo da '
Conferen6ia . de Puebla · - que
a índa se está desenrolando ~
esiste o dev comparativo. da
xuntanza episcopal de Medell ín·
(Colombia) celebrada en 1968,
na cal se plantexou unha ínea
abertarnénte progresista prá ei1· ~
·xa . Latinoamericana. Precisamen.t e a esa xuntanza asistiu o
daque la Papa, Pablo VI.
A sua intervención en Mede11 ín consyerouse .un pulo renovador, lago corroborado polos
traballos dos bispos, cuio log r
doutrinal sobranceiro foi a ch amada "Teo lnxía da liberación",
que foi dende entón un arn)-a
ideolóxica e progresiva pra os
católicos iberoamericanos.
1

-SEPARAR DOUTRINA
E POLITICA
Dest ,: . v z non aco nteceu o

pJantexam~ntos ·. conservadores
mesmo . · Algúns comentaristas ·
. suliñaro1 1 que o .Viaxe de Juan.': .. en .materia de doutrina_. e o
Pablo 11 a México; no medio .de· · · antimarxismo fL,Jr;idamental das
eirexas.do este europeo.
toda a espectacularidade e popu .'· ·
Evidentemente, iste . tipo de
lismo co que se quixp arrodear ,
plant~~amento _ :·choca contra a
esv aiu mha rnigalla a .celebracjón
tendencia prog.resista da ei~exa .e
da Conferencia de Puebla, m'enos ..
lberoamérica, que tende a afmnvistos~ prd 'mái,s trascendente.
tar os seus problemas doutrinais
Esta, nembargantes, e r:náis as
cunha perspec_ti.va cada vez máis
razóns das re ticencias pé1:ante a ·
flesibl.e e inclínase a enfocar a
situación social · dos seus fel ígreactuación de Xan Pablo 11 en
América son outras . A Ju das , ·
·ses c.o n postu~as semellantes .ao
suas
intervencións púb,l.icas
análisis marxista.
.-c uia redacción se ·11e atr.ibúe ao .
lsta dual idade eclesial' podía
Cardeal arxenti_no Eduardo Pi~.
ser: perigosa no futuro, porque
ronio- obsérvase un considecomo recén lembrou ur:i teólogo
rable conservadurismo na postt,1 - . latinoamericano "a eirexa ' qo- .
mundo aon é o mesmo ·qu.eape "
ra papal diante,· de América
Poloi1ia, e o Pontífice debe
Lat ina.
·
pens·ar e · actuar en términos
Non foi certo que os discursos
.universaís, do xe ito da comunido Papa foran moi r.eaccionarios,
dade que encabeza".
ou que na sua intervención

"CHINA-USA

Ne.migos on.te, complices.-·hO-xé
J. J. NAVARRO-L LATZER MOIX

O pri meirn ministro chino Ten Siao-Pingencetou
!uns pasado unha visita dunha semá a Estados Unidos.
Hai dez anos: esa noticia soaría a fábula, pro ·
nista década, a poi ítica internacional sofriu tales cambeos que os dous másimos nemigos de ·
ante -China e Estados Unidos- poden ·ser os amigos,
·
·
e hastra os cómplices de hoxe. ·
Hai dez anosJ China vivía aínda a fervenza da
Revolución Cultural, era o país máis. illado do
mundo, e o seu conflicto cóa Unión Soviética non
facía máis que éscomenzar. Estados Unidos, pala
sua banda, estaban metidos de cheo na sua guerra
contra Vietnam (e,ntón aliado dos chinos). E hoxend ía
un novo grupo dirixente instalouse no poder en
Pekín, e os seus 1íderes prefiren o desenrolo
económico ao esquerdismo poi ítico.
A guerra fría chino-soviética está
no seu punto álxido en Vietnam ; o
antigo aliado é un perigoso competidor dos chinos no suleste de Asia.
Ten Siao-Ping non podía escol'ler
millar cousa pra ir a Washington,
por q ue China e os Estados Unidos
neces ítanse agora máis que nunca.
Entrambos países ·perderon algo coa
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victoria soviético-vietnamita en Cambodia, e entrambos te.ñen moito que
pe rde r si todo o sudeste de Asia se
alinea con Moscú . Semente a mutua
colaboración pode facerlles parar o
que eles consideran "espansión rusa".
Ademais , chinos e norteamericanos
necesítanse -e quérense- no terreo
económico. China desexa tecnoloxía

e a·xuda . financiera.

Norteamér.ica
flecesita materias primas e ·mercados
pra os seu s productos. Cada un tén o
que l le falla ao outro.
·
- E por eso, non tería nada de
estrar:io que Ji.mmy Carter l'le pedira a
Ten Siao-Pin.g a cooperación china
noutras. áreas do mundo, en.troques
da axuda norteamericano.
Por suposto, tales intereses están
sempre en función do terceiro .en~
diséordia . a UR$S.
.
A nota curiosa da visita de Ten a
-Carter deuna a .i·nv itaci{>n que iste ·
último l le cursou ªº . ex-presidente
Richard Nixon pra que asista ao
banquete en honor do dirixente
chino que se celebrou mércoles
último na Casa Branca. Tal invitación tróuxolle · lembranzas do caso Watergate a moitos
poi íticos norteamericanos. Nixon é
unha pantasma incómoda . O propio
Carter refiríuse a el como "un hom e
.que traicion0u ao seu país".
Pro - Nixon foi tamén (xunto co n
Henr'y Kissinger) o home que rachou
o xelo con China e puxo as bases do
ac.t ual entendemento. A sua presencia
na
Casa Branca será· como un
homenaxe ao cinismo que preside a
poi ítica internacional dos no~os días,
na que os tramposos poidan pasar por
estadistas e os nemigos de onte poden
ser os cómplices' de hoxe.

rov.
ugo

re ns e
ntevec
ru ña
LRes
j~
ílDn,

fau
1

iro blen
. A sucesion de Bumed ián levóuse · ao cabo . no que
poder iamos chamar normalidade institudonal. Pesie qu e o
proceso institucíonalizador revolucionario estaba en · marcha, e precisamente a níorte de Bumedian aparecía como un
elemento perturbador pra levalo adiante, o Co nse·Ho da
Revolución e o partido FLN souperon darlle canles
poi ítcos a crisis e darlle unha solución estabilizadora (por
emplear un 1 inguaxe que nos é familiar por estas terras). Eso
non quer decir, noustante, que non houbera unha ser ía loita
·poi ítica no seo do partido revolucionario, pra decidir a liña
futura, "e, en función delo, o nome do novo presidente da
República.
·
Entre · os nomes con que· se xogou dende o primeiro
- Chadli, Buteflika, Abdelgani e Yahiaui-, foron dous os
que encar-naron; ao final, as opcións básicas da revolución
arxeliná cara ao futuro. Por unha p~rte Yah1aui, que
representaba o -radicalismo ~esquerdista, apoiado polas,
organizacións de masas, e, por eutra, Chadl i, que conseguí u
o apoio do Exército, máis pragmático e "liberal"- (esto
último, dende o punto de vista de Occidente). Sería
simplificar si calificáramos o trunfo final de Chadli como o
trunfo dunha liña máis dereítista e máis aberta a Occidente,
porque as outras tendencias. permañecen_no seo do partido
e o novo pres1dente non poderá ifioralas, e menos ainda
cando e.n ' Arxelia ábrese un período de desenrolo
institucional, que quizais tivera unha liña máis equilibrada
ca presencia de Bumedián, pero que, precisamente porque o
seu sucesor non ten unha persoalidade tan forte, pode
resultar mesmo máis enriquecedora na confrontación
directa, sen intermediarios, das duas correntes principais .
Os movementos de opos ic ión
.
dereitista -que son os que. poderían siñificar un verdad eiro
xi ro na orientación do sistema- no deron proba de forza
algunha, e a sua . actuación no proceso non pasou das
declaracións panfletarias, especialmente no exterior, namen tras qu·e a oposición máis esquerdista está dalgún xeito
integrada no proceso arxelino.
Cara ao exteri-or, a opinión occidental preocúpase da
repercusión que este nomeamento pode ter no caso do
Sahara ; pero esto depende máís ben da postura que poida
adoptar Marrocos, que é, até agora, quen adoptóu as
posturas máis intrasixentes, porque, o propio Buruedián
mantivo sempre aberta a posibilidade de diálogo, e Chadli
parece, neste senso, un continuador craro desa ac1itude.
Fálase moito tamén de que o novo presidente pode
intensificar as relacións comerciais .con Occidente, en
· detrimento dos contactos ca Unión Soviética, pero quenes
así espec'ulan esquencen que Arxelia sempre mantivo
relacións intensas co Occidente (Francia e, en menor
medida, España, son dous bos exemplos}, dende a postura
privilexiada que. lle dan os seus recursos naturais, o petróleo
e o gas natural, o que non lle imped íu manter unhas
·~lac.ións dignas e amistadas ca Unión Soviética, e, sobre
todo, chegar a ser un país líder na defensa dos pobos
colon izados ou "neocolonizados" .
Lonxe por igoal do neutra lismo ideal ista de Ben Bella
(con cuia liberación inmed iata especúlase tamén agora) e da
. dependencia incondicional da Unión Soviética, Arxelia
xogóu un papel de vangarda na loita anti-imperia.lista.
Non hai datos pra pensar que Chadli vaia raxar-esa liña,
ainda que poida matizala, porque, en definitiva, esisten
outras correntes, no seo da revolución arxe li na que vixilarán
as desviacións . .
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DIPOB!IS
,BalonCe dunha temporadá de_·cOZa
piques de rematar,
rematou xa nalgunha
~rov incia o período hábil pra
caz ar . Esperemos que haxa no
~tu ro e.n Gal icia unha' unificación, unha organización común
~s e non hai quen ,se "pique"
~olo l de transferencia de compe¡éncias- e podamos coordinar
un pouco ese 1 ío de datas de
come nzos -e remates do período
~ábil pra cazar nas distintas
irovincias, porque la canto de
qué este · maremágnum onde
daquén empeza . cando lle
peta ? ~se no~ vexamos as datas
respect 1vas:
·CAZA ~nó n

Emp~za

ugo

125ntev dra12
ruña
12-

rense

Remata

XI 28- 1
XI 21 - 1
XI 6 - 1 (18-11)
XI 31 .:.... x11 (18- 11)

l Resposta esto a unha realida Je faunística? Pensamos que
non, pois por ahí 1ran os
ro b le mas de escasez de ani mais
nun e neutro lugar, e de certo
que así o único que 'se con.sigJJe é
que cando un cazador n~n pode
1ai r ó monte na sua provincia
rpcure desplazarse ás . coliridantes, cargando ainda máis o xa
es.Cesivo número de - éscopetas.
En canto ás aves acuáticas (que
sabido é que se poden cazar máis
tiWde .. ctq_ coello e da perdiz)
~~e mos que - xa no mes deunei ro hai parellas formadas, e
h digamos en febreiro; cando
azam os un dos dous animais
ditnh a parella estamos consegu indo unha baixa notable na
tasa de reproducción dese ano,
es~a mos perd~ndo dez ou doce

pro-te x idas (lontras :· ra p!nas, Leparrulos cando menos. Poi o
tamén? ). ·
.
. de licencias, cada ano m"ais e
tanto, é de senso común (anque
máis sin un cada ve z ·máis . . bres .. :), do qu e sabe , ou ve e
Nora- cfominante neste ano
cala, pro l.ogo · dí que as causas
a moitos non lles goste ). que esas
necesario e limitante esarri'e
- foron as ,. poiémicas encol dos
non van ben. .. Algún estará
tiradas ás av~s acuáticas entre ·
(limitante, si), que inclúirí-q .que '.
coUtos de~ caza : que· como é. be.n
pens·ando
que me pÓño moi
xaneiro e febreiro se eliminen do
a xente que vai armada anflE;! ben '.:
sabido teñen os .seus atac.antes e
tráxic9 1 moi dramático, prn .non
calendario cinexético, polo ben
de vista, que non seña impruden-·
os seus defensorE;!s. Aqueles .
da fauna.
·.
é así, pois .ésta é. a realidadé da
·· te; que seipa o que se pode cazar
reún í ronse botando en contra
caza hoxe en . Galicia, ·. un
Se qu1xesemos facer
un_
e o que se debe respetar por Fi ba
das · sociedades de caz.a e do
descont_e nto, unha pura anarbalance
do
que
foi
esta
de todo, por riba da emoción de
1cqNA, . decindo que este
qú 1.a, . na que a fauna · \,lai
temporada que agora _remata,
--disparar
e
acertar,
pór
riba
desa
orgar.iismo · permite cautos · que ·
polos· comentarios ·que escoita-sup.erviy indo .malamente·. . . Al·go
non · cumpJen estrictamente as · ,--frase - tan escoitada: ":totéll, · .si
n:ios diremos · qtJe foi regulariña,
r:n·oi difícil -· de : solucionar;~:· e
lle
tiro eu, : estóu fi o .- non
caracterJsticas · necesarias. Os
pois houbo con9cidos n.osos que··
. ·"deixando pra a· que ven detrás'", .. dende lago ; non ·· a g·ustó de
outros convocan xuntanzas ta·
moitos.
·
pill'aron entre _ vinte .e trinta .
que por desgracia é .,certa;
mén, escriben nos periódicos ...
Gdé!-los ftaríl,én;~~Ós . hai que non·"·
lAcadaremos mi lloras dei ca
anarquía do furtivo , e non
i movido estivo o ano! Logo os
. chegaron
;Cir)co; e non . é de'::.
-est e <il)< qu e véo?
so mente do ciue caza con furón,
labregos protestan decindo que
estranar, 'pois ani Fnais .Í'J(}íl hai·'
non se lles tén en canta e que os
rficihos e se de'scont~r;r.ios
c.azadores causan danos no~s
xo~es, día laboral, pra moitos/
regos,e , o. trasfondo · de .. todas··
quedan arredor de 10-16 días)·.
·estas ·: pbl~micas . é ''c1úe · ·esto.: d -0 . ~- ,
Os que se "adican ás perdices.:'
caza non marc'h'a, pois os animai s
pillaron menos ·per~s po~ s, polo :
c::ada vez escasean máis, véndase
que e'u sei, se ben os houbo qu~~
máis e máis apreixados polo
levaron catro no cfía prá cas~ - 
home. :A figura· do · furtivo,.
(cousa xa· ben· "rara), : tamé11:~:·
tamén noticia deste ano, non
houbo moitos que en total non .. :
deixa de ser unha. illa no .-mar d.e
chegaron~ · a-" -Únha ducia ( iquen::~
anar-.quía que arrodea hoxe.ndía á
l ~e ,:. dÚa! ). En resume·, que·:,
natureza er.J Galicia; anarqÜ.ía das
coqio-era de esperar, e cmilo ser( ,
repoboacións. fornstais desaxei-ta..a ·que vén, a temporada nor{ .-.
d.as.. llOµen .será o que convenza
resultou po agrado de moitosf;
os ·paisanos Gle que non p.lanten
Natural, . tal como están as>
e~caliptos~
de ... ,que. P.lan-ten
causas. O amigo Piñeiro cazo ~.
avelaneira.s, castiñeiros;- noguei. 64 coellos, 12 perdices e 3 ·.
ras? ); an_arquía- dos inceodios
arceas, sin c.ontar galiñas de rícf
forestais, qu.e queiman o malo e
nin, tordos; dí que· tamén foi á ·
o bo, pro deixan ·a terra despida·;
caza do porco bravo e do raposo;
e esa terra fértil, delgada capa de.
pro, claro, esto s.ucedeu f~ r a de-·;
escasos. centímetros (na que non
Galicia, pois agora anda alá po r·
reparan;· tantos), formada en
Catalunya, asegún canta, todo.
centos de ·anos e que nada· fai no
está mellar conservado: " .... ha L
fondo ~ das rías; anarquía das
fragas moi vastas, con algún "
mareas .negras que matan, entre
piñeiro de repoboación e con':;.
outros-, ás -aves domar; anarquía
soutoborque de arbustos pra mir{~
na .espedición ·das licencias dé
desconocidos, · con · pequenos;
caza, cada alió. máis e m::íi's ·siñ
froitos bermellos que sirven desaber como revirte·n eses cartas
mantenza a fauñ9". (lP9r que.·
na protección- ·da fauna e
non ' habería de ser _aquí así1
anarqu ía na mesma es.p'edición
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'Pra domi~go que ven, día 11,
aise celebrar en -Vigo a proba de
ri al "Secundi~o Ponte", punuab le pra o Carppeonato Gale. En Gal icia, a pesares da
siste ncia de 19 Motoclubs, os
ai5 deles nas provincias da
e Pontevedra, e do
nterés que nefeuto . desperta, o'
o~or ismo e, inda máis, as suas
iferentes facetas e categorías,

Un depo'rte con af ic ió n ....
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pédúri~u_los . ~·~-u~ as "~·~ t:Jne..n :ao
Penso que sin medo a .cair nun
planta, os , seu·s estragos sobre
racimo~. -e- · é[ltón >-talase:.. de
erro, cando calquer galega tala
dela non se advirten hastra · que
"~cf<:Jedljmpre~ :-párda~:' ;: áo·''.f~n~I,
da vendimia ou de calquer tema
desenrola o miceli,o; en Óf'.1 ,- .
· t9i39s".:,,ót' :~frar:i~.:;~fgc;fádÓ~·:,:faqlo
relacionado co viño, unha das
aparecen sobre das follas unhas
manc.has .or::ide (:J-esaparece á .o·M
p rimeiras ..-ir:nax~s que lle , pasa
f~999 ;enrú~al\s~ · e :.~~~n, quN,á,ridci.. o;;_ racif'nq, ~on"·· Íl1oi poÍJco
pola cabeza é a do noso p'aisano .
verde trocándose nun amare1·0
froltÓ"; ' -.. . . ' : . ~. r. ;-. •
- .. - -~•.
cargado coa máquina de solfatar
traslúcido, . o -c¡ue-' f.ai· ··que·
.áo lombo, xa que por calquer
asem:ellen unha mancf-ia de aceite'
zona Pr:odu~tora de viña '!ª IJOSa
sobre ·un papel; pero tan 'proát0 ..
terra que se pase, ser:npre
có'mo - no ambiente . · apare'zc-a '.
·o fungo norr q~ ·a1aca_ máis ºque
'atoparemos.. esta figura. A razón
humedade e· ,unha ,temperatúra ·
IT.i~n-fra~~ s_ori.'tenros,~ á'pái.€.c.endo
t_e mplada empezañ'. a versé ría .
'des-to. non é outra máis que, por
so.bre ·.~deles- '- -ufifias niá.nchas
ser Gali_cia unha zona . húmeda, ·. cara d·abaixo· da folla ·, sobre as
- pardo~.:fr'o_iiaa"s~- ~ltue:...:p-odé-in: lev.a r'
presenta l.lnhas condicións mo-i - manchas, un polvi·ño brañco que
favor.ables pra o desenrolo do
r ungo que produce o mildeu ·e,
desaparee-e · ao pasar
dedó,
·p or- tanto, os ataques son me~
deixando á vista ás mariéhas.
~numerosos e o .viticultor·tén .que - Máis , adiante,
ao· remate ·da .
htar sempre ,. protexendo as su as _ . 'primaveira, no>:rarre ·no" outono·, ,'
·Si · ·ás cepas . aír:ida- rron · as
vides.
as 'mancha~r póñense de coor
,.. O -mildeu aparece1:1 por primei- _ roxida, _e- si o ataque foi mor ·
ataco u o .fungo, cousa doada de
facer é ~vitar que se formen
.:ta v.ez en Europa no ano 1878
forte, . xúntans~ ' unhas c;oas·
pozas de auga perta das · viaes;
'procedente de América; debido á . qutras,·· polo· que· a _folla seca e
queirn.ar, _as follas do · char:i, xa
clmpor:tac;:ión de portaenxert0s; a ~ remata por ·ca'ir, ·peFdendo'..a cepa
que poder:i ser as transmisoras da
$r ime ira aparición · f íxoa · en
maiór parte:do seu fo'llaxe .
enfe.rmed'ade : por , estar elas
} raii.cia e dal í pasou a Barcelona
·c anta .minadas . e tratar as varas
~ n 1880, espallándose a· todo o
ATAQUE AO RACl_MO:
das viñas .·
'[esto do Estado español.
· O fungo que produce ¡sta , _· Can<;haínda -está en frol, vese,
Cando as cepas , .xa están
enferrriedaéle- chámase · "Plasm-0- · --'. como n.o___ caso. das fol"las~ ~ c/ ' - infeétad~ s : dá.d o ·que ~-o m icell~ ·
para vitícola", e o seu ataque vai
polviño branca sobre delas, pero
do fungo se desenrola no interio r
d irix ido ás partes_ , verdes' e
lpgo se poñen negras e caen. Si o.
da :planta, todos os métodos. de
xugo.sas da pranta en contacto.- r.acimo xa -téh o froito, ¡;>ero que
loita a empregar teñen que ser
co ar, e maiormente ás foll as,
a índa é pequeno, pode aparecer
prever:i!ivos, pra evitar ~_qu_e
ainda que non perdoa nin a frol,
ao principio a _. pelusiña branca, .
xermolen _ as · conidias ; Esto
·nin o froito, nin os abrollo s; ac;
q·uedando o racimo cun aspecto
conqu frese co11 gue·
gota de
ún icas que s.e salvan as· mái s dé i .
grisallo, polo que . se fala de ·
:auga , na que ha de , nadar haxa
veces sori as xemas.
" podredume gris"; .pero sí as
unha - petjúenísima cantidaáe de
uvas xa son meirandes que un ·
· cobr~r - pql_Ó ·que -si antes de qt,Je
ATAQUE A FOLLA:
chícharo, semente ataca · aos
o tungo · en tra na
se. prodt.áa-- 1::mha choiva · que-
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propague a enfe'rmed9de, se lle
d·a un tratamento ás follas e aos
racimos con algún pmducto a
'~ b,ase ·de cobre,- o auga, ao cair,
• d ifolverá ·parte do .c obre que lles
, quedou pegado, e'" esas . partes
tratadas quedarán· inmunes ao
ri1 i Id eu .
"
...
O prob·lema meirané:le con qu e.
se· topa 0 viticultor' 'á hora de.facer os tratarñentos, é o feíto de .
non conocer o momento esacto
no que· se vai producir a choiva.
[}iante- désta-·iricerteza, os nosós
· ' J:')aisahos · moitas vetes b que fan
dar mais trafaméntos dos que
. én re~lidaae · son necesarios, e ~o
" millar . ,; nos momentos ' m'"enos
doados; ·feíto qÜe · leva
u'nha
perda moi grande de cartós.
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ANTICR IPTOG RAM ICOS
EMPREGADOS:
Os máis usados son as sales
cúpricas e os co_m postos orgáni·cos.
Entre os productos cúpricos, o
~método · clásirn é -o emprego do
caldo bordelés ao 2 por cento de
sulfato de cobre, aínda que
tamén se usan o -oxicleruro de
cobre en suspensión na auga e o
cobre "Sa'n doz".
Entre os compostos orgánicos
están o Zineb, 'o Maneb , o
Phaltan, .JJ Captafol, o Propineb
e. o Captan, que é moi efjdaz
pero tén o problema de que dura .

mo i pouco sbtx~ ~ pi anta, X
que se degrada co sol e a cho iv
Nos de.rradeiros - tratamento
que se lle dean, á cepa, .perto d pouei
·vendima, é miJlor emprega ,, que .
so.mente '..os productos a base d gran í
~obre, xa qu~ o.s orgán icos
tachó
aparte. de actu~:i.r sobre do fu ngo romp
tq,mén 'o fan sobre das levadura fin s e
que :van facer'- que .fermente
millo
. mosto, ·polo que ~oden moci ifi · comr
calas e hastra matalas.
árqui
homE
.TRE.·B ELLOS PRA
· ~adE
AeLiCALOS
.
cola
ra d
Máquina ~e mochila: No im·pe
faría nin falla describila, po res
superconocida ' por todos, dad dos ·
que· é ·a de meirande impl anta retra
ción entre os nosos colleiteiros tales
Consiste nun ataño de cobr facer
de 15- 1. de capacidade que lev
Si r;
unha bomba pra impulsar
arqui
- producto polo chafarís, qu e é
do
que o bota por riba das follas'.
San ti
. Máis modernas son as. máqu i sin te1
nas de motor atomizadoras qu clero
levan pra espallar o producto, u
ventila~for ' que ao facer as pi nga
máis pequenas aumenta a su
efectividade, aforrándose bastan
te cantidad e .
1

Os tratamentos débense empe
zar a da r na primaveira, po
maio, e seguilos todo o vran;
número de mans que se dean e
cada un deles, dependerá d
zona que seña e asegún co mo' s
presente o ano.

da terra asobaJlada
Re$U1ta qu e a mina compañeira ceno d fa perdeu ·(máis
ben "perdéronlle") a carteira,
con toda a documentación
esixida pola Administración
española pra p9der ''circular
libremente" xa non por Españ'a, senón polo ·p ropio país: e
houbo que renovar o chamado "Documento Nacional de
Identidad", non fora haber
algun problema coa autori tfade. en cuestión. A miña
compañeira é de Ribadeo, . e
por mor d,a secular irracional
división provincial, téri que ir .
renovar o carnet a Lugo, que
queda a 90 kilómetros pola
carreteira máis curta. Por
suposto, a xente non se
desplaza a Ribadeo a Lugo
so mente por · renovar o carnet
de identidade, e·aproveita pra
ir 6 médico, ó · comercio,
ama,ña1 calquer choio ou dar
c;i ar upaseo pola capital.
O caso é que non
;chegamos á Comisaría de
folicía ,.que é onde se rer.iova
o D. N.1., deica as canee e
media da mañá, e xa atop~
mos unha moitedume de
cincuenta a cen persoas, · que
xa sa ía poi a porta pra fora,
abarrotando oficina, pasHld e
portal da Comisaría. e á qué,
noustante, un policía quería
a brigar a se por "en fila
ind ia" (e val fa o sarcasmo) :
enterámonos que . ás doce
daban unhos números, · que o
que non o collera non o
atendían xa naquel día, e
t amén nos en teramos de que
pra cubrir .as tarefas de
recol ler os .impresos, pegar as
fotos, copiar os datos e
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· im'primi r os dixitales, hai tres
p~rsoas . Agarda'mos deica as
doce, _v endo como, de cando
er,i vez chegaba .''Don Fulano"
co ami 99 de turno, .que, cómo
no'n, saltaba toda a fila e era
atendido - no momento. ·E
pehsen vostedes .cómo tjuedariamo s de apampados cando,
ás doce · menos carto, . o ·
mesmo ·guardia que a·ntes
trataba de "poñer or'de';, nos ·
anuncia que os que quedaba""
mos- pra fara da oficina (sobre
uri oitenta por ·cen do ·total),
"se pueden ir cuando quieran,
qÚe hasta el lunes no se
atiende más'' ,
Non sei qué foi o que nos
cabreoü máis, se o que che
di.gan que u, J te poder ir''
como quen de que é unh~
abriga o botar al f a mañá
agardando pra nada, . se o que
fagan vir a unha persoa de a
·gó kilómetros pra pe.rder a
mañá tontamente, se o que
decía a'lgunha -.da xente· que
al í había · de que- .. levaban .
dende as dez agardando . na···
cola.
X.M. GONZALEZ
Lugo·

EN.CONTRA DAS MULTAS
Os abaixo firmantes, · intelectuales, artistas e persoas rel acfonadas -ca cultura galega en xeral,
ante a deeisión do Gobernador
civil de Ourense d~ sancionar
con multas polo valor de
750.000 pesetas a dous militantes da A.N.-P.G. -Ern iliano
Picouto Iglesias e Xoana Catalina
Saltar· Romanos- polo unico
feíto _, de restaurar os nomes

galeg_o's e populares das ruas de ·.
Xeograf ía e Historia; Villares
. Ourense, solidar ízanse con eles é ·
Paz; da Facultade de Historia;
mostran · a súa total- repulsa ante · : Ramón Varela, biólogo; Lois .
a sanción e a actitude antigalega > -. Diéguez. escritor; A. Santamari·
do· Gobernador Civil, claro- :
na, profesor de Filolo?< ía e
recuper~ción da . .. . atentado
membro do 1.L.G.; Guillermo
'cufti..fra ·galega e á ·normaiización ·
Rojo~ profesor de Filoloxía e
do noso idioma, ·pólo cal ·
"membro do Instituto da Lingoa
esix irnos . cando nación das _.~
Galega; · Leopoldo López Rego,
multas.
abogado; ·Euloxio Ruibal, autor
de teatró; Francisco Rodríguez,
· Salvador García Bodaño_ escri- .
prqfeso~ no Instituto de Carba·
· tor; Carlos Alonso del Real,
catedrático de ·r renistoria; _Emi- ·
llo; Ber-xamín Vázquez, xorna- ·
li-sta; Tucho Calvo, xornalista; X.
lio González, ps.iquiatra; Carlos .
María García Pal~ei~o, xornalis·
Baliñas; decano da - Facultade de .·
Filosofía; Lois Alvarez Pousa, ' · ta; María Antonia Pérez Rodríguez, da
galería de arte
xornalista; Xavier OJariaga, pro-:
"Citania"; Margarida Ledo Anfesor da Facultade de Económi- .
dión, d ireutora do periódico. "A
, cas; ·. X. Alvarez Corbaccho,
Nosa Terra".
profesor"·da Facultade de Econé.: ·
micas; X. María Mella, · profesor ·
OUEN PON O PRECIO
da F.acultaae de Económicas;
Pídovos perdón polo galego
Fausto Dopico. prof~sor · da ·
que nesta carta poño, p ro que ro
Facultade de Económicas; X , L.
que sepades que acabo de col ler
Sequeiros.' profesor da .Facultade :
o primeiro exemplar de ~'A
de Económicas; R·a món López
NOSA TER RA" e gustariame
Suevos, profasor da Facultade de -·
que · me publicarades algo no
Económicas; · Xesús Vega~ pr:of~- ·
noso periódico.
sor da Facultade de Económicas; ·
Hai e.afro anos que viñeñ pró ·
X. · L. Río Barro, profesor da··
~orto do Son, no cal levo o
-Facul_tade de Económicas; Lamesmo . témpo casado · e veño
mas, profesor da Facultade de
- lendo ·o . . periódico "La ' Voz de
Éconó~l~as; Man~ela Fran·q uela.
.Galicia", .eáseque todos os días,
Seoane, . profesor - da Facultade
e .v_e.ñ o ollando que dende hai
de Económicas; . Mari Carme
dous anos, o Porto do Son sal
Negro, profesor ·da Facultade de
nas lista1 das · lonxas onde se
Económicas; AntÓA Costa, peda· ~
acosturna a poñer o valor do
, gogo; · Hermini_o " Barreiro, . peda- ·
peixe e máis do marisco, pro o
· gogo; Xuíio- Rodrfguez, _psicope.·problema está por exemplo onde
dagogo; Agust'ín Dosil, secretario
pón:. centola .de 980 a 1.200; Boi
da Facultade de Filosofía; Javier ·
de 6!?0 ._ a 990; pro o que
Sanniartín, profes0r de Filo·sofía
verdadeiram.e nte é: a centola
e Cencias da. Educación; .J. L.
costa eiquí 350 pesetas e o boi a
Villegas: Lprofesor de Filosofía e
260 . Entón, ·o s compradores das
Cencias da · Educación; Barreiro,
aforas do vil a non veñen mercar
profesor de Filosofía · e Cencias
porque pensan que o marisc0 do
da Educación; Xosé · R. Barreiro
Son está moi caro, ·e os que saen
Fernández, de Facultade de
perxudicado~, n ista xogada, son
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EMIUO FERNANDEZ esce
Porto do Son - fe rr

A PROL DA CULTURA
Sr. Presidente do Banco de
Bilbao.
Moi Sr. noso:
Os abaixo firm;ntes, galegos e
nalgúns cas'o s impositores do
Banco que vostede preside,
diante da nova destrucción dos
12.000 exemplares do libro:
"Galicia, realidade económka e
conflicto social", queremo s facer! le chegar a nosa protesta.
Entendemos que a "queima de
libros' é un atentado contra da
cultura, cultura que aínda que
fora finaciada polo Banco de
Bilbao, e neste caso . patrimo nio
dos galegos.
Entendemos tamén qu e o
equipo de profesioJ:1ais que
participou na elaboración diste
traballo, ainda que cobrara por
facelo, non fixo o estudo pra
que despois ·fora destru ido ,
senón pra espallalo.
Pedimos, en último caso, q ue·
o Banco clarexe os motivos reai s
de destrucción ·deste esperado e
necesario traballo. Pra que non
nos ·quede a impresión de q ue
unha vegada máis ocultásenos .ª
real idade, , co agr~vante neste
caso de ·que a ofensa vé n da da
polo Banco de Bilbao, que até de
agora non viña tendo a imaxen
de "Banco coloniali$ta. · ·
' Nó~, pouco podemos facer pra
que reconsideren a sus decisión,,
si ben terá que ter en conta que
en adiante n,aide poderá evita r a
·., desconfianza de Gal icia a1 todo o
que veaa desa entidad¡¡!.
Siguen vinte fir ma;¡
1
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POR FELIPE SE
O BAHROCO. COMPOSTELANO .
DE PLACAS: SANTA CLARA
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Pra fal ar
Santa
ara en
; Compostela haino. que facer .
' pouco e baixiño, ri;on va ia · ser
.. que . <,>s ·cubos e os ·. 'cilindros
graníticos · ,artellados na sua
fa chada · \ieñan_. aba.i xo; · que se
rompa- o · equiHotio · que dende
fin s do século XVl-11· está SeRdo a
mil lor :: .1eición d'a - arte e da ·
· composiciór:i : galega. Obra do
arquitecto,. Simón Rodríguez,
home que desafiou· ao nacente
academicismo · d~~ mad.rileWa -- Escal a de. Sari Fernando-, imposi.to·ra do Neoclásico, .. novo arte
im.p erialista, inspirado nds· ·cesa- .
res romanos, no' renacemento
dos , Reises Católicos'. .. a · arte
retrata tamén as ideolo-xí1ls; de
tales · imperios tales - xeitos .'de
facer arte.
.
Simón ' Rodríguez e máis o
arq uitecto Sarela, autor da Casa
do · Cabildo e do Deán en
San tiago, son os homes que · se
sinten ceibes, amparados polo
cle ro compostelano e que na sua
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· Detrás de tanta obra está un 'CiJindro en equil ier io ,. figurac ió n
xardJn coas suas mirteiras e as
das norm~ls xeométricas, físicas e .
suas . albres ., v'ellas, e van trazando
matematicas que
moven .... a arte herdáda na Catedr~I, nos
un <;:amiño que leva cara a éirexa
univérso. Abai.xo · c·o~cedeselle· ·
t~ab.~l los '_ dos -orfebre~, dos
conventuai :_. ~ . que ·, disql:Jé " a - unha furna -á .:· marixa; . i'"Sáilta '
carpjntefr<?.s ·é .ebanjstas, que nas'
fÜndou
don'éi/,Vlolante; -a muller: Clara, untra éscultur'a granítica
suas- obras .. enípreg.a ban a mardo Rei- das _Cánügas, . A~fons9 X.- que - na süa m·an fe va o ,bácul ó e - ~
queteríá de · placas; . así · vai
(\1 í esti-vp cóm.0 . abade.sa ~Isabel , n-a '· oµtra . a cusfoüta,' - e- ,_que ·dá
~ed,r~n_d 1ó o Bárro~o · de .ééi~cas,
d~ . .Gr.an:fida, ' unha ._ desc~nd~mJe _ . tamén , un pas·o
prá fuúr,
isa arte que se dei xa ver nos
~9~ Na~arit.as e ' támén s.e :·pon . tj_aqui.k e...nmarque"'- xeométrico ·e
retábulos, nas ·grandes f~chadas
. .aq1:Jí . a;Jend?. de_ M~ ~g.arit~ "La.. en _é'q úilibr'io ·qo€ vai -<:::o'ntr.a dos ~
que c,orno- na·' de. · Santa Tdara ·
.To~néra'' , ·que ~ G:-- ro_má.ntico . misterios.
" ' - ~~andan . a · xogar ao e,quilibr-io ·os
. Zorril't~." ar~~Ha:'
~Paienciaí','so.
n
'.
'Ch ove en · Gomp·ost~la,- ~s}3.( ;~ .~
cubos, - o~ .cil_indros, · as · V(<)lutas
os . _arr,ior:~_S '.' ifnP.9.sibles ·. dunha " fo r--e :-vai 'éfven-fo antré o Vfsp e· o/
ximm~~.s, ·e"" ·antre · ilªs -as ·placas
. mp.n~a j:un ' ' '. d.orí :.jt,rán . '. :cr:ápul.~( : ·Ped'roso, ~e 0 ctinvent0 'd_e ~Santa
éorriO r)egadas ~ ria _ - --Parede· ~ e -:· e
t~n~~te,. : Os· . ./nuros .. }~Q . . erara erf..Compost-ela; ~H:>roba ·M
. ·sobrésalndó.
.fach-ada, xa ·non
éonvento de Sánta Clara son o 'armonía - ··de j- d~al~:ctiG:a . · do
.. $on _os · ·vex,etais, os ra_miños q.l,le
. rQill9L e'Séen~h_q. pra O. román.ti ~ . dévalar dos días e ·das nóit~s, das
~.caracterizaban ·~: arquitectura de
.
ca:, .n~ que se ' i>.o (deraii ~ m.~xirfar . albor~~das· e: dos solpores, 'simbo- .
An.drade, ... agor.a . é a_ volta ao
' léryd-as, · e_~ __ noy,élas .~ qe . tísico~ _ 10 (fa-.e.temidade .e: da -eapa.cida9e
pitagorísfrto, ,a,o · núméro, .. -á .
.
seño_ritos . d~Gimon?,ni<?os. º ,• .· ~ . .• á~ativa ~ dun ppbo que "~an'do se ·.
arman ía .xeométriéa. ·Ideas .·istas ·
Ás fitclí-adas . telón-, r;;om°2J' { de ,~- ~ Fo!~ e~tá__a:_fachada t~l~_11, que : . 1le "deix~ espresar. é quen de facer
que xa n.o século 1V e V f~roo. a ·
Santa. Clar-a / recollen un r:nur:úid
·nó.n -·sómentes . .duri xeito '.'ábs-" - ta.les obras.·
. .·
-.-. -.
foríte de inspiración dé moit~s
no - ~q(,le:-·' están entronizadas as
tn~c.tb''.,··- ~enon .,,cÚbi~t&:' '. . vén sé ··· , Santa Clara-- leva tres séculos
estelas fum~rari'as ' nas que . o
u11h~ !ecci~n . no s.é culo .XVIII do · nos ·eidos · compostelanos de
círcufo, o cadr.o ou g ~r1ángulo, : formas xeomét-ricas, os elemen.tos
base·
da
arquitectura
que
s·on
que
seha." art~ no _;XX, un. desafio ·Car:amoni·ña:;" d'nde támén _, tivo
trataban de figurar
paradiso
os deuses dos artífices de tale.s ~ feito coñ pe_d ra ,gris..qye dtbuxa: seu taller :o escultor Asorey ..:-e -é
astral,
lugar da
per.fección
obras; por isa . ·estes símbo'los·
as · formas . máis _ perfectas da que CompÜstela . e Galicia son
numérica
e
xeomét rica . O
ocupan o· lugar dos santos, dos
xeometría -e .- que- al~ nQ .seu-. fo~te de ·· inspi-raci.ón· cahdo
Barroco de Sarela e Simón
bispos
OU das cruces.
.
CUrUt<;:>,
en . Vf/Z da. cruz, -tén O deixan.
Rodríguez ten istas raigañas. ·
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1\1. HORTAS VILAl\1-0VA -

A PARROQUIA DE PROErJDOS
Ollanse _ grandes casas, a _catro
Por Terras de Lemas é moi
popular este refrán: "Torrón por
augas, cubehas de tella, co se u_
torrón, vaite a Pantón, si che dan
ciprés o pe. A bísba rra foi mói
rica en eirexas románicas, - axe
a escoller, vaite a Sober". O
ax untamento de-Sober está o sur
moi d~!urpadas. En Canabal,_ql:'e
1
da pr.o vincia' de Lugo. -Ten duas- tén
estación de ferrocarril,
li ndes naturales: os ríos Sil e o
houbo unhas cerámicas indusCabe . ~() S11 das veHaS"aureanas. E- -trlás · de· ~ impottanci-a. -"- Nu·nha
o ·cabe lexenc:fario que, según os
de1as, chamada "~os America ~
autores
an-tigos, 'tén · unhas
nos", traballou - de- contabre,
- escélentes augas prá templar o
déñantes da guerra, ·-o escfitor·
~ ferro das espadas. O municipio
galega _, <fon . Leañdro
Carr é·
de Sober, é unha !31tipJanicieL con
Alvarelros, que chegou a ser
del iciosos vales, que se ' corta
Tesoureiro da R-ea·I Academia
sú petamente en bruscas ca'idas,
Gallega.
.
qu e semellan feítas a pico, por
A capital áo municipio .oxe
on de discurren o. Sil e o Cabe.
chámase·· Sober. -Os vellps aínda
Foron famosos os cacharre.iros
lle · chaman Vere·a.· Verea . é un
de Gundivós e os viños de
cruGe de camiños.- Unha víla éon
Amandi , que según a tradición,
m·ai pouquiño interés. O pe de
era n levados á Roma imperial. O
Verea está Proendos. ·0s historiano me de Gundivós semel la
dores, dende Amor Meilán deica
suevo, latinizado. Debe vir de
Enrique Fernández Llano; soste- Gu ndisalvus. Amandi ainda con-_ i'íen que Proendos e a Proe'n cia
ser va o seu nome latino en toda
romana.
a sua pureza.
Aínda esta viva a lenda da
Toda a ·f erra de Sober e
cidade de Proendos, de orixe
fu ndamentalmente
labrega.
antiquísimo e que foi destruida

da · XVIII. A"eirexa ·f.ói ·románi'ca.
Xes~al ,, cos seu.s · petroglifos e
Do vello edificio sementes: resta coviñas, e . cecais · das máis
o ábs ide ou ouso: Recentemerte,· imp-~ rtanfes de Galicia"·.·
nQ
ouso - · apa:recéon· unhas
O municipio . de ' Sob er tén
pinturas murales-, non demasiado ·_ unha personalidadé moi def!ni- ·
ben conse.r vadas. - Posiblemente da . Son · terras · a·bondosas ~ en
son dó século XV. Ai'nda deben
regatos, prado~ " e alboredas.
.·. · q1,1ed.~~ ªJgwi:h~s - ~ . ~IJJld~~.:1~- .. sJQ... _.. ~qu.n dan -as , Gar~;,¡lloJ, e g_ran.~es., ,
.~ llescübrir,· tapatías 156t6'- a1"far -'t -'ca_stiñei r_ós ,._de g ros"'o s , troncos~~ _
·· maior. As pinturas descub~rtas ?el.J.'(;ellecjd_G?·· .-~~.:.OS. ~viñó's -:~ .que- .
. , están .nos 1-ater~les .-.e•.. estaba['.'! "·:pr-00úce-n .:::est'ás ·"te-rras ::S~n ,unha- ~
tapada~ con _. ca_I. . Representpr1 a. delicia.
A pai:saxe, aqerta ·a
adoración . -d~s R.eis~s., ª '. : fu;>< id.a longos . hori.~ontes, e .-. dunha
:,· de Exipto,: -a ado~ación --,. dos
grandeza mql. e· melancólica .. Hai
"' · pastores,_..;~ª ·- Vi~.itación .,_, e " un
moitas_' casas ~band9n ada~, que
.:: ..· ,· ..
.· delicioso San B~ ais, e.nmarcadas _ se están esbo rra llando ..... Toda a
. nu n.has . fi guras»._xeof1'létri~_~s . s~~ , · ·-!:>isbarr:~,.- _d{ · á ~ ~i.!):ipr~sióñ , ·i;ie
- , _ mellantes á.s .de· Vilar de. Donq~ .•. cdecadenda,..de . Jm_veflecemento, ...
por envexa , sin que- se -precise . ._ A estas - p_i_ñt.l;lí~~ . COll]prí.:aUe~ . ~. ~e cansei ~ª~ ~- ·~
nin - cando · n-i.n :. cómo .. :En .·-,. unha restau.raci.óh .-De_queqepa,
Dende o .::fqndo - pe - Pr~oe íjdo.s_.
Proendos hai un vello castro e :-·- non hai .ningún estud_o ,a 'tondo - óllase a:. ciéfad~ de Monforte" de·..
aparece ron anh-a €hea ·de restos- encoJ des·te i~portarrJ:e, desiubr~,;.·· . --~Lemos-. _~9 ' Cimtj do . mo~te _ 'c:t_e :· .. ,
arqueolóxicos moi ~· intres.añ;tes, - mento. _ " . ._ .." . · · · ~:: " .. -'- .$an ~ice~~~' d~s:t.~c~ ~- ~ol (d o < A
dende petrogl ifos -deica mui ñ.os· .".
Da cultl¿ra . ce.Ita, ap_9recer on -__ moste1 r9, a tqrre po hp~ax.e do ,_
romanos de mau. Hai n istoriade" no lu{lar -.9e Pedride e. Campo d;as -.,,· castelo .' e o_velJo -pazo condal~ E _~,_
res que supoí'íen a - que · a
Olas, importantes - mostras ,.,de
o pe .do m onte o caserío ·¿Ja-··
destrucción de -- Prnencia - trvo . ce rámica, pro~e-d.ente d~n -gFupo _ cid~de, ~ 'esteh9éridÜ,s~ ,PQl-o. v.al,
lugar cando .a invasión arase_. _ ,
de mámoas. -A ·. parroqµia , de ·<::. _j;)ranql!.eando ó ' lonx e . . Esta
merece unha -., -estamp_a, un ·· ~ouco cu rsi, mais
A casa rectoral de · Proendos. e. - Proendos ben
un fe..rmoso pazo, posiblemente. · es tensa _rnonograf í a. Gor:no escr i- ~ .ino lv id al:>l_é, ,l emb-ra'~ ~ algunhBs
do século XVkl ou do comenzo
t?iu un historiador: "A fineª .d P . ilustraciós dos c<?nto_s- de fadas·.._

,

:. - ._. .- .

oidioma
.. .
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ORTOGRAFIA: OS ACEl'JTOS (e Ví)
Ho xe i mos rematar esta serie
de no rmas 'ortográficas dC? noso
idiotna que vimos dando estas
-semarias. A inda · quedán fora
·vários · punios que rion se
trataron·, - mais
importáncia
sec undár ~á . O fundamental coidamos que ficou esposto· e a su a
sinxeleza é .unha proba evidente ·
d a falta de ·sentido' que ten
"hoxénd í o pre testo tecnici sta
' como freo ao uso da nosa 1íngu a. ·
Hoxe .ímonos ocup ar do uso -d os
acentos· gráfi cos · ou- tildes qlie
unhá ortog rafía racional ha
· reducir. o · máis posíbel, · sem pY·e
que se salvagarde a claridade de
" escrito.
1l. Irnos .•:comenza r . pol os
acentos
diacríti.cos ~
os · que

de

a

marcan a diferéncia entre p~la
bras de : igual forma e• aiferente
significado ·o u función -:·,
- a (preposición ou artigo):
'.'a irmá doT uis", "irá a V-igo"/á
(artigb conÚacto): "vai á ·casa da
que lle talaron". · Ta'r'nén río
plwral-: .. 1'viñe(on as dez" '(as dez
ra pazas, por e•xemplo) fre'nt-e a
" viñer?ri ás '·dez" .(ás dez horas).
- da (artigo cortÍacto)/dá, do
ve rbo
dar.
Tamén ·das/dás
(idem).
- e: "ti e éu" (escr'Lbiremos
·se mpre "e" , . arique pronunciemos "j" ·-nalguns contestos) /é:
"aq uel é pio r".
- lt~aís ( igual a ·~pero")/máis
c(jgual a más). .
.

- -Nós,
- vós . ("so,rnos.
¡ · nós''; · escusan levar acen to, -porq· u.e non
4)
As - paJab.r:as esdrwxulas
"vós ·fostes lon·xe" OOS,- V.OS , hai ~pe r: igo t:fe, as confundir con
acentuarérnolas . semf)re·: .Íós_tre(" n on nos dixo n.ada"·
pal abr. as grav.es. Prescindiremos·· go, p.í n.tiga, r:iádega, ríspeto.,
· ") 1 "non vos
contou o Q ue_pasou .
. -t.· e-- tamén - do ace_nt.o. gráfico en
· d íxocho, etc. Tamén as
fíxenllo,
----: So.:.
va1 so, sen · facer caso todas aqfretas palabras rem atadas
·
sobresdrúxulas ~ d íxol-lelo, . fíxod e ·-ninguén"/só: ''só fai o que 1-le . ~ en diptongo
decrecente: mamai,
.
.
.
semé, quíxonolo
, e_t c . · Considé- ·
. desfa1.'· , ~ogo_u, ~oll~u, · sai _u ,
ransé e.sdrúxulas -e ;-~polu tanto, _
peta'."' " · Lembremos ·__ qu~ _no naso - e~pe~.Jém: .1:gu~1s, _ anima,1s, _boco1s, . . acen túanse _palabras __ como
id ioma no.n..:. é preciso algún
nive1s .. · 1sto -~ f orra rea 1men t e
1íngua, _prudéncia, estátua, conacento . diacrr'tic;o que .utilrz,a- o . unha chea de t11des.··
vénio, recámbio, etc . . Pénsase .na
español 1 · CQmo . p9de ser o do
~) _As palabr(ls _graves ·ac_en- - tendéncia .de_desfacer ese aparen~
pronome "él"! Na nosa 1Ín€Jua. tu9mol as
se
acaban
nunha
t e diptongo, abrindo
vocal .
es'cri bímolo sen acento: el, consoante que ·non se-5<a -n ou .
diferen- ·
·
pechada: .. "l(ngoa", "cámbeo",
Porque non se. necesita
.
· -s: álbum, fósiJ, lápiz ... e tamén
etc., é dizer, estas palabras
ciar d~ artigo, ."o" . ,..
se rematan en diptongo decrefuncionan de feito como tris.íla2) As palabras ag4das acentua- _- cente: admirábeis, posíbeis-~ ..
b 5
'
réTl').o las: ·_a) se rematan en vocal:' - Escusamos acentuar: hab ia, coN?s compostós, cada
5·)
irmá, alá, tabú .... ; b) se rematan · llia, Maria, 'sai'a, etc~ Tampouco
formante -conserva o seu acento:
en -n ou --s: irrnás, caixón ... As
non · é ne.cesár.io o acento en:
sóc io -ecor:iómico·, histórico-poi í:
que rernatan - río . grupo -ns
duas, rua, tua, sua, etc. ·
tico,-etc.
11
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1

o pl ebiscito' do Estatuto de
á observ,o¡ ción · do · lejtor·
máis logrado que · aquel, os
Galiza obterr'ase · catro d-i'a.s
Segu'nda: que inda q~e a su~
dous interés.a ntes d e vez para
despo:s de Castelao o rec ia- ·
comprend.ermos · o . qi.J°e se ...
firma non figura no ae Otero,
mar no· recinto lexislativo ta-rr1én a Maside pertence;
f.ixera é n e po'r Ga.liza antes
(27-5-3::3), decreto que, por
"DISCURSOS
Terceira: · que é a primeira
da . "desfeita": para .q.i.Je,
mor das circunstancias advervolta_ qu? aparecé" )1a sua
PARLAMENTARIOS"
tomen ~ota · ~ tanto~ os ·Que
-sas n·aqu-31 'momento,: in'da foi
"versi6n fntegra", a· face de
, pensan. ·q ue.·é hoxe que se está
DE 4 GALEGOS
utilizado tres anos máis tarde V: Ponte, por IVl'aside (e non ·• a iliyentar todo, eomo cantos ,
NO MADRID 193-1-33. (1)
desemboc;ando ' na
masiv~
por Castelao, como" erradadiputadiños din .representar
- aproba'Gió'n do ·priÍneiro texto.
hoxe á Nosa . Terra (é décir
mente, se.divLJlgou en ocqsión
Baixo G entrecomi li°ado, ·
~ o n s t i.~ _u c i ri a 1
:g a 1e g o:
de s.e facer popular, co gallo
~adaquéri a cadansúa provin~ .
. Edicióris do Castro edita u.n.h a
(28-6-36) :
cia, cuio ' conxunto forma o
do Día d·as Letras Gal.egas-77,
chea (37) de intervencións
Nesta intérpelacion '.ta louse
o .retrato con chapeu. -de
' s) ... ·
(má·rs . ou menos longas) de ·
noso
polos ·. catro · diputad.os · d~
Vilar)', poi-s que até - hoxe .•1 •
catr'J diputado.s galegu istas
marras · dos proble~as máis
retrato viña aparecendo innas Cortes da .República
(,Como . di un xornal . espadiversos.,
desde
o
ferrocarril
co.mpl
eto, . debido ao corte
Española; na sua primeira
·nol da .Coruña · o 8 de
ga lego~ até ~s te~as cult~~a is :
inferior qu é sufrfu-, por ' mala
lexislatura ( 1931-33). E decinovembro pasado: 1o de 27
pasando
polos
do
caciquismo
1
:epr.odución, que, amais de lle
mos galeguistas porque, inda
diputados
galegos non dix e1 .ce1·~enar o q.uexo, desfiguráne ·a ,defensa da . peq_uena
que deles todos (Castelao, por
-_ ' ron -en ' ano e medio de
propiedade rural, sen esquedoo, el .i minou a firmá do
Pontevedra; Otero Pedrayor"
Cohes españolas- "esta boca ,
cer o xa mentado asunto do
dibuxante: e traemo-s e> choi-o
por burense , e Suárez Picallo
es mfa", por máis que algún si
Estatuto.
'
. á colación, P:o rque xa ·non é a ,
e Vil .3r Ponte , pala Coruña)
tivo ·azos para tocar botóns
Outr~s ben. compridas in primeira vez ql)e se ·proc~de
só o eran, falando- en
que
non lle c·orrespon~n, á
tervencións foron as de ·Otero
alegrem~nte
na
toma 1 e
partidos, os dous ·primeiros,
·
hora das votacións ... ) .
sobre · a réfqrma agraria · e a - conseguinte transmisión d e
·,.
os oütros o eran de . espíritu;
sua aplic ación a Galiz.a , e a de .
datcrs que con Galiza feñen
e, para isa,. a cor'nenzos da
XOSE-MAR IA MONTERROSO_.
Picallo
sobre
as
obras
publicas
relación: compr-e afia r a
lexi~latura · inda non se fund aDE V ESA
.
prev
i'stas
-....
nos
·
presup ~1 e stos
punteri'a,
á
hora
de
informar
ra o Partido Galegui·sta , ':._qu e
, xerais , do Estado., no que
sobre o n•_so infortunadameno foi .6 meses despois--, no
( 1) "Discursos parlam(lntarios",
~ tingu fan aos portas e trans - ·
temo i pouco .cofíecido · p9sa- ·
esco lm a, ·introdución e notas de
que o-s tres . citados 'se \
po rtes na Nasa Terra.. ·
do.
1"
Xosé Lo ís García. Edicións d o
integraron. de entrada e Vilar
Castro ; Sacia {A.Coruña). 1978.
Nunha . ollada panorámica
~o engadir que os discur.0-s
Ponte ·no ano 34, cando xa
.vese que ·Picallo era o de máis
. venen o.i-denados cronolóxicaningún deles era diputado.
labi
a,
ganándolle
a
Otero,
mente dentro de cada diputa,
V,olverían: a selo., nas Cortes
qq en, _ contra o que no.s
do, e · estes · polo orde
do 36, dnicame.nt.~ Castelao,
pudera parece1~ aos que
Castelao, · Otero, Picall~ e
Picallo e .Vi.lar, se ben este tivemos a sorte de o coñecer,_
Vilar, cada un cunha reseña
último ' morreu antes de
non
se
extendfa
ta'hto
en'
cada
biográfica
e un 'índ .ice dos
·asumir a -represent_a ción, e os
intervención. Tamén ~ polo
títulos
das intervencións
outros ... pou.co duraron nela,
.: ú : 1ero de veces, o· diputado
ségún consta < no Diario d~
a. c~us a.. do levantamento
BLUES FOR CHARUE·
sadense foi o máis activo ... Sesiór:is do Parlamento ~pa
militar que matou aquela
intervindo.
O
.
de
menos
ñoL
.
Algúns
discursos
traen
malfadada República.
intervencións .fo i Vilar Ponte'.
comentario do escolmador
XOAN M. CARREIRA
Compre acl arar que eran,
lsto lévanos a ·ex·aminar:
9uen támén fai unha ilustrati~
daquela, 4 galegu i~tas nun
brevemente, a propia . escol~- · va --inda que non sempre
total de 47 diputados galeHai cás·eque un mes morría,
ma: · consec-u,entéme_nte · c0
.. e.xa-::ta- introdución ao ·togas ... de partida de ·nacime:1aos cincuenta e seis ands, Charlie
dito,
Picallo
é
o
_
máis
mo.
.
to, como. diría u mesmo
Mingus., unha das figuras -esgrerepresentado, a tal punto que
. (1) - Os "Discursos ·parlaVil ar, · o que fai a. sua
vias. da historia do jazz. O seu
·
s_
e
lle
adic.
a
n
221'
páxinas,
.
mentarios"
constit6en·
unha
actuaciór:i aínda máis merito.ci:>ntrabaix·o estivo pr~sente nas
máis da mitade do- tomo. lsto
.auténtica.. pr-imic=a, poLs únicaria, poisque tiñan que l0itar
grabaéións de Louis Armstro119,
faríase,
supoño,
.
tamén
debimerít~
2d.
Q
s,-:
37.
escolmados
coa incomprens ió n OLI indife Duke Ellington, Lionel Hampdo ao descoñecido qüe, até
xa fO"(a·h· .p Jb.~caci"os:-<;efírome
re'lcia, cando non coa hostili ton, Charlie Parker, Dizzy Gillesagora,
era
esta
interesante
ás
intervencións
de
Cast.
e
lao.·
dade, metid as na pmpia casa:
pie, Sud Powell, Ornette Cole·figura do galeguismo, · hor'ne
éncol da· lingua ~galega e do
máis lles v9lera estar sós de
man, Gerry
Mulligan, Max
el
mes:nG>,
a
puro
tesón,
feíto
·· Estatuto de · Catalú.- ya (indere1to, xa que · o · estaban de
Roach, ·Larry Coryel e un longo
exemplo
de
autodidacta
que,
clu
fdas
en
c.qdansua
publicafe íto, naq ue la. cám~ ra españo,
desfile de nomes protagonistas
de lab1;ego, chegou abogado,
la. ·
·
r::ió.n do .Patronato da Cuitura
do Jazz do~ últimos cuarenta
pasando por emigrante, e que .
Galega, -de · Montevideu e de
Sesión s memoráb~~les foron
anos. Como documento sonoro
voltou a ser emigr:anre, para . - Ed icións Celta, de Lugo).
_
as da interpelación' sobre
único', ternos o disco "Jazz at
como
_.~migrante
morrer,non
·
.
Agradecemos
ao
recopila"probl emas de Galiia" ; que
Massey Hall" que rexistra unha
hai ainda moito (Bos Aires,
.d ar dos· •.texto-s, Xosé Loís
s e, ' d e s e n r o l ·o u
o
actuación no 195.3, na que
1964).
'
.
García,
esta
_
sua
s~gunda
23/24/ 25-5-3-3, cause ·a rematocaron xuntos Mingus, Parker,
Figura _descoñecida mesmoa¡;>ortació.n de pr'imeiro orde á
tes da lexislatura,· como
Roach, Powell e Gillespie. (Mariconográficamente,
polo
que.
biql ibgrafía do galeguismo,
verdadeiro . broche de ou~o · ··
fer
M 4~-002, editado no ~969).
se agradece · moito a inclusión· que · é_d.ecir. á de ·Gal iza: a
nas actuacións de. ' catro
·~
do
.
seu
retrato-esbozo,
debi
primeira -que xa comentah.ome:; qµe, representando a
Non é doado centrar a figura
do, como os outros tres a
fl!OS en "El Ideal Gallego", o
cadansua provincia, os catro
·de
¡ Mingus, pola su~ p~opia
·
Maside.
Tres
palabriñas
so~re
19-2-78, " baixa · o título':
talaban, cadaqué~ . ·co seu
o
·
pa11icular:
Primeirá
:·
·
que
.
diverxen'cia,
por estar sempre en
~
'Nova
C?aliz?
(1937-1938):·
ma: iz, de Gal iza · como . unidatodos os lados
ningún, pola
non se fai COl")Star dunha
crónica viva dunha loita
de.
riquísima
gama
deinfluencias
perdÍda"-,
..
foi
Uflha
.
·
outra
maneira
expresa,
ao
tomenzo
No n ·sei - o · resultad.o 'desta
-· que- amosa e polas diferencias
do tomo, cqmo '.;é adoita, o - escolma, · aquela volfa da
reste de agr.~vios, · só que,
entre un drsco e o seguinte. As .
tjato de ser- Maside o _·autor
. "revista dos · antifeixistas gale{
como mostra e acaso excepdos catró d ibu xos, deixá.ndoo gos": do.us froitos .~ovos, este;/ .. suas declaracións tentarf sempre
ción, o decreto que ·regul-aría
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cla'r exar que a actividade musical
é .. pra él unh~ prolongáció~ da
su'a vida e · o que a dota de·-.
siñificado,.,.as contradiccións e as ·
mudas .,que .aparecen na st1a ob~a
soh . as suas variacións, as suas
tra~sformacións diarias·; pro ?em pre coa sinceridade na manf coa
. necesidad e. vital' de decirlle . ao
auditor ao ··traversa ' do .seu ·
instrumento un fei~e de cousas
que sinte e. que o atormentan,
como pode ser o sofrimento dos
seus. irmáns que sofren a esplotación e o dominio dos grandes
capitalistas que utilizan ao negro
ao tempo como asalariado de
ínfima. categoría e co·mo obxeto
·de d.escarga da, agresividade do
asalariado branca. Sempré orgu lloeo <la sua negritude, e yiolencia dalgunha das suas intervenci.ó ns semellan un cuspido na
cara do imperialista e \ xunto
delá, un car;ito 1írico, cásetjue
ensoñador.
Ao nivel técnico, a sua aportación foi o de crear unha nova
escola de c~rabaixo, dotándoo
de forza prof~gonista non limita-,
.da .' a elemento rítmico pro ,
comodirector de grupo, tamén
soupo entender a importanc ia de
escribir as partes individual men te, qecatándose de que non é o
mesmo tocar cinco que sei s
instr~mentistas ou usar un saxo.
· que un trombón (o que nos ano s
cincuenta fo i un auténtico av ance). Pro , ao marxe do séu labor
como intérprete, ou millor, ligado ínt imamente con ela, está o
seu -iabo r creativo, de composi - •
tor xen ial hipersensible e fonda ·
mente maxinativo; sendo semp re
un home da vangarda e tendo
grabaéións que supoñen -algúns
dos momentos máis importantes_
do· "free", _non esquece nunca~
esa · alma do jazz que' é o
"swing", e que nace fluidamente
da personalidade musical de
Mingus.
AqueJes que o escoitaron nos
Festivais de Jazz de Donosti
poden dar fe da verdade que s~
espresaba na sua música, na s úa
vitalidade no escenario, tocando
xunto · duns rapac1nos aínda
novos aos que semellaba pular
pra achegarse a índa máis a .un
xeito de ágape musical .co
auditorio. Agora que· xa. no n
ésiste, o seu contrabaixo (e o seu
piano, e a sua voz) pode seguir
connosco, no naso tocadiscos,
pra nos lerl)@rar que existe, o
amor e a Mlicidade, ,pero que
tamén esiste,. pobos que xemen
na p_ro beza e!'ª esplotac ió n.

axenda
CINE .
A Ponte da verea vella (1977) de
Carlos L. Piñeiro (E. lmaxe)
'
O ..Cadaleito (1976), de EnriqÚe R.
Baixeras. Na aula . de Cultura · da
Sociedade de Sacia · (A Coruña) ,
16 de febre iro ás 7,30 ..da.

"La caida de lo~ dioses" de
Luchino Visconti. Cine Ave,nida .
Santiago.
·
,
','Má allá ·de L bien' v del ·mal" de
Liliana Cavani con Dominique Sa,nda
Rober_t Powell, Erland Josephson . '
ACTOS ·

Present ación do libro-' Númer~ de
Patente e outras narracións, traballos
, premiados no Terceiro Concurso de
' Narracións curtas "Modesto_ R. Figueirido", do Pedrór¡ de- Ouro. Ne;>
acto, que será presentado po 1 o
escritor Bernardino Graña intervirán
os auto res galardonados: Xan ·Guisán
Seixas, Anxel R. Rey Ballesteros e
Xosé M. Martínez Oca. Galería

¡'

Sargadelos. 'M~rco1es. 7 de ' febreiro, ás
~ ..30~ do serán. Santiago.

DISCOS
0·1sco DA SEMA
dohann Sebasti~n Bach .- CANTJ'\. TAS BWV 35 e 42.
·" M aureen
Forrester, - AÍexander
Young, Teresa Stich-Randal•, John
Boyqen -e Coro . de Carnara da'
_ Academia de Viena ...:
' Orquesta da Radio de Viena .
Directo c.-, fi~mann Scherchen.
A BC - W ESTMINSJER/Movieplay .
13.0827 / 6.
lnte'rpretacion, 8,5 .~~· Grabación , 6. ·
Unha concepción un pou~o ronián-

tica pro- tremendamente efectiva das·
cantai'iiis de·,. Bach . O coidado· na
espresión e nos matices supera €on
mo i.to o labor de directores modernos,
~·

como Richter. Como é á ún ica
·versión no m!'?rcádo español, é aínda
má~s rec?rnendable .

Lu.is de Pablo.- CHAMAN e
VISTO DE CERCA.
Cinta electroacústica e grupo
Koan. ,
Hispavos S 60.079. >
John . Cage.- Sonata Xlil; Music .
for M"arcel Ouchamp, Songs Books
1-11 e Empty Worrls 111
Peter Roggenkamp, &:ho la Canto=
rum de Sttugart e o .autor . ·
Óirector.- Clytus Gottwald .
Wergo-Hispavox. S 60.081 .
Xexo Boix.~. 5 f~rmigues fan més
que 4 elefants-(infantil).
· ·
.
PU-PUT'! - Zafir.o PZL-16.
Asfalto. - ,AI otro lado (rock).
Chapa ~iscos - CFE HS-35010 .
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Pomeira e a maceira

DAR 10 XOHAN CABANA
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OS DOUS DO INVERNO
.
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D
HORIZONTAIS. - 1: Apócope de "ca:;a".- 2: Monumento
m egalítico.- 3.- Réxión ou comarca de Galicia .- 4: Pronome .
. Desembocadur2 dun río. Marchaba, iba.- 5: Deixe de vivir. Bosque
de castiñeiros.- 6: .C:or.xunción. Artigo.- 7: Recendo, cheiro. Fai
n iñ o .- 8: Escoita. En as. Letra grega.- 9: Espreitaba, espieaba.- 10:
Ao rovés, boa peza, bon peixe.- 11: Conxunción .
VERTICAIS.- 1: Peza dentaria.- 2: Macho da vaca.- 3: Botar
ga rgalladas. Escoite. - 4 : Nota. Ao rovés, grande estensión de auga.
Co ndicional. - 5: Animal rümiante (fem.). Vello, antigo.- 6:
Ouixen. Apedra, derramar.- 7: Adoitabas. Ao rovés, respi ra
fatigqsamente.- 8: Terminación verbal. Escoitei. Parte de. ,"bala''.9: Sentiu. Cólera.- 10: Recipiente.- 1: Fera salvaxe (fem). .

Andamos n o x ane iro , U te m po frío e propio do inverno·, no
c1, 1e se gasta certamente máis da
1 "i ra do lar que de ·andar nas
co rtiñas . ou co gando no monte,
c1 sí · é qu_e vamos falar desta" vez
cJ algo que vos entreterá na
cociña seguramente. Veredes
nes~e tempo en máis dun pumar,
as maceiras como __galiñas chocas
que, amorosas, cobexan ós pitos,
ás" arbres que deitan car ó chan
as / ponlas, co peso dos fr0itos,
polo que é hora de que falernos
dunha · vez dos pratos, mellar
dito doces e ragalías que coa
mazá se fan.
O que todos algunha .vez
probamos, penso, son as mazás- meigas,. senórí de de uses era.
asad-as: Para elocóllensemaiase
Comfaas freias · e · sacandolle a
máis iguais posibles, de boa raza monda que chupaba ton deleite,
e do país, póndoas nunha fonte e que me viñan a recordar puros
resistene, o calor: Hporcelana'', e estinguidos sabores que pare"pyrex" ou aceiro, se non é de cían hoxe privados.
barro, no forno, e déixanse asar
Tamén é dig .n o de probar as
o lume lento. _Xa a medio cocer mazás como as preparan en
empólvanse en zucre, deixándoas detremin"adas zonas. Facer senón
outra vez no forno,' hastra estar por cerner as mazás fritas á
douradas; intre no que se pode- . ferrolana:
rán servir, voltando antes u
Pra esto córtanse as mazás,
botarll.es zucre por riba. Outro limpas e mondadas, en rodas que
xeito de asalas sería envolvelas se mallan nunha papilla feita con
en papeJ de aluminio e poñelqS . fa.riña, auga quente e viño de ,
sobar do lume directamente. Eu Xerez, fritíndoas deseguido en
a índa recordo a miña abó tirar manteiga de vaca, . e empolvánde entre as brasas do lume as .doas de zucre na fonte, onde se
mazás · e "peros'' asados, e con poñen a enfriar, pra servilas.
carbóns aínda -~eg~dos, :-~rivil~Algo parecido se fai coas
x10 que na- n:ima infant1_I_ 1max1- frituras de .mazás, que se friten
nac1on adr;i1rada, consideraba - as rndaxas limpás e_ mond _a das e
que tan so a ela lle estaba postas media hora "ó remollo de
reservado., por p.ensar que o bó viño. branco ·.con· zucre. Faise
dominio· do lume qu~ non "de a pasta de ovo batendo .á c~ l ra a

"punto de neve", con duas
culleradas de fariña e un cuarterón de leite; métense as rodaxas
nesta. pasta e frítense · alto
continuo -como di Mancha _a
·Ramalla- en· manteiga de vaca; ó
sair da fixola, empólvanse. de
zucre pra serv ílos e camelos
quentes.
Por esta vez, penso que tendes
en que esaoller, e co q,ue perder
o tempo regalándovos a~í é qlJe
irnos deixar o resto das recetas....e
pratos que . se poidan facer coa
mazán pra outra ocasión mais
adianl:e, pois na que vén serán as
rosquillas as que nos prósimos
números da N.T. encherán esta
sección.
Esperar_ei con caluca as vasas
cartas contando como vos saíros
estes pratos, ou as suxerencias de
outros que eu desconoza.
_.
M.V.CAMIN;O

CARTAS·
FALANDO DO PCE ·
A historia é o millar árbitro
p ra dictaminar se son ou non
acertados os xuicios sociopol íticos.
Vai facer un ano que tivo
lugar o IX Congreso do PCE, no
qu e pola miña vinculación na qu e las datas ao partido 1 l.

AM.'UNCIOS
DE BALDE.-

í 1 • Ju · 0 <;·
si te ncia de alimentos. A rtes a
n ti , intelectual -imaxinación ,
busca, cooper·ación, auto -fi nanciación. Somos seis . Falla
xe nte con máis de 21 anos e
qu~ colabore con medio millón de pesetas máis ou
menos. Oue poi da dar, recibir
e encetar xa a ·facer vida en
común, esfor;zo, decisión~ or ganización, responsabilidad ,
afinidade. Comunidade de in . tereses, amor, esponta.neida de, comunicac1on, since'ri·dade, amistade, flesibilidade, .
1 ibertade,
cambeo, . utopía/
-_rea lidade. Ternos esperiencia.
Escribe '·'·a fondo" coas tuas
ideas, ~::f'esexos, esperiencia's,
· pasacfo', .. pre.sente ·e prÓiectos.
Mandarémos{:he os n6sos.
Ut il iza somente"" .iste medio
pra o primeiro conta.c t,o. 'Lola
Olivan, . P. Sta. Mó. de la
Cabeza, 68 B noveno-A, Ma drid·-5.
r ,1

•

1
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. obreiros do resto do mundo, co
da burguesfa.
·
Santtago Carrillo, non f\m alleo
que tén moito q1.,1e ver o señor
·
Falo use de certo paralel is1110
ás convulsións que ditq · partido
Azcárate. ·
entre a actual poi (tica do -'p artido
c reou no seu seo ao; tomar
de
Carrillo
e
o
estalinismo.
Eu
,t::u lémbrome dunha charla
decisións contra natura '.e antideque dou Santiago Carrillo en
·
penso
m,
á
is
ben
que
se
podería
.
mocráticas, polo que m~ abrigaXixón, á que fu.n invitado como
ron a abandonar a miliiahcia no
facer unha cómpa_razá CE> "Ínaofsresponsable poi Ítico que era
mesmo.
mo, xa que na· sua poi ítica _ · naquel_intre da m.iña -agrupación.
interna e estema é moi p·arecido.
Eu penso que vós xa estaredes
Vin como toda a ·.s ua :'astucia
enterados dos métodos e'.m prega¿Qué sería dos -obreiros que
poi ítica" adicouna a denigrar a
dos pra facer vencer as ·tesis do
coma min quixeran discutir
Unión Sóv1ética e ao soci_alismo.
congreso no seu conxunto, que
democráticamente e por en c1;1esEmpezou ·deéin~fo q,ue o~ bolc¿hexa no seo do CC naceron
tión a poi ítica do partido no · viques andaban a mata,rse entre
1ntidemocráticas, seguindo esta
caso q'ue este ostentase o poder? ·
sí en tempos de Lenin, que o
liña ao longo dos debates habiRevolución _cultural' ao canto e
podía demostrar cun libro que
dos no seo das conferencias
purga sobr-e purg·a hastra acabar
tiña ... bue os países socialistas
locais, rexionais, etc.
coas . mái"s. mínimas libertades;
tamén loitaban entre ·eles, como
A pear do d ito ao primeiro
vivindo nun réxime de terror no
é o caso de· 'a U.R.S .S. e China,
destas liñas, xa se poden ~diantar
que a única vía da información
Cambodi'a e ViPtnam, -Etiopía e
algunhás características · do, pra
seria 'ª propaganda clandestina
SomaHa, etc~ Pra el non había
min, mal chamado PCE.
corno no actual réxime.n chino
elementos de xuicio e todos eran
-Oespois do congreso no seu
cos famosos "Tatsipaos'.'. Ese e o
socialistas.- Naquela ·reunión eu
carácter interno, a poi ítica carriréxime que Carrillo no seu 1ibro
est-iven a piques de preguntarl.le
l lista adicouse a apartar do seu
"Eurocomunismo --y · Estado", - · ao ~señor Cáríilío ' sé ~B socialismo
camiño todo o que lle estorbaba,
trata de xustificar co seu furi- 'como sistema socio -poi ítico tee así, no caso de Asturia~, viuse e
bundo antisovietismo.
ría algo debo; pero coma eu son
podese ver como a base de
~'u .non creo que a poi ítica do
un obreiro e estivera traballando
calumnias e a maniobras de todo
PCE se poid_a ._ comparar , ao, -- toda ·a· norte anterior, ··compría
tipo, espulsou, e outros coma
estalinismo; xa que éste nunca se
que fora doqnir e así, abandonei
min abandonamqs, do partido os
aliou con .forzas reaccionarias e
a reunión. A verdade é ·que non
millones e máis ; saos cadros que
oportul)istas en contra do sociatiña mbita garia d-e 's·eg~ir ouvin. tiña, e os q_ue - saimos estamos
lismo, como fai o PCE e · os
doo fal_ar. ·
sendo víctima de · venganza en
dirixentes do ré~ime'n fascista da
Acabo xa referíndome aos
~ canto teñ~n o~asió.n de faGelo. O
China.
intereses da clase traballadora
qüe se ve as - clara~ nest1f-partido
Ahí está o exemplo do PC de
comá protagonista do cambeo
.\ é que de comunista non tén nin
Checoslovaquia, .c o que o partísocial no país. Resp'euto a
o mais mínimo, e consi(iero que - do de Carrillo non quere relaAsturias, Jugar a · dond~ me
é un desprestixio pra os: pártidos
cións e nembargantes reconocía - botou a - emigración, faltanos a
comunistas e obreiros do munao anterior 'PC, q!Je tiña baixo
principal ·arma con.~. que loitar·:
do.· Resulta. lóxico que teña
Un partido comunista-marxista
· sua protección a mais de
a6and'o nado o leninismo como
300,000 axentes da CIA en dito 1 leninista ou obreiro nacionalista .
baluarte da loita obreira e
país. Pra· ninguén é un secreto o
O valeiro sindical é evidente
práctica da democracia interna,
pouco amistosas qu'e son as
tarrién.
·
·
relacions quema ntén o PCE cos
MANUEL GARCIA SABARIS
xa qu_e elo repr~senta u~ostácuderriáis partidos com.unistas e
Caodás, Asturias
.. lo aos<o seus )rit~reses personales e

Amigos de A NOSA TERRA,
gostaríame . que no prósirho número .. e'spl icarades · por qué o
Bloque está en crisis (e- se non
está, a qué vérí este comentarlo
no diario "El País",deGerardo
G. Martín).
Por· outrá · banda, mi rade ·. o
mapa de Galicia que vos mando
e · veredeis ', que o ,camñeo de
toponimia··vai cor:i éslto-~ t:"ugo xa
·
se chama Ourense e ó roves _.
Tamén me gostar ía que nas
prósimas eleccións, tanto nas
xerais como nas . municipais,
publicarades en· A NOSA TERHA os resultados por municipios igu_al ca ..cand.o · foi das
Cáma.ras Agrarias, pra saber onde
dominan · máis os caciques, com. parsas...
·. ~.
·Pois -con esas táboas de distribución un pode interpretar moito millo'r a reatktade.
·· ·
' ... Saudo~-- riacior:l·? llsta·s de esque:da.
;,

N.49 / 9'15FEBREIRO/19

AS .CO.BR.EGAS.
Q~. E,·.TEMO$.·
Ben, por medio dos dibuxos, tratamos d.e esplicaras~
diferencias esistentes' , entre aquel as _ especies -non
perxudiciais e a víbora~ que é a única. das serpes qu"e
ternos en Galicia que pode ser perigosa.
.
·
Non está de máis distinguilas; por varias qzóns;.unha
delas, por ben d.o propio~ bicho; pois por desconcicemento mátanse xustos por pecadores de modo innecesario,.e
por outra banda, pola propia tranquilidade personal, ·e
neste sento, lembro como en certa ocasión unha·· muller ·
deixou unha ra-paciña nun prado sentada na herba mol,
mentras que eta a poucos. metros ·coidaba do g·a ndo,· pro
a rapaza empezou a chorar, e cando a nai foi cara a -ela
-riu unha cóbrega. Como podedes comprender, .o susto
foi .g rande e iveña a correr coa nena pra o mé~ico! · ·A cóbtega era inofensiva e nin tan xiquer:a lle picara
(mordera) á rapaciña que choraba. i Dios sabe por qué!
Certo que si fose unha víbora, as consecuencias podedan .
ser tráxicas, pro tamén é certo que si a nai conocese o
animal cando o viu, non tería motivo de sobresalto, ou
alomenos quedada ben aliviada.
· Antes de pasar a. diferenciar a~ distintas especies- de
serpes entre elas, 'quero sinalar que as cóbregas· non
pican, senón que ·morden. O alferrón ou ferrete, -ou
como se lle chame á lingua, é algo mol que o reptil
utiliza pra percibir as características· do lugar onde está,
ou pra seguir un rastro; é unha lingua que acaba en quas ·
puntas, sí, pro mol, e con algo mol non se fura a-pel.
Fúrase con dentes que son !como unha xiringa de poñer
indicións, pois están ocos polo medio e unha vez metidos
na carne da víctima, por eles pasa o ·veíeno que se
descarga dentro do ·músculo. Ese veleno non actúa pola
vía dixestiva (a menos que a persona teña feridas na boca
ou no aparato dixestivo) de modo que eso que todos
ouvimos que se pode chuchar na ferida producida pola
picada das víboras e cuspir logo, é certo xa que ainda
que se tragara certa cantidade de pezoña non hai
consecuencias, dado que os ?Umes dixestivos se encar.gande darlle o mesmo 1r-ato que- lle dan a un bocadillo- de
xamón. Pro centrémonos xa no asunto e !falernos dos to ta_l~erite inofensivas. Esta~. s finalmen1e na últi~a
distintos anirnais.
,
féimil1a, a VIPER~DAE. N<Jmentr:as que a familia
1
En Galicia pódense atopar catro familias de rgptantes .COLUBRI o ·AE -presenta ··a esca rna . .anal div-idida en duas,
con forma serpentifofme. A -_ primeira serla
familia -- ~S - víboras teñeh unha .soia; tam'én presentan todas
SCINCIDAE, con duas especies, as duas con pequenas cóbregas a pupila redonc~a, se'ndo as víboras as únicas
patas, que son Chalcides .bedriagai, bastante raro en·· que a teñen vertical (véxanse · os dibuxos) e xa é sabido
-Ga~i-ei-á, - e o Chalcides chalcides, máis cornÚrl, que son que no lombo teñen un dibuxo en zig-zag, sendo óutra
chamados escáncer, cánce-re, esgonzo e outros nornes . característica a cabeza triangular, anque outra especie,
semellantes. que tamén se lle dan · a outrd, o · Anguis . un ha ' das duas cóbregas ·de -- auga, cando atopan algúf!
fragilis, anque este é xa de outra familia, a ANGUIDAE~ . nemigo-· apretan . os músculos do pescozo e inflan os
e' non tén patas. Esta espede pasa o inverno agachada-en fuciños tratando de imitar as víbo_ras, presentando tamén
buratos ou baixo das p~dras, onde moitas veces non se·· moitos. exe mplares un d1buxo en. zet~ no. lombo; todo
1
atopa unha soia ·senón .un bo feixe delas (algo semellante esto son axudas á hora de asustar.~
fan tamén as víboras). Tem:os logo a familia COLUBRI:Non debemos rematar sin indica.r que cando unha ·
DAE, que son as verdadeiras cóbregas, podéndose atopar per:soa . resulta mordida por · un.ha v{bora, o_ perigo
en Galicia arredor de.· sete espec;ies distintas; algunha depende de diversos factores,. táles <;orno a edade da
delas pode alcanzar dimensións notables, pois de vella per,soa {esiste máis perigo nos-·nehos, vellos e personas
chega ós dous metros de IÓrigo. Todas se mantéñe~ de debles ou enfermas); do· temP<> que facía que o reptante
roedores; principalmente, e tamén de Óutros reptantes non cazaba, pois de . taJ feito_ dependerá a cantidade de
(podendo darse o caso de comer a individuos da mesma pe-zoña que teña e que inocule, -e~ dende logo, da
especie); en distintos lugares escoitei que poden atontar prontitude .éri acudi·r a · un JÜgar ·onde recibi~ a axuda
os paxaros botándolles o al~nto ou mirando pra eles. de adecuada. Entramentras, convén facer un tom iquete ben
maneira que son incapaces de voar; así, pódenos pillar, ;apretado que convén anoxar un -póuéo c~da dez minutos
causa que eu ·personalmente nunca vin. Dé todas máis ou menos, e tamén, como xa se indicou, facendo
:maneiras, moitos autores non dubidan en considerar: a sangrar a ferida_e zug¿md? e cuspindo: i11_sistirnos en que
est1?s seres, tan perseguidos polas xentes, como animais,- as víboras spn as únecas perigosas, e na cómenencia de
beneficiosos pota cantidade de ratos que comen. -M'.oitas : conocer as -distintas especies de reptantes, e afrévéríame
delas, si se ven perseguidas tratan de asustar, facendo a -pedir dos lectores- qµe respetasen ás outras cóbregas a
frente e resoplando e poden chegar a morder pro sin pesares dese ásco, esa grima, ese modo que - disque
consecuencias, e algunha deféndese espulsando un - producen·-estes ·animais '. porque xa deride ;pe·q uenos ··nos
líquido cheirento. · Naturalmente, si as coitemos, meten a todos esa .repulsión .cara eles, e . ~ses · contos de :,·
rebulirán entre..Qs nosos dedos tratando de escapar, e ·eso . que si son ti-íos e viscosos e que si son a-mesma imaxe do
é algo que de maneira pouco racional moitas personas demo, cando na realidade é que se trata de seres mol
din que non soportan. Entre estas especies de cóbregas, desconocidos e inxustificadamente perseguidos, pois
hai duas que son típicas de lugares encharcados e das desempeñan un importante papel eéolóxico, e das· que
beiras dos . ríos, e precisamente por eso se chaman comentaremos '. algunhas cantas causas máis ~ en' outra
cóbregas de auga, que son bastante abondantes e
ocasión.
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