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CLARIFICACION MUTUA
O Partido Galeguista desmár·
· case. · Nu nha circular que se
rep~rtiu pola ~idade compostela·
na ·CO. membrete '~Partido Gal~
gu ista. Santiago", no que se
informaba do carácter legal do
Partido, do .seu concurso . ás
eleccións integrado · na coalición
de "l.:Jnidade Galega", "por non
-atoparse legalizado", .a se pñdia
o apoio da poboación, en
calidade de "militante" ou
"simpatizante", o PG ·lembra as
entid¡ides que o seu vello
homónimo promoví a, entre as
que se 'atopaba a revista "Nós" e
tamén a Nasa Terra. C.uriosa·
mente,
eiquf enx.é rtase · un
asterisco-chamada, que a pé de
páxina recolle: "Esti claro q'ue
nos referimos ao Boletín · A
NO~A TER RA .que comenzot:1

posteriori, y no utilizá11qo ahora
· actua'°I, re'colle a herdanza nacio- ·
nali'sta pota que Castelao, Ale- · - su .autor!'dad . moral ' pará _t6nstixandre Bóv.e da, etc, encarrefra- . . tu irse e~ vanguardia, como han
hecho en Euskadi y Cataluña. su.s--· ·
ron tamén ao . vello : "~artido'
intelectualés y Rensadq•res''. ' · · ~-~
Galeguísta"·. Que no.n .tén nada ·
• 1 - ,.;.;;
que ver co grupo que vén· de se
fu~dar no 1978, .ostentando· o
~g!or ,o so nome.
~

tan .. doado casar . Gaiícia e
Estatuto. Que Euskadi ·e .Catalunya son Eu .sk~di e Catalunya.

1"~

habidó", dentro de todo un
"!·espeto". ~poi a · institución monárq~ica. Pois -si ...-..

.'

·-"~

COUSAS QUE SE DIN

A Real . Academia .. Galega
· xunto_use. · E, cando . moitos
élgardaban se lle adicara ·este ano
o '·' Día d¡;¡s Letras Galegas" ao
_r~cén . finado . Celso .. Emilio .
Ferréire, resulta que ventilan o
seu caso, 'cun ''conste én acta o
sentime.nto de pesar· aa Corporación polo pasamento do seu
ilustre membro"·. Causas hai q~e
-:- reclaman a urxente atencLóri d a
Academia. E así,. - ,( recollem os
todo de "La Voz de GalicJa" d
13), "Por aclamación acordou
ád icar o_ "[){a · das Let1 as
Galegas" próximo ao Rei Poeta
Alfonso X o Sabio, auto r das
"Cantigas de Santa María".

COMPAR'AR, DEPORTE
DE MODA
A esquhda españbla non · lle
dá tirado ,pra diante o Estatuto
· pr.a Galícia. Frar;icisco Vázqu et, ~. ·
diputado psoeci-alista, está grahdemente preocupado por "el
cl._ima de indiferencia con que ·
Galioi'a está viviendo el proce'so
estatutarib", · asegún recolle a
"Hoja del Lunes" ·da Coruña c;:lo
día 13 pasado. Pero inda máis lle
· preocupa' "el total silencio de las :
grandes figuras de la intelectual i·d ad · y el pen's amiento gallegos,
Ql:le una vez más se sitúa por
. e ncima del bien y del m al ,
1
· . manteniéndose totalmente
margen, res@rvando su ''.1J1agiste-·
rio pontifical" ·. _par~ h~blar. . .{-¡

.

. E · que, · pr_a q:uen preteryda
·~ _:· algu.nha aatoridade moral, non é

- A raíz do secuestro de Javier
Rupérez, ·os psoecialistas d e
Euskadi, por boca de Jo¿é Mari
Benegas, e coa "ucedeos", por ·
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Parece que a Real Academia
Galega, q1:1e tén de presidente ao
ex-senador por nominación real
Domfngo García-Sabell, lle colleu gasto ás ceremonias "reais",
e así, ápós ter pasado o Rei de
España pota ·Sé da . ilustr
Corporación, quer demostrar
qu'e · "Reis moi cultos tén
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meio· do -Viana, veñen de ter a
humorada de "exigir al diputado
' Bandrés, de Euskádikó Esker ra,
ciar 1fique tajantemente sus rela·
c1one..: con ETA (p-m) y se
ciefin
sobre el secuestro'' .
;-

Doutr as . veces (eran outros
tenipos), tiñan feíto algo semellante con Herri Batasuna e ETA

senclo o ldearium das lrmandades da · Fala, .polo ano 16, e .
rematou sendo ·o portavoz do
PARTt 'DO GALEGUISTA no
ano 36. Nón tén, polo tanto,
, nada que ver co semanario que
na · actua_lidade ostenta · ese
rubro".
r

. (m).

Humor non lles falta. E como
quen He pide a ...; UCD que
clarifique as suas retacións coa
Trilateral, ou ao PSOE coa ·
Europa dos monopólios... iCómo son!

Oel,icadez·a por delicadeza. A
NOSA TERRA,, na sua . xeira

SUBSCREBASE
RUA
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Estado: Suscripció[\se.mestral, 800 Ptas. Suscripción anual,
1-.500 Ptas.-'. El)ROPA: Anual, 1.900 Ptas·. Semestral,
1.qoo. Ptas.- .. AMERICA: . Arxentina, ·Uruguay, México,
etc. Anual, 2.600 Ptas. Semestral, 1.325 Ptas.- U.S.A.,
;Puerto Rico: Anual, 2.350 Ptas. Semestral, 1.200 Ptas.
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·pes.e tas · invertidos n·a·'Teletónica,
e .. ivai. ti buse~~ ?e · ·qu é so·n
·agora! " :.
O casq é que os 17 "sO:cios"
da Cooperativa saben tanto dela
'
.
dun . ario par~ aqui como poi9o
saber eú. "Nunca na's xu_ntou- a
· ·to ·.ios;- el .'ch egaba no seu GS ou.
nu n , "Mercedes" con - outr.o
home, e amañaba .as cousas un
por un;· antes ··qué deran _ 9s
créditos~ 'viñan a duas e a· tres
· ve.ces por. semana; e agora, xa hai
un ano :que · non _lle ;sabemos
nada. Como que o outro día
. éntrei .eu ,nunha taberna·, é áome
ver saiu a ~cape deix.ando o vaso ,
cheo! " .·
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"El .un día, xa vai pra ano e
pico, empezou a vi r potas casas a
. meter a toda a xente que dera no
choio. E cousa segura, decía, que
parecía que ao pouco temp0,
todos millonarios... Falaba de
duas naves, que é o único que
está empezado, un matadeiro en
Villalba e u nha fábrica de
piensos o~de tora''. Enrique
Romero, "había !Jn abogado de
Sindicatos que era o que o
aconsellaba", empezou o proxecto con cinco. socios, que nbri
eran máis que dúas familias cos
seus correspondentes cativos,
algúns deles recér:i nades. Pero
. nun momento dado xa fe íta a
primeira nave, as instáncias
~ oficiais esixi'an os carnets de
identidade do's sócio"s, e entón, é
cando anda boa parte das casas
de Oleiros, e hastra doutros
lados, "que non meteu no
,,.negódo" porque non lle valr'an
pra obtención dos créditos".

'

E os paisanos, aestas alturas,
teñen un' co~fl i cto ás port ~ xa
ben grave. Os créq_it9s que, se .
pediron en base á sua firma en
branco, -teñen de se empezar a
pagar ·aos tres anos da data da
· sua concésión. '-'Por un lado ,
'é:!ecf á que a Coóperativa se
montaba eri oitb meses, é epton,
aos tres anos, icanto non
habíamos xa ter gañado! . Por
outro, todo era lnsistir eii que
hab.ía· qu iºnce anos ·para pagar
todo, e xa se sabe, a confian'z.a, .
quen · máis quen. ménos deoese _
por -mellorar · algo de como ·
esta"mo,s .. ". O caso é quepara ·os
trés anos xa non faltará moito e
"eu que ag9rdaba gañar 20 oü ·
, 30-ÓOO ptas ao a"no ... _iagora .·
: espero non ter qué ce'ibalas! ".

FIRMAS EN BRANCO

A causa xa viña montada de
antes, e o sr. Romero ("Quico")
xa lle tiifa comprados os terreas
a Aniceto Codesal, que é o
·primeiro conce llal de CD en
Lugo; "x-a haberá tres anos q_ue
os comprou, e por eles, que non
valían dez mil pesos, pagou
225.000 ptas. e logo puxo, nos
documentos para o Estado, que
valen 3 ·millóns ou causa así" .
Lago preocupouse de que
todo o mundo lle firmara "uns
ldocumentos" para pedir ós,
créditos. "El trouxo unhas .
papeletas en branca · pra firmar~
Seica (por el nunca soupemos ·
nada) necesitaba sobre 175
millóns de ptas para todo. É asi
nos enganchou~'.
._Dan os créditos, e o primeiro
que fai o Ou!co é volverlle os
cartas que puxeran os 5 que
1empezaran cando el '. o ·choio;
"eses cinco sori os que mango·
fnean, "qué connosco nunca falou
l_oada". Sigue coas naves, compra
. en Villalba os terreas · para o
·rnatadefro ("miden.,duas· fanegas,
.-ou coas ~ic::Jas de agora, media
· jhectárea"):.. E Ka· os presün;tos

\ "
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RESPOSTAR lDE QUE? .

"' E· AO FIN, PASA POR TOLO.

;,socios" non vol\reroS' saber rnái's
naqa.
"TODO SE LLE
IA EN PROMETER'' .
. ~'El moito decía, moito tal aba·
c:te ·-qué se a' granxa í a ser para
tresce~tas cochas,, para r:nil:.~
·1090, desque derori os ·crédi!os,·
· de que se ia ñomear presi.dent~~
~ se vicepres.i dente:.. De que ·se os
· '.
· cartas que puxerarnos
comen- ·
.

'
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crélditos, nen· os . ga.stos qL:Je
to eran para_ papeleo e para os
prados; que logo xa se nos · ., houbo, ~ por non- saber, nen
volvfar.i .. ·. O caso é que fo(o todo
,. sabemos cbr.no -<lüe se :chama a.
sen nos. daí" eohta de nada, que
C.Ó·operati,va,·_ se é . .Que alg6n
nen ternos idea de que' Banco,de
·. nome ten... o . único que si se .
Lugo foi o que lle de,u - o.s.,:
sabe, é que teh catro millóns de

e

Enrique Bornero, ese home
que -se perm itiu de'cirl .le ·a-u FI dos ·
-seus "consocios", membro· da
1
AN-PG; .Qué poste a meterse en
,Política se metera na UCD, ".que
é a que aos empresarios nos vai
dar de comer", "Dixe'ri'.m que ian
poñ·er cochos d~a recría, pero
neste plan·, hastra 'se cádra poñen .
pitos ... ou unha Sáa de· Festas! ;
porque este home · está meio
bar renápQ" . . Tolos · coma éste
quixeramos nó.s moitos ·pra o
país. Abofé q-Ue xa lles c@riam,os
rnel lor ·uso .
PACO ARRÍ.ZADO.
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SIGLJ E.1RO,· ZONA DE.CAZA: ·
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O pasado domingo día 11
produxose un enfrentamento
entre os veciños .da zona de
Sigueiro e as FOP. Na base, a
concesión, 'para a Sociedade "La
VÉ hatoria", de zonas controladas ·de caza en lugares propieda- ·
des dos veciños.
O conflicto empezou dende o
primeiro · dia de caza, e foise .
agravando cada vez máis. "O
primeiro dia viñeron catro Land
Rover par~ poñer as tablillas nas
nosas propie~ades, sen que· nos
lles d.irarnos . permiso. Entóp as·
saca'inos, cc";n toda a- razón,
porque ·a- nós non 'nos consu Ita-.
ron. Despois enviaron a Guardia
CiviJ para protexer a Venatoria,
para protexer a caza coñtrolaga.
O primeiro dia de caza sairo 500
escopetas, ao monte e - chegan
arredor de 16 Land Rover''.
Niste intervalo de tempo, ·-,m . ·
capitán
G.C comunicoulles aos
ve'ciños· que non , podian cazar
.nesas zonas controladas. Ao /
longo da semana non se prosux9 ,
ningún conflicto, pero o domingo, men1brós da . GC retiraronlles
as escopetas a 11 cazadores:

das FOP; ºsegún a Venatoria, está
xustif icada, porque o que sí está
prohibi~o e arranc~: · as tqbl .illas,
coa posteri.or sanción dunha
multa a .e cinco ·a c_incoenta mil
pesetas .ou · arr-esto ·rn aior sustitutorio: "A~ F~P .actúarqn contrp
eles, non pod1an actu.ar contra os
spcio_s da Venatoria . porque nós
non infrinximos ª .Ley".

A

da

Por outra banda, ' o alcalde de
Oroso em1t1u unha chea de
informes sobor _da caza cando
non asistira nen a primeira
reunión que se convocara para
tratar a problemática das zonas
controladas de caza. A sua v_ez, o
presidente da CC.AA. de Oroso,
Antonio del R io Sánchez e o
seg redario, Amancio Espiñe ira,
socios da Venato ri~, riomearon a
Alexandro Viqueira para ir fa:ar
:n
co
segredario e que a Corpora·
IXJ
·m
ción tomara un acordq, a favor
rrda coñcesión
zonas co~trola·
l>
(1)
das, ao que o segredario
· respostou que o tal non se podia
tomar en c.a nto .que os veciños
non estaban dacordo con esta
med1da. De todos xeitos, o
alcalde afirr~1aba unha e º~Yfl
vez que s1, que os - vec1nds
estaban en tots;i! acorde, e iso a
pesares de QUI?, repetimos non
asistiu a ñingunha reupión sobqr
do caso. _Tamén-_ o que .está
cQntecendo nos - mont~s e_' qu~
- marren cans e raposos. A lste
respec.t o o's · veciño's da zona dixeronnos que tiñ'an _ sospeitas
ge 6ue é a própia Venatoria
c:Íuen envenena os montes,
porque ''o :sr. Cea·, como
presidente dunha -sociedade de
caza, sentíase partidar-io de
envenenar o monte. Por outra
banda, o que está ocu rrindo co
raposo a Venatór~ xustificao
basandose en que se poderlan
organizar batidas, acompañados
da guarderia ou de -membros da
Guardia Civil. "Todos conocemos a m>'sa · afición - a caza r o
raposo. O exterminio na caza é o
precio da venta da caza.
.Sabemos que a pel .do zorro
págase· a un pro mee io de tres a
catro mil pesetas. O.s qu,S? non·
.O (mico q~·e i·~t~nta cont~·o l-ar é ·a : son aficcionados va·n ·por iso.
caza. "Dacordo cóa iei todos
Estrim os dacordo en que o zorro
saben que o m.onte é libre se non
é h1oi -útrl para a ·éaza. Impide as
está previamente cercado''. Evi:
infeccions. Pero hai -un desfase,
dentemente: e niste caso quen
cando a cantidade de ca.ellos é
vai cercar ó monte é a propia
grande, entón ·é un animal que
· sociedade. - "A caza non é
limpa, pero como o núme_ro de
propiedáde privada tjó paisa)lo, ·é
pezas de caza é· rñoi pequeno, o
1
ben · de todos". O control que
zorro debido a fame, dedicase a
quere
exeroer a Venatoria
éaz·a, e entón vai eliminar ui:l.ha
·xustificano po~que . ~ .fin . do .
serie de pQs ible caza" : ..
. .
control é o rexu rdiniento da
Namentras, _f)s labregos siguen
·ca_za: O:'Estes señores tomaron un
a defender a sua · postura. G
pputo yiG"lentam~nte _as coüsas,
enfrentame~to do domingo su·
puxo . unha . chea .de ·feridos,
faltar·on Verdade alegando qÜe
moitos deles inda están do
- había · unhos ~ impos'tos·' ·aqs ·
Hosp itál', e 'seis detidos, p'ostos
· p:n)piéfario_:s< das ,~- finpas; .. cousa ·
:, en .1ibertade o· ·1u:ns· poi a tarde.
totalme.nfo " falsá>' que ;;e .P?de
- "-Chegar.or:i ~ moi.tos efe.ctivos· cl::i
demostrár · . por ' L~y e por
Gtiardia Civil · e a brigada de
·decreto, q'ue· par~f ca"lquer cultivo _
antidisturbios.t:la CrJña. Dispara~.
da . finca fiñán q"úe pedir"permiso ·
ban ·contra as ·ca~s, entraron en_
a ~ -u11ha - Sodedade ·que i?
dous bares e canto todo -rernatou.
meramente '·': de . - c~iadoresJ. e
mor tos de nbs .escoitamoslles
'
pescadores . o "unico fin .e pes~a·r
clecir ,·, que gu~to da correr t_ras
e e.azar. o --·fin é_ que' valva a
deles ...". · rexurdir a · éaza" :- A actuaci.óri

a.e

"Nós mantivemos u nh a serie
de reunións coa· Venatoria, non
chegamos a .ningún . acordo
porque nos d ixeron que, quixeramos ou non, a caza controlada . 1
iba seguir para adiante. E isto é
incomprensibel se nos somos os
propietarios das ter ras".
O SR. CEA OUERE
: 50.000 H.ECT AR EAS ...

Previamente, os cazadores
' mandaranlle ·un informe ·ao
Gobern~dór Civil expoñe.ndo a~ ~
causas do problema. · Hastra
recib
irón
'agora·
non
.
'
/
. resposta
.
·ningunha. E tanto leona .coryw
os medios de comunicación, ao.s.
que enviaron diversas . notas .
informqtivas, silenciaron· toda· a
problemática.
'
"Tódo ísto ·está condiconada
polo Sr. ·Cea:. presidente .. dá
Venatoria, que vai. controlar, a .través dunha sociedade,, 50.000
hectárias de terreo. Toda a vida
. se· cazo u 1ibremente. Estamos
: dacordo en que . . hai que
.· organizar isto, pero ternos que
ser nós quenes organicemos o da
· caza", repetían. - Os cazadores
veñen defender, por riba de ·
todo, a libertade de caza: "Non
queremos que se marxi ne da
caza a quen non poida pagar,
porque, seg6n a Venatoria temas que pagar todos e para cazar
ternos que pertefíecer a Venato- "
ria".
A Venatoria, por outra banda,
xustifica a sua incrusión nos
terreas veciñais, na . Ley de Caza
·porque "a ·caza é un patrimonio
do Estado, as.i como as propiedades do paisano son sagradas, a
, caza - é ·u.n . ben , público ~ o . ·
aproveitamento diste ben : públ ¡.
co é a caza". _

1
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'_.A CAZA;· BEN DE TODOS
En contraposición· a~ afirma- cións que tan os vec irfos das
imposicións. que.; reiteradamente
se · lles viñeron facendo de

AL~ALDAO_A

controlar as zonas de caza, a
Venatoria di que houbo unhos
dialogas· previos, _ porque "ó
unico ·1interés noso' é o dialogo, e •

haL · que ·. deixar a .u n · lado
profu.nidades que · son allea·s a-o
deporte, · niste <;:aso a caza":
Segün a Veriator'ia; ·a Sociedade
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Ve-rgoR-~so _e irracional· espeétácü lo o .dos mei os ·
comunicación social e·sr:fañois, e maxina.mos q'u~
t?mén europeo-ocidentais ~ e · american ~s, · cando
"informan" dos acontecimentos no Irán. Chegan, no
s'eu del írio histérico'.' ,a propoñerén a invasión dun
pa 1\ , soberano, : 'facendo de corifeos incitadores da
, poté.nda - -imperial',' l\lorteamericana. Os ob xetivós
_céntranse rí0 .envenenamento sistemático da opinió .n
púb.I ica._ por meio da distorsión caricaturesca,. do óctio
'coris1Úñisla e- ·" jndustrial izado'·', do ·.ocL:.ilt'amento
preci~o. aos Íeitores ~- televidentes,. dos dados rea·is da
história. Todo se mostra irraeional, sectario, próp rio
de al u me.ad.os destrüti:vos p-or ·caprictJo até o ponto de.
calificar de..1.'luná-.tlc9" a Khomei'ni·.
·
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Mais-. se~- ·rn,á i.or~s--~~-~1:sp·icáci'as . e. saberes,' acat?amos por
entrever que,, por ' e x~mp) o /· o·, manter aos diplomáticos ·
amer icano s como ré-teAS-· na· ·Embaixada .de USA · en Teherán ~
non é máis qy_e lóxis;"a _Gol).se"cu"énci~ da n.egati'ya da poténcia,
protectora do _r éxime~ tirá nico do Sh a-, aaevolver o d iñeimque
este, -os -seu s familiares e colaborado res levaroñ a bancos
ianquis, apropriándose Indebidamente de fondos c;:J o erário.
publico . iraní. Desde - est.a óptica, só · a - arrogáncia do
imp e1-.!al ismo e de .todos_ os seus seguido res pode atreverse 'a ..
· lanz-ar tan rabiosa campaña de desprestix io contra· un réx im_e
pol ítico que o únicó ~ que · fa-i, - nas 'liñas mestras . da sua
~.ac.tuación, é ·defend~r os infereses naé:'ionais, ~obernar a favor

~roso,

iñeira,
aron a
falar
rpora·
, favor
1trola·

-

.

.

·--

ap·licaci.ón a todós os niveis
e PSOE empezan a tjeixar ·de
posioeis. Asi, factor absolu ta lasistir ás xuntas, demora_ndo algo
mente decis ivo en todos os casos
mái s o -membro de LJG, - e
é o salarial, 1que paS'á por r·iba de
. dun pobÓ . expti!i·a do ·-até . o h'oxe, . restaurar a d ignid i;!d e
actuando - igual ao comeñzo da
~dario
calisque-r coFJsideración de fami•
aldraxada e encétar a reconstrucéión do_seu_país. b 1 rán é só
segunda · volta .o de . Coalic ión _
podia
lia numerosa _ o . insalubridade '
outro ~xem'plo · dun"pobo que decidiu dé 0 ar ·de camiñ ar p 'los
Democr-á tica·, por "ser .<:> laoor.
~ciñas
dom i ciliária. - Tense ~dado o caso
- vieiras .da sumisión, ~da estupidez e do' entreguismo aos
p ro pio de funcioñ·a rios". -~1 esta
de que·famíl ias habitando nunha
monopaliós.' Lóxicq que a prensa
serv.ício do imperialisq10
)S, O
- Así, estándo o presid~nté ,da
vivencia insalubre, compartindo-<
re-accione de maneira tah sintomática: sinal do dano qu,e lle fa¡
o piso · e' -con p'roblemas de ·
outra
Comisión, Marcial Castro, ~ da
un Réxime que estataliza compañías de se.guros internacionais
~ciñqs
espácio, teñen perdido a opción - UCD, ocupado-n_o utras mestérés,.
•campos pefrolHeros, a ponto de seren esgotados pola ..
-Varela Vitlal, Xulio Rodrf guez,. e ·.. .isa a
en Q.eneficio · doutra__ famflia
. yoracidad:e · ineans~oel , dé compañ ias depredadoras que.
:; non
un' func_ionari-o s.i-gu~íi a désen ro-- ·
tamén en cor:idiciéns .de (nsalu-- aótuab.an ao seitlihre antoxo; en fin, un .Réx ime xurdido· da
sobqr
lar- Ó trabal lo de revisar_ centobridade, ¡mque >Se n problem-as de.
:. . _-negativa : i f:.~rií a ·aceptar'· pasiva.mente QÍJe ·se. lle ro,uhase o seu
tras·· cento de espedentés.~ na sua
,está
espácio, por ter o ·cabeiá- d~ ·
·tu tu ro.
·
···
·
·
segÚnda volta. E 'ao fin-al, Var.e-l:a
~ - qu~
familia da primeira 5.000 ptás.
\-- lste
Vidal mesmo · pare~ce que; - p:or·, ",
máis no ano de sála'rio oficiakzona ·
mor do sel:J trabal-fo' na ' D.eléJ]a- . .
Doutra ba_nda, a situa·c ión ·de
pe itas
ción de Ba'rr-ios, tamén ab.a-ridona·_: · ..
famflias que ·ocupan viv'endas-·
ato ria
.~ ,
. --~·::- -~.
totalmente en .pr:ecarro _. nón s( _ - este cometido.
)ntes 1
"O que"'está . c'r 9ro ~ -. qtie o-eu:
tén de canta, ou o caso das nais - ·
':1 ..
como
soic» ·non · vciu - se·guir ' aquí'!, .·
so lteiras; que, en señdo seu f\llo
,
~
·
A
.ps
icosi
s
'
de
guerra
· éreada contra Irán por .USA apóiase
le de
{s) maior (es) de edade, se ve
dirla n<;>s. Xulio Rodríguez~; "Nen
-. e.ii. toda unl::ra . r.naq!linár.ia p.rópagandístiGa .de' cuia actuación
¡ de
discriminada
verbo
c:iu.nha
viuda
·
poido
levar
·
ad'iañte
·soio'
.
:
t
.
odo
6
.
"
PRIMEIRAS
·~ debemos. ser. . moi . coscie.ntes .. antes ·de em itirmos xu icios .
outra
que falta ; nen o -Bloque -quedar ·
no mesmo caso; dándose o caso
CONFERENCIAS
- ,.apresurad~·s · e · · p.rex~ic-iosos sóbor de, ·rexímenes po-líti~Ós ; , ·
fo ca
como ünico responsable -se á ·
de na is solteiras· con fil lós
acontecimen.tos ou persoas -de gob'e rnantes que ,significan a '
ificao
subnormais sen dereito a vivencousa sal mal, xa que Jp mos a .·
coric'reción da a:c tua-ci·órr anti-imper'ial ista e patriótica. Os- cans·
lerian
E aquí empezou ela. Pr imeiro,
única
forza
que
traballou
seguida.
que
ladran .en:ra'bex¡;¡dos: estfan no s~u lexítimo di reito de ndn
~ados
PSOE, PCG, UG e BN - PG
, do; anque . sabemós - de ; seguro :
concordaren,
.p~ra a opinión .pública; os pobos, es~an. tamén ~º ·
os da
esixiron que o alcalde mesmo se
que,
-se
s'
a
f_
·
ben
;
-:
todos
.
se
.•. E O QUE DEIXA
sé.ú lex ítimo -'_ ·djre ito.. .: de . .non- . ·se r.en embaucados ~ '-nén
noceresponsabilizara dunha Comisi?rn
: .· apurarán a ' sé . apon:taren ro·
DE DECIR
envé~e.nadcl-s'·con .me~tiras, .terxive'rsación-·e .ocult9mentos , que
'.ar o
encargada de asunto de tan
tanto" .' SeguiriaocsJ' decindo'
indican 1:.1n .' irracionalisrno típico· . de --q.ueri, co n- sustos _de
~a é o
grande responsal;>ilidade. Non
Asi as cousas, os membros da
cancel lal nacional is-ta . que en
.sabe que está perde_ndo_o carrn da históri.a. ·
solefl")nidade,
caza.
aceptou. Logo, PSOE, PCG e UG
Com.isión inda se topaR coa
base· - ao .baremo · actua1 moi_Úls
zorro
esixían a presencia das AA.VV .
"picaresca cidaba, anq.ué_ neste
concesior;1s son ·auténti'cas inxus:res a
na Comisión; non aceptando o
caso revestida de b"rutal irre~pontícias, "pero inda ~sí; nos . noñ-. ~
nonresto dos grupos, por represenA AUTONOMIA .·
sabil idade e insolidaridade .. Asi, ' qujxernos rexeitar a ré'spÓnsabili- .i so.
tar, xa de por sí, a Corporación
l:JNtVERSÍTARIA ~- "
matri.mónios con 'pisos a n'ome
dadé de garé!ntizar !i . másima ~
zorro
aos veciñ'os. O BN-PG, ademáiS:
da muller ·e que o .home solicita " - imparcial'ioade .-q.r:1e p'llidera &igni-:
de as
estimapa · a cooperación popular,
un,· que11 'tén un · bo piso e· se - " ficar ·a .nosa p.r~sénci¿{\ Remat'a- .
A Universidad~ . . como n~n ; podía ser meoos, 'non va i
sfase,
~obre todo á hora de de.nunciar
traslada transitoriament e -a- ·u.n
> ria_iuJi_o· .Rod.r(gt..iez ·c[ itica-ndo a · · ·
·
quedar
exCluida tla:reforma educativa, propiciada polo modelo
los é
9ircun~tancias
agachadas , que
mau pr<;i se facer con _outro eri
· ~ ·actitÍ..l(fe :a(lt ip,opu)ar: ' das AA. ' que
se
basea . na - d~nominada : 1ibertad de · enseí:)a m:a!'
que
esti veran propiciando calisque.r·.·
Vite, OLI. o caso de quen tén , _' !~'que ~ :r:espoSta' a un.ha'
con~titucional. < O texto üe vai regulár '- a áu.tono.rnía _d a ·
·o de
adxudicación inxusta.
algún pisp en ·herdanza pero inda
pólíticª. ~ eri, cori~reta'; .. :. e· •
Universidades cont.é n sabrosos artigos que · inviabil izan, tamé n
10, o
non herdo\,J. E a tar.efa . da
· · " ' -,·., '. ·
aquí~ , 'a posibil.idade legal 'd e <no.ró:alizar _as língua q~e non .
:ase a
O QUE O BAREM-q DI ..· ·
"~ C~mislón,. dil~ma tra~ dilema.,
-~-·~QIJ_EN 'OU)TA -. ,_.
.
sex¡an
o ·e~pañol , xa que aos estudántes_. se 11.es reconece o
... ·
.
~
· .... - '
'· ADEJ.ANTt:; ó ÁSÜNTO?
uilha
di ~~ ito a recebiren .ensi.~d., na linqua'.-. oficial .do .Estado.
'I · A Comisión· ·e mpezou os seus~ . os PROBLEMAS
. . . · . ;: ·
igu en
trabal los, ~.índa ' que -0s seus
INTERNOS
P~rece ·Q_ue · Cliterentes i.nici~ti~ .
a. G
membros, ~ agás Xulio Rodri'gu,ez,
vas partimláre-s: efe. orixe pop ~, la ~ .
~ . .Ad:mít~s~>abertamente : a. pqsilólil'idac;je
crear, univ~r'~idades
) su·do Bloque, e ' Varela ·\/itiat;-da ·
A todo esto,-- -as "ÁA:v\ / , ao ·" estári a ta'cer· chega r á Gornisiónprivadas sen trabas ·de nenguAha caste, como no_n sexan, claro
·jdo's,
UCD, primeiró _-. nÓn asistiran . non' . se acept:qr ':a, ,proposta de
- algúns dos. dados que as 'AA.VV. ·
está, as , _e<;;onómicas, e · Jóxic~_Í-l:lente ·, as ideolóx~cas derivad á,
1 do
-asidtiamente,/edespo·is·,..e.r.i gravia · :· PCE, !. PSOE, e _rnáis .U.G de .·. n'bn'·" qu íxeron ~ dar . De ' t6d9~ -~ - del·as. Aségurase a ~oA_tratación ao profesorado por _conta du n
ostos
a difer:entes circunsta'ncia~s, foran
inelúilas . con voi. e :vófo : na ' . xútos, a éousa fica .asi d~ "crú.: · den0minado consello .'social, institución coa que se vai
arde.
deix-a nao de asistir pouco . e ~
comisión, ·ne9án ca1qu-eira.·caste · · · máis' de 2:000 familias' compos- ·
contra.lar máis - eficaz~ente o servício d_a Universidade __ do
IS cb
·pouco. E os Primei ros prpb.lémas
de · cofaborac.ión~ .ir::ida senda ,,. tel·anas ne-cesitan unha vhte.nda ·
s'ist ema, . pr~textando. -a sua-- integr.ación · social. O ·f_en~meno' da .
a de · aparecer·o~ .. O baremo base de
público que obran no seu"podér
· dig~a; e pouco fl'.!áis-de :200, de"- J>r:
iva.tizacióf'}, , en varjad~as · -fórmulas, vaise pot~nciar _co_mc
para ~
. cantidade de dados de trall'.lpas e
, entre .eías al-gún que no.n a .,~
'adxu?icaciÓn, que é o sinal,ado
·
.
m'aneira
de poñer o _sistema 'educativo, ni;l sua totalidade, poi~
1n én · Polo·'Ministerio 'eta Vi'vtnda .para
argalladas 'd e· moitos solicitantes.
precisa e ·q ue " colará", serán os
menosªº
servício ideolóxico dunha moral:"democrática", que
1atoW
todo 0 :-1erritorio ~statal, ,e que..... · Ao · tempo: anúncian que·, cando'
que . a consigan . Para repartos
~on vai s~r rr1á.is qu_e a mora.l do capitalismo e do imperiali~mo.
)si les
desta caSte, non .todos , t eñen .
pólo tar)to, non-recolle situaci_ón - a Comisión teña rematrido o seu
t,ras
social · peculiar ni'ngunh:a, logo ~
trabal.lo, sera cando exercerán a
"arrestos''.
.
había de revelar a fond·a . cr(ti~a. E a partir daí, é ca11.do os
,.i'riY;usticia que . con levaba ~a sua
conce~lais com'isionados do PCE

r

O Polígono ResidenG ial de
Vite foi conflictivo dende o
momento en que se decid iu
edificalo. Froito dende o comenzo da especulac ión.,_ a especula, . ción sigue marcando o paso
seguinte da sua l)istoria, que vén
_senda a adxudicación das 200
e pico vivencias sociais a
- "repartir" polo axuntamento
entre os cáseque tres mil
solicitantes.
Xa baixo mandados de ante.. riores Corporacións, unha Com isión de . Técnil;os munic1pais;
empezara . coa adxudicación;
pero tan alto debeu chegar o
Clamor popular pera-nte a corrupción existente, que, "advenida -la
-democracia", acordouse confi arlle a tarefa a unha comisión de.
cancel lais.
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FORMA-CIO'N PROFESIONAt ·.

-resumes
equiparación dos mestres · de
tdllere.s· cos de teoría é ampl iar a
. información aos sectores públ icos e ou tros. mestres na mesma
situación. A situación actual dos
centr.os de F.P. afeéta hmdamentalmen~e aos mestres no aspecto
económico e no docente. '!estamos cobr.an do s.egu ndo o coeficiente 6, que nen siquera .
pertence a escala docente,
mentras
que
o
resto do
profesorado ten coeficientes de
10. 12 .. . o que leva aparellado
unha diferéncia salarial superiGr '
as 10.000 ptas. entre profesores
do mesmo Centro , e ca mesma
dedicac ión". A solución que
propoñen para resolver os se us
problemas económicos é un ha
equiparación co resto do profesorado. Tamén, a .este resp ect o,
pa rece ser que o Ministé rio
pasou a Facenda un proxecto de
asignación de coeficiente 8 ¡)ara
os mestres de taller ou profesoFes de , prácticas, a inda que po lo
de agora nen saleu nada no BOE
nen os centros recibiron nin gu nha notificación.

"CONFERENCIA DE LAS
HEGIONES PERIFERICAS".Ven de se ' celebrar en San tiago
de Compostela. Asistiron represent·a nt.es de institucións autor;-ómicas de diversos Estados; tamén
as istiu ----.e presidiu- o Presidente
da Xunt_a, Sr. Ouiroga.
MANIFESTACION EN VILAGARCIA.- Máis de 2.000
personas concentráronse, convocadas polo sindicato de CC.MM.
para protestaren contra d_a
uti lización do "can" e doutras
artes de pesca.
IV · PLENARIO NACIONA.L
DA ASAMBLEA l\ÍACIONALPOPUl,..AR GALEGA.- Vaise
celebrar na Coruñ-a no vind.eiro
mes de Nadal. No seu deserirolo
discutíranse -l(árias ponéncias, de
entre elas, "Cambios Estatutários" e a problemática . dos
marxinados.
CONGRESO DO PAHTI DO
SOCIAllSTA GALEGO'- Tarnóeo PSG ce l.ebrará o seu
Congreso na Coruña o mes que
ven. Entre os temas a discutir
suponse que e.st'arán a cuestiórn
do Estatuto de Autonomi'a -e a
· hipot ética fusió'n co POG.
ENTREGA
DO
PREMIO·
"OiE RO PEDRAYO" .-' Dotado con 500.000 pesetas e que 'se
lle ou~rougo u ao Instituto de
E'studos Ga legas "Padre Sar-.
tri iento".
· MOCION . PE CENS.URA NO
. CONCEJ-LO , DE .OURENSE.Contl'a do concel la l Sáa, que,
apos' de se t,er pre.~entado com 9
independente, apareceu como
r:nembro do Comité Executivo
Provincia l da UCD. A moción
· gañouse por once· votos co.ntra
dez, seodo ostens{bel ao partido
·do Goberno. ·o .BN-PG marchou
do Salón· de Se.sións e ehtregou
· · ·un comünicado salientando que _
.
non existían os independerites
fac~ndolles u nha .c_
r ltica dura ao ~
se.ñ or S.aa e aos demais partidos.
O··señor Saa, a pesares de todo,
non s::iimitiu,' e un concell al. do '
-. PSOE - Íronizou · decin~fo . "Hay ·
· gente <iiue_ está pegada -. al
asiento .... Curiosamente, eo señor
. SaéFvotou' a- moción ··a· pe"sé;:ir de ·
· s~r · el o implicado.

ó dfa 3 do presente mes tivo
centros" .do ,_ Estad·o , - nos· ·-q_ue- . - nións, contactos, paros é algo
: Gal ~~ja:no.~ par~i.cipará.-~- . -~-- . ;_que está no ambiente dos
lugar en Pontevedra -IJ,nha asarn·
blea _de mestres ..Cl~>:· F:P·. . de
Unh-a ._s~rll~i:;i- d_espo.is _volat'!rfa:::·-,. círcu'los próximos dos profesores
· talleres para per_curar~" u_nha
- se. a· creie·brár otitra' asamblé:~ ; en·',- de prácticas de í=.P: Nada máis
solución á sua situaci<ln· d~ri~nÚi
SantiáQQ~:~ndé-se .destaoou :GO-mo · ' em:'e tar o curso xa están algú ns
e económica. Pret~nBeú se,r. ~ h~ ".. ' __-; :.._· - '- ..,~., ,'_ -· ·
>' -.:,¡;-... ~.::.. _centros en paro, ainda que seña
manobra da· ' 'Asodiacíórt ,de .
prj~r!tá~io\ ~\?'teivfndicae·i~_t1: ,_d~ -~ sen o parabén de todos e· na- zona
"Maestros cf~ Tal· I~~:~--- ·it~rixid~ .' _- :: e~~~~:~~~o~ ·~~~s· ~~st~-~-s·.~·, de:,;~,::· de -P?~~~vedrq, e~ c_oncr~t?, .e?.ª
. ,
.: .. _; .~ª :: r _s ~s:_.:_ue teo~~·~_. e,:.._ent~, ~ opos1c1ond e mo1tos. Na ultima
desde Madrid polo Sr.: Járez, co
-. o.pt~? 5 , ~?-us~s ~ - .n:i~•s, ~:: J! ·.sej:J-·"; reunión ce-lebrada o ·día · 10 en
, ·
d -· · · -d · - ' - · ,,
·
-rex.e1tamento <lo p~ro . , , ·· ~,. ', e
.· __
.
.
an:mo
e s·e,cu~ ._ ar _os . p(!ros .
,_ · -~ ...: "·
.·.· .-.~ · . -. ,,. -· · ,_ ·:-: .. _a,ant1ago v:1nero.nsera reafirmar os
intermitentes '. é ., ·carentes éle·
.... --ós . méstré's"- de ".· taller : e-, ,_ p.lantexamento-s in itia is,- é d icer
sentido que, desde qu~ enceto u o
profesores de prácticas de F.p.
contra do paro,
evitar o
·curfo estanse .a p~oducir; ..nalg.u'ns-·
son notícia. Asambleas, . reucoefície-nte 8 coa consegu in te

.o
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A PONTE. PARA UNIR A
1L-LA · D~ . ºARO USA · E A. COSTA.- ·i:;scomezarase o anó
que ven, · s.egundo d·ecl áracións
dun dipu.tádo .Pontevedrés da
UCD . . O .pr:~~uposto das obras
aprobouse · x'a, ~.un · montante de
máis de: 400 rnillóns de pésetas.'
CID RUMBAO, CRONISTA
MAIOR DE . OURENSE.- O
acordo tomotise por u nanim ida".
de nO' concello ·ourensan. · Os
concell·ais do Bloque matizaron
· que debía facer uso da lingu·a
·galega.- Sucede a Otero . Pedray~,
que sucedera a Vicente ·R~sc;:o.
UG E PCG XUNTARONSE
EN SANTIAGO ...:. o tema, 'o
Estatuto · e os métodos 'de
presión p'arp · 11e subir "o teito".
Non asistiu- o PSOE, e o PSG
marchou da sesión · en vrsta do
seu . plantexamento non aceptado, de non facer nengµnha
concesión .

Querida Directora:
emigraci ón .
Eche ben ,cu ri o_so que .agora
Eu ve rdadei rarr¡e ri'te creo .
todo cri st o ande :a ta lar do
que a _situación no Irán tén
mal que · están as coLJsa.s no .
, aínda moito que millorar, e
Irán·, porque ·seiG.a o Khome itén secadra o. pobo que coller
ni é -u h tolo, un ilumin ado,
· aínda moito , poder : Per:o· nese
. . fanátiGQ .'· e "que sei eu ·ca'n tas
cam1n o está;. Os. . ego-i-stas
. causas rnáis .- Preqcupa · rñ-oito
·inteJectGJás éoloniz.ados· e pro~
o das exemións,-o do veh das
vincianos da · nqsa . patria·
mulle.res _: e · unha -chea. ·de
toidan que todo· está ' n.a
cous.as máis. · · Estoutro. día
tra~nqu il igade do. mundo. Fa.-. escoi~e i d i ~ir: que ó millar se ··
lan da situación ~onfl.ictiva e
armaba u nlia guerra e todp
inestable do · mundo. que_ lles
eso por.q ue .·o$- USA non
pón me.d o , porque ·ne fondo,
aturaban esta situación que
téñ~nlle .moito cáriñ'o ó seu.
llles plantexa ,prob'Jem;:is por~ . ·
tr iste e's tátus de tertú liado res
ql!e eies ' qúe'ren que mundo
e espect ador és .. da vida.
. esteña equilibrado e en paz.
Segundo e·les, a cultura sai
,décadas de d ictadura fascista,'
Os ÚSA, _xa. se sabe,· en plan
dos casi nos · e ·s·ó ciedades
despértanse ·agora que .hai ün
guarda_de tránsito, ordenan erecreativas, e cando ,lles · din
· réxím · que' lle fai pupa ó
dispoñen como ha dE;? circular
qüe non, como fixo· o,_ am igo
' imperia lista tío Sam. ·E v~ñen
·., cada quen palas estradas da
Felipe Senén, ·. alpm_ízanse .
e· . disfarzan . a cousa
historia ..
moíto .. ·Por·-· eso ·.prefer·ian o preocupac ión. polos . dir e· i~o s . Xá,_- que . non lles plantexaba
A rnin .· persoalm~~nte Kholwm.a nos, cando bel) caladiproblem9s__de tr..astornos i·r.ter- ·
meini non me· caí 'nen ben ríen
ños estaban mentías. o pretérinac'io.nás, , e. ade.máis saú. en .
mál, .pero p que che aseguro é
tó . Xá . reprim ía, · asesin·áb~,
Hola, . Lectura~ ' e Semana
que · o convaleciente Xá non
·entorcaba e metía ·.nos cárce"
' -vicios . 'seús secadra ·secre.me era nada simpático, b
res a · mi lle.iros de iranios ou
tos- en fotos de co loriri-s, .
probe sarxento de tránsito
·:p~étsas. Eche se.mel lante cues- ·
arrodeado de tillos, cans e ·
. ianqui. Máis. polo que vexo, as
tiÓ.ri á dos que talan .de gulags
alfombras orrentás:.
iras que TIOfl despertou o
. soviéticos e esquencen, poño
D~RlO XOHAN ·
deposto tirano - nas suas
por c~so, o gu la9 ga lego da
·CABANA _

uri · -

o

de

A nivel docente hai unha
deficiéncia grave de instalacións
e material, tanto de Uso como de
traballo (ferramentas) e de
presupostos para adecuar as
instalacións. "0 --grav-e é que se
es.tá potenciando toda unha
poi ítica de subvencións a centros ·
privados e cheques particulares
para escolares, etc... co conse gu inte _restr i nxi mento dos presupostos dos centros estatais. Todo
isto acompañado dunha campaña ben orquestada de carras á
prens a, entrevistas, comunicados
·q ue pretenden dar a entender
que o ensino estatal é moi malo
e o p1 ivado é moi bon, co án imo
·{je deter iorar o único ensino, que
hoxe por hoxe, é o me11os.
discriminatório, o máis xusto •o
menos acientífico de todos".
A Asociación de "Maestros de
TallPr" apoia os paros intermitentes que se están a celebrar,
unha semana si e outra non, para
reivindicar o coeficiente 8 para
·as mestres de ta ll er. "O que hai
que 1eivindicor é a equiparación
· éo resto dos ensinantes, xa que
·existe un próxecto de Ley de
.-reforma".da F .P. que vai moito
máí-s aló dos coeficientes".

1

Po r ou.tra banda, -nos cef')tros
onde domina a "Asociación de
· Maestros . de Taller teñen por
fo'rza q~e fa~er o para i nterm i.tenté. os días 5, 6, 7. e .8 pa ís
fofon ·aménazadqs por · _Cela,
Eirín ·e Esteoan porque doutró.
xeit0, eles · rompían todo e non
querfan saber . nada de nada : "Os
representantes da asociai;:ión na
-asamblea non tiñan argL,Jmentos
_p·ar·é3\ rnante_r o paro e acordar0n
q~·e .deberían ir para '.'c;iarlle
uriha · s'atisfac;;·c ión aos -centros
. que estaban en p'aro e conseguir
a_ reprga.niz.ación da as0ciación",
xa que por oi.Jtros motivos no_n .
poiderol'.l manter a convocator.~_a
- e- a pesar de que ningl!én . v1a
claro. o. p-ran.t exameoto -de paro
nen co.nvencian ·os argumentos
de manobra desp.restixiadora''.
.
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T~n 37 anos,-bos ami.gas entre a .xente de"edpde ·de .PadrÓn ·-nnde naceu- e moitas críticas :entre os mcÍis
.
novas, "un dia ~a Ca.ruña un señor paroume e díxome: o que 'esfas facendo tí por Galfoia pásoo
eu f?OÍ embaixo dos collóns. ¿A qué vén esto? Eu en Madrid fago todo o que podo ' por-(~9lícia, mesmo ··
· - teñenme chamado á Hádio para me diGer .q ue no_nJale tanto de Galfcia. E un home clave na SER, .
e para el a sua cha"'.e. está Pna ~ natu ral i..éfade, amasarme n·un estúdio como se estivesen alfo grupo
de persoas coas que~estou fa .l anda". F íxose coñeci'do con programas xuvenis españois como o "Gran
musical" pero ·"un dia er·guinme pola mañ'á e di.Xen:. noh estou contento coque fago, xa non me dh/irte,
e as· nenas que berraban xanon me ·dician nada" e de.dicouse a causas "máis sér.i as" ... agora·
leva o espácio televi~ivo "300 Millqnesf' para ~introducir.se na -A mérica e quitar esp.iña doutros
·
.. programas que fixera, ''outros malos prog:ranias". .
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Rádio, Televisión, música ... '
en Espqña· e saleum·e un <;:ontrato
¿c¡uén é Pepe Domingo CasJapara América e-·como ·ali si m~
ño? ·
interesaba.
',
Pepe Domingo é un aprendiz
A crítica di que o triunfo ven
de moitas cousas pero sobre
pola tua pos~ción na Rádio.. , ·
todo un ·home que traballa. Que
No.n, · eú creo que foi ünh a
desde que comezou nestas
cousa moi c'lara ... ·o· que p.asa é.
cousas leva trabal lando cerca de
que a x.ente ·pensa que cantando
catorce anos aínda que moita
en galego estaste aproveitando
xente pensa que a min as cousas
de ser gal·ego, bendito aproveita· me viñeron feítas, pero non,
mento porque ' entón' é que
tiven que facelas eu. Moíta xente
presumes de ser galega.
pensa que a Pepe Domingo lle .
"fl
O téü cometido é virte para
axudoü moita xente a ter o que
~·Galícia tan pro·ntá oomo _poiten. Escomecei en Santiago por
~
·das?
'
-;
oposición. T.iven que facer un
<
. - ,._Per.iS.o. .,_que . qentro. -de cinco
exame como todos., lago vin a·
N
_,_
arios, ·a nt'es Vai s-er impesíbel.
·Madrid a aventura, ·sen ter nada
)
·
_
',
p~·cér ' Ünh~ · en:i isor~ gal~ga nor.i é ,
por suposto. Visitei todas - a's ',
.·, .-~ :. , ,'Q~tj~., ~_i,fícil '. fa i . talta- xente qu~ .se .' ·
emisoras até que un d ia- ernpec~i ·
, ,,_
:·,.: ... ·,· móv~ pc~r:que d~spo·i s , de. estar 9l i. ·
a traba llar sen cobrar_· Despois · _
· -~ >. , :: · :-i:no'itqs · ~~9s;co ri tanse as p'psibi 1¡; ·.. ·
pou.co a " pouco . · ás co"usas~ ·. :... ,.. .d.adei '. p~m:¡ue . · i.u)~ aéo~tpm·ase > a ~:.
viñeronme feit.as, pero porque xa.- Úabal la~a, e a basé _de <níoit~ .' , ,
loit;3, ao longo do .camiñ?J.~ -· ··.·· :-<:·.:
·. Naciches 'e n Padrón, ·pero . · . '. ,:
·topaste illado da réalidad~ galega~ ' ,
lné:>n? '
_
.·:_· .' ·,_Pará ti -.cfue· e -máis : imp<lrta~te'." :·º;
=;=;.;¡; ;:_;:¡,;;.;~·- ·>: IYen'd er rhoíto ou -'di,cer' aígÓ? . ;·, <
Non, eu vou cada ·pouco por'
Galícia pero o traballo impideme
· ·A.s duas cousas, .se n'o.n vendo=
Progr~ma e se nón o tixer_
on é
. des-cafeinado. , : · ·.:· .. ' ··facelo máis a miudo . A min
como dec:ia. ahtes -paréceme qüe ·' moito ' non ·podo grabar discos
porque non qu ixeron facelo
, _A- 'tua . · xente _ la. _ q~en -~ Hé é- alg·o - descafeinado·. - Ga'l.ícia porque non· son ren.tábel. Eso é
. encatariame, e e u nha das causas
ainda pero eu creo que. dentro - ·rec.omendach-es·" qtie r1o·n votara?
que teño pensadas a pesar de que
deber ta ser un país independente ~ - Cm problema. E out ro d icindo
duns dous anos haberá . ünha
agora teño un contrato do que
E;u ao que nory quero . que - pe·ro nunca separado do contex- " algo - vender moito. Cando
cadea galega_
me quedan cino anos · e non
voten é a seguir como . estamos." ~.to xerál do país porque entón
intentei decir algo foi nunha
A creación desta. cadena
poido. Si real mente se leva a
·A· ningun partido. en concreto-.
canción que se chamaba "mi
atopariamonos co P>roblel'Tla de
ahondará para que se poida falar
Estamos un pouco barallados, eu
cab'o eso das emisoras galegas da
.que cada persoa que tivern que
pueblo", pois tamén me puxeron
de radio galega, non haberá
cac:l ea galega, gostariame formar
que sei! quizaves a falta de. _ sair para ir a Madrid, . para .
a.parir e. eu retírome diso porque
dependéncia?
parte nese traballo de replanteacostume en, ter un rex1rne
resolver~ algun asunto, para ir a
non lles gusta· nada. Hai
Coido que abondaria, non
político deste ·tipo ... o que nos , Andalucia... é que somos asi,ción da información da nosa
cantantes ga legos de hoxe que
haberá dependéncia agás respeto
terra e ir nun poste da que fora,
falta é .un liper, un auténtico
seremos -. emigrantes toda a vida,
din moito, non obstante npn
da publicidade· pero unha idea
. lider que ll~s -guste_ aos - de
de locutor, de xefe de programas
a inda que haxa moito trabal lo na : venden porque !les falta -, aígo:que se leva a cal;>o por toda
ou de director do programa que
esq~erdas má.is .aos de d_ereitas,
que os discos : cheire·n· máis é!
no's,a Ter ra · sempre sen querer·'
Galícia debe ser reritábe! publicifora,' levantar a cadea galega que
falta un Tarradellas.Gahcia, non se ve. a Galícia máis
alguén irase .. entón qúe poidan
tariamente. A SER pensa todo
penso que e unha das causas que
. Fálase de· autonomia, de
que no idioma, falla o noso, a·
éntenderse, que non haxa un
dende un ha perspectivas publ ic i"unidad de 1·a Patria", ou polo
alegria de Ga!lcia, a t!ttsteza de
ten que facer a Xunta canto
salto tan grande lnon? ,Creo na_
tárias porque diso vive entón un
. antes. ' contnírio da · .Patria galega, da
· Galícia, de/ súpetd' non -valen nen
autonómía pero até certo po nto.
programa en . galega feíto en
. autocleterrñinación ... ~
~
as muiñeiras nen os alalás ..
. Todas as emisoras dependen
Que , i mportáncia lle ves ao
Como · conceptuas o qué s~
.Para min eso da Galí.cia Ceibe
hoxe na nosa terra dunha. cadea
Galíc ia por emisor.as de Gal íci.a
Idioma n_os meios ...de_--Co!llunicadenominou ,;canción protest~?
queda anticuado, berrar Gál.ícia · ción?
, estatal a que · fai que se poida
pode se facer, será un ha cadena
Ten que e·x·istir porq1:1e é
- E moi importante ... de. todos ,
Ceibe pareceme ridícu·lo no
galega independente dos p~ogra
falar da inexisténcia da radio
te.mpo 'e n que vivimos. A ·[nin
necesário. Antes cando un señor
. 9alega.
mas .· que ·lle · mandamos dende
~eitos penso que sempre que o
qÚe fagas se • está ben feito non
da -.canción protesta· cons-eguia
Madrid pero eles terán ;nuito · Catalunyá demostroume . unha
Non hai, . non hai porque,
importa o ' idioma no que este
chegar ás masa:; vendía milleiros
máis' tempo Pªfª facer- ese · . madureza po.lítica co saltó'' que
primeiró, as emisoras da SER, da
contado. Se ti . ves qúe. ' unha ,
pro.grama, O · gran programa · pe_gou ao Estatuto sen traumas,
de exemplares agora ten que ser
nosa cadea teñen qu_e emitir
canción a po<;ies cantar en gal ego ·
galegoque se precisa.
unha canción na que ti te fagas .
sen probiemas, ·case 'sen- follóns.
unha sér.ie de programas que lles
cantal a en ·galego, · se en
Dende tora lti co-m o ves o
Gostaríame que_!.. Galícia deixara
voceiro da maioria do teu. pobo
mandamos . nos dende áqu i..
·castellano, cantala ·en ·castellano.
pero senpartidismos, hai que
pro.veso político en Galícia.?
de perisar neses berros e pensara
Estári obrigadas a -emitir eses
O que pasá é que eu cantei
conseguir gostar aos de esquerno · tipo de . autonomia . que
. Pareceme que estamos -todos
programas, logo teñen u.n tem o
· cancións en gaJego · fai moito
-das e aos de déreitas estamos
moi seguros do que queremos .. . necesita ·cada país de España,
Pra emitir programas próprios
tempo, puxeronme a parir na
Cad(! ponto de ' vista de cada
nun rnomento democrático imque: Gái'ícia teña un autogoberno
pero non é suficiente. Ademais a
_miña própria terra e d ixen ·: non :. .
· paréceme mqi
ben, agora,
portante e hai que aproveitalo,
·publicidade e quen manda nunh~ ·
partido non dan o brazo a torcer
canto máis en galego, se non lles
se~pre dentro do c:ontexto x·eral
· hai que ser un cantañte un
cadea privada como a nosa · e .- nuhca. A postura. . do · Gobemo
gosta ... . Entón escomenzou. o
pouco híbrido, xa sei que ·hai
ten que ·se· f!Otar porque a UCD
do país, de. España lnon? que
coarta moitaSr;osibilidades. Agoexito meu en Hispanoamérica· e
:Galícia teña unha ·dependéncia·
erases soci.ais pero non se pode
quere _ ser o "rei" do Estatuto
ra- na dirección da Ser esta.
aVi van . cancións en galego, ·
do Goberno central pero, sen que
se'r tan drásticos, táp duros. Hai
G<ilego lnon? entón os ' grupos
"estudiando fa~er unha Ce,ntral en
·cancións en caste11ano, vai de .
este · se .meta nos asuntos
un público que nen é alto nen é
Sqntiago para que teñan ao
que
están · coa UCD son
inte_rr:ios. Eso é moi difícil; xa o · todo. · Fixen · unha v.ersión de ~ · baixo, nen de . dereitas nen de
maioritários e isto ·imposibilita .
longo do dia u nha programación .
,;Negra 'sombra" a min góstame, Í
sei, pero o~.que ·está ·pasando é
esquerdas, ün público que podes
:de catr0 ou cinco horas de
que o' Estatuto sexa de todos os·
creo que e·staba ·moi ben feita,
que estamor.10s a f ixar se111pre no
conexión con · t0das ·as emisoras
traballadores . de Galícia; non -vai
gañar sen ser tan partidista~ é
. moi ben cantada e non obstante·
Estatuto ' de Vizcaia ou de
difícil, moi di'flcil _pen> · eu até,
Se.r . ~é (Jalícia, LLigo, Vigo,
ser un Estatufo de todos, porqu€!
· -Gataluhy¡:i e Galícia necesita
puxeronme a parir le porqué?
Goruña, Santiago e incorporar
· seria capaz de facer unha letr~ ·
ao ser maioritária a UCD e moi
un ha cousa distinta. Eu non sei
Po is non. o sei. Eú nun pdncipio
unha en · Ferro!. Eu creo -que ali
' para unha canción ·que lle
difícil que as voces da· UPG, da
como están facendo eses Estatu·
cantei · porqu_e me gestaba, logo
en_, Santiago, onde está o centro
U G o~ de todos os, grupos ·
gestase a todos. ·
_cantar- porque
. X.eografico de Gal ícia e cantb á
, galegos lles fagan .caso. Vai
LOIS CELEIRO
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· A as amblea de Mcstres; eÍ1 "-matriculados que non poden
· Paro est1 'a· levar qdiante unha
asistir ás clases por falta d e
camp.aña a proi de cibxetivos ' mestre; en Caldebarcos, existe ·
· tales como a abertura das · · unha Escola Ünitária que ·está
Escalas. Unitárias · ··pechad~s · · pechada e máis de 30 rapaces .
par.a as _poñer ao servício da
e'n edade 'e scolar. Arredor
Pre~scolar,
desdqbramento
dis.t o,máis de 200 viciños en
Esteiro e sobre 100 en
. das· aulas con máis de
coaren.ta rapaces, mellórn dos
Caldebarcos xuntáronse - en
serv:íe:io~ escolares, _creación... asamblea, acordando ·esixir a
de novos pastos, mellor.a do
reapertura · das · aulas de
ensií)o en xerar, · prazas para
Esteiro e ·a con.cesión do
os me.s tres e eri contr-a · dosPreescolar en Caldebarcos.
traslados for?osos . Dentro
desta campaña, mércóres 7 de
En relación co asunto,
~ santos,
ás
7 da _tarde,
formóus·e unha Comisión d e
reallzóuse unha ocupación
_Viciños en cada sitio, que ·se
simbólica nás Escalas _ de
trasladará venres día 9 á
Esteiro, duas aulas de Pree sDelegación
do · MEC · na
col'ar no Ar~al, e na Escala
Co1·uña para entregaren unha
Un itá ria de Caldebarcos, no
relación dos rapaces en edade
concello · de Carnota, ás que - preescolar cun escrito, firmaasistiron mestres hoxendia en
do por todos os viciños das
paro.
parróqu ias afectadas, no que
Concretamente,
Esteiro
esixen a posta en funcionahai duas aulas concedidas,
mento de contado das escol as
r n
máis de 60 rapaces
devanditas.

O ;t1 de .Setembro pasado, ~n
membro da AN-PG presenta no
concello de Silleda instáncia
interesando diversos· cámbios no
nomenclátor viário das vilas. de
Silleda e A Bandeira, pertencentes ao mesn:10 concello. Aparte a
galeguización das denominacións, a medida iria en arde · á
su~titución · de persoeiros do ·
pasado fascista e outros apelativos sen moita realción co país,
deixando no seu. canto djvérsos '
fillos ilustres do conce_llo ~
comarca, e - algúns outros de
dimensión nacional.
Algúns dos .sustituidos eran os
con sa bidos General Franco" e
"José Antonio". e outros do
est ilo de "San Isidro' ~ (padrón
madr ileño), Vene.~LJela", etc.; e a
proposta alternativa incluí a nomes coma · Manuel Col m,e iro, .
Antón Alonso Rlos, ·Castelao,
Bóveda,' X osé María Blanco
Gerpe; Mancho Reboiras ou o
g1:an lid'er obreiro Adrián Troitiñ.o, depo~tado do Estado españ'o1 ·
e que hoxend ia dá no me a ryas e
institUcións · uruguaias. Perante ·
esta proposta, o acordo da
Corporación fo i de "respetar ·1os
nombres patronímicos existentes, sin perjuicio de que en el.
futu1 o se tenga en c·o ns ide.ración
el r:i t, J ó esc rito u.otros simi'l'ares
qu . ,!. : presenten" .
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FILLOS PREFERIDOS

Pe1 o a cousa non ia qu edar aí.
No Pleno. do 25 d e outono,
máis ben nó séu labor nas
aparece
unha
proposta de
Arr.ér icas.
.
.
denominación de "hijos predilecoutro· caris .
. O de García
tos" do concello. E, os dous
ServÍció en Telégrafos-na Guer ra
"beneficiários" veñen sendo o
Civi 1, directivo .da Acción Catói idevandito Manuel Colmeiro, e
ca, Oficial . Interino rnuh'icipal,
Don Jo sé García Gareí a. Desde
"Frente de .:luv~ntÚdes", vol.unlago, acompáñanse on respectitário na "División Azul", prim e ivos pregos laudatórios, redactaro secretário da "Hermandad de
dos respectivamente por Paz .
Labradores", -"Sindicatos"; etc.
Andrade (en galego,c raro), e un
No- pam~x í rico ~ dicen . os habital José Soto, profesor de EXB
tuais "desprendimiento e altruisex-aHérez (en . evidente espa~ol); · . rno", "dimensiói.:i humana, virtua biog·r afía de Co l.·eiro l\mltase a
des dvico-religiosas, · y por
enumerar as suas mostrás Jeitas
supuesto-, . SOGial-patri ot icas". E
no estranxeiro e as su as relacións · , remata ~embrando a sua cond ico. "mundo pictóric9 español",
ción ·actual de ''SENADOR DEL
tocando d e pásada a sua relación
REINO'',· sen P.'< plir,ar OJ.IP nnl::i
co galegu ismo h istóri¡::o. 1ncide
UCD.

tef\

e

i-POIS VALE!
0.-ca so é que as "me.re- .'' néJ as'' ·
· debernn conv·e nter ao.s mun~iciP s, e, por unanimidade Colmeie con _círico ' votos en- contra·
'Garda (3_ de UG, 1 do PSOE e ·l
1 ndep'Sf-idente),
o · acqrdo ·saiu
adiante'. . E así sigue a cou~a 8ri Silled,a.
O mome'nclátor . .franquista , fica
intacto; 'un . "notabl~" do yello
réxim~ (e do· novo) recitie o
reconocemento do Concello, . e
un dos 'mais grandes · pinto~es
galegas, ·outrn tanto, pero. parece
que en función maiormente da
sua -- contribución á pintura
española. ;,y la vida continua" . .:
. .
COR RESPONSA L.
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CONCESIONARIO SIDESE
·para bu'rense e' provincia_
Galerías Romá, ·td~ .'. s
Progreso, 95 .
Tlf. 231706 - OURENSE

cambeou
a· naso
teléfono ·

50 ANOS TRABALLANOO
PRA"MILLORAR O SEU
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A ·CARN_E QUEDOU

SE~P-RECIO

X.AN·CARLOS CARREIRA
No sector cárnico, en xeral, e no vacuno en particular
veñen sucedendo unha série de feitos qu~ marcan o camiño ·
do que podemos esperar para a nosa agricultura da política .
agraria ·do 6oberno españ'ol. Os i_n tentos de . monopoliz-a. ·ción, a desfeita de feiras e me~cad~s e a drafTlática baixa_do.
précio da ca·r ne son fact~res q_ue determinan a crise pola
qu~ ven atravesa~do o sector.
·A gaderia galega está orientada á exportación de reses
·de recria - ver A NOSA ·TER RA Núm. 77) e, -por O!Jtra
banda, a estrutur;:¡ dos sacrifícios demostranos que a · nasa·
produción cárnica está especializada nas carnes de xatos
novos e gado maior sendo case nulo o sacriHcio de "añojo'',
vaca de mais dun ano pero de menos de dous. 1sto ven
determinado pola nosa especial estrutura agrária e mesmo
polos hábitos de. consumo. O noso carácter diferenciado foi
o que fixo que as medidas que o Goberno español tomou
nos últimos anos para orientar a produción de cara ao
sacrifl'cio de "añojos" non tiveran aplicación na nosa
nación, determinando ao mesmo tempo un descenso da
nosa participa€:ión na pr'odución cárnica do Estado español.
Outro aspecto a ter en conta é quemáis do 50 por cen
da produción de carne provén do sector leiteiro ou sexa. dos
becerros producidos nunha explotación leiteira como un
produto auxiliar. A.si pois, neste contexto . dunha producción orientada a cobrir necesidades al leas, a alimentar as ·
" grandes cidades do Estado e nutrir os cebadeiros .doutras
nacións, sitúase a baixa da carne. Esta baixa, muito máis
importante e continuada que calquer oscilación do mercado
está chegando a uns _niveis críticos, chegando a perderse de
feira en feira, nun becerro normal, hastra 30.000 pesetas:
En princípio, sobre este feíto influen moitos factores.
En primeiro lugar está a restrición do consumo de cariiie
condicionatlo pola crise económica e a perda de poder
adquisitivo das clases traballadoras do Estado. Dado o naso
carácter exportador e o mesmo faito de que o turismo, que
absorvia tradicionalmente boa parte da produción, nor:i.•
acodi ra ao Estado español na cantidade esperada, repercute
t amén sobre da restrición do consumo.
As importacións .d e choque feítas nun momento moi
" oportuno" serven para afundir máis e máis os precios. Con
todo, a carne está sometida a un comércio de Estado e é o
Gobe rno español o único e directo respon'sábel destas
im portacións, que. ten, polo tanto unha importáncia activa
na baixa dos précios de becerrns. Estas importacions d
carne conx e lada, procedentes principalmente da Arxent ina,
Uruguai e a CEE pasaron de 13.810 toneladas en 1974 a
72 .188 o ano pasado .
A desfeita das feiras e mercados contribuí, tamén, a
ma nter e agudizar esta grave situación. , A perda de
vita lidade de mercados como os de Castro ( Lugo), a Estrada
(P o ntevedra), etc. d-iar.ite da celebración o~ mercares da
fe ira d e Santiago condicionan tamén a que os trata ntes

don augusto

atopen má is facijidades, que merquen a un precio
baixo: ·

T•
... ·

'.
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· Xunto a todos estes factores, existen intereses nada
. c laros má is ou menos determinantes como os intentos de
_!i'berali-zación .a o ,cor:nércio exterior da carne, polo de agora
ser:nella que fracasados. P~r outra banda, é evidente ·que
existe u_nha coincidencia un tanto estraña entre a gravi'sima
s ituación que .está at ravesando o · se.c-tor e os intentos de
desm(!n-J:elar. : F R IGSA e éoa discusión no . Parlamento
- espáñol -da nova lei de Mórites Viciñafs, que un· do.s séus
. ad x __tlv.o s é favorecer a apropiadón dos nosos merites por
i:'.
·p_a rte_ rl os monopól1os . para producir carne' en grandes
extensié>1 1 1imrar "Iá. le1). De .c.a lquer :xeito o que si queda
claro é que ·'!. baixa do précio da carne pon de manif_e~to a
d iscrimirfación e. marxi nación dos labr.e gos ga-4.ego;; e o noso
papel dependen.te. que nos fai pagar todas as consecuéncías .
das C:listintas manobras -dos mo'nopólios para ·asegurar os
seus (nter'éses. A total indefensión e discriminación dos
labregos galegas qu~da manife'sta se anali2;.amos· a regu_lación
. .da comercialización do carne" ppr parte .do Góber:no
español. Ef.ectiv.-amente., o Estado considera como produto
. tipo o "A~oj'o tje segur:ida" de tal xeito que somentes existe
précio ge garanti' a e posibil idade de iriter~ención do
F.ORPA para este producto que este ~no ininovilizou de 10
a 14.ooo toneladc':is das ca.les n·a de en Galícia. -Non obstante,
~a vimos · no come';rn do . traballo~ que en Gal ícia apenas se
sacrifican "añojos". Desta · maneira, o labrego galega non
ten garantizado précio m-t'nimo para os xatos que vende e a
' SU a situación actual non lle permite manier ao ' xato máis
te mpo na casa. Esto trae consigo que o produtor non teña
u n précio garanlizádo pois- entre outras causas este précio
· árne nte beneHci.a ao matadeiro. Este problema polo
d e máis su.pon tamén. un grave atentado contra o produtor
de leite xa que como vemos unha grande parte dos ingresos
da explotación leiteira veñen tamén da venda dos becerros.
En resumidas con tas, a ba ix a da ca·rne rep resenta no fondo
e en últim~ termo unha agresión máis que pon 110 !'imite á
economi'a labrega, é un paso adiante na ruina e destrución
do nos~o campo po.r part~ do G.oberncr español fiel servidor
dos intereses dos monopólios.
que . se pretende, en ;'efinitíva, é . sementar a .
incertidumi e a desesperación entre os labregos o-u qu izáis
só tentan arfrbsarnos algunhas. das reperc:;usións da entrada .
no Mercado Común". Aos labrego~ galegas, sen garantia no
précio ·de prodatos, subíndolle seguido pe_nsos, abonos,
sementes, etc. sen créd itas axeüados, ·sen subvencións, cu ns
proxectos de leis que remata;i co_s seus meios tradicionais de _
¡) odució"n (Estatuto do leí te e Lei de Montes) non !-les
q éda outra alterna.t iva que· enfrentarse ii poli'tic¡;¡ agrária ~o
G o berno : español. · Cando dende ·as próp'rias ins.tánci'as
of iciais s~- fala · de que so mente deben quedar 40.000
labregos dos 300.0.00 que existen ne~tes momentos, non
queda máis salida que a asunción da política anticolonial.
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Por XAOÜIN MARIN

A.VIX ILANCIA, O
OUTRO .GRAVE
PR OBLEMA

p,
"D c·sd.e. o an'o 39 o único qu
SG l
q uedo u . ·no mar'· foi a arm aQ
· as <
1.1 es mo - como delegación dt
pap1
Mi.nistério · Civil como o d
prol
Transportes· e .Com'unicacións
am
cunha serie de. 'átribucjóns qu~
ciór
n_o n pode. Cl,lmpl ir porqu e ·se ve en
sup~ra~a
polüs fu rt.iv.os en entE
potencia de embarcacións . E 0
.que1
. certo é que cos catro ·ou cinc.o
pare:
p
m i1 m i 11 ó ns .q_u e . 11 e . paga o
lista
Ministério .. de t'1~ansportes a
xera
Mar-ina, máis o 0,8 "de Obras de\
Puerto -que as vec·es nen se sabe
p a r~a onde van- a,vixiláncia se.ria
A
outra cousa, porque a ou tra
ma r
ad emáis de desbordada, ch egas~
fonc
a d icer que está sobo rnada e com
todo ~ ternos visto aqu il o das
plos
du as mil pesetas no · rol P.ara con ~
cando ch egue a lancha" .
das
ma ri
iAOUI ESTAMOS NOS!
pre s
Os mariñ e iros consideran fu r·
cios
tivos, "usurp adores" dos bens mar.
dos
mariscad ores, ao s que com
· COIJlpran marisco en tempo de cam
· veda, ou espéc ies inmatu ras
· deix
a.inri a que a ved a· estexa .aberta;
moi1
as importaé+óns ilegais e especu- ' cacic
lativas (impo rtar como cría e en e
ve nder como pr.o duto), aos que
sulti
non respeitan o tempo d
t1v a
d epuración do marisco, os qu
face 1
t eñen relacións cac iquis co
Ql'~VI
administración
e ven dua
padE
solucións, para as que xa está
Galí
dando pasos, como é negociar
con );
con Car ril a defesa do rio Ull
ga le~
por parte de ambas Cofrad ías e
sind i
elaboración dunh~s regras:
pol í·
partir de af que veña quen qu er
impc
ao rio.
rom1
"E o das praias. Ños repoboa
unifi
mos as praias, iamos ce n o
enco
ma-ri
douscentos, pero cando ch egab
tura !
a época de mar iscar viñan d
com¡
Corbeilon, de N oía, viñan os d
Carril,-viñan os da aldea e a isto
. ago ra non podemos ch ega r se
un estudo previo das p rai as e u
reparto proporcional aos asocia
dos, non para un viv·eiro seno
para facer cooperat ivas d e 20 ~
30 e .así ir .recuperando as nosa
praias e impedindo qu e entre
capital privado . Claro qu e unh
Administración· como eºsta non
igoal que unha galega e até qu
esta chegue irnos ter pouco qu
falar ,pero polo d e agora x
podemos die ir iaqu i estarna
nós!
porque... lse até teñe
cóntradicións como esta : ven n
· pe riódico que ·un tal Paco Garci
Sobad illa _é o novo xerente d
Plan .Mc¡risquero e, por outr
· banda, por decreto, estab "1
noraeado Mar:iolo González, Uf
home de Palmeira, .un economis
ta moi vencellado
mar, . co
carreira de ~ náutica terminada ..
ou '. esa ' coniiell~iíip de , Calvi~o ..
· p~rqu~ -. non son só as C'ofradias
a~ xente.:dc:i' mar .ten ' qu.e yopa
,
.
,todo's os~ ~ntes ..'.,.'.
. " E menfres os bate iros· _collE
con agarimo'-.as nécoras pequeni
ña.s ,. que " ven ' n.as cordas d
mexi ll'on e :as ,.ootan ao ·.' mar, ve
' o - naseir¿ ·e- .Íevaa~ para unh
,c etárea a yendeL ,
. - E · . vend'eas.: ·É '· mentres
_· verané'ante Rode · b'aixa·f. · ~ prai
por un caldeiró de berberecho
. ou cuoha escafranda a colle
nécora~, os_.re~u rsos e o d ir'eit
ao trabarlo neste. caso das xente
de R"ianx~ ~anse deteríorand
máis ·e mái~: Por iso esta e outr
Cofn~d iéls quÚénse- Gobernar.
1

1

Habia eleicións de catro· en
catro anos ' pero xa se sabia quen
ia sair ·porque "viña o señor ·
Montero·, do Sindicato Provincíal
da Coruña · e o Garcia Hamos,
que .foi . xerente do . Plan
Marisqueiro, e arran?caban to- _,,
do". Nelas ~ntraban millóns de
pesetas, pero nen · se sabia se ·
habia ún patacón. Viñan Cé!rtos
do .Plan· lpara onde? Comprnbanse sachos .'e rastrillos e resulta
que ni11gué11 ·os usaba "nen ·q ue .
tora ·unha compra fastasma" e
até non aparecían nos . iríventá- "
dós. Gova de' intereses particu la-.
res~ foron esmorecendo mentres faéián de comparsas. E- viñeron, :
tiñan que vir, ª!'lºS malos pará
~odo o sector pesqueiro e ·moi en
espe·cial ·para o rparisq1.,1eo. Outra ·
vez os mariñeiros teñense que
~ispo·ñer pa~a . que o aniquila-

e

mento non' sexa total, o pap_el
que poidan xogar os ·Pósitos
debe ser ben diferente. Desté
~e ito ,empezan ·a aparecer Xu ntas
Reitoras· provisórias, como a do
Grove, ou cabildos con outro
f eitio como que entro u no ano .
76 en· Rianxo, e o que o sut~deu no 78 moitas, como a de Muros,
non funcionan e· outras, como a
de Noia, prep~ra elecións para o
2 de xaneiro. Ou izas sexa a·
Cofradía de · R ianxo un ha das
pioneiras na democratización das
mesmas. e por i so falamos · con
xubilados do mar, con hafeejros,
co Patron Maior, con mariñeiros
para que . conten como 'poden
traballar, dáqui en adiante,· os
Pósitos. Foron, .Ahxel G.a lván,
Xan Cebreiro, Xan Manuel
Bravo,· Luis Galván, Xosé Qr-do-

o

ñez, Xosé González, Fernando'
Alcalde, Xos~ Lesende e Xan
OrdÓñez.

e
para

-abriu · a veda d a
(CC.MM.)
nécora todo o ano e non·
somente
a zpna da ~asta_
·senón n·a. r:i'a, e mat0Unos; -0 u _os
centos de ' toneladas de ar~a que
veñ e n-buscar aos bancbs natu:rais
osº que a venden nos -pastos de
Cato ira, Ce su res ... E un eonsenti dor":
o s-eñor comandante-,
'sefn pre _dedndonos: .:..que
ia
·.mirar ... '. ·
· '
-

Maior "o. é¡_ue resaltaría é o que
pod ~ fac e~ unha X.urta Reitora
cando .ten ganas de traba~lar.
:. Porque eu entrei en ·abril deste·
an? e tiñamds de· capital so~ial
1.900.000- pesetas, ,que con algo
que habia por pagar qu·e dabanse
en 1.750.000. Pois con · estes
cartas fixémosll·e _frente a unha
obra que vale májs . de. dez
millóns . e conseguimos- QLJe se
chegue ao remate empeñándonos
· én pouco máis de dous. Péro
Íljirandp para omar vemos desde
o furtivismo -que. non teria
azón . de ser se non fose polos
conserveiros, e'xportadores, de·puradoras: cetár~as que mercan .
·o mariséo r,oubado-, a formas
caciquis d·e comercia_lización · e ·
mesmo ' o ,rachamen.t ode formas
· _tr adiciona is de .v edqs e cap tu ras.
· Pero o pior; de onde sale todo o
ma1, . é · da .- podrída · lei - de
Ordenaci'Ón 'pesqueira que troca
os bens públicos· en bens
· privados -como exe'mp'lo ai esta
a 1ndl!strial M_arisqueira. de
Vi 1agarci-a" _

O local é do,. 1927,. un l·ocal
que fa r.a . almacén de c,arburos
haqu eles tempos e;n que. o
"Pósito de Pescaclores .de Rianc
xo" ·estaba na 'casa onde" vivía
_. R'afael ·o ieste. Con este mes.ni o
· nome "Pósito · de Pescadores de
R ianxo" mandot(os seus. estat.ue- A POÓR-IDA LE'!- DE
tos á· subsecretariá tje pe.sea- hai
"ORDEl\IACION
mes ,·e médiQ ; l?erq non JI.os
PESQUE IRA
aceptaron preci-samente· polo
nome e .PQr ir en español pero ·
· Áriteriormen"ti,- o
Patrón
traducidos do · galega. -· Asi, os
Maior de sempre foi ~osé Maria
· Pasitos segufran co veHo bautisVicenti Alcalde, comprador de
mo franqui.sta:-.Cofrad í a·s. · .
marisco, amigo de - M~i]án Gil,
Hai ~nos, . hor:i rnoitos, .ao ·se " · que g.Ob.ernaba. xunto ce:> sécretáa,brir a veda -- O" ' p.r.imeiro de
.. r-i-o --'--hoxe .. fürici·oná(io " .d_o
·butubre, , o~ mariñeiro.v pagaban
'i.nstituto So.cial da Marin_a~ _até
as ·d~_udas do ve·ránt compraban ·
---· que_ . un hom~ do ' seu . mesmo
unha chaqueta, ·vivlan, un·s indo
cabildo d~cidiuse a formar unha
á ameixa fina ; e· ao'. berberecho
Gandidé!tUra para as elerció-n~ do "
· da,s bancos ;n-attJrais . do · Ulla,
76 e gañou. Saiu Patrnn M-aior
0u.t1:os indq cos Bous· á 'nécora.
Xose· Ramos, · na. actuálidade
Na outra' beira do Ulla, en Cár~il, _:. "' alG:ande .d e R ianxo: e- b .Pósito
-'andabase ·a vela ao ·camarón."
púxose. a antlar!.con 3 ·millóns-de
. ,;O río de Padr6n (o Ulla) só o'
cap'ital social a pesar dé _'s~r anos
A MARI.NA QUEDA··.
ex'plotaqa q pobo de'·füanxo. Eu
malos ~ para . o mar-isqúe.o, . e
DE~BORDADA E...
teño ido traballar 0 berberecho a
continua . ·a- andar ' Cb . Cabildo
"
..
,_
8 pesetas o caixón para a pr6pria
e+exiao no 78, - que escolle-u ·
·E para. seguir co exempio da
fábrica qe "chipico'<;as" que e.stá
c_omo .Patr-On Ma.ior a Fernando
1-ndustrial Marisqueira se un é un
e.n Carril., iamos por tumos.
Alcalde : E'mpezóuse · a · traballar
capitalista cuñ. millón de metros
Entón había ·so catro ou ·c inco
na· Casa do - Mar, füóuse cara
cuadrados e ten que percu rar
viveiros . -a Tecelana, a Nica;: a
cría· para a su.a explotación vai
ar(ilia co cais, a xe'nte'. puido
de Miramar --o Gpto.'.- ~pero
onde a . h·ái, l:;>ueno, un esta na
trabal!~'. . nas pra1as~ -· vmernn
agora, "ago í·a ternos que valernos
oficina, que -pu id.e ra ser u nha
car(,os ·do' P(an Ma-risqueiro e
dalgur::iha batea pa'ra ir tirarnfo
~ oficina de Obras del Puerto, e o
todos -Vl·r<:>TI éomo se· distribu ian,
porque ·os · furtivos che.gan· cos
que fai é mandar xente qÚitar
.fi~érorise asa!Tlb-eas xetais para
seus. m©tbres rápidos e ·levan ate··,
cría proporcionándolles motores
'todo o pobo, . traballouse no
aos rapaces (,a cria)., ·-1.e'vana .para
supe rior.es aos que ten a
·proxec.to dun'h lonxa, equipada
_' as- Getáreas, -que estari ·por todos .
' -_co.n frío para a conservación das - vi xi láncia que non parece preo·os· l·ados; ou veu ese sindi'cato
cupase muito en ·sai rlles ao paso .
.captüras .e en p_9labras ~~Patrón
1

ªº

l ,.

lJ

.

~·

M.LED

s·E-. DE_
·F1M.A
.

J.e ·se ve
1.os en
ÍlS .

Eo

cinco
paga o

•U

m es a
bras de\
1 se sabe
c ía se.r ía
outra·

chegas~

·nada e
ílo das
'.) I Para

ran fu r1s bens
s que
npo de
aturas
~ bert a;

especu·
c ría e
w s que
po d
os qu
is co
dua
a está
1egocia
·jo Ull
digs e
¡ras:
n quer

o

e

~opa

_col le
~queni

ias d
ar, ve
unh
:res
i prai
·recho
col le
direit

ªº

a

FOTOS: F. BEL LAS
.
XURXO FERNANDEZ

ven n
Garcí
nte d
outr
estab
ez, u1
no.mis
lí, . co
na.da ..
lviño ..
=radias

'

A ·· opm1on dos sindicatos
. respe to, á-i nda .que· ta m é·n é c e rt ó
· qµe ·ha i que asumi r directarrier:ite
lidade
CO'n outro t ipo ··d e ·
non sori as in t encións A• d a
sGTM-ING po r 'unha , banda, e
q ue un desenvolvi m e nto rac iona l·
d esde as cofradí as, exc ed e,- poi as·
éx plotací ó ns;" nec esi t amos a 1-e..
admin is.tra~ió n ;·.e UrJ bÓ n exe m. as ce .MM. pola outra, , sobre o
do secto r conseguiremolo en
· . r.a z ~Hi s expostas, ' ao co'n:etido · . cuper~ción 'dos . bancos ' mar is- · .. pi.o é o ,síÍ é ~cio que sobre · o.
papel das _ Cofradías· · e os'
Gal ícia· nun marco pe.lítico no
(i unha central si ndical, agora
que iros ". e- a . creáción douti:-os ,
futuro d~ "sector ·-que é o meio
problemas penden ~es foi posible
que os i-nte reses· popu 1ares sexan '
· b e n , o mesmo carácte r de
moi.tos; n ecesitamos, en t in, """· de v_id a de mq rta~ . famí_lias
a medias xa que, según , declara - ,
hexemónicos e no que teñam'os
rep rese n t'a tividad e ex iste nte no
,. meios de c0~ r eialización "e de
·galegas- '·mantén o prog ~ ama
ció ns destas últimas están agora
plena capaci_d ade económica e'
seu. se~ e; a n~cesidad e d e u rx ir
económico · do · Goberno. Fai a
c crnservación . dos. produtos do
en Madrid prechament~ os que
executiva, tal como se define nas
m a r · ~ que rematen cos · abusos
na explotaciól! ·racional .. dos
ne_c esidade de urx-i .¡:..:_con toda a .
entend¡m dest~ asunto e os que
. BBCC e~ cuias medidas econó~
nosos recu rsbs mariñ-os e de que
monopolísticos nos ' éanles d ~
fo rza ·que requi.re a gravedade
~-·:quedaron nos e_stán autorizados
micas se reco llen . as direcÚicés
ve nda -actuais , así '· como' unha
a riqueza ·~ ene.r ada rev.i,sta . nas .
dos . problemas e xistent~s que ó
para fa lar. .. Outra v_ez ' será.
básicas par,a
d ;senvp)vime-n~o
polí t ica . d ara· do goberno ne ste
Gob,e rno ~e- defina sobre · a:;
, clases · popula r..e-s deixa ben claro
Por parte d.a central naciona- - ,.. que -non .só non-' son · sustitutivas
.. sentid¿: D~ t0das~ ·mán e l1·as,
. dos _s~c~o_res p esqu e iro e marls~
~ornp e~é ncias ·· necesárias .das Golista talamos co seu secretario
fr ad .ias e sol:;:ire ~ sua ,poli'tic.a ao . ·queiro.
somos ·Coflsciente:s de que estas
· as ... actuació.ns de cofradías e
xeral Francisco García Montes:
ceo trais senón que· son complementárias.
As Cofr ad l as no mundo do
-En segundo termo, os problema r ga lega so n institucións moi
·m as plantexados. son moitos e a
fonda mente e n·raizadas ·e cuns
conflictividade existente no seccomet id os p ot~ncíais moí am to r é un pouco o ,seu reflexo,
plos, tan to no refere nte á defesa,
ag o ra ben todos teñen como
denominador común· o abando- ·
co nservación e dese nvolvimento
1980-1990 desen rólase todo _ ·proib,i das o~, 'e n fin, o simple
. A p;:¡sada sem.ana ~ eun íro n
no . total da · Administración· ao .
das nasas r iquezas pesquei ras e
s~ .en Santiago , 4n total . de
-. .un ap~rtado adicado .á o r i.ensesguace -co p.aro tonseguinte.
·sector ~ .os inter~ ses m.onopol ísmar isq ue iras como a n ivel de
·t ación ·profesional dos· xove-·
·- cuar~nta . e . sei-s· re'p resenta.Foi,· asimesmo, curiosa a
t icos que p r im'án . na com~rciali
prestacións · asist enciais e servícións entre . membrÓs a:socia- : ·n ~s- - .es.tudiantis_-'. qúe ·- será
re¡:¡ccion por parte.d:a .Mesa ao..
zac1on e nas ; importancións
ci os de t odo t ipo á xente do
ob'x eto .-de ·estudo. posteri~r .
.dos e observadore( da CON-.
r-esporid~~r ·. a
tan $ensata-,
ind iscriminadas no marisqueo
FERENCIA . ·de. . REXIONS-" pa r ~¡_ bºen dirixir a-· man ' ,de
mar.
Évid e nt emente, o que
próposa .( faita poia r ~presen
por unh~ banda e na pQtenciaPERIFER.ICAS MARITIMAs· ... obra Cando se falou 'do caso
co mpre é comeza r a facer que
tación breto.na) de ~procurar
ción da peséa de gran altura -de
da C.E.E. Unha .m·isfura de .' d e ·-Galfcia · (.poné~cia prés~n- ·
camiñen · neste sentido e que
conseguir . un . acardo gl'o bal
empresas tamén monop'llsticasnació ns con - auto.nom-i~a, na· tada polo , Cons~lleiro -- de deixe n de ser, como até agora en
nos rtemas_ pesqu~,iros entre
a costa de baixura .pola outra.
. cións asoball_adas, _ ~e~ións con . - Pescá da Xunta) . espúxose a
moito s casos, niños de inte reses
todos- os part icipant es e alteo
-Po lo tanto a~ -cuestión non está.
r_e xíme -especial, re x.ións .si·m - , ; situ.-aeión actual" · da pe:~ca
caciq ui les, ou que se conv jrrtan
conÚol
dns
Estadt?S .
en plantexar solucións que
pleni~nte, etc_. : cÓmpofüan
galega f-acendo unha -reférénen organ ismos puramente conrespeitivos, e d icer poñe r · as
exclusivamente ataquen o .. pro- .
vá·riopinto panorama de .asi.scia d e paso ·ir suprésióñ de
sulti vos e con capac idade execu- ·
bases para 'chegar a · alguns
. tentes .á ·. f~rmal e cuas·¡
blerna _. do furtivismo, ·problema
licéncias por_pa rte da C.E.E. :
t1va m oi lim itada como p re tend e
pontos . de . acordo
mái~
grave, ou en base e expe1 iéricias
cer emoniosa. reun_ión._
.. fa cer o goberno UCD . · A
operativos ql)e as _simples
piloto· á m.a rxen de COl'1lpromisó.s
Q progra!_Tia comprendía
pero non se citou para nada o .
gr~ved ad e dos prob le mas qu e
declaracións forma is de bó.s
aparte , das. clásicas vi-s itas
g u bernamentaís.
Necesitamos .
~ tan actua r.tema das discu sións
padece a pesca e o ma r isqueo en
desexos: ' ~.sta - propo-sta ' non
·turístico-culin.arlas'· próprias . ·cos or:gaos . ex ecutivos da
con . urxéncia u nha delimitación
Ga líc ia esixe du n h a acc ión
. foi adiante, po r ser tema ao
do - caso, sei_s "• Sesi~HJS. · de .
CJ~ '. E.· ·e a concesión· d e novas
racional das vedas_e das distintas
conxunta -de todas as cofradías ·
parece r exclu-s ivo -dos M in isté - ·.
.exposioión : e- debate ··--dos
· icéncias - ou- r:enovacion- das
a rtes tanto de pesca como de .
galegas e é' aqu i onde as centrais
ríos · respeitovos d:e Asuntos
existentes -(asegundo o éaso)
ma ri squeo; .necesitamos a. createmas -c:Urectamente relacionasind ic a is - e l as- o rganizac ións
Exte riores ( i ! ) , en fin, quiza
.dos· ca p ~oble ~ átic-a .p.1 sque,i~que levan- a cabo a delegación
c ión dunha vixi lancia:. efectiva
políti cas ternos un papel mo i
. qüe o má"is sensato do que: ali '
- ro-mar ítimá . dos p.ai~es ,par.ti- · . española e . a- comunitá r;ia: 'as
que . suprima a fasquia e 9
importante q ue xogar á hora de
se escoitou foi que inversión
• - clpantes pero enfocados- nun_ re.s.tricións previstas · supoñ"en
abandono existentes hoxend ia;
ro mpe r esquemas locali stas _e
da Autopista poÍ.dera ser ·non
h'a _curiqsá pe~pectiva absolu para a pesca galega ~ un novo
necesitamos unha_ colabo ració,n
unifi ca r inte reses moi tas veces
moi adécucidá para .comun·ia
f.alta · de
tamente
acad e m icista :
na - golpe _ . pois
centífico-técnica para fixar que
encontrados entre · a rmado res,
c.ars~ en Gal ícia, de · aí .que ·
cal~de'iros está, ca.da vez r:náis,
forma de . habi iita i:
-"reti po de espécies interesa potenmariñ e iros e mar iscadores. Nalíoxe estexa en entredrto (non
xións" p·eriféricas ~ · para o
pr~sionando a s.obrepesca ri.as
tural mente, a d iver sidad e e
c iar atend e.ndq ao seu re nd imensabe mos a q ue niveis) o tramo
no . · d·e e én i o
.-rías-, ·o ' fu"rtivismo en ·a ~ gas.,
t r a b a 11 o
to ec on óm ico .e á sua compatibiconip lexid ad e dos p roblem as
Sant ía.q9.-Pontevedra ~ ..
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,,ILEGAIS .. .!
A única organización galega de carácter pói'ítico-sindi- ' . · ·
cal que hoxe ·en dia fica sen legalizar, situase precisamente
no campo estudantil. E é evid9nte que o trabaHo
desenrolado por ERGA, desde c·a lquer óptica minimamente
progresista que se mire, tivo e ten a sua importáncia · o
mesmo na Universidade que oos campos de_ F.P., ensino
meio etc. ainda maior impor'táncia lle hai que apoñer
desd~ unh~ perspectiva centrada. no país, dado que o ~egrau de galeguización que o sector hoxe póida ter, ten a su·a
orixe e boa parte, polo menos, da · sua razón de ser na
práctica arreo desta organización nacionalista. · · _
·
Estes dias, ERGA anúncia unha nova campaña de cara a ·
conseguir de vez a' legalización. Eles dixéronnos que .
"ningun demócrata galego poc;Ha quedar á marxe". Pi:..diron
i nosa colaboración en forma da publicac!ón dun traballo.
E veleiqui.
Un dos feítos máis importantes n.a história d"O
movimento estudantil galego, ·se situa nos finais d~ ano 72,
cando alguns estudantes, n::iilitantes da UPG x_1,1nto _con
vários independentes, crean a órganización estudantil
nacionalista, . E RGA "Estudant€s · Revolucionarios G~legos" . .
E esta afirmación pode buscarse:
que 'ten
o .
. -Deuse resposta práctica á necesidadé
.
.,
, .
'estudantado galega de áutoorganizac1on .comq unica
garantia · de efectivizar a sua loita -en contra dunha· pol(tic-a
no ensino que -resposta a intereses burgu~ses coloni9_is,.· é
polo tan.to contrários aos seus, ar:iglobandoa · ademáirs na totálidade do movimento nacional anticolonial.
· · ··
-A verificadón histórica do papel representado 'por
E RGA en "éxitos e av~nces no m'ovim.e nto estud3ntil tan
importantes como a · galeguización · do ensino, logros antiselectivos, adaptación de ·plans de estudos á real id ad e
galega, alonxamento da docéncia ·de profesores anfü;ientíficos e antigalegos, pasándo · po~as m·aiores movilizacións do
sector (ma'nifestación contra a sel.e ctividade, máis de 1:rinta
mil estudantes na xornada do 27 de xaneiro do 78 contra a
concreción no ensino dos pqctos da Monclba etc.).
-A incidéncia e apoio dun amplo sector do
~studantado reflexado nunha afiliación -numerosa, c.on
preséricia en todos os subsectores do ensino, sendo á única
organización estudantil galega existente.
Xa desde o seu né;!cimento, ERGA topóuse coa
oposición do goberno, debido que ·a ·sua ideoloxia
contrastada na práctica non somentes ,non era asimilál;>el
polo sistema senon que o poñia en enfredito. Desde .o poder
atacouse directamente durante o fascismo e t:lq "d'emocrá- ·
cia" a direita gobernante co siléncio colaboracionista das
forzas españolas p-a rlamentárias (PC, PSOE) mantena na
· Ílegalidade a pesares dos repetidos intentos e campañas
encamiñadas á sua legalización.
Coa caída do fascismo, nos primeiros momento$- d·a
etapa de transición, E RGA .· adaptouse á nova situ.a ción ·
poi ítica - e entre outras causas deGide legal izarse para,
aproveitando as condicións e facilidades que of.er-ecé a
legalidade, poder espallar mellar ·a sua alternativa entre o . estudantado e _consol'idar .a ' ideoloxia nacional-popular no
sector. Desde entón até hoxe cat-ro veces fo.¡ presentada a
solicitude de legalización e outras tantas rexeitada. ' Nas
distintas campañas máis de trinta - cinco mil estudantes
1
•

· firmaroi:i un ·escrite> · esixindo " ao goberno E;!spañol .a
le.gal ización e neste · sentido . pronunciáronse a case
totalidade de asambleas de alunas, claustros de profesores
·direcióris de .c entro, movimentq Nacional-Popular Galega ~
outras forzas poi íticas e socia is actuantes no. país.
A desfachatez e descaro imperialista reflexase nas
' argumentacións dadas polo seu goberno espai}ol cando
afirma 'que dita ilegalidade débese a inexisté.ncia de xanles
xurídicos para as organizacións estudantis,_e que, segundo
e:les, "Os estudantes galegas somos excesivé;lrnente orixinais~
por ser os. úñicos que se nos ocurre organizarnos en todo o
Estado".
.
.
Este argu'mentó, dado polo goberno español, burdo e
_falso, xa que canles xuri'dicos senón existen fanse, reflexa a
realidade própria, espedfica dunha nación colonizada coma
a nosa, onde o calificado por eles de "tipismo estudiantil"
·enmarcas.e na importante autoorganización pópular existente, neste . caso no noso sector, como froito da clarificación
ideolóxica.do· nacionarismo popular.
A razón de fondo da ilegalidade de ERGA é que a sua
alternativa non encaixa nos plans da democrácia española
para o sector. O intento lexitimador da , moralidade
democrática, potenc,iada ao través do ensino pala burguesia
monopolista do Estado e o seu .goberno, atopa diariamente
con posturas enfrentadas. Oposición razonada reclarificada
a todo o que representa a Constitución española molestalles
e tefien que el iminala. O ataque ao ensino privado '€n defesa
da estatalización, as ·posturas antise-lectivas, o enfrentamento co · intento de destruir o noso idioma, acochado no
"'Decreto de bili·ngüismo", a nasa práctica diária na defesa
dun ensino nacional e popular, que resposte ás necesidades
e intereses do noso pobo contraponse direitamente cos seus
·intereses e polo tanto eÁen que contrarrestala. Para isto
nada mellar que manternos na ilegal id ad e ao mesmo tempo
que se crean alternativas enfrentadas, potenciadas, neste
caso le·galmente, desde o goberno como asociacións
estudantis de · sindicalismo amarelo e aséptico ("ley de
al)tonomia universitaria"), fomentase a participación
individual e por subsectores, . intentando rear p maior
degr'au de división posíbel eni:re o estudantado. Pretendese
convertir ao estudantado gal ego _nun calado e indefenso
sector que · ·poida -ser manipulado e utilizado nas su as
manobras.
Deamonos conta que esta situación dase a finais d e
·1979 cando levan anos falando de que en España existe
democrácia, cunha Constitución española, aprobada fai un
·ano, onde se le que todo o mundo pode ex ercer o d ireito d e
Íibre reunión expresión e asociación . Ben é certo que unh a
Constitución española · 'feíta en base aos intereses d o
Imperialismo e polo tanto que pode utilizar segundo as su as
necesidades, non pode aportar en Gal ícia outra causa q.u e
opresión_ De todas formas manter a ERGA na ilegalid ~~e
pon en entredito o seu carácter democrático, unha vez. ma1s.
Por outra banda asemella mesmamente irracional debido au
carácter sindical, nacionalista, iso si, cando forzas poi íticas
que cuestionan máis directamente e sistema estan
legal izadas, a inda dándonos canta do importante papel
xogado polo ensino na asentación do actual sistema.
1
X.A. TABOADA RODRIGUEZ ·
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Tres semanas após a aproba~ion do -Estatuto,
a represión volve 'ser eixd fundamental de As especulacións arreciar da figura do fqturo presidente da Generali.tat
____ ..toda a_tictividade pó~i (rica en Euskadi. O .
teñe n un peso .importante.nos .rumores poi íticos do momento~ Toda ·a
_ · pasado élia. 6 era Fámcisc9-·Caballero, de 24 anos,operación Tarrade!las, da que dimos i"J_o_tícia riunha crón.ica anterior, · -·.
.
si mpatizarite -do PC E, morto por· disparos de poi ici.as
parece ~e momento bloque~da. pblas pr~p.rias d~.cl~_ ra~ións do · p~esid~nte ·
no sentido de que pensa retirarse da p·o11 t1ca.act1va, ·at nda que
de paisano na !.'CAi le Cortés". de ~i lbao. '
Mikel Arregi, de .32 :an,os, concellal de H B na
rnanifesta o seu desexo de cóntinuaf, segundo d·i,
se_rvício de
Cataluña.
·
·
··
looa.lidade nafarra de Lacunza, caiu catro dias.
·
despois,
após a Guardia Civil ter tirote-adó
De todos os xeitos, bai fortes
Tarradellasº, · e parece que un · territorial, grnpos slnd ica1s, e co
o c·o.che no que viaxaba. En ningún dos ·dous
sospeitas de Cll:'e . estdecisión non
Pacto entre os · dous pod e ria
apoid d e partj-dos políticos". ·casos,· asesún-testenjuñas pre~enciais; había
sexa definitiva. E evidente que '"'. signific;ar a· mellor maneira de lle
Neste m ornentó , ··están a levar
$in? is de contro-1. . · ·
·
terá niso ·unha influéncia d~cisiva

o e

nas
ido
iles
ido

ªº

ais~
00

o e

ca a
1ma
til"
tentión

sua
iola
ade
esia
!nte
ada
illes
fesa
1enno
fesa
1des
;eus
isto
npo
este
óns
de
:ión
aio r
lese
in so
;uas
de
is te
un
i de
nha
do
;uas
que
ade
1áis.
) élU

icas
;tan
3pel

JEZ ·

. poñ er cara,· no caso de que tirara
adiante -intensos contactos ·con
a correlación de forzas que
. para diante. Este pacto (Pre.si~ ·. · todos - os-::· grupos de ·· éspáCio
estabeleza e o-s posíbeis pactos
- dent; Pujo!, Conseller ,en Cap, ~ . ií)de-pendentista d-e ·cara a ·conseda dereita coa esquerda reformis- .
Rev entós)' poderia ampliar a ·sua
gui~en o seu apoio; ·éfo -tenJpD .
esquerdai. caso .dé · que "' ó PSUC
ta nestes próximos meses sóbor
que se vari .creando .núcle.os. qe
do . téma do goberno da
aceptara para Benet o carrego
base. · en diferentes, corríarc,:as.
honorífico de Presidente ·· do
General itat. Neste sentido . é
Fontes ben informadas fafan do
Parlament.
preciso destacar que o marco das·
apoio desde xa ·do '·'-Coi'.lectiu
conversas previsibelmente supe- ·..J
Col}lur1ista Cgtalá" grupo separé!rará o ámbito catalán, e na
OS "BEN ETISTAS"
. do de "B-andera Roja" que. ten
AaANDONAN
prensa dixose que Felipe Gonzá· - evolucionado .car_a _plantex_amenlez e Suárez tiveron un intereám:
tos ·nacionalistas, e cunha certa
b-io de opinións sóbor da futura
Por out'ra _banda, .d.entro ·do
implantación ·nó e_ntorno fn~dús- ·
presidéncia da Generali.tat. Non
ámbito da "Esquerra d'Allibera- - triah-Je ffarcel ona-, do PSAN e
seria de estrañar que se fixera
da l?erm.anenté de -Concellais.:da
ment Nacional", p_arece consol ivaler este tema, por parte do
dada xa de vez a candidatura
"Esquerra d' Ali iberament Nacio-•SEMP-flÉ A-REPRESI ON
~seg undo denunc.ia própia' :....· tén
PSOE,
como
elemento de
chamada "dos in~ependentes", - na('. TaméA se _coñece qúe
Co,ma dout:ra·s -veces, p'arece.se ' - replicado que a- pol-icia mestura
negociación ' para conseguir deencabezada xa visibelmente por
alguns sectores do B.EAN . se
· · co mprir a· nOTma de aur)l ntar_a
feítos reais con out.ros falsos de ·
terminadas concesións a nivel de
Jord i Carbonell. O no me que
teñen -decid ido · .a traballaren
repr&sión mesmo despo 1s el : cada - tod o, ·cEH~ ·mentes únj camente
Estado.
demos, por certo, na c.rónica
neste proxecto, á ma rxe da
conquista ·pop.ular. ·uco non tén · "ae confundir e difamar, · nun
anterior, non respostaba máis
decÍsión oficia"! da .organ~z ación ..
"váciladó á hora de aumentar . os · _ in te-nto des~sper-ado .de de.sp r 1stiREPARTO DE CARGOS
que a un rumor, e ¡:;>"arece terse
·se · _todo esto é ce rJ.o, o~ ·
c'o ntroles nén de intens.iflcar ós · xiar a ETA perante o seu ' pouó".
modificado. ·º .definitivo parecéesforzos dos promotores jríari
m ~au.S t1~ atos . na~ Com isarias· ge
·
· ·~
1
Por oL:Jtra banda, e moi
ser "N·acionalistes d'Esquerra' •
agora ·maiormente· Gle _ cal:.a a Eüskadi." - As . denuncia~ ·doSEMPR E A LOITA
-estreita mente relacionado con
Novedade ·importante a sufí- - _consegu.ir _o apoio do F-rnnt
de Euskadi ko
parlamentario
Doutrc.i banda, novos re ntatodo ·isto, hai que situar a
ñar é que-O "sector beneti_sta", - Nacional de·. Catalu-nya, que
Eskerra Juan · Mari Bandrés poi'as
dos ,de ET A (m), (p-m) . e dos
presentación de Jordi Pujol
máis moderado socialmente é --- - ·agora mésmo parece fáct[bel. Un
torturas sob.re Mikel . Amilibia e · comandos autónomos pro.tagocomo candidato á futUfa presimenos enfrentado ªº cons~mso,
sector maioritário -desfe partido ·
lzaskum Arrázola, téñense sucenizan vida política de Euskadi_
déncia da Generalitar no curso
ten abandonada a candidatura.
ten- e.ncetado, ao tempo de
dido-·as _testemuñas de· Ga raik oeCincu enta _k il'bs , de goma-2
da festa de Convergencia este fin
Parece que nen Max ·Canher nen
sectores soCia-listas 'afastados· do
txea · e máis 1r:ujo, do PNV, e dos _ ~stouparo·n na empresa ·"Equipos ,
de semana, sóbor de todo
Sel.larés teñan xa o seu lugar
PSC, uriha . nova· "Convergéncia ·
abogad~s Castells e Reizába1·· deNucleares ·de San_tander", ~ inda
porque isto produxose despois
aqui. O tema do apoio a Ben.et
Socialista" de- signo nacionalista. - - HB, so_bre . ·as torturas no
sen reivindicar, ·o.s am~tralla
das conversas de Convergéncia
como presidente parece _ter a sua
A cand idatt:líá póderia ofér:ecer
. Goberno ' Civi-1 pe ·¡ rufla e no
mentos contra dos cuarteis de
Dem ocrática de Catalunya con
orixe na sua separación dun ·
unha .ocasión de , unidade · deBasau ri ·e Salvatie rra, e. a morte
Cufütel da Guardia Civil de
socialistas de Cataluña nas que se
proxecto na . xénese do que - acci.ón . comunista ás formac "ións
dun soposto confidente e.n
Donosti:
ratificaro n os pactos municipais.
que se reclaman desta ideolox ía.
tiveron moito que ver. Este
Oyárzun, os · secuestros . dos
A pesar de que uns igual que os
Col.lectíu Coml>mista Catalán ,
tema, porén, agacha outro: a
SEMPRE A CONFUSION
polúicos-milátares, o máis recén
outros aseguran que non se falou
diferente valoración da política a·
· PSAN e algun sector do BEAN,..-.
· Aparecen ademais, novas-cam: .. o de Jayier Rupérez, secretário
doutras- cuestións circularon
seguir verbo das forzas da
se·mella, pois, que a consolid.aP.a11as e' decrarac ións que aluden '. de R-elacións 1 nternacionais da
rumores insistentes sóbor do
esquerda reformista, sobre todo
ción · e '.'Nac.ionalistes d'Esque. á participación de ETA en Cci_sos ·. ,tJCD, volve.n ,marcar. o clima de'
feito de que o tema de reparto
rra" como. <;:andidatora _.única - e
. o PSUC. Por olltra banda,
de de lincúéncia común . As í," a "' Euskadi. Ao tempo; o aumento
de cargos, presidéncia da Ge nera"Nacionalistes d'"Esquerra'' non
unitária da "E_squerra d'Alliberanota do Gobern·a Civil de Arab·a, - do · paro, · a lentitudé das
litat, Conseller en Cap, e; con
teima semente ser unha candidament Nacional" para o Parla.citando a Carl9s Cátalá, mrlitantransferencias, autonómicas e a
menor importáncia, Pre sidente
tura eleito.ral, senón que tcncioment de Catal·wnya, poderia s~r
te de ET A (tn) _na cadea, verbo
!dita poi a- amnistia _e contra do
do Parlament, foron dos que se
na constituirse en .movem ento ,
·un elemento·básico,·dinamizado"r
do roubo da catedral -de Burgos· e
"Estatuto del Trabajador'·' da
trataron. Como xa valoramos,
formado ' é_ste, egundo própria
dü movemento" e cor;ector do .
nalgúns atraco~. Carlos Catal á,
UCD, presentan un panorama ao
CDC e PSOE
expresión, por "independentes,
esfaraguJlamento actu.al ~ o espá~ '
entregado ~ pola policia francesa á ·' q.u non se. lle ve _saída ríos mesés
interpelado
grupos de base sectorial
c_.io _i 11dependentisfa. ·
españo la 'e m·áis ·tarqe tort~rado ,
L
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A ESQUERDA ESPAÑOLA DEFENDER.A A "DEMOCRACIA
temas 1 eferent.es :aos pr'o xecfos_·
autonómicos, ao .traoallo léxisla- ,
tivo nas Cortes - e máis a .
Os .qous princip.ais p.artido.s da
·pr'oblemas socioeconómicos,· eaesquerda española PCE PSOE,
tre eles · o Estatuto dos Traballa¡ ·
celebraron unha. •-,,x11ritanza .a
·dores: Eri c~nto ao tema ·· das
· auton~m(as . os.' dous partidos
princípios de -semana cogallode
están dacordo . e_n que "todas as
afianzar ó pacto municipal e nela .
decidiron que si, que tiñ.an que
rexións deben acceder ao mesm·o.
nivel · de autogoberno" e tamén
forta.lecer ese pacto, máis que
nada para loitar · éontra bs
. en · ~~' de aqu ¡ en adiante, debe
atrancos ta.rífci administrativos· . ·aplicarse ao prpádimento lento
como económicos que UCD e
para conc;esión dás 'au.tonornías
!ioberno e'stán · a , poñer~:les aos
que' estipu'la o .. artigo 143 · da.-·
· co ncellos que non sori .gobernaConstitución, pará evitar b
dos pala .direita, e tamén para
amorea.niento dos .referéndums e
que non se repitan roées que xa ... 'dÓ traballo lexislatívo.
se teñen producido ·entre mem- ,, 1 Se_gundo estes dous partidos,
bros das dou's part.idos, e$te feito - "O_ desenrolo da_ Constituc·ión v.ai·
lento pola culpa da UCD, ·cuío
foron calificadQs de " 'inecesarios".
·
goberno non envía as comisións
'proxect6_s qO · m~smo tempo que
~.frena o trabal·lo déstas por meio.

'X. L l:ABANDEIRA

e

o

~ase ·todas elas .. Con· respeéto ao
Estatu'to do_s Trabal.lado.res .es ,. dif~réneias ;dos dous grupo~ .sori
pouc_o máis grandes-, · e m.ant¡das.
·sóbreto-dó po!os ·d_ous .sind icatos;
·UGT ~- CC.00., diferé~c[a s que a

UCD aproveita-·en todQ mom n-··
' to .· para facer · ti-iunfar as
· prnpostas·do G oberno.
. En resumen, .o· PSOE e máis o .,
'PCE ·están'· dacord¿ en que as
su as d.iferéncias :reais non ·son rl)oitas, _ pero · ao remate da
reunion dá que falamos os
re spectivo_s 8ortavoces .~sforzá. ron?e en · ac.!ara1: que · no_n existe "'
ningun programa común, · nen
t_erreno münicipal e
. siquera
que só se comp.~ ometen á manter
reunións .conxuntas .cando se.
trate de discutir problemas_vitais
para o deserirolo da de.mocrácia :

¡nder, as í, _ po.i;: - exempl9 , o
i1 .tt:.:rése do PSOE e do PCE por
deixar ben clai:o que calquefra
:acusación ·que se ]les poidera
facer de inte"ntar o~ frente
popul ismo queda' fora de luga1·.
Asi tamen, a pesar das intención.s ·
do PSA, dos vascos, da minoría
catalana, comu n~Úas e soda! istas
de presentaren enmendas a
totalidade ao .proxeéto de ·Ley- de Seguridad Ciudadana, presentado p·olo Gober-no, ést~ pasou
pala comisión de. asurÍtos·constitucipnais · do Congres.o .sen quE
nengunha destas ' eil"mendas- prósperase a causa ·dos pontos que
A OPOSICl-ON .
.
·estes ·grupos ~on.sideraron nun
PARLAMENTARIA
momento inoportuno debido ao ·
INDECISA
seeuestro do ·parfamentáríc-- de
UCD Javier- Rupérez, reiv'indieaA oposición parlam~ntária
do por .ET A p:-m-. 'Esperan
española ·ten x~ ben dernostrada~ ·
discLttilo
o pleno · _artigo por

no
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cohete que se dirixía cara 6 seu
Dez - mim,Jtos despo·is de
o pasado sábado, 0 mundo / país. · Non había nin.gunha esconienzada a al.erta, o_s r:espo1 -,
estivo durante dez minutós, ao
dúbida.
sábeis da Defensa Aéreª norteborde da . destrucción atómica,
. · Nestes casos, ·os regulamentos
ame.ricana advertiron o seu exro.
ou polo menos, dunha traxedia
militares USA especifican que,
O suposto ra~tro de misil frente
de dime.nsións históricas. ·un
unha vegada detectado e comd~ Costa A'tlán-tica dos EE.UU.,
~rro técnico nos sistemas de ' prob.ado o ataque ner:n igo,
non e.ra senón unhá falsá alarma.
.. alerta nuclear norteamericano
débese dar conta ·~o segredario
Va.rías hipóteses se teñen
fixo . crer que os soviéticos
de Defonsa ao Xeneral en Xefe
deducido logo, pra explicaren o ,,
estaban atacando aos EE.ÜU.,
da .xunta de· Xefes do Estado.
f9 llo técnico. Unha defas foi a de
con pi',o xectjs atómicos, e cando ·
Maior ·· e, . por · .suposto, · ao_
que se· tiña acti.vado o . meeanisse descobreu o fallo, o arsenal
Presidente dos EE.UU., o único
mo de manobras que . s.imula
atómico yankee· xa se atopaba en
que pode ordear un .· ataque ·
falso.s atqques ·nudeares,, pr¡:i ·que
pé de guerra e preparado pra
atómico de · repre.sáli·a contra
os técnicos da Defensa Aérea
destruir~ LJ.R.S.S'.
doutra nación.
, , USA, se exer'citen en condjcións
Este f ¡ 0 do que a impo rtá n'O sábado, durante os dez.
de acción. Outra hipóteses foi a
cia rebc:¡sa en moito a calqu eira
minutos nos que o sistema
,-d~ que alguén teria suministrado
nuclear · yankee estivo ."en
datos ,erróneos ao .co.mpufador
das crises internacionais · dos
últi.mos dias; poido significar a
guerra",. nen Q Presidente Carter
central- ·do 'm.ando da Defensa
marte de millóns de pers9as, a
nen ningún. dos ·outros dos
Aérea n·ortea.mericanc:¡, " e, por
devastación nuclear de importanpersoaxes citados tiveron noticia
último, unha terceira h ipóteses é
tes rexións do Plan~ta e, no pior
dos feítos.
.
de que sobre o Atlántico .se teña
dos casos, o anqui lamento ·. da
Esto é, de certo o máis gra e
producido algún tipo de concenda história, xa que . durante os
tración electrica ou de trubl:Jlén humanidade ente ira.
.
Todo escomenzou o sá bado
déz
minutos de . - confusión
cia .atmosférica, -que emitía sinais
de mañá cedo no Cuar tel da
alguén, na cadea " de mandos
caslíalmente , somellantes á~ ,que
Oefe nsa '_ Aérea nordeamericá na,
mil ita res nordeam;r icana, tomou
em ite n os proxectís balísticos.
situado
no
inter ior .dunha
a responsabifidade de. dar ~ arde .
. Ep cál isque,ra caso, o incidenmontana de · graníto chamada
de despegue de .varios .ávióos de.
te té.A. -prnvoado moitas- polémiMontaine, no Estado de Colodiferentes bases dos USA, Ál.gún
cas' ·no.s -USÁ e tamén no resto do
rado.
destes av1ons (todos, asegún , _m1.;(ld9. O Mi~isterio .de Óefensa
afirmaron as autoridades m.ilita- ·:· np ftearneric:ano, P,r9rnete~1:1 unha
Neste Cuartel Xeneral, . que
ten por misión· é a de .vixi-ar. o
-res USA . despois do incide.nte), :
. inve~t(g9ciqn a foncfo ,. e·asegurou
· espacio aéreo ·dos US·A .é do··
·e.ran ·intercept9res; e o _ $eu :" qu~se "alguén _ setiv-~s:e:~stra.il-f!li- ~
· Canatjá . diante de : ~~lquéira
· obxectivo er9 . o solitá.ric~ : PrÓxec< ·:,-. údo ·n~s , súá~HesJi!)oris_átYilidades·,. -.
- iricursió.n e, . aG ·mesmo tempo,·· , til1 que ame~Z'aba . a. costa . Est~ de~'· ", ..·sé da debidqr:ne'n te p~~ti'g~do_: P rG- : ~·
: .: c;;9(?.rd.iria'r re?po.s't? '. a :un at?que,,
país .
,..
..
.
." " ." < pqr'-'· o'.lltfq · ·9 anda·,>< u·s·-- USA ··.-,
.,'._ ,rexistrollse. ~~»súp~t~ µ11; ~i~?I . de " :'. "Por, <;>Utr,as _ f~rites,, ,rap id amen-: · .. negáro)ls-é · tqt:alr:rieht~ , -_ ~>,: d.~~ : .· ;
'~"-rac:fa~ ' : Ru~ ··>~~dic~~CI · ;_ :qtJ,e;1: í.m>>,".\~" <;i.es.~u~o,rizacl.~.~ P?lp,, Pe.ntágo,~ ', ·'pe_tálJé~ - cori~re{~s ·, )antq:-::: ~o; : "·
: 'qÍroX~bt il hal·fstiGO se' 9<;.hega.b'a .á . no, ~fl~ílWrün' •,.cit{e;óO(I todo,s·os. · -« jn"cídéñiftt COilíéi'Ch~·s mec~ÚÚsmos : ·:.
·, · :é~st~; ~\lán;ti.c~ a'ü?,.LJSA.- ..\ "):-. ":avions<c;Jqe'.:a.~p;~~~fon de_urxen··-> ....:·él~:e,·p~ici~~bn ' {er. t~1ía-do~~barxo a -..:
«" '.-~ ~ A~bi~ual,mer:i~e~ ·8s<· .rnec~0i~~. ,· '.' :.: ·~¡~ - ~ran -:.·~ca~·á(~/s~nqn que a:lgl!~" ·\·.~is:c!JJP,·~ ·- de ' '.qÚe .
-,~p}}álán ;-.: :·
. '. nios.' de vixilanc'ia '·do ·espacio '.·~ 1 • . de~~s '-,fnqi, V:e{e~M~- ,Cflp-aces, de.. .:'~xp·o:j;fer .• milfdezas.·~ .des:-:. seus ·:- _·.
>. a~[.e~- ~s.tán ~·~n< ~o.d:o~ .· os ·~a(s·~~.\ '. ··:'vofir<a.
gr.~b ~·~!N·ri, 9:-inesQ1.c{<:•:p:r--?'P.ids· s·i~terna_s dé óéf~.-nsá·..: ;_ .- · ;. -:
. ' . prógr'a mádos . 'e '; prdte'xidos '.:'pr8' .· ""qué ' aontra':'< c).;~.~·eba.n..:.; .est?ban... · -- '_ : .Unha . vez · mii~, · - o :· veo ·. 'do' .
eliminar calqueira interferéncia ·e · cargados con rnis i.les. ar-térra, de ·. · . secreto. tén recuberto un incidenc.a beza nu~lear, ~ {- · deride ó
· te que por -minutos· - ~ántivo en
indentificar cal isquer óbxeto que
pr.imeiro momento, o seu desti-.
._-vil.o - militar · ·máis ' poderoso do
' ·detecten. O. que viron o outro
di a- os olios electrór;-iiws da .red_e
no . fbi .· a Unión Soviética, o ·
mundo,: e que poido ter moi .
nordeamer icana de alerta contra
p resuoto nemigo que botara o
graves consecuenci9s para to-da a
misiles, e1a · precisam ente un
presunto cohet~.
Humanld·ade.

A 62. ANOS :·DA
RE'V OLUCION
.DE OUTU.BRO

MOJX

\

.,

RAUL FREIRE
Voltandó a .mirada para . atrás, desde este 62 cabodano da
Revolución Sociali!¡ta de Outono pódese constatar a irnportáncia
histórica sen precedentes e os extraordinários efeitos sobre a m·a rcha do
mundo ·-qu'e ti'(eron " aquelas· xornadas de .outono, e. a .subsegu-inte
cons·olida·cj(:>n · ~O poder. soviético -en Rús.ia ;
·
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NO REINO UNIDO

~o,~-rHAY
Segu·ndo o goberno conservador de Margaret Thatcher non
hai pobres no Reino Unido. -tsto
non é
cer.to.
Un estudo
. recente mente publicado (1) por;
un funcionari~ que leva máis de
vinte ar:ios traballando en organismos de beneficéncia, afirma ·
que entre 5 e 14 millóns de
persoas vivian na pobreza err.
1968-69 neste país. Case un 20
por 100 dos V el 1OS estaban na
indixéncia, e outro 44 por 100
estaba á beira da pobreza. Os
grupos socia is máis afectados
eran os parados, os doenfes
crónicos
ou impedidos, as
famílias dos peóns e aquelas'
onde so había un cabeza de
família.
O p i'or do caso é que nos dez
anos tra~scurridos desde aquela
encuesta' as ·cifras teñen vari ad o.
Se po·r unha parte a lgu ns
consegu iron romper · o ci'rculo
vicios.o da fa me, por outra parte
o desemprego multiplico.use case
por tres desde aquelas datas, o ,
número dé xubilidados subiu un
25 por 100, o de fami'lias.dun so
cabeza (¡;lor divórcio solteiria,
viudedade, etc.) tense· mul tip licado sustancialmef7lte ( hoxe
850.000 esas fam1'.1 ias) etc.

POBRES

O critério utilizado no menEscócia, xustamehte en zonas
cionado estudo para def inir a '" · despoboadas. .
pobreza é o ·da pe rcepción de ·
A pobreza cébase sobre · todo .
subsídios sup.lementários do·
nas capac ·inmigrantirs do (m-Estado (Supllementary Beneperio; da Conmonwea lth \~d1<:1fits), . e qu'e aá unha . cifra de 5
. b riña que, máí:s que '"rriancor:numillón.s. Outros 9 millóns están á"
nidade';,. como . ás ·veces s~
beira da pobreza, p recisan
tráduz, significa "república" e
a'x udas familiares, .sofren · pfivad"esi,gno~ ·a forma de gober'no
cións e non po~fon · participar no.
que sustituiu · á monarquía
' estilo de vida· considerado como
.ingl·esa no século XVII), e tamen._
normal na comunidade. (0
os. do Mercado Común e , do
Reino Unl-.:-:lo ten . 55 millóns de
Mediterráneo, entre . os cales
habitantes).
·
co'nta_n a9s galegas'. e máis. aos
Hai que engadi r- que. entre as
portljgueses. .
'
rex ións ma1s afectadas poi a
Máis como explicar a persispobreza figuran a Escócia, Galés
tencia destas éifr.as indicativas da
e o Ulster (que ten o desemprego
pobreza, apésar das medidas
máis alto dci Estado). No caso de
tornadas por suces.ivos gobernos
Escócia, por. ' exe mplo, está
para combatela? O autor, a.inda
comprobado "cientificamente o
que non desenrola a conélusión
descen-so .do índice de intelix'én. norí pod~ ~v i ta r constatar que n~ cia dos rapaces, paralelo , á
mio lo do problema . están "as.
emigració,n forzada que sqfre ese
contradic ións dá ecoriomla de
país· desde. as· tristemente famomercado
e - do capitalismo
sas_expl:llsións de campesiños no
monpolista que torh'an z.onas do
século XVI 11 que .tiñan: por
próprio Estado en países do
obexto deixar o campo libre
Te rc_eiro rv}undo.
para a cria de ovel las · que
CARLOS DURAN
fornecerian
a
lá
para as
Londres
industrias textís do 1mpério.
Tampouco é concidéncia que as
( 1) Poverty in the United Kingdom.,
pr imeir as centrais nucleares do
by
Reino Unido foron instalad

un
faun
"tase
vert
fe ro
dos
Rachaba o !?lo feble do imperialismo e, por prinieira vez, o
proletariado facíase co Estado destruindo o poder da .burguesía . la
convertirse no ~spello a seguir polos traballadores de todo o mundo na
sua loita pota emancipación, por todos os pobos na sua loi ta pol a
líberación . Era o princípio do fin para o sistema capitalista e o primeiro
paso cara o futuro socialista da humanidade traballadora .
A realidade política e social da UR$S, xurdida da Revolución do
ano 17, tivo que enfrentarse á feroz agresión imf)erialista . Saiu
vencedora da guerra civil e frente ao intervencionismo extranxeiro. Saiu
robustecida do cerco imperialista (o chamado "cordón sanitário") para
· afogar ao poder soviético a agramar, sentando sóbor de bases sólida s
diante da agresión fascista que achandou amplísimos territórios da
l)RSS causando millóns de vitimas. E os pobos que conforman a URSS
oferecen hoxe un novo triunfoÁ despois de facer frente a chemada
"guerra fria" desatada polo ' imperialismo, roa .realrdade dunha
sociedade socialista avanzada da que a constitución aprobada río ano
1976 é o reflexo. Nestes 62 anos de avance e o medre do campo
- sociali_
sta foi inces·ante ainda que certamen te dificultoso. Hoxe a sua
realidade é unha · mostra dos dlferentes proces~s de ronstrución do
socialismo, que teñen ampliapa e enriquecida a sua práctica baixo os
pr. in~ipios cun;iuns do socialismo cientifico, te.nse convertido nunha
garantía firme para seguridade e para paz mundial. o campo socialista
que tivo o seu inicio na Revolución de 0utono está in tegrado por1
Estad0s qe todos os continentes en moito.s dos países que se liberan das
gadoupa? do coloniBlismo e do . imperialismo escollen a via socialista
corno "é o caso de Mozambique, Angolá, Afganistán, Yemen do Sur,
Vietnam, Laos, Cuba, etc...
·
E ,oútono · do 17 trocou r·a dica lmen te, revo'l.ucionariamente o
panorama mundial. Foi defir.itivo no despertar · dbs . pobos e no
desenrolo do movimento de liberación. ' naciona l. ·a Movimento·
Comunistá Internacional vaise sitüar na primeira fila do trente
anti-impe rial is ta . e a existéncia do campo socialista v.ai axudar
grandemente ao avance libertador dos pobos asoballados, e a' in f lu ir .
d.ecisivamente nas suas opcións, o Própio feito e os obxetivos, pe~e as
s_
uas contradiccións, -do movemento dos non al ien ~dos é únha boa e ·
importante mostra.
,
O recue e a crise do i~peri~·lismo- é o feito histórico que corrobDra.
o .pau latino troque da correlaci_ón de forzas a nivel mundial e demos't ra
'que é o sistema de res'posta a u_nha época ·histórica periclitada, mentres
que a Revoludó.n de Gutono rep.resenta o co111enzo .:....cheo de trancós e,
d1 f1culdades, que dubida cabe- dt..rn novo futuro e cunha nova vida para
a Humanidade. Tamén hoxe os traball'ado·r'es e os pobos oprimidos do
mundo inteiro seguen a ter a sua aliada posta na Revolución ql'Je dirixiu,
Lenin ~o ano 1917 na fu~ura URSS.
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Xa ' comenzou e¡ eta·p·¡i válida ·._ Leir·~, Lugo, Coruña .. :
para. praticar o deporte oa caz.a· e
Non 's abemos se á xente
' ainda que non hai moitas peza?.
quylle gasta "a caza do árbitro''
esperemos se contenten coas que
lles gastará tamén a outra caza.
corren polo monte e non vaian
Desexariamos que asi ·f o.se, xa
buscar aos campos_de deporte a
que, certamente, esa xente está
unha
espécie
á que · non
me]ldr no monte qué nun campo
cu idandoa pode chegar a sua
·. de . deportes. Esperemos que o
. estinc)ón, con todas as co-nse·
col lan como c~nsel 10· e se a sua
cuéncias ql!.e, iso. levaría: os
aversión é pala ·cor negra que se .
árbitros.
dediquen a cazar·có rvos .
·
Saen, xa a mañariciñ.a, moitas .
O_u tra espé,.eie á que fai tempo
escope.t as ao monte, algunhas
lle andan. dando caza é a dos
na~ mans de deportistas, outras
periodistas deportivós, d e~ta.can
rias de. · d:épredadores, alguntias
d_o s·e "Os Mo~enos" de Bar·c elona
nas de loucos, que énvoltas pala
€ o señór N'úñez. Esta xente tan
néboa d is.par-ah a todo · 6 que se ,
"demócrata" que quere cambear
move, producindose algun aci- · ao fút~o l, apal·e a; ¡imedentra,
dente,_ e se r:10n son má is é
bót~lOS do seu trabal lo, decláraos ..
porque "Deu s non que re", como
~ 'persoa non grata", e; para ·~
di a · nasa xente. Por haber até
colmo, impi'denlles que.cumplan
houbo un . -~'caz'ador" que lle
coa sua obrigación de irifor.mar.
disparou a u.nha vac'a que estaba
Pero non fai falta ir aos Pafses
pacendo; d ixo pensar que . e ra
Cataláns ou a Canarias, para
unha lebre. Non - deb ia ser mu i
encontrarse con trabas· e pre·
bo '. tirador cando só ·a fe r iu
· sións, verd áde señor Presidente
nu nha. p·ata qué tiña· branca.
do Pontevedra.
En Ourense ' están a quedar
Xa é hora que as Federacións
partidos sen xogar por falta de
e o. Po9er - Xud icial controlen
árbitro~, e non . porque vaian da
estes cazadores furtivos. Tamén
caza, senón porque esa espécie,·
xa é hora de que se desenmascé;l· como d iCiamos ao co1Tienzo, vai
re aos "compoñeiros''. que só
_camiño de.desaparecer; non é de
están ao serv1'c¡io .do poder.
ex_traña; despojs do qu e pasou en
. ,. PUCHEIRO
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PÉQUENO BOXEADOR

Estase comezando a realizar
un ambicioso estudo sóbor a
fauna galega. Tal estudo concré-·
' tase ao grupo dos animais
vertebrados, isto é, aves, mamíferos, peixes, reptiles e anfíbios,
dos que se pretende saber coa
m'áxima exactitude pos(bel, calé
a sua situación actual (ahondan·
tes, poboación normal, escasos,
en perigo de desaparición .. .), así
.como a sua -distribución polo
'país, abranguendo un total
. aproximado de 450 espécies
distintas.

Tal estudo, que se pretende
realizar en toda Europa para
poñer ao d ia. os coñecimentos
sóbor os vertebrados, farase en
Galícia a través de dous grupos:
por un ha banda un grupo de
biólogos que traballan para o ·
Banco de datos de Gal1:cia,
r.ecent'ernente. creado, e po ,la
outra outro .eg.u ipo da Socr iedade
Galega de História Natural con
grupos . traball~ndo . en Ferro!,
Coruña, Vigo e San.tiago, e.entra··
lizando os datos e material eni
loca is cedidos polo Museo·:d~A
' P~bo Galega. Ambos gn:ipos
traballaran por separado, podé-ndo se a o re rría te . contrastar . o.s
~e.su ltado;; . .
·' O estudo · pretendese r:ealizar
.. durante -· cinco anos, do ·1 980 .a1985, tratando con anteriorida. de de facer · uns mapas onde ·
aparezan todos os dados canecí: ..
dos da fauna ·gálega até o ano BO, ·
por moifa que· ·sexá· _a · sua
antiguidade, , a ·fin > de pode:r
,comparar a situación actual da
. rnosa fauna coa distribución

dens:idade primitivcis, e - aqui
débense :. buscar 450 animais
aparece un campo no que os
diferentes). -·
Je itores poden colaborar para un
A i_m portáncia do proxecto é
mellar coñecimento das distintas
grar:ide . se consideramos · que
espécies, pois todo tipo de
unha vez coñecidos os resultainformación que se reciba sobre
dos, terse inform.a ción veraz para
os animais estudados é ele
tratar que os Plans de Ordenainterese; un grande número de ·
ciór:i do · Território. de· Galt'cia
animais son moi semellantes
consideren os· lugares. de interés
entre si, como as distintas
natural que deben conservarse
espécie~ de morcegos ..as diversas
no naso paú, donde, co.nio
espécies de ratos, etc.; pero ¿que
pensamos, teóricamente·, non .
cazador nofl pode d icer:- "No
deberian darsé ·problemas de
monte X do cancel lo Tal, cacei ·
interféncias ·entre . conservación
fai dous anos un coello"~ ou "En
.N~tureia édeserirolo,:(débese
ta 1 parrÓqU ia do .~oncello. y, nai
,Chegar a un . desenrolo armÓAiCó
aínda este an'ü aJgo 'nha iebre''?
entre-. indústrias, u.rbanizacións, ·
A . Sociedad e Galeg·a de Histór ia
turismo'; ecinservación ·da Nature:
Natural, · coa que ·se ' .poqe
za e óutro~): Tal como· -se pode
contactar escrioindo ªºapartado .
ler . no escr~ito· ·difl,.1 ndido·. pala .
330 de Santiago:, ·ag.radece to'do ;, . SGHN 11a' irriensá máioriá ·dos
tipo de in-formación, -.e necesit~
ve.rt'ebrados ·p:o d.e n ser utÍliz°ados
, ter colaborad~~es espallados por · · · có~o'. iric:!'rcadores da degraditoda a,xeograf1a galega.
ción ou alterac.i0n do meio no
. Postos.-á fala c~:>n .r:nernbro~
qÚe ·v.[ven e . do que dependen".
~.sta Soc1edade·,: ir.id-icpnnos .·que . · pó'.r · oÜtra · banda cómo .. xá
a principal· ~i!ic~l~ad~· ~?~ ~ue_:- . indicamo.s, rion se trata -d~ ·un
se atopan na actual1qade é o
estudo limitado ao noss):-. paí~
- ·asp~cto· financiero; pois -~ son . _ se_nón _- que · 'pilo.· co_n trári·ó estes
~01tos . os gastos -~ª!ª .Po,ne,r o ·
e-studas entran· directam_entE
proxecto en m~rcha (p~nsese
·déntro' de un proxecto de grand~ .
que·· sementes · p~ra despl~z-~rse
_e nvergadura que se quere realLzar
por toda -~al1c1a ~<:,:- : precisa~
~n ·.foda Eur-opa · e por pr:imeira
-. uhha
mor.ea · de
litros de · . · vez quiz~ais, . ternos a posibilidade ·
de .poñer os nosos coífocimentos
·gasoliña), polo.· que .espe.r¡m
' contar con aportacLó,ns 'dff· unha ·
á" · mesma< altura .. 'ca · -noútros
série de «entfdades · ás que: se ·.· países. · · ·. ·
'
dirixiroh. . Expliean·n os ·. ·tamén
, Est·e é
·proxecto, que como
como unha vez· cos ·dedos def .
dicirnos, depende en gran maneicampo -na man, debe:n ·p-asalos a
ra das cólaboracións que se .·'
mapas que levan unha cuadricureciban; . todos, cazadores e
las de 10 kilómetros ..de _lado
pe~adores, profesores-de escalas
·(resultan aproximadamente uns
·ou in~titutos, xentes d.o campo,
t.rescentos. vintesete cuad1-c.ados; e
amigos da Natu reza, estades
cada
como dixemos
,_ in,vitados a partigipar.
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r.emata), · bueno, p.orque me
Coa popularidade ·que esta
go~a. Ao. pérgunt~f He · se nGn ,
acada·ndo Pantera· Hodrfgúez
o boxeo galega vai - gañando
seria para gañar mo itos c:ártos ·
dixo _: ~;Non .nón é . .iso; polos · :
pra.c ticantes. - Estivemos no
xinásio do P2 :ácio~os ,depe>;.
cartas- non é. Gostar iame
prof~sio~~I · pero non . pard . ·
tes da Coruña e vimos como
e·ñ trenabarP moita.s rapaces dE}
gañar , cartas ~ senón para ser
como Pántera. ··
· catorce, .d azasete, dazaoilo ·e-,
'Contóunos logo, que non ': ..
. até un de oncé anos: Miguel·
ten . -. medo · aos · golpes ·' no ~·
Lópe·z Ma_rt(nez. Un · rapaz
box.eo que nó coléxio nU-nca
miud iffo e _vivareiro que · se.
move· polo m.e io dos outros - se pega con n inguén, que non
lle· gasta 1ía~rse. ''Ao coléx.io
boxeadores ·no X inásio COmC>
vo i a ' estudar'", remato u - se fose na sua próprja casa ·e
decindo.
.
que ''fixo · guantes" e . todo
·Miguel e~tá desexando ter ._ ...
con Pantera-. · Daba led íci~
clazaseis anos · . par'a poder ,. ·
611alo Úce.ndo . espello, . o~
disputar un combate sérfo. Xa
pegándolle ao saco; desenvól-·
que espera que o seu pa ¡ lle
vese mellar que falando, xa
condeda o .perm isa, "o meu
que é 4n.-pouco ti'mido,. así e
pai deixa·r;ne boxear, como el
todo . s~púxolle unha grande
foi boxeador,,. góstalle que
alegria saber que 'ia sair no
aprenda golpes.
periódico. ·
Era xa tarde e o boxeador
Escomezanos perguntánd0 ·
lle polos deportes que practi- ' máis xoven tje Gal (cía tiAase
que se ' marchar para casa.
caba; a ~a -comestación f.oi:
P-orén deul le tempo a pergun· -Só
boxeo, bueno, no
·tarnqs: -" lVasme sacar éh.?
coléxio "tamén pratico
Ao contestar!le que si, pero ·
nataci.Qn; pero o quemáis me
·q ue non sabi·a ,- que día
gasta é o boxeo. ·
m_a rchou movendo a cabe-za e
-lPorque che gasta máis o
decindo: ,;Pois vou ter que
boxeo? .Desp0is de c~vilar ün
mércar o periódi_có todas as
anaco, CO(ltesta: "Porque da
semanas ... ''
for_z a (despois dun siléncio
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A "1 ne rrupción do embarazo", que coñstitui semrne unha medid~ frustrant_e e de fracaso que n on
pode se r recomendada como técntca· antic.once.ptiva, non óbstante,"-é':rnenos·perxudicial q'ae _o "at>od:o
crirni i1al", primeiro pala sua mortalidade com praábel a do p_arto, segundo pola ~tmosfe_ra psic lóxica
totalmente diferente o ser' foita tora da clandes.tinidade . ·

Na xa longa históri a da chamdd ·a~ " 1'V ol uc-i'.ón
c.lemográf ica" atopámonos coa segu inte secuéncia: 1N FA N:
TI CIDl.0 - ABORTO CRIMlf\!AL - INTEi-rn uPc;:10N ' LE GAL - ANTICONCEPC ION. T ratarei de anal izar todo istb .
Som entes os dous pr imeiros pr?ced eres .(infanti.cidi o. e·
aborto cr imina l) ' t iveron u.nh a impo rtánc ia. real . duran.t e .
sécu las o ~' infanticidio" p, ex. fo i perdendo todo impa~to · 1,,
demog/áf ic o q~edando il lado: a·. r_~ros_ actos :'~ri ~ in·a.is · 1. "
realizados case sempre en cond1c1ons exc;epc1ona-1s d~ . 1. _.
intensa ans iedade ou deteriOro mater ial gra ve. Se o "aborto
.criminal'' qu.e non ten n ing4 n defen sor, amostrase a inda . }
cunha· persisténcia inquietantey mesmo nos países onde a
'interrupción dos e mba razos está legaliz ada conxuntarnen:te
a difusión dos matados anti.concep tiv os máis mod ernos, e,
presumíbel o gran esta rzo 'qw e resta po~ facer cor;itinuo_ e
decidido para d isminucióri de t al práctica abortiva con
vistas á sua eliminac.ióh .
_
_
A "interrupción do embarazo", que. constituí sernpre
unha medida frustrante e de fra caso e que non p~de ser
1·ecomendada como técnica anticonceptiva, non obstante, é
me~o s perxud icial que o "aborto criminal", primeiro ' pola
sua mo rtalidade comparábe l a do parto, segundo pola
atmosfera psicolóx ic a tbta lmente diferente o ser fei-ta·.fora
cfa clandestinidad e (a inda que .non eximida de culr.iabihdade
e· ansiedade ), terceiro pala pos i ~ilidade de in troduci r, U''nha.
. ps ic.Oterápia cornxu.nta a unha edl!cación a'n,t iconceptiv9 :
que non e posíbel, ·lóx icamente nu nha situación de "al;:ló rt o
criminal".
_ -Tendo en canta a ·le ntitude na evoluc ión dos costumes
e a pesar da chamada "revo lu ción sexual" que se traduc
sobor dunha maior verbalizaéión das e'mocións erótica s,
leitu t·;:is e espe~t á CU lo s h O xe m.eno s censurad S , cabe

i:; upoñer co. "aborto" non vai .de saparece r es.pontaneamente
ne n moito menos :
. Desd e unha perspectiva fundamentalm~nte méd ica-sa ni. á11 a, seria qu iza is aco nsel láb e l .e necesário qu e ·a "aborto
cYim in al", ~ fo.se gradualmente re·e mpl9tado por un ha
·interrupción leg~I dos e~barazos, o mesmo tempo qu e se
fai .totalmente necesár io un.. desenrolo masivo e correcto: ff,
dunha pl anif icación familiar 2) ~ dunha educacióri · sexu al a
nive.1 escq lar pa~a- loitar o mesm.o te.mro en col do aborto e a
inte'áupción legal dos embarazos.
_
Remataremos coa opinión do grupo de· trabal lo sóbo r
do ABORTO da Organizac·ión Mundial da Saude, que xa
deu a· cofíece r no- ano 1971: " Ce rtos membros do grupo
cons ic!leran que apesar do risco que ' ten unha mull er ao
decidir interrumpir e embarazo e máis grande que outra qu e
desexa lev ar o seu emba razo até o final, a mul ler deberia ter
o d ireito de poder dec idir. A responsabil idade ql,Je o médico
ten, non e outra que a ae esplicarl le os riscos relativos o qu e
está ' exposta. ·Esta aptitude deriva. do recoñecimento da
· mull er do direito de disoci'ar, si ela. o desexa, o seu
comporta mento sexual da sua función reprodutora". ·
NOutro senso a Or·ganizacíón Mundial da Saude conti nua :
"As secuelas afectivas· e psico lóx icas poderian ser reduc idas
pdlas t ra nsformacíóns das aptitudes soéiais respeito dos
embarazos non d·es·e xados, autorizando a mul le.r a decidir
ela m(;:!sma nu nha atmósfera de comprensión. e de apo lo e
tendo en conta · as medidas xerais de educac ión destinad as a
1educ ir o número de embarazos non desexados" , ·
CIPRIANO LUIS JIMENEZ
CASAS

Vigo: 6-11-1979
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UCE e señores enmasc_ar.:1 l\JA BARnU IÑA FALAl'J
tit_u lad0s. de: ATS tiveron accesq,.
deis détrás do no me de_ indepenCLARO
Fixemos .a instáncia dirixida
dentes, por 9poñerse que este
Os viciños d<;i Barquiñ-a (i'Jo' ia),
·ao Rehor, cos ·no'm¡;:s .dos 12
asunto '. ·teña unha solución
, •,
reunidos
en asamblea, .acorda~
afectados que_ desexamoS' acce.aX' eitad;:i aos intéresés dos· viciños
Os· titulados e. n AT,s:,. que
mas opoñernos a calquer tipo de
. ('xa ·· que
a ·:. fütalidad~ ·da
. : ·der ,, a _.. Medicina:;.- onde lle
somos n s af ctad ó s e os rnen0s
edificación 'no · luga r_ ch amado
-,Perm'a nen.te .estXá favor de qué a
culpábe;s ou .os menos~_resp~n .sá~ .. e,xp l icabamos· cte.falladamente. a's
· ' '. Monte. · de Carra cido" . p is ·
·nos·as ·rei\i'indic.ac-Lóns
·_a solu- · - casa-éÚarteF· sé constrúa n_o dito
beis da situación que · se creou ... ción ·a este. grave pr-oblema para,. ·, lugaÍ). .
éorisileram9s ·que os terren_o s é·
·
_coa denegación· do accéso a
totalmente necesário para "zona
,. <nós ; en. onde somos'os. afe_ctadcis _- - . A- AN-PG apoia, xa ·que logó, .
Medicina, xa que · en ' todo
verde".
e
sen
ter
amáis
mífl_
ima
culpa.
·
a
"'
loita
que
os··
vic·iños
da
momento se nos infor,mou,' en
Dado que no citado terreno se
·
·
. Barquiña e-stáA a levar para qué' a
distintas oficinas dependentes
enéontra ubicada · a escala,
. DESF.EITA DO-LECER
casa cuartel . rían se -.·faga nQ
to~!.as elas . da · Universidade ..
s.e rvindo como pátio pe recreo e
· POPUL~R "
monte de Ca.rracido~ e aterece
Santiago, de que podiamos
_de xQgo' non só dos rapaces
.como
afternativa·
o
emplazamenacceder a· Medi,c ina· cds Útú,l.c1~ de._
perteñecentes a escola sinón
d ;". · gr'up9 a_saqible"ári~ ·da
' to -·d·a c·asa cuar'tel noutro · sol~r
ATS e ·:de .Bac_h-i ll ~r Supe~.io.r, e.
tamér.i
doutras esca las po is é un
AN-P·G de ' No.ia·, , 'diante ·cia·
cedido po lo Co.nce·110 e que · non
tamen - ·
convocatória, de
dos poucos terrenos, da comarca
·
inminente
cmtstruc-ión
,
du
riha
.p
e
r'xud
iqu
e
aos
:
intereses
do
matrí.cula; · fe ita pública _poi a ·
de Noia, destinados para zonª
casa 'cuartel da--(;-u a·rdia ·Civil no
. vici ndár io-.
Secretaria General de Uriiversida-. verde .
.:1ugar de ·Cai.-ra"cido--A -: Ba-r:qu,iñ-á·,
AN-PG
de
N'OIA
de ~ mer.icionáb.ase·oos. ~º~ . ÁT~,
denú.ncia: - ·
·
·
con ácceso a Universidade en
--A,. ubicaciófl .da casa cuarte~ , : ,•
xeral, pero non se mencionaba
unha forma .única de acceso .a.
no úni.co l úga.1~-.d·e lecer p0síbel
,¡;...--~-----"'!"lm-~..;.;-.;...;._.;,;;.-...-.,-...-_.....,....;.-.._
Medicina ~~nqn _que aos estuc;:!_o s.. ".· para máis. de . 300. rapaces . da
de Medicina . poderian . accede r
:zona , da Barqui.ña·, . Carracido,
todos os qu~. estive'ran . en
· Ba.rro e R io ·do Porto, as·i co m'O'
posesión de títd.IQs que habilita-.
único solar.- de. -expansión e
· ran para o . acceso direito · na
·ce lebración de .actos-, cívicos e,
Universidade.. Con estas medidas,
1 festas que ali teñ·e 1:r lug-ar. ·
non chegam'o s a facer 'as probas
de aptitude para podei· optar a
- A inibición do Sr. Alcalde
unh·a praza na faculdade de
díante deste problema xa ·q .ue a ·
Medicina, p orql!e viamos claro o
pesq.r cfas pe,ti'ciió'rls tanto ' do, '
nosÓ: pan.o rama ao informarnos"
conce lla'I do B ( OOUE como do~ ·
pers.oalmente de que atcederiav1c111os
aféctados rfara · quE! :
mos
-·igual que as normas
t'oma'se as med.idas oportunas;.
· oficiais. lOu... ser·á · que a
negouse · a oferecer algunha .
Unive'rsidade
fai
pública a ·
alterhativa asi como convoc'ai' ·
convocat'6 ria •. de ·mat'rícula sin
un Pierio Mühicipal extraordin:
fixar:se no que ésta estabeléce? .
ario .para tratar este p r-óblema.
A TS,
Si é ,así, rion vemos qt:Je
Esta pasivídade·. manifesta ná
que somos . 12, e non 25 como se .·
defesa dos intereses" populares· ·
dixo, teñamo.s que pagar .e sofr 1; r_
vennos demostrar,· "que a ' ysqueras· consecuéncias de : tal . erro na
d¡¡ espáñola· (cómo o e.aso do Sr ·.
publicación . das · normas _ pá1~
Álcalde ~ do PSÓE) non teh nada
.matrícula .do curso 1979-80.
que pintar na defesa das dases
Ademáis, en · informaclón-s · populares gaJega~.
· adquiridas por 11ps, atopamonos
con .que nas distintas Universida-Asimesmo · denunciamos á
des como. Valencia,· .B ilabao,
Permanente do Concello com Complutens~ de · Mad~id, . Granaposta por . membrps do PSOE, .

COMUNICADO DAS
A.T.S'. POLO NON .
ACCESO A MEDICINA.
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De non d ispoñer dil os rapaces ¡
quedan expostos a un permanente perigo na carretera. Pri vase ao "
mesmo. tempo do lugar de
d rver-sión da demais xente da
aldea, sacándonos o . sJtio. da
festa que se ven celebrando
ininterrumpidamente desde anos
inmérri?riábeis. 0uere mos face r
constar que n.oo ternos n~a
contra da Guardia Civil, pero
estamos dispostos a defe nder
este pedazo "naso" po ( todos os ·
medios lega is ao naso alcance.
Na . Barqu iña a 2 de novemb ro
d e 1979.
.
A continuación siguen - as
fi 1m~s da totali,dade dos viciños
da aldea (200 viciñoz) ..
·
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ao frade';. O
A ' vestimenta · masculina está "
·x.eito :de -se· vestir· é urih·a forma · tanien ven cavjlada ' pra condi-,máis 9e éorl)Únicar, valia o ... . ción de home, pro se0 ºtrabal lo,
~ ;·~x~mplo de qué poi as pintas se_-, , as _ polainas cubri11do antre -o
· coñocen as castes de tro itas ou
xoanete e -os x-ionl los a p:erna,
salmóns.
propias ·pras ·congostras e p(a
j
. lama abrianse en ·. botés' e
«.E . velaí· o mante lo nas prendianse - cas · cirolas qt:.Je
. mulleres, JTláis GUrto que a falta cubrian as santas parte.s e que no
cinto · asegurabanse· cá faixa que
ou a sai·a, aberto 'p or detrás 0
que se poñía en determinadas cómo ben repara a·lgú·ién sir\[;e
. ceremo.nia~ cos millones ~dor.no~ . pro qt:Je se queira, pra ir c;:on ~11
broslaqos e pedrería e ·a balorio.s ·recol lido e qaente, pra· meter a
bulsa ow · a nava lla, pra salvar _a
de espira is:" ·Nalgúns casos o
mantelo aplicábase ~amén pra
un ' afogado ou pra se aforcar se
- cubrir· a cabeza, sobre todo nas
esqu ece ... E xa sobre as carn isé!s
· longas andalnas de romeria . O
e b,_o . liño o chaleqüe que ·ista
corpif.ío abriase en bordados,· a prenda ' si qu e vari aba dU'nha
veces de éarnariñas na gorza e no · b'a nda a outra, o .éhaleque dos
pliso sobre dil o · xustillo que· tratante de gando masidaos tiña
d 1f •1 enc1anse-o s dos ·agriculto re-S
cruzaba as partes .. pas que
boa .sena pofq seu .xeitocurioso.
do dos trantes e ·aos mariñeirns
se~loreaban · e se gababan . ·as
E.mpeliéada na testa a monteira
Ao tráveso . do _tr~xe no~
mill-onres m.ozas. A saia longa enseña baril da vlrilidade, · desa~
s.ome·ntes se . pode facer·· un
es.t udo so..cioloxico ou .econórní- ha·súa ás mesmos xoanetes neg r_a fJo ás mozas e ao ceo, ens.éña de
tradición e hi~to ri a que ¿om.o o
~o, sinon tamén ._psic-oló x ico; darriba· ao fondo ou ben nos seus
simbólico, histórico, cultural. .. baixos cas bandas pa relas róx o e resto t~ mos qu e t:epa rar con máis
~
mod q e vaga r.
.D,e a_l gc). vén· a con_to aqui_l.dito<de negras..

andandO aterra

M. HORTAS .' llAÑ OVA

A FESTA DOS DIFU T IÑOS

das a

'. NEZ

riii~~2:=:S~~~~;\' .que· "o . hab1to' fai

ped
rer ia de acibecho · mantensP
l
"" en · xeraL. e' coa . máior., . forza. ·
,,GAL EGO
enx ebreza nas· li~est i mentas pá (l ~
Cada comarca de Galicia tén
festa 1T1a io r. Os panos de dÍbuxo s ·
cadauseu xeito de ·se vest'i~, ·polo
retortos · poñen " na ·testa ~fn
. menos isto dábase · nún tempo . e esboirar de color e .de. fem.inida':
'distinguiamolb millor. Hoxend ia de .nas mociñas· c·asade.iras. lJn s ·
1
:pasa algG somellante, . pe.ro · as grandes brinco-s p·indu rad Ó~. da s
..-modas veñen importadas por uns
orellas son unha lembranza das
medios de éomunicación ·
arrecadas pastrexás, un distint ivo
servício . dos grandes centros
da sua ·condición de raP,.arig'. ·e
comercLais, consumismo qu~ .. máis do poder da- sua. dote. O,
poténcia a individualidac:fe.
.
mésmo acontece coas · dem ci í
Pois iso, hai .tantas .variedades sale irás e · aduvi~s, cos· sapos d ·..
de traxes populares · <3omo plata dourada prendidos . n s
comarcas ten Gal ícia, non cruce ·d o corpiño como· Dnh ac;
un'itormidade está raiolas dé sol barro~o .
obstante,
ben acadada e respetada, pasa
·Os sesos, a· edad e, a cond ic ió r
algo somellante como nas de e.asada ou solteira, · a ·cast•
·variedades que ofrece ó idioma. soc.,ial e como non
·d isfrutt
A Montaña, as terras ch·airas, a
económic9 están presentes · no
beiramar, gardan certas diferen- xeito de vestir. 1nfluéncias -d e
cias ainda conservando o mesmo típo bioxeográfic, profesio1Jais,.
número de prendas. Así, mesmo - son as que máis se. marcan .. no
· o senso monocromo, a al traxe, varian os traxes lixe-iros .e
te rnáncia roxo e negro adubiado soleados de bei rmar dps arrnupa·
nos seu s fieltros o v lu rlos coa dos e cw entes da mon tañ a,

·. O TRAXE .PÓf>U LAR

nente

Por FEUPE. SENEN

O mes de Novemb ro é o mes
dos difuntos e dos magosto s.
Do n Ramón Otero Pedraio
tr at<1ba ós difuntos con moito
gari mo. Sempre decía "os
d ifr.tntiños" . Nembargantes fal a·
ba con certo temor e respeto d os
oficios ... de d ifu !ltos, según a
liturxia latina. · Referiase princi·
palmente a musica e a letra
.arrepiante· do "Dias irae".
Ningún""' C~mto me ten impresio·
nado tanto como o "Dias ¡·r ae" .
Sinto de verdade · que _ non se
cante en latín non enterros de
oxe en dia. O culto ós difuntos
ten raíces moi fondas na nosa
nación. Polo que sem ella a
sup resión do " Dia de Tódolos
Santos" . com o festivo, or<.teado
d ende Mad rid , non sentou moi
ben en Ga líci a. Ese dia er a -e
ai nda e- o de visitar os
cement er ios e d e enfe it izar as
sepu !tu ras. Hai xe ntes de no só
qu'e o d i 1 de novemb rn pásano

enteiro no cemPnt.e iro . 1ncnJso ras, luz ~ eléctrica pr9 ·alum.ar rde xeito
Pra i·ematar ~ste probe trabaoficial
a festa ·dos
se turnan os membros da familia noi.te ós- di-ft:1niifíqs. l - q1.,1e ·/ o ·difuntí5os.,O comercio n~nJixo lk> nada mella r qu e estes ver sos
. p ra facer! le garc;! a ós que fórón. pago. do consumó ~· d'é~ enérxí.a . c..aso d·~ que orde~ron en Madrid-· de Cuña Ñovás:
O ·poeta .Cuña Novás escribiu eléctrica, que ~lwma a parroquia e pec·h~u as su as portas. Moi ben,
unhos veros moi fe rmosos s~bor dos difu rÍtiñós~ -:-non - me astrevo feito. o que {un ha ver dade ira
Nausea cristaiña ensomecendo
diste tema:
.
a fon te
a- chªm-ªrlles~:.·' mort~s- . estab~ . mágoa e que as nasas xentes non
Caen e roldan ao redor da iauga
domiciliado no banco. O _consu- · a·bren én consecuencia.cori <;>ut ra ~isa podredume
como si fara o seu decir: ·chorade. - mo -sem ella qu~ é a inda· ben enea d.e imposiciós.
-- que frúe nuri leitoso carreiriño
Tanguen as campanas si/enza .
de vermes.
.outo. Denantes só os vagalu mes
Coihc.idindo coa festa dos
.
_
si amparo
ajumab-an, coa . F>robeza · homi!.cle d ifunt iños en .Mon't erróso ce le- . /s('s aqand.~~d_os ás -pautas - ;
,
como ~¡ f ora seu tanguer:
~.
1
,
•
bran a fe Lra ae Sant~s q·ue ·a1'nd-a
da terra
uz, ~ o - silencio
· dos
d a sua
chorade ..
ceme.nteros. Ago ra. os tampo~an- comerva o seu vello esplendor, A que· estiveron a rente da luz· que alumea as. noites
Non hai moitos meses ~ nunha !bS ilumiñ~a-ós con luz elfotrica, feira de. Santos de .Monterroso é
torn-an
.tiaspasandó
os murps,
_
no
misterió
..
C::la
-nojte,
deben
dar
case
l:Jnha
lé.
n
da
~stendida
por
viaxe qu e f ixen a Pontevedra, os _·
carpes deshabitados na·arfa
meus amigos Pilar -Allegue e ünha impresión .~de.-'arrepíó un toda a-nosa n·ación. A fermosa e
.
culpa da terra
Vicente Vázquez. D iéguez leva: tanto xeado: O ·res'prélridor -das xejtosa vila énchese éo rumor 'd a ·
ró nme
visitar ,o pazo de l_~.mpa r as · eléctr ícas · ·,contrasta feira,. que é como unha· leda e e J,uscaQ docemente cobixo ao.
. desamparo.
Loupizán. O pasa r pór ·unha gºrana·emerite coa lciz lónxaria· e fonda : mú"ska ' de , m.U iñ eÍi·a> o
par(oquia, que é hoxe un· suxernrite : 'das _estrelas:.., Es·t~)U garido, - as cous·a~ dé · comer~ · a
Nor:i .Po.9 é ·espresarme m·ell or,
arrabaldo de Pontevedra e cuio seguro qae, si a-SAnta Caní'p·añ·a, artesanía - popular~ '· o gozo d a c0fl m.eirande fondura e fermo- .
atopa
"
un
cem'i!nterio'
Mumado
feira
nunha
palabra
-·s·on-·
unha
nome non lenibro, pese a que
su .r.é¡l, ·a. qctitude tj os difunti.ño~: '
son moi curioso de saber como con ele-ctricidade, papada· un bó ;moi crat a ·é m.o4 -fonda' afi rma- . "e busc-~n -.doceme nt~ cob íxo a.o
medo.
O
'máis
p
robable
.é
qu~ .. se
ción
na'·
vida,
que
reventra,
se chaman os lugares por onde
Eri Gal icia · ~ s
~est <i desámp·aro" .
paso, o Vicente Vázquez rn é- afixe.ra axima a este · n'ov·e dade e precisamente, no.s · dlas
~ifuntiños .non e:st_
á n ,desam,pa raqu
e
comenziira
a
usar~
de'la.
.
·dos
di
fu
ntiñ
os:Est~
feíto
pode"
-·
guez, que traballa riu n banc o,
d
os.
Castelao
contou
nos a
Teñó noticia que eri algu-nn~s rianos levar a moi serias, fo nd as
f íxome sabedor de qu e o"s
. histó-ria daqa eia · r~p-~c iñ a · q .u e
cid
ades·
e
vilas
de
Galíé
ia
sentou
e
tr.anscendeñtes
"p
ró"fu
rrd
ac
iós"
veciñ~s d aquela p a~ roquia , tiñ ar·
mo i ·fil af que sé sup rim.ira du n prás qúe ·este mes de ·noy.em brp é: ch o"i L: b .d porque .e!a non t iñ'a ·
in ~t a l ado nos pa nteós· e supu ltu·
uri tempo moi pr?pio ·e axeitado . q'ueri h or ar. .

o

da

erredor dé nós
0 M ONT~ . t\NTES,
DURANTE E DESPOIS
DO INCENDIO
Os incéndios . foresta is acacia
ron no noso ámbito xeegráfico
~n nive·I máis q1:,1e excepci_onal
nos últimos anos: Chegando ' .o
vran, oS.. ·. meibs · de' .dif.usi.ón
. escomenzan a dar novas re·f.ifridas
ás hectáreas de monte que · se
están a quelm.ar; ·_ numero de
incér)dios, t~aballos de; e·x únción
declaración"'., de todo 'tipó referi~
das máis que nada ás .posibeis
causas dos mesm0s; . etc., pera
pouco se fala do qué é o monte
· o Óósque, do comportamento
'd iante do lorlie', 'e · .d o que
acontec&'Cféspois do .iricéndio.
Hai unha série -~_e . tipo~ 'd e
vexetación, · de cera complexida·
de, cómo son o prado, monte
baixo... e· o. bosque, cada. un
deles cunhas características par-: t iculares, agrupando ut:lha serie
. de espédes . v-exetais . o mesrno
que unha fauna .asociada, e n0l1
· hai ~1:.1e esquee~r-:. que o qu·e se

Por CHJl\l R-A
1 t2 l qu'e , agas ill ada s excepc 1ó(ls, .
queim a nu n incendio no n· son
. f ai se ·pr-ecisa a intérv·ención do· '
"plantas' ', · ·senón que -arden
hom'e como "productor" . do e.
unhas comuni'dades .vexetais
lume. Por outro lado, unh·as1 ..
integradas por plantas, urihas
espécies . vexetais . adaptadas
comunidades animais que tamé~
(adaptación 1.e nta que xa yen de .
ou esmorecen ou se escamallan,
lonxe~ ao lume, tales· como as
. xunto cunha repercusión sóbór
queirugas, -piñeiros... que ao
do solo e máis do aire.
ternpu que a[den. be.n, deix.~n- a
Un
ecosistema ' que está ·
~emente para que poidan desenforrtrado p~r u nh'as especies
rolarse''üs'novos individu:)s . .
animais e vexetais que é a ·
Dáse acontradición'cando por
coml!nidade viva (uiocenQsis) , . e
un lado se ·están ·a artellar
unha · · -~érie d~ compi:»fíente_s
equipos -contra incéndios e· polo
abió~ic.os {biotopo), . ·tendP. · a
outro favqrecendó ·a proliferaunha estabi.!idade;· de taf xeito
ción dalgunhas espécies qu~ rion
que'.~· cando · ün .. factor - ~'xtern¿ ,..
sempr.e son as máis axeitadas, ciu
produce ,_unha descompensao-iÓn · ·
o que é · o._ mesmo únha
(o home talanao,."· cultivando ...
repoboación denserolada dun
i.n<;:endia.ndo), -se prndu(;e ..u~ha
.xeito
absurdo, sen que digamos
. degn~daC.ión ,· contra . ·do -.nó'rmal
.O in~éndio . forestal natut ál
segundo o 'e stado físi·co do .
por elu un non rotundo á
desenrolo da sucesión in.icial : '
existe de por si, tal é D .caso do.s. proliferación de certas espécies.
material (follas acicular.es dos
Chega o incendio forestal
· Vemns ·xa.· o monte mouro, e
pi5.eiros, ponlas dei1adas no- aco,ntecidos . polo'· efecto dl,ln .
como un fenómeno derivado da
raio, por . exemplo, por . suposto · quedan ·restos ou . lembr'anzas
.
chan...
e
posteriormente
as"'
conxunción de diversos factores.
ocasio,na1menté . .tstá claro que a
dunhas especies; a chegacla das ~
espécies .arbusti"'.as), á aireacion,-'"
Uns compostos ricos en enerxla
.maior
parte
dos
.
incéndie>"s
chuvias ·pode determinar a
a
auga
estructural,
é!'intensrdacie
..tales · son a c;;elulosa, 6- outi-as
·resultado . da
desaparición do solo, ". e 11on
sustánci.as . que compoñen ·es . do ven.t o, orografía,' etc. enl .foresta is ~ so 'l. ·
oú
d
i.recta
do
acción
indi
recta
sendo ~ s i,. dase a modiño
conxunción,
lan
que
se
desenro~
vexetais, · unha fonte .de os(xenq
longa sucesió n.
home; a· estrutura do hosque·· é
·
·. e un ha fonte de .calor inicial aue . - 1e o ,incéndio.
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CATRO GRABACIONS
DE M_USICA :·.
RENASCENTl'STA

no

A ;,a r te . d ~·

Joh a~nes Ockenghem

1495 ben se puciera-'tó mar. cómo·
i-e.fer~ncia no paso da Edade Media. ao ·
reria c-i mento no -.campo da música.
Naque! mome nto estaba ,r;io cú,mio da
sua carreira Josqui·n ·oes Pr.é s máx ima
fig ura ' n·a sua épo ca do chamado
"stile . antico" é dicer a P,olifoni·a
baseada no "c ontr'apuntó que enche 'a
música re lixiosa . do sécu lo · XVI e ,
- atopa a Gltima gran 'figura en
Palestrina; .cando est~ marre.no 1594
x a comezara · a preocupación por
adaptar a · música a un texto poético
dun xe ito tar. que ·est;~ melad ia sexa
Jevad a por un ha voz. solista reformada
po lo ba ixó continuo, dita dun xeito
máis
grá fiéo: ·. n'ac~ra
o
canto
ac ompañado. A figura representativa
desta evolución é Claudia Monteverdi
· que[l nos seus · mad rigais e nas . su as
ópe ras · va i am a sar esa trans ic ión que
posibi lita ria o desenro lo do barroco ..
· Elex in dous discos ( 1) para
exe mp lificar o paso :,d o XVI ao XVII .
· No,S dous está prese nte a persona li dade de Alfred Dellér, , o xenial _
co ntra-tenor in glés, co ·seu grupo . d e
'poi ifon:ia. No .pr ime ira d iseó at~pa
mos un ex-e mplo dg Monteverdi
rel ix ioso perfectamente adicto ao
"stile antiquo", •.trátase da be lísima
Misa a catro voces con trombóns. Na
·outra cara do disco préséntansenos
obras de Palestrina,, Ba,ssa110, Grandi e
Frescobaldi nas que teñ~n un ·P?Pel '
máis importante os. instrumentistas
do Clemencic Consort grupo, do que
falamos . hai pouco ao comentar os
Carmina .Bu rana. · No segundo disco
atopamós ao ~onteverdi profano, ao
da "seconda prattica"., nun reci.ta l de
madrigais esco ll idos e n catro momentos da sua produción xunto dun
e xemp.lo tomado do Ballet' ·"Tirsi · e
Clori" no que fai o acompañamento
instr umental o Co ll egium Auteum. A
in terpretación é maxistra l destacando
como insuperábel ,o "Ave Verum" de
Palestrina que fai De ll«i;!r so oo
acompañamento dd órgano pero
tendo que recoñecer a 'miña emoéi.ó n
di ante da perfección "'.Ocal do De l li;; r
Consort, tanto no contrap unto como
no canto acompañado. A grabáción e
. pr e nsado de Edigsa npn desmerece n
·u,·s ·arixin a is e aco 11p a11 an un~as
no t;1s de interese no tór io.
l'V Pn tr as o "St ilo a ntiquo" atopaba
1

esple ndor na música lítúrxica, · a
soci'eoade . ·laic a reclamaba música
-par~ di~~ür s~ ff para bailar .. Vai ser aO·

~úsica -de 'danza a que ina ugure o

negóc10 eclitori'Cll coas ecfrcióri s" ére
l?ierr.a " At ..iignant · no , 1530; T1elrJ1an
Susato no 1551 ·e Pierre Phalese no
1571 e 1583. A danza significará .non
SÓ a apar ic'iÓA da música .instrumental
senón
d
desen.rólo · ...da técnica
interpretativa e dos artesáns·.~onstruc
tores. A música de danza va i ter u nha
.irpportáncia social inima xinábel no!?écul (). .XV l. e va i repercutir na
sepa r a~ión · entre
mú$'ica - cu.Ita . e
mustca
popular. asi
como· na
instauración dunha -mús.ica profaRa :
eón · personal idade própr i-a . Decatémonos de que e sta mús (ca instrumental basead a na cor e no ritmo vai 'se.r
utilísima . no desen·rólo do canto
acompañado e !J..O gran lo gro do XV 11
que- é él ópera, _xénero que . atopará
unl a evolució n pe rsoal n¡:¡ históri·a da
mli slca especialm1?nte a ·tra~és do "bel
can to ' '. Vo ltanclo . sobre a, ri1 úsica- de
danza•
., XV I, es la· p0sui un ha
riqueza tímb,ríca . r ít mica que ..a fc\ i

·- uo

A

sentir : cun ha viva cidade que- conserv a
.
nos nos os d ias "tócJa a forza . ~
Tamén do catálo go d e Harmo n ía

1

'

')j

•

• •• '

~
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.
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;; Mu.nd i, tomei dou s 'di_s cos dedic'a dps
-~ es'te :cap íJu lo (2 ). O primeiro-pr~se.m , _ ,
alternativamente i.rit-erpretación s nl n·.
'.· ·\ , r- gano"·. P.o sitivb e '· nún · tonx-u 1it0
' in.s-trumenta l .:_rías notas ' de· oarp eta
' da fn~trucción~ ·para baila r al~nnas~
das danzas- ser:id.o· de sumo interese
·aigun dos - temas . As 'Tr)terpretací©, ns
do R icercare de Zu rich e de Li qn el _
,, Rogg· son, por momentds, for_rT) idá-. beis . . ·A . oo.m'prénsi0n. -de ., Bern na~d .
· Klebel é Ufl pouco di.fer.é·n):e xa . _qu ~
· tenta fate'r unha selección de ' mús ica·
· profana viax-ando pulas· corte~ eu..mpeas 'pa~tindo :.da ·cor·te · de" IVlaxí'm i· l i:ano L ' e remat~ndo n'a· lngla-t erra ·
·. isabelina ;,a que vive o máis gra'nde
,laudista • da épo'ca, Jah ·n Dow land .
· Atopámos ' ex·emplos · ··de
música
profana · dqs ·grandes . poi Ífon-istas
tendo especial i nterese a · versión de
"Mille Regretz" de Des Préz que foi
, Únha ca'nción 'popu.larTsima na primei terras .do Corazón de Ga líc ia : A rzua,
·sRbZ: A PAISAXE DA
ra mitade do xvi' até b grado de
Lalín,' Sillada, Mel ide ... Terras presiexistir unha mis.a:.· de Mor al es · que
MONTAÑA DE .MELIDE
didas' polos Picos Sacros de Lestedo e
·toma ª' -canci.óri . 80mo tema musical
.
NARINTURA
máis do Faro , polas·augas frescas que
- non · esque zamos · a j ncreíbe l transbaixan do Bo celo. Os pintores deste
mi sión e inte rc$ mbio que se ·producia
··Ma is de
catre
veces
tercos entorno enxergan a sua paisaxe.'están
n a so_ciedade musieal da época .e .' a
escoitado aqud o de que Ga li tq no n é
afeitas ao cromatismo vivo do toxo e
. p op.u lar ldade euro!iJea de moi tos · terra de pintores e tamén aquilo
da uz . Seoane da Arzua, Laxe iro e
d .stes músico~~- . Ot/i xe~a . desta~ar
outrb de que non existe a arte galega.
máis . Sucasas de La l ín , de Sji¡eda
desta · grabación os. :temas cantados
A sensib il.idade galega, ·creadora de
Col_meiro... As suas vivéncias de
p _o r Jane. Ga rtner e .os iris.t rumentatlos
meios , de veiculos de expresión, 'de
nenez
ou
da
mocedade estan
pa ra fanfarria. : ·
·
'
· · comu nicación, non se pode negar. As · retratadas na sua obra. Caras como
XOAN M. CARREIRA - raíces están na mesma Prehi's tória.
pan de broa de Laxéiro, labregos de
Mesmamente na pintura, encanto
queixo e marmelo de Seoane,
supo n trazo de 1iña, colorido e paisaxes e feiras de outono en
r efle>< o físico e psíquico do entorno.
Colme iro, queixaludos endomingados
NC!n ternos máis que encetar a
(.1) -• "LA NAISSAÑCE ÓU BAROde , feira e festa en Sucasas... O
andaina polos petroglifos galegas, · outono esta sempre na ar.te · dos
OUE" (Frescob~~~i, Grandi, Ba~sano,
poi as esculturas mega! ífrcas, polos pintores da Mon taña.
Palestrina e Monteverdi ). , Clemencic
.
·trazos · da cerámica castrexa, · arte
Cé>nsort e Dellar Consort.
· ·
Niste limiar hai que encadrar a
.
véncellado
á
.
utilidade
que
segue
· Edigs ci-Harmonia ·Mundi EHN 221 .
Xosé Manoel Broz, mozo de Melide
madurando' a través do tempo, no
ln.t erpre tac1 ó n . ..:.... E'ntre 8 e 18 que precisamente nestes diaS' composPrerrománico e no Románico, onde
Grabación: ' 8:
teláns amostróunos sua obra na
galer ia "Novo Arte". de Santiago .
BALLETS & MADRIGAUX (Mon- · se artellan pintura; escultura e máis
arquitectura, constante ainda non
Broz esta tamén asulagado pala
tever1di) . Deller' C!>nsort e Coll~gium
superada nos nasos dias. Certamente,
pais·axe da Montaña palas siluetas
Aureúm ...
·
a h umidade de Gal ícia, a lentura, o incunfundíbeis dos castros, os lom-Ed igsa-Harmonia Munc:Íi EHM 20~ ..
clima; botaron a perder moitas obras
Inte rpretac ión .- · Entre- 9 · e .10 ·_
bos de cans deitados das serras que
dé arte pictórica ántiga ...
-.
- ·Grahación :- 9
diéia Otero ·Peárayo ... e un has nubes
· Ainda podemos precisar un chisco
de· farrap.o outon izo que- en ondula, (;l) "ESTAMPIES, BASS.ÉS DANmáis si decimos _qUedentrq de Galltia . cións arqvéolóx icas; castrexas, célti :..
S.ES, PAVANtS".
Rice-reare de
bai un ha arte . provinciana, outra
cas dánlle un aquelo de persoalidade
· Zurich e Lionel Ro-gg (Organ0
. parroq1:.1iál ou de bisbarras.. . Non
positivo).
·
que estrala nun · folión de contras.tes
pod!3mos negar as -diferéncias da arte
na cor.
·Edigsa-Harmonia Munclt l;HM 573.
que se féJÍ no mesmo Ou rense ou .na
Poucas veces aparece_ un paisax ista
1 nterpreJación . .::... 9 .Gr abación:
8.
.
Coruña ... Cada grupo no seu entorno
así. Se Pou~a é representativo do
xenera xeitos de . expresión con , Rosal, das viñas d·o Tamuxe, Broz é .
'.-'CONCERTS · ET DANSES DE LA
particularidades concretas. Non fán
paisax ista da Montaña do Bocel.o, das
RENAISSAN-CE DA-NS LES GOURS
siluetas dos castros contra os que as
D'EUROPE". Ensemllle Música Anti-. falJa anteo llos para nos decatar.
V~le1qui
ven
o
canto
a
influéncia
nubes e o sol fan tris9ueles de frío
· qua de \/ie na . Dtor~ Bernhard Klebel.
que aterece ·a 'bisbarra da Montana
outonizo.
Edi.gsa-Harmqnia ¡y¡undi HJM 938 ._
qalega
,
entre
o
UI
la
e
o
De7a,
en
_Interpretación : ·9 .
Grabación: 8.
FELIPE SE NEN
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ESTEVEZ.. Pint 61<J . No
Próximos tltu los : día 20 ás 8 "d'a
Ciceó Recreo Ourensán . Do 12 ao 21 · · ta rde "Fausto" de F .w.· Murnau (exde Santos de 19-79. Ou~ense. .
presionismo alemán) ·en 16 mm,
"ANTO LOGIA DA POES IA. TR ·,
"MOSTRA - Vf:l\l l.J A DE CER J\ -XOAN F E.R NANDEZ . 'Aula· da .
D ía 23 (ver nes) ás 10,30 .da n.o ite:
VADORESCA ' GALEGO-POR TUMIC'A GALEGA & PORTUGUESA " '
el'iitura
da
Caixa de A fo-rros.
"D ía de festa'.'... de / Tati .
·
GUESA", por A lexandre Pinh ei1'0
na Zapateira -de · San Vicente_ Ferrer.Santiago. .
,
Torres.
Leio
irmao ' ed.
Po rto
.
Metros
"T(_
ibu
na!".·
e
'.'
Nov
icj
a28
_ACTOS
PRl::GO :-oUVER " Saa de Arte
(Poqugal).
- do.i'. Inauguración martes. 20, .~s 8 do ·"C¡;¡tró" . ' R~ a ' de Taben:ias-4. A .
"VIAXE AO PAIS DOS · ANA- se__rán.
.
"ORIXE E DESENVOLVIMENTO
·
. Co ruña . ·_
NOS", de Celso Emil io Ferre iro..' ' - ''XlJLIO MASIDE" . Do · 9 á~ 27
DA VILA ' DE PONTE.V EDRA'~.
Reedición de Akal Ed itor . Madrid- d e Santaii. Galería Algaliá : Rua C-onJ- ·
Conferéncia dentro do ciclo " Histór ia
RADiO
(España).
ña-44. o. Ferrol.
Física e social de sete . cidades
·:cASTELAO f· CATALUNYA",.
-:
galegas " que organiza a Agrupación
de . Xosé Lois García. Editori al
~ "FOGA R DE BR ·EOGAN''. 18 de
cultura l "O : Galo" . Conferenciante:
Alvarellos . Lugo . ·
San¡os, ' as 1 b e - nie ia da m añá. Con
Xosé Herma Túfiez, , arquitecto. No
"ROSA Ll_A DE CASTRO. OB.R.A
editÓrial sob r~ "O idioma empré gado
Círculo Mercan til é Indust rial de
. POETICA". Edicións bilingüe de
poi a . Xunta .de . GáÚci a" , e~ trevista
sántia~o .
Benito · Vare la Jácome. Bruguerá.
con Lojs Ce'leiro_,rcomento biblio~á- ·.
Ma drid ' (España).
'; A OPERA NO. S~CULO XIX ..
fico, re tallos .da 'nasa história, poesia~ ·"GALEGOS E GALEGUISMO",
' T ESTIMUÑA- DUN
PROCESO" .
. (¿ mú sica esta se01ana bretona.
;_
por Xosé María Monterroso. Editorial
- Conferéncia par· Xoan Manl!el Carrei"Escola A1berta". Pontevedra.
ra dentro do cic lo"'F.lit mo, 50 anos";
CINE .
qÚ~ orgániza n os· "Jueves Musicales
PUBLICACIONS
~AKiHATTAN :.d~ Woody .Allen. de la Üniversidad". Na· .Sala da
Galeria Sargade!os. Santiago. Dia 19: ,.
. N_p· Salón-Teatro. Santiago .
"GRUPO DE TRABALLO GALEAs 8.
'
_,
A G R U:PAC I ON · - CULTURAL
GO " · de ' Londres . B0 letín .cos
"VIGENCIA o-E LA OPERA".
AUR 1EN SE (Pra z'a do Correxido r,
traballos . ;,c:Ja lego e portugués",
Ferna.n do ·Peregrín G~tiérrez, mesmo
. 1 7- baix o, Oure nse). Cine: Pías 18 e . ciclo,,_mesma hora, mesma sala. Día
"Botar soberbas", "Democracia e
.l9· ( novembr~) --8 tarde.
,
desil us ión", "Liberdade sen democra20.
.
~
1a:: ses ión dedicada a.o gran cómi-.
cia",
"Oposición .
ga leguista",
1
eo Harry Langdon cds títulos 1 '0
"l Adeus ao PG?" e '" o problema
DISCO DA SEMAt-JA'
no n é t anto".
meu ex-sarxento", -"O terror dos bosques" e "A primeira chama" :
.
BOLETI N
BLO.QUE ' INFOR Franz Liszt.-- OS PRE LUQIOS.. ,
MA" dos. con cell os de Fe ne e Vigo,
. A segl!nda sesión será 25 e 26 do . PROMETEO. FESTAS.
con .diversas inform acións de tipo
actµ al . ·
·
•.
.
'
· London Philármonic Orthéstra
municipal enfocadas desde o p·onto
· ,· ,... Sir Georg Solti
de . vista do Bl oque Nacion·al-Popular
CINE CLUB ·,,PADRÉ FEIJOO"
Decca. SX L 6863.
Ga lega·. '
(Casa ·d ~ .·Cultura' de Ourense', Canee-·
lntÚpretac ión .-:_ . 8,5
Graba-·~·
110 ¡ t3). D ía 1·6 .de nov. ( 10,30 da
ción.- 9. ,
,
11
'"E NC.R UCILLADA" . ' Re.de Adm.
noite·) 0 ' enemigo- princLpal", film
"O repertório - sinfónico ae Liszt
Rua ele t nsua- 35. Caríido. O Ferrol.
. ·antiimperialísta do boliv iano Jorge
. non '_ pa~ece ter
s,e.irte que obt'ivo .o
T. - 357213. lnc lue encuesta entre
Sanjinés. .
.
seu pianismo ou a sua · música
cregos que foron candidatos nas
As 6 da tarde· para nenas "Róck o
relixiosa, porén'· o ciclo des P,Í-elúdiÓs
eleccións municipais.
vaJente.": dibuxo~ an irr~ado_s.
c;ontén algunha das páxi~as máis

LIBROS

MOSTRAS

-.,:·o

o

a.

fermosas do autor. Nesta ve1 sión, a
London Philarmonic s igue impecabelmente a correcta batuta de Solti que

linda que non é o in térprete "idea l, .
spt ve u nha j11 terpretacióri poética e
digna de en'cómio'.',
. Sam Mitchell .- . ~OLLOW YOU
-DOWN.
.
CFE-Guimbarda GS-11055.
"Sam Mitchell, ·,gr-an interp r-ete de
dobro, tenta neste disco face r' unha
· músJc'a cqmeroial que non perda nen
a pureza nen ·a vitalicfade 'do blueS,.
D.i~co ,a gradabel simplémente" ..
·

***
ROY
BROWN
CON
AIRE;S
,.
:-..·
B.UCANEFlO,S. ~
· CFE-Guimbarda GS-11.0.6 4 · .
.
1
· "Coa vidc¡ ,e a cátor da .música é:lo
Caríbe, uns textos fe ~ mosísimos e •·
unha
ledícia · que ~ impre'gr:ia
a.
grabación, se r;ve Roy., Br-<;>Wri un :
producto caseque perfectp. ,dentro do
var.iqpin t o mundo da canciór.i-texto ..
Recon_:iendábel º .

. '" ~

cAriTAS :E PASAT'~MPOS
.

. ~'O . IDIOMA"
, Ap1 ¡ ciados compañ·eiros, este
·pequ E! nO traba llo ti ~ a que estar
·:feíto 6nde v.ai , · mais non . foi
11
pó? íbel.
. .
.Vai par'a un ano que leva a
secci'ón O IDIOMA ·de Ma. ·Pilar '
. Garc.ía Negro e con ¡;:ilgunhas
interpretacións dadas teño desa:
co-rdó's. Estes abranxen
os
~sp~ctos $emántico; . o sintáctico
-'Coidoo· totalmente correcto.
: ·J m.os .:tratar agora dunha
~palabra f~ndamental, POBO.
'
.Na sección ·O IDIOMA di.se: '~Se pueblo en español ten
duas acepcións diferentes, unha,
a social, a que se refere a unha
-comuni.dade, e outra a xeográfica ou espacial, no noso idioma
estas duas nocións teñen cadansua palabra. POBO recolle só a
primeira delas, é dicer, reférese
ao conxunto dos habitantes dun
país, é o termo sociolóxico, mais
.non ten sentido xeográfico".
Onda nós pasou máis ben o
contrário .
Seguindo á Historia POBO
provén eomo se sabe do latin
POP(J LUS que tiña entre outras
vár ias, duas acepcións principais.
Unha comunidade nacional;
as'i os PÓPU LI CEL TICI, NUM 1DAE, POENI, GALLAECI, etc.
Outra, o total ·dos cidadans de
Roma, tanto patrícios coma
plebeus e por extensión, todo o
público, a xente, agas qs
escravos.
· Coa caída e creba do lmpério
Romano e a -i citrodución da
estructµra social Bárbara, as
comunidades , nacionais pasaron
polo comun a formar reinos ou
administracións feudais semellantes: marcas, condados, ducados... e a denominación de
POBOS para as tales comunidades perdeuse.
E por outra banda coa crise e
desfeita das cidades, xa principiada nos derradeiros t mpos do
lmpério e o conseguinte trasfego
de poboación cara o campo, case
1

'ª·
sie
ue
:te
án

l

1

e

e
da
de
an
10
de
¡e,

en
os

o

os
a
de
)S-

na

o.
1la
as
'íl-

Je

es

ati -_
je

es
ta
jo

é .
as
as
ío

N

:

..

-

-

lgún p9nto da da 'cruña. ' Dita
se pe.rdeu n.a /.\Ita ldade 'Média a
relación de localidades pódese
. denominacíón de POBO . pq_ra os
'cidadáns., mái's ' conservqu ' . a - ·dar se c.omprise.
· No tocantes á non- acepción a
. s.ignificación esencial de xeri!e. 1
nivel popular galega de POBO
Asi, .Petras das ·masas que
, coma comunidade· nacional ·ten
había ant~s · no campo e as__ que
unha esplicación doad~:·· ~
enf iaron para el nas sucesivas
POBO como termo referénte á
repoboa-c ións das terradói -o ·seu
acepción soc,ial x.enérica ~u·rdíu
chamacléirÓ
global
de
POBO.
As·
-¡
. t
'
•
'
e -_pqte_nciouse coa Revolucion
perso;;¡s que formaban . · calqu~r-'
Francesa, se· be.ri üña. figurac!o ·
- agrup-atión eran . intrins.ecamente· .
.POfaO e ~st-a ' desigrfacióñ --- cio ." salf,eriélo en escrLtos da Edade
Meia -e Moder:na con· significado
.contidó _transmit'Íuse po~ corít q_: limitado aos veciños .de distintas ·
xo· ao s'eu c'ontedor o aseritanieñ~ to xeog-ráfic·o ; fenómeno :.c9r,ren- - potioacións. ou ads habitantes:
rion nobles.
· . ·.
te nas falas todas. '
.~ · ..
A Revolüción · francesa . e oMaxínemos un ~aso.· ' : - ~-_.
7
- seu· ideario, o -poder·: el]1a.na. do
Se se «;:licia . o pobo de ·Cabanas
pobo, ·f0ron -tJLien · re,m exaron >
referíndose á xente, aos habitant es de · Cabanas, o -concepto
todo o rlo.
.
.
·
human_o tras·pé!souse ao Cabanas
Nos -Estados
Xerais aos
flsico, que deu . en se chamar
representantes do T ertei ro- Estatam én POBO. Este proceso
do (elementos non noble.s nin da
pasou Pn parte das . 1 íngoás
cÚria: bur:guesía, pequena burgu-e sía e p.obo chao de óbreiros e
ro mánicas e delas nunha que nos
a tin xe sobreman éi 1a, · no portu artesaos-) déron lles en chamar
gu e~ .
bulroamente "le petit peuple''; ·
POBO é en portugués segundo
pro o puxe deste petit peuple no
decurso
dos --acontecimentos
os má 1 recoñ cidos filólogos,
sobro de todo os Xacobinos e os
apurte o seu significado de
comunidad e nacional, de con- _ Escamisados, fixo que na ' AsambÍea Nacional ·e nas posteriores . ;i
xunto de _ habitañtes . dunha
Asambleas Lexislativa .e -C-onvencolectividade e da xente, UNHA
cións lle -tiraran o Petit · i _ esf
POBOACION DE POUCOS HAquedou · pra posterida_de _, le
·B ITAÑTES :
peuple como nome representati - '
Como tal· témolo recoll ido
vo dos cidadaos du_n ha nación-.
outros compañeiros i eu da boca
. Co.mci a Revoluéiór:i · Francesa
de xentes con distintas edades-en
foi o modelo ' a seguir deiqui
amplos territorios da
nosa
en a diante .polos vind.eirns· réxinación, incluida a Galicia - irrenies constitucionais ourgueses, o
denta, onde din POBLÓ, _igualvoéablo esportouse.
mente c::-a na zona da FonsagraE hastra hoxe.
da .e N~via de Suarna, que eu
Sendo ._ Gal ícia unlia nación
seipa (Adev írtese que todas estas
apremida, sin concien_cia naciopersoas · eran iletradas . en gal ego, ·
nal nin burguesía, mal podía
lá.stica fora). Urxe un .estudo
prender .eiquL
sistemático.
Descasí hogario de ningunha
Nós no entanto rexistramos a
maneira conveo refugar esta
palabra POBO no sentido de
·última concepción tan valiosa,
ase ntamento· xeográfico, nunca
pero mbit~ men¿s ainda a.
no de comunidade naci onal, en_
prime ira.
23 1 calidades esparexidas poi a
Ma is. nada, poi s.
zona sul de Pontevedra, bo
· Un saúdo .Patriótico.
parte dt.1 p1 ovincia de Ou1 e nse,·
.M •\RIO ALONSO NOCEDA
h ind t1 oriental da de Lugo e
\ igo ·

--
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ALO POLO ANO DE 1979
(adicado-aos nenos das aldeias
labregas galegas~

a
alue

lste é o país do Pranto, vil lo,
is te é o país do Pranto,
me nena.
Eiqui o tempo vai caindo miudiño
sempre igoal nos nosos olios verdes .
_J
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i c air clo miudi ño e vainas empapando
a le mbranza con tebras
·
· de a nduriñas insatisfeitas
que endexamai.s voltan. ·
Qu e endexama'is vol tan, fil lo;
qu e endexamais voltan
por que iste é o pa!s do Pranto,
o· país do Pranto Caiado.
(e c,nde Ti nasciches .. .. ).
Eiqu i os vellos son museus .
dun libro caxeque perdido. E marren.
i Ai, fi llo, os artistas r:i,ista Terra
soio son o que houberan sido! .
- ··
lsta é un ha Terra formosa, meu cativo,
moi fermosa, de nena era unha virxe
callada de espira is loiras
··
chea de r¡ uiñeira . Pro agora... ·
Olla. Ves o páxaro que chora.nisa ponla?.;
si, velo? . E a nai, a naiciña. Car;ido eu nascín .
xa estaba e-í. Leva ~éculos
piandq dontra impotenc.ia, fillo, leva séculas:
- routaronlle o niño ; os paxariños, as aas ... ·
i oubaronlle todo, todo., todiño;
soio 11.e deixaron o .canto, ·.
o canto! , pro xa non ten _folgo .
lsta é a Terrado Pranto, mi:tu meniñ_o,
ista é a Terrado Pranto.
Unha Terra .sen -dereitos " sen dereito's; ..
Pra Ti todolos anos

.
· .
eiqui, nengún .an~Ntai sere _difrent.e_ doutro.
lste alalala tris~e1ro que ca1 pasernnc_
s·obor de teu mencer
en Ti xamais trocará o seu compás. P0rque
násc·iches no país do PraMo, filio,
·
no paí s do Pranto Calado. ·
(Eondenasciches ... ) . . '"
iEs filio dunha lumia abrigada
_
: e sen dereitos! Sen dereitos, me meniño.
· ( '.'Meu me n iño. pequerrecho ...''.
s~n ig::>ais, meu neno .·Si, pra Ti, ,

XOEL BREIQAMA.
Lugri

: : ,, Bericara ·- Margarifa ;;: Non ;.,séi ·se te
1ernbr ads de -m/n, pero eu coñ'~ci nte··
fa'.i xa -sejs. aoos., ña :t-rmandade _Galega·
de :X enevra canoa viñeche recitar os
teus ' ye rs-Ó_? . a :_. ésa ~Óei.edade. Agór a
ocurrí-useme · .eséreberche para man-dar.che esa .,.fótÓ miña no · corota do .
·Mq nt-Bl:anc coa _bart_deira ~ gaiega, ,e'L1
pénso gt,Je ,de~ 'ser.á 1Yr imeira véz qqe
a n .e~a baode1ra ch_e~ tan · alto, ao
mo-rité -má-is -grande d~ Europa . Como
non tiña unhabandeira na cása : tiven
que facer unha cun pano da ·cociña, e
pintei a fr.ai;ixa azul con un bolígrafo.
Fun , cun ar.xel)tino e máis un guía
·suizo. Levounos dos días che-gar
,enriba. Saímos o doming::> 12 , de;
agosto· de Xenebra nun coche, e o
primeiro día, despóis de tomar .u n
_teleférico que nos deixóu a 2.430 _m.,
-andivemo~ a primei~a ftapa de~de esa ·
altura ate o r.efux 10 do Gouter , a
3.860 m. Esta foi a parte máis difícil ;
po'is tivemos que subir unha gulla de
penas de .600 m. ca~i verticáis. Este .é
- un síüo moi perigóso, e fai dous anos
morreron 10 persoas sublndo a águlla
do doute-r. Hai un corredor de 50 m .
.de longo que hai que._ atravesar '
correndo, pois caen pepras desde os
3.800 metros, si che zosca unha, vas
para abaixo 300 m. Esa noite ma l
dormimos no refúxio, e a 1.30 do ·
mencer nos' e'r guemos, e as 2.30 escómenzamos ' a subida dos último
1.000 m. · Era moi bonito, .habia ' lua
chea, a neve brilaba. como espellos, e
a·qu el o parecía a Santa Compaña, pois
d iante nosa ibarr sub in°dO -unhas
persoas con linternas na testa. Tamé r
m lembraba' da película de Ch-apli11 , ·
"A fe bre do· o uro", e d jante mii'ía irí a
u n ha . lon·ga rinleir:a de h0mes e
mul le res subind6 palas ladeiras :do
Mon t- Blanc. Chegamos aló enriba ' as
6.40 da mañán; co sol saindo detrá
. d os montes do VaFais; e viamos tbdos
os montes dbs _Alpes italianos·. Cando·
cheguei enri·ba, á p_r·imeira cou·s_a ' que
f íxen foi sacar a bandeira galega e
facerr:ne unha ·foto .·con ela. Fac i,,
. tanto frío, níenós de dez graus, q l
· nen tempo ti ven de ver si a poñ ·. ben, e coma poderás ver. na foto a
franxa está do r·e vés. E>espois tard . i
·case d·uas horas en recobrar o-sent ido
nos dedos das mans. ¡:>ero eu estaba
moi orgull.o so .. de ter subido deica aló
enriba e ' de .facer -ondear a nosa
. ' bandeíra no monte máis alto da
Europa. Eu, que nacin na Feira do
Monte, donde o monte máis alto é a
Peria de Cospei19; Clende onde se ve
' toda~ Terra ~ q1á, .estaba cheo de
ledícia. E _pensaba· que un día n.on
moi lonxe esa bandeira estarA .en
toc!O s ~ os montes dá .nosa Terr a.
f'lórl 0c~ . 9ic~.r que ~olCY rnenos

e

estivo no Kilimanjaro , no monte máis
alto da Africa, e tamén ' no J<!ala
Pat!ar, _ un pico da cadena do
H¡mafaya. En été·u to, como p_glo 'meu
tral?_al lo na ONU . tfven que ir a
Tanzá nia en fobreiro e as Filipi nas en
abril. aproveitei para subir ao Kilimanjaro ria prinÍe!ra viaxe, ·o ~mirto ·
das' Elipina·s paréime ·antes no Nepal_
para ·andar dez dfas polos vales do
Himalava, e as duas veces levéi tamén ·
-a bandeira galega _comi'g:l.
Depois · de subir.,. ao Mont-Blan-c
ti ven ·a - idea de vos mandar a foto
· para A Nosa Terra, pois pe!ilsei que ao
mellar vos interesaba publicala no
· voso xornal, ainda que seña p_ara dar
án'i mo, u o pu.lo a todos os que, por
·sorte, Joitades ai por facer ur;iha
Galícia ·ceibe e- dona .do seu destiño.
Xa que _logo eu -levo tantisimos . anos fora da terra, pai:a min levar 'a
bandeira galega a eses montes en tres
_c ontinentes, Africa -primeiro, Asia
despois, e finalmente Europa, era
· como poñer ur.i grao de area moi, moi
peque no para a construcción ¡d·untia .
Galícia nova desde a emigración :
Penso ir polo Nadal a· Coruña, se
vou por Santiag::> e ainc;ia estactes al{,
pasaria ·a darvos unha aparta. Saude ..
'
XAN ANLLO.

so '
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AHlJ-MCIOS
'_'DE .-eA~LDE
con

Désexo . contactar
algU !"'
pat-riota -catalán, para rnantt> 1
contacto 'soQre· a _ s_itua. ·i ón
dos - " nos0s' ' (máis. ·ced0-1oü
,·m,¿i~ tar:d·e· &erán ho-so~ d r>
· véd,;c_le) países-~ respec'tlvos
Mart~oel P. 'Góm_e z-\Íaladés.
·Via do Norde 14-cuarto A. T .
<986} 415373. Vigo. .'
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Lactarius

As setas, cogumelos, zarrotes, cirrot es, etc.,. que.'de
t odas estas e inda' máis maneiras ·os nominamos nes,t e
p a í s, ' 'botáni~amente falándo soA unha .variedade dé! clase
fungos, ou vexetais criptógamos . (sen froles) ~ d·e
estructura sinx.ela. O~ fungos non ~eñen clorofila/ e
entón, p ar a sobreviyiren, teñeri de parasitar á COf1ta
doutras . plantas, ou ben vivir· sobre de susta.ncias
. orgánicas eri descomposici9n . . Esta · segu'.lda ~ _clase,
cieRtíficamente chamada '. .'fungos saprofitos' '. , so11 nen
·
mái s nen menos qüe os nosos co!=Jumelos.

ench.er ·con auga de sal ou co .calde que sobrou do
pé, coa conseguinte tne'ita[lde éscuridade e humedade do .
ch.a1\ ··e o ,;Pi·rius pin'!_st~r", qu·~ corj .~áis copo e. menos
proceso, esterilizándose · as latas- a presión. E ésta unh a
dO--r.esto; ten mºe nor humedade..
industria que non contamina, de grande rendem ento
. .A pes·ai"es 99 · seu v-alOr_- ¡;¡liment,icio e · prestixio. écon'ómico e con moitas pósibil idades de ca ra a
· ·culiri-ari.Q, o nps,o .¡.;>ob.o, .a difer.encia doutros pen1nsu lqre s . exportación, dado o éxito das setas · no mercado. En
(Catalunya, Euskadi), _hastra hai poüco non tén valo r do
Galici.a, ademais, dada a grand e facilidade de producc ión,
o ~ máis mínimo a esta pótencial e importánte t iquez·a
p e1mite mésmo a explotació n de t erreas non aptos pa1 a
oaturaj._ ·- Hai _.uñha,. mostra - cu1turaL moi . curiosa que . ou tro tipo de. cu ltivqs, podénd ose mesmo próve1101
crarexa · esta mihusv-aloración :e verdadeira "fobia"
extensió ns · en soutos, fragas d e castiñ eiros e hastr J
. ( rexéitamento é hastra·· od'io) de parte do pobo gal ego; o
piñei rais.
idio~a 'catalan, por exemplo, ·recolle nomes para unha
As setas qu e non p resenten cond ici óns ópt im as para
Os fu ngos salvaxes ~on ~teñe~ unha époc.a defi'nida de
ca·rítidade ehorm·e de espeéies, ·o -qtJe é móstra cr'a ra da
0 seu enl atad o ou ve nd a ao fresco, se rv e n com o alim ento
froitificaci ó n: Aparecen' segundo o lugar e ¡;is condiciós . · :im.p 0rtanciá do t'emá ,na· sua cultura; no noso idioma,
pa ra os animais, seña fr esco, com o sa lv ado sa lad o pa ra 0
;Ji o cli.ma. Xe ralmente, a estación mic?léxi_ca (rriicus:sepouco ·máis éa o · r:iome c-olectivo de "zarrcites" ou . invernó ou fo rraxe pa ra coc ho s e pi tas .
ta),. empeza c'ó Abril ·e ·rema(a · cos primeirns fríos de
s~mellantes apar~ce, ' e cando se sc;rpera esto, e c.on nomes .
. T oc ante ao seu valo r alim ent icio, hai que decir, qu e
Santos; cando má+s haVé pplo -outóno, p·ero · en· pleno .' ·do ·est.ilo dé . "pan de cóbrega", "puch~ de sapo", "pan
sub iu e baixou d e mái s ao lo ngo d a h istor ia ._En xe ral,
inverno ·ainda se átppan ce'rtas especies abondantes. Pola
dó ,demo" .. : espresantes do sentimento e valoración
t eñen moi pouca vitamina A, pero teñe n e abo ndosa, as!·
sua banda, ó crecémento vai rñaiormente en · base ás .·s·ocial destes vex:etais. - ""·. - ,
.
·
como rib.oflavina, r iacina, biotina e ácid o pant otén ico ,
.
O a ·nálise das · c.ausas'-desta . ·m icofobia 'tradicional é
todas e las vitaminas do grupo ' B. Levan tam én mo itas
cond·i:c ións de . hUmedade e temperatura, as( como ao
tipo de vexetáción circundante, en tanto . que. ·a ' .complicado, ainda gue polo . rñeio é dsnido que anden
protéinas, q ue teñen un Íhd.ice d e d ixe stibi 1ida de moi
incidencia do tipo de óhan é c_áseque nulo.
'
rel·acións coa mitoioxía : tradicional (meigas, tra.sgos) :
por riba do de moitos vex etais, índice relativam ente
No noso país' conxúganse todo un conxünto de
como-. 'se ap7eéia ~· craramente nos nomes dalgunhas · eleva~o _en comparanza ~o de todo s -os alim <?nto s,
factores axeitados,· maiormente ·pola ·esisteñcla aun"cl,ima
esp. ecies. E sabido qué a 'nosa perda a.· e soberan.. ··.Ía, alá na
quitada a carne .
·
d.e tipo, atlántico, con abondosas chuv ias"e ·temperaturas " !:dad e Me(a, st:Jpuxo· un "'desfase nd-desenrofo ·da · mosa ·
. Segundo a.nál ise fe ita por Cernohorsky e Machu ra, a
·, non . estr·emas; · ·a · VaFiedade de especies é,, Xa ,q ue logo,
nación, e , asf; ·Cfeenci~S ~Uperticiosas .que OUtros pobos. • táboa comparativa do ·Valor al imentiCÍO dos cogumelos
impresio·n ante, aparec~hdo espontán·eaméñte, sér; ~ultivo
ian·. s.uperand9, no ' h_osb~ presistiron, ·e unha probábel
.verbo ~ .O':Jtros alime~tos é esta: .
. ningún que ·axude, algunhas tan apreciadas C_?ffe~ a _ a·ctitude'. süpe'rticiosa. verbó"dos case senipre iºnofensiv9s,_t>'
· í" Lepiota ' prnciera" ou "pan de .c óbrega",. o ."La_etári!'.ls ~r;~pofo· me·io. :Hóub'o,1. si; · úfiha utílizació.r,1 tradic'ionai dé
eliciosus" ou "leiteiras", ou <'Agaricus campe~tr is~~; ·. ·~;.d'1::Jás- esp'eci.es, · ~ ~Schernd~rma'J e :_'Lycopedona'': das que
· -Prote:inas Grasas H. · de
Sales Auga
.n iyers~lm.ente c0n<?cido choupín ... amai~. ao~tras rfbn,
as- é'sporas P.f~porcioná_bari. un rudimentario pó de talco - . N\lrnes fÚ1úo . por
por · Carbono _por · por
omest1bles e mesmos venenosas, coma o xenero das
··antes da comercialización aeste.
.
~ ou ~l'imentc . 100
100
por 100, 100
100
"Ar'nan·itae" ("phal loides'', "muscaria", "pariteri·na"),
, ·~.-0: ñdso temRO v·~i., . p~r . fin, sup· er'.~rído vellas .eivas
--caracterizada~ polo . que ·levan · baix o "d o ' ~ pucho" r e -a. .nacionaís: ,_. E·, así . º~, rexeitamen,t~ supeniticioso 1 dos
Agaricu'sSp.
0,8 " 89,9
,4,8 .
o,2 .. ;3,5 '
"volv~", ou especie de "mantelo" que rec.Obre · Í1 · sua
cogu,melos ":-va.i . - ta,.mén,· .-aínda· que · nos comenzos;
' Boletus edulis - 5,4
1,0· 87,0
5,2 '
0:4
.
, .
qUédando afrás. lniciatjv.as ·d~ aproveitamentó de.sta , Lactarius
parte inferior.
· Xa falamos da influencia-da vexetac ión ci rcuncfante, . . riqueza natural irnpoHante ·aparecen, e así, . na p~ovincia
del iciosus· ·
88 !8
0,7
3,0
.e hai que referirse ·especialrl')ente ás poboaci.óns ar-b.ór~as. ; de- ' trugo .. ,V,e ñén ·de cnnstituirse, polO menos' duas ' . 'Gantharéll'us
,. . ·o,7
sociedades mh~olóxicás, Únh_a en~ Monforte ·e :a o ~trn, a
91,5
Así, son piferentes as setas que medran ba ixo .duri souto
·Cibarius
2,6
·., ... ó,4
93,4 .
{Zspinacas
ou dúnha fraga de castiñeiros que as que medran ao
Sociedade Miéófila "P-ucno de Sapo", eri M'<:n1terros0, un
1,9
2,2
1f7. '
0,3
amparo du n piñeiral; e .mesmo a ·caste de piñe.jros Ql:Je · dos pouGos lugares onde ~ai tempo ·gue' os cogumel·o.s se ,Pa.tacas
2,0
·0, 1\'
. ,J, 1 74,9
;20,.9
Co l ' ' f
aproveitan. D.o utra banda, os labregós da Terra Chá
0,9 ' '9·1, 1
señan é determinante de diferencias,
1,5
O, 1
4,2·
72,0
é :arne res
1,0
., Adó1tas.d.o , carba110. so~dem~i · doa,~adescomposi- ·. teñe:n'- vendido .este ano cogu,melos ·par máis dé' so
21,0
5;q ·- 0,5
r
c1on, ~r~ducindo, · ~a ,qu~ logo, mp.1 to n:a!s sustr.at.o para
millons de. pesetaL . ~<;>s cataláris, que, ' coas su as.
sob\:_v1~.1r ª. seta; tdent1co. e.a.so se sabe que .~ ~sa cos . , industrias: de rivadas, x.a: se encargarán de qui~·a rlles
u ·nh~ últihia consid eración . Os que qu.e ir~ n gardar na
castme1ros, inda sen telo rno1 estu~ ado en Gal¡c1a; Pola
beneficios ben por riba .do que Pagaron ... Cómo non.
·casa setas durante certo tempo 'sen- CPIJSLim ilas, deben
A' industria: cónserv.eira de setas, catalana e.ase toda,
con tr a, .ª frouma (folla do piñ eiro) .t 9rda m.áis en
cbor .
!avalas e"escalda·las prirr]e;Íro, j)~' ra· ev1ta~ a perd,a
· descompoñer, e as cond icións para o . medro dé!s setas
segue, . máis "ou menQs, este proceso: Córtar:ise os· tálos De' calquer xeito, no·ff oomi.é n telas · rrwito tempo· nesas
non son d~spois ·tan a xeito; así e todo, ~ ai diferencias
perto do sombreiro, escaldado para imped i'r a perda' de
-cohdiCi'Óns; pois a perda de vi~a'minas · ~ -~~g,~sid.ér~b~I a
enter 0 "Pmus radiata", máis·peiqueno e con moita ~i ao .·c.or. »..Xa frías, .vérquensfü nas latas,. que · .a oaban de .- media.a que o .t emp0o pasa...
''· · ..... -~. f' •
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