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anécdota más" (cecais incluible · a méteñ . Nunha nota da )ax·eAcia
Papa máis ca,. .. liturxias.
tiAI PAISES E I
na "Antología . del disparate·") ~ :Tte:', datada .e,n M.anagua o día
PAISES
"de las numerosas .que_ de los . '8 pas~do, .·par~~e qu~ ' ~ Guárdia
GAMBER~O~ .
I
ejercicio~ _de sus discípÚlos · Nac.ion,al _controle ' todo; verán:
Moi . pintorescas estiveron ~ as .
O tal Pe.dro Ribeiro que firma recogen . los docentes", porque
"La Guardia Naciona~ de N_icaracrónicas do viaxe 'do Papa a
Polonia, maiormente ós titulares, . art(culos na páxina d 'e opinión . seica "la matemática ... tiene- un
gua informó; hoy que ha causado
que, como todo o mundo sabe,". é de "El Correo . Gallego" quitou lenguaje- propio, o mais bien, es ,. ciento o~hent:a -y fres muertos en
o máis que le o 70 por cen da .deloutr9 ~:Há un, inefable, 'no ·:que un lenguaje en sí mismo"; 9
~ós últimos. dí-9s · a las columnas
poboáción dos peTiódicos. ,.'.Cris- fai referencia á "nova vella señqr Domingo . Ouiroga, que se . del'. ' Frente San.dtAista .... Por su
Inglaterra" que se lles· ' bota · manifesta de familia "gallega y.. parte{ léf or-garliza«::ión revolucioto jamás aceptará que el hombre
naria ... .reveló cfue 'tien·e . en · su
sea considerado como instnJ- enríba· aos habitantes de toda a · proletaria", pensa que "más
mento de producción" era~ por Gran Bretañ·a , a raiz da chegada grave que esa cotisióñ · de .,· pod~r una tangueta Y siete
' exemplo, a frase qu,e reproducía ao poder de Marg..,et .Thátcher; hablas.: . . me - parece... lb :. de
soldados ... aseguran además, que
en titulares "La Voz de Galicia" ·e hai .-certo "pedagogo", Pre si.- comarcas cuyos niños desayunan . av.e riaron una avioneta de la
do 10 pasado, en páxi na par e dente do Sindicato 1.ngles de sopas de . aguardiente ·
v~1io ,,. fuerza aérea .. .".:
ben. visible pra o lect~1-.
Profesores, que afirma que "el minandp as( la capaci<;iad de sus
·castigo corP<;>ra~ es la cura más , c~rebros ... · - ~e . c.rí~n sujetos~ _
efectiva .para los gamberré;>s en la - d retas o htg~ene , 1na?~cu~d~s o
enseña ni a. primaria~'; o que, con- sufren ~.~~ peqagogía' _famil '~}"Y
certa aquéla, comenta 0 articulis- tantas , veces escolar- que.,: se.- ·. ta con que . "?Ü·p~ngo que y a ""1e · _ sirvé : ?,el azote, ~a bofet~d~, el
habr-án llamadq_ "fásc.ista", que pal? .. ~ : O_. sen~r . Do~mgo ·
~s l_o que ahora se estila aplicar _Qu1.ro~a, .~n '. fin, .1~1ase.
caz:a .·
como alcume~ (s"ic) · a quien .se . de{·?ru!a~ que os_ 1.nqu1s1~ores de
propone · recuríir .a la mano dura ... es~a tierra conctl1adpra. ·ternos
para .poner · un ·p oco · de ·.orden, (po.lo qu-;, parece) desfl?do
donde ··np t~» ·haya, que es er:i casi . con~ra d.a. probe profesora . de
todas las part~s". .. ·
Marm.

nce

prensa:· ;'Los cu airo co
i al ~s
de . !a ~andjdatura de lndepen- .tjientes Ve9adeo·2, de Vegadeo'·
(A.s turias), h'añ so·l icitado .poder · usar el idioma gallego en los
plenos, por tener dificultades
pa_ra el uso del : castellano..
Vegadeo es la primera localidad
de la provincia de Oviedo
fron.terLza con . lé! de Lugo ~
vecina del puerto lucense de
Ribadeo" .
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Eu ñon alcumaría a ninguén
se s~ aplicara 0 castigo corporal
- . aos . "gamberros'' dQ enstno
· prim~rio, d~ medfo,.·de todos os
ensililos.e'. o .q ue.non é. E pos"tos a
empezar, que lle deran · u.ns bosazou.tes a .e-sa ' individua qu~ se
nega .a correxir .esames de
mate.máticas e di que e"· vez de
falar ladramos . . Se ·m~ . din
gamberr~ meirande... .
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, O Sr. ·Domingo Ouiroga non
. ·~mosa · o -seu orixe de erase cando
se chama a salpresa polo degrau
de conciencia dunha alumna que
escribe en .galega; Q sr. Domingo
Otiiroga sí_amosa o seu orixe de·
clase na demagoxia que se gasta ·
neutros
·parrafeas; -o Sr. Domin~
go Ourogá esquence, coidamos
que ~posta, Qt.te os consumidores
. das sopas ,de viño· ou de "dieta.
inádecuada" son os ·que falan
- galega e sofren ~n propia carne o.:.:
EERCICIO
Ou seña, _pinchazos ao xi ganproblemá da lingua: ¿Por ·qué
ANTIGALEGO · -~
te.
Logo resultaría que o Frente
s~rá? O .señor Domingo Quroga_
Sandinista tomara seis cidades
-sí
.
que
.
pretendeº
facer
caza
de
9 Sr. Domingo Ouiroga U' La
importantes -loitaba nas ruas da
Voz de Gajicia", 12=xunio ) bruxas. -· -. ·
-<?1pital.
Quen Q diría, lnonsí?.
E ao Papa tívoselle. que pretend.e conver.icernós de que. o · AÓUTRACARA , problema
da
rap~za
de
Marln
e
o
DQ
PERIODISMO
ocurrir ilo decir a Polonia. E
c:U.rioso que e.i quí seña todo s~u esame de ma'temáticas en :_ -~Hai .exemplos ·do -que pode ser: NOV ,l\S C?A Á.EPUBLICA"
"xusticia social", . e en Lati- galega non é · niáis que - .un· · a ri_laíj_ipt1l_a~ión · informatiya-¿qti_e
noamérica non lle acqrden ao aspect9 no~ re_levan~e, ".u.na .:.-ás v~ces_. non col~n do" gor~' q~e-"
Recollido xa_ h¡:ii. tempo na

o

"Congratulacións" dos nacionalistas a toddos os galegos de a
un e outro lado da "raia". Non
todo o "poleiro'' ten de se r
~margo, qué carai.
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·LLE ~TERESEN, ENVIANDO OIMPORTE EN SELoS DE CORREllS~ .~
. Aga~a~~ . a un _af!ligo ·c-unha COLE.CCIO.N/

'•

A Nost. YERRA corito hoxé eón .;.'~•~ de 4.0oo' ~~s~tores

ENCUADERN-~DA de A MOSA TERRA
pe,~o ·necesit~mos1:-é'Ó~segu~r . entr~ t'!·~os 1~'ºC!º~~~pva.s ·suscripció·n,s. dende o número O ·a o 26.
'·,·Colab~re co~ p·rensa galega, ·faga.:· ~n suscriptó;
-. ,
.
O precJo é somente de 1.200 pesetas,
pra '~ NOSA TERR-~!,
. incluidos_gas-fos de remesa.
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EstadÓ: 'suscripción semes~ral, 800 Ptá~.-· Susc.ripción. anua-1, :1.SOO Pt~s ....::.· ·EUROPA: Anual, 1:'900 P~as'.
Se!11estral, 1.000 .P~as.-:- AMEfllCA: . Arxentina, Uruguay, M.éx'icQl etc;. Anuál, 2.6ÓO Ptas. Semestral, 1.32~~
Ptas.- U.S.A., Puerto Rico: Anual 2.350 Ptas. Semestral, 1.200 Ptas.
_:_ ·
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~
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A ·NOSA TERRA'',. EN ·M ADRID
'

PLAZA c ·ASTI LLA (esquina a Agustín de Foxá).
CUATRO CAMINOS· (entre Bravo Mur-illo e J. García
Morato-). . . , .'
..
.
·
ÁRGUE LLES ·(entre.Alberto Aguilera e Princesa)
MQNCLOA (sal ida Isaac Peral)
-·c1B_ELES 1' (Paseo·del Prado)
~ CIB.ELES.(Pas:éó subterráneo)
..';'>~ :P~~ fNOEPE.NE>ENCIA (Puerta de Alcalá) (frente .ao
· nú meró';·tO) " '. '· ·:-. , ~~:. ·;,,: _:, ·
·
.
·_
PL. IND.E·PENOENCIA .(Puer.ta de Alcalá) (frent~ ao
númerb3) ,.,~J-~.·, '._-: ·::·'.·.' . . . -. : · ¡. " , .· - · · ·
". Pl. _~· oMA ·(Ma~ue· i B~ce'rra) '(esquina · Ramón _de la
Cruz)
, ·
··
·
PUERTA DEL SÓL (sa.ída Monteraf
.GaleríaSargadel9s (Call~ z'urbano)
.A. Cultural "LOSTREGO" (Calle Barquillo, ·
cuarto)
.
RA$TRO (Carlos Arniches)

[

Vai haber un .ano que en
Fer ro l, a.partir ·d un.ha · .
convocatoria do partido ·
g~ berina menta 1_ UCD e máis
0 PSOE e ·PC, se argall~ba
unha movilizació n moi _.
concu rdda ao ber ro de
- "Todos a ün ha" ';_P .íxose q ue
pra conse·güir un "plan .
de em'erxenci'a" capaz
de ata ll ar J,:l Uí)ha . · - "' situación abofé crítica
e en concreto debido ao
esfarelamento medido do sector
naval ind ustria prima
de toda a comarca. Uns di'rían
"la crisis es de todos"
·
(UCD) , outro~ "t_emos·que estar
ao lado do pobo nos seus
problemas (representante
da "X unta"), Santiago
Alvarez remataría ~a sua
alocución cun "V iva Fe rro 1! "
e Francisco Vázquez, do PSOE,
referi ríase a esta cidade
como "orgu llo
ind ustrial de Ga licia" .

era

Era n tempos de gabanzas e
dende este mesmo xornal, ao
ofrecer a crónica do trasfondo
da man ifestación, crónica que
titu lamos "A FEST A DA C R 1SIS", atr ev íamonos a apuntar a
nasa desconfianza en que baixara do ceo "un futuro mo i craro
· pra os traballadores do Fe rro!,
uCOn solucións ... " Som ente seis
día s despo is, o 16 de xul io do_
197 8, as cen tra is sind ie-ais
CC.00 ., UGT, USO e ELA-STV
de Euskad i, fir maban co Gobe rno os Pacto s de La Castellana.
Daquela xa era un feito, por
exemplo, o despido de má is de 2.000 traba ilado res das Compañlas Ausi ilares de ASTANO e
300 da Bazán, mesmo tendo de
ca nta que este ast eleiro, po la sua
ad icación a buques de gue rra,
non se vía afectado no momento
po r fortes descensos na sua
producció n. '

..

dous al~aldes, dos tres que foron
designados pola Mancomunidade
de · Municipios pra fo rmar o
secretariado da mesma vérbo
· Pasa ron once meses e agora
desta problemática, califican
son as t res centrais, CC.00.,
abertamente como maniobra.
USO, UGT, que co11vc»can
Pra recoller os datos oporoutravol ta unha manifesta~ión
tunos sobre a situa.ción , A NOSA
est~ ve rnes, día 9 de xunio, en
TERRA tivo como fontes .
desacordo, por unha ba'nda, coa ·
informativas a Adolfo Mira
actu ac ión gubernamental no
Sánchez, do comité· de empresa
cum plimento do pactado, anque
dé ASTANO e ·membro da
· mantendo os acordos da Caste -:
IJ:an~ ' como única . vía. Pero o ' sección sindicál da , i NG na
mesma; a · Bernardo Bastida
C!?rto · é que a centrar sindical
Sixto, do c<;>mité de ·empresa de
ga lega ING propón outro .tipo de
Bazán, membro ·"do; ' comité
a:lternativa, e en todo este
federal do Met_al de CC.00. e
~ roce~o- de enfrentamento coa
q1,1e . parti_cipo~ _nas fleg~ci~ció-ns"
~ cr isj s ªcont_
ecf:?_rq_n . feitc;>s _ qu~
DESPO IS DE MANIFESTA RSE , A NEGOCIAR

· Creába nse, asem ade, ·
.re-st ra de entes como a ·,, X e re nc ia ~ .
de emp rego navá l", coa finali- ·, - ·
dade ··teó rica de p rocu rar · !l es·
tráballq aos q ue fo ran e ían desbotando das empresas, po r- .
que ., aí sig uen na rúa os das
Co,m pañlas Ausiliares, por caso ,
ou esa . '_'Comisió n de Acció n·
lndustr ial" , CA i, na que conxun--.
tamente · coa Adm-inistració_n e, _=
según o papel, pra busca r saídas:
-novas industrias, · chan pra
. '., imf)l~ntafas, .'est ímulo . .de irivér., -·.
. sións ... -, participaron as tres
- -·cemr.ais'.firmantes: Sobre a CA t; · · ·
o . representante de CC .00 : · '
.
, . declararía a este periód i~o ·qué·
_ .,
,;. . ~
'<.( en. principio pensamos que erá
- ~ :.. - : · __.
A manifestación do 78 conserfsuéu os "pactos", ·
·
· c'órrec~o~ pero foi un tapón, un
- . : ._ .._montaxe ~fa ~<;iministració n' no
e festexóu un -"plitn-de emerxencia". .
Se{Ylellaba.que .toCl_o iba .ben. '--~ •
· _" > ..-: que · no,s ·co iíf.iamos, que usou o
·
-Go bernador Civil ·no seu bene·
·
'
"'
,
ficio ou o· Min lsfro dé lndLfstr ia ;
unh'a serie· ae medidas"' a ~'corto
_de La Castellana - as .outras duas
centrais . firmante.s, USO e. UGT
· pl~z9 -:-- xubj lacic?ris·.. _a,nticjpada?, ·., cando veu vender 0 favo r da
·
· · · · reducc·10' ns · de ,_. ho· ras · e~tras, -·. "General Motqrs". durante as
flon acud iron á_ entrevista-, e
"
aos -alcaldes de ·Fene e Natón,
liquida ción de incapacitados,
el~cción~". _, .. Xosé María Ribeiro Armnoso do ·
regulación temporal de 7.000
"ESTASE A PROVOCAR
BN -PG, e Antonio Martínez ·
traball atjores den-Je un m tnimo
A
DES FEI TA SEN
.Aneiros, de UG, que xunto co
de .15 aías a sete ni eses de paro
Al
TERNA TIVA~ :
do · ·Ferro"t; señor · Quintanilla ·. (por rota·ción) co 95 por 'ceii do"
-qu·e a· úttima hor"a non· pu ido
salario :;; ), e a~ obliga · que
O po r ta~oz .da 1 NG, ama is de.
asisti r-, integran 0 Secretariado ~ . contraía-o Gobernode present?r
cue's t'iona r 'a operatividade da ta l
da Mancomunidade.
un programa de n;iedidas a medio
CA r mesry;o pola sua concepció n
e longo pi azo antes de 8 meses,
DEMASIADO S MONTAXES .
.' prógfa-ma que p_resento-u o dí a ' local ista, · dentro dun proceso
que tenta arreciar a so.luc_ióri á
GUBERNAMENTAIS, PERO
; 30 do marzal deste á'no ba ix0 a
· crisi·s . n ~:t .. ~e~tor naval · dun
PACTADOS
- denominación eufemística _d e
programa xeral de .. indust ~i.ali z a
1
·-. _ ~reestructwaGió n. y· Ord enació_n
.
c'ión
.axeitada áo naso pa ís,
A consecuen~ia inmediata dos
de l9s Grandes" Astill eros del
·_~ngade qu_é_"a mala 'r:>lantf icació n
Pactos· de La Castellana foron
Se~tor Público".
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.....'P~a facer unha comisiÓn .Mixta "Mahco·mo.nidarlr! ~Centrais'-' ~
as f.írmantes obr.igábannos· a·aceptár40s ''Pacto.( .::..- ·
. ..
A cÓmparsa co Gobern<;>.. está cr;;ira." . A : ~i~'~ :H~G k ,
· ·- • é < .provocada~ . : ~ . de ,. ~·~itas :
: J~·a nei. ras; '· porqüe sénón ti~a de · .
~, sú c0nte~plad6 .o-'." inc. reme~to ·
, . ·tia "~ctividad.· e~ de ·; .re~arac
. : · i'ó.ns, .·
,..J
1
,
po~ exemplo, ou unha política :.
· gu.bernanient'.!i tendente a · co- '
. rrex ir a· falla de .. estaciór:-i de
-desgüaGes, ..dos- · costes · de': ·no.n .
·. ,facer,. · obr.igado ·, a~·.;"'a&arideira- ~
:' me,i1to''' d9.s 'ba.rcos no E-Stado; .
, '. pero nada d~sto interesq cerner.~"

ta·r; ··:o.- QU'e' ' s( : f á.i· O· .P.lan · pofo .

·-~m.iüd'Ó ...é... ma(car descerísó d-e . ,

. ~ród·~~IÓ~- ~ "d{trabálladores; pi~-;'-".~~~'
'A
.
~ ,,.es ,,·,,;o·····
,.....'5· TA·N.O
· · · ,··· eso·. :co·nven
. ·es- ·. -'..l iilfli'*1
,_ . , . , . ...
, . . ·-:-__
. .
pois -d:e ~rltit~ar, .tarné.n,!;.~},mha .•~q:a'. lc·at~'~:p_it; ~~'.'.l~e · (de· p~temáis·'é>·-~e :f\lar6'n sosp_eitan ..·.
-serie de anómalías neste an_o-de -~\-~~t....· .::·~~~"~<-_~~-.>' ~:.:'-,>-:-'" ':';·. ·. ·
; ·
.
. r~glJlac-ións' ~ -. "houbo -,xente · q[:!e ,'._ .._ ,,-~esüú.' í·t;n ~-~ argt.ir:hef.ltáéións- s-enón . nunca foi :regu1l~da per8' 9~t~q·s , -~- -;t:atacúie;~-Rerso~:aTizad~s ~ arnós~s.e·
.fórqno duas, .t res e· máis ~e~~~~·, - .r~::Gaut:e.1~'só~:... é~~~;que . ~, :;·gora :
e que frente ·ª · a1~er.n9,tlV~ · ... :. rnoitc:> :,.:hte"rés ~~ eñ " farer aetci.s
_pres_enfada : J?O.la Jf~G . n~r,i SP. · ~ ,~.i ·r:ifoi 'r8a.r96 ; . ~R~r -qué rjon se
,·
·
~ f1xerO ~ :~-añtes ·. de _ ftrmar Qs
1

1

1i:at

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~º~~ ~ ~actds? ~ que ·~as~ é~üe s~v~i ·
. '¡;,·

1.·

:.'"<-Pian.texar"~ 0 jne~mo _ )ipo - d_e
--~, movil tzaciórj, que hai un .ano, -de
'
-~co. rte · "Ó.ccidental"~ dó hrazo de
-~rn:o" sintetiza a alternativa da
·sua· · centrc;i l" ~ nalgúns aspéctGs
como · a dµn ' aumento de
.esixencia de .31.000 TRBC
.(tonel~Cias de rexistro bruto
eompe~sado).. 'sobre 'as '_75_000
'que contemRI a o _ programa _.
·~ gubernamental, ·" as ' p9ñer'ía~o. nos · á ahura dos. asteleiros .

:.:"' :

e

''. coilsideracio~

r)ihducrtvos', se§tiñ'- ·º

do o baremo de 30 Tm
.home/ano, · amai.s de -- absorber
·máis 1.óoó p~q(»s "' de
· tr·aba'ito" e a··írrÚJl·añtaGit)·ñ"ciH; ·1,1a- ·
:estación .de de.sguace, xustif.icada .
._ no ·-. consumo · - de ~ chatarra
· ~250.ÓQO Tm .. pra . o an-o 80..:_
-que fan duas industrias 1im ítro_fes (Sidegasá e _iy1egasa) . . •

de' ··

.
;,GLOBALMENTE, OS
PACTOS FO.R.ON POSITIVOS:'

MA DISFRUTAR POLO MUNDO
GRANDES·
FACILIDADES
..
'
DllTRIBUIDOM

.comercial
LAMAS

CASA .CÉNTRAL

·AVcta. · de u Corufta, -93-95
·r•: 21iM1-21 s12s-2r3*s
&UCURIAIS
.e¡ General Fra.nco, 24

Av.
......

Télf .,; 450674
Navta Castrillón, 12

! Att. 560704
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gran patronal internacional de
asteleiros... vemos que tenta
so mente reducir plantilla e
producció-n, pero incrementando
a productividade a bas~ de
traballar máis; os análisis non
son serios, non se ve a
transformación dalgún as'teleiro,
nen sé viu o compromiso de
ordenar o ' traballo das ausiliares,
e entón plantexámonos aglutinar
forzas, contar tamén coa UCD
de Gal icia, · que anda en
contradiccións coa de Ma drid .. .". Neste senso, fala seguido do bo que sería chegar a unha
alternativa unitaria e ' tamén do
papel da Maneo mu" id ad e. E
arredor - desto está a posible
maniobra.

"Os acordos de La Castel! ana
foron posi tivps,
rnda que representa ra n un balón
de ·osíxeno dun ano, pero agora.
hai que obriga rlles · a cumplí los"
remarca o portavoz de CC.00.,
afirmando, po; outra banda, que
o feito de lle conceder o mesmo
· tonelaxe a Sestáo que ao noso
paí.s é disc~iminator. io, por canto
acó o número de traballadores é
moito. m.aiór, pero "non quere• mos· cair nunha loitél entre
IMPOÑER, COMO FORA,
' nacionalidades". Asegún as su.as
OS PACTOS
· palabras, ; inda que as me,didas ·a ·
curto_. praro se materializ.aron .
·A
raiz da decisión · da
-·,-pago ·de atraso's; cónd ición -s
Manc~inun idade .de tentar coorhastante bGas · de xubi lacións,
dinar todas as propostas que
1
,reguláciÓns . s.~n p~ob.lemas agás
houbese verbo do sector naval,
en c.uestió.n de. cobros~ vacapola ·comisión designada ao
.cións ... - e dénde os ·primeiros
efecto -informannos os alcaldes
momentos contábase coa entrad~ Fene . -e"· Narón-, real izase
: c;la no Mercado. Com_ún- e · polo
unha primeira xuntanza · coas
mesmo
coa ,.. necesidade, de
centrais firmantes na que estas
reducir xente, xa que os países
· chega ron a aceptar. ·que riunha
europeos teñen somente -15 ou
reunión posterior,
que . asisti- 20.QOO ·homes "e por razóns de
rían as non firmantes, cada unha
· competitividade, España non iba
podía presentar a ·sua.p.roposta
entrar con 50.000, compría
en é "de igualdade. · Así · l_lo
negociar . hasta que se acometecomunicou a. ING e ' CSUT o ·
ran medidas a méd io e longo
Secretariado i de Mancomuniprazo; pero car.ido o 30 de marzo
dáde, - e a xuntan~ta celebrouse,
o Goberno · nos entrega o
pero des.ta vo Ita, CC.00 ., UGT,
proiécto, basado nas - lineas de
USO viraron· e· puxe:ro fr como
·".globalmen_t~ ..

UNHA CARAVANA FEITA NO- PAIS GALEGO

"A CSUT -oponse porque non tivo protagonismo
senón aceptaba os "pactos",
a ING-óponse por nacionalismo". B. Bastida (CC.00.)

cxrnd 1c1ón, pra calqueira sorte d ~
análisis. que as outr as centr ais
aceptasen como marco os Pactos
de La Castellana, condición, que
naturalmente non foi aceptada .
En di ante, "ao seu ar", os
firm~ntes manifestaron públicamente que a Mancomun idad e
consideraba os Pactos como a
única alternativa. afirmación que
esta tivo que contestar! "clarexando que non era a única, e que
inda estaba aberta a todo t ipo de
propostas tal e como si decir!ira
no seu día".
. Pero ao marxe da Mancomuni·
dade, luns, no Axun tam ento de
Ferro 1 - en ausencia do alcaldeo teniente · de alcalde, . Sr.
Miramontes, do PC, mantén
unha reunión con CC .00 .. UGT
e USO, Cámara de Comr 1cio,
Unión de Empresarios ... lnon se
quedara en que a Com isió.n ou
Secretar-iado iba coord inar todas
as accións? lNon é un defecto
de forma que unha comis ión que
é personal -na persóa do
alcalde-, e que non se pode
deleg.ar e asuma un tenente de
alcalde? ¿Qué caste de ma. niobra é? porque:
"Na miña opihió'n, os pactos
de La Castellana están m·ortos"
recalca Ribeiro Arnoso, al calde
de Fene. "Penso qu e, polo
menos, desprestixiados. So luc ión
..non houbo ningunh a· e · a
campaña O Único -que CO ·egU ÍU
foi a frustración" ·t ' acha
l\Íl~rtínez Aneiros, aleo e de
Narón:
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C0mo ·tiñamos previsto, iÍ>euñión.pe·:aléaldes de toda
G,alicia,/ elehrada ·o ·día 9 en ré-xime1ci'~ autüfonvocatoria en
Santiago, tentou ser- un acto- pr-Opagandístico co esclusivo
fin · de lle dar pulos á .alternativa áutonómióa, nun intre n.o
, '..:.que se' vai ·empezar ·a mate-rializár, E sintomática a
' éoincidenciá entre este • acto e 'á ' proclamación do novo
~ ~~.Pr,esidente ~~ª~ "Xunta", señor Ooi-roga. O _suposto - ar .·
,. · contestatario contra do que o españolismo-chama evol4cié>n
á --déreita de( organismo preautÓnómico, non se viu por
ningu_res. Al! _ri.on falaron os partidos poi ítico.s, n_on talaron
·os Municipios, falaron ..unhas pérsoas que eran alcald,es. Con
' esta mecánica discu rriu o encontro, . que acabeu por se
. defini~~ po·r unha autonomía·. arJqmeáda "democrática .,e
p.rogresista", 'i gualiño -que a .' das outras -"ancionalidades
históricas", Catalunya e Euskadi. Os --únicos. · b·erridos
ameazantes e discordante~ . da asamblei:i foron pra abafar aos
"_91Ga.ldes da· B-lóqu~, Nacional ~Popular Galego q~e falaro.n. ' contra- a "alternativa autonómic9, no nome da coalición·
elector.a.! -~ que pe'rtenecen · e, 'cando se vlron obligados,
detereñciarcih a acti'tude do seu grupo político da do seu
· Axuntamento, como' no caso de. Feñ e. A .rabi.a· represiva de ·
· moitos~Llos ali. ~resentes debeu ser tanta que. levo.u a algón
demócrata · á ' proclamar · o derei:to invi oláble de-· todo o
mu'ndo . ·a . libertade· -de espresión en" defensa das súas
posiciéms . En ·fin 1 ó B-N~PG manifestouse en contra do qú·e
··c_orisi'deraba un engano máis, e a .uób, CD, ·PSOE, PCE, ÚG-, . ·
a . favor da arternativa autonómica . ..O Estatuto dos 16 non
. hgu-rou pra .ñada ."e-hastra s-e aesbotoo· plante~:ar o problema
· de cal 1a ser a sede dªs~ insiTt~dóns- autonómicas, estremo
no -que· ~oincidiron tabto ÚG como· UCD. A desorganiza- cíón debeu ser tanta que~.J evou ao.prnpio alcakje do Ferro l., '
. señor Ouíntan·i·lla,, -.a ·afirma~ que · ~ r· :Xuntanza fara pouco
operativa.
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A ÍmpÓrta-ncia foj, .pois·,-a baseáda puramente en
facer propag.a.nda autonomista pra entusiasmar a un pobo
que -míra escéptic.o. e distante to..da a operación. _R,olo ·, ~~m~o
foi uñ 1 acto- impoft·ante pqlíti_c arnente__ pra ~ub_s1stenc1a de
todo b españnlismo, apreóasión 1;1a__9~e -<:=óinci<;ii_wn den_de a
alc.al.desa de Verín hastra__~a~ tíago Alv.arez .. ·

M.ON PARA
Mentrasna Coruña vai pra unha temá que -o transporte _
se pux6 en taiga pra esixir, no vindeiro convenio,
o cumplimento da ordenanza laboral _e a vixencia do
convenio do 1 de xaneiro ao 31 de nadal, aceptadas .
polo patronal as demandas económicas dos traballadores,
e a situación se manten estacionaria, despois de algo
máis de tres semás os traballadores volvero·n traballar .
en toda a provincia de Pontevedra, agachando ria memoria
unha restrp de días nos que mediron forzas, mesmo .
físicas, cunha patronal dura, saboteadora, pouco amiga
de negociar es í de i mpoñer. Pero tivo que negociar.
Trinta días de vacacións, reconocemento das seccións sindicais
nos centros de traballo; seguro
· Se algo compre sobrancear é,
de vida dun millón de pesetas e
precisame nte~ o que vimos repeun aumento do 13,5 por cen
tindo, xa que houbo situacións
que raian nó sinxelamente delic- - sobre
salario actual, fo¡ o
resultado conseguido pola Comi- ·
tivo, e · non fo ron pilladas.
Sábado, día 2, un piquete saiu
sión negociadora. do convenio do ·
,transporte, composta por catro
pola estrada de Ourense. De
membros da ING, outros tanto~
vo\ta, e mesmo na linde provincial, os seus membrds foron
de Comisiones Obreras, e dous
de USO e UGT respectivamente.
detidos por patróns, e·squirole~ e
A garantía de que n0n habería
autonónmds que lle atravesaron
despidos, -e mesm9 que vari<;:>s
un camión 'na carreteira, mallatraO,alladores detidos maritérían
ron neles, algúen quería queio emprego se remataba a folga
. marlles C? coche e . mesmo u_n
den antes de s~ normal izar a sua
sacou un ,coitelo pra os c;;lavar. ·
situación, foron outros tantos
-Nesta oq1sión a presencia ·da
cabalas de batalla que nun ·sector Guardia c¡vil - ,que trasladou aos
como o q~ nos ,ocupa teñen
4 traballadores,- membros da
·moita importancia. A sua trad_iIN
a.cárcel de Ribadavia--. foi
ción·de lo ita non é -abonqosa e, o
o C:'Je os salvciu. Al í pasaron di as
e t>'.)ites, en condiéións penosas,, · ' · máis importan re, - o seu nivei ·
sot -8 -todo en canto a· salubriorganizativo está -aínda nunha
fase primaria, anque asaendente.
dac e, e inda sería o vernes
Poi a·· contra,· ~ foi notorio ao
segJinte,
rematar o conflic{o,
báixo
· car1d.o pod.e rían · sair
·longo da folga, a radicalización
fianza.
dos traballadores d.o transporte é.
doada e fr.oito natur.al de se ·~er .-Na se~á anterior, a folga
d~ enfrentar a un ha patronal que
tíhase radicalizado · e o comité
1
ne.1ociador · · anuncioul I~ á pa:
dende os priméiros motn.entos
facía ofrecen::ientos r.idículos- é
He '~al -qué- contiouaba inamovit' •e- que non se facía responnon ·aéeptaba sentarse .a negociar
sal lo do que pasara _en dia~te. •
e.os debidos re~pectos.
OS PATR ONS-POLICIA
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.Rodas pinchadas,· parabris.as ra.chados, · tensión ·coas FOP _por ,
non deixar oinforrncir' e andar
decote a efectuar ,- retencións e ' .desaloxes, mesme a ,abrigar _aos
camións . a· andar, f.o ron·_a ~ónica
- dos · días a seguir h.astra ·que a ·
patronal -se senta ·a - negociar e
millora· a oferta. , E nese intre
cando acontece a agresión da · ·
·que in fo rmab_amos, e con catro
compañeiros na ·cade.a luns, -día '
4 a asamblea-. v·olve . sair' a rua,
rbmpense parabrisas a cara descubé-rta e real í'zanse out.ro tipo
de accións destás car.acterísticas.
Nesta · ocasión, nen ·a policía se
at1 eve1 á a mover.
Un feito ilustrativo do de!?en- .
rolo dos acontcementos pode ser
· aquela . reacc.ión de · ' ~ non _har
collóns ' de sacarme do €amión"
que mantivo un chófer dun
trai'ler con cemento· branco;. diante ,dun piquet~ que decon.ta- ·'
do lle pasou avise á asamblea da
sua actitude~ A seguir, r.p tipo foi
sacado dun bar da ¡rua - José
Antonio, ás -12 da r-D,añá, quedou
· sen parabris.as e. tampouco puido -::
desc~rgar. E.n represalia, o dono
do -.camión, - .xuntq ·con dous ~
patróns má.i.s ~ o _chófer, sai ron á
ca?a dalgún d_ó s traballadores en folga . e tentaron mefer un '_n un
coct{e nuri r:emedo d~ secuesvo.
A cousá quedou ~eso, en -rem.e. do, porque bs "má1s impediriánlles ·tal te'ntati-va.
Nesta . sít~.iacion é cando a
patronal fai p a ofertf)-q~e sería·
~finitiva ~ · e aos poucos díqs
remataba, en Pontev_~dra, a folga
do transporte. Setenta e _d uas
hora·s despois, ·os traballado·res
· da Crouña e!icetaban a deles.'

(

. O pr9ceso . au_:t:.on,~r:Dfc.o .. ;~~ulta .-!a,ri~ c,qr.:icordan·te pra
todo Q españ-:0lfsmo· qu'e non·'cai' micfa"es'tíano qoe o Birixa a ·
propia .UCQ
que elá .rJÍtis·m~ =-seiía a que. ere~ ~~-áparente ·
'óposi<:;ión"=._ peñ¡r:p ._d_o, rpe~!ilD. Nort ,d outra' Íflprw.i't:a s-e pode
iriterp-retaf';a ·~bstén~ci(tn~ --Qp.s parlamentar.i_:o s· do ,~ PSO E na
'elección . do" npvo·. pre~il1fonte d a , Xunta ,: ao qué antes
de'magóxica~mente calitTe~-{~n de dereitista e antiautonomista, ,asl como .a carta· de 150 membros do -partido
·, gubernamental ~ -'prqteslan-do" contra .da poi ítica seguida
Galij:i a, nadá .~-:aÓ~/ta~fa~-: ase-g_ún efo~,-- en ~ v.i,s~as cfo ~:ª!J~·e
crecent~ do ·nacionalismo'. - A- esta- lí~ea ·pertenece . o
ex-preside_nte. R~són: repre~entación dun novo "fip~ de
...:polftica, :noi nece.sa~iq, inda qu .enon perfeccionado, na
· situación que se .áv:eciña. Efectivamente, estase_ creando a
- idea de que.a."colaboración conciliadqra ao .ser,vicio da nasa
Terra" é _posible e practicable . dende posíCións de dereita
españolist~, de ·que ~ésta é aúnica mc:íneirade que "Galicia se
redima da sua pasividade -dentro do concerto melódico 'd os
de!Tiáis pobos de Españ~". · · ·
·

·e
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.Esta tesis' da un~dade_ por r!ha de idecloxi'as non é
nefe,uto un producto de UCD, pero s1 e a necesaria
utiliza<;;ion das tesis, pseudogaleguistas por parte de quenas
.pode facer fu~cjonar ·a·x'eitaaamér\'te hoxe e no futuro·
inmediato-. Desta rnaneira, os supostós c"c)ntestadores da ·p·olítica oficial estanse 'lexitimando dende dentro dela, nada
menos qti~ na nórne :.de qu'.e ·Gal.icia es"i:b por ,riba de todo.
Toda· es·ta · mar~a pól ítica· dos 'derradeiros meses._ , inda non.
tén acabado na sua' .verdadeira taciana. Son. somente actos
1
pe1:fectamente médidos d1;mhá comedia . na q U~: UnS son
dií.ectores .e outros non mái's que comparsas. Non se esqueza
,que aí.nda co.n autonomía hai que -dar -~dmpresióri de. que
debemos de seguir . traballando obediente e oficialmente
'somentes por ela. O demáis non son proiectos posibles nen
. ·desexables.

;Encol .da xe~graf iCí
Os estudiantes de Xeografía-No
campo
do
erisino
fotografías.
somos· cqnscientes d~ - que . a
Por . outra bánda, dentro do
orientándoa_ á -creación ... du~
imaxe · que decqte $e ten
ensino, a Xéogr af í a · redúcese'.
espíritu crí~ico nos alumnos na
xeralmente da nosa Ciencia é a
observación· do mundo éspacial
ño~e en día o ·p apel de discipliña
da sinxelé.l memorización de
no que -.viven (parroqu iá, barrio .
escolar impartida er:i EG :B. e
nomes de ríos, pÓb0s .. ., tal -com~
lugar onde estudan, imaxe. d~
B.U.P. ,.inserta na · temática da~
tentán amosar · os . difer.entes ·
mundo que lles sirve a televis ión
Ci.e·ncias S . ~iais. Na Universidaa radio ... ).
·
'
.medios de co;m:nicaciá.n, esperl e est a cienda concibese como un
cialmente. algúns programaS-COfr
-Na milÍora da calidade de
múo saber pol'o saber; impártencurso dos medios audiovisuais - se en xeral os mesmos contidos
vida ó traversa dá Orden.ación e
(por exemplo o espaciotelevisivo
Planificación do _ Territorio e~
temáticos . que e{l B.U.P., inda.
· "lCuánto sabe usted?" r.·,·
· estreita colaboráción con o~tros
que · algo . máis arnpliados
"Fantástico" }. Pensamos - qúe
científicos ·socia is.
coniple'mentados. ista · iniaxe é talsa e. ~u:c, ·ao
De feito, estanse a realizar xa
Concebida así e, impartido .
mesmo xeito . que ~ a Historinon
esforzos nistas duas d ir-eccións
diste xeito · o seu ensino, a
pode reduéirse ~ LI!1· sinxe.lo - )<eogi-afía , é
pe·ro os resultados inda non so~
nh~ · ciencia que·
·catálogo de da!as de batall'as e
todo o positivo-s que sería denon te_n incidencia ningunha na
nomes de reis, a Xeografía non
desexar. Pe~sisten entre outros,
solución dos problemas soci-ats;
debe ser un tia d iscipl iña seo lar
u'nha traba mais pra que isto
como
fortes
obstácul os, o
neutra e "sir:nplona" que nos .
poda superarse é a ríxida
escesivo academicismo, a imaxe
. ofreee unna "descripción" do
burocratización- das Fac(Jltades.
do xeógrafo como mero ensinanmu'ndo, unha visión estreita e
Frente disto, pretendernos
te transmisor dunh a " "cultu ra"
~Y,certa dos . lugares como a
que a Xeografía aporte u'nh.a
de dubidoso valor e a or,ientaproporcionada
por . algunhas
contribución positiva á realidade
ción dos estudios de Xeogratía á
"Revistas· de Xeografí a" que
qúe viven as persoas. Veleiqui' ·
oonsecución dun T_ítulo sen
presentan poÜco máis que - ~oas
dous aspect~s:
máis.

.,
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A Luisa La~andeira: da Dirección ·de ERGA,
negáraselle l,Jn derei19 elemental pra calqueira alumno
llO noso ·país: facer un esarpe no noso idior 11a.
.·
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O esQJne ha .ser correxido
"Pr a que .non señan repr-im idos os ·avances ·
cornseguidos polo nacionalismo popt:1lar no
que se refire oficialización donoso
id ioma ..irTíos di rixi rnos ·cara a Inspección
de EX.B eie Distrito .esixirlles .a correcéión
dos esanies feítos en galega". E medio
mllleiro de persoas andiveron da praza
das Platerías deica a"' rua ·da Rosa, en.
-·
Santiago, respostando á convocatoria
da Unión de Traballadores do Er:isirio
de Galicia (ING) e máis-d,a organización
estudiantil nacionalista .E RGA, da que Luisa ·
Lavande.ira, a alumha de Mar ín represa! iada
por facer un es.ame de Matemática~ no nos6
idioma, é afiliada e membro, asemade, da sua
Dirección Nacional.-Durante a ·manifestación
berráronsé as consignas" Idioma Galegó,
Idioma Oficial'' e "'Alumna de Marín, Esame
Corrección" seguido, entre pancartas .. ·
contra o Decreto de Bilingüismo' .. ·
,
.
Diante da Inspección e men-
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11 XUNTANZA DE ESTUDIANTES
DE XEOG RAFIA
Salamanca, a 20 de abril de 1979

1

tras unha comisión ia ·entreveisnacional... pretenden decirnos ,
tarse co lnsp~tor ·xe't e, quen
que cadaquen. pode talar no
Hes garantizou que o esaine se
·idi.oma- que lle pete. Os ·feítos
~correxiría,
un
membro . da
como os da compañeira" Luisa
Direcc ión d·e ERGA diri x iy :,e aos
Lavandeira veñen demostrar que
participantes pra mani fe star que
- o galego é un id iofna marxinado,
"o proceso de democratización
o idioma a. asinülar.democrát:ica- .
formal do sistema educativo
mente'.'~ pra ;rematar' deriuncianconsiste sin~elamente no ·cam·do ás forzas política.s españolis~
beo de fachada d\.mha se(ie· cle · tas le.xitimadc>-ras ·da poi ític,a '
institucións que siguen e seguiasim il ist~, as institucións represi- ,
rán a- defender todo o que . vas, ·pontes da polítca impe~ia
supoña agresións pra _ o · noso
,lista da burguesía españolá, ·e as
pobo. Nembargantes agora son
· Asaciació11,s de ~ais de Alumr.:ios,
máis sutís, agora dinncfs . qü~có
comparsas de · toda estsituadón.
' decreto de bi.lingüismQ feito,$
· Pechábase así, de momento,"
oomo os que hoxe vimos-- a
un dos casos máis abraiantes da
combater e denunciar terían
poJítlca lingüistica do gÜbernq ,
doada soluc.i ón. Nada máis
español no nose> pa.fs e do que
en.gañoso. O decreto rÍón signiliitiñembs dando comprida inforca máis que ·a .asimilación' por
.mación polo - -seu significado
vieiras legais da nosa conciencía
antiga'lego.
·
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A Xeografía: ferramenta crítica;
o home, o medio ....

De non ser polo rótulo no que
"
. o profesional ofr~ce
os seus ·servicios
capil are.s, nesta foto
entraría o pé que Luis
C<~sado lles poñ ía ás
"instantáneas" que
'Obtiña na p·rimeira mitade
de. século. E a case ninguén .
·se lle ocurriría datála ,
nas 12' da mañá do dí.a 10 de
xu nio de :1979, que,.. prá
· celebraciór.r.do Día Mundial
do Medio Ambiente,
,
o Axuntamento
de Compostela acordou librar
á zona monumental do uso
. de lona· automovil fstlca
e aparcadeiro gratuita en
que está convertida, e
vclver'l_le por un día o
carác.ter socio-p'eatonal .
que sempre tivo. Prá os que
· non vi ron Santiago'nese día,
·e p.ra rexedores muriicipais con ·,
vohtade de servicio, velaí
esta testimuña do que pode
ser a parte vel la de ·
calisquer cidade galega

Vai cheg~ndo. o tempo de :vran, o c?J~r (anque as ·veces a choiva volte ·
•

lno
ju~
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·. noutro collerem·os uns · dios '_p ra. viaxar,. pro ' r.a cha'r

•

o m.onoton-ía .~ .

Quixem os, por iso., niste número· de A NOSA ·-~ ERRA suxenr. escurs_ions,

viax~s polo nosa ~ación; non farlan tampouco
i'

de
n~

_,/

a mollarn0s): o te_mpo d~. vacacióris, o. ·te~po de l:c~L Nun mes ou .
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Cruz dP. .Ar l·abaldo vi.rades Ga1·a a
Un xoves de calquer ano,
Trasalba, pra ver o pazo de
· erguédesvos cedo en Santiago .
Otero...Pedrayo. Voltades a Santa
Por exemplo, ás oito da mañá.
· Cruz e seguides a Carballiño,
En hora e media poñédesvos en
. Despdis de Punx ín, pa:rades
Cea. Cecais en menos. En Cea
rio Viñao. Hai boa vista. Antes
vi .rades á esquerda, deica chegar
de chegar a Maside, despóis de
á mesma vila. A carreteira que
Listai:ico - que ten un pazg niui'
.vai a Oseira é a primeira que
merescente dunha foto-, colleatopas ao chegar· a man esquerdes . á esquerda unhéf corredoira
da, tamén. Antes de dirixirvos
e en Rañestres, · a dous knis.
aló, no primeiro 'bar que hai a
· vedes a Casa das · Bonecas :
dereita da entrada da carreteira
Falades coas vellas que a habitañ
(canto ío de rñaus), un barciño
e preguntádeslle qué. queren ·
pequech o, cunha barra como de
decir · todas - aquelas· Q.onecas
mármol vello, mercade unha
·colgadas por fora da casa. Pode
"picha" - como chaman alá ás .
resultar interesante: culto satáni-·
pezas de pan de Cea. Camiño de
San Pedro de Rocas
co, tolemia... íqué.n sabe! Antes
Oseira, atopades PieleS. Hai un
gallán -sangría, o Señor Antón
le11da -que · ea oomprobé1 · en ~ · de Maside está o Restaurante O
restaura nte -"O Rei do Xamón
-porrós de cigales con ou sin . p·a rte- conta que ~_un. pá.s adizo
Carballo. lde 'reservando com(da._
e da Troita"- en que se come
mui ben. Podedes encargar a
zucre (remexido ou normal),
subterráneo un-ía esa ' torr-e, por
ldes deica Maside e pr~gun- comida xa de ida, pra que non
morno ou do tempo=-, o Tucho
deba~xó da ex-lag·oa de Antela, .. tade por onde .se vai -ao Lago. E
•
con outra xemela,. a~ det_ kilómehaxa - problema e poidan ir
ou "V o 1_ter " - conoc1·d o po 1a sua
un - camiño. á sa-ída de. Mas·ide .á .
mercar a Cea algunha cousa si
espléndÍcla decoración mur al ;
troS, en 1i.ña recta ,. que ve redes
esqaerda;- Podedes ir tamén polo" _
lles. fai falla. En Oseira pasarectes
feíta por Ouessada, · De Dios, - dende · alí. . Seguid.es a Xinzo . . :- ctmetedo ·de Amaran-te, un pou-_
tem po. Merece a pena velo de
Conde , Corbal e ·outros; podere- - Como todo esto vos .v_ai _levar
co máis adiarite do camiño
vagar: o mosteiro -un cisterciendes topar as figuras de pan que - toda mañá, co-mede atí. Detrásnormal. A lenda do Lago repíte~
se farávos de guía-, o campo da
facía Risco e ·conachadas váiias;
da Plaza · Mé!_ior, ·á beira da
se en varías cult1Jras europeas,
festa, e toda a aldea. Non ·vos
pedide licor café-, o Mejillón
carretera, tedes va.ríos sitios pra
como- a bretóna fo -- mismo Alan'
esquenzades mercar unha botella
-cerveza e idems-, o Bodegón, . comer. Polo serán ides -a CelanoStívell, no "Renaissance de l'barde Eucaliptini; que vos dean o
etc. Todos iíes,bordeando ·a
va. Vedes o Mosteiro de San
pe celtique", toca· un tema'
máis seco. Os frades nesto dos
Plaza do Ferro. Ceade no - bar
Rosendo (fixádevo·s na estatua a·
adicacto a Ys -o equivalente .
licores son bos conselleiros. A · lrixo, no Zaramp_allo -que qbeS. Rose.ncto_.:qrre ;tl_ai~ ª-.eatrada_ cla.' : l:fretón2) ~ ur:iff~ aid'Ei'ií¡ polos ·seü{.;.'
·ver si vos da tempo de ir antes de
da perto-, ou no Pingallo -.:.en .vil a, ob.ra do escultor·B-u dños) e
moitos p_ecacfos, , é asulagada·: De
xantar -sinon da . igual, ides
plan moito máis caro-. Non
seguides a Bande, onde visl.tare-º'
cardri ·en '!Jffz; baixo·~ da lagoa; a ~
despóis, que vos queda de
vaiades ao San Miguel. Nin se vos . de.s ... Santa ~.~mba --:-1.m _- ~os-,. ·mediañoite, c(?,)litan os .vellon.¡ue . ,_.
camiño- , .. . pero non: millor ir
ocurra. Comer mal · e caro
mi llore~ ex~plos do roma:n1co -- .- se escbitan as ·campás· ~a · éirexa. _ ·
despójs de comer {comede-cedo)
podédelo facer en calquer lado.
puro c.:Je Gal1c1.a-. -Podedes · cgn- - -: · De ; Masídé a "-Carbéilliñi:r: .esta
ao Castelo de Gurulfe. Un dos
Tomade café no Miño e prá
tihuar deica a serra. do Xurés.
DacHn. --. Oue ixo;: · cho.uriz 05• ~ epoucos pazos non de'rrubados
cama. Oxe estadas fartos de
Pasades por Lóvios~ a Po_rtugal, e , xamón.-i "Pra calquera .cíe, estas .
move rvos.
na Ponte ~ da ·Barca mernades
polos irmandiños, que se conser·
cousas, ide ás F-ei.tiñac:;. P1:a vrño, -.
va perfectamente. Preguntade en .
En Capitán Eloy -que cruza
Porto. Volta a Bande e·Cel·a nova
ide aó Gui.llermo. Probáde am r. '.>'.
a Rúa do Paseo-, está a cafetecar9 a Ourense. ··~redes por u-n.tia
Cea por onde se vai. Queda a
ría Marinto. · Almorzades .un - carrete ira mui bonita. Ao . entrar
poucos kilómetros. Seguide a
zumo de naranxa e un chocolate - en Ourense, ides dei-ca· o Seminá- ·
Ourense e collede camiño de San
con tostadas e mantequilla con
rio, que vos queda aJí mesmo
Esteban de R ibas do Sil. Pregun·
churros.
casi. Asegún entrades·na bar-riada
tades por ónde se vai a Nogueira
Oxe, venr.es, enfiades a carre.d~ casas novas · do -Seminario) á
de Ramu ín (é a de Pon ferrada),
teira de Maceda. Parades en · · dereita hai un bar que· .:ten y_nhá :
ou a Luintra. Dende Luintra está
Niñodaguia .ver os tornos cerá- · terraciña por tras. Ten · un ·tintp
a un paso. Procurade ver o
micos e mercar· algunha ola ou
m.l,..li -es.pecial ·. Pedides ,Unlia bq_te:mosteiro de San Esteban de día
algún cacharro.- Dal í colled.es pra . l.la, chimp.ádela,..e, xa cun ·folgos
·e por dentro. Si . non vos quedan
Maceda, e lago a Baños de . dabond.o,- ides· cear á Regidora, á
gaflas de voltar cedo, pasade
Molgas. Fotog·rafiades _o Balneabeira ·· de · Correos . Asegún . vos
tamén (na mesma carretera,
altura das
vexa a vella .c on trazas ~.de.' es_tar
rio -o río chega
vindo pra Ourense á dereita) por
casas, e Mofgas é unha· Venecia .. no allo ou n0:r:1., é ,deGir, si tédes
San Pedro de Rocas. Oxe, como
·vedes, vai fundamentalmente de
pequena-. Dade un ha vólta polo - ou nO.!J-· pinta .de turistas,. así
mosteiros '. Voltade logo a Ouren-,
río, e lago outra vez a Maceda. . comerl;ldes. · Polo . tanto, e.ara de
se. Buscade antes · de·· nada sitio
Colledes · a carreteira de Xinzo. A ' ser de Ourense capital. -·E O··
pra dormir. Hai montós de sitios;
dous kilómetros está Tioira. Pra
resta~rante de Ó1:.1rense· q.Ye .
non mu i caras - son as habit-aciÓs
metervos ·ria 'álctea, tedes que
i:ecom'enda . o gastrónomo.~ d'?·
do Restaurante San · Miguel. En
apartar por' un camiño a dereita.
[ui·. E·' onde éome Blancó Amor-:
todo caso, malo será que en
. Tioira, aparte de ser famos a polQ
Si o - atopades, faládelle: pode
Ourense vos falle un amigo
pan, ten O CRUCE 1 RO MAIS
que ·invite. Logo, a tomar · un ha
pra ir dormir á súa casa , Cando
BONITO ·-D'E GAUCIA. Palabra.
c.o pichuela c;i Café Club, Bocac-.
solucionedes o asunto ide · ao
Despóis segu ic;f e ao Santuario dos
cío ou Niton's -que é a· de
. Barrio dos Viños: pr~guntade
Milagros. · Merece a pena pola
moda- ,. ou a tontar café no
pol·o bar do señor Enrique
vista que ten. Pasaredes por Vilar
A.laska -pasota- ou no !\'1_if.ío
-tapas de queixo· e licor café- ,
de Barrio. A nove · kilómetros
·- trahquilo.:._.
/ ·
.. ....
o Xamón -croquetas e "forno":
veredes unha torre dun·\ castelo.
·o sábado al.mo rzade- na lbenunha loncha de pan con xamón e 1 Cando esteñades á s(la . ~!tura, · se, na Rúa do Paseo. Xa sabedes-: .......~~~:Y>MJJfJNt¿=··
manteiga ao f.9rno-, o Campanpar'ade e ide veio. 04eda a 200
helado, granizada, ou chpcolate.
)ta
·
te -bó viño bfanco -, O Lepanto·
metros da carretera. Son os
Todo mui rico . C611edes cara o
-carne -en rollo -- , o · Tran- , restos do Gaste.lo. da · Pena. A
Carballiñ9.. A altura , de Santa
1
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- . AlfOSATEIUlA.I a·
· Tintu, claro. Unha vez en LÉdro, · · dav-ia a ·comer ao Pep.é de As
tecles va(ias posibi1idás: · ir 'á.
Chabol as, pertn._de Vtmtosela. eri
Alvarellos, · Pena ·Corneira -ou
-!e'rras de F,ranqt:Jeira ( ireconat B ~'ade·. Eu Gasi penso que é
iah i s·í ·l¡u~ s;ben ·com,e,:Í)'_'
millar - que vaiades pi-imeiro
ENCARGADE A COMIDA DE
a San Clodio (a dous kilómetros) 1 VISPERA chamándoo por tel ée lago a. Pena Corneira. Al í hai . fono dende calquer lado, ou
inscripciós romanas _que falan da · mesmo á volta de Ribadavia do
OUEIMADA. A vista é"impresioSábado. !Ylenú aconsellable: xa'. nante . . '1=, si . v.os da ,t~rf!p-o,
món asado ~de entrante, angulas
idea Beade·:· Cont.imiades despóis
anguilas estofadas ou chuletó~
. , a Ribadavia. · Como chegaredes· ou chufeta (ou cburrasco), lam'·'" m~üs BDn -co.rd·; ··q\Je conquirades· de :· noite, ides tomár un viño ao ·prea -si· é o tempo-, e tarta e
No- Car'b.alliño ·hai qu ~! -vér · 0 'l- _J p1:'obato'. ·_:rs_d o_ pode ser._ ·y()lta: barrio xudéu ·.(-ogallá atog.árades
viñó da casa.
·
Balneário-- 0 Parque ·e a f ií·exa d.a . ao earb~lliño_ e, ~ poi a, cat'.re-teir~
aberto o Pap_uxá; pregu'ntade·
Polo serán, volta a Oure.nse,· e
Vera · cru~ ~ Támén 0 · crué ;, ¡,.~
c:le - Ri-baday.ia, a Partovia ....:...~
por . íl) ·e cea-éles n·o Evencio.
a conocer Allariz. ' Pasades· a
• Barrio de Flore~ · á beira- -da .· u.ríh9s 5 kms. do ·carba.lliño--;; - Voltade a Oürense; e alí~ ao qu~ -' tarde al í_ Mercades melindres (os
eirexa · vena :. Si Vos' 'interesa a
q~-e-'}en ba~os t_~r~ales •bós . pr~ . : salga. ~ a · Sahacfo_ .hai' moito máis famosos de Europa) e
crianza da · troi'ta ide á Pistifac- : pí~l. __. Eai m¡lagr..os: · Reéha feri·di" , am[Jente -· pota no'ite -~como · o
ceades· relativamente cedo · no
- t~r -ía. Colledei 0 'c_a.miño qu~·vai
' -ñás.~ quita· graus, ·etc. Aparte· de·· resto dos díás da seiná-. - "
Fandifíó. Oue vos aproveite:
. ao campo de fútbol, e seg~ides
'que o .baño quenteé unha_d-elicia
Oxe, domingo, a·conséllovos
Ouedan moitas, moitísimas
cara a Banga· e Cabanelas, que . en sí. Si non' gueredes tomar un
ver. Ourense .capital, ir a algunha
zonas por ·cubrir: O Castro de aparte ·-de· ser dous -s(tj·os mu·¡ -· baño ; séguide -. pra L_eirq. Ao ., esposición,_ conocer as Bur§as, a
San Cibrao das Lá_s, en San
Ponte Vella o Santo Cristo, o
bonitos (Banga"é o "mirador do . pasá r'_ pplo-Barór:i, parade no bar
Amaro, entre o triángulo _PartoRibeiro", no decir popular) ten
.que hai -. na .' costa. Si fai bó
Museo Arqueolóxico e a Plaza
via-Dacón-Carballiño, a zona de
un dos millor·es .viñós do Ribeiro.
tempo, poñédesvos na terraza
da . Madalena (á beira do Museo).
Verín, Manzaneda, etc. Pero en
Ur1 h¡:i vell a casa fid alga foi ele
ver toda a paisax e.' Si. - non
Tomade un viña onde seña e
catro d Íils...
- R0sa l ía. Dal í é o_" vi ño da N, t i";
pod rdcs, tomade o- V. iñ o rlen tro.
liscaae poi a carreteira de RibaC. VER DE

do .

e

UN.HA .VOLT APOLA TERR·A CHA
durante ~sécula s , d esapa rece prn
non 11 e deix-aran.
Pód_ese · eritr.ar ria Terra - Cl~-á
tur .ístico, -e que non rivo máis
deixar paso ás rod as de goma
Unh
a
vez
na
Fe
ira
do
Monte,
vindo da ba_rida de Mondoñedo, · L!til idade que q de <;;bnservar .
dos novas carros, e mesmo o
suba o alto de ermida. Dendes
onde Abadín se titula Porta . bon estado o singul'ar monumencarro desaparece. O arado de
dal í vese toda a Terra Chá_nun
Grande. 'Se ·acontece haber feira · -to.
pau, invariable, deixa paso ó
día bon. Pero rion mfre moito
Vill alba, vil a -t;>ranca l~ubada
en Gontán, neutro: a mor lu'cidá·
arado
de vertedeira e ó tracto r. E
pra
Santa
Cristina:
aquel
la
polos poetas ·da Terra Chá, leva
de · bes tas. e _. bestill eí ros, non
eso non é- o má is asombroso : o
1exendaria lagoa xa non esiste. A
cfoixe_n .de parar wn pouco nel a, - -camiño de :non ser .tan branca,
home de antes entendía todo o
algún · xenio ocurritJselle que
mercede . á · non curanza e á
anque non seña ._ mais que pra vei:
podía ser boa causa desecala, e . seu mundo, todos os instrumenespeculación d~ chan. Casas de
· o rastro ql:l_e alí .se .pón, con
tos de que se servía. Máis agor a,
se-is pisos érg.uense coma ald~. axes  así se fixo, con nulo proveito prá
'. mobres v~llos, roupas· usadas e
quen entende o teléfono, a
~ricultura ·-vex~n A Nosa Terra
outras-cousas útiles.
nas ru as. ~ non . só.:. pod~mos
televisión, o motor de esplosión
ViÚalba, · que - lle c·adr~ no
botar lle ás cu.lpas a especul adón · de hai u nhas sernas, e con
e
todas esas maravillas novas? E
desproveito
pra
tbdo
o
demais.
· camiño, X? non é 6 que foi. Dé · -e ós bancos; amparados · nunha
aínda así, un vai polo mundo
Hai algunha xente q0e-pensa que
primeir-as, compre · entrar con
'leXís.lación antiestética e ·irraéi-0asombrado de ver qt i.e a xente
coidado se ven en auto. Se h ai · nal. _Q mesmo . edificio ñovo do - se pode andar xogando co país,
non se asombra. Poida ser que
achaiando montañas, secando
. sorte,_ dentro de dous ou tres _ Axuntam~n!b, un .edificio de
perdéramos a capac;idade d a
líos e ·acimbrando chás, e así nos
· · anos e .Po.lo camiño que leva, a . cerá_mica · e crist'ás, feo _ ·e
loce o pelo. Eu ainda -- recordo · mavailla?
cüsm.opoli_ta, parece . a casa
travesía. converteráse .nun río e
En Castro do Rei está o
poida ser que críe bóas t1oitas.
consistorial_ dü.nha vila abstracta · cando polo seu tempo a lago p se
Castro da Viladonga, camiño do
e- sen nación, que, nón ten nada
ench ía de lavancos en tr.emend í~illalba ' é a capitál tradicional
que un servidor e mais a
de Te·rra Chá,' centro comerciar · que ver co xeito ' tradicional de
simas bandadas e_os cazadores en
di-rectora deste semanario, anos
importante e bercé de · ilü stres
construÚ· 'na ex-vila do menc~r.
barcas plenas a tiros icon eles.
hai, estivemos a punto de
Agora acabouse, oÚs lavancos
galeguistas no pasado, como foi ·
'De Villalba a Feira do Monte
matarnos nun auto por quedarse
buscaron outro poubeo, e o que
·· Lois . Pé'ña Nnv.o . 'Sempre houbo __ - cap.it~I do 20;1cello ·de . Cospeito:
ala mirando fixamente pra unh a
mesmo podía ser un centro
- causas'· curio~as en Vill alba; Hai
hai un paso s,ó, .. pa~ando . por
vaca. Penso que a vaca estivo a
turístico de primeira non pasa de
~ trat~dist,as · qu~ falan · ·dunha
x,unt~ do. pazo de Sistello. O
punto de morrer dun ataqu e 6
ser
un
terreo
barrento
e
pouco
i· esco'la poética villalbes9, -de ·ql(e
pazo _de Sistello, un dos máis
-- Chap -t;_eó ,é secadr_a o · exemplo - formosos que se poden· "ver~ tiña
6 millar de corazón cando viu que se lle. iba
fértil,
fonte
enriba aquel traste mecánico.
infoccións.
máis importante, ·e que_ aínda - unha carballeira ferrñosísima qµ.e
O Castro de Viladonga, quP
' hoxe .:-pervive na persoa ·do naso
.o · seu . d_o no actual mando u ,
Xa que está cerca, pode ir /
agora lle puñeron · un museq o
, amigo Xosé Lo-is: García M;;ito,o . tron-zar pra facer unha PiSGina,
comer á casa duns parentes meus
carón, ten unha situación maraGuedell iñas.
.
·'
na Ponte Vilar, onde lle poñerán
un campo de tenis ou non sei 'o
neste tempo a.S mi llb res tro itas villosa, entre altísimas xesteiras
qüé. ·' Ademáis, en tr-oques de ·
· -~. . . .d~ v.er a tqrre 0ctogqnai dq·s
e_o)illor cociñadas do mundo. O que por este tempo deben edar
, Andrades, • unha maravilla de
lo usa bruta usad~ no país,
mareleando. Aquel a é aterra d©s
~,'pedra, . hoxe convertida· nun
relousoúso·, con eses cuadradiñcis
millar aínda se encentra alí con
valuros, xente misteriosa de
· parador de turismo sen 'Clientela.
d_e p'izarra ama rico nadas que se
algún alto p'rebosté amigo de
entes'. Seica nalgún tem po
estiba·n ·agora. · Hai · xeñte .pra
Fai·· daqyelas ,-_coüsa~ que se
lar:peiradás, qu~ son xente que
· fi xeron -h.ai t.fr1s.,,· a_nos, co boom . todo.; Non entre, pois ta.!:.llpoucó
. sabe moi ben os camiños do bon . -díxomo Xan Manuel Ledó aquelo era a gran capital dé
comer e pode seguilos.
T.erra Chá, pero xa debeu chove r
Despo'is de ben comido,
daquela.
dendes
pódese ir polo concello de
O dos , castros galega s e
Outeiro do 11ei, e n.a parroquia
tremendo. 'Segundo o núme'ro de
de _Bonxe, hai cóusas importancastros que'. debía habe;na época
tes _que ver. N,outro · tempo,
prerromqna, algúns estudiosos
todos os habitantes de Bonxe ou
os máis de.les era·n oleiros de ·deduciron que ar poboacióri de
Galicia daq.uel tempo era ' de
profesión, an ·~es de que a era dos
·
cerca de dous· millÓns, e agora
plásticos · viñera acabár coa
utilidade - da , antjqu ísfma arte. · somos dous millóns e. medio.
Pero aínda hoxe quedan dous, a · . $eica tod¡;¡, a Europa daquela non
ter-fa · máis de v.inte .oÚ trinta
.Manuel da Marí.a e máis a· meU
millóns de .habitqntes, ou cou s·a
amigo ·lndalee!o, que l.le fará
/así
.
diante de. vostede unha ola ou
.unhq xarra cunha arte ·vellá e
Ouédanos a índa .moita Terra
misteriosa que- o ápampará.
Chá por ver, pero hai un refrán
~ - - Un, que _é' un pouco paleto, no
por al í qye afirma que todo
1
sai do' seu abraio polO'tempo qu.e. Luga non se fixo r.un día.
' lle tocou vivir. A .arte dos
No-utra ·ocasión iremos por
oleirós, · con . máis "de dous Meira, por Mosteiro, ppla·s aldeas
milenjos de ahtigüecf.ade- de nasa . da Terr'a Chá, terras dé pa~,
te~ra; fc>i sustituida en vinJe anos
P_atacas e praderías nas quJ~ a
- por ou·J os faceres industriáis. A vista se_.perde ó lonx,.
roda do car~o, . se ~np~e ' igual·
DARIO XOHAN·CABANA
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DOS .BANOS E BALMEARlos ·ce 2)
Os asen ta men.1'JS ro man os en Gal i cja trou xeron can do e 1es u nh a masiva esp 1otación das a ugas Arzua. Olei ros, a 1· 5 km de No ia.
medicinais. Exemplo desto, quedan as termas de Lugo e un fato de indicios que suxi ren
Oza, a 11 km de ~adrón .. ·
o bo .uso e proveitamento que fixeron os ramanos delas.
Prevediños, a 5 km de Touro. As
Hoxendía, a provinicia de Oure_n~~ é a bondosa en manpntíos ~e at.rna oaldeada, que contán - . pontes de Garcfa _ Roddguez~
ao seu arre~or cun fato de trad1c1ons populares tocante as s1,Jas propiedades curativas. , .
Sobrac!o dos Monxés. Sum'io.
Xa ter:rios ~1to ~om_o o século pasado recurrí u a esta fon te natural de-saúde, polarizando
~~6~~~C-- IA DE ,
o seu mteres pn me1ro de cara o estrictamente médico .emáis tarde lóxic-0 cara
·
PONTE\/ EORA
o social. Pouco e pouco, f9ise perdendo o costume ba lneário, cont ribuir1d~ a es.t o os
A T oxa. De esplotación · ~onovas enfoques da medicina, así como o desprazamento das corren tes turístiéas cara
mercial x~ conocida. Hotel-bal- . .
as suas praias, creando novas sistemas e xeitos de administrar o lecer. E curioso
- neario alimentado por · un turis_~
o vermos cando a coincide_ncia de litoral e balneario se efectua (caso da Toxa),
- mo procedente das capas econó·
o costume dos balnearios man tense ·viva.
:
micamente máis altas do Estado
1

1

Sería moi interesante o fa°cernocidás' e imán turística da
bi·carbonatadosodicas .
Manan- éspañof.
mos unha lectura dos· actuais
cidade de Ourense.
tíos de :28 grados ·e 49. A
Mondariz, .Balneario de gr~n
modos turísticos xeralizados xa
Baños .. do .-Outei.ro. Saen · á historia destas termas fai remon : sona. · .Hoxendí.a, a instalaci.ón
en todas as clases sociais, e ~ue
mesma tempera fura das Burgas,
tarse ~ te~po~, vellos, polo hoteleira .máis imp~rtante fica en
se desenvolyen tendo os banas
e cáseque compostas dos memos
menos a dommac1on romana. No. ruinas por mor dun incendio. As
de sol e de mar como eixe. De
elementos miner'ais. Esisten duas -depósito do manantío quente suas auga.s esplótanse comercialtodos xeitos, o que compre
casas de baño abertas todo 0 dia
té~ense descoberto parte dos mente. Caldas de Reís, . con ·
si nalar eiqu í é a parda da moda
e en todas as estacións do ano. ~ cementos que· son proba da·sua instalaciéns -en esplotación. Caldos balnearios e a suá recesión
Na capital.
· antiguedadé. Consérvase· un. baldelas de Tui~, Catoira, P·~tecal
arr.eo.
As Caldas. Nas a foras da
neario que .funciona ·no vran. Os
~elas, Cuntis. ·
H"o'Xendía, o estado dos balcidade, -e pola saída a Vigo,
pcopietarios efectuq_ron reforeSÍStÍa hai pOUCO un balneario
mqS, -acondicionando . O Vello .PROVINCIA .DE LUGO
nearios é problemático. Algúns
Guitiriz, con dous- manantíos.
abandonaronse, outros teñen
pequecho. Hoxend ía pódense
~dificio pra usar xa moi 'logo ...
Funciona
d~nde /1908: Fixérase .
ocupación no vran esclusivaver as ruinas.
Baños do · Río Caldo. Os
mente. Como nota vergoñenta,
Baños de Mende. "A situación
manantíos están no · mesmo r Íb. .un.' gran hotel, con magnificas
abonda con decir que nos países
dos baños non pode ser máis
A temperatura é alta. Hai unha instal~CiÓnS e UR feri'TIOSO' xar·
do este europeo as instalacións
pintoresca, ·igual - que todas as curiosidade: a pesares dos. 100 d ín, hoxe pechado. ·
lnció,
a
20.
kms
éte
Monfor·O
baine9rias teñen categoría de
avenidas da cidade de Ourense.
Km. que haberá do mar, no río
pr·imeiro arde, potenciándose ao
Os manantios xurden nas B~iras "Caldo notase o fluxo e reflu-xo . te;· cuñ , gran hotel. A fonte .
másimo nos seus dous usos :
do río Loña, nan dos sitios máis decole nas hbras da marea, · e . principal sal ·a 13 gradqs
terapéutico e turístico. O balnea·
encantadores e solprendentes pci- hastra se atopan ·mariscos e· r Lugo, nas · beir-as do Miño.
rio entra a formar parte do plan
la pracideza de que se disfroita, cunchiñas 'pequenas que se 'e spa- Conservanse restos ·das -, aritigas
médico estatal como tratamentc
no medio dunha fraga chea de
rex.en á saída da auga. Hoxénd(a, · instalacións romanas. As augas
saen élende 38"~a 43 grados. C.
de certas doenzas, aparte o sue
arbres que rezuman frescor e o edificio está cáseque en ruinas.
Céltigos. ·Había
hotel-.
abondoso céspede, que convida
Villaza: Nas narracións de ·
uso corrente en medicina prevenHoxe_as
augas
esplótar:ise
corne·rti va. Nos países capitalistas, · e
ao repou.so e ao silencio ... "
Estrabon e Ptolomeo referentes
máis corrente, nos económica(Vicente Risco)
ás derradeiras dos romanos cos. cial mente t" F ontece.lta"·). A- 20 ·
· grados C.
-·
.
mente máis dependentes, adói B añ(i)s de ~~nde. A 5 kilóme· . galaicos atópanse os 'inqicios do
· E°LOI LOZANO COELLO
tase facer derroche xeral de
tras de Bande. Son augas con · ' conocenró e üso destas augas
riquezas naturais, e en menor
compoñentes de sustancias alca- . entre as lexións romanas.
degrau, desbotándoas a prol
linas, ailicatadosulfúricas. Tem. Laíás: O embalse de Castrelo
duns intereses inmediatos. Es'te
peratu~ másima· de 48 grados. tamén cobr.iu en gran parte as
podería ser o caso dos balneaVcrín. Tres importante man:a- instaladóns vellas. Agorá estanse
rio's, que o seu eficaz aproveitatíos: Cabreiroá, con ' precios~ a facer esforzos por vOlver poñer
mento podería r.eportar -no
balneario e estense xardían,. en uso ,o an.tigo baln_eario.
campo' sócial- unha revitaliza- · todo en desuso'. fontenova e
ción de certas zonas rurais, coa
Sousas tamén esplotan comerPROVINCIA DA .CORUÑA consecutiva creación de póstos,
cialmente os seus manantios.
Alqueidón, a dous km . qos
de trabal lo, así como unha serie
Tres conocidas marcas.
Anxeles. Incoloras, eraras, transd~ actividades de segundo orde
·O Carballiño ten un fer.maso
qu.~, en definitiva, non faríal(
balneario ·de gran poj:m,laridade- · parentes. Temperatura . da auga
potable. Os Anxeles~ a 1 O km. de ·
ma1s que po~enciar a fluidez
no vra.
.
· turística do país.
Partovía, a dous kilómetros. Santiago. Augas frías.:::--Arteixo, a
11 krrh da ·Coruña. D_e 25 a 4 7
Estase a estudiar.~ interesante . áo Carbalfiño, funcigna todo u
gr~dos C. Pedo 9o mar. Bar, al .
tema deste aproveitam·e mo das
ano a cqsa · de . baños. Augas
km. ~ de··santiago. Boli9euiras, nas ·
fontes ~ termais e o seu tratameñ- .sulfurado-sódicas, das . mesmas
Pontes · de Gúe-ía ~Hodrígúez ,
to balneario por par-te ·da Seguripropieda.d es medicinais que as
dade Social. Todo esto cecais
do Carballiño.
--·
· ' sexo, '. á' . 5 \' km _· de . bodro.
Brandeso, a 5 km ,. de · Arzuá.
coincida .ca certo pulo que está a
Castrelo do Miño: o so.n ado e
denotar a Medicina Natural.
·
polémico embalse asulagou ta- · ·Cañas· (Carral), - a 20 km da
Coruña. "'Carballo; ~uga de. é's- ·
Como corolariÓ do · tema,
mén . os baños que al í había.
traorqiriaria _c alidade. As ~ug~s ·
pasemos a es.aminar Lmha·. peca.Eran augas sulfurosas, e había
saen 'da·' banda · dereita .do ' río
minosa -polo incompleta e
tamén un manantío dé férreas.
"sert~a. Camota, a· 5 ~km de
inesacta:_ guía .da riqueza· balCortegada, , que pesapareceu
M:Jros. Cundín, a 16 km de
nearia do ,pa ís.
.
tamen .débaix'o do · do~ ·_ Eran
Mondariz.
Carb.allq. Don.as; a 16 km. de
PRO\/INC.IA DE .OURENSE ~~g~~s~~el~~sma . natureza. que as
·
Un d~ balnearios
Santiago. Xaviña, a 2 km de
de máis sona na sua época.
Carballo. L~rdeiros,
5 km de
As Burgas, mundialmente co.áaños. de Molgas-, de a,ugas
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Irnos' e0trand~, no vran·. Pouc~ ekpbuco, v a~ C.hegandb as cJ lores, adi .a ntándose.· os traba ll.os do
agró, se sementar pasar ao s9cho, do sacho ás regas, as segas, a esfol'la .. ~·
.
Parell~· ª. éste ca-len.daf:!O agrícbla,; ~· es~e rel.ó cósmico' e vexetal'Que determi11'a os tráball·QS
e a .aq1v1dade do hOmE( .yerba d..0 seu entorno ·pra se adaptar· a el, desgraise poi a nasa te rra ,
asemade t;!: roseira ·de romería.s ~festas popüla·res que, dependendo dos traballos da terra Wnha~,
con carácter. fixo e _panexirista outras, sinala·n con non:ies de sar;itqs as datas en qUe ·uh pobo
agrícola, prooo ef'J descansos e·"puentes", celebraba e se abrigaba a viaxa( a certos
lugares concretos:
·.
·
·.
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mar, pro sen se separar. Os
e.lo río Neira; , o Santa Sabel de ·
fenómenos mareiros tiñan contibute 1¡ ( do Rei, Ot,Jtravolta nas
·í1uación cós baños das nov~· 1íbe i1 < ~ dó Miñe, .. en fin, pódese
· ondas na praia da Lanzáda. nes tJs
ten ta1 c ompletar a 1is ta, pero
ndites de San - Xoan ·~noites
as e t u1 o vos que é intermin-able.
.. équ.iríocci.ais-.
certa medida, ..
As ~n bres éomo per$onaxes do.
a-· auga, · como el·emen·to vidal,
agro-, como decorado da nature· .
estii presentá en ca.nta r.or:ner íá &·é , za, como . volvedores da auga e
f~ga en Gal ·icia. · Cecais que a·. amig.os do h9me, · .. ían case
forma- máis desusqda seña
da
·sempre xunguidos a idea do
romería da -Santa . María de
campo da - fe ira, do campo da
Augas· San~os, porque se tiña por
ermida e nunha carballeira de
. mi-lagreir:a unha auga que aparemaravilla; o día ~2 de xulio a
cía ·: r.iunha píq grande, ·perta da
romería da Madalen.a en Louro
eirexa, e. producto normalmente - {ML!ros), ao respecto.
· das ~bondosas . choi~a·s . do t~mpo
Resumindo, as romerías, sitas
· de antes da romería. Nesta auga
en lugares concretos e "moi
apodrecida todo o mundo lavaba
saudables", estaban si na ladas
as.· . t~ag.a.s, ~ e . al·gúAs Cll.(,aban, o
con signos inmorrentes: pen eque ven deixár en ridic1.1l.ó toda a
dos, ríos, penas, illas.... que
· teoría moderna · da .as~psia e a
simbolizaban un acto concreto
desintección, diante da~'ufe" ou a
humano.
en !:! t x ía autoxenerativa do home.
·As
romerías,
significaban,
Máis habitual é a presencia do· asemade,· un desprazamento, un
santu~rio , a beira dun río -a. · día de lecer · dos traballos do
- auga - sempre . presenta como
agr'o, viñanse constituir máis ben
elemento--: no San Beriitiño de
nunha "festa-cura-todo". O caLérez; ós Remedios de Oúrense á
miño, ou seña, a _sucesión de
beira do pai Mino; a Santa Minia . horizontes que conleva o c a mide · Brior:i no val da Maía, no sa·r,
ñar, forma : o ca·rácter. O ca1 ácter
·p or. ·certo, ludar fermoso coma
das ~)er soas ven senda o esprit o .
poucos, Santa María das Neves
dun hc.i nación. Así, a nosa nación
en Dodro, á . béira _da Ulla; Os · tamér; fo rmou o seu carácte·,
Can e iros de. Betanzo~r; o San · dunh a 1o mer ía pra oµtra; .ceca is ~
· Vi or io de Ne ira de Xusá, acarón_. , ~ ?. rh <i1s importante camiñar que

r Resulta curios0 ._:_e non é ,
ningunha cwriosidade- que 0s
santuarios de mái's .nomé e.s teñan
en lugares tabú ou xa adorados·
1
p 0las cultu ras paleol (ticas; como
o Santuario de M~x ía, ·coa Pera
dos CadrÍs, sonadaa· pala admiración do h_qme que quedaba
abrai·ado · Ele poder mover -en ·
' cert_as condici óris- u rbas toneladas .de. pe&á que, doutro xei to, ·
1le s~r ía:· impo~i ble : abanear . . A
mesma ~ admiración esistía polos
montes, como no Pi~o Sagro por
exemplo.' que non se podía c~var
pra ·sacar o ouro, ·a non ·ser que
caira un raio ·-'imaxe de tomuni- ·
cación dos déuses co home-~ ou
. no penedo de Vigán, na romería
d~ San Be1Jitiño da . Coba do Lobo, en Barb'adás (Ou rense) ,. ou
a romería báquica do monte
aAloia, na Gúarda.
1

Tamén se adoraba ás illas, aos
illotes, como no cas.o de San
Andrés · de Teixido, onde es\e
ano no·-mes de xul-io (outavolta)
acodirán milleiros de persoas a
un santuario cr:itianiza~pasan
do por .altá que o qwe eh tarsitio
se celebraba non era máis que a
boda da T erra co mar, e da
penedía coa pena qye flcaba no
seu borde rorT1pendo ¡as ondas do

En

a

cu1ar ; · cou sería ao reyés r ; · ·
¿cura 1 íase andando?.
.. En sendo esto certo, _hoxend ía
pouéas curac:ións se · darían, po is .
é! introducción . de elem e ntos
alleos a nosa cultura pódeas'
levar, por abuso, a estición do
concepto romerfa.:..-.andar-paisa xe; coa chegada en coche por pistas, asfaltadas o u non, a
eirexa, que elimina a necesidad e
de andar e tamén a de quedarse a
comer., poisque tan rápido como
se chega se pode un marchar, así,
as carballeiras irán quedando
calvas, en tanto que medra o
"parking". A empanada, moi
práctica pra levar na cabeza
derriba de dous paus postos en
cruz, como recomenda Ote ro
Ped ra yo, verase axiña sustitu íd-0
polos p ratos precociñados, chegarán os manteles de plástico e
as mesas . e cubertos de aluminio
pra non asentar:- no chan nen
comer cos dedos. iTodo pa la
h ixi ene e o americanismo ! '
A o final., ás arbres amigas do
i\ o m , qÜedaralles o campo da
f.;,· •- l ' O de plásticos e m e rda ·
111oderna. en tanto qu e a xen tt•
non fux .• d o novo con sumi.sm o •
. vo 1 va sei'lsata.

·¡ .

NOTA ENCOL DAS .GQ _,AS DE GALICIA
Vai por diante que esta nota é
Santiago de Compostela", escriben ·e ditada, anque mo i lite raria .
somentes indic'a tiva, feita coa
to por Varnla Jácome. Outra s
Má is que un libro práctico, é ·un .
int'ención de . apuntar o tema e
guías
desta
coleción
es titn
1ibro pra ler cada un na sua casa .
sin outra pretensiók· · ·
.
m es mo podemos decir de
fir'm adas por Otero Pedraio,
· Dícese que a primeira guía
Alvaro
Cunqueiro,
González
"Gal 1cia. Guía espiritual de unh a
turística que tiv'e mos .os galegas
Garcés... Son libros moi· bel'.1
terra", ·de' Jasé María Castrovieé o ... ''Galistino" do século XI 1, . presentados, 'CUn precio asequi ~· jo, editada por "Espasa Cal pe" .
que tri ' -unl'1a descridón do
ble, con · mo i boas fotograf ias' e
No ·ano 1962, na · coleción
Camiño Francés e ' da . cidade de .
irÍdicacións moi útiles. Son libros
"Rutas de España", do entón
Sanüago de Compostela. No
. feítos dé encarga que compien a , Ministerio de Información e
século _. pasado : comenzaron a
sua función. Tamén a editorial ~ Tarismo, facendo a "Ruta n.
·aparecer 1ibros ·m onográficos·
"Planeta" publicou unha "Guía
12", saiu un tomo t itulado "La
sobar. das distintas · cidades
'de Santiago y las Rías Bajas", de
Coruña. Lugo. Orense. Pontevegal~gas. AÍgú (l de·~te lib.ros é moi
X. Cos t a Clavel! máis · ben
d.ra", de Alva ~ o Cunqu e iro ,
· pintor.esca ~- t)n deles , según lle
floxiña.
in t eresante e escrito con moi ta
teñq. . .sentido contar a Ote.ro
Das gt1ías de cidades hai
grac ia, aínda .Que se nota que é
'P edra io, dice qu ~ · . Piíatós foi
algunhas moi int~resantes c o m.o
ún libro de e ncarga e escrito co n ·
natura .1 de Monforte · e que 1• a "Guía de .Carbal! iño" a e·
p resa . Compre cita r o . ''.Guía .
Herodes n:aceu ,. en Taragoña.
Fariña ÚIT)~ r do; '.'Lugo monu- · .. secreta de Galicia" escrita polo
.Coi_do que a . primeira guía de
'mental -Y artístic¿" de Narciso
xornalista lugués Juan Soto, que
Galicia pub licaaa foi .. a' de
P.einado; tluas guías dé Mondonos semella unha pave rada feíta
Ram6n O.tero Pedraio, que viu a
·ñedo: unna de . Santos San . ó .estilo ianqui. E por fin
: ·. luz no ,ano 1926 e . que a,lnda . Cristobal . e ' outra de . Ma yán
."Galicia: guía práGtica. del país .
sigue 'sendq, e -:- con moita
Fernándéz·; o "Viveiro" de Chao
galego", de J.J. Cebrián Franco ,
¡diferencia, e mellor e máís
Espina, a "Guía de Vei-ín" de
moi . 'maliña; tanto ,o testo com o ·
completa guía ' da nosa nación .'
Taboada Ch i..v ite , adema is du .nha :· a e dición . Tamén se pod e
Trátase, como é sabido ~ _dunha
ch .e a
guías rde r:YlOSLeiros e
con side rar unha guía "G áli.c ia" ,
especje de .enciclopedia do pa.ís
museos. ·A c'i dade galega sóbor
d u nh a tal Begoña Medin a, q a
galego, moi ben escr ita cunha
g a - que hai unha .meirande
editori a l .'"Nebrija", libro mDi
e rudición e cunha cantidade de
bi!;>J iografía · turística
Santiago
. supe rfici a l e sin .ningún interés.
datos realmente asombrnsos. E . de Compostela, da ql!.e cabe
En g¡;i[ego ln on te rnos 1i.teratu- ·
un.ha magoa que esté 1ibro non
destaca r:. os traballos e os libr.os ' ra ·turística. E facía boa falla.
esteñá ~scrito en gal~go . · Agora
de Fil·gueira V-alv é rde e de Otero
Compríamos unha b oa guía de
están a preparar .. unha . n ova
Pedraio.
.
.
Gali,c ia, ,escrita con senso galego
edición posta ó día.
Das guías de Galici a; ademais
·a nacioñalis;ta, Coidamos que hai
· da · ?~ Ot;·ro · Pédraro," que ,
as mon'ografías que compren pra
Hai unh·~ che~ de gu ías- por
repetimos, ;,e ª. ~~llar,, compre
. facer este t.raballo .. O que · fai
provincias ou ~·por bisbar ras
sal1 e ntar:
Gal1c1a , 1de Carlos ,: falla é que aparece a p ersoa.
editadas por "Everest'' ; de León:
Martín é z 1 Barbeito, editada por
capaz de facelo .
. cas . qu~ · des~acaría ·a ;'Guía de
"j\.Jogu e r ~', ·moi ben escr·ita e moi
MANUEL MARIA

o

I

de

e

•r

UOSA TBlUlA 11
i
\

_óurense, onde ao Pénedo de
Viga n: D ía 11 . .
'
Curro de Taroña. Día 3.
San B1eito, en Cambados, coa
Curro de Mougás. Día 1 O.
dánza ~ Lle Cob as. Dfa 11.
San Benitiñ6 de Herbón . Dí a
Sm-1 Bi eito de Lérez, . -en ·
. 13.
Po1H1!vedra: "salones", · xantar éf
'corpus d~ Ponteareas. Óí a 14.
beira 'do río. Día 11 . .
Corpus -de Bueu. Día 14 .
San Bieito, en_Samos. Día 11.
Corpus de . Redondela. Coa ·
Sai1 Bieitq de Soutelo de
coca Danza das Espadas e o Baile
Montes. Día.15.
das Penlas. Día 14-.
Nósa Señora d:o Carme; en
Curro de Morgadáns (Gondo~árral (Begónte). Día 16. ·
mar) . Día 17.
.O día 16, a~ innúmeras festas
Curro de Sabucedo (A EsÚado Carme de toda Galicia .'
da). Día 17.
Romería na Lagoa de CastiñeiSan Adrián do Mar, a 7 kms.
ras, Parque Forestal do Morrazo.
de Malpica. Día 17.
Día 18.
San Pedro da Redonda en
Santa Mariña de .Augasanta·s,
' Corcubión. Día 29 .' .
con
procesión deica o Outeiro
· San Pedro, en Leiro ( Ribeiro),
dos Penedos. Día 18.
ás beiras do Avía. Día 29.
Rome ría da Madalena, no
San Pe-dro de Mugue imes,
Carball
fño. Día 22.
Muiñ os, a 5Ó kms . de Ou r. ens e.
.. Romería da Madalena, en
Día 29.
Lauro (Muros), na carballeira.
San Pedro de Mu ras, á beira
Día 22.
do Eume. Día 2~.
Romería do Apóstolo en
San Pedr.o da Porta, no SobraFranza, na beiramar. Díá 25.
do dos Monxes. Dí a 29. .
Sant iaguiño do Monte, en .
San Pedro de · Ba lei ra. Na
Padrón,
na carballeira. Dí.a 25.
mon taña luguesa.
Santa Marta de R ibarterne, nas
San Pedro de Riot orto.
Neves. Día 29.
San Pedro d-o Páramo .
Rome ría do Corpiñ o. en Sari AGOSTO
tall a de Losán (La l ín). an tes
de ben verse as ei rexas de,Canqas,
Rom er ía de Santa Cruz, en
Castro, Losán, Onza, Ber mé
_Ri badeo; no monte de ·San ta.
Camposañ cos .
Cruz, den.de onde· se div isan · As·

.'XUNIO
'

XULI O
Rome ría de ·San Xill ao en -Tui,
monte Aloia.
Rom ería de Santa Sabe l, na
carballeira dese nome per tÓ de ·
Outei ro de Re í, a 1 O kms . de
Lugo, que congrega xente de
Bon xe, Ma tela, Vilela, Mosteiro ,
Arcos, Cela, Robra ...
O San Beni ti ño da Coba do
Lobo, e n Ba rbadás, a' 9 kms. de

J10

Nosa · Señora del' Monte ,

p~lto. -Día 8.

'

Figueiras, Castropo l, A Veiga :.. .e
a r ía-do Eo.
San Fins de Castro, na ría dé
'Laxe, a 5 kms. da Ponteceso . .
Santa· María das Neves 1Dodro}. Día 5.
.
A Vi'rxé da Roca, Ba io na.
As Doo res, .en :Ba rcia demera
(Cov·e~o}. Día ·5.
Rome ría . de San Mamede
(Bueu). Día 7.
Rom ería de Santa· Trega,nese
monte, na Guarda. Día 1U.
Festas do río Oribi o: en
Triacastera . Día 12:
Os Caneiros de Betanzos. Oíé!
13 .

As Ermid¡;¡s (Orense). Día · 8.
O_s MÚag·ros, no monte Medo;
· A 1l·a ri z. Dí a 8.
·
- ·
~ ·Os Remedios·, a beira do Mi ~ o
de Ourense. Mostra .'da urbanizaci ón da ·romería. Día 8.
.
' · Romería en ·· P.edrafita do Ce~
breiró (tres choupos · seguidos na'
fonte). Día 8.
·
Séln .Andrés de- Teixido, "vai
de mor¡t o o que non vai de vivoJf.
Día 8.
.
Romería de Ami l (Mora.ña). ·
Festa do carneiro ao espeto: Día
9. ' ,, .
.
.
Guadalupe en Rianxo. Día 9.
. _, RÓmería de Pasteriza. Vi.la-: ·:
nueva de Arousa. Día 9.
. Xfra .ªº río · Eume den de
Pontedeume en . lancha. Día 11. :
_R_omer.Í~ da Satei a, en honor a
. · San Clbrao,. no Carballifto. Oía .
.13 <
.
A Nosa Señora· da .Barca en
Mux·ia.1. A
pedra
de
abaiat está ~a
.
.
•
aba .d o monte Corpiño, e decí~
dela Garda Lorca : ·
·
"Ai ruada n~ ada ruada
d~ Virxen pequena
e a sua barca"
A Vi rxe do CristaJ en Vilanova
. Landro, en. Landxov~ (Viveiro). ·
San Roque en Cedeira.
dos-_lnfantes (Celanova). D ía 15.
. _Romería .. da· Lanzada (O Gro-:
Nosa Señora dª~A s unc i ón , ou
Romería de A~ceu _ (Pontecal
"·a romería dos cabezudos", · 1 ~·0 · ve). As 9 ondas. Día 26.
delas).
Coa danza das cintas,
·
A
Virxe
da
Cábeza.
Meis.
Día
souto das Nogueiras de Vivei 1o.
arcos,
etc.
Día 19.' .
.
Dfa 15. .
.
.
30.
V
~rxe
d~
Pena
de
Francia,
en
Hornería
nos
Chaos
de
San . ·Roque, no monte dese
Parada (A Cañiza). Día 20.
Amoe iro,- en-Garnb.eo, a 11 kms.
norñe en Viveiro.
Virxe do ChatÍteiro, en Mugarde: Ou r-e ~s·e. · oú~ · 31_. Botelo de
A Asunción ~ de Rábade, a 14
dos: Día 23.
·
becerra e ~.mpañac:idS.
· kms. de Lugo. Día 15. ~
Santa
·
·
Minia,
'
en
.
Brión·
,
Romer ía{do Conde Saoto ·eñ ·
San Roque
H ío, cqn .
Ma ía. oía 26:
danzas e vestidos antigos. _ '
Vilanova de Lourenzá.j Día' 31".
Romería de · San· Cosme,
O San -Mamede, no monte , en·
'.
Cangas do Morrazo. Día 27.
. 1
Triacastela .. Día 17.
'
Sé,lri Miguel de Peitieiros (~on
SETEMBRO ...
O San ·Bartolomeu · de San
·..., dom~rr). Día 29 .
Cosme de Barreiros, na praia.
·, ·San· Miguel ; de Breamo (Pon.
Día 24.
Nosa Señora ·· do Barba, en
ted~ume ~- b í a 29. ' ,. .
O Santo Cristo de Xende
Cangas .do Morrazo. Día 7.
San ·Campio, en Ou rente (Ou-·
(Pontecaldela~); ex:votos e cada:
Nasa Señora da Franquei ra., ·na
~es)i Día 29 ~ ,
·
·
leitos. Día 25.
_Cañiza. Díal 8-.
d San Vitorio, as b~irasd o
A Virxekao Earo, en .éorme-: Neira, .en Neira de Xusá. -Día.26.
Día-8.
·
O Naseiro, ás beiras do

do

río

1

.1

.

·AS -RIAS ALTAS

;_,

J• •

DE PONTEDEUME A ·ORTIG·UEl·RA.
-·

poheses, bascos, espanoles, qtJe
dalle distinto espacio. A eirexa,
_slia xente, ainda que, como o s~u
con bóveda de cañ _ó n sin .lunetos, . . -adema is -de faenar en caladeiros
.to~~.nimo indica, adicouse ,semtradicionais dos cedeir-eses, róm pre · tamén á pesca. Vila de .. é de cruz. 1.atina. Tras do altar
pen'lles as artes que deixan no
mai.or; está ¿ .q ue lle .chaman a
"cáseque mil habitantes, co'nta
chirola, que antes era sacristía, ,mar. E todo pota falla dunha
' con cancha de .,tenis: club _ma"rÍ·
poi ítica de pesca que defenda os
cunha verdadeiramente 'e-straortir:no e casino.
intereses dos :pesqueiros galegas.
dinaria decoración, e dentro
Xa que talamos de Redes de
Cedei ra está situada nas estri -Caamouco,· di·gamos uns versos · dunhs · cadrados . a colección das
cruces das ordes milita(es, as( . bacións _da serra da Capelada,
popúlares "Con ·árlimo de que a
que chega a cair bru'scamente no
xente comprobe a súa falsedade :. como caras e outros símbolos. O
mar, da-ndo 1 lugar a paisaxes
,
-,
, hoxe:
· primeiró domingo do mes de
agrestes c,omo a que se albisca
En Are.s non te pares
Xulio · celébrase a romaxe da
En Redes non . té quedes
Cela, d íéi que pasean á Sta:' con · dende a Punta Candieira, ou San
Andrés de Teixido. Xa saben que
En Caamouco para pouco.
billetes de a mil dos ofrecidos.
a S.an Andrés de Teixido vai de
· En · cánto ás pra,as, Pontemorto o que non foi de vivo.
Tén boas praias, como· as. do , deume tén · perto ·a ·de Ca banas,
·convén
ir no mes de Setembro
centro
antes
·
onde
.viñan
os
Rasó e Seselle. 'As féstas,- comp ·
calqueira dos domingos, porque
señoritos de Madrid con dona
non, veñen-. coincidir, como na
e 111oita a xente que a esta
Pilar Franco á cabeza; hoxe,
maioría das vil as · mariñeiras, coa
romaxe vai e flOn será estrano
Cabanas xa case é unha zona
festa da · Virxe do Carme, coa
atopar
a calqueira que lle conte
,.-esidencial de certa xente do
tradicional procesiór:1 polo ·mar .
como lle ocurreu a un parente
.
Ferrol.
~
Dentro do concel lo non estaou veciño un milagro feíto polo
~ía de máis ir á béJida praia do
Tras cruzar o municipio de
Santo. Cando vaian non se
Chanteiro e de paso ver-a pequeFene, onde se atopa ASTANO,
esquezan de coller herba de
na eirexa de sabor gótico. door de cab~za de máis de 6.000
namorar, pra facer o feitizo e
hastra unha· mera :rete· · Tamérr dentro de Ares, e a familias que non saben que vai
conseguir á rapaza ou ó rapaz
rencia · w'rístic~ tér.i " rñoi.tO.'_ que poucos kilómetros, está a eirexa ',ser do seu posto de trabal lo,
que un/unha lle ten botaver corí unha d.éterrninada op- de Lubre. · Eirexa _dun románico podemos entrar no Ferrol pola
do o olla. Se non están pra esta~
'"ción, ninguén déb~ . · dubidalo. rar:.o, por canto tén o ábs·ide avenida que popularmente se
lerias, me rq uen f1S figuras de
Dado que mentras pra 'uns é un ·cadrado a máis - dun· porche conoce como AS PIAS; .oficialm_miga de pan pintada, que teñen
lecer, un período ·de relax, pra ,. d ' .·t d ·
t .. .
·ente leva un nome do mais
un ai re mo i naif.
·
h . d
.
,. - 'ªºe a por a pr1nc1pa.1
fascista, JORGE NIGON, e deou t ros e un a in ustria. ma1s.
MUGAR .D OS D.
d
Nesta serra da Capelada ,
Entón, pra uns 0 turismo-será a
· · :
'
ista e Ares. mocráticamente todo o mundo
celebrase o terceiro domingo do
forma de . quitarlle. cartos á - un·s ~eis . kilóme~ros. ~ompr.e estaría dacordo en lle chamar
mes de San Xoán unha rapa das
xente, . unha forma máls de achegarse ató- pra tomar o pulpo Avda. de Daniel e Amador, en
bestas que como todas estas
consumo, o_rgaizándol le festas, do que tén fama "li:¡ r'ill,.Jy noble · -lembranza dos mortos do ano
- festas, ponnos perto da natureza
levándoos a ver cousas · infrans· Y real ' villa".
.72.
·
e doutros tempos xa idos, anque
cendentes ·ou tontas, oci cando·sé
PONTEDEUME foi . creación
FER ROL, que . aínda leva o
tr·a ta de obras de arte, 'somente de Alfonso X 0 Sabio nó .1271
aleume ,rdel _C audilloj', tén eh . pra máis dun estas festas sería un
adianto o facer un FAR WEST.
se lles esplica .como "cousa a·o que con motivo do sé.p' tim~ plena Porta Nova - hoxe "Plaza
Compre -suliñar que se lle vai
,v ella" e que, polo ta'n to, tén centenario Únha comisión muni - de Españá":- "o cabalo", como
facer un mon~mento ao cabalo
moita importancia. Naturalme'n- cipal. e de '·'fuerzas vivas'.! da villa popuiarmente _?e lle chama á
nun dos penedos do monte .
te,· as vacacións deberían ser un lle ergueron unha praza exemplo estatua de . Franco. E engadido
período de lecer e disfroite 'ao ' da ('.afr.ada. urbanística. .
no pedestal, grabado· tamén en
.
. .
·
Pontecte~me tén sona, por bronce, o tes·· t a·m ento' esp1·1·1·tual,
CARIÑO
t empo ,que serv1r1;-~ ~r::i conocer
novas · paisaxes, · C';fi"f1'. ?sfqhado . canto fo r berce e señor:ío - dos . porque non lle costou nada o
Cariño é outra pequena vila
pobo ao que perteri'ecen,' 'a .· que Andrade. Gasa que chegou a ser . lega fo, e que lle dí a todos os
do litoral norde da nosa Terra,
se deben tales ruinas, etc., etc. · das principais de Galicia é ·a que entran no Ferro!: "E. spañoposeer case todo o ºnoroeste da
que neutros tempos, e hoxe
.
As . vacacións somente así s~rvi- . nosa . Te~ra . . Eñ lemb-ranza da les, llegado mis últimos mom.enaín.da tamén, tén como industria
rían; adema is de .-se_r un te_m pó de. casa dos Andrade, quedou no tos ... "
principal a pesca. Amparadas na
. relax, sería. un tempo no que ª····. escud<?· de l?o~ntedeume o" po·r co
importancia pesqueira do seu
Ferí:ol,.·· como cidade, tén
xent,e aprendería causas. -,
eo xabarí.n, ruinas do seu castelo pouco atractivo, por ser unha
porto, esisten varias fábricas de
defe.nsivo; .nos _·ar redo.res . e -na cidade ~ipodámica, é _decir, ·unha
conservas. A paisaxe vén dada
, - HIA DE ARES-PONTEDEUME .. mesaja · Vil a . q~eda · a t~r~e do cidade feita con r,uas rectas e que
polo ·r emate da Capelada, dando
~omenaxe do seu pazo, desfeito se cortan' en perpendicular. F ílugar a unhas vistas de mohtes
N.esta ría teñen asento as vilas durante a guerra civil. ·
que acaban mesmo no ma r.
xose por orde de Carlos 111, en
que lle. dan o nome-. .á Ria, Are-s ·á
Ooutros tempos,
· ·
·
aínda que
Perto de Cariño está Estaca .
pleno
século
racionalizador
man qereita da ría, e. Pon,tedeu-·
de Bares, dende onde asegún a
· · ·
relacionados coa historia da casa -:XVIII-.
tne ao fondo. : '_ ·
lenda, nos días de moita visibili Na · febr~ turística ·dos anos
AR ES, vil a mariñeira onde ·c ondal, hai que achegarse ver os
dade vese a Irlanda e Inglaterra.
aínda hoxe se pode-. apreGiar m<;>numentos ou
qu.e queda imperiais. do ministerio de Tuunha rica ·arqu}tectur:a de tipo deles, de . Caaveiro, do que xa fa- rismo do Sr. Fraga, escomenzou .Non hai dúbida ·que son reminiscencias das lendas celtas de
popular que está a destragar poi.a lou A . NOSA TER RA. A San a chamársel le a · Ferrol "capital
cando os fillos dé Breogán foron
falla de prévisión e mal gusto Miguel . de Breamó mellor será ir del· mar". E de supoñer que por
·ter
a
Bazán'
e
os
Arsenais,
por
aló; e da irmandade das sete
arqu _itectónico, foi .· Porto nou- ou befl o día .8 de: Maio ou ben .o
nacións celtas: Eire, Cornualles,
tros tempos -s. XV 1.11 , e X IX- , día- .29 de Setembre, por ~anto que á . xente de Ferrol pra ver
mar
.
élle
.un
pouco
difícil,
por
moi importante na. manipulación son os. días .e n que :cobra vida o
Gales~ Bretaña, Escocia, 1·11a de
do peixe frescci .' Pofo que parece, Couto de Breamo, poi.a cantida- estar separado toda a cidade po·r
Man e Galicia.
unha
gro~a
muralla
que
sementes
a industria do ·salazón áfraen un de de xente que aló sube máis
De ir . polo 24 _ de agosto,
bó número de xente de· raza ben louvar a B·a co ·-todo o o porto . com.ercia·1 non tén;
disfróitase das festas patronais,
Si
Ferr.bl
cidade
se
ascas~
se
·
xudea que. se des.plazou dende mundo bebe e todo o mundo se
que conmemoran a San Bartolo.
Ribadavia. Tamén abondaban
mancha: de viño- que louvar a nos vol ve monótono, non así ' os
arredores..
Escómerizando
polas
coma en toda a Galicia litoral, 0 ~ San Migueliño, que ·concede· .o
ORTIGUEIRA ·
cataláns. Ares era porto que se que se lle pide sémpre e cando .se praias,, ten cen ao mar ·aberto,
'
moi
batidas
e
con
rnoito
iodo,
,
adicaba á .espo,rtación do peixe a lle dean - sete voltas á capela
Santa Marta ,de Ortigueira é a
todo o Estado español. Conta caladq un de todó. O ·rom.áni'co: pr·o que . tamén a especulación típica
vila d.e servicios. Na época
con ao redor de 5.000 habitantes de San Miguel de Breamo. é · chega a elas; é o que está a do vran · convírtese . en zona
suceder
co
areal
de
Valdoviño.
no concello. A _pesares de ser sin~ular P~r ca~to_ P!e.senta cruz
Ademais desta pr~ia, está. a de · residencial.. Compre cair por ·
·latina e . triple abs1de. Románica
unha vila· pequena, contou xa en
· tamén é_a eirexa de Sta. María
San ~u~xo, Cobas, Mei rás, ·Do· Ortiguefra cando se celebre o
tempos franquistas cunha capela de Doroña;
.Segundo Festival do Mundo
niños, Pantín ...
protestante, o que daba pé pra o
- · Celta. A propósito da · música,.
Cun pouco qe vagar ..res.ultc¡
escándalo no período do "nació- case forzoso ir ver o mosteiro de
hai que_ decir que Ortigueira . é
CEDE IRA
nal-catolicismo".
unha vila con moita tradición
Monfero, hoxe en reconstrucDentro . do concello está a ción. Fábrica barroca, cun axeV.i·la de' ma.riñef ros, que ad"em.- musical, e veiaí a sua· Esccla de
parroquia de Caamouco, onde se . drezado na fachada . da eirexá, a
ais · ~e. loitar contra dÓs elemen- ' Gaitas e- a cantíaade de músicos
emplaza . REDES, hox-e ·con dí-' base de pizarra e granito_, o que,
t o s teñen ~ue se ·enfrentar que de Ortigueira safron.
f_ormas de adicación . da ;imais de darlle· distinto cooridÓ,
. _', . .
' Sl)SO PIÑEIRO .
moitas veces contra barcos xa-

-
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o
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hóme galega for senda intelixe'.1- . padroaáo está representado todo
te, ou seña, como foi reso.lvendo . ó- mundo chamadó . intelecutal, ·
personalidade.s . · vencelladas · a
situacións ·"""novas . que se l!e
plantexaban, isto
foí respos~
. Universidade, á Academia, aos
tando ao.. seu entorno, ·fo1
Mu~eos ...- pro a ,tacha, a .grande
creando unha cultura diferenciatacha é que falla o mesmo p9bo
da. Pero no museo, sin chánviniscreador e qué n'iste caso s·ínte~e
mos, teñen que · estar tamén os
manipula_do paternalístamente,
elementos ímportados, os promediatizado, · intimidado dun
ductos da · colonización, tjo.
xeito cuÚuralista. Coid_o que a
mestizaxe e do racismo} ises ·. ar:te é cousa de iluminados nin
elemer¡tos que o pobo fo.i
de contertui.ios. O Museo_pois é
cr~ando na sua anestesia e que
do pobo e o pobo esta.riiln.oseu
son enseñas
sua dependencia,
máis amplo sen'SO, non va1a ser
da sua castracción _económica,
que -en vez de un Muse~ ta9amos
poi ítica e cultural. No museo
un zoolóxico de curios1daéies. O
non se pode negar a his~oria,
~rtista que. ~poia a su~ obra tén
todo' vala pra: o museo, que debe
de estar no padroado, .nas
ser- máis nen menos que unha
com.isións, - e.o rno un intel~ctl!al
auténtica escala popular, aberta
do pobo que é a carón ~o 
e feíta .ao traveso dos artefactos
intelectual estudiado, , dá , cla~~ - _
que alí están consefv ados, : superior, ateneísta <?U acade.m1inventariados,
documentados,
-~¿ta.
cista, co canteiro. ou co . ole1ro.
. poote _ - .
clasificados, cun laberint~ dos
. ,
óe
,_
lstas·· tachas, que aínda son
0
tJ\USe ,
•·
~
cachar ros e das formas hay que
prc)pias .do mu5eo _ t~adicional,
fuxir do culturalismo e do
·vanse; esvaindo na medida en que
A falla de medios ~écojc(i :
populismo, per1gos nos que
Galicia se autoorgariiza e as
-cient'ificos, . almacéns . organizasempJe están ·as "respo_nsable~ da
clases populares particip~n d~~o-
dos, personal . etc, son máis 'das
cultura" cecais· poque viven a . . te na creacion das · inst1tuc1ons· . tachas distas no~as institucións . .
cultura dun xeito artificial.
museísticas teñen espritu-crítico,
O presuntupso mecenazgo · dos
Nos primeiros anos do sécu~o, - elas non soio so.n cr:eadoras_·_da
Museos é . minii:no, Bélncos·,
as Comisións Provinciais, de
cultura senon que ..son os seus
Caixas de Aforras, somentes ·se
Monumentos Históricos e Artisconser~adores, Ós. qu_e a mantive- . gaban. nos 'seus anuncios da
. ticos así como outrns instituron viva como _proba da . sua
prensa _" ... Por la cultura .... " O_
ción; Academia Galega, Semirebelión frente ao ·· bombardeo
Museo galego estª- subvencionpnario'· de
Estudos Galegos,
asoballente .· da cµlturá . oficial,
do po.r un pú_blico qµe paga pÓr
sociedades arqueolóx.icas, etc,
imposta, e das argal.ladas. ~nesti
ver o~ seu Patrimonio, .algo que
aquilloan a creaci_ó n dos primeisiantes, Litúrxicas, mom1f1ca~_o
d~bera ser gratuifo... ~áis 'todo
ros museos provinciais e que no
ras do ITlUseo · de intelectua1s ..
esta nn rodicio da dependencia.,e
seu escomenzo . encetan unha
velai o perigo .. _
· os Museo~ beilan na pe·ñei.ra
laboura de recolleita e almacenacpma calisquér- outra ínstitución
xe descoidando a conservación
galega. _
d~s materiais, pro que co · O PERSONALISMO .DO MUSEO
decorrer dos anos su-a función
CADA GRUPO QUERE TER · .
MUSEOS ASERTOS, ·
irase, purificando, perfeccionanO SEU MU~EO ·'
..
. ,MUSEdS P.ECHADOS,
1 ••

e,

da

.

.

do deica que d museo teime un
A falla · de planificación leva
A riqu~ia ·cultural de . G~li.cia
fin científico e pedagoxica:
ao· localismo, a9 personalismo de· dá . pra ench-er un Museo -en ·eada .
R Evisióri dos materiais, catalogaqué cada Dlput~cr~m,. ~xun~a- : coma1=ca e pol·o mais en_ q1da
ción, conse rvación, esposición
mento, · Delegacions M1nistera1s, · axuntamento, cav·i lemos no ideal
didáctica, creacións de g'rupos
Centros de · .E-nsino, ou sinxelaMuseo de Barban-za; da· Cost~ de
mente gr·u pos de ami.gos teñan o . Morte, ·d as. Mari·ñas, · da . Terra .
activos de colaboradores, ·talleres
de conservac1on, almacenaxe
seu museo particular. Idea que 'se
Chá, do Ribeiro. da Montaña, do.
cientifico adaptación -'d as depenestribilla sin cavilar na. auténtica
Condado .. sen fallar os . museos
dencias ... así _nace. a museolox'la
función do Muse·o': C'onserv~mánográficos . xa de autores ºL!
e· mesmo nistes nosos días
ción., estúdio, pedagox ía. ·o afán . de ·-ásentamentos: Castrexos, de
-podemos falr máis concretamendo coleccionismo, o fetichis_mo · artistas, do 'agro, do mar, _do~te dunha museoloxía galega: O
da peza son ·as arelas . ?is~e
carro ..: Idea que se -ehegará a
· museo galego en función do seu
montaxe xenuinamente · cact~u-11 . facer ounha (4alic'a .planificada
contesto gal ego, a mi llora _da
e que no sewrep~rtC?, desigual ?as
dende , Galicia sen ·ista ·planificaesposici9n, dos efiCÍOS todo,
institucións . · museistica~ .. deixa
CIOn
as . consecuencias · son
dentro · de un código· cul~ural
·grandes ·' áreas
~in cuoert~, centralismo · urbano, tal ~ a casQ
galego. d espectador ~o mu.seo
pensemos n,a zona a Fer~ol-O_rtido centralismo · Xacobeo; en
galega tén que ser un investigagueira (~s Mariñas) que non ~ Santiago, vencellanse .varias instido.r no seu propio chan, aparte
teñen ún: soio ·· Museo-' ou : -tucións diste . tipo, ás · que lle.
de ser ·il ó -creador . duns
mesmamenté . . que : en Galic1a,
costa subsitir, permélnecentlo .
artefactos e sistemas que no seu
país auténticamente mar.iñeiro,
parte dilas pecha~as na maioría
día pasarán ao museo coma
aínda . non . esteña cr~ado \Jn
do ano.,
creacións·: cult.urais, isto tenb que
Museo N~ival. .lste de.sbara~uste
A - eirexa, O.S Padroados,
.conprender . o esp.e ctaqor-ªct.o r.
trai ·c omo copsecuencia, anticua- -~ Axuntame'ntos, Ministerios ... soiil
·'
.
.
.. rios, marchante~, esc~rabelladoorganismos· que rexen't im os - ..
OS MUSEOS DE INTEl~CTU~IS · res. do domingo, buscadores de ·nosos museos·- sin. faltar os · de
PRA INTELECTUAIS
· ·
·
pezas ,pra subli~ar~e d~diante. da cración · partic~lar, uns e outros
·' se· ben é certd, coi do que ·vitrin_a e nas_tertulias · (ile.s .son os , con ppucos m~di·os é nos q~e o ·
algú'ns centros de nova c¡eacj~rn
· que . pfrec~n se.u ser.vicio ª0
proceso da sua maduración faiseen Galicia 1 tal é o Museo do
. museo _-particl.:llan.s ta); .A peza, 0 _ · de v¡tgar, ; emendando. ,.:,
·
artefacto, perde as1 . seu_ valo.r :
'
Pobo · Galego pecan na_sua
1
constitución, .como mu_seo~ · p~
temporal,· espacjal, socia' pra
FE-UPE SENEN .,,
~hados, d~ i ntelecttta~s - p~a ·. pasar a-. ser . un eheque ~e ta~:os (Directór do Museo Arqueolóx.í co
intelectuais, pois resulta parado.- . pesos _. ·que · nutriran c;olecc1ons ,
da Coruña) .
· xi~O que nun Museo. "do .pobo"
privadas cando en realidade son
~(Pasa a páxina seguinte)
·sua·s comisións, no seu
patrimonio público.

os

A FUNCION PEQAGOX ICA
DQ ,MUS,E O
No 'museo decatámos cotno o..,.

do

AS AXENCIA.
S DE
.
.

yiAXES>

·, · d··o·. _. de.
·,. U;n.·: ·.mun_;
-

11

As máis delcis'-.l)equenas empresas de ámbitG galega (con sucursais· nas pri-ncipai·s cidades),·
non otrecen directamente viaxes prógr~ryiadós qs,;'paqueies tur_ísticús"-, ·no argot do m~dio- , ,
son viaxes artelladas por axe:flci.as· ma~oristas que V<rnden ·o tr~verso destas pequenas e.mpresas
ás suas ofertas: Turav1a, Verañ6 79, Espedales Meliá. Todo el encan.t9 .del mund9, Glu_
b de _
Vacaciones, son os títulos ·dos .folletos que en . calqueira axencia pod~ observar e ql)e van
·
dende a vi axe de se te días a Car} arias á r.uté! de vinte "a.1corazón- de-As_ia". · ·. ~
- No que coincidían todas as · loiras doncela s bronceada·s nos
, axencias visitadas -Azor, Cyte- . - ·chaman dende os m.ostrarios ·das
· car, .Cantral;>r ia, l\Í1eliá- 'era en
axencias. Trátase d4n vi axe-tipo
que o turismo _cara a Gal icia non
. dunh3 ' semá (co11 posibilidade de ·
era
rentable:
"fletamos en
que señan mái$ ou menos días).,
oonsorcio, as axencias de Santiade · tipo individual, _ polo cal' é
go ,' autobuses · que van nun día
mais
caro
que
os
viaxes
hastra ·a illa da Toxa; e ás veces
col.ectivos
que che
ofrecer.i
non saeri porqüe non se da_n
.noutras zo~as e que inclúe'viaxes
·enchido ....". lstes viaxes, que os
de avión máis a estancia no hotel
hai tamén de fin de serhá (-x.a d ín
-sete' escoller-, no réxim~ qué
eles. ·q ue ·cando 9adra ), cos_tan
·vof.tede prefira: pensión complé entre 800 e 2.000 pesetas (esto
t a, media ' pensión ... , e c?sta ·
xa con hotel en Vigo pra ·o fin de , ~vin.tecinco -mil pesetas, tres mil
semá). A queixa de todos; iba-_ ª!riba , ou · abaiX,c;i asegún se
unida· a negativa á nasa pregunta ·
escolla hotel, réxime · de estande se. se preocupara'n por artellar
cia,. .. etc. "Días libres a su
un "paquete galego" de turj,smo:
eritera disposición" é a fórmula
"· E que ,.Escocia, que ten p.ior
eleg9nte de decirlle, ao que
clima,
tén ~ o · aliciénte de
queira visitar· Galic.ia, que non
practicar o inglés, que xa é un · val - a tér escursións programadas,
atractivo.'..'~. , dec íanos unha traque non se lle vai esplicar nada
balludora de Meliá;· ou "non hai
,.da nosa nación; eso sí, recomé:ihoteles que cheguen nen na . daseli e a todos ·que d ísfro iten da'.
Coruña nen ,en Santiago", como
nos dixeron en Azor; ''o noso
clÚna, xa se . sabe . .- . .'' · (Vi axes Cantª_9ria). Somente unha .axencia, Azor, ofreéía ademais dos
viaxes á Toxa ·en consorcio,
apartamentos en S. Vicente do
Mar, Coruxo e . Vigo .- a:rredor
"'
das cincuenta milao me~ ..

a

GALICIA PRA...,
ESTRANXEIROS ·
, Somente un viaxe programado ·
a G-alic·ia ' atopamo_s no feixe ch~
fo 11 et os . que ' coas ~uas f~tos · de

AZOR:

,. "Non ha_i hot~les _gue .cheg'!e'1":

verí:fa p·a isaxe, marisco ~ reserven
unhas horas- pra -_ir'-=- a .unh'c;¡ f?ira;
er:i firy, ...: _A vi~xe está artellada
en MUNDICO.LOR, EJUe ·organiza
" ·Iberia" - e.n
cons6rci9
con
'Tiempo Libre" e o que é.
impo:rtante: a viaxe pódese pagar
a. prazos.

SE .VOSTED.E OUER
_V-IAXAR
Fixemos unha mesma pregunta: ¿Por qué é - millar vir a unha
axencia pra facer un viaxe?. A
resposta era unánime: Porqué é
mais comodo, aforra tempo e é
ma·is barato, " ... e máis agora,
qúe os hoteles teñen precio libre,
cobranche o que queiran; non
teñen 1indes ... ", declanno.s en
Azor.
Por si vostede quer viaxar en
."paquete", dirémoslle que tén
vi ax.es argall ados dende 20.000 ·
pesetas,_ de fin de semá a vinte
días, dende Palma, Canarias ou
Madeira ás Costas soleadas da
Península, ou ás cidades que
•. queira; con servicio de gui'as e
programación di-aria . de escur_ sións. -Se xa dispón dalgúns
~- -.cartos máis, "teo · e atractivo de ir
un pouco mái-s lonxe e disfro itar
do esótico: por exemplo Bulgaria, Mar Negro,' lstambul. ..
Por .45.825 pesetas pode sair
de : Santiago e poñerse- en Sofía
no mesmo día e de alí facer
escrusión_s, tomar o sol no Mar

"Río, Buenos Aires,
~ontevideo ... "

Neqro, visitar estes países lonxa. nos de lenda, ceas típicas e
moito máis en quince días, en ·
grupos de a quince personas,
aloxados en hoteles de "turista
superior"; con catro días a
pensión completa e o resfo a
media pensión ou somente co
almorzo.
Se prefire visitar algún parente
en Latinoamérica, sempre ternos
un tío para alá, e, de paso, facer
turismo durante vinteoito días
máis ·o u menos, pode acudí r a
Cytecar, que é o que se adica
fundamenta 1mente.
Un viaxe a Río, a Buenos
Aires, a Santiago de Chile, a
Montevideo, pode sairlle por
71.000 pesetas (a Chile 81.000),
con hoteles, guías, escurs1ons,
etc;' pro non esquenza de levar
700 pesetas por cada día de
estancia, xa que llo exisirán nas
fronteiras Se prefire outro viaxe
de 17-días visitando Río, lguazú ,
Buenos Aires·, Lima, México, .
tbdo con escursións a Machu
Pichu, Cuzco,... arredor das
150.000, en hoteles de luxo,
acuda a algún "paquete" dos qu..e
ofrecen os folletos en calqueira
axencia.

--Museo Arqueolóxico e etnolóxi
Armea Romani~ción. Barroco, retá-" · -:;;.Muse6 .. P3r.do- Bazán- e. .da
co de Melide. Matería 1s de arqueoLobulos. Co~ección pintura !?arada
,.
. .
~ Academia_. Gaíega. r.lt:fa de Tab(~ rr~as.
xía da Terra de Melide. AxuntamenJuste l.
-. ,; A' EllSTRl:BUC.ION~a.ds:;c '·' 'i : ,--: · _ Mo_pQgráf:ic~ aa · ~utora, coleccións de. to.
·
-Museo Municipal. Non creado,
· MUSEOS,·EN GALIClA' ·, -.~- . ·- .:...pinl.~r_a_-..d~cimonón:ica, . r_i,queza, _no
-Museo de Muxía. Etnolóxico .
coleccións pechadas. Arqueolox ia.
- · .
· -- ·
.. .
. - ~molrnl 1ano e. na.amó1entac1on. Museo '
Mariñei ro. Particular.
Particular.
Caserón da rua de
.. .
. . ·, . - d . · · de creación recén.. ~ ·
·
~Museo Naval do Férrol. Casa de
.·- O t_e'.11p.o do vran e .. ~Xe.J.ta .. 0
. _ -Celeceións .. • do. Axuntamento. ·
Lepanto .
-Tesouro Catedralicio. Esmaltes
.pra. . ~1s1tar· os m'-:'seos galegos, . ;· Con-sistorio.~ Reloxes cienci9s nátu- Patín. En creación . Reform~s. Pechade Límoges. Materiais prerrománicos
.. compre :te-r en ~conta ós hór.afios·;
rais,. col.eccións' de ~in-tura e outras do.
de · Celanova. Manuscritos. Intereaconsellando:· a maná, o~ : 11:1 ns ..·a . dqnaci6.ns: . .
san.te.
maioría dilés estan pechado.s. Os
; -Mu.s eo do T_raxe .en Betanzos.
LUGO
-Museo Parroquiar de CeJanova.
·
. -. . ·- ..,
·
Maseo . creado ; ·non montado. Idea.
Sacro.
. , Museos. ._ pr-ov-in.ci_ais · c;onta
__ n. xaa
importante de realizar n1·sta com·a~ca
·
·
"
•·
-Museo
Arqueo 1·ox1co
e de Be 11 as
-Museo Parroquial de Xunqueira
. con importante rneteiral pedagodas Mari~as: .
Artes Provincial. Arqu_e oloxia, imporde Ambía. Románico. Sacro .
xico ·polo .menos ' po.lo de agora .. -Museo Carlos Maside. O Castro· tante colección de orfebrería prehis-Museo do Ribeiro. Ribadavia.
• elemeúa 1;. ' G u;ías,- '. aiapositívas; -·<' Sada, Colecc_ións moi importa.nte . de
tóricá. Romanización. Visigodo. EtCasa Vilega ribeirana. Museo do vino
!'
.., .. ,. /-. . . · ·, arte co.nter:nporaneo, galega. Pedago- nografía. Pin-acotec~ Sargadelos.
e da vendima . En montaxe. Pechado.
esp 1cac;19~s; ·; _ etc. .o , que ~ · ·xía, e;xemplo· no montáxe e técnicas
Destacable a colección de arte
' ' -Museo etnográfico de Oseira. Partí
~_reco.m·e('.ldabl~ · pra millar comde .esposición.
· . contemporaneo galégo.
cular. Colección de ca.ngas moi intere.: pré'nsió.r;-C asp_e ctos moi. esquencié'AN.T IA-C'o
·.
-Tesour'o Catedral Sacro . Dioce·
sante.
·.- dos. poto pu.blico, e en- xeraLpolos
J
.u
·"
sano·. Seminario. Satro.
visttanles . có.mócios
que · se
.·
-Museo Monográfica d'o Castro de
PONTEVEDRA
_
.
..:.,Museo Cátedr.alicio. Tesauro.
Viladonga. Viladonga-Meira . No mE;!sachegan ao ' museo por pasar a · Escultura ro·mánica. Arqueoloxi"a.
mo castro, interesantes coleccións da
-Muse~ Provincial. Arqueoloxía.
tarde. Todas temo$'_qu'e axudar a
-Museo do Convento de S. · Paio. · Edade do Ferro, romanización,
Bronce: Machadós de .Samieira. ·
facer comprendér: o . Museo,
Sacro, arqueolóxiw. Interesante.
serndio. Próxima apertura. .
• Tesauro, - riqueza
en orfebrería
-Instituto- de Estado.s Gal~os. Na
-Museo da Montaña no C~breiro.
Part:1'c ·1 par. n1-.L, res-pons'ab·111·z-arnos . actual
prehistórica , Bejlas Arte: c¡olec,ción
id ad e - non · se esh ihen ·as
·
··1,
museo
·
non
e'
..
a,lg.o
alleo,
·
·
Adapta'
c
ión
das
pallo.zas
..
Etnolox1a.
de acibeche. Arte · Contemporaneo
d.1 0
coleccións. ·
lnte.resante.
gal ego. Castelao. 1nter_e sante · e~
tora de· nós, é un ha escola .- ao
- -Casa de Troia. En reformas ·
-Museo do ·Cole.x io do Cardenal.
colecci&ns. Pazo Pontevedrés. Cante1-.
traveso dos ari:éfactos.
Adaptación · ·a · museo .estudiantil, · l\llonforte. Arte Sacro, Escultura do
ria admirable. Ruinasi· de Sto.
Ped:rq_do .
.
,. · x ·v ·111 e X IX erÍ Gal icia .
Domingo.
-IVluseo das Peregrinacións. Casa, · . -Muséo das Clarisas··de Monforte.
-Museo Me. ográfico do Castro da
Gótica. ·oe · recente ··adaptación.
Sacro. Boa adaptac ión e_' montax.e.
LA CQRUÑATrega. Palea l ítiL :>. Castrexo, Roman i;Acipeches,
románico,
esé:elehte
man-Museo
do
C'onvenio
de
Vilanova
-Mu~eo Arque~lóxjco e Hístóric~
zación esGultura prerromana. Bo as
taxe. Aberto no vran .
de Louren'zá. Arte galega ·da eirexa.
Provincjai. Castelao de San Antbn,
vistas 'á d'e sembocadura 'do Míño. :
lnteresánt'e
.
·
·
·edificio rena~entista acond.icion3d0
, -Museo do Pobo Galego. Conve n-Entorno arqueolóxico ._castrexo .
·
-Museo
Catedralicio
de
Mondoñepra esposición · -de -colecc ións -ae . to de Sto. Domingó:. Ofeiros, tecelás _
-Museo Diocesano de Tui. Sacro, .
do. interesante."e·s cultµra rdmánica e
arqueo lox la:· Bronce, ~ Castrexo, Elviembarc:=.1cións, follalateiúis ... Etnolo'.
Interesante ~asco de edade do
posterior.
,
.
.
. ña, Borneiro, Baroña, Meiras . Orfexi'a e antro'poloxia . Escelente monta ·
Bronce.
-Real Fábrica de Sargadelos. Baril
breria p_reh istorica Galega. Vistas <l.a · xe. Pedagoxía.
,
-Mtlseo Mariñeiro de Masso. Buell,
Baía e da Coruña.
-Mu~o Municipal. Santo Domin- · montaxé~ Pedagoxía . Coleccións de.
Artes
pesca. Pechado. Particul ar.
bar.ro e cerámica.
-Museo de Bellas Artes. Pr:-aza U.e
go de Bonaval. Destaca a coleGción de
, - .Museo da Pesca, Combarro.
Panadeiras.. . Importante pirn:ic0tec<l,
bocetos e escu l.turas de Asorey
Creado. No11 montado. Intere sante
Pinacoteca.
· ·
destacando as coleccións d~ pintores
idea en casa enxebre das- Rías Bé\ixas.
OURENSE
romanticós galegas, · coleccións ·de
-Museo de lria Flávia. Padrón.
..:..MuseO: Municipal de Vigo. Parque
ceran:iica ·de SaTgadelos, e de pintura
Sacro. Pazo.
de Castrelos. - Pazo . Coleccio n. de
-:-Museo Arqueolóxico Provincial.
españo la do barroco, · escala de
-Museo Parroquial de . Melide.
estelas funerarias · galaico -r0;r1aias.
Pazo ep is copa l. Castrexo. Castro
Zurbarán.
·
Sacro. Casa rectoral galega.
arte contemporáneo galega.
- Mao, Cibrán das Lás, Cameixa,
(Ve,~- d_a páxi na ante\·ior)
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A sem3 pasada, · EL!skadi vo.l veu ser o r.entro 'da
atención da poi ítica 'do. Estado español : Candó aínda 0
sangue ·de José Ra.món Ansa e Francisco javier Larraíl~ga
"Perú", seguían quenfe-s, no prazo de .menos de~JO días
co-metéronse · mitros · dous asesinatos, Gladys del. Esta!,
mortá én · Muskária o 3 de xunió nunha concentranción
·anti -nudear, e Vícente B.adil_lo, D 10 de xunio en Errenderi ·
p.or disparo dun poi iciá. . · _
" '
·
A respostas, no~ dous .casos,
u~ha ~orea · de testigos Viroo o
0

,,preocupano" os estatutos.

ESPAÑA

AUTONOMIAS
ATADAS
·E BEM ATADAS.
JOSE LUIS BLANCO

MADRID

·A nova central desta semá pasada foron as reno_vacións
· dos órgaos preauton Óll}icos, onde o Gobern o, como
en partida de axedrez, qu.itou ra íña ·e puxo cabalo
onde pu ido, vetou nacionalistas, o caso do Consejo
General Vasco ou papou presidencias e carteiras
de con sel leí ros." Papaleisonamente, algúns a lea ldes
ga legas, segundo novas chegadas a esta "villa
et corte", pedí ron .un Estatuto pra Gal icia
se mellante ao de Catalunya e Euskadi. Todo
ben argallado.
_
"Joutros órgaos preautonómicos tamén houbo
renovacións, coma no caso do País Valenciá e nas
Canarias, ademais doutros lugares, todo e ben ata-do
pola UCD. ' somenta hai a ecepción do caso de
Ca talunyá, que fica fqra de toda renovación a
presidencia da Generalitat.
Así as collsas, dado o "fracaso" diante do que fai de
. oposiéión neste úHimos tempos,
está craro que o partido no
poder" sigue a gañar ' tempo e
facer no entanto o que lle peta,
~ e n lle dar contas a ninguén .
Agora sáirán, falta a oposición
tradidonal dunha actuación rigorosa , e dada a estructura da
de mor.racia formal españo la e a
representac ión de forzas nas
duas Cámaras das Cortes, os tan
comparseados Estatuos de Autonomía .·'

.,

_,.-

'

no son as autonomías e os
problemas laborais, e que os
atentados contra os militares
están dirixidos . a atrancar as
autonomías, non é máis ca un
eufemismo e/ou puro cinismo

non -tar·daron nada. ·Ao asesinato
de GI adys, respostou todo o ..
pobo basca cunha folga xeral.. O
mesmo día 3, Nafarroa . parqu
toda, e ao día· segúinte,º a folga, -·
convocada por todos os partidos
poi íticos, sindicatos e demais
· grupos agás . a UCD e UPN,
espallouse por todo .Euskadi.
Fábricas, comerc"ios, transportes
públicos, etc. fóronse par al izan:
do dende as primeiras ·horas da
mañá. Asernade, fóronse formando concentración< e manifestacións-( en todos os casos reprimidas duramente pola policía.

que p·asou de

verdade" (8 anos).
Nada mellar que. esta · frase pra
resumir a manipufació'n de certos
medios de· comunicación, que , se
·virin condenados- case unán imemente. -'

asa mblea coa participaci"ón d.e
gran cantidade de públicq;·, segui·da de m;:i~ i:-"' stación disolta de
xeito. b ru-i:.Jíi. ~· ii;:is V: OP. Luns, o
ax:untam~nw celebrou pléno e~i. traordinario pra tomar unh.i:"!
postura ~el'bo dos .feitos , acon- tecidos . .De ·xeito parella, 'estaba
a celebrarse unha asamblea seguida - de manifestación, · reprimida·
dur-amente poi a policía, · hastra o
estremo 'de que as FOP pef1etra"
. ron.-. : rio 1:ecinto do "Qxuntamento_,.. .
·
.

''~

,..

• rompend-o fodo aquei"o que topaban e bota·ndo -pelotas de' .goma e
bo"tés de "fume. O-terr.9:r d~x.ente
E c'ando parecía qu_é:....a situaque- estaba ·no pleno foi grande,ción ía · rotornar a unha -relativa
vario$ dos participantes resultacalma, hai un novo asesina-to que.
ron feridos, algún deles de
conmove ao pobo basco. Vicente
comideración. A partir daquela a
Badillo caía morto por mor- dun
tensión -aumerítou, e ao día
disparo dun poi ic ía na sáa de
seguinte, seguindo ó chamamenfestas "Ap.olo", ubicada en
to do , áxuntamento e dos. máis
Errenderi. Tamén~ ne~te eflso, a
dos grupos. poi í-ticos·, o pobo de
versión do Goberno Civil viuse
Errenderi e O$ · seus · arredores ·
condenada por moitos--dos parti-_
· pararon de todo.
dos ~ e grupos ope1-antes en
_fEuskadi. Sequnclo a tal, vet-sión, -

Neste intre, as r.i.Ja s de Eusk-adi
volvían ap_resentar o as~ecto · _habitual deste últimos anos :
En tanto que -ná . i 'Casa de
barricadas, en moitos aos casos
' " ... ·el · tiro que Cé!U.SÓ .la muerte
J~ntas' ' '·· c1 e · Gernika - o···' n~vo
inG,endi os, autobuses
coches
del travestí Vicente Badillo, que
· ·- cruzados, etc_. En- Dooosti, á
se hallaba vestido de muj er, se:1·e . Consej.d General. Vasco prestaba
o seu ·~uramento, s.egu ía enseño ·
sa fda do funeral, que se cel éb rqu
esc.apó al policía.. ':~ .
reada unha· gran'de tensión da"
no bar' rio_ de La Victoria, a
poboacións de Euskadi. A polip9lic_ía volveu cargar con toda
caste de. material anti-disturbios,
da seg~.iía entrando impunem_ente · na : parte vel la de110stiarra e'
co que a carrax:e da poboación
-- A~ FOP. N.U-AXU_NlAMH.JTO
grú_pos ae inco.ntrolados facían
subiu · inda máis. Un policía de
ápa; icién
diverso$ puntos ...A
paisano, ' reconocicto como t-01
O · mesmo día dos . feitos,
te-nsión sigu é viva.
por· varias persoas das qu P. foran
- c~lebrnuse _. eri ~rrer:ideri - un ha
a.os -funarais; resultou ·maliéldd
pala xente.

e

en

Mércoles 5 volveu a calma, en
tanto se seguían condenand·o os
·sucesos de Muskária no resto das '
poboacións nos días sonsecutivos ao asesinato de Gladys.
·

"TIVERON A CARA DE
DECIR. .. "

.

.

Tocante a esto, hai que sinalar
que o 1O de xuniq se celebrou
civil no ·parque
un funeral
donostiarra de Gladys Enea
.-hastra de agora .Cristina Eneaorgan(za<;lo polos seus compa~ei .,_
ros de ba ~ do. Ne·ste acto participaron milleiros de persoas e
poi ítico, pois é o goberno dende
e·stivo amenizado por cantantes,
sempre quen argallan calquer
proceso autonómico. Homolgar . jqtercis, mímicos~ ~~c. Menores .e
mai ores- contribuiron a este hon~cións, países e rexións, poi a
.menaxe, eri r-alación co que ·
consideramqs reseñ-ables algunforza, por lei ou como se queira · has frase·s de homenaxe .escritas
facer (acaparando UCD a d i rec- · polos cativos que traballaran , .
A carenc ia de voz galega no · ci ón ·dos. órgaos prea1,.1t6nómicanda ela: ,·,Gl-adys: eu admirote ·
Pa rlamento español, e as situap~la rua xenerosi·dade·,- pois non
,c.os), esquece.ndo reali~a des so. cións distantes en qu~ se atopan
duhidache en dar a wa ·vida por
c1,a1s e poi íticas diferenciadas,
os nacionalistas - ,bascqs é os
ademais de.· estúpido- pól ítica:- - ·un-ha · causa póla que l·oita todo o
catalá_ns vanlle "Permitir ao. Gomente, é o si-no prá democracia
pobo d~ Euska,di. (lostar ía de ter
ber no manipular moito -mellor o
for-mal que se di querer· consol ivengár, pro non podo eu soío .
te ma dos .' Estatutbs de· cara á
.dai:.· Levar ao cabo, . nunha
Pídolle· a Eus-kadi o. s.eu apoio .
op[11ión públ ica e e.n definitiva,
palabra, a poi ítica do avestruz,:
·dei xar t odo at¡;ido e r:noi ben
Ez ez ez Euskadi . nuclear! " ('6
·atad o pra qu e. i'I S ·t res nacións
an;s)'. "A Tv e a radió tiveron -a
1J..:
que
dende
logu,
é
un
esperto
'te ñan atrancos. no camiño de
cara de decir .que morreu dun
o pres.idente dq .goberno, élle bo
no ··malizar a s_ua vida poi ítica.
ti ro' que se escap ou.- e.a ndo 1le
c,an'do os problemas son importentou
quitar a µn Guardia· Civil
· · Por ,-eso, decir que os r'náis
tantes co mo. ·os das nacións que
a
metralleta,
a pesares .de qu e integran
hoxe
b
Estado.
_
importantes pr? blema_s de gobe r-
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· cünha
'de · obra. ·tan·"·oarata~
qu~~ l!e~:pei:·fT)jf~. ·c ornpetfr ·.d oada ;
:mente· cos firodcfotos .occic;Jentais
~ e;:;·· 'ó ";: JT.lesmo_ .tempo,, 'a. sua
Arrastrando a traba
. tecnolmda
:.conce_biPa en
te militar supón nestes temp'o{d_g ·- cg_mbeos-de faciana ·do·-:"· ·.' funcion de~ semtlante clim_-atolo11 ,..
,
. .
. .
, . ' .. "' ~'t
:
·'d "f, il
~! xía ' etc., afriCmi~-.- -· ,
imperia1 -1 smo e os rex1mes npc19n ,~1s t~- ere , . ~,: a _1,_1c , . . . , ' ..,.,. '"~ ,.:·
...
sítuación ecbn~mka deste p-a ~s}~~desen~o ~dQ '. .-:de a::n.·-. ·: .. A ~pé}~hteA P_RA!dmillóns de hab.1tantes en. pl~~n-~. ·~~-r1s 1 ~ :_·!]uOd.1al :
~~ra~tJ,, .,:;·,· Jvl ATICA E o PETROLEO
0astión importante na estrat~x1a,~do~ mqr:io.gol19s1 ·.t en df. _-~ ·_.;< .
·_
buscar saí das con u rxericia .. Pú.b li.c arn.o 's a segund~9-~Pa~te. dn "' ~ _J. Af ~- política:,-:p-ragmátLca~ "flxo
traba.llo que encetamos h-0i vitr&ai}'emás_~9 ~(-tu·1~ x~.érico; : -~·· acto-~q(presenc·1a cando· .¡;}rasi
"Brasil: cara o Pragmatismo"~~--~ :;,.:.··
,, ~ -.. ,>~ -_~"1 " _ _ : - -" ~ norl~-sÓfl'.entes ;[l<_:>n- .cona_e nou a
'
- ·. -._> -\~.
· -.,~.;- ~;_, - .• : · .·.•.7 "poí íteá~de ~í' ai?a r=thejd" practica•
"-• •
~a. po -l o; .:.:'p afse{ ;(tq -Co·no' Sul
aff-ie_ano., senón qu~ estreitoú ·os
..: AFRICA, A SALVACION_
seus ~..::.!<'fai-Ós , ·,e-cor:iÓnilcos ~ coa
No co·nti nente i')egro f_íxase 0
. Repúbliéa: . sudafrrcana,· ~_ante a
~- punto .de mira dos proiecto~
~re~:.:' q_
u.f: 118' ___ perm ihm ·~~-~~i:br ~r ·. n_e_c;_esidad'tF da·s,: il1v.~rsiónf ~udaeconómicos esteriores ' do Brasil. , t -mé-rcadqs ós seus prudüdos,, a·s .""-.-_ fricanas """ en -~ apó i0 do · - seu
No ano 1972, o Brasil era o · · ~princip,a is dir..~~trices da SIJq ·~ _;-;m!l agre<. ~." ·,,.:>:.'i:.
.
segµndo país espqrtador de
<·po~Jt1c a-futura \:
--:.·~ -' .. r ~ .-·.'_.~ ..':()'~-_mesmo -tempo, frente · ós
~ productos 'agrarios do
ndo e',
~:· {,)uer.i-.e iro, hastra · ~ e~__ ag0ra .":.:. · dioveÓie-ntos ·i_ndei::rénder\ti sta,s da
do 68 ó , 74, o seÜ Productó
enibaixado r . en . ParJs, será-·~- o _:: "AkiH:._p~ortugüesa", -te ~do,_; en
Nacionál - Bruto medro1./ ,nun
-:< encárg9~do <!~'·'. levar á- prática ..a--:....· qonta .--o~· peso do conxU;nt~ d~
1
índice do 10 por- ceri anual.
._' P.O li'tic~a r~~p_ons~b.leu ,· enea.rada ,
:.Es:t~ufof africanos que o-s respalPero ' todo elo mantido gracias
'fu naanfe_ntal·m_e nté-. ca ra - 6\fr[ca: ;. t:iaoél:r-i e Ci1ispo is ' de- n.ove __anos de
a unha draconiana po l.ítca de
--x~- - n,ci _ ário 1972 o
uela ·, ~"ª~:>'~o inccind iciorral ó , réximen
deflacción e facendo funcionar o ' ' ·mir-listro de?.Asu11fos Exteriore.s-_ 1• -imperial de Lisbo_a ,_ca~l:ieo~u de
sistema co obxetivo principal de
~élo -~ xeh~ral·/Gar,r-astaz:u . Med l~ i,.-_ . -. ác-tit~ge:. t~a-· caída: de::~ Mar.celo
.. acu·mular capi ta l á forza.
Gib:son.· B_arboza,_ . empre~deu · _ " Ga. etan·o~-~_ -Aríqué 11urÍ prin9ipio
.O desenrolo da ·economíá
unlia '.~ira.>/.-~~lo-s · : p.aíses ~º b~ilóu entre ~ª mediaeión;,e a brasileira enfréntase ~coa : sua
co11tinente africano, desenro-1-an- - . neutral idad-e ácabada decl ar án propia ~ base~ Está asentado
é:lo . o . Brasil ,, -de:nde· acf~ela;- .e
· aose ~favo'( able--- á -;~rrdepe"ndenc i~
nunha política brusca de frenaxe
.debido
á-s ' convulsións~- . cfue
, d~s co fooias IÚ.sas, aínda . nague:
de sal arios e nunha estrer:nada
afec'taban é) ·"dontinente · riegro, ·
·.'- 1és casos~ nos que,·· coma Angola, _
ynh~ poi ítica fonda mente- prag,
a opción social.ista se _ vía moi
concentración ·das .Je ndas nas
matica.
pre>bable. ·
·
mans dunha minoría, en tanto
Porque o Brasil fesült~b?lle _ _ _ · ff - pa ~tir daquel~ ·· as s_uas
_que o resto · fica na ·miseria. Asé ~
inoi . d ificultóso co'IC)c~r ·as . seus' - '\ 'relaci-ó ns'-'.;- cos paises áfricanos
·- que' -o mercado interior vese moi _
productos,. ~~nú-ta<f~U!ado.~ 110
_ intensífic~ronse, _
chegando
a
rápidamente satura·~o debido o
~ esterior.:. frent·e. a pql'ítica p'rotecacordos -de cooperación tfa~tic·a
1 baixo
.nivel . adquisitivo
· ·c.i onista dos paises ·industrlal-¡-za· ·coa Costa de Marfil ~ride no
~ inmensa- maioría da po)JOac.ióri.
. ·clos, ·sénd9lle:-moito ·máis doado
pasado· febreircr se instalou o
O mesmo tempo, a industr ia _
abrirse mercad_o· en Africa. COiJ_ta ·
Banco do Brasil _¡ e o Senegal, áfirrna de ·convencións -culturais
co.n _Togo, - acor.dos ~i'at erais _
.sol;>or do ca-té · e o cac ao --;oa
Costa de -.Merfil · e Camerún, ~te.
. ,, Solprendería 'J;.m tanto, ¡xv
exemp.l o, o :recibimento de _·q 1
én, xaheiro pasado- fo i obxeto o .
"..vioépres.ic;fente -nixetiano~ Shehu
., Yar'Adu·a, semellan'te ó brindado
únicá.me.nte ÓSJ~resident.e_s Garter:
e Giscárd O'Estaing. _ · ·
Pero .-Brasil - sof ríü o seu
prime.ir<;> .afo_go, déspo is - do
"r:nil-agré", c~ndo eñ 19-7 3 os
países da OPEP decidiron subir o
precio do • petró-teo. · E as
impqrtac.ións dé petr91eo signifi~ · 11
caban- no 1978 ·a te-rceíra parte .
das importacrós tota'is clo Brasil.
,.:· Nixeria ' -velaí a clave- é o
principa,1 productor de petróleo
de África e o sesto do mundo, e
as esport,acións de ' p.ród'Uctos /'fitasileiros .a Nixeria-pasaron de 4
millóns'de dóla'res ·e_n 1973 a 120
· millóns en · 197i. E -pro remate
do . 1980 cífranse · en 2 mil
millo ns de dó'lares o total· das ·
inve.rsións brasileir?ls neste p·aís
africano.
·
E a - necesidade .de petróleo
tamén · levou ó. Sra.sil a ·votar na ·
ONlJ -a favor da resolución según
a-' que "o~lonis'nio é unha formá
de r~cismo"..
.
TotaJ, unha política tan ' tan
pragrnátiéa, que ·algú_ns ·medios políticos brasileiros non dubidari_
de· califica_la de "irresponsable".

qu~' 6 s~~- Esrado,J~·a·d¡~·ipn ·a~~e,~ >

<· e~tá

Unha esmagadora maioría . apláu~elle . ao significado do
Tr'a tado soviético-americano SAL T. 1-1, que -firmarán en
Viena Carter e Brézhnev. O Tratado significa moito e
, pouco: moito, porque. .é un paso máis -o segundp- ·que lle
pon canle á poi ítlca es.terior das duas superpptencias cara.
cami.ños máis anchos e segur:os da distensión; pou~o. porque , .
non fal máis que lle p9ñer lindes -e non reduci r
drásticamente- aos arsenais nucileares. Pero -ha~ que ó
, repetir- queda sempte a espranza de que ao SALT 11 11~ _
.siga ~contado o SALT 111 e o - IV, e así seguido, deica
chegar a solucións ver~fdeiras pra unha páz sólida e xusta
.no Mun~o. .._ _
,\~\¡ - _
·
·
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cu ne Ct!f o " fel 1¿" 1esultado n 1s

c Ónver sas _SAL T 11--di iatadas de - máis- algúns círcl;llos
in-fluie.ntes de USA amasaron o seu enfado e rexeitamento
,_ aum~ntado ~ encjrrndo poJos 1íderes pekineses. Uns e os
outros .inciden en argumentacións burdas e choqueiras,
cecais cínicas. Os primeiros non queren ver a realidade; os
segundos non queren aceptala . Eles saben o "por qué". E
xurde unh_a pregun ta que deixa inquedo: lDarán
· retrotraído ao mundo aos piares tempos da "guerra fría"?.
Óarano feíto, únicamente, se ·a opinión pública mundial
-empurrada por determinados órgaos de información e
propaganda- se deixa levar á aventura; pero non o poderán
facer se a ponión pública colle cartas dun xeito activo no
asunto, sen se deixar manexar; ou seña, facendo valer a sua
VOZ cun alto senso se responsabil idade histórica.. En todo
caso, non é· un camiño bo de levar, poisque certos 1íderes
poi íti.cos e sindicais do chamado Occidente non valoran no
seu xusto precio un fracaso desa natureza. Ademais, parece
que non comprenden as grandes sulT)as que entrambas
partes están a invertir na carreir_a armamentista que nada
resofve e agrava a penuria económica en todos os Estados
sen distinción dos seus problemas socio-económicos .
Agora, o . desarme xeral e completo é unha das
meirandes utopías en (tanto no se resolvan custións de
importancia capital que, polo de ~gora, están moi lonxe de
se ·poderen resolver, táles como: a equivalenc.ia económica
de todas as persoas e nacións e o arbitraxe poi ítico
internacjonal pra res.olver, te~sióris grandes e/ou pequenás. _
O que sí é pos ib le e realizable é que, de xeito parella e
·converxente aos Tratados SALT, · se negocien outras
cuestións de vi1al importancia prá paz mun'dial Así, por_
exemplo, est_as: a) A disolución simültánea da OTAN e PV,
ou, en defecto desto, a reducción' paritaria e equilibrada dos
efectivos bélicos en fins estrictamente · defensivo; b) o
desmonte de todas as bases militares no estranxeiro, así
_ como dout~s instalacións qlJe poidalil. ser causa de liortas
(Centros -~::1e -· espionaxe, Emisoras . de radio, etc); c) A
retirada . dos barcos e avións de gue'rra en certas z~nas ou •
espacios-, _ou ·sefra, que polo Mediterráneo, Indico, etc, non
patrullen outros barcos ou avióris . de guerra rnáis que os
pert~ncentes· aos Estados ribeiráns, pro tendo en conta que _
"o Mediterráneo é unh,a saída- nafural do Mar · Negro pra
Bulgaria, Rumani~ e a .URSS; d) Que hai que partir d~ ba~e
de que -non s'e' -défenda · a Europa opoñéndoa a Europa, po1s
Europa é unha reali9ade xeográfica, bistórica, cultural e
· antropol,óxjc-a ; realidade que non se pode 'd estruir en base a
irracionais conceptos idiolóxicos: ·Europé,) non é USA, neri o
·-canadá, rieri o Xapón.
. ·
Esas son realidades e -r1on sectarismos nen dogmatismos
ideÓlóx i~os. O resto é demagoxia pro-imperialista, bárat.a e
malfadada. Maio 79. _
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.''· N¿n ·hai ·'te1:ra
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de Ga'Hci~ _ p.oia
un camiño, h:astr-a
polos erni?s máis . ·esquencidos
po los que ·se día o "non pasm.i
Cristo" sempre ha de haber un
carniRío. feho polo cami~ante, un
vi.e.ira ou _· verea qu~ .leva a
algur'és. · Tanto conducen · a·
pequ.enás· feiras · 'con:io a grandes .
"santuarios; , e lamer ros como a
· mu{ñqs, 9 . casas _de curandeiros
como a señoriais p13zos, a cativas
_vilas ou a ~idades. De todo casal
lia n sair varios veiros que · se
botan· á rbsa. dos ventas, non é
pra ~eryos . n? nos-o Fisterra país
xa · · afeito aos camiños a
Comp~s tel'8 . ao occidente, cavilo
en que algb ·'tén que haber·entre
os Jie.iros, S!S vereas e a vieira,
s ímbol0 ·da estrela do vesperus,
' Venus a estrela qU€ marca . o
naso occidénte, o Fisterra, pr.o ·_
disto non volveremos falar xa
má1s.
.
-Galicia t~n de ser terra d~
camiños ; pois tamén o fó.i de
ame1ros, ·de fei ~e antes, de
xe ntiñas de aguillada de fardos
de dilixen cias de a pé e dacabalo.
Así, fóronse facendo cos anos os
camiños marcados no chan, uns
esque ncense, énchense de silveíras e de fe ntos, quedando
somentes marcadas no seu
-gra n.ita as rodeiras dos carros,
son coma raíles feítos polo
deco rrer dos séculas, enseña

que ~·on : pase

•

.. j"

•

~

·,,·~··.Ga~~iR(Í~de :~~f-f ac:Í~r;.-

· dunha Gal ida rural. lstes cam·i-· · "
ñ.os esquencidos soh as ~urripas,
ch áman lles así: .
·
·
lmo; · af.ohdar noutros xeitos
de camiños, , ·nos cre.adós polo
home gale.go pra ate'nde.r, ás su as f~
necesidades ecónómicas 'é tam.én ,
bioxeográfieas, · .Pois o ambi.ente · influe na m'esm·a - tráza dun _- camiño, asegún a donde leve- e' a -<:
quen leve, pois xa se·· sabe que ,,
por onde hai un bon cacique· hai
un bon camiño; todo 1"ntlue a
hora de trazar unha ve.rea ,
o camiño
O ATALLO.corto, "de. a pé e qüe . fura por
entre o que 1le cadra t?urlando ao
camiño de carro ou de auto.
O CARREIRO.- SeÜ orixe ·
era pro ·os carros,. ·coas ·. suas.
rodeiras marcadas, hoxend ía iste
nome empré.~ase tamén en xeral.
· CALZAO-Á.- .é -o camiño
enlousado c-on grandes ~astróns
de pedr.a. Moiias veees marcan
precisamente _antergos camiños
r_o manos. En lugares húmedos e
brañosos,
nas encostas, os
camiñbs enláxanse pra facilitar a
.andaina dos carros.
CAN ELLA.- Camiño_estreito
antre .duas paredes, _ou ben
afundido entre trincheiras de
te rr a.
CONGOSTRA.- Camiño enlamado e estreito
xeitO- cfo
canella.
Cam iñ.o de Carr:o.- Pois pro o
carro, coas rode iras marcada~ Se
é qu e ~- chan é de laxa .

Estre i-'.

:hf. ,~ ~,e-r'pértte á~te':: e ·p,:· opi~~- prás

C..t JalerÍ-áS ~ :pr·a o ·ga.n do.
.. Camiño . : túinc~s. - Ou t,amén ·
·· PÍ'n)ño "dos '. ,pele'grinos c·ara. a
Compostela.
~ éamiño Vello.- Verea de
ú; 'ix~ ~ antergo, ""' posibe~_ me.nte via .
r, inana, .. nalgunhas comarcas,
chámanlle . camiño -dos mauros. ·
. Cami.~o Real......:...· Os 'mandados
1¡:¡cer ·polo estqdQ,· enlazando
-~¡'randés. vi las -e. cidades e centros ·
· ·I· l~ i Í-?< j 0 S 0 S ;
' d0 S
S é C U 10 S

é:

)(.V 11-X V 11 L
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..

-_ · CtJtiños.:_~. Cá111iA9s moi . es~ . '
.. 11 e_i tos que li ndail cos 1amei ros e .
-~ o·ás · .fincas e poden ir ' ou non · á.' ·
-v·e·i;a · dos ·comarei ros ou dos·
1e·gos". "-- . . -'.·--:",~."
.:.· ·
: ,. ·. ÁlJA,,,__, Ca-mfñ·o urbano, entre
t asas,/ > :m~ls . ben " .éstreito ,
empedrado·ou,enlaxado.
.:
SU:BRÜ:~IRA.~ .Camiño· · moi .
estreiic} etntfe'd~S: cas~s g~qn'ges.' .
SEKJ,"Df:·1R.~}:; . : ~~miño . estfei-·
to qL:Je .serpeotea p,o r un e.han· de ·
terra,~,:-. plos- . errnos -,,. -e zona"s
· .montanosás,- qándolle1 - a paisaxe
un_efe,cto '.espeCial.
.- .e
. .
-· :. RUeiro. - Camlño. fresc·o ·af!tré
un emp'ar fado, cube_rto palas,
vides.
.
·- .
l.nftist~ •.::...- Ca~iño que rnbe
encostá, ·casta.neiro. ·
En non falaremos· das .novas'
técnicas do capital; das autopistas. e dos ca·miños feítos 'polo
'imperialismo, isas xa .os &ónocemos · b~n por des~rací a . - ;;:; ·

ªº

andando aterra
~

casa do capitán a "auga de _9lor"
era como a auga do grifo. o ·
capitan bañábase tódolos días . O
O día un do mes de xunio seu asistente · era quen lle
.e nt e· r .iron na miña tribu natal o · prepa1 aba o baño. Tiñ a ord e do
señor Manuel de Mon tes . Tiñ a. señorito de botar no baño un
oitenta anos de edade. Con el
1itro de "auga de olor" .
marre un dos mais estraordina- Pero eu - contaba- soio
rios narradores orales que me foi
botaba medio litro de "auga de
dado escoitar. O seu 1 ingoaxe,
olor" no baño. O outro medio
vivo, pintoresco e solprenc.lcnte
era unha maravilla.
Unha verdadeira rega lía. Os
se us doce anos foi aprendiz de
seminarista. Digo aprendiz porque só durou no Seminario
Conci liar de Lugo, como alumno
esterno, dende o re ma te das
festas do San Froilán deica o
mes de Nadal. Du rante este
trimestre mal contado o único
que deprenderá fara a andar en·
· bicicleta, que xa non é pouco.
O señor Manuel de Montes era ·
da. q1:1int'a do vinte. Tocáralle
cumprir o servicio en. · Ceuta.
Cando comen.zaba a disertar da
sua época de soldado non
paraba. Decía c_ousas moi cho- .
cantes dos mauros, ós que
chama sempre "mojamés" e ós
que tiña por moi bestos, fó.ralle
Deus a alma. A índa que, pro
señor Manuel, os mouros non
tiñan alma. s~ mpre falaba do
capitán, do que el fora asistente.,
ó · que chamaba
meu
señorito". O tal capitán. estaba
casa.do cunh.a francesa. Os país
da francesa ti,ñan ·. un ha ·fábrica
moi importante de perfumes
-"a uga . de olo r" como decr'a o
se ñor Manuel- .en .Bo rclea ux. Na

· O SEÑOR MANUEL .
DE MÓNTES
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era pra emborral.lar.se_M_afl-Ut:;:.l ~,º~ , . sefi o~ Manuel de:Montes nó noso prá que, -si (rn ·esbara, ~aia nas·
·- _; (;p~eiro ·de ' Pé~~'- .por baixo da pías ~, non no río. Moito ter;nos
cóciñeira no auto esme 1~q,
faladó, nioito ternos fuí'.lado e
Rábqde, .e oxe _
A espresión "no autq es m_e- eonte de
moitas angufas ternos fri'tido ou
ro"., que nun<;a ' lle escóit~i- a"" esborrallado .[>0í uhha emprns.a g1:1isa.do. Ag_or¡;i é outrá tempo e
ninguen máis, ·e-ra moi prog iá; ~h.aniaba :"s~Üovesa'! . El ense·- estas me.lanconías -somentes vimoi da penenencia dQ señ·or ' ñounos ·-, a meus irmaus e . a este ·ven na lemhranza dos que nos
estamos f.acendo vellos. Os
Mllnuel de Montes . .Coido que · barbas-,: como se brincan a
bocas ·_;, _do t añeifo, que E." .:.. enco;·os rk'mata°rc:m. COS caneiros:
si ñi tíca "neste intre' ~ .
Moitas noites teño pasado co incl inandÓ o ~corpo ' cará adian te, é¡ue se van esborrallando · sin
remedio. Os mozos de a xe non
s<1be·n o que é unha no_i t~ de
pesca nun-canei_rÓ,"nin escóit9n o
canto gr~godaño ::_q ue di xo o
poeta- da auga ó .bri tica.r ·sobar
do guiar ou o laio que ceiba ó
sen tirse apretada na estreitura
das ·bocas.
· A vida do meu amigo e vello
veciño o seño r Manuel de
Montes sería moi longa de
conta r, dende ·as suas historias de
· cando moceaba, alternando cos
carteristas do "Mesón do Rato",
unhos xurafás .·que lle arrebola. ban vasos de viña a Naso Señor,
·representado· nun cadro da
derqideir.a cea deica o '-'auto
. es.mero" no que atóu a un.ha
moa ó Pepe Vagancias, que ó
contemprarse preso comenzou ,a
oubear como o can grande dós
de Santos, unhos maragatos
establecidos na nosa tr"lbu que
tiñan un parente arcebispo de
Granada.
a· señor Manuel de Montes
-Manuel Montes Silvosa- descansa pra sempre na nosa tribu.
Si g4_e na pár roquia. En Galicia
hai a parroquia ·dos vivos e, a dos
mortos, que están xuntas
inseparables.

TEA_
TRO
'~SEIVA

TRUPE"
NA VI 1 ~JIOSTRA

Encetouse o vernes, ao solpor,
e encetouse cün velfo desexo
como o é dar entrada ao teatro
p~rtugués,· á espresión teatral '
du nha cultura con tantos _vence- ·
llos ·coa galega -o feito -- dos .. idiomas parellas nunca é gratui to- · e .da man dun dos máis ·
probados gr upos te atrais que· fa n
o seu traball0 · conscientes do
país no q ue están e da opóón
·Poi ít ica na qu e a qu ~I se in glue.
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O Se iv a Trupe; de Port o, foi
most ra ria · V 11 Mostra da
o por tuni dad~ de utiliza r _certa
temát ica , . qu'e se mella gastada
_:_ o fa·sc ismo- ou dou_tras ·qu e o
- poder .te nta situal e n lugare-s :··
rnar xin ais,
sen
relaci_ón co
dese nrolo da · dinámica ·socia l,
in di vidual izar, .co_mo é a p_rob lemática da dro~a.
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"O ventre que o· gerou
"Máquinas fa1ssasinas" de Miinda é fecundo" . .
.Ubrarse de todo, .tibr~..se-. de un ...
gu el Barbosa é unha obra
(Máquinas Assassinás).
. -( Re.stosL:
· · ·
prima ria , coloquial, moi "terra a
terra", que presenta un Hitler
.
humanizado, ramplon, que1x1ñas , incapaz de a~imilpr, mesmo, maioría .un público popula.r,. Os
ur.ha obra que .relata:· ao traveso p reocupadóns poi ític~s prog reao "ventre que o xe rou", ao escenarios ridículamente real istas -- dunha · parella·; ~ 1ea lidade eta
ciais son cada vez máis manifes· sistas fan unha . conxunci ón
capital mon9polita 1 unha obriña e a representación entre a fa.r~ a e . dr~ga como ' evas(ón ·, como
t os,, levando a mo ita moc edade
.p erfec t a con todas as técn icas
pra un público popular que teña a trax edia adáptanse exemplar-. . Cafarsis -de si, _C On)P ,;conciliadop ra o berro de es panto, pra o
que a obra- esix ía: luces, sons,
memoria do fascismo, como o mente ao "'q ue pr~tende'.sm ~011
medo, a desesperac ion, e dai
ra", a d roga xerada socialmente
tén o portugués, e que tefüi. . '"Máq~inas a~sassinas".
certos t ipos de refuxios fa brica·'" ·
~ polo _que pode .representar- un ritmos, voces, xestos, sile ncios,
presente o perigo de fascistizaBen diferente f~i, p_ola contra ; · goberno de .coalición .demócra- que o esp_ectador entende má is dos e canalizados po r esta
. ción, como tamén o teña as a segund9 representac1on de .t a-cristiano/socialistas ou mello~
a·lá do que físicamente se lle ... soc ied ade" .
·camadas populares po rtugues as . Se iva T rupe, coa de Bernardo imperialismo socialism~ de Ma~ amasa. Coincidimos con Julio
M. L. A.Santareno, "Res.tos". O escena- ·. rio _ So~res. Misú, a burgÚe.sa Cardoso, o director da obra
Unh a obriña coxuntural e · río, de .José .Rodríguez, é, sen desclasada, que se conseguiu· cando dí: "lemos ·o testo d~
didáct ica que o público, precisadúb i_cia , ·~.º ,"quid ~ _ por ,. ~ :.. _qu~dars~ n_o pastpso , dete:riaro · Santareno e_somos empu_rrad_os.N. de R.- No vindei r o número
ment e, que asiste á Mostra· de comprensión da obra, un escena- agresivo ·e_dom_inante eTó. Mané; sen remedLo, pra o toroón dunh·a
deste pe ri od ico ofreceremos in formaRibadavia topa esc~sivam e nte
rio simbólico, de manteriais frfos o rapaz insegu ro . con mala _socie.d.ade ~ violenta, dividida en
ción comprid a e en v ivo do qu e foi
sinxela : 'porqÚe - non é, na slla
e - ins~la;.1t~§ ~ aw. ga., plást,.ico- p_r:9 .f. cqncier].ciq,, --~e~ crixe - pop. .ul.a·r - ~-" .•.-clases, onde os bloqueos viven- · est a V-t 1 Most ra de Ribadavia.
~·
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ción cultural "Abrente" · de Ribadav1a.
..
Ve,mes 15. As 7 do serán, Máscara
17, de Vigo, ton "O xeneraliño", de
Jorge Díaz. (Teatro pra nenos). As 11
c;Ja noit~, A Farándula, de Vigo, con
"A corte miragreira'~ de Domingo
Mirás:

R-ECITAIS
A Roda, sábado" 16, ~~ , 9 e 11,_30 ··
- noite, e domingo 17, ás 9 da noite. ;:
-Na
"Sala
Carral''. do .. Círéulo ··"'
Ourer:is.~n-Vigués . Rúa Carral, 18-bai-: ·
, xo . Vigó.

:PUBLICACIONS
Revista Mwnsual/Monthly Review. :~··
Volume 2 núm.10, correspondente a
maio do 7Q . En portada anúncia un ..
1
traballo · de
S.
Gorelick sobre ,
"Sistéma educativo y capitalismo" , ·
.unha "Carta a Negri" de J. de Jóda r, :.'.
.. ·outro de P.M . Sweezy arredor da ·, ·
"Teoría de acumulación de capital' 6. :.
"."Ruzkadi : ETA y ~I nac ionalismo ;-;.'
revolucionar.io" de. Mikel Orrantía.
L
Encru cil 1ada, revista ga·Iega de , .
'. pensamento cristián . Volume 111 ,
núm . 13, correspondente aos mese
de ma10-xunio dÓ .79. No número ··
anterior
demos
referencia
máis ·
. a.mpla.
_Grupo de Traballo Gal ego de . ·
Londres. · Boletín núm. 1 da sua
· segunda época, do mes ' de maio do .
. 79. Cunhas aportacións arredor do ...
significado real -da .autonomía.
~

·-MOSTRAS
A l eos de Alfonso Sucasas, na Nova ·
Sáa de Esposíoións da . Caixa de ·
Aforras Municipal de Vigo. Rúa de
Pon t eved ra s/n. Vigo. Do 8 ao 17 de ,.
x unio.

Fotografías
ln 0u gu·rouse- o 11 de x unio . "Na
Gal ería Sárgad~los: Santiago. '
- Mostra fotográfica áe J; Remu ñán
e - Kukas . "Con anceios de abrangu-er
un campo máis amplo . do . . x.a
tradi c.ional e'n fotografía artístic<" .
, Na sáa do Ministerio de Cultu.1a,
Rua do Vilar-35, primero (riba do·
casi-no), Santiago.- Do 1 5 ao 29 de
xunio .

, .
,
Sábado 16. 'As. 8 do serán, o grupo
"Malveira" de Cariño, con "Historia
da . iñdustrlalizac.ión . c:IJ:! Verdicia"·,de
Ma1·1uel Garc ía González. ··As 11 da
no_i t e,
~'Teatro , Andrórriena",, ,rk:.
Sal'.ltiagó 'con "L~nta. raigame",. '.de
Francisco Ta·x~s Prego.
CINE
Domingo 17. As 8 do serán,
"Artello" de .Vigo, con "Pic-Nic" de
El espíritu de· la . colme0.a, de . Fer~an<!lo Amiba!. ~ As 11 'da noite
V íctór Erice. Española. Cine-cl ub Tespis" da Co~ ña, co -"Conto. dos'
Marín. No cine Avenida, día 15 ás 10 cinco miñantes" de lván . García.
1 /4.
-Oausu.ra e entrega dos premios domi n go 17.

TEATRO
- - - - - -__;,; ~ LIBROS _
VII
MOSTRA DO TEATRO
GALEGO, organi( ada pala Agrupa-

------~------

Historias

do
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Sevillano. Galaxia . Vigo.
. Contos populares da provincia de
Lúgo. Centro de Estudios Fingoi.
Galaxia. Vigo. Segunda Edic ión .
Fírgoas de Manuel Luis Acuña
(Reedición). "La Región". Ourense.
Obras Completas de Rosal ía de
Castr~. En rústica. Editorial Aguilar.
Madrid.
Obras
Completas
de
R amán
Cabanillas. Tomó 1 e 11. Editorial
Akal. Madrid.
Historia de Galicia de Benito
Vicetto. Tomos 111 e · 1v. Alvarellos .
Lugo.

Gutiérrez Arias. O disco engade unha
peza de Diego de las Muelas, que foi
Mestre de Capela en Compostela.
Wotf,gang Amadeus Mozart.- DE Z
OBERTURAS DE OPERA. Orquesta
de Cámara de vyürttembergm Hei lbronn. Dtor.- Jorg Faerbe r. Vox-Hisp ~ vos S 60 221.
Antonio Vivaldi. - ONCE OBERTURAS Dt ÓPERA. Solisti Venet i.
Director .- Claudia Scimone . EratoHispavox. S 60.220.
Dous discos suma mente agra dabeis, de 1 imitado intrés musical ,
idóneos para escoitar sin atención
especial. lnterpretacións correctas.
GAITEIROS "AIRiÑOS~ do ParRADIO
que de Castrelos. Columbia.- CPS
9596 .
.Día 22. 11 Programa de RNE. 16
Os "Airiños" son .dos millares
h .. '- ·Misa "SCALA ARETINA" de
grupos de gaita de Galicia, JestacanFrancesc Val Is. Polo Coro e Orquesta
do , 0 • seu
pandeireteiro.
Non
do Loncjon Oratory.- Director.coñocemos est_a grabación, pero
John H_oban (\(er A .NOSA TER RA
coñocendo aos músicos ...
Nú'm. 64l..
- - - - - - -.- - - - - - - Iceberg."ARC-EN--'CIEL".
DISCO DASEMA
CFE-B·occaécio BS..:...32128.
'. - - - - - - - - - - - - - . . , . - - - . . . . . . .
NOl/Ó disco de "Iceberg" in'c"idirido
'coro Universitario de Oviedo.- . na sua•li f.ia 'esteticista .
-BARROCO ESPAÑOL· e CLAUDIO
ÍVIÓNTE;VERDI Dir'ectór.- luis Gu- ACTQs ·
. t1errez
Arias. ·
CFE-Boccacci·o
Vernes · 15: Audiovisual titulado
BS-32129. Interpretación.- 8. Grabaci.ón.- 6. .
·
- "Moimento5 da · bisbárra" de X. L..
o Coro .Uriiversita"rio de Ov_iedo é Gonz~iez Loureiro. Na Agrupación
un modelo que resulta espe_cia,lmente cultural "Medulio", rua da Ma9cJale- '
útil cando a Uni.versidade Galega na-213-sotano. O Ferro! . . As 8 ·da
decide crear o seu. A afrnación, tarde .
· .Martes 19. ·Teatro Lido, polo
·est;füilidade
tonal,
precisión
na grupo
"Tagallo"
do . Círculo
medida,
comprensíón
do
xeito Re creativo e Cu lturnl de Peri 1o. As 8
i nterpretativo ac;adado a elegación da tarde na Agrupación c;u ltu ral
son as virtudes conseguidas por "Medulio" do Ferrol. ·
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· · '• Compañei ros gal egos!
. Vinte militantes po líticos, ·
"si ndicá'listas e culturais bretóns
ti'ca.11. xa hai máis _ dun ano nas ·
eárceles do Estado francés.
Un ha P·!ir-te están xa , condeados: · 2 a 15 anos, 1 a 8 anos, 2 a
7 anos, 1 a 5 é)nos, 1 a 3 anos.
Os demais inda _no están
xulgados, e tamén fican encadea·dos (a pesares das ·propias leis do
· Estado francés, que consideran
inocentes a aqueles que non se
· decrarou culpables nun xuicio).
·• Pesando acusación de terrorismo, pensall)OS que O fiscal
fran cés pode pedir moito ·pra os
13 que fican encadeados e pra os
8 compañeiros en "libertade
prov isional", após as folgas de
tamé e as protestas do esterior.
Os máis destes compañeiros
teñen familias en situacións
materia is moi malas, maiormente
cando a muller non traballa ou ·
cnado está ela soia co traballo do
campo (hai uns cantos labregos
entre os pre5os).
A SOLIDARIDADE DEBESE
ESPALLAR, E PARTICULARMENTE ENTRE AS DEMAIS
NACIONS ASOBALLADAS DA
EUROPA ! ! ! .
Por eso, pobo galego, pedimos
a tua axuda internacionalista.
Compañeiros, compañeiras!
Pode les·:
. 1. Marl"dar cartas de protesta:
A Embaixada de Francia en
Madrid e ao "Présidente de la
Reoubliq ue fran9aise -Palais de
l'Ely sée-75. París- Francia".

PLIERS- FLEURY MEROGIS
91 705 SAINTE GENEVIEVE-DES-BOIS. FRAN<;E
Aquí están tamén Ala in
FU RET, Jean LE GUELLEC
Daniel HAMON, Alain PELE:
ROJINSKY.
.
c) JEAN-PAUL DANIEL
3480 05 10
10 OUAI DE LA COUTILLE
77010
MELUN-CEDEX
-FRANCE.
Tamen: Georges JOVIN Patrig KE LTZ, J. Guillanton, jakez
BERNARD, Jean Marie VILLENEUVE.
d) PATRIG MONTAUZIER
1941381/33
42 RUEDE LA SANTE
~
75. PAR IS. FRANCE

PO:. Pra máis informació n,
eS'crirrir a ROY' PEIRRE. . (End ~-
rero citado).

Ela -

i ( f~· ?"t1 . m~ie~.-' ir1a'J. /
rrt a t'1. nt rJ q:o . -. Pª ,-~ f" t3 s·

CARTAS

"'

AM·UNCIOS
. DE BALDE

~

NON TODO E

Son y Lousame", así como a
carta mandada polO'- Min ister,io .
"DEMOCRACIA"
de Defensa ós tres Axuntamen0 axuntamento do Pára mo tos re eridos, solicitándolle prenon celehr'1 ple nos, e porqu e e u cios de venta dos terreos,
llelo pedín bulráronse de min. advertíndolle, en todo caso, da
Quizais seña que os concellais e sua espropiación. O cal da proba
o alca lde son da UCD e CD e eu da estudiada· maniobra, que non
son da AN-PG, e xa as causas podemos deixar de decrarala
non iban ben entre nós, e ao alarmente, pra que sea montada
apareceren os topónimos puxé- sen oposición ningunha, causa ·
ronse piar.
que a A.N.-P.G.
non vai
Pero non é esto soio, e é que 0 permitir.
~n tamento nin fai caso do que
. A situación .xeográfica de
están a faguer os caciques coa Galicia, a escuridade.na informacarreteira Paradela-Páramo.
ción (as informacións estraofiNas .Cámaras Agrarias (todos éiais falan de máis de 200
de UCD: Unión de Caciques soldados e uns 120 técnicos e
Disfrazados) non están facendo oficiais), o interés ~o Goberno
nada máis que asoballar aos español respecto da integración
lab.regos.
·na OTAN, fainos pe.nsar . que a
Xesús LOPEZ GAiSO ins.talación desta base non ve·n
Friolfe-0 Páramo senón agravar a nosa situación
colonial, ·vJa militar, · que deste
xeito se encarga de utilizar ~ á
nosa nación como plataforma
-' UNHABASEMILITAR
pra
os intereses do imperialismo. ·
·NO BAR~ANZA
A · zona da instalación, polas
Un ha ve~ -máis, Galicia vai ver su as · características·.- natura is,
agredida polo ~mperialismo, que P.r~stase a ·unha posible amphaesta vez pretende montar unha c1on, co cal o moritaxe que pode .
base ianki na Serrado Barbanzá, .vir detrás, vai ser :mai·s seri·o · do
. en concreto no monte de lriote que se poida un imaxinar;
·daquela Serra. Todo elo f~it~ na
Oeste xeito, :Se toda Galicia
máis oscura información (soi'o se vaise yer afectada . Po.la sua·
' conoce un B.O. E. . do 14 ,de instalación, polo que supón .
marzo, no que se di: ''s.e declara políticamente, a zooa da pen ín- .
Urgente . para los fines 'de la sula do ·a arbanza én concreto;
defensa nacional, ocupación por . vai sair moi perxudicada, polo
expr~piación. .forzosa, de 30. qu'e pod·e representar social e
He.ctareas aprox imadas ·-de terre- económicamente. A corrupción,
nos pertenecientes a los térmi~os a 'imposiciÓ[l da cultura americamunicipales de Boiro,. PUerto del na.. terári fo,ndas repercusións

•C

do Axuntamento do Portoson; A
,,-:-".. , ~.e,.!
--~~' ·.'.' Graña, - Ca-b-0 ¡,f~ Cruz,- Noce~da~
·Ga legos interesados nos proBlateiro, Escarabote, A Figueira,
blemas .. da ~ nosa Patria, . resiSabuceda,Lidém, do Axuntaméncfu11te5 rtbs . Piíse~; CaJ~láns,. .
to de Boiro; e de Muiños
.. Có'nb'.e-taiflé.tffo"'' na,s· cómar:éás '
(Oleiros. · do Axuntamento de
de Valenda e Alacant,_ pódenSanta U:xía de Ribeira, reunírons~ poñer e'n 'coiúact~ . c~a- se o _sábado pasado na . Póboa do
AN-PG
na .emigración a
Ca ~ ami~aJ, · ,, torÍvocado:s··~ ··,cppfo~
travesé)
AN '.-P.G.í . pa·ra tra'tar ·spbÓ,r - da~
~Morei~as, Salinªs_:.5 VApreten.dida instala~ión ~l!hha
, .L ENCIA
. .
base aerea IJ]il.Íj ar na_..-Serr a dG.
X.
1
.rlarte.
Avda.
Salamanca·
~·
Barbania (mon-te de 1roite). ·
~-;¡.¡.~· 1..2 28979. ALANa_xüntanza ·celebrada·, todos
os veciños presentes, · acoi d.arnnUn saúdo nacional-popular
mostrar a sua· oposici~>n ~ afta<
instalación,
polas grav1s1mas
conse.cüencias . que se ,poden
E. por todo , esto que a derivar da sua .construcc_ión:
Dou cans .de caza (do 4foello).
ASAMBLEA
NACIONAL~PO- acaparamentos de augas do .
Xesús· 'lópez Gaio.s o;- FriolPU LAR GALEGA-fai pÜbl.ica a monte, ·apertura de pistas éo
sua oposición á tal preter:idida
fe-2!?. O· Pár_a mo ( Lugo).
instalación desta base; e ·poñerá perigo que isto conleva, . m9rte _
todo o seu e·mpeñp e ·a sua forZa' de gando, et«;:. no que afecta ~
** *
zona en concretó, así como
na loita. por qu.e non se .construa. que vaflraer pra toda Galicia.
Neste senso,
pidel le .- a .to~fos os
Ouen 111e poda dar i nforrnaDado que a . información ó
axuntamen.t,os .a· que se pr.011.únci ón sobre 'algún manual ,_ pra
cien en 'contra des ta 'base. -.
respecto é .moi pouca, acordouse
aprend_er euskéra, que faga o
riombrar varias - Comisións de.
favor de me escribí r. María
Veciños con vistas
arrecadar
Xesús Var~la . Souto. Corme
DIRJ:CCION l?A ZONA -DA máis' datos ~os Áxuntamentos
·.coruña
COSTA DA . ASAMBLEA NA- afectados . e colind_a ntes, así
Cl91\1AL-PpPÜLAR GALEGA como pedirlle a todos os
Axuntamentos de Galicia. que se
.* *
pronuncien en contra da instalaVE C1ÑOS E A·BASE·:·, -t ".. · ~iór} 9~~ta base.
,
Buscase tomo da ~· Geogra: Os · veciños a~ordaro11 segui~
· •.
fi a del Reino de Galicia" de
Uns 50 vecfñ0s dos lugares de: . reuníndose' pra loitar en contra
Garre.ras Candi, editada en
Santa · Cruz, Camiño Ancho, · ·deste montexe militar, buscando
·Barcelona, referido- á prnvin ~
tbdos os medios necesarios pra .
Mirandela, Lesón, Le¿ón, Saltar,
cía de Pontevedra. Apartado
Vi las, L2mpón e a Rfüeii-iña,~ do . impedir que o ·intento se leve ao
1
12. Pon.tevedra.
~untamento da Póboa do. ·cabo.
DIRECCION .DA COSTA DA
Cé!ramiñal; lnxerto, Busteseco,
AN-PG
Tara, Xufres, Torón e ·cabrais,
nos pobos circundantes, distor- ·
sioñ.ando a suá " vída --(-Noia;
Ribeira, Portosón ... ).
.A apertura ·de pistas mili.tares,
o roubo das augas <;Jos montes, as
·maniobras que se poidan facer ·
naquela zona,: os ruidos, os.
ti ros... son .factores que contribu irán a morte de moito gando
que hoxe hai naquela rica zon·a
da Seira do Barbanza, .· ~o cal
pode
impedir Unha fu't 4ra
planificación económica), . des·
truindo · así a vida de . moitas
familias, a~ocadas deste xeito á
emigración. - .
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•
por si mesm·as non reaccionarias, somente porqu ~~
. Hay . LJnhé;! práctic~--:1::_hist~rica ~ metoaol?x I~ ;. "t
· t ·· ·ultaban- obstáculos- p·ra o desenvolvetnento d n
te rriblemente e~curecedora ; que consiste en é!nal1z ci r _ ·, ·
r·.:1 pitalismo. (2) ..
- P roblemática galega como un apéndice da española, :
Esta contradicción é_ltopou. a sua . meirand e
x a .-que . lago, con criterios que respostan a. out1 d\ l
proieccióh nas ca·pas medias da pe boaci"ón-, daca balo
latitudes .. Esta posición fai abstracción .das cbnúadí ,
<mtre a cultura autóctona, propia, e o mundo
.cións esistentes a. nivel do · Estado español, e -sacr ali.za
in stitucion.al dó Estado caµitalista e. colonial
. xuicios e -interpretacións que igno.ran precisame.rite ¿
precisamente. a clase social na que. se confunde "~
específico do noso país. A nosa h.istoria particu'lar
cultura coa administración" pro tamén onde podían
está en contradieión e" escurecida "pola histo"ria do
xurdir os restauradores que" reoperan sobre da
.Estádo espñol. Precisamente · na ·relé!ción c!ialéctica ·
tenden€ia a abandonar o gal ego". A contradicción
podemos decir que se tratáría · da antítesis da
nacional aparecía eisí actuante a nivel consciente
espansión imperialist~ que se producil{ i:-ia península, ·
dunha clase social, _a pequena-burguésía, á que, pola
de maneira especial a partir do século XIX, inda que
sua situación intermedfa no conflicto se· lle esixía
xa dend e a Édade Media estivera -a dar os· -primeiros ·
unha definición, uri papel histó~ i co que cumplir.
pasos ·. en ca; to a· dominiÓ · poi ítico . e Pé!Utas .
Estas clases medias das colonias, sobre de todo a
, culturarais. Se, co'ma se ten .dita,. a _nosa .literatura
pequena-burguesia inteléctual, atópase nun drama
recÓlle os sentirnentos e as" aspiracións .d o naso pob~, '.
socio-cul~ura, que se vivirá máis ou menos intensacompre ter perfecto cGnocemento da nosa evolución
mente "segundo as circunstancias materiais e o nivel
histórica pra poder a·plicala, pois dun fenómeno·deica ·
de acu!turac;:ao, nias sempre no plano individual, náo
certo ponto ideolóxico se trata, á. vez que ela m~sm a
colectivo". (A. Cabral )_ Este complexo de frustración
será un b.o documentp vivo da n·osa especial '.
e ~e amargura abriga ás veces a contestar a
conflictividade.
\,. ·
· ·' .
- :·
·
marxinalidade .e a descubrir unha identidade daquela
. E . ün , grave errqr fcrítico empregar crit,erios . . ,.
aparecen inevitablemente as clases populares.
met odolóx"icos ou espa ll a-r .xuicios válidos pra outr as · ·
Ternos, pois, que xulgar a esta pequena burguesía
1ite r;at ur-as -norma l'izadas, pois non resposfan .a nosi1 ::· '·
intelectual, en canto á sua conciencia dos problemas,
dia lectica p<i rticu la.r, tar,ito socioeco.nóniica _coma '
· a luz do papel que ocupan nos sistemas de producció n
poi ítico-ideolóx ica e, por -suposto artística. De nqn '
precapitalistas, sometidos a un dominio capitalista
ter esto · moi presente, _nón entenderemos nada ou
malxulgatemos ( 1 ).
·
·
col nial. A conciencia da ma rxina lidade da propia
. , r ·ci Jcie. i1ecesa1' i~. O mesm·o· Ca-rballo Calero, á h o t a
. _nación, e máis en con¡_;;relo da sua clase, na situación
Resulta indicativo que un home tan conocedon:Ja ·
de · xulgar . o problema dé · V_alle-ínplán, nop acude
conflictiva na que se lle fai vivir, nunca se ch eqou a
nosa .literatura coma Carballo Calero, chegue a facer
somente· a un cr.iter io idiomático, senón que recurre ·a
~oncretar nunha teoría do nacionalismo t¡ue pux ra
afirmaci~ñs como . a ·de que "O romantismo fixo ·
outros c·omponentes · q'ue· clarifican a posición
~n . dúbida . o Estado colonialista nen nunca nos
posibre ·o frorecimento da po$S ía galega ·contempo·.
asimil~cionista do escritor. Di Carballo ' que a pos~tura
términos da loita de clases antagónicas. Non podía se:
ránea ... Foi o ·romantismo serodio o que· nos trouxo a ·
doutra mane ra, polo propio carácter marxinaf da su a
obra maestra que· n.os facía falla: a de .Rosal ía .... Pois · ··: interpretativa de Castel.ao verbo de Valle ten (]e· ser_
rexeitada polo galeg"uismo consciente, xa qu enon -é a
clase, polo coQtesto histórico no que domi·naban os
cando a 11teratura galegq deixa de · ser poesía
s:Ua unha ªctitude galegúista. Castelao in~entou
esquemas típicos do -liberalismo ou todo· o máis do
provincial, por obra de Resalía,· o'ambiente ·xeral -é xa
sempre demostrar que Valle era ur;i. escritor galego,
socialismo utópico, pala propia falla de definición das
o de realismo". Veleiquí uns xuicios tomados da
contra a propia consideración que o elramaturgo _tiña
crítica literari·a dominahte -:no senso máis i.deolóxico
loitas populares, como conscientemente anticap ide sí: "escritores castetlanos .qLie ~enimos de regiones
do término que colocan ao propio autor nun .cale><on
- - talistas e anti-imperialistas. Cando a intelectualidade
~¡a lectal es'~ ..
pol itizada e ga.legaista denuncia aos apresares adoita
infranqueable ao · longo da s"ua história da litern-tur~, '·
_ Ev.identemente, a fala e un s.íntoma sine qua non. · .
'x a que, ao talar dos epígonos,. tén ·cte reconocer que as ;
nqn pasar dos caciques, cregos, alcaldes, boticarios,· .
Pro - o emprego da fala está , condicionc;ido por
escalas formalistas -modernismo, · sirribolismor pau. ·
abogados; ás veces chégase a certas institucions do
nasi-anismo- cáseque npn _atopan cultiva.dores ~eñ
coordenada~ . ideQlóxicas e por actitudes socioEstado. En definitiva, trátase de populistas, homes
galega. Tampocuo ti*emos romáñticos no sen-so~
1pol íti~as e p-sico!·ó xicas mof_c~lrificadÓras. Hai que
que denuncian o capitalismo, pro tamén que tratan de
tradicional, pras literaturas normalizadas·, do término.
. ter _moi prese_nte as motivj¿;¡cións que latexan pra - o
· sacar ás masas de certas abrigas de carácter' feudal; as
1
Tive·m os, ao longo . de 'todo o século X 1X,,esqit.ores
emprego da fala no ?éculo XIX. E:stán as actitudes
masas que, naturalmente, son labregos, abocados á
- realistas, adiánt-andese- aos · productos españoles e
e·n.xebristas, · as actitudes aqueolóxicas; as actitud.es
miseria e a emigración.
' paralizándose con respecto á ev0lución 110 séc.ül.o XX.b1¿rle~cas (produtto do auto-odio) e as actitudes
A "intelligentsia" democrática e populista nunca
Todo esto porque a dinámica e a causalidade -da nosa
antiasiml.f.qcionistas, inda que seña, limitadas por
chegou a se conformar como unha clase nacional
1iteratura é mol outra qu~ a da española .. A nosa .
condic ionaméntos · históricos pbxetivos (de gran de
debido á sua feble:ca económica -non é burguesía-, a
l~tel"atura decimonónica, lonxe de todo formalismo ·
sua marxinalidade no conflicto, ao seu esquío
radi-cal izacioh""' posible da conciencia -práctica). Nada ·
estremado, non se espliica por ;Hraso,· por mimetismo
do que h.ai escrito en español por naddos en Galicia
número, a súa conciencia idealista é culturalista. Non
serodio, senón por unl";la especificidade que ten moito
· me_rez o_ norn@. de ·1iteratur_a galega. Nada de.sta
podía haber proiectos de independencia nacional,
- - que _:_veF- COa _e_speG-i-fiddade· da nosa historia social e
literatura párte, Fesp65ta ·aas · conflictos soci-ais e
capaces de seren levados á práctica, _partindo de
poi ltica ~
.,
·
inclividuais ,dos, nasos homes no nos o · contesto, seña 1
premisas puramente morais e éticas, de redentorismos
Db devandito tíra~e · a con.c lusíón de que noii...,se :
-con perspectiva de futuro ou anguria da desolación,
á percura da dignidade dun pobo. Esto foi o posibl e
pode ter unha actitude positi_v ista a h.ora de facer~
pero sempre dende dentro do grupo. A que sí .
nunha sociedade precapital ista, agredida polo capita ·
val.oracións. A nos a 1iteratura do X 1X é funda-menta[- _
responde e mer-ez 0 nome de galega ten sempre a nasa '
. . lismo incipiente e colonial, no século XIX. En todo
. lin.gua como: un :..f actor previo, pro. ás veces· pu ido ser .
mente unha 1i;terat4'r-p -no CC!miño du11ha desalienaci ó n
caso, a importancia . social e ideolóxica, mesmo pra
cultural colectiva, no'. cami.ña da conformación durrha • , utilizada con actitudes enxebr~stas ' e ridiculizadores.
posteridade, desta intelectualidade, consisti·u en poñer
· Neste-. último" caso, t~mpoco .e stamos diante de
conciencia 'naciona l galega. Ten, ·e ntón, unha · erara ·
os alicerces bási,c os dunha futur.a conciencia nacional
literatura que poÍda anqmearse deste ~xeito, pbis é un
.funcionalidade poi íti~a, e non se poder su_lgar .c·qn
e en recobrar un dos sinai~ mais stmlleiros dun pobo:
arma - asimi.lacíonista., utilizada polo prÓpio colonizacrite~i-0s que non teñan, esta ~ooraenada moi presente,
a . swa 1in gua e a sua , cultura. Sen a asunción do
d~. ~n t_d~-Q, ~á~o,· . rerra_taremo~ . afirmando que
so perigo de face~n9s com,parqnzas caprich·osas e sen
conflicto, inda coas suas limitacións, a ideoloxía, a
en ten o .1d1omat1co. compre complementaló / con ·.
sehso. Precisamente delqt.Jí provén o seu grande .valor
· práctica pólítica e ~a situación cultural da Galicia de
outros criterios ' que o clarifiqueri · na p~rspectiva
~ deiqu Í. proveñen as suas límhacións se a analizamos ·
hoxe non serían posibles. Com.pre, no ustante sinálar
·antiasimilacionistéi, autoafirmadora da .nosa_co'rr-iunic.o ncriterios purarn!:!nt~ artísticos. A 1iteratura galeg~'
que -estereotipos da clase media da época os manteñen
é .un producto, á ves 1I que fornece, ·do agramar · da · . ·dade r~acional ' 'ou · a~imilacion i sta, ·· des¡:>reciado,ra, .,. ·
-en éada un dos escritores e cales 'soh atacados pra
ridiculi'zadora da mesrna. · . .
.
.- .
;.
concienda galé'ga, que jpugna por se conformar cqmo · ·
sµlgar dei'.ca onde sé asumía o conflicto, causa
Ori.xe de,-' clase · dos escritore; e. a -suá ~onciencia
re$pqst: ajntroduccióf. dun capital·i_smo f(>ráneo ·e_á ,
-~- - importante "tamén no térreo ii¡ terario, non. somente no .
. '
.,, ·_- ·_
· :· '"- . _- .
.
1
destq..1cción do Antigo/Réxime, despois do reinado de "" · social.
· estrictamente ideolóxico.Fernando VI l.
.,j
..
• - 1
- As revolucións burguesas apuntaláron-se sobse
Sen' un mínimo de rebeldfa n~n se pode espli.car a
.
- l.
C!negados deka · iste p'o nto, compre mátizar .-cfü 1•
dur:is po:;;t~la~os qt,1e facían_unha défensa .imp·I ícrta ou
volta a identidide que
nos quer facer perder . .
clarexar o que debe, consecuentemente, entenderse ·:
espl ícit( dó uniformismo €Ultura · e 1in.güi_stic-o , da
Rebe ldía q'u~ poqe escoller ~utificc::icions e pontos d<;.
por literatura galega. o mell:or criterio a ter en conta él
libertade e. fra.ternid _ades in-dividuáis .e -. abstractas, · no
mira füversos, der;:idé aqueles' que pensan nun mundo
a_quel que vexa a nosá· literatura .coma··uriha "íesposta
' _n.o me ·d9 . "progreso da . human·idade'', que no.~ eri
futuro mél IOr hástra os que queren a vol ta ao pasado
ao asimilacionismo españolista. Glrbal1o Calero 'tén ·
· senón .·o · progreso 'dq capita;lisrno e o· afortalamer:iÚ)
polo noxa que ,.,,r-oduee ó p'resente
. , ~ .
·: :
utilizado un_ criteri.o que il anomea "fllolóx-ico" pra • . bur_gú~sía, como "clase social
detenta'ra o poder -do
pecidir- o· que entra no epígrafe .d~ literatura-galega e'' Q•,
Estado:-' E>ehde' entón, os· s·e.ctores intelectúais e
(1 ). ;._ o' caso ~de Ce.rnuda·,á hora de xulga~ a Ros~; ·ía. Ver
-que non, ,'x.~ que "té~hi'cameme ~é o idioma e-mpre·g ado ~.
pQlitizaélos, ~-sobre de fodó . en certas nacións,
"Ensayos de poesra..:.:..es.pañola contemporánea" . . ;
o que caracteriza ás distintas -literaturas". ·'(MáJs ~ste
· atopáronse có probLem_a tje que, se qµerían ser
(2 ). - ~ En E. C~rré pode · mirarse qué .' ápidam ent e
criterio que, dende o pont~ de vista empííic.p,.se' R~de ,
· prog1'esistas; ._é ·decir, · estaren en pugn9 ·a!Jer"t
o «" ' comprendéu
a crítica 1iterar ía nacionali~ta, onde estaba o
amasar eficaz, adoece· dunha .Jaita dé ,'compleméntá c·
mundo feudal, ti'ñan que· refu_gar de cenas realicfades, -epy,1f)o-. . -
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