PERIODICO GALEGO SEMANAL

Núm. 31
'

'

'

,

e

Do 1 ao 8 de outono de 1978
-

'

' - .

"

<.

e
.

30 Ptas.
~

,

'

'

-

I · ,.

EUROPA, EUROPA. ••

·:·

NAM IBIA,

PAIS ES CATALAN S

Festas
patrona is

lnl«t~rnacio..-alizaci6n

do conflicto
afr.i cano

Por prim eira vez. organizacións
popul ares en cargáronse de poñer
a andar as festas da M ercé . .recuperando a <tgresca » ca t alana.

páxlna 14
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BARC O

Residenci·a
sin
médicos
Despois de .ano e medio con to- · '
das as- instalacións. ningún médi co parece interesado en cubrir , os
serv icios sanitarios da comarca de
Va ldeorras.

~'1ADEIREIROS GALEGOS,

s;o_
b reesplotacion
e depenctencia

- - ... .:... 1 .

en.poleiro aneo
AS NEURAS DE
DON AUGUSTO

2 I A·N OttTEltltA

rancia, la intrasi gemci1a, el
di·es irnl, las apefaciones al
orden «Sui géneri sn que a la
mayoría nos zumban en los
oírdos ... ,,

gos queden sin escala. Pero
estranamos moito a «ilusión
aludida; ¿ilusión ipor recibir
uns contidos alleos e sin ~n
terés pra os cativos?, ¿ilusión por recibir ·O castigo correspondente por decir «car·
bailo» en vez de «roble»?
· Que seipa, seña quén seña o
1·esponsable, que sensacionalismos coma éste, atópase
en calquer rebaixa.

1

1
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Tiña que pasar. No de·curso do s·eu viperino «·epistolario», a Augusto Assía non
11.e abondou con meterse cos
nacionaJi.stas ·e, nunha das
suas mxías mentais de «Orden público», 1-argou todas
as pezas da sua arNllería
contra da profesión perlodísHca, a raíz dos ·suce·sos dos
reporteiiros de •La Voz de
Ga·licia» coa policía .en Ourense. A iste respecto, ·Gabrie·l Pl·aza quitóu, o mart·es
día 19, unha «Carta abierta
al Director» en «El ldeail Gallego», con párrafos que coidamos moi a ~eito: « .•• ino sé
qué admirar ·e xactamente, ila
magnanimidad ·de·l director
inmolándos·e en arias de 1.a Hbertad de ·expr.esión (y ponie·ndo ·e·I altar al mismo
tiempo, es dec'k, pagrando
por la ·ceremonia) o ·el grado
de su -sumisión a que 'l·e obli-~
gan los di·ctado~ empresaria-1
les ... ).
·
" ... EI señor F·emández no
s·e entera -sigue sin ·enterarse- de que el periodismo consiste -en ·algo más
que en escribir espístolas de
cuatro folios. Qu;e el informar es un dere1oho como ser
informado... otras vec·es, ;la
tenacidad de fos reporteros
logra denocar al p~esidente
-chorizo (·léase Nixon) más
poderoso de la Tierra».
• ... ·e11 señor Fernández se
pasa e·I día buscándose en
los entresijos el upedigree»
democrático ... · Su mala -concie1ncia.. . ·le ·insuHa la n·eurosls agresiva y le ·i mpele a
acus·ar ·a todos ·los periodistas ... de co:rifeos de fa dictadura... E·I caso ·es acallar
las V0 Ces ·de ·esa mala conciencia que 1.e recuerdan sus
servicios activos al Dictador
en el terreno diplom-átireo.
Por eso, quizás, el pretendí·
do rollo democrático de qu·e
ahora S·e pavonea lleva ·s'i·empre como acólito~ la intole-

Pola nosa banda, nada no·
vo ...
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SANIDADE «A LA
ESPAÑOLA»

Coa habitua:I ambi·güedade
oficial, Enf"i·que Sánchez de
León, «Di·rector General de
Sadud Públ'ioa», declara :
"El ministerio no pr·etende
l·a privatización ni l·a soc'ialización de la Sani·dad".
Ah! Pero entón . ¿pretende
algo?
Máis .adiante, inesplicablemente pra nós, afirma:
"En nuestro país ·existe·
una · medicina ho'Spitalaria
bue1na y una medidna extrahospitalaria mala».
No seu país será o que
seña. No noso caso, nin a unha nin a outra, nin boa nin
mala. A mafor parte do país,
carece.
1

A «INOCENCIA»
DO GOBERNADOR

Seguramente siin querefo,
o go'berinador civH de Lugo,

1

Pra camisa suxa, a nós
abondounos coa de Isabel a
Católica, señor Tierno -e é
que así sírvese millor ao lm·
peri o ... , pero non se preocupe polo avanzados que son
os mensaxes da UCD, por·
que vostedes, que son «a al·
ternativa de poder» ao millar
hastra teñen ocasión de revitalizar as tesis de que a mu·
ller somentes sirve pra «descanso del guerreron .. .

1

Eduardo Fernández Cornbarro, atínalle en parte á cuest ión da queima dos rnonte·S,
en deolaracións recollidas
por «La Voz de Ga·lida", o
pasado dí·a 15. «Es uina rnoda li·dad de t·errorismo demencial que es·capa a toda expiicaDiÓ'n », dí.
Tén esplicación, s e ñ o r
Combarro, tena. Que o digan, senón, certas empres3s
in.mobfüarias e celulósicas. E,
nefeuto, é unha modaHdade
do terrorismo. O «terrorismo

verncemos de que debemos
cambioar de mentali dad corren siempre e l riesgo de ser
negativos por exceso. A mi
jui·cio, convendría darse cuenta de qu'e un ochenta por
cien de los hombres que ven
late·levisi6n y u1n número parecido o mayor ·de mujeres
no acaban ·de ver daro que
.e l varón sie preocupe , por lavar y ·que quede limpia la camis'a ··de su mujer. A mi ju.icio , los mens·ajes que he
oído pecan de avanzados en
exceso hasta el punto de
provocar respuestas anáfogas
a las de cuailquier anuncio
cómico. Yo ·acnnsejaría cui·
dado ... "·

TI ERNO, SOMENTE
COS HOMES

"f1n una sociedad como ila
españorla, que no ha salido
aú n de la mentalidad de subILUSIONS MASOQUISTAS
desarrollo, fa reivindicación
O co rresponsa1l do . diiaric de fa igualdad de la mujer
«El Correo Gallego» en Pon respecto al hombre , econótev@drn, anuncia, a catro co· m ioa, socail, jurídi·ca y polílumnas, no número do mar- tica, es difícil. E~ muy difftes , 19 de setembro, que «la cil".
ilusión :de centenares de ni D~claracións coma ista e
ñ.os de rni.ntegr.arse a sus as que van seguk fíxoas o
puestos TRUNCADA P'OR LA pr.esidente de honor do PSOE
HUELGA DEL TRANSPORTE profesor Tierno Galván, á reESCOLAR". O título ·soio, xa vista español 1a uNueva", da
de por sí, supón toda unha vella casa opusdeista, e pra
valoración da deV'andita fol- que ning·uén poida ·dubidar do
ga, por moi «imparcial» e seu timoratismo o fobia an«obx·etiva" que seña a es-po- ti-mulleril, continúa e espec isición «ila crónica.
fica:
A nós, non é que nos paLos breves mensajes de
reza ben que os nenos gale- la televisión y un número pam~nopolista».

A venda en toda Galida, Oviedo, Avilés, Gii6n,
Bilbao, San SebasHán, Madrid, Barcelona, Xenebra ....

SUSCRIBASE,
COLABORE COA
PRENSA GALEGA

Profesi6n
Enderero

Pobe:>ac:l6n .

D11t16xo sµsp¡ibi.rme ·ao periódico ga/e.go semanal.

A NO$A 1'E1RRA por un ano O por seis meses CJ
In Vio o,

fmpc~rt.e {cheque O xiró pos;a!G

tra.n~ff>r.enci,110)

AJJOSADBBA
APARTADO 1031
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Cta, Cte..: 2114. Ofit na: Alfredo Brañas,
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SANTIAGO

serán: Gali.cia .e Estado Españo l 1..200 Pts .. Europa 1.600 Pts,, Arxentina 2.300 Pts ... USA. Canadá . A frica e Sura1nérica 2 .050 Pt!
Por se·is meses as tarifas serán a mitade das anuais mais 50 Pts.
-

NACIONAL .

ANOSATEBRA ./3,·

Dende o pasado día 6, o sector da madeira da provincia da
Corufla está en folga pra presionar· perante a firma do novo
convenio.·M á is de seis mil traballadores dos distintos gr~mios
(aserradeiros, mueblerías e tapiceiros), e máis de. mil
empresarios, constitúen un dos sectores de maior importancia
da provincia. Un sector no que hai milleiros d.e traballadores ·
sin asegurar e nunhas condicións de traballo infrahumanas, tal
e como reconocen nesta os propios empresarios, onde, por
outra banda, non ·esiste nin

a máis mínima planificación frente ao poder dos monopolios
que c~ntrolan o mercado.
Trescentas. empresas na --provincia da Coruña e varios
milleiros de traballadores, manteñen a sua P.rimeira folga na
percura dun convenio que os ceiba .en boa medid~ do peso
que a faila de planificación botou. por riba deles. Un convenio
que. pesie a superar ampliamente o.s topes salaríais do Pacto
da Moncloa, non chega a equiparar aos traballado.res da .
madP.ira cos doutros sectores industriais

MADEIREIROS t4ALEGOS1
Entre a sobreesplotaci6n
e a depend•ncia
Tras da celebración da
aluminio na construcciónn xa
asamblea de 300 empresarios
que logo.· estamos pasando
no «Kiosko Alfonso» da Counha crisis que. unida á suba
ruña. puxémonos en contacto
de salarios, levará ao peche de
cos 'presidentes dos distintos
moita~ empresas galegas.
gremios do sector: Ucha Vida!.
DOMINGUEZ. - Hai que dede aserradeiros; Vicente Rocir que a madeira intervén nun
dríguez, de moblerías e Do20 por cento na ·tapicería. e
mínguez de tapicerías, pra coque a maioría dos productos
nocer as suas impresións saimportámolos. prir.ic'ipalmente
qe Catalunya, onde suben ·os·
bor do conflicto e da situación
precios dacordo co seu nivel
do sector.
¿Cal é a situación
cte vida, e nós témonos que
xeral do sector?
apañar. Por outra banda. teUCHA VIDAL. - En canto á
rnos sabor de nós o monopolio
situación de a·serradeiros e reda goma-espuma, controlado
por -catro empresas que · immatantes que eu represento.
hai que decir que ternos unha o sector madeiralro. oulra victima -:t• colonlzaclón •. poñen os seus precios e os
seus productos. En canto aos
¡:vxta aberta á esportación, sabor d~ todo M arroces, Exipto, coa soldada que nos piden e teriais de importación pra ma- .testis tamén dependemos de
fora .
Irán e Grañ Bretaf1a. pero que que consideramos xusta -tal quinaria, etc.
J..Cal é a situación
está condicionada pola com- .e como se está poñendo a vida VICENTE RODRIGUEZ. - No
peten·cia de .países coma Por- os traballadores teñen toda a sectm de moblería, ternos que labo'°al?
razón ao pedir estas reivin"di- facer frente, ademais, á's gran- U~HA . - Hai que decir que
tugal. cunhas madeiras mo1
semellantes ás nosas e que cacións-, vainos costar tra- des fábricas, sobar de todo do unha cantidade considerable
polos baixos salarios que ballo impoñer os nosos pro- País Valenciá, que con. produc- de traballadores non pasa polo
. tañen. represéntanos moitisi- . duetos. E non son semente os tos de_baixa calid.ade fan ·unha 1N P, o traballo é moitas veces .
mo no esterior, xa que compi- . salarios, están os intereses grande competencia e, por ou- infrahumano. Si hai 6 mil trate no noso m~rcado. Agora, dos bancos, a enerxían os ma- tra banda, a introducción· do balla~ores asegurados. po.de
Edlta1Promocións Culturais
· 9';llegas. S.A.
·
.~omisión da
Fundadoras1Acosta Beiras.
Xoaquin. Fontenla Rodríguez. Xosé
l-uis. Lópe.z Gómez. Felipe Senén.
Morales Quintana. Xosé Enrique.
Varela García. ·césar.
Dlractor1Margarita Ledo Andión.
Redactoras a
colaboradores1Xosé
R,~m~~m Pousa. Xosé López. Antón L.Galocl)a.:. Sisto G.. Cabana

Diseño e contacclón1
Pepe Barro.
potografia: Brials Piño .
Fernando Bellas.

PEllODICO GALEGO SEMANAL
(A Coruña). Lalo González (Ferrol).
Paco Arrizado (Lugo) . X. A.
Ca,rracedo (Ourense). F. Franco.
Mario Pousa. Ignacio Briset.
Guillermo Péréz (Vigo). Guillermo
Campo~ (Pontevedra). F., Cusí.
Emilio Veiga (Barcelona).

P.

lparraguirre. L. Auzmendi, A. Amigo
(Donostia). María Alonso. L. Celeiro· .
(Madrid) . C. Durán. R. Palmás
(Londres) . Carlos Díaz (Xinebra). A.
P. Dasilva (Porto). X. Cambre
Mariño (Puerto Rico). E. lbarzábal.
X. A Gaciño. M'oncho Viña. Jordi

Dlbuxos:X4lio Maside. Xaquin
Marín. Alfonso SuCasas. X-. Carlos.
Miguel Docampo.
Redacción e
Administraclón;Troia 1O.
1.0 San~iago. Teléfono provisorio
581'376
.

haber outro tanto entre tratantes. transportistas e traballadores sin ningún tipo de seguros. Ao normalizarse a situación. moitos irán ao peche.
De cara a unha estructuracl6n do
tor en Gallela, ¿naces Ita ria se dispoñer
_
d un aobarno aalago?
UCHA. - Home, eu creo
que efectivamente que eso se'ría necesario pra poder planificar nós mesmos. Habería que
diferenciar o que é bosque e o
que é ag.ric~ltura en Galicia
pra non destruir a riqueza. Todos os países que non teñen
bosques son países probes. e
eso que se lle meta na cabeza
a quen queima os montes .
V. RODRIGUEZ: - Coa política que leva o Gobemo. onde
chegaremos é á bancarrota.
¿A qué concluslons
chegaron hoxe alqul? ~
UCHA. - A conclu.sic)n é que
nós somos compañeiros dois
traballadores. Somos uns .tra1

••-=·

lmprenta1«Gráficas Alpima».
Travesía de Vigo. 269. Vigo. Oep.
Legal : C-963-1977.
Distribule prás provincias
de A Coruña e Pontevedra
DISTRIBUIDORA LAS RIAS," Telf.
209850-54 A Coruña 1
Bilbao : DISTRIBUIDORA VASCA; .
teléfono 4231933 . ~
Lugo : FOLLAS· NOVAS. Telf::
217685 .
Ourense. Vda. de LISf'RDO.
Barcelona. F. RAFAE!-ARTAL. Telf.:
24336º58.
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\ ", s-e· increñiefltaría~· 'áe' salar:io ~

. . .,.
b'allado ries npái;s. e que ternos
. ,• .
. .t,
.
que chegar a un acordo- na
1
.
mesa de negoc;;iacións xa .que
·· ·a _violencia é ·mala pra todos .e
_ - :sobm qe .t,odo, prá o país .,
?--~ ~ v· ·RODRIGUEZ. - Enos im- .
·posible chegar ·rnais"·arriba do
-·.:qu'e chegamos. En xanei ro haberá oufr¡r .suba e deiquí pr~
·iremos ach.egftndonos
.r áadiante
equiparaci_
ó n cos outros s·eéto res.
DÓMINGUEZ. - A comi sión' . negociadora chegou . ao _límite.
, ·o se.ctor está cada día peor e.
,, _ por G_utra banda. a pFe~enté·
"-'. ~ • · folga non . ~ : legal.
··
1
'

r

~

•
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'

que· pedirnos- ~-gora .
~ i .' CÍ u ·e fl pe n .s a

1
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o s~c;.~-~· ,da ;ma!!"
deira ~e manUvo· á '
conta d~ superes~IQ
taci6.~ . ~os ·lr-.~~~lla- ·..
,.. dores, e .q ue en c¡¡tnlo
" o~ traballac:f'orés r•'- '.
c~pe'ren os s;.:us dereitos, ,o sector pode
_Ir abaix~ ¿q~é' pensades?
CC.00 . ben e certo .que .
sé' éonstafa qüei; hai u~ha suP,E;JJ,e~plota€ión nas peq~enas
empresás don 1velios tráballando · e sin éondicións labora is.
· . ~ALA ·o ·.c P.M ITE DE.·
- ~.pode se.r previsible -que. dado '
FQLGA
.
. o tipo de patr.onal das empresas máis pequenas que poida ::J o mesmo ' día, pala tarde,
- ter consecuencias ~ porque esa . ~l!l...io.,¡¡¡¡;.,_ _ _ _ __.¡,,,,¡,,¡.._......11
m.e ntrast os traballadores arte,patronal está hoxe viva debido dos traballadores galegos vai
. Uaban a manifestación que te~
a q.ue os traballador~s lle saían íntimamente ligado tamén á
rí~·· 1·ubar ao día sequinte e
gratis. De todos xeitos.- eso falla ·dunha Industrialización
. ·que ·partici'parían" míi11 q~irÚen débeselle á mala estructura- , raciona l. Esto habería que ~n
tos ·..traballadores da rT)ad.ei ra·
ción do sector.
cadralp nunha alternativa polí' estivemos reunidos 'coa ·pa rte./
CSÚ'f. - Opino que, eviden- ti'ca a nivel galega na que po·soc ial pra conocermos o pt1hto
temente, se pode dar a cir- dería haber coincidencia a ni· de vista -dos trabal!adores. Da .
, cunstancia que a~ m6i peque- vel de patronal e a nivel de- tracohversa mantida co comité
nas empresas se. atopen en si- bailadores.
de folqa, inteqrado por ·repre- ·
¿Qué saída lle ,,-a•
tuación dif_ícil tras das reivindiseotantes
de CC ¡.00 ., C.S.lJ.J.,
• J.
;
cacións que se poden acadar.
des ac confllcto?
l.N.G., U.Q.T. e U.S.O.; despero pensamos que as reivinCC .00. - Est~ dependerá de
préndese · baixo as di.?tintas .
dléacións
que
SE_! p·iden son
actitude
que tome a patronal o
perspecti.vas. a' necesidadé
xustas e que- pesie , a · estas pró·~mo sábado. Eles tentarán
dunha solución que c·orripati- 1
. consecuencias non podemos alongar o co~flict~ e ·-sempre
· bilice a.s xustas esixencias d os 0 . ·
~eder nese senso, ·xa que sería
hai algún sitio por onde pode
trqballadores
leve cara a G
· saír- da crisis a costa dos traba- rachar .
. toma. de conciencia dos; em- w
llador·es. Por outra banda, es- ING. - Dado como é o sector.
presarios que permita a reestructuración do sector.
categorías. A~· págas . e_s.t ra . . . Coa 'rearn:1daciÓn .d~~ con~· : taríamo.s' dispostos a que me- onde nunca houbo ningunha
eran - de ·1O días nunha e· 21 - versa s a- patrona( adópfou .d iante os trab ailador~~ se pre--- folga e as empresas están esA nivel laboral ¿Ca.I noutra. .
u_nha postura má.is ··flesi01e e sionara á ba~nca privada·. - palladas. nun principio a resé ~ si tu a e i 6 n na.
¿Cómo ~e chegou~ yeu cedendo · deica · ofrecer Caixas de -aforro. etc .. pr~ que posta fo' moi boa. coa partfcimadalra?
á tomga e calas son, as 20.000. ptas. pra o p·eón ~ais as potenciara.~
pación da xente. Agora, en
CCOO. {Gó,mez.) ' - Este sec- reivlndica,ci'ón!I! qu~ · 100 pt~s . . de asiste~cia ~ ou' . USO. _:--·.Desas empresas con función desto. nótase certo
tor rexíao uhha ordenanza la ~ se p_l~~n neste mo- ~ 150 de transporte . .incorñpati- catm ou Cinco traballadores cansancio. E un sector que
boral saíd á do vertical. moi m ·ento?
.
- _ b l~s os _dpus pluses. A nivel -de- sin asegurar e percibindo sala- non está afeito a esta dipámiatrasada . D'uran'te. moítos anos ING (Seixo,) , - _A folga en.e - vaca.cións. 2~> días. e en car:ito rios de fame hai m·o itas. Te- ca, e nas zonas m~is debles.
noh hol'.lbo. nirigún .t ipo ~e loi :- ·· gol.llse despois,de .varias nego- as pffgé)s estráordinarias. duas mos atppado ao ir come pi- coma Santiago, .é onde m(lis
ta, x'a _que non · había. condi- ciaéións -coa patronal nas que de 25 días' en Nadal e' Xulio e quetes informativos a Óbreiros se nota . · Pero ternos posibili. ció':ls pra que ava r.:i za'ra medía·· ésta non ~faCía 11ingún tipo de ou!ra ·de dez días por-San Xo- qúe non ganán mil pesetas á dades de aguantar. Non pode _,,
namente. O censD laboral é de concesións. somente a nivel . sé.
semana. Aquí as centrales 'srñ- mos ir á ruptura de negocia~
6 ' mil traballadores con. moitas salarial daba ún aumento' de
dícales ternos que levar un cións que pretende a patronal.
. medianas e peq uenas empre- 30 ptas. po; categoría ·e' 23
Nós pedíamos pra 0 peón control.
pois esto levaría a·c !audo, que
sas. O último convenio, de ha i días de vacacións sin entrar a 21.5.00 e. _a partir de ahí; os ING. - Hai un f.eito real. que é beneficiaría á patronal.
¿lndapandantemandous anos. réxese polo ·sal ario negociar as pag¡:¡s-estraordina- 'a umentos que. s~ produzcé] n a situación a nivel do sector da
base máís un plus d,e 15 pt.a s~ rias. A úni_ca saída que lle ~i~ pra 0 ·salario interprofesional. . · madei ra e ·doutros s'3ctores a te do convenio que le•
· l'pré¡! o peór:1 e 2ó·-25 ;30 p¡·és mos foi. re.cu rrir á folga legal. .Q~ se/ía que eses aumentos. nivel galega, como a ·con.se¡va,
des conseguido?
C9mlttli negociiador: é , ii ~npo'rtanÍe eheg.-r á Hrma do
testil. limpeza, con empresas CC.00. - lndependentem~nconvenlo coa ••-~m~bla~!I unida.,. prr:e~lonand~.
·
'
moi pequ~nas onde o~ traba- te dos resultados, coido que é

q'ue

1

Si

·na

,__~
1

1

•
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e

..

1
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· U'Cldores están nunhas candi-

~~~-,.---~:--:--------~~-----_..;--~----~-+-...;.-.;;;..;.....;.....;;.....;.o!!fllllio!IJlm-

xa todo un ésito o conseguir a
folga neste sector. H ai un alto
~in pagas: estraordinarias, sin grado de unidade e o proceso
Y¡acacións. A situación a .nivel permitíu sentar os primeiros
deste sector é moi fastidiada. pasos pra unha máis eficaz orAgora, nós: 'c omo cen)ral sin- ganización do sector.
dical. en canto defendemos os · 1NG. - E un sector sin tradi, .intereses ~ de ~lase moi daros. ción de loita e onde por parte
ternos de ser Gonsciimtes de - da ·patroha l hai unha représión
que temós que loitar .por; me- clar:a : Q que coñsegµiira darse
llo ar as cóndicións dos traba- esta so.lidaridade e está forza e
lladores galégos, típicas, ' eu moi importante,. mesmo penpe-nso, duh , país colonizado.
sando en futuros convenios. E
1
De. toda
. esta situación
, a ni'- . importante que ch~gu emós
vel ' ind'u strial. ,tén ' qu,e "tomar firma do convenio coa' asam' conciené,ia a ·patronal . e orga- blea ·u.nid~ e' pre~ion~·ndo, pra l
·nizarse miranqo as razÓ~s- po: que , teñamos un sectór · co ri· '
1
lít icas .de -que e_sis¡a eri G'á llcicf moral e forza . Eu '·destacaría· o"'
unha situación i~dústrial _; tan feit-o 9é 'q.ue se plantexara .. Ó.
probe e que a· ri113.sma pafronal . co~vehib·_ superando- os ·topes -. qusq.ue unha altern•ativa pol.ítl-, - salariais do Pacto d~. Moncl~a, ·~
1
ca a. e'sto.' te'n do 'de . cont~
que;1·. ( 'perfectamente
asumido
pala
.
. '
•
¡
en moitos aspectos 1. ~pódería·, asamQlea na per'c~ra' dwi, sala~ cont~r co ·apoi o dos propios ri6 xusto ao m¡:í'rxen '
pac'~traball~dores. ern ca nto q~e a ¡tos socia is . .,
,
~ -situación de sup~resplot.ación '
X. R. "90USA ·
ció ns moJ ma1as, sin asegurar,
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¿Quén quelrna
catni6ns?
Dende hai días, estase a negocia~ en Lugo
.· o convenio do transporte; a cetra l maioritaria
neste seGtor é a ING , que tén como obxetivo o
conseguir unhas millorás como a~ que xa t~ñen no
sector do transporte de Barcelona.
.
.
As negociacións poden ter unha duración máis
ou menos longa, depende das propias -discusións
ao redor dunha mesa ou, as veces. de causas
espectaculares que solprenden a todos
e perxudican maiormente aos traballadores.
Trátase de que algúns empresarios do . transporte
veñen recibi·ndo chamadas telefónicas, na ·casa . ou
nas oficias, nas que se amenaza de que, ~e non
se firma o convenio, queimaríanse os carnións.
O chocante é que estas chamadas se fagan no nome
do Sindi·cato Obreiro Galega (ING),
.
que é maioritario entre os traballadores afectados,
cando está sendo o que leva as negociacións.
A propia ING tense entrevistado co Gopernador
Civil amosándolle a sua i11quedanza por que pasen
estas causas e pedíndolle que a poHcía trate
de ver que é o que anda a pinchar ou rachar rodas,
escachar faros e queimar ·coches.
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eJDrrlfb1ÓJIS1n11S1C ,8l:llllíllk'.S1 di11" 1diS111li11f111111'11d1Sl!S i!,alllarii!ai'$. GOS obrei-;
1~115~
1q¡m1e i:11!!'ÍllSllD 1!1Jf!l¡lifl 1S1i!llilll'10i1e111: ¡p~1Qll:lal:ll' ¡p11rá que OS. seus
íll1e9101ciies;, 111ti !S1111 11~11i1m1111a111111eJ1:11iti1e' 1ine11-:1111J1~1eis. ~1ntr,amentras.
,:a1m1os:a1n :Bl .1ma!ii1~,r' ¡pasm111111id11ds1 8 m
11:11it1a111aiciidade frente aos·

aos

~-~~·~

¡~1me 1
:e
111,, n~s -q~e está a ver-1,dia11dleilll'1a 11C1!lll~IP~~illf1~~aidlli! I , ~lla 1e1Uta 1s,~111:1:e11;ii:ón. A organiZación
teres 6n
:
poHl~111::a 1111111lmli1l& :alOO~eir1oam:riva ,1C:apia1z: (le modernizar ou reempresairhJs '".·. .!li·at. 1li_uie~ 1 th:ega.~.d1CJ1.' ·i
mllllt1er1~m1r~ 1es,e:s s1e~ilo1ine:s,, s1aif1va1¡1det socialmente a quen
o caso estrreiílliKJI,
'!!!lile~ · ' · lh,a!Xie son os1 s1e11.111S fro¡pl~e1t1arriio~,. s~meUa a . única saída
ñor-es COOOUC1t01:'ie:~,.
1tefieB 1
¡., .
e :fmlb!~1e Jip11_•1,,a .e~e:S· llJillG'Slm
,111D1S¡, 1
e esto som~nte pod~. cÚm·
os coches ... •Pon¡¡u,8 1111u,, no s ¡I
llP~Ho unna. ,a11imeir1irmati\l'a :galega e popular. _
convenios, cásequ e 1non1 ifail1D, ',
:O SEN'fS,0' DllLJl.llH1A AIB,S·TrENCION _
· ,
P.enso que o ipod1tr11 fae,er mU!!1o'r_ 1
M~n es:q11.1:e2:an todos estes empresatlo,s que: quen
ouitros em.presado s.. C1!lim.C!l o '
ho~e os !l'1~r,esernta a nivel si·ndic-al o_.mesm@ :fl'º'li que;1
Vallejo ou -os de Momtaña. ~111,
votan a ni1¡,1el :p.oHtico ·están moi 9o·stosos, ~: ¡p:ro,oñer
por min, xa firmaba
eonvPa entrada nD Mercado Común Europeo, que! val :supoíier __
oio; o ano pasado fun o .p6
'º e .snaquizamemto da nasa peq:uena industria. C::olnclmeiro en firmalo, e, dende lodencia ben signi.ficativa coa idas cenfrail1es sitndlcaill e:s.
go ,non fago coma outros. Se
de ámbito estatal, qu·e . defonde-n es,ac.tamer11to '"il' ,me,·s- ·
podo, doulle ·.al·go máis aos
mo, ou ben con argumentos inx1en~~os 0:1.rn :li),en· pretes-chóferes do .que marca o contanda que sirvfrá pra -reforzar as e:strnJJc:t1~as _de unl··
venia, ¡porque iprefiro que me
dade da ic'lase obr·elra, s:egll!l mm.ente re'lferínido,.se a ·q¡JJ~e
traballen e eu ben sei que si :
deste modo ax11darán a 1emii9,rarr mái:s c~:áici'l' me:n:te aos
un home non •tén 1pra comer, 1
tra'balladores do floso 1p.a~s,. .A ·e!llrquerda: ',parlam1e111111tar¡:a
oo-n :pode traballar a gusto...
es.pañola :(1PSOE, .PICE)1:non :s:1e astreve:· ,a espoñier abe:r·Eu --continúa deoindo
setamente si están daco:1rdloi ou non coa entrada: de, :Gañm lópez. Oíaz- onde teño
1Jici·a no MCE,. segur:a1m,ete 'po:r.que oon c,onte1J111iip.!la111 o
un pouco de desconfianza é
mesmo dend,e mmhai óp!Di.ca ,~al:e,ga, qousa que noo van
que ao empezars.e as negocia<declarar taxati'lilalíitíliente, 1ou· be;rii :porque '11'e$ parez ppuclóns, empezáronse estes
co oportuno, 11po~l ítfo.amenf.e1 ·¡pcli1g.lí0.so, declara,r ;;11s ra~
!les. Cando haí este movezóns <le fonc:fo, ql!Je mov,en º' seu si ao MC.- Núlfü:no
· mento, .hai estes casos.. Un'ha
térm ino, es-te abstenrc:ioni smo:;, . cando deixan ás suas
centrafos fac~r declaracións, non~ má:i s {!Ue unha maPrecisamente, na ooite do de ohamadas telletónicas, per- vez que remate o convenio, xa
neka de inhibirse por non qui¡¡dár mqi ao desco'.l;>erto
domingo dia 24, dous camións deu a ca'~ma. O día 22 vernes, non. Tamén decían por ahí que
st eran os da cooperativa de
no carácte'r. das suas organlzacións •autónomas ge-·
en distintas zonas de 'Lugo ca- foise ao foca·t da ING e quixo
·llegas».
pital quedaron arrui-nados debi· pedi·r es¡plicacións. Sin -ate!'· · .tran-s'Por•t istas do FerrQll, os
DECRETO SOBRE O ENSINO DO CATALAN:
do ao •lume. E o caso que un der a razóns, oolleu unha silla. ·que viñan a Lug-0 .pinchar as
UNHA MOSTRA
de es·tes camións era propie· coa que 1batía na -porta do lo- rndas. Pero, mire vostede, a
dada ckm empresario autóno- cal da ING, ·incapaz de razo- cooperativa do Ferrol non poUn!ha- vez aparecida a orden 1111inis~eri.ail de 14 de
mo. Os .ifldustrias do seotor ti· nar cos membros da central! de saber onde está aqu-el co-.
septembro, que regula o decret-0 lei de 23 de . xunio
veron na tarde do iuns 25 u11ha ali ¡presentes. Rematou o ·asun- che, ·en qué rua e de quen é...
s®re do ensino do cat~án, am~nciase rpomposamente
•reunión na que acordaron amcr to cando apareoeu un coche
~ curi·oso o que nos dí este
a preparación dun proiecto 1por iparte· da Xunta de
sarlle ao Gobernador a sua in- da policía, que chamara a ING. · industria~t sabre do que lle paGalicia, que quer completer ou matizar o que lle a.pre·
quedanza ·p or este suceso. Na comisaría, cadaquen <leda- s·ou a un camión que tiña na
sentou o MEC. Non conocemos o iproi·ecto, ou seña,
non sabemos cales son as propostas da Xunta, ao
!Aquí viría a conto repetir aque- roo a sua postura. Os da ING plaza chamada Foote dos Ranfa pregoota que tanto se nos denunciaron no Xuz;gado os fei- -dios, que estará a uns 600 memarxe do que o MEC tive·ra pensado ou decidi(IQ, única maneira de ·averiguar .polo menos que gratlo de
f.txo respeoto da queima dos to·s, e martes 26 o empresario - tras <la' comisaría da po·licía: 1
_asunción teór.ica facía o organismo pre~utonómtco gamontes ¿Ouén queima os ca- afectado recibíu citoción xu- .. o seis de agosto, ipinchárame
14 rodas, e daque'las, falabase 1
lego da nosa problemática 'lingüística.
.
mlóns? :.Por Lugo deixarof!Se diciail.
Esta actiitude do empresario, do convenio, sf, péro inda no ¡
Así, unha -vez máis, a Xurita quedóu convertida
owif' esplicacións pra todos
'.
.nunha institooión· ben mandada que espera as. e>rdes
os gt.Jstos. IMáis 1insisteote é sin vfr a razóns, asegún el · . se denunciara».
a que pón .en dúb-i<ia que seña mesmo nos contóu, veu fu.nO caso é que no inolJlento
do señor pra des:póis ipedirlle que as enriqueza ooh:a migalliña. De· todos xeitos, oonven adiantar que mesmo
o SOG quen fai estas acclóns- dada en que se lle 1levan amo- de mandar a crónica, 'OS tra·
caso de s-er como o catalán, o proiecto ·~esulta '11er\lllolentas. Ohégase a decir que fado 1'4 ·rodas· dende o mes de halladores que ven millorar o ¡
gonzante, farragoso e moi por itras das necesidades
mesmo sería un'ha si1tuoción de agosto. O señor López Díaz, se.u convenio. A ING está ne- 1
sé::>ciais. Ahonde decir .que o ensioo da nosa Hngoa v@'i
parvos non xa faoello, senón· de Trans:portes tamela, tén 22 9ociando, e· os empres.arios pa- \
quedar na categoría de idioma estranxeiro, ou- seña,
o declilo como medida de COflC· persoas a-0 seu cargo, entre ·rez que van atopar -tmha boa
oflci-nl.stas e condll'Ctores, e, escusa neste •terror.ismo• ;pre- \
·como asignatura, a capricho iodivid\,Jall de calquera ·
clón.
paipai .e imposibilloitado o ensino nela, xa que somente
O caso é que un ·imJustrial encol do problema, díxonos: meditado, ton inoctumidade e l
1previos moitos trámites (aprobación do Ol~ustro de
de lugo, o que re>eenta .. T.rans· •tU eSto rnon ·o entendo. i: co- '. alevosía, pra -non se sentar a t
--~ I;
Pr-0tesores, aprobación da- Asociación de Pai·s, ciispoportes· Lamela•, nesta guerra mo se nos qui'Xeramos matar ''negociar.
- ;1
ñibilidades e medios co-n qua -conta o Colexio, visto
bon da Comisión Mista, conocemenito do Ministerio)
:permi-tirase a EXB ·facer algunhas _áreas
re91>ectivo
idioma nado-nal,, nunca a totalidade. xa que non se
contempla o cambio de sistema educatiw, que terá
que seguir sendo españoil en contido$, formas e ob· ·
xetiivos. ~ clarexador ver a cat~oría - de apéndice inservihle e complicaime ·en que se quere converUr o
reS1peto por estas ilínguas. Abofé que, s~uindo ao pé
da ·letra estes Decretos , os nenos aborrecerán- semellante ensino, aínda máis, por inúUI e cargante; os
mestres terán que tomalo como· .addenda$ , au engad{dos da democracia, _ e a -socie<fade resip~ctiva conti·
nuará ·a vers·e nunha si tuac-ión conflict-iva, mái·s complicada, con nemigos máis contfuso~ e 'i.(ariados, pero
igualmente ·en situación anormal.
·
·
O ORIXE DE CERTAS CAMPANAS
As repetidas ameazas contra algúns propietarios
de trans:portes, a qui·ema d~lgún caimión_ -na. provincia
de Lugo, entran a formar parte dunha campaña que.
1posfülemente como a qui·ema dos móntés, se oriienta
a' cu~pabilizar dunha si,tuación a <;feterminadas organi. zacións 1políticas e s indicales que son as · que 1levan
maior peso e máis consecuencia na loita reMndicativa dos traba'lladores. Non é outra ·causa a campaña
que en ilugo s·e monta contra da ;IN,~G. responsa·bHizán. doa de actos dos que o orixe es.tá, 1preci~amen.te, .en
quen non quer que se firme o CQnyepio co·leotivo do
transporte .(e hai moitos, e non somen:te da idereita •.. )
Como a .quiema dos montes. a _parte da .sua 'entrada :na órbita de 1intereses económicos moi concretos, iparez ·s ervir as políticas dos que dramatizan a~
situacións decindo que se tjuere ~esest¡;¡blHzar_ a démooracia e que lhai que consolidar a Autonomfa.
1
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6 I A NOSA TEiulA

Xosefa Fernández Veqa, de 14 anos, , no na deixaron ·e ntrar porque tiña a
estudante
de) BU p· no Instituto de O Barco, consulta chea de xente. Desequido, vai
.
marre, ase~:i't.1h uns de pulmonía, a maioría onde a Xulio Gurriarán, alcalde e ab ·
mesmo tempo pediatra de zona, e éste
pensa que dunha hemorraxia interna. O dfa
16 de xaneiro ás dez da mañá, a patrona dícelle que iría ao rematar a consulta.
da ·casa onde se hospedaba foi buscar un
Cando cheqou de volta á casa a rapaza
médico á Residencia, porque Vían que se cáseque non podía respirar, sanqraba. Eran
atopaba mal; ao non ter a cartilla do
as 12.30, e don Xulio seqúía ·sin aparecer
sequro, non: a atenderon. Despóisi
Voltou á consulta pro o médico xa non
acheqouse a casa do doctor Vuela, onde xa
estaba. Desesperada. escomenzou a

chamar a todas as farmacias; deuse a
casualidade que nunha delas estaba o
médico de Vilamartín , e foina ver
decantado. Pro cando il cheqou, a rapaza
xa ~staba morta. Cando baixaron o carpo
deica a residencia, alí estaba don Xulio, e
ao prequntarlle ¿Qué lle von decir aos país
da nena?: «eu non pensei que fara tan
qrave. é un accidente».

O BARCO

RESIDENCIA SANITARIA
SIN MEDICOS . .
A libertade de desatender un serv1c10 público

Pro a causa non remata eiquí. A'o ·'día seguínte, lago do
funeiaL·xurde unha man~festa
ción ,esponiánea na qüe participa·n oo re~or das 3.000 personás. péchanse os · comercios, tendas. bares, Todo o
pobo reclanl'abá unha asi.sten cia médica xusta, que evitase
chegar a situacións tan graves,
e sobar de t'o.po,. a apertura,
dunha vez. da famosa Resi ciencia· Sanitaria . ·O · caso de
Xosefa non e o primeiro, xa
que· con anterioridade houbo
un accidente no que mo'rreron
11 nenos
volcar o autobús
que ·os levab·a a escola en Vilamartín. Despóis de pasados
dous meses, 11 veciños do
Barco reciben a primeira noti ficación das mu.Itas ·g ubernativas; que · suman en ·total
140.0QO pesetas. Entre elas 1
hai a .multa dunha persoa que
levaba oito ano!? tora, traballando en Monfort~ . e a dous
mestres que non ..apareceron
nela. Non serviron de nada os
recursos. cartas Jao ministro do
Interior, ou ao director xeral de
Sanidade. E hastra nun pleno
do Axuntamento, o alcalde,·
antes de definirse sobar das
multaG e reclamar a s1:.1a denegación, preferiu abandonar a
sesión e
sala, suspender
rexeitar o turno
«rogos e
preguntas». Así e que as multas siguen en pé e a Residencia pechada.

teñan as condicións precisas e
acaídas pra cumprir coas suas
abrigas. N iste caso somente
se poden presentar aqueles
señ ores que exerzan a sua especialidade dende hai moitos·
anos. Dende logo que un en fe rmo non se vai meter nas
mans dun inesperto ou inconsciente, pro resulta que pra o
servicio de urxencia se convo can por .concurso-oposición,
que pode ampliar,' en todo caso, o número de especialistas
interesados en cubrir a plaza.

I •
1
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'Hai' 20 anos,. no Barco ha,.bía cinco médico~ de asistencia pública domiciliaria, ·e deles hoxendia sornen-tes quedan tres de medicina xeral: Coba., Vuela e Xulio Gurriarán.
Por exemplo, o día 20 diste
mes somente . con·sultaba o
médico pediatra Manuel Castro, xa que. dous estaban enfermos, un deles xa sofri ra tres .
embolias e o terceiro viña de
ter un accidente. Pro a situación. agrávase cando se pensa
que 9 Barco de Valdeorras é
unha zona de canteiras, onde
o 80 por cen dos traballadores
están empregagos nas minas
de pizarra e que a seguridade
é nula, poisque· o · traballo se
fai sin cascos, sin botas axeitadas, cáseque ao aire· libr~.
cubertos esclusivamente por
Un mal tellado, 'cos guantes
correndo.
cargo dos obreiros, e coa triste .· posibilidade ,.

ªº

T

As consecuencias dun servlc;;lo públlco sin cobertura

de cortar unha man ou os de- Residencia e cal, asegún o seu
a paciños de 14 e purito de v·ista. pode ser a caudos Alí hai r._
15 anos que ilon é raro que re- sa de que non escomence a
cibá·n malos tratos dos encar- funcionar: «Hai un ano e megadbs. Tendo de canta, ade- dio que xa está en condicións,
máis, que a situación xeografl- polQ menos no que respecta
ca non permite unhas.boas co- ao edi,ficio, aínda que sempre
municacións {Ourense queda se poden establecer novos
a 11 O kilómetros e Ponferrada olans. complementarios de
a 40 por unha carreteira defi- mon~axe. Nembar~antes . a
ciente, con curvas moi pro- dotación inicial sí a hai. O que
nunciadas. estreita e o asfalto· fallan son os médicos. Esiste a
en mal(ls condicións). Un en- plantilla, pro está sin cubrir.
termo de gravedade se non T r'a b a 11 a determinad o
.marre no mesmo Barco, con · personal. xa que ao ser unha
toda seguridade que lle pode institución mista, ambulaiorio
pasar no camiño.
e residencia, a primeira ··está
FALLAN OS MEDICO&
en funcionamento. con'tando
O director do «Instituto Na-· diste xeito, cunha enfermeira,
cional de Previsión»,, en Ou- ausiliares de clínica e 4 ou 5
rense, esplicounos o estado da celadores. · Pra o sostén do ,...

edificio e das instalacións,
cubrimos ·aquelas plazas que
nos parecían imprescindibles :
calefactor, elect(icista. mestre
industrial. pra evitar o posible
deterioro».

A Residenc ia abranguería,
ademais do Barco de Valdeorras, a Vilamartín, Petín, Larouco, Carballeda de VMdeorras, A Rua , Rubiana, A Veiga,
O Bolo, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Ma.1,1zaneda,
a Póboa de Trives, San Xoán1
do Río, Viana do Bolo e Vilariño de . Couxo, cun total
de 55 .743 habitantes . E
que debe haber, neste intre,
ao redor de oito a dez médi cos de asistencia pública domiciliaria; niste caso. Sanidade fixa o numero de médicos
dacordo coa poboación: por
·cada 1 .000 habitantes,· tería
que esistir un médico. Así, o
Barco, con 12.000 persoas
censadas, necesitaría, en teo- ·
ría, 12 médicos, que se quedan, de feito, en tres. Por outra
banda, a Seguridade Social
f ixa o cupo másimo en 998
cartillas, ás que. lle· correspondería un médico ; xa que logo,
nista zona que canta .con
18.000 asegurados, a resklencia tería que dotarse dunha
p-lantilla de 18 médicos. Situación que na realidade ·non se
vai cumprir.

«Cada tres meses, lévase
ao cabo a ·convocatoria de
plazqis. Deica agora, sq~entes
se cubriu o adxunto de Pedia tría. O 15 de setembro volvé-·
rorise convocar. Pro acarón- ·da
convocatoria de institucións
abertas, publícanse a 1..:oncurso-opos!ción tres pla~ª§
de facultativos pra o servicio
de urxencia; despóis da visita
que en abril realizoll a aquela
zona . o director xeral de Asistencia Sanitaria -:...:...que asegún
A residencia aslá ~n~talada, pero os médicos non van nos dixeron, prometen que
ao concurso ... mentras, máls de so.ooo persona•
nun plazo d.e' 45. días estaría
.-suantan s~n asistencia sanitaria
aberta, estarnos en setembro
.e permanece pechada-. Entón, o problema de _que non se · E xa pra rematar, é estrano
abra vén dado pola faila de as- que, habendo médicos, des·
-pirantes».
pois de oito convocatorias sigan sin cubrirse . E non tén
MAIS DE ·!S0.000
senso construir un edificio,
PERSOAS SIN
empregar cartas nunha inverATENCION
. sión deste tipo, que ademais
Hai que engadir que as con- pagan todos os asegurados, e
. vocatorias se efectuaron ao non poder ofrecerlle unha . al - .
mesmo tempo que pra O Bar- ternativa ao problema . ¿Ou é
co, pra Ourense. E que hai · mais doado, manter unha condous xeitos de convoca las, por sulta privada que comercialice .
méritos ou por concursó- a enfermedade q1.,1e recurrir a
oposición . A primeira ·require unha planificación e estructuunha fato de experiencias, por ración que esteña sempre ac
parte dos solicitantes, e que servicio do enfermo?
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Basco, afincado en ,Oalicia dende · hai trinta e tantos anos. Colaborador, en Euskadi, no periódico ª Tierra Vasca», cun grupo de nacionalistas. Antonio Odriozola, está ao ·cargo da biblioteca na Misión Biolóxica
;de Galicia, esperto en setas, bibliógrafo -unha especie de Sherlock Holmes do libro antigo e do Misal
mindoniens·P.--· 5u-stituíu a gardeni_a na solapa pot
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non sirve como xustl.ficaci"6n
perant-e a iooapacidade de descobrir ·libros antigos. En xeral,
dame a sensación de . que. o ·
ga~o foi un gran destructor
dunha grain :parte da sua riqueza artística, eSJpecialmente no
que ooncerne . a productos de
imprenta: _Hbros, foill.etos, follas saltas, revistas, que foron
3'ístemáticamente eliminadas ..
~or exempro dos dous grandes .
periódicos que se edita~an en
Vigo, Faro e A Gonstanda-, diste último ,que duróu c-0mo dia- .
rio máis de medio sécu1o, a ·
raiz dos primeiros días do
•Movimiento• a coleeción fol
destruída.

O 11ibro má'ís antigo impreso
e.rquí, que se conoza, é, co!'
seguridade, un misal prá dlocesis de Ourell'se, impreso no
.pequeno poboado de Monterrel, perito de Verín. Ademáis
é curioso que nise pobo es'lstlran duas :Imprentas distintas,
non dous Impresores qua utilicen a mesima imprerVta. Hal
pouco, din a conocer no Boletín Auriense, no hC>menaxe a
Taboada, unha mostra da segunda imprenta nu11ha sinx-e·la
<loble folla. En troques, foi imposl'ble localizar nin asegurar
no período incunal)le ·nigunha
tmprenta en Salltiago de Compostela. ·Parece un pouco estrano, pro algúns dos ese-ritos
que se tiñan que imprimir en
SanUago, corno as bulas pra
o Hogpita'I, están todas prácticamente ·impresas fora de
Galiicie, ·imprentas que dende
sempre imprimían as ·inchtlxenoias ou os sumarios de bufas. Vén de publicarse un Hbro,
dun investi·gador ing-liés, Norton, onde estuda todo o impreso no Estado españo·1 e
Portuga!I, derrtro dos v~nte .primeiros anos do século XVI, e
proporciona unha .referencia
moi dettellada distas bulas, referentes ao Hospital · Real de
Santiago e que es1:án todas
elas en Vallado'lid, Taledo e
outros' ·lugares.

Ademáis, dentro do eido <aJ'ltural, eu sul'iñaría catro boas .
e amplas bibliotecas, como poden ser: a da Real Aca~emlti
Galega, na Coruña, a do Instituto Padre Sarmiento, en Santiago, a do Museo de Pontevedra e a da FÜndación Penzol
en Vigo.

Despóis de levar tantos anos

en Galici'a, ¿cóm~ definiría a
sua permanencia eiquí?

Vin por casualidade di.in
xeito circunstanciat Nos tempos de estudiante pra min Galicia era un lugar maxinado.
Xa unha ivez niSta terra, nunca
fixen nada por intervir ou meterme na vida galega. Pro o
caráoter galego é moi aberto,
e atopeime, sin ~uerelo, incorporado nun fato de actividades de carácter esclus•ivamen. te cultural -nas que iprocurel
. axudar na medida dos meus
cooocement-0s.

¿E en galego?
.Probablemente seña Canta-

res Galegos de Rosallra Castro. Hai al9unhas cousas do esteñan ·libres ou ·cáseque 11século XIX, pro non se poden bres <Hstas bu-seas tan tnten· deoir que esteñan escri.tas en sas como as que se •realizan
galego. Tamén, erYt·re un dos no País· Vasco. Poto de agora,
prlme·1ros, habería' que contar e a pesares dos nosos cursiun de Xoan Manue1 ~lntos, fios que ·Se veñen ce·lebrando
pontevedrés, que se titula •A dende o ano 1961, ·aínda no se
gallf:a galega tocada polo gai- desitragóu ,. es:ta gran riqueza,
: teir<>•, que é sobre 12 ou 14 ootenciada e .real.
anos anterior ao de Rosalía.

Como ·sabrosa é mol dilffcilf
rlecllo, xa que se poderfan citar en prlnc"iiplo tres ou catro
Gicals un OlitotHus .prunulus•,
ou as ·Caprilus omatus•, pro
sl·n despreciar o • Trtlcoloma
georgi • ou as poucas cantidades que ipoida haber por eliquf
da . •Amanita cesarea•, digamos a •·emperatiz das amanitas •, aínda que dentro delas
están as mai·s pe"l:lgrosas das
setas venenosas, l·ooluída a
morta"I ·Amanitas faloldes•.
Galii'cia é un verdadel·ro 1paradiso pró micófilo e, sobor de
todo, pra o mlcófago. fn poucos sitios atopel campos que

'

1

E conocida a sua afición polo estudio bibliográfico, ¿poderíanos decir cál é o libro máis ·
antilgo de Galicia?

.En canto ás setas ¿G81 se-

•

unha camelia, aínda que non se lle vexa a cara detrás
dela e leva sempre unha ou duas carteiras de man,
nas que se atopa dende a última rareza bibliográfica,
un retallo de xornal, escritos de_consult~. hastra os
pape'les coa autorización do párroco prá se casar. ApolíNco e polifacético ao mesmo tempo.

ODRIOZO .....

ria a mlllor e que variedades
eslsten dentro do agro galego?

"

No referente ás s'etas, o único -que poido decir é que sempre se establece dere.rmlnada
Esiste unha investigación prevención pra comer aquello
máis ou menos especializada que non é común. Cando se
que se adica ao estudlo das fala ás veces das plantas esósetas, ¿por qué non se apli'ca tlcas e indíxenas ·de Gallcja,
falme gracfa, porque esas casocialmente?
racterísticas~ a nivel de vida
Non queda máis remedio que human, defínense por ·anos,
investigar enco.J das calidades pero .ª nivetl de vida vexetal
· L>e t~os xeirtos, nunca foi · entre as que son comestfüles mí?ese ·por milenios. St a un
un aMmento ·buscado e apre- e venenos•as, porque senon, se- paisano galego, lle decimos
1 é unha_ planta esóciado ipor iparte do rpobo gale- ría un peligro andar a recoller ~ que o millo
go. Un micólogo norteamerica- setas sin saber 0 que se colle. tlca, 1partlrase de risa, ¡:>ro evino deicía que, dende o .punto Ademáis . distingui'las polos d_enteme~te, o millo si ·s.e conde vista étnico, os pobos son procedementos prácticos que s 1de~a unha .plant~ ~sót1ca xa
ou micófobos (que fuxen das se ofrecen res·ulta Inda ben que non leva má1s que catro
setas) ou micófl'los (que as complicado, e distinguir todas séculos dos prim~i:ros graus,
aprecian e disfroitan). Entre . as especies de setas é di.fícil mentras na realldade do cultlos últimos induense os cata- hastra pra os especiailista. Pro Vf!. soment~s ~on dous, e doi:!s
·láns e os bascas, pero, os ce·l- ensinarlle a ca!lqueira a cono- s~u.l~s pra vida vex&tal non
tas, e o que poida haber de cer sin que taña a menor va- s19_
r.1t1can nada.
celtas nos galegos, non son cilación hastra vi1nte de varienin afioionados nit ·entusiastas dades comesti'b1es e a·s dez
¿ Oué caracterí5'icH tén, sa· de'las. A razón pode estar nun ou doce máis peHgrosas, con- bendo da sua afición á bibliocerto temor iins.Untivo. En Ga- quírese nun cursiño ·distes con - grafía, o patrimonio cultural
:Jlcla ihai moi 1poucos nomes es- absoluta ·seC"iuridade.
gal ego?
pecíficos pra algunhas especies~ e sf hai nomes .mál·s ben
Tendo de conta a alimentaHai que suHnar, -antes de nade&Pectivos como cpan do de- ción galega ¿pensa que aproda, que se atopa moi despermo•. ·• pan do fo'bo•, •1pan do veitamos ben os recursos que
digado e perdido. A humedade
sa1PO•, .pro · son difíciiles de temos?
1

asl-gnar a unha especie determinada.

·Sendo basco ¿cal é a sua
opinión dun país tan diferente
como Galicia con respecto •
Euskadi?
As di.ferenc'ias non somente
veñen dadas pola s~tuación actua:t. senón tamén ¡polos rasgos caracterolóxicos. As veces
gostaríame que os galegas quixeran a Galicia un ipouco máis
Fondamente, respetando sempre as características propias.
Pro claro, dito isto en boca
dun e&trano, pode sonar hastra cáseque ofensivo. Penso
que, por moitas orazóns históricas, entrañables, de· raza, de
costumes, Galicia debe ter, .polo menos como punto de partida, unha amplísima autonomía equivalente á que o Estado Español lle vai conceder a
Eus·kadi ou a Cata·lunya. Pro
coido Ql.le isto sería somentes
un punto de · parti-da, x-a que a
nación ga'lega necesita, en prlmei:ro 1lugar, estar gobernada
por xentes gal·egas e con
me:nte pensada dende elquf e
non dende o centro.

M. OTERO
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.··os ·restos
dé Sari .Rosando
8Don Pío
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Dous homes fixeron Caáveiro . San Rosendo e Don
·Pfo Garcia Espinosa. Aquel no século X don Pío no
século pasado, Dende loQb. sin .San Rosendo non se
.comprende ·a asistencia de Caaveiro. E Qracias a don
Pfo, .hoxe pode.mes aínda ver as poucas pedías que ··
quedan.

e

:é Unha vaixela de
~ Sargadalas de

55 pezas,
por cada_ Oficina. .
..... pfemio de 10.~ ·

. ptas, por cada 8fk:ina

SORTBD 29 DE NIDAL
• Un xomal da 40. 000
pesetas, cada mes en
todo un an~t ·
•Un coche
"ford-Fiesta"

.• Cinco televisores
en coor de 22".

· • Del cictemat... ,

.de 55c.c.
• Cincolnta premias
de 10. 000 pesetas.
• Cirwnnta !iH'8m'ios
de. &.ooo ~pe_smtas~

~IACEl- lil SEIS,

.. llllRESOS DAIOSU.E .
.AS mrd E11 CALQUERA

-~ -

IFIG•AS.·

pende a ·.
estauración
ha'stra o ano i ~ 50 máis ou
menos. un caseiro mantiña a .
colexiata e todos os anos unha
briqadilla de trabal.ladores iban
· dende Pontedeume a Caaveiro
pra reparar o tal lado . .o piso.
.etc.

AMO E SEROR

Voltando atrás. no ano 936
aparece il fiqur.a de San Rosendo fa cendo unha donación
con motivo .da sua visita ao
· mosteiro, qÜe seis anos antes
ca aparece habitado por frades
bieitos. aseqún o escrito máis
anterqo que fala de Caaveiro!
Respecto do caseiro. permíi'nda que non se desquite que
taseme unha anécdota ouvida
xa aparece habitado por frades
a ún veciño da parroquia de
A donación de San Rosan.Ombre: · Vivía este home con
do consistiu. polo que parece.
duas fillas naquel paraxe. que
en roupas e obxetos litútxicos.
tras da ílUerra ofrecía sequriasí como libros e rituais e.
dade pra o «maquis» . Os esmáis .imp'ortante. na donación
capados. como se lles chama.
inclúense casas feitas ao redor
fixeran qrande amistada cocada lqlesia e .as ·parroquias de
.seiro ~ familia. ' reqalándolle
San Braulio de Caaveiro. San- ,
bos reos e salmóns que pesca ta María de Cabalar. SantiaílO
ban no Eume. e á sua vez; o
da Capela. Santa Olalléi de
caseiro dáballes de todo canto
Soaserra. San Martín de
cultivaba ou tiña. Un dia que
Goente e San Pedro de Eume,
unha das tillas apareceu
Gracias a· esta donación.
preñada. a qarda ·civil concluíu
Caaveiro. que antes apenas
que ali se prestaba· axuda aos
· siqnificaba alqo, agora escoquerrilleiros, polo ·qu.e se demenza un periodo de gran esportou á familia a un pobo de·
plendor. que ch&Qaré deica o
Castela.
sec. XIV. en que a casa de AnDespois xa non houbo ca- drade. ao tempo que medraba.
seiro. e escom.enzou a virse a · i;tisminuia o Poder material e
baixo somente non o edificio, espiritual do mosteiro de Caasenón a desaparecer a biblio- . veiro.
Anos máis tarde, xunto co
teca. sala· de armas. etc. Inda
rei
de Galicia, don Bermudo,
que os herdeiros de don Pío
conqueriron rescatar alqunha volverá San Rosendo facer de
cousa, e aseqún nos di un de- novo unha donación. esta vez
les. esta Colexiata atópase en da vila de Bermui e despois o
pro-indiviso. e viña a ser prá mosteiro aparecerá poboado
sua familia alqo ·así como o por monxes auqustinos que
faiado: alqúns levaron restos tamén - dende ó século XII__:.
da vaxilla de Sarqadelos, ou- eran os rexidores do convento..
que esistiu en San MiílueJ de
.tros levaran barqueños ...
Breamo; hastra o século XIV
As pedras que· hoxe ·c onfi- non deixa de medrar. ao ser
qura.n o mosteiro están case · obxeto de donacións: loqo de
·todas removidas. unha ponte ser dono da Capela, recibe .
sabor do río Sesín. sin petriles, Caamouco~ Franza. Maniños.
as moas dun muiño no medio
·do río. non hai portas. nin piso.
nin resto~ do . artes~ado feíto
- no século pasado.
E~ta desfeita vén de haberá
uns vinte anos todo o máis,
poi~. antes, os visitantes eran .
menos e máis respetuosos. A
· pere~rinación á Colexiata non ·
é tan · moderna como poderla ·
. pensarse : foron os inqleses
· que vivian ·no Ferrol. os que . .
tiñan ali.igado o Arsenal. os ·
que adémais de traer o f.útbol
·e . a eirexa evanxéHca. · nos
: viñeron «descobrfr» Caaveiro. · m;;;:;;,,;;;;;;;¡¡;¡¡
' Xa antes outros inqleses o vi. sitaran : 'Lord Bvron e Eduardo
·.. '¡v11 de t:n:qlat_erra . .cando inda
· . era . Prlnc1pe de Gales.

\•

---........---

Muqardos. etc .. que o levou a
ser o amo e señor de toda a
Península onde hóxe se sitúan
Ares-M uqa~dos.
A este poderío material haberá que axuntarlle o poderío
espritual. a pesares de que os
Andrade lle restaran en terras.
e así no século XVI. o mosteiro
de Caaveiro será árbitro entre
as eiiexas de Santiaqo e Santa
Mari~ do Campo da Coruña.
Xa a partir do XIV escomenza a esmorecer deica cheA&r ao XVIII, en que Caaveiro
xa non contaba sin non era pra
lle buscar as rendas que aínda
disfroitaba. e que cobizaba a
parroquia do Ferrol.
DOS PARTICULARES

A DON PIO

No ano 1841 escomenza a
sequnda parte de Caaveiro.
Pola desamortización pasa a
mans particulares e escomenza a primeira espoliación:
Os . seus. obxeto.s de culto.
·co.m~ a.s reliquias. lévanse a
Santia~o; as parroquias limftrof.e s reparten . i{Tlaxes .
campás ... e o tempo ocúpase
do resto . .o mosteiro . escomenza a ruina ..
A fins do XIX. don Pio GarEspinosa. un filántropo e

idealista. escomenza a poñer
en pé outravolta a colexiata .
Somente as personas que conozan a situación de Caaveiro
podrán valorar a sua laboura .
Caaveiro está situado a uns 12
Km. de Pontedeume, por unha
carreteira que bordea o río
Eume e que non ·tén máis de
vinte anos datando de cando o
xeneral Franco qostaba de vir
pesca·r a este río. Pro antes, a
c.omunicación de Caaveiro era
dende a Capela . tendo que
baixar as costas empinadas
dun monte. coa consequinte
penuria pra carretar os materiais. Hastra tal punto é difícil
o acceso. que esta ·zona foi .
moi utilizada pola 1=1uerrilla tras
da querra civil. Don Pío reedificou canto puido ; asL das duas
eirexas somentes · re1=1ueu unha. restaurou as casas dos
coenqos. e no ano 1896 deu se por finalizada a sua restau ración. baixo da dirección de
Antonio López Ferreiro. Don
Plo quixo ser enterrado no que
foi a sua obra. Así e que unha
vez morto, puxérono nun sarteqo xunto do altar da capela
reconstruida, e hoxe. ~racias
aos seus descendentes. que
retiraron a tempo os seus restos. descansa en Pontedeume.
A sua tumba e as outras duas
que habia erqueunas calqueira
dos «arqueóloqos dominílueiros» dos que visitan e desfán
Caaveiro.
S. PlfilllEIRO

s·uteca

Santiago de· Chile, 28 • bajo
Teléfonos 59 ·95 39 • 59 99 72 ·
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XOAQUIN DE ACOSTA BEIRAS
As razós que apoi1an ·a neces·i·dade dunha Univers,idade .Poditécni,ca ·de Gailida téñense que artellar en orden a duas coordenadas !básicas. Unlha de
carácter xeral: separación do ensino chamado c11ásico do técnico, ·e outra de ca1rácter particular: a
sua especí1fica ub iicación xeográfica e neces·idade
social.

de

O motivo
afastar as e1ns1inanzas clásicas das
técnicas poderíél .resumi.rse rna fraS'e do matemáti1co P.uig Adam, cando di que un dos defectos 1que
tiñ·a o ens+no ·da ma1temá1ti'ca pra técnicos no-s comezos de s·éculo era o seu ·esceso de abstrac'Ción,
o seu inconsciente afastamento ·de toda aplicación
inmediata ao 1mundo real. lsto moNvou -engadeunha intensa reacción atimatemática nas escalas
técnicas, que ficou freada axiña e.n canto os pro-'
pios técnicos se decataron de ·que a culpa da sua
incapacidade non se atopaba na propia matemática,
senón no xeito de cómo se ensinaba.
¿E cál é o por qué deste dHerente xeito de ensinar as matemáticas, ou, xeneralizando, calquera
outra ciencia? Por unha razón moi sinxefa, a sua
futura aplicación. Ternos de ir máis alá na procura
de razóns que abonden no noso ob'Xetivo, a xustificación dunha Universidade 1Poliitécnica de Galicia.
Con anterioridade a 1957, ano no que todas ·as
Escalas Técnicas pasan a depender do Ministerio
de Educación , estas escalas chamadas «Especiáis»
dependían do correspondentes Ministerios técnicos (Obras Públicas, Agricultura, etc.), que destinaban estes centros nomeadamente á preparación
de ·funoiona rios públicos 1pra ocurpar postas técnicos
da Admi·nistración, ou iesistiindo, xa que fo·go , a
seiparación funciona!! que a socie·dade ¡precisaba.
Esta élite que xeneraban estas Escalas Especiais
topábase totalmente marxinada da realidade social
e universitaria, entre outros motivos, polo tipo de
ensino, totalmente materialista, no senso vulgar do
término, pala carenci-a de asignaturas de carácter
humanista que poidesen vencellar á técnica co entorno socia•I onde as :SUas aplicacións incidirían,
trocándoo .

i .

1-

Se cadra, a inserc1on das ensinanzas de tipo
técnico no seo da Un iversidade olás·ica, ao facelas
depender administrativamente do Ministerio de Educa·ción, pretendía trocar a sua perspectiva dándolle
outro enfoque, pro abofé que isto non se conqueríu . Por unha razón moi sinx ela e penso que perfectamente previsible.
A clase industrial capitalista que dominaba as
Escalas atraveso do profesorado e demais ·estamentos docentes e administrativos -vinculados ao
grande capital, pala sua dob'le función de ensinantes nas propias Esco•las e de tiécniicos desempeñando determinados cárregos di·rectivos nas ·empresas- impedíu que a humanización ·e esprito crítico que escomenzaban a agramar nos anos 60 na
1

1

historias de esmagados

Univ.ersidade, ohegara a impregnar seiq uer un chisabstractus; tén de i·r. rnáis a·lá. Non ·Se trata de ne-

o técnico non pode thasear 'ª sua formación exolusivamente .no des.envolv·emento de mec-anisrnos
abstractos; tén de ir rnáis alá. Non ·se trata de negar a necesidade dunha sóHda .forrnaoión · teórica
ria cal ningún técnico pode pres'Cindir, pero compre
que esta formación esteña ,en permanente cotacto coa reaHdade, aplic:ándose a problemas r,eais ·e
interpretando o seu resultado.
Doutra · banda, . a inserción das 'EscOllas Especiáis no seo da iUniversidade clásiica non somente non s-0lucionóu 'º problema da irracional división
do ensino té.cnico de cuia .orixe xa falamos, senón
que creóu ademáis outro efecto negativo: 'ª ruptura dos vínculos que no aintigo s·isterna es·istían entre os técnicos medios e superiores.
As •dif.erenties ponlas da -inxeni:ería superior e
da inxeniería "bécnica de grau medio, se ben ino antigo sistema {EscO'las 1Esp-eciai·sl non estaban demasiado raoionalizadas e es.t ruturndas, tiñan, cando
menos , certo vencell-am1ento a nivel de ponlas, iposto que os técnicos medios se formaban na1lgúns
casos nas propias Escoilas (p. ·ex. os Axudantes de
Obras Públicas) . Ao se integrar no seo da U1niversidade dás1i1ca, as ponlas 1de inxeniería fioarnn máis
diluidas e desvencelladas .
lsto deu ·lugar a unha forte falla de intercones-ión a1Cadérnica entire unhas 1e outras :pon:las m -ixinando situacións 1anormais. <Por unha banda ·entre
algunhas especialidades hai tales semellanzas que
moitas poderían ser refundi·das nunha soia {Erlectrónica de J :~xenieiros Industria-is e de Te>lecomunicacións, Metailúrxica de lnxenieiros de Minas ·e
indusi!:·riais p. ex.) e 1pola outra esis1ten ponfas comg
a de lnxeniería industrial, que ten especialidades
enormeme·nte diferenciadas como sucede p. ex. entre a Testil 1e a de T'érc·niicas Enerxiétioas.
Ademáis, o enfoque dado aos plans de ens-i:no
tén como resLI'ltado unha macrocefalí-a nas carreiras técni'cas, .esistindo uin1ha tendencia a curs·ar iestUrdos de in~eniería ·s1uperior 1e deix:ar as carreiras
<;le ensino técnico medio. Así, entre 1950 e 1975
o número ·de :estudantas de iinxeniería -s-µperior mLI'ltiplicóuse por 14,4, mentras que :nas Escofas Universitarias Técnicas (antigas Escoilas Tiécnicas de
Grau Medio) o factor de multiplicación fo¡ ·~wnien
te de 2,9. l:ndubida:blemente, este .f enómeno non é
somente dos plan ide ensino senón que r.eflexa tamén unha problemática a nivel soCial, común a varios país·es oci-d entais. Nembargantes, nl:l inoso caso
está acentuado o fenórne-no po'la infrauUlización dos
técnicos medios, quer decirse, máis ·encamifiadas
ás aplicacióins rutinarias de técnicas 1importadas, do
qu1e empregando a sua base ·científico-técnica cara
ás investigacións de novas tecnoloxías ou ao perf.eccioname·nto e descober.ta de novas posibi1lidades
das importadas. Ou sexa, adqui·r ir o que 'ho'X:e se
chama ·uk,now-how» 1(saber facer), moito imáis importante cuantitativamente do que a ·investigación
teórica.

Vexamos agora o por qué dunha Universidade
Poli1.'écni·ca de Gali'C'i1a.
GaHcia, nación difereinciada, cunha probl,emática
moi concreta ·e dive·rsa ·en determinados :aspectos,
á das outras nacións do Estado españo:I, pr,ecisa,
pra sair da situación de sutbdesenvO'lvemento .en 1que
s·e atopa, de so'lucións 1socio-económicas pensadas
desde Galicia e ·levadas ao cabo por órgaos 1de poder garlegos. Estos órgaos de poder, pra s·e·ren ,eficaces de'ben dispar de institucións axeüadas e co
grau de independencia meirande posíbel, que Hes
permita .poñer -e.n prácNca medidas de toda caste
pra facer'!l.e frente á complexa probl1ernática socioeconómica da soc".i·edade galega.
' ·
Neste seinso, vese a neo~sidade imperiosa dunha Universi·dade Politécnic.a de 1Ga'ii-ci,a, atraveso
d_a cal se p~~dan arbitrar un fato de me·di.das prácticas encaminadas a fomentar a -investiigac:ió.n tecnolóxica na·que1les 1eidos da ·economía con futuro ,ñ o
naso territorio, do mesmo xeito que a definición
de .espec+aüdades técnicas a~ei1adas as neoe's idade
dun desenvolvernento 1i1nte·grnl do pobo gail·ego. Tecnoloxía pesqueira, tanto no terreo da construcción
de barcos e aparello-s m~eitados prá pesca de baixura, cando na construcción rde buques , pra pesca
de al'tura, meican'iz·ación do agro, .oon 1estudos de
novas técnicas de cultivo; 1industriaHz·acián dos productos do agro ·e do mar, ·des·envolvemento a industria consierv.eira e de productos derivados; ·:investigación das ·enerxías alternativas i(so·lar, 1e61ica,
maremotriz, etc); aprov1eitamento 'integrail dos nasos recursos, con recidax·e ·dos iresí·duos; compaxinación ·da producción agro-pecuaria for·esta1l e
pes·queira cunha industrialización Cl)Qe-itada ·e raci·onal. ..
Estes e moitos rnáis, son os 1eidos nos que é
urxente a i.nvesti-gacióin de tecnol,oxías ·axeitadas.
A Univ1ersidade iPolitécnica de ·Galicfa pode se.r
unha rea'iidade •e normemente positiva pra o :noso
pobo. Diversas institucións e Colexios 'Profesionais
xa s·e -teñe.n manifostado enco·I da sua necesidade
(Colexio de lnxeni·eros lndustriais de . Ga1lida, Co·l exio de Arquitectos de Galicia, P.adroado do P·e1drón de Ouro, etc.) En concreto da A :N.il .l. 1fixemn
ún estudo xustificativo ·da mesma, analizando mesmo o aspecto xurfdico, e demostrando rque non
existe impedimento ilegal pra ·que :esta Universidade poida ser Unha realidade ·en corto tempo.
Polo de ¡pronto, hax·e t·emos en Ga1Hcia duas Escalas Técnicas Superiores (a de Arquitectura con
sede na Coruña e a de lnxe.ni•eros lndustriais ioon
sede en Vigo), varios centros de -c arácter téoni·co
de grado medio Es.Cofa Universitaria de lnxenj.eros
Técnicos lndustri:ais 1de Wgo, E.1U. de E.T. Navais do
Ferro! ·r :u. de ET. Agrícolas de 1Lugo ·e E.U . <le Arquitectura Técnica da Coruí)a). Todos 1estes <Ce,h ~
tras poderían integrar en principio a Universidade
Po'iitécnica de Galicia.
Na nasa man j~,?.,tá o conquerilo.

P!'r X. M.ARIN

RACIONAL

EUROPA, EUROPA•••
' De maneira ofic.ial, o Tratado de Roma ~acordo base prá futura integración cunha cada vez maior especialización .de cada un del alía a~
económica europea- entra en vigor en xaneiro de 1958 da man de· seis países
man de obra e territorio pra o enclave das indust troqu
(Francia; Bélxica, Holanda, Luxemburgo, Italia e Alemania Federal), que·encetan con el ex·emplo, de Cerdeña, que viu esfarelarse toda a sua gano
foron seleccionados incluso como enclaves turís aso d
un camiño de racionalización co_
n xunta das suas políticas económicas de cara á
formación dun bloque ligado aos intereses do capital monopolista que os respectivos Estado francés .. ., así como a coordinación e coincid a sw
Estados representan. terceiros -as sucesivas integracións de Gran Breta da e
marcadas· fundamentalmente polo interés d a CEE
Ao longo de vinte anos de actuación, amais da unión aduaneira aó través do
propagandístico aparecese o proceso á inversa
sucesivo desarme arancelario na zona dos seis paises membros e da- asunción dunha
protección do seu sector agrario, o primeiro
tarifa aduaneira común exterior, fortemente proteccionista en especial de .cara á
producción agrícola. o Tra~ado de Roma supoñerá un incremento altísimo do económica global. non somente ca establecemento
intercambeo comercial intracomunitario e a efectivización dun fato de medidas que bloque -en xeral superiores ás do resto de Europa
arancel aos productos do esterior e a promoción ica di
permitan homologar os factores que inter\Leñen na producción e posibiliten a sua libre
circulación, como ·san: man de obra , dereito de establecementos de todo tipo,
terceiros -leite, agora carne, pra o espaf
servicios e capitais.
Cos pasos que seguiron de armonización das diferentes políticas económicas ... a
Todo indica, polo mesmo, que despois de v os 0
corto e medio plazo, así como dá política monetaria e presupostaria, o MCE «armonizado» -tArminoloffa do Tratado de Roma pra e
sobr~pasou de fe ito as comenencias puramente comerciais da sua pritneira fase pra
de e·siansión, camiñada lóxica, por outra ba s nec 1
materializar a división .de funcións por países e actividé;tdes dentro do propio bloque, ·.-........--.~~
nasa aqricultura non pode competir
con ninqún país desenrolado ... ».
«ao millar a industria pequena íbase ao qarete ... ».· e tampouco fallaron frases como «España é Europa
.e tería que inteqrarse nese Mercado
Común» ou incluso ésta dunha profesora de política que preterrde a inteqracióri militar afirmando: «Si é
~nha condición previa pra entrar na
~OTAN estou dacordo. senón non».
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EMPRESA E FINANZAS,
A FAVOR
Entre os sectores empresariais e
financieiros, a resp_osta non . ofrece
dúbida: todos están a pral da inteqraci6n.
Antonio Ramilo. presider;ite da
CEOE («Confederación Española de
Orqanizaciones Empresariales») de
Pontevedra. suliña: «Estou convencido de que o mellar procedemento
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Xubllado1 ccTemo•
. .
produa1os pra ••eo~r,
• • non vendemos, non
Po~amoa ma.r.c•r~~ •.
Fála"se insistentemente de que o
Estado español está interesado en
entrar no MCE e o MCE tamén tén
os seus proiectos respecto de cada
unha das nacións que hoxe o inte¡:¡ran. Neste sanso. A NOSA TERRA
puido comprobar o nivel de desinformación real que as diferentes
clases sociais teñE!ñ sobre este
tema e a dificultade en valorar o seu
si¡:¡nificado. Abondaría con decirmos que máis da mitade das personas entrevistadas na rua non puideron contestar. e que somente un
trinta por cen era capaz de valoralo.
instintivamente. dende unha perspectiva qaleqa. «A verdade, norí sei
si beneficiaría. A Espai'la en xeral sí.
e a Galicia concretamente non cho
podo decir.... podemos espartar ·
barcos. enerxía eléctrica. e sería interesante na pesca ... ». decíanos un
distribuidor de productos. e cáset:¡ue todas as respostas orientábanse pola panacea da· competitividade: «si houbese unha racionalización da aqricultura ... », «o problema
· está no tipo de qoberno e no tipo de
poder que dirixa a cousa. tería que
1
ser· de . tipo antimonopolista ... ».
«aaora mismo. seríé!_ _caótico_. p~is a ·
Albañlh ccDesconozo o qua
algnlfl•• • fondo o MCE e
·1 am6n o que podrlía ·
algnlflclÍr ·pra cb.,Hola>>.

empresarios,• favor.

pra o desenrolo económico é a m1ciativa privada. e ésta pasa polo comercio mundial.... sin un comercio
claro. sin barreiras artificiais ou artificiosas ... sin esa competencia non
hai posibilidade de suministrar os
millares productos. a millar calidade. cos millares precios. O MC non
é máis que un paso prá inteqración
, económica mundial máis libre ...
leva en sí a filosofía de «libertad de
cosas y de hombres» .
Ademáis de Ramilo. tamén son
partidarios. entre óutros. a UCD de
Galicia, o _presidente da Caixa de
Aforros de Galicia, a UGT: as
CC.00 . ou o Sr. Laqo ·s1anco.
xerente de Leyma (Uteco-Coruña) .
Outras persoas consultadas (Condesa de Fenosa. presidente da
Aqrupación de Armadores do Porto
-da Coruña. Graíño Amarelle .. .) ou
formación políticas (AP. PSOE.
PCG) non contestaron polo momento. anque como referencia prás
oosicións do.s mesmos coidamos
que· abondan coas que afrecemos.
Tamén en moitos casos privan os
arqumentos competitivos e a coherencia coa representación dos qrupos económicos dominantes:
«Dende un ámbito xeral. estamos
nunha etapa de pronresiva rexionalización do Estado que tén que ser
compensada coa proqresiva inteqración do Est_ado nos qra_qdes bloques ... dende un ha oerspectiva !=laleqa, a inteqración na . CEE ten que
ser plantexada xunnuida a un plan
de desenrolo do noso País. plan que
teña en canta este presuposto. sobre todo nos sectores da pesca e
aqricultur·a. 1i9tenciar a capacidade
productiva e competitiva do noso ·
. campo e ensanchar a área dos nosos productos ... » referí unos o señor
Arán Trillo. no nome da UCD. As
palabras de Laqo Blanco (Leyma)
son. en troques. cautelosas: « .. .antes .han de arbitr.arse as medidas
neces~rias pra equiparar ao anricultor e qandeiro qaleno co aqricultor e
qandeiro dos países do MC .co que

Pedagogo en paros ccPod
que haxa un periodo de r e
res • a adhesión conleve
do eldo economloo».
vai competi~. Si esto non se rai. pro- n os 1
bablemente seña a puntilla que re- .que te
mate coa nasa qandeiria e aqricul- das pe
tura»". «Entendo que España non s esist1
pode marxinarse da unión contine n- seria mi
tal en curso e moi principalmente otalmer
Galicia, de tan antiqa raiQame na líos »_:_,
relación cos pobos do norte de· Europa, debe buscar toda oportunida de de esplotar a su as favorables
condicións pesqueiras. nandeiras,
madeireiras. hortícolas e froitícolas.
anque esto supoña ter que modificar moitas estructuras mal funda me'ntadas .. . » díxonos. por fin .
López-Campanioni y Pérez. rio
nome da Caixa de A forros de Galicia . que preside.
·

POSICION DAS SINDICALES
Das centrales sindicales. as duas
de ámbito estatal son favorables, e
pola ~ontra. a central nacional qale·
qa ING é contraria a inteQración.
porque. Se!=!ún declaracións do seu
secretario xeral. García Montes. dis-

, pola :
ificaría
aís (Es
move
consec1

n del alia ap.c)rtou sobre de todo
1dus1 troquímicas, á canta, por
sua gandeira; e outros países ·
turís aso de Euskadi Norte no
•incid a sua actuación frente a
ireta nda e Dinamarca estarían
és d a CEE, aínda que a nivel
que foi proba evidente a
!iro se ensaiou unha política
mto as comúns no interior do
undo-, senón cun forte
ica de esportacións cara
a o español, por exemplo-.

os o MCE está dabon¿o
pra continuar a sua fase
b a s necesidades do

de
ma
1

V

caladeiros. dunha indu strialización
que transforme os nosos recursos e
dea" traballo á meirande cantidade
de qaleqos. hoxe abocados á emiqración ... dunha normalización cultur~I e linqüística ... precisamos por
forza re~eitar unha alternativa que
nos ofrece saídas contrarias aos nasos intereses».

peístas» . Sentirse m..áis fortes pra
afoqar as contradiccións internas
que hoxe teñen cada un dós Estados 1mperiálistas europeos, ~~stitúir ··
os prexuicios estata11stas por outros
de tinte eurocéntrico. máis axejtados aos tempos que corren. combater mais uniformemente aos movementos anti-imperialistas, únicos
capaces de cferrubar ao capitalismo
monopolista. entre os cales está o
Pedro Luaces. secretario xeral da
MN-PG. aumentar os suculentos
Unión do Pobo Galeqo. UPG. manifestase asimesmo contrario á inte- neqocios e reprimir máis doadaqración. porque «Ü MCE non é . mente as contestacións ao sistema ... en definitiva. durar 'máis temmáis que unha estructura imperiapo é o que persique toda a ol iqar-·
lista destin.ada a reforzar e apuntaquía europea co invento ... Nós estalar o poder dos qrandes monopolios
mos sequros de que unha inteqrae. consecuentemente. a esplotación
ción en pé de iqualdade en unidacolonial de cer~os pobos. entre os
des supranacionais somente é posique se atopa o noso. E un intento
ble «sabor das ruinas dos Estados
demaqóxico da burqL,Jesía monopoimperialistas e coa previa abolición
lista pra robustecer as suas estrucdo
sistema capitalista actual» .
turas de dominio político. de domicomo x·a clarividentemente tiña
nio económico e cultural. baixo preanunciado o naso Castelao».
testos internacionalistas. «euro-

ccNon é estrano que, na def"ensa da unldade de Europa
tal como ho;xe ae propón, coincida dende a derelt.;
ccnazi» e ccdemocrático-llberal» hastra o aucursallamo
de esquerdas •.-••, (P. Luaces.l

pro-

e rericu lnon
1nenente
e na
f Eu1idables
iras,
)las,
difi1dafin .

no
iali-

s
~ua s
l.S,

e

1ale:ión.
seu
dis-

sociais prá emiqración. e- retírese qreso. siqnificando que «o vertixiconcretamente a Galicia nos se- naso ritmo adequirido polo desenquintes términos : « ... en canto á ne- rolo das forzas productivas pulan . ~apresenlante: «Ao. rriillor, a Industria pequen• Iba•• ·
cesaria industrialización do espacio cada vez máis a tendencia obxetiva ao garete-coa-entrada no MCE».
máis occidental de Europa, de un delas á sua internacionalización, e a
pequeno país ei;pañol que aportou economía mundial camiña. asimescáseque un millón de traballadores mo. cara converxer planificadamenao propio proceso de crecemento te a escada universal. E. naturaleuropeo, é necesario contar xa non
mente. ninqún país pode manterse
somente con miras espectativas suao marxe da evolución económica
oeriores ás esclusivamente qaleqas da sua área . se quere poder compe'.lU españolas. senón tamén coa sotir nos mercados dela». Señala.
idaridade e cooperación de toda
ademais. a posibilidade de «trocar
Europa ; o mesmo sucede cando se esta Europa dos monopolios . de
plantexa a esixencia de reestructuhoxe nunha Europa dos pobos. Pois
e paraol6n dentro
rar unha qandeiria que. probableé un feíto que se está a aquzar de
mente. deba potenciar a sua capamaneira medrante a contradicción
n os postas de traballo cidade de producción cárnica .... ao esistente entre a lei de corresponque ter en canta que a tempo que se replantexe a sua dedencia das forzas productivas e as
das pequenas e medianas dicación á producción de leite ... ».
relacións de producción» '.
s asistentes no noso país
Xesús Redondo Abuín de
UNHA COLONIA
seriamente afectadas. que- Jcc.oo .. declárase favorable a.o inE O MCE
ota l~ente a _mercede 90~
ccO etaaue contra
As posicións críticas e de oposilios »-. facilitariase máis a estructura slridlcal
ción á inteqración na CEe están remiqración por via adminis- ' • nivel galegc. fariaae
r· · 1
h · d
.co apolo aberto de todo
presentadas palas " orqanizacións
ican.a onxe ·un a .'n us- o sindica llamo reTormlata
políticas do MN-PG. e a~í. Manuela
ón racional e de ·derivados europeo». (Monte•>
Fraquela. da Secretaría Colexiada
res~lt¡ndo a nivel sindical .
da AN-PG. retírese a que o_Mercaería ::aparellado o reforzado Común representa hoxe os inteas estructuras sindicales
' reses dos qrandes monopolios e
icas na Europa Occidental.
aqravaría as accións destes sobre
ob1:1stecido o sindicalismo
Géilicia. neqando a soberanía nacio' or e amortiquador da loita
nal e aqudizando a colonización.
s e. xa que loqo. o combate
porq.ue «Si coidamos que Galicia
autoor~anizac ión dos traprecisa dunha Reforma Aqraria _pra
s qale~os..daría . na práctiobter productos capaces de compeaso adiante ...»
1 tir cos da chamada Europa Verde. ¡
. pola sua banda, entande
. \ dunha reforma pesqueira que pro- ,
texa e potencie a pesca de baixura
ificaría unha democratiza- .;\ '.
1 frente ao abandono actual. de capa- ~ '
ais (España) e unha con- cP.
cidade de neqociación á hora de de- ~
movemento obreiro. asi §·
1
tender. mellorar e conquerir novas IIl
consecuc ión de ventaXCls
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nisterio de Cultura ·e Benestar, que dkixe
Pío Cabanillas, unha Subdirección da Condición femenina que é unha maneira de c~n
tinuar os ideais ·da Sección Femenina e de
relegar ás mulleres ao papel de nais e esposas, perpetuando así a nosa opres'ión. Ao
mesmo tempo, o Gobemo soluciona o problema de darll e canle legal á Sección Femenina facendo que as mulleres ·do « Movimiento» pasen a ser as futuras funcionarias desta Subdirección da Condición Femenina que se sacaron da manga milagrosa ·da democracia.
A F.l.G.A. pronúnciase en contra ·d este
amaño gubernament·al xunto coa maior parte ·das organizacións foministas do estado.
Dentro dos gobernos autonómicos, ·e dependentes desa Subdirnc'C'ión, o Goberno
queire iinstafar unhas Secretarías da CondiGión Femenina. F.l.G.A. non pode aceptar
que se forme esa Secretaría ·en Galicia por
·diversas razóns.
Unha Secr·e taría ·dedicada á mulle·r dentro dun Gobemo quer decir que os homer
se adxudica:n a política xeral ·e a nós nos
pechan nunha gaiola, reduddas á ·fIOSa
«·condición femenina». As mull-erns gal egas somos o 52% da poboación. Ternos unha proporción .d e traballadoras asalariadas
superior ao resto do Estado. Ademáis, debido á 'emigración, a muller galega tivo que
levar as rendas dos fog-are.s e -do trahallo.
Ao darmos unha volta por Galici·a podernos
comprobar que ·o meio rurae esto e-n mans
de mulleres. E logo están as marisqueiras
e as mulleres da pesca; ¡e as das fábricas
de conservas, testís e químicas, etic., limitándonos a talar so ·do aspecto «productivo». O papel da muller ga lega a traversa ·da
histori-a do naso país é ·innegable. ¿Cómo
p-odemos permitir que se nos peche 11unha
1
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Condición ~ Femenina
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FIGA (Feministas lndependentes Galegas)

O Goberno Suárez forrnóu de-ntrn do Mi-

- , ..

,

Secr·etaría específica?
Se para resolver os prob'l·emas ·do home
g·al·ego, que tén moitos, non se crea unha
Secretaría ·da condición Masculina, é ri·dículo crear unha p1ara a muller ~a1 lega. O que
se pretende é enganarnos, reducirnos e
impedir a nasa loita.
O Feminismo ,' o feito simple de que as
mulleres nos organicemos, xa supón un
atentado c-ontra as institucións que o sistema quere manter . Pra deter esta amenaza, o Goberno Suárez, da mesma maneira que int-egrou aos partidos políticos e centrais sindicais . (integración cu lminada no
Pacto ·da Moncloa), quere asimilar o feminismo e, facéndonos tragar o anzó da democracia, frenar a ·nasa 'loita -restándonos
combativida-de. Así, toda acción indeoen·dent·e sería negada e canalizarían o feminismo, baixo a aliada paternalista ·d os homes do Gobemo, cara os seus obxetivos,
esquecendo os násos.
As mulleres non queremos ser seccións
feministas ·de Gobernos, Mi•nisterios ou parti1dos políticos queremos colleras rendas da
nosa liberación e facer a loita en nome propio segundo os nasos intereses, en troques
de servir intereses alleos, tampouco aceptamos unha organización xerárquica que deci·da por nós, inda que sexa comandada por
mulleres, como no caso desas Secretarías.
. O probl·ema das mulleres é global e incide en todos os campos, do aspecto laboral ao legail, dos servidos públicos ao ensino, ·da sanidade ao urbanismo. As reivindicacións femeninas abranguen a política
xeral .do Estado. ¿Cómo pretenden reducila a un ha Secretaría?
Por outra parte, na F.l.G .A. sabemos
qúe a loita das mulleres non é só ireivindicativa, porque aínda que cons·eguíramos
os obxetivos inmediatos (igui:rl:dade legal,
1

le·ga lización anticonceptivos e aborto, etc.),
su'bs·istiría a nosa opresión. Precisamos rna, lizar un cambio rnáis profundo da socied-ade para que a igualdade s-exa algo máis ·q ue
un nome esGrito nun papel. E ademáis en
pape1l mallado.
As mulleres de Galicia ternos que tmpedir a formación na nasa terra desa Secretaría · que é un insulto piara todas as viudas
de vivos e mortos que cantóu Resalía, e unha vergonza para todas as traballadoras galegtas que souperon gar·dar a nasa língoa
e tradicións a traversa dos indignos tempos.
Se o Gobiemo tivera vontade ·en relación con nós, as mulleres, tería que comenzar por dar Amnistía para as mulleres, derogar as leis que nos ·discriminan, legalizar
os anticonceptivos e aborto, abO'lir a lei de
Peligrosidade Social, facer desaparecer institucións insultantes ·como a ·do «Patronato
de Protección ·de la Mujer", etc., etc.
Mentras moitas muller·es ·están na cadea, ou poden ir en calqueira momento, por
del itas de tipo «moral» ou por decidir libremente do s·eu propio corpo; mentras
somos consi·deradas cidadanas de segunda
e condenadas a real izar os trabal los máis
penosos, desagradábles e peas rntribuidos; mentiras somos o obX'eto principal da
vi·olencia e agresividade dos homes e podemos ser vioiladas, agredidas e mesmo
asesinadas a cotío, ¿cómo pqderíamos colaborar cun Goberno que permite todo eso
e que ademais trata de mantelo reducindo
ás mulleres a unha Secretaría da Condición
Femenina?
O que queremos é cambear esa «condición». iMuller galega, non permitas que
te pechen nunha «Secretaría» como te pecharon na casa -d esde hai ·séculas! ¡O mu ndo tamén tén que ser naso!
1
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N~s mesmos días en que es6omenzaba na capitai
do Estado o pleno do Sénado, co tema da
reinteqración dos «fueros» bascos como problema
máis aqudo, o PNV xuntaba na campa de Olarizu, nos
'arredores de Gosteiz (Victoria), a uns · 100.000
sequidores cheqados de todos os luqares de Euskadi
pra reforzar ista petición. Estes mesmos días, os milis .
lanzaban tamén unha nova ofensiva contra as forzas.· ·
do Orden, que.había de contabilizar.na sua loita. º~ba~a.~
tres" novas víctimas en Araba e Guipuzkoa.
A mecha do polvorín vasco
escomenzou a arder. diste xeito. a semá pasada. nunha volta atrás que as sesións das
Cb rtes van consumindo sin .
que se adiviñe ninqunha solución satisfactoria prás duas
_p artes atopadas, solución que.
'dadas as características do
PNV e de UCD. non semella
fácil e nin siquera posible.
Niste senso. a UCD anunciou en varias ocasións que eri
ninoún caso a enmienda basca
encol da reinteqraCión dos
«fueros» :sairía adiante. e o
· PSOE plantexou pola sua banda. outra vía alternativa que
no fondo non se difererrcia
moito da de UCD, na medida
en que todo o situa na perspectiva do marco constitucional.

tidos polos máis diversos motivos e que a recén lei antiterrorista permite caracterizar'do
xeito quemáis lle convei'ta aos
investiqadores.
Dentro diste panorama catastrofista. · destaca .. nembarqantes. unha nota optimista
que veu constituida pola celebración dos Sanfermines de
lruña. que, mercede á vontade
popular, poideronse celebrar
durante catre días. un par de
meses máis tarde. sin que fora
fácil ver á policía por ninqunha
parte. Unha doble victoria. se
se olla dende esa perspectiva .

PAISES - ~ATALANS

Si esto ocurre así, que tén
toda a pinta, o PNV anunciou
claramente, co motivo da celebración do día do seu partido,
que si unha qrande parte do
pobo basco. a que ~s forzas
nacionalistas representan, se
• EMILIO Y.E IGA Barcelona
queda fora do proiecto constitucional. está á. vista un novo '
Este ano, por primeira vez nos últimos cuarenta, unha reivindicación popular te a falla de asistencia ás reu- ·
período de violencias. de crisis
nións 'deste organismo e do .
e de desequilibrios que poden as festas da Mercé, patrona de Barcelona, tiveron uri dende hai dous anos.
Mentras na rua· seguía a Comité de goberno, instancias
dar ao traste con todo o procecontido e formas populares. A tradicional cabalgata · «gresca», non había menos ás que sigue pertenecendo
so que tan cuidadosamente
entre a Unió Democrática de. ·c omo diputado. Recriminase.Suárez veu coidando dende do franquísmo, na que a xente estaba de pura
espectadora, deixou paso a unhas festas nas que a Catalunya, xa que na reunión lle. asimesmo, a falla de critehai un par de anos.
do seu Consell nacional deci- rio político que está amosando
O acontecido o pasado participación ·popular foi o principal protagonista.
diuse conceder unha semá de nas últimas épocas, así ·como
lu ns. pode ser o avante diste
plazo a Antori Canyellas pra as actuacións ao manee ·c;1a lifutur.o que será ainda m~is coRecuperouse a «gresca», tradicional forma de
tiá n no caso de que Suárez de. que reconsidere a decisión de· nea oficial marcada polos órcida que o pobo basco debe divertirse en Catalunya cos cabezudos, xigan~es,
integrarse no Comité de enla- ganos de dirección do seu parestar por baixo do nivel fjas bandas de animación cultural e o~tros pasatempos. e e U n i 6 n d e C e n t r o tido. Remata a carta chamansuas reivindicación~ democ.ráDemocrático-U nió del Centre do á .sua conciencia e honratic as.
da Catalunya, ·e en cons,ecuen- dez lo.n gamente .demostrada,
O alcalde Socias propúxose· vertirse e que o deu feito. Ba- cia, que respalde a linea oficial pra que renuncie aos coque. •ANFERMINE•
sacar a festa aos barrios e pó- rrios como Poble Sec e a Bar- ·do partido. que, como demos teos con Unión je Centro De-.
•llil POL.I CIA
dese decir. que o · conqueriou. ce loneta, ademais de Barcelo- a conocer na crónica da semá mocrático e respalde .dunha'
Tiros, controles e d:e- · Xa dende -o primeiro momento na centro. cunha tradición ca- pasada, é a dun acordo electo- maneira coherente a politica·
1tencións · ~ncheron a xQrna- _ da promulgación do pregón de talanista demostrada, foron os ral con Convergencia. No caso. oficial do seu partido. Ou seña,
da do 25 de setembro. Tras da Sert, arquitecto catalán, que puntais destas datas. A Barce-: de ..que· no :___decurso desta se- a de colaboración con Convermorte de dou!i qardas civfs . se baaeou nas posibilidades de loneta foi o centro da despedi- ma·na Anton Canyellas non. gencia Democrática.
r quitectónica da destas festas. cun monu- faga pública a renuncia á sua
nun mercado de Donosti. ele- · . recuper~ción a_
prós:
· ·
1ogo,
mentos diste mesmo corpo' . de Barcelona, suxerindo que mental castelo de fogos artifi- ·postura d e co 1ab orac1'ó n con. será ·u' lt. 1mod' vernes,
· que A n- ·
0
:tr
•
•
1mo 1a pra
liábanse a t iros nun control os barrios debían encetar un ciais. e o rompeolas serviu de· UCD; const1tuirase un consello ton Can
'
d'I
.
ye 11 as vo 1va ao re 1
. • • d p .d D
dos arredores da cap ;~al con proceso de introversión nó que esqenario prá actuación musi- d .1sc1p
1mano o art1 o em 6 - dem
t
·
t.
A
...
ocra acris 1ano.
certo é
varios- delincuentes que viñan florecera outravolta a cuitura ·. cal de diversos grupos que crata Cristiano, acordando se que s á d'f' ·
.
.
.
er
1 1c1 1· que se vo 1va.
de facer un atraco en Hernani dos barrios e pra rematar con amenizaron toda a noite. Hai. fa1 falla a separación de Anton atrás da
d · ·
· d
·
, . d' t d d
. 5 ua ec1s16 n. m a que
e que .desconocían o desplie- . este tipo de · vida masificada . que poiier como exemplo de e
11
0
anye .as, umco ipu
es- somente este.{l,a respaldado
Que realizado pol~s FOP. Tres que impón unha. · Barcelona . participaf?ión popular ao Poble te partido. do mesmo.
polo 20% do· total do Consell
deles fóro'n detidos . ~ras unha mostruosa.
Ao
m~smo
tempo,
ConNacional do· seu partido. Si
. Sec: onde a Asociación de Ve~
espectacular batida na que
sell
Nacional
de
UCD
manesto
se. confirmara. Suárez teAs plazas e ruas de ·~arce- 'ciños . conqueri'u· por primeira
1
! Participaron centos de · gardoÜlle . unha- ~arta a Anton ría por fin un home represen- .
·
lona
vfronse
logo,
durante
esvez
a
entrada
ao
local
do
«Ex~
. dias civis. e pasarfan ás deCanyellas. o pasado día 21, na. tativo no seu pártido en Catapendencias policia is xunto cun tes tres dias, cheas dunha ria- · Movimiento» que se lle -entreque se lle recrimina duramen- iunya.
número indeterminado de de- : da human~ que pretendía di- gou pra estas datas. Era ésta
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A internacionalización
do -c onflictf)

O MUNDO ARABE,
. .
DERROTADO
·EN CAMP DAVID

• J . J. NAVARRO - LLATZER l\!IOIX·

Dous habituais focos de tens16n na zona do ·
Africa austral -Rodhesia e Namibia- agravaron·
nos derradeiros días a sua situación.
A ruptura de negociacións entre o goberno blanco
rodhesiano ·e o ala moderada da organización
guerrilleira Frente PatrióUco na vella Zimbabwe, e a
dimisión do premier sudafricano Voister após
rexeitar o plan das Nacións Unidas prá independencia
·
de Namibia, fan pensar que a so'lución
pacífirca aos problemas que atormentan ~ zona
alónxase 'día a día, me,ntras que, polo contrario,
a internacioalización · dos conflictos e vietnamización
dos mesmos achégase a marchas forzadas.
·curiosamente, tanto . en Rodhes·ia como en Namibia ten~
tarase nos últimos días atopar
con maior ou menor fundamenM
to, soloolóns pacíficas ás esplosivas siltuacións que viven
ambos territorios. En. ambos
casos, es intentos f.racasaron.
RODHESl-A
·Rodhesia, a antigua é unha
colonia británica rexida polo
goberno branca do prlmelrQ
ministro lam Smith, que sigue.
a uUllzar os seus métodos dictatorias e raci·stas sabor da
maloritaria poboación , negra,
riue continua sin gozar de nlingún dereito político. Hai un par
de semáns, Smith comiersóu
con Jos·sua Nkomo, dirigente
do ZAIPU, ·~rganización guerrillera que xunto co ZANU de
Adbert Mugabe, fonnan o Frente .Patriótico, agrupación -da
oposlC'ión ao réodmen blanco.
N·aque•a ocas·lón, Smlth ofl'9celle a Nkomo a poslbllf.ldada
de ifacerse oargo o Gobemo
e convocar eleooi·óns; a proposta non tería sido desipre~iabl e de non Ir acompañada
dunha i·naiceptable contraparrtida: Nkomo debía, simultáneamente, frenar a actlvldade gu&rrlllei ra e preservar os imereses ocidentais en Rodhes·ia.
Os plan_s de Smlth con vis.

. tas a dividir o Frente Patriótico
(acodíu a Nkomo e non a Mugabe, :posto que o grupo que
capitaneá está considerado
como máis duro) foron un fracaso total. E a ·resposta non
se fixo es~perar.
A guerri'lla do Frente Patriótico ampliou as suas ~cth1i_da
des, e Nkomo, tras recibir unha rrna dos seus co·legas, rachou as negociaclóns con
Smith, éste, pola 1sua banda,
non dubidou en contestar á
ofensiva guerriioflelra coa represión. Decretou a lei marcial
e en dous días detivo a máls
de douscentos de membros dci
ZAPU, ao tempo que planeaba
novas ·lncursións sobor das bases que esta organiz8cl6n tén

Instaladas en Zarirbia e Mozambique.

NAMIBIA

nacionaf Lstas blancos sudafricanos fíxose patente unha vez
mais. Oeste xeirto, o primeiro
Vorstoer, deolararba o 20 deste
mes (na que sería a sua d~
rradei-ra roda de prensa, pOl's
da Hepública Sudafricana, John
despois. dimitiría do cargo por
-razóns de saúde) qlJ'8 o Gobemo de Petrori·a, por el ~re
sidido, decidira apHcar uni'fateralmente o :plan · el·ectoral da
ONU riedactado ipor USA, Gran
Bretaña, Francia, Canadá e e
República Federal Alemana.
Noutras palabras esto quería decir que Vorster pensaba
manter as datas iprás eteccións
en Namfüia (20 de Santos),
previsas no plan da ONU, pero
que o seu respeto ao oi·tado
plan non ·iba máis aló. As ·razóns aducidas por Vorster, a
pesares da mode r·ac ión
que caracteriza ás Naclóns
Unidas, baseábanise nas •inaceptables desviacións• que
contiña o plan.
Entriarnel"*~s. entanto que
a opinión i·nternaciona1l botaba
oontas encol do posibll·e sucesor de Vorster -mol probablemente o Ministro de Asuntos
Exteriores do Gaberno de Pretorfa M. Eikbotha~ a guerrilla
de Namibia aglutinada en tomo
ao SWAPO, soHcitaba exuda
miHtar de todos os paí·s.es ·
amigos, •en especia1 dos so- .
cialistas• ¡pra cominuar a sua
loita contra do reximen suda1'-lcano

A situación de Namibia, o CARA A
protectorado da RepúbNca SU- INIERNACIONAIJZACION
dafrlcana con amplias costas . Oe seguir así as cousas, é
f.rerrte ao Océano Atléntlco, mol probable que en breve plaNesta ocasión, foron · as Na· zo se 1ntemaclonaficen amboclóns Unidas as que, por boca los dous comUc.tos.
do seu Secretarrio xeneral,
Os omnímodos réxlmens suKurt Waldheim,,lles propu:xeron. dafricano e -roclesiano, tras dos
ás autoridadea sudafrioanas que se agac'han os j-ntereses
un plan prá pacificación e fu- occidel'lltais
--principalmente
tura independerroia de Nami- os de tondres e Washingtonbia. 'Pero a. i·ntrans~xencla dos pretenden manexar á maiori-ta·-ria poboaclón negra dun xelrto
quie non se diferencia esceslvamente do empleado na época escravista.
· So11prende ao observador o
pouco taoto oo que se está ·le·
vando o '.asunto do Atf.rlca austrail 1nos centros de poder occidenitais, por canto lndrl•reota- ·
mente se está propiciando a
vietnamiz·ación déstes confllc- '
tos cirounstaocla que, dadas
as reoentes esperlenolas, non
lle convén en absoluto aos
occldentais.
A vecindade de Angola a Nam1rbla e a de Mozambl·que a
Rodhesla, faci'litaría a eventual
acción des tropas oobanas, e
unha aliada ao mapa do Af.rlca ausstrail indica que . éstas
contarían con non poucos
puntos de a.polo estratéxlco. '~
· Con todo, polo de agora Ro- .
des·ia e Namibia siguen inun intenso 'impasse que se salda
a cotío con varios mortos nas
disti:ntas ·i ncursións guerriillelras e as suas consegulote~
repnesalias gubemamerrtals.
Non hai que esquecer, nemhargantes que cada disparo rexistr.ado naquela zona -ainda
a pesares das últimas conversas en Ni·xeria, entre Kennetlh
Kaunda e 0 Ministro de este-.
riores británicos, CaUaghan,
con vistas a ·atopar unha solución ao problema- achéganos

X. A. GACl!fiiO
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A falsa euforia producilda polos acordos de Camp
David -ao menos entre os seus firmantes- apenas
. durou. o tempo de anuncialos. A decepción foi tan gran·
de que nin siquera o occidentalista Hussein de Xordania os acepta, e Arabia Saudita amosa tamén as suas
reservas. Pra ser esactos, nin siquera todo o goberno
exipcio suscribe o firmado 'pOlo seu presidente El Sa- dat, si ternos de conta a dimisión .precisamente do mi·
nistro de Asuntos Esteriores. Non falo xa dos países
árabes do chamado («Frente de Firmeza», que anatematizaron ao traidor Sadat xa cando o seu viaxe a Israel,
nin das organizacións palestinas -tanto a OLP com~
o frente de Rechaz~. porque a sua postura de enfrentamento co acumiO» de Camp David entre Exipto,
Israel e Norteamérica era xa anterior á celebración da
propia ' reunión.
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No análisis que facían os meus compane1ros Navarro e Moix, hai duas serna.nas nesta mesma páx:ina,
espoñíanse con dlaridade ahondo as perspectivas con
que cada unha das par.tes concut'lría a Camp David. A
viista dese análisis, cabe concluir, sin iningunha subxetividade, que os triunfadores da reunión foron ·Israel
e Estados Unidos. Un dos cronistas do anuncio dos
acordos contaba que, f.rente das iel.Jlfóricas sonri·sas de
Carter e Begín, •ahonda CQn mirar ao rostro do manlipu,lado Sadat pra advertir a amargura que se esforzaba
-0 ·home en disimular•. &i1
p to consdlidou en Camp Da":id a -sua t~ari<:ión á _causa .árabe. O único que conqueriron os ex1pc1os fo1 a retirada paulatina dos iis•raelíes
do Si·naí, nun plazo de tres anos, e urn1ha retiorada máfs
~·ema -.JCinco anos- da Cisxordania e de Gaza, co
~mpromiso de conceder uriha autonomía aos palestinos destas zonas, pero coa coooición 'Cfe que non
volvan os esi1liados. E deci'r, o que Exiipto conqueriu
foi· sometl'tes un certo amaño de fronte iras con Israel,
sin _sdlucionar ~ nin moito ~nos, o ¡problema dos palesitmos, que e a olave de todo o oonlflicto de Orlen.te
Medio.
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En troques, Israel asegurouse, dalgún xe1to, a .Jegalización da sua situación actual, tendo de conta que
a sua ocupación das terras conquistadas na guerra de
1967 fora deolarada ·Ne:gal ipola ONU. A-gora, 1srael
Impón as suas oondioións ipra abandonar esas •terras,
que, ademáis, non devolve na isua totalida<fe, iporque
a autonomía de Cisxordania e 1Gaza estará baixo do
seu control. Dende a esitratéxriica e simbólica cidade de
Xerusalén, ·seguirá dominando a beira esquerida do
Xordán. Despois de que as su.as operacións de castigo
sobre o Ubano ifle serv-i·ron 1pra ··limpar• a rnitade da
sua rfronreira :norde, este iacorc:lo <le Camp David sír·
velle ipra as·egurar a sua f.rontei·ra sur. Ouédaille someno frente do Golá-n, con Siria, e os amaños a que poderá chegar con Xordania, que, pese á sua postura
actual de rec~lo contra dos acordos de Camp David
~posiblemente por non ter 1par:itiicirpado nas conve~sas
será rMci"I que se enten<fa con ls·riae·t, ou, no seu <lefecto, con Norteamérica. A 11es'istenc1.a palestina, xa
que fo~o. quedará ·lonxe das fronteiras lsraelres.
1

· A división do mundo árabe volverá outra vez a prlmeiro plano. Si a guerra contra do -sionismo servía
pra man.ter unha mínima unidade entre réximes da
distintos, este paso de Sadat s·i1gnitfica a eliminación da
•iguerra santa• como motivo prá :unidade. iDende este
momento, os países árabes <le réxime casi iieudal (tArabia Saudita, Xordania, Exipto, Marrocos ... ) non terá.n
escrúpUllos en ·dehcar á sua sorte aos irmáns pallestinos. O plantexamenro dunha nova -guerra -a quintaen Oriente Medio sin a rpartici¡paclón de Ex-ipto fálse
moi difícH, porque delxa illados do ·escenario . da hatalla a países como tibia e 1ArxeNa, que se aHne~n no
•'frente de Firmeza ... Non hal dúbida que Israel, cos
ooordos de rCamp David, conqueríu, antes que nada,
o obxetivo t'..d conxurar esa ¡prósima guer11a que todos
vían ·inminente
Outra cousa é o que rpolda ocurrir ·en Exitpto tras
<les·es aicordos: Pra toda a ~eneración de mi'firtares formados á sombra de Nasser, vai ser diifícN admitir uoha
paz <leste xeito. Noustante, Sadat, coa sua reoén reforma constitucional, ·escomenzóu o desmantel·a:mento ·
das forzas :popu:lares e de esquer.Qa, preparándose iXa
a cobertura interna rpra reprimi·r máis eficazmente calquer intento de protesta.
De todos xei·tos, haberá que esperar acontecementos, ' porque os acordos foron 'laboriosos e son, por ·
e!lo, fráxi!les, e o 'Comportaimento de lsrae'I. que pode
ser fustigadó potas accións de comandos palestinos,
como noutras ocasións, po~e destacelos en calquer

.••••••••••••••••••'•I
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Anotacillns enc<!tl da fauna
Tivemos ocasión neste pasado vran de botar
.algúns días · en Holanda, e escribimos estas liñas
animados polo fe'ito de ver ~randes cantidades de
aves de diversa caste polos campos, así ·coma lebres
(l'lunha ·andadura de quince kilómetros por ce1mpos
de .Friesland vimos perto da vía unhas dez l 1ebres},
e coellos (que por certo tamén padecen da mivomatosis, anque nalgunhas Reservas está permitido
cazalos un día ou dous no ·ano pra €!Vitar que o seu
número chegue a ser .escesivo). to<io o que
faría que calquer cazador considerase aquelas
terras coma un paradiso.

Son estos :fugar.es onde estamos fperto da costa; a 5 kilómetros) de ·.naturez·a enlamada, con g!'lande canrtidiade de
canles, pozas e pe·quenas olagoas bordeadas de icanava:les,
espadañas ·e •rti?.has•, por entre ias que pululan confiadas,
gail.iñas de río, patos e outras
aves, anque o que máis nos
chamóu a atención fo¡ ver centos de avefrías, milleiros de
avefrías, e tamén aquí e acolá gueivotas (Haematópus ostralegus) que a nós, afeitas a
velias somentes na beiramar,
facíasenos e&trano ver a un
par de metr-0s de cal'Quer 9ranX"a; tamén ahondan as gueivotas c'horonas (Lar us ri·di'buindus) e gueivotas papoias {tiarus Canus), estas últimas, que
vimos aquí por prfmeira vez.
Xa nada máis chegair, ao pe do
aeroporto de Schipol vimos
garzas, patos e lebres moi perta, .gumamente confiadas. O
noso .amable anfitrión, Teensma, esplico1Jnos que hai poucos cazadores, e os anima+s
sírvtese non .perseguidos; hai
unha sensíbiil-itdade que se manifestia tanto polo coidado da
limpezia das ruas, coma pola
foll a de estridencia nas conversas ou po'lo •respeto ads sern~ vivos, en particular ás
av3s (así, é normal ver nas
casas, casetiñas de diversa
cc·nstruoción pra que aniñen
os paxaros insectívoros). Sin
dúbida que as ieondi'Cións hidrolóxicas desta terra fan posible esta 1·iqueza hiolóxica (no
outono dinos Teensma que se
xuntan os ga•nsos ! mi'llelros.
cioal·s nas melriandes ooncentracións des.tas aves de todo
o pl1anetaJ.. pro a escasa presión ci·nexétlca tén, a ·non dubidalo, a ·sua importancia.
EN BEN DA FAUNA
'Dende estas llñ1as, quera defender que tan importante é
na cultura dun pobo o •culto•
omltolóxico, o ·conocemen1:o e
res.peto á '()rflitofauna, os anirnals, (que debemos mirar non
~orn a 1
aintagonistas ou coma
cousas a iconqueri·r, a aprehender, senón coma veciños que
nos arrodean, que padecen das
inclemencias do tempo coma
nós, que connosco se relacfonan a pesar noso ou -normalmente- deles), coma a
cultura pictórica, :lirterarfa ou
musica1I, -e si·n dúbida que se
debería fomentar nas escalas
un'ha filosofía franciscana de
vida, pois o respeto á natureza é o meillOir oamiiio' pra adeprender a respetar aos demáis
homes, anqu·e teñan distintas
oreencias -en tódolos sen¡idos- das nosas.
0

Todo o d'1ito vén a como cando no nOS>O' .país diversos grupos piden tr:iue se comence a
facer esamen de cazadores,
anque a éstes maldita gracia
que U.es fará ouvi1r talar do
asunto, pro o certo é que na
Lei de oaza está, e a Lei débese cumprir; é .algo que tén
que chegar, coma xa ·acontece noutros países, e oanto antes se empec·e meUor (mellor
prá fauna, C'loaro). Insisto, anque moi:tos non Hes -gastará
este comentari·o; non ·importa,
pois que nos guían unha.s miras de futuro, X·a que hoxendía
a situación da ·nosa fauna é
bastante precaria, todos o saIJ.edes e polo mesmo uncen di.·
versas medidas, señan poP'ulares ou imp1Jpulares. En moitos países. como dixemos.
esiste este es.amen, xa qua é

, . - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,· cunha ridiculez como ben se
pode 'Comprender, decir que
tal ou c~I especie están protexidas si logo o cazador desconoce cal é esa especie, e
os cazadores en xeral teñen
unha grande ignorancia (¿querida, tal vez?) faU'l1fstlca: asf e.
non s-e protexe nada, •pois calquera pode escusar-se ·doadamente cun •non sabía que ... •.
Vailan .pensando pois os amigos ·cazadores que en ipouco
tempo cecais todo pode i·r
l·r cambeando {X'a ·este ano na ·
provill'Cia da ·coruña a caza
empeza máis tarde). Aquí en
Holanda, .ooi taméh unha situación moi · interesante, coa
que quera rematar -este comentarlo, que cojdo se debe
pensar amodo: Nos Países Bai. xos non hai unha desmesurada
presión oineX'éNca como sucede ·en Galicla, porque está regulado o nú.mero en fondón
do territorio. de maneira que
veña a haber unha proporc'ión
de un cazador ' cada cinco hectáreas de terreno, máis ou menos, ¿cal é a .proporción, ou
mellor, a desproporción -na nonos·a GaHcia?
~n
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Espacios N;aturales
mo ,tamén c.1s •urbanizacións
Anque as novas das que tala este comentario
sélllvaxes • tra ..tan de acaparar
non son tan novas, coido que a moitos
en mans , ·par:üculares Jugares
lectores (cazadores. ecoloxistas e todas aquelas
de ·interés especial (paisaxís- .
persoas que dalgún xeito teñen que ver coa
tico, fauníst-ico) que. debían ser
patrimonio común (tipo o que
ordenación do naso territorio) l les poJe interesar
se está a facer t~n Peña Tresaber que pasou no 1 Congreso eneal de Espacios
. vinca ou . o que se matina pra
Naturais, celebrado en Daimiel !(Ciudad Real) do
.Os Aneares) ou pra citar un
22 ao 25 do mes de· Santiago, sobar de todo tendo
terceiro ~xemi:,•lo, anque resulte aburri<lo ou repetitivo. o tede conta a ·pouca resonancia que tiveron estE!S
ma das Centrales Nucleares.
actos nos medios de comunicación de Gali'Cia
1 COl'lGRESO f\IO ESTADO
(breves liñas na prensa e escasos minutos na TV), si
No Congreso tentóuse mar.
ben logo acontece que moitas veces se cocen
car unha liña c Jara entre ambientalistas defe,nsores de defara da nosa terra situación que atinguen na
termi·nados luogan~s de interés,
política ·e intereses galegas.
de determinadas l~specie!! animais e v~xetais e.n peHgro) e
Como podía lerse na convo- pios do nos o paí3 (minería .
ecoloxista,s (que pr·opugnan un
catoria. o Congreso ·nacéu da enerxía, pesca, montes) e has. enfoque global da sociedade
al.arma:nte situaoión dos aspa- tra os cornsi·derados por alactual, do que o ant,úior seria
oios naturais de interés en to- gúns coma de segundo ordesomen
tes unha parM, e aos
da .a Península, pensando na (a paisaxe, ,a fauna e a flora).
que non lles interesa defe-nder
posihilidade de incidir perante vanse dest'ragando ·cada vez
enclaves ·naturais en p1articular
o Go'berno de xeiito tal que se máis e mái is.
senón organizar gfob:almente
vexa a maneira de cambear a
.E tamén noutras zonas do
un territo.rio. non inte1·esando
política hastra •hoxe ·levada po- Estado Esp•añol teñen probleun sistema económico coma
la Admin'i stración en re'lación mas coaf3 industrias que rexeio actual senón aquel no que
co medio ambiente, pois malia tan en certos lugares e tratan
as actividade.s hum;ana~ non
as disposicíóns esistentes de de ·i·nste1la1·se noutros, abusansupoñan, como acontece · hoxe,
tiipo legal, ·OS intereses pura- do de elUe a xente tén un baiun choque brután e de 1espomente especulativos, aipoiados xo nive :1 de 'V'ida e de que ·hal
li o do medio}; os primelros e"8nas amistades e inftlue.ncias escasez .de ipos·t os de tra'ballo,
concretas (das que daréimos
en base •a Leí do Embudo•, con o~ 1osl'Ción entre os ·interelev·an a · unha cada vez máis ses pe Jpulares de xente nacida · ticións. ao .Goberno. así como
aceJerada degradación e des- ne·ses fiugares~ que teñen un · de denunci·as de situacións
concretas · das que daremos
pil.farro consumista. Calquera modo die vida qU'e normailmen:pode. pensar en que hai dez te non es:tá en oposición ca - canta noutro artículo) e os segundos (do que ta;nén inforanos vocabl·os coma •contami- medí o que habita, e os· interemaremos) fixeron o documenn ·a e 1 o n •,
«biodegradable•, ses du ns poucos {os que poto •Cara un ha· declaración de
"equHibrio ecolóxicd• semente fien · o ·caipi,t al) que van sacar
Princi1pios 'Ecolox;istas. Proposaparecían en pub'licacións téc· o rnási mo benefi'clo no menos
ta de Daimiel•.
nicas, e que hoxe están en to- · tempo e sin mirar o futuro da
Ao Congreso aslstiron uns
das as bocas, ¿por. qué? País zona o mde se instalan, moitas
vintetantos gruipq•s e sociedaporque vostede que esto ·lé, veces co cons.entimento da
des entre eles Andalus, AGA·
ou o seu ve.c iño saben que os Admi·n istración . no noso caso.
DEN grupo ecolt1gico autónorecursos primarios (augas do- co exE ~mplo de Celulosas-Elnomo .. ORTtG'A. e A.NAO de Ances, mar, ar), os recursos pro- sa de Pontevedra abonda; co0

dalucia, DAMA e grupo ecológico MONGO .de Alicant, ANA
de Asturias, Estación Biológica de Ooñana. ASGAN de Ca·
narias , AE.PDEN, Grupo Gre ·
dos, .GATO, COM de Federación de Montañismo. ADAEDA.
GANV, e Departamento de
Eco'iogia da Universiídade Autóffoma da .zona centro ·e Ma:dri.d,
Movimento -Ecologi·sta Leonés.
PTE, Comisión de Ecología de
las Juventudes Comunistas ·Revolucionarias, e de Galicia. a
Sociedade de Historia Natural,
que ao final espuxo o·s mésquemática dos nosos principais problemas ambientais e
que ó final es¡puxo os mesmos. en partiicular os derivados dos verqui:dos de .petróleo
no mar e os <le Celülosas e
ELNOSA en Pontevedra ao Pirector Xeral do Med¡o A_mbente. do que tamén daremos conta máis detallada próslmamente.
Digamos tamén que no ·prog·rama .figuraban temas de Interés referidos á lexlslaclón,
•proteéción oflici·a!I da nat~~e, za, fi.losofía da ,conservac1on
da Natureza, 1•espacios Naturais neoesM:ados de protección•, etc. !todos eles m'oi
. oportunos ¡pra nós, agora que
se está a fa.lar da nosa Ordenación territoriiat onde todos
os i·nrereses indusitrlaj,s, urbanísticos, ag.r ícolas e amblentais de~n .encontrar acomodo.
un acomodo que hoxe 1por hoxe
se ¡presienta drfíci:l e no que,
moito nos tememos some·n te
esteñan de riba e coma sémpre; querendo sacar ta1llada. O
tempo nalo di·rá.
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odereito e a razón
· .· ALGUNMAs1IDEAS
SOBOR Db ALQUILER
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Quixéramos hoxe dar algunhas ideas eraras sobor de
certo~ aspectos dos alquileres. que a meirande parte de
nos debe conocer. ~a que en calisqueira momento pode

precisar tal conodmento.

.

VIVl!NDAS E LOCALES
Da NEGOCIO

A Lei de Arrendamentos. e todolos dereitos e obligaci6ns que establece. e dos cales xa ternos falado niste
sección. aplicanse tanto a vivendas. com() aos locais de
negocio. entendo por tales os que non teñan como fin
principal a vivenda. · senon o exercicio, nos mesmos. con
.establecimento aberto ao público unha activida<;ie industrial. de comercio ou ensino. con fins de lucro. Agora ben.
as oficinas. almacéns. etc .. que non estañan abertas ao
público. ' pero adícarise tamén a unha activ¡dade con fin
lucrativo. consideranse local de negocie; parn se nunha
vi~enda. o inquilino. á muller, os seus tillos ou outro familiar que viva ca familia exercera nela unha profesión (tivera o seu despacho de 'médico. etc.) ou unha pequena industria (p. ex. unha peluquería). non se considera local de ·
negocio. senon · vivend~. porque iste é o se'u uso principal;
por istp taméri, se nun !'ocal de negocio (p. ex. nun bar) vivira o inquilino e a sua familia. conserva o seu caracter de
local de negocio., A distinción é importante palas diferencias que vai traer Únha ou outra consideración (p. ex. o local de negocio pode traspasarse. ou seña cederse o alquiler· a outra persona por un precio. cousa prohibida nas vivendas; nos locais de negocio tense que dar 2 meses de
fianza ao escomenzar o contrato. e nas vivendas. soio 1
mes; etc.).
YIVENDAS AMUEBLADAS

1

faga aos inquilinos nas mesmas condicións e ao mesmo.
precio. Este tj.º tense que usar nos 60 dfas seguintes' a
notificación que o novo propietario do edificio ten que facer aos inquilinos, ou se non o fixera. dende o 'intre que istes conoceran a venta. Tamé·n ten ese d. 0 ~e retracto os
inquilinos. cando non usaron o de tanteo. e despóis cam~
. bea algunha crlas circunstancias da venta •. que se lles noti, ficara (porque ao final vendera o piso máis bar~to. ou a
,plazos e se 1les dixera que tiña que ser ao contado. etc.).
O inquilino que exerza os d. 0 de tanteo e retracto.
mercando ásí a vivenda. non pode vendelo en dous anos.
somentes que tivera graves problemas de cartos.
MORTE DO INQUILINO

/'

.

Cando marre o inquilino. o seu coniuge. tillos. netos.
pais e irmáns que houberan vivido co morto polo menos
dende 2 anos. denantes da marte. podense beneficiar dos
dereitos do contrato de arrendamento que o inquilino.
tiña. colocándose no seu lugar (ao que se lle chama subrogarse) cos mesmos dereitos e obligacións que tiña o
morto.
Os tillos menores. por estar baixo a patria potestade.
non precisan dunha convivencia estable (podfan estar estudiando fora. por exemplo). e tampouco o coniuge precisa os 2 anos de convivencia dos que falabamos e abonda
con que vivira co inquilino no momento da morte.
Se hai varios familiares con d.º a subrogarse, siguese o
mesmo orden co que os nomeamos ao principio diste
apartado. Se esisten varios do mesmo Qrado de parentes.c6 (p. ex , varios fillos) ten d.0 primeiro. o que tefía mms
cargas familiares (porque un estaña casado. e outro non.
ou teña máis fillos. etc.) e estando en igoaldade de condiciós teñen preferencia as mulleres. En todo caso. os país
se teñen máis de 70 anos, tañen preferencia sobordos fillos e netos.

Esiste a idea. incorrecta. de que os contractos de alquiler de pisos amueblados. podense arrematar cando asf
o queira o· propietario. pero tal cousa é incorrecta~ O contrato por moito que poña que se alquila por un ano ou
A!Jora ben, chegado iste caso. o que se coloca no lucousa parella é indefinido; ao rematar ise. ano de contragar do inquilino morto (aoque subroga). ten que comunito. automáticamente sigue 'outro ano. e asf sucesivamencar tal cousa ao propietario, dun xeito fehaciente (ou seña
te. igoal q~e si fora sen muebles. Pero niste tipo de alquique poda probarse). O millor xeito e facelo por medio dun
leres é importante destacar que se d~be clarexar a parte
!"Otario, e valga ista esplicación pra cando se fale de «nodo precio que corresponde o· alquiler da vivenda, e cal. os
tificacióS fehacientes» no caso de alquileres. Unha simple
muebles; senon se df nada, enténdese que a mitade. cocarta certificada non é suficiente. porque correos soio
rresponde a cada cousa. E isto é importante, porque si os
· certifica que entregóu unha carta. non do que poñfa na
muebles foran insuficientes ou inadecuados, o inquilino días a aquel que se lle notifique a decisión de vender. o
mesma. e o propietario pode negar que se lle houbera nopode esixi·r do propietario que complete os muebles e que · nome e domicilio comprador. o precio ofrecido e as contificado. e decir que a carta referíase a outras cuestiós.
lle devolva as cantidades pagadas por ises muebles.
dicións de venta (plazos, etc.). Este d. 0 de tanteo quer deVENTA DUN PISO ALQUILADO
Se o subrogado morre tamén. a sua familia ten d.º
cir qua. o- inquilino ten ·preferencia e pode quedarse en
No caso de venta por pisos (o que quer decir que o prop1edade co piso alquilado polo precio e condicións que
novamente a outra subrogación. cos mesmos requisito.s
que irnos esplicar non~ válido cando se vende o cc;mxun- ofrece o comprador. Se o propietario non notifica aos inque vimos de sinalar. Pero ista é xa a derradeira subroga.to do edificio nunhá soia venta) pode o inquilino de cada quilinos a intención de vender. entón istes teñen o d.º de
ción; cando morra iste inquilino a vi.venda ten que pasar
novamente a mans do propietario.
vivencia usar o ~hamado d.º de tanteo nos seQiJintes 60 retracto. que ven a ser a anulación da venta, e que ista se
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lizacións .quedaron sin rebatir-.
senón dun xeito insultante á miña'
$e.ñora directora:
persoa.
. Pídolle a publicación no perióA vista da situación, faciase
díco da sua dirección da &eQuinte
necesaria unha nova resposta da
cata. Sei oue .é un poco estensa.
miña banda. Redacteina e leveilla
_per.o non puiden facela máis curao periódico o dazaseis. sábado.
ta.
ás duas e media da tarde máis ou
O. motivo da presente é denun- . menos. Pasaron ·uns días, e vendo
ciar á opinión pública un .Qrave Que non se facía púbrica. voltei
fe.i ta que eu veño de .sofrir na poi a ·redacción a enterarme do
miña persoa . .Pero que poderla Que pasaba. Cal non s.ería a miña
servir de· precedente: o asoballa- salpresa cando me dixeron Que o
mento. non xa da miña libertada director non ma Quería pubricar.
de espresión, senón do meu de- . Razóns pra elo: . A carta non era
reito . de réplica periodística por- de interés público (pásmense vosparte do director de EL IDEAL tedes). A resposta deberla ser de
GALLEG.O. · Os feítos son os se- carácter . científico (¡e loqo a. do
· señor de Leonardo?). El non me
i:iuintes:
. o·3 de setembro publicouse no rebatira científi9amente como
devandito periódico un artículo compría. senón que me insultaba·
encol . da !llaita Qalei:ia firmado personaimente . . Cecais no seu
polo'. señor Roqelio Leonardo de ·caso si fora de interés público). O
Bouza. lste articulo cantiña unhas QÚe tiña Que facer era peqarlle un
afirmacións q9e eu vía necesario sello e mandarlla ao interesado
rebatir; ·o carácter da mifla réplica '(resulta inefable realmente) . Coi(7-lX) é. pois. técnico-musical. e, do Que me deu aínda ali:iunha al- .
xa que IOQO. obxetivo e imperso- . ternativa. máis pero non me lem nal. As implicacións personais son . bro.
IÓxicas; e, ·poi.o .mesmo. válidas.
Responteille que podía eu refaA miña répÍica . o señor Ro~elio cer a carta. cousa á que non estade .l,:eonardo Bauza · .respostou ba obriqada. pois podaría forzalo
( 14-IX) nun tono non precisameri- · leqalmente á publicación da meste científico -as miñas puntua- ma acolléndome á lei de prensa.

Nembarqantes, refixen a misiva e vención. ARDE. Esquerra Republi- represiva continúa, e o 24. 1.30
ao día sequinte funa entreQar. A cana de Catalunya, Esquerda Re- da tarde. a policla. dirixida por un
carta iba nos términos mais moles publicana de Euskadi. dirixentes elemento de paisano co xus:¡o e as
QU~ se poderan emplear. ¡Res- do PSOE a diferentes niveles. par- flechas na solapa, entrou en plan
posta do director? ldem de ídem . · tidos nacionalistas. dos que esti- aQresivo nos loca is da «librarla ,
En vista do ésito. decidime a VE:1ron presentes uns. e outros Internacional». secuestrando ilepublicar o feito noutros medios. · amosaron a ·sua adhesión, como Qalmente ao compañeiro Manuel
Dunha ba'nda. ora · amos~r Que HASI. FNC, PSG. etc. Contaba ta- Blanco Chivite, que nestes intres
aínda tiña. e teño, alqo Que lle de- mén este 5° Pleno coa presencia siQue na DGS e qLe seQún o mescir ao señor Roqelio de Leonardo do senador Audet e o saúdo de mo Martin Villa. sairá ao cumpir
Bauza. e, que. namentras non se varios diputados e senadores as 72 horas. Está totalmente inme amosé o contrario. non sabe máis. As 9.30. por orden espresa comunicado.
moi ben o que escribe. E doutra. do Ilustrísimo Sr. Rosón. GoberDo mesmo xeito. a policia. na
pra denunciar a inesplicable pos- nador de Madrid, cun qran destura. antidemocrática. asoballan- pleque de j forzas antidisturbios, mañá do 24 e sin mandamento
te. ileqal, inmoral. e partidista ·d.o borc:J.earon bs locais e conminaron xudicial, arrodeou e procedeu a
señor dir~ctor de EL IDEAL GA- ao desaloxe no plazo de cinco mi- desaloxar os locatis da AOA (sindicato lei:ial). Pra sei:iuir facendo
LLEGO.
nutos de todos os asistentes.
efectivos· os seus caracteres «deAqradecéndolle de antemán a Todo esto no Colexio · San Juan
mocráticos». o 25 nas últimas hosua molestia, saú~aa atentamen- Evanqelista'.
ras da tarde. detiveron a 16 comte. ·
Este acto represivo e fascista,
pañeiros mentras peQabaM carteMARGARITA SOTO que atenta contra os míMimos de- les unha rua madrileña ...
VISO
reitos ·de espresión e reunión, deHai xa máis dun ano que vim.os ·
mostra o. Qrande medo do GoberESPAAA1
sofrindo provocacións de · todo.
no á alten1ativa republicana. e
COMUNICADO DA
ti·oo oor oarte deste Goberno imCONVENCION REPU· que a suposta democracia de perial. e a-pesares desias provohoxe
non
é
máis
ca
unha
continuiBLICANA·
cacións. non renunciamos a nindade do fascismo a pesares dos
«Nos días 23 e. 24. estaba pre- sobornos. consensos. e da aver- qún dos nosos c;>bxetivos polfticos
vista a realización do quinto pleno qonzante colaboración de dirixen- · xa Que a nosa leqalización está no
da «Convención Republicana de ·tes de partidos antes tamén de- pobo, co que berramos ¡Viva a
los Pueblos de España». no que. tensores' da bandeira republicana. República!. ¡Viva a independencia
á'
nacional!. ¡Viva o dereito de autoP
tomaban parte representantes
or m '~que non respostamos determinación dos pobos!» ..
dos partidos republicanos Coná provocación_fascista, a escalada'
26 de setembro de 1.978.
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A .ARTE E OS XEITOS

FELIPE SENEN

o'

. frades do Císter;. no 1 j 41.
rriosteiro de Santa M.aria a Real
de Oseira. As artes e as sensihllidades de cada tempo fqronse
retratandq . pos ·granitos grises
da ' Ma_rtiñá: R9mánico'. Mendi·cante. 1Renacemento.' Br¡irroco.
,. Neoclásico -e decadencia. moita
decadencia e miseria nos labre. gos do. vál. do río Arenteiro .. Dos primeiros que fixeroh peritencia
niste lugar e _no século Xjt-; foi o
San Famiano. que tar.'1én foi o
primeiro sanro c~nonizado na .
ordeñ do"·c íster.
Oseira chegou a ter xurisdicción sobre de rñoitas vilas e te.- rras: Carballedo. Chantada" Cea, ·
Arrabaldo. as ribeiras do M iño e
: hastr~ a Vila oe Marín, qu~ viña
ser o Porto que daba ·saípa aos.
productos que rexía o mosteiro.
O monopolio da gandeiri-a. dos
cultivos do gran. dÓ viño. negoc iá banse nas nacentes feiras: O
Carballiño. Lalín. Tellado, Moldes .. .
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Oseira foi medrando. e sementes a este~sión do propio
edificio do mosteiro chegou a
ter máis de 46 .000 metros cuadrados. que estarían repartidos
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E NOSTALXIA
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DO SAN FROILAN

m
D-

Gustaríame saber cándo comenzaron a celebrarse. e cómo
principaron , as feiras e festas do
San Froilán'. Supoño que teñen
varios s·éculos de edade . Non
me atrevo a adivif\ar cántos ..
Tampouco sei o que sería antes:
a feira ou a festa. Ou si naceron
xuntas. Cecáis que o seu orixe
sexa medioeval. E que, dende a
~dade media deica hai vinte
anos. o San Froilán veuse conservando sempre o mesmo.
máis ou menos. As feiras e festas do San Froilán eran das máis
importantes e siñificativas de
Gali~ia . Repare o leutor que escrihín aran. Tiñan un fondo
senso labrego . Recendían a
campo.
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Tres

elementos esenciales
as feiras e festas
do .San Froilán. a saber:
cohfi~uraban
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M. HORT AS VH.ANOVA
.o~ outono , celébrase
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MARIA PILAR ·OARCIA NEGRO.

seus membros (o que ricin coincide co español). traicionando
.así o ~eu s.entidó ve:dadeiro: A
Hai aigúns meses. com entáprimeira é a que comgoñen os
ramos a significación · dalgúns
verbos ROMPER e RACHAR .
yerb..Os ci.mha forma igual ao coRACHAR tén o mesmo signifirrespondente verbo español mais
cado aprosimadamente ~ue o
cun "· significado distinto; e su"liñáramos a necesidáde de em - • español «rasgar» e. daquela,
pódése decir RACHE-1 O VESTIpregármolos correctamente. De
DO ou RACHA ESE PAPELL
algo seme11ante irnos falar hoxe,
mais non «rachou o pa~tc:i>; ou
, fixándonos nalgúns verbos do
-r:roso idioma, que ben son usa- - «racharon as rélacións entre
eles». senón ROMP.EU O PAC· dos incorrectamente, des_;plazando 'o seu ~ontido semánti- ' . TO- e ROMPERON . AS ' RELA1GION-S 'ENTf{E 'ELES. Tamp'ouco
co ou aplicándoo ¡:ibusiv_a~mente,
non é corr.ectQ falar dei «rachar
ben -son, sustituidos polo verbo
un vaso». sen<m de «romper»
·español -corre.spondente. cai:ido
·ou ESCACHAR: «esetiacho.u a
' · temo'~ · n;:¡ nos~ ' tingua a fo~ma'
al~», por ·~xemplo. Esta non
auténtica . · Vexamos primeira·
mente a diférenciá e'rtre dúas ,_ quer decir que «rachar» non tén
usos figurad0s; ~pénsese. por
parellas ,v.erbai~; úsas~ :moitas
'
'l',
:1yeces ab'usivamentre uri dos, exemplo. 'en frases como IMOS

NON ME ACORDA
O QUE' FIXÓ

,-

a

o San
que· levaba respons.abilidade e
«brr.111• Verde» era unha
Froilán. As patacas- xa están · o goberno da casa. Era o día de
obriga.
apañadas e o millo recollido . Xa - vender a mula. o cabalo nu a
Despóis de troulear todo o
sei que esto. tan importante.
besta e de ·mercar os aveños
día e boa parte da noite, a altas
non lles dice gran causa ós «fi·que fixer.an falla: .aguilladas. es· horas, a volta prá casa, en autos,
nos» da cidade. M ais. sigamos:
trobos, xugos. caxatos ou titiles
destartalados. cheos deica a ba 2 .-0 pulpo ritual. . · -quedan unhos días antes de coprá casa: canadas. candiles, ma- ca, que levaban o letreiro de
3 .-0
Domingo- das
menzar a. outonar. é decir. de
- cha dos. coite los... As doce era
ccllflestae, ferl•• "11 marMozas.
sementar o centeo. labor que se
unha abriga ir comer o pulpo as
c•dos». A · mocedade dos
Sabor destas tres pedrascomenza a mediados do mes de
casetas. Na_sobremesa. mentras
arredores de Lugo voltaba a pé,
mestras. erguíase todo o gran
outono. Entre apaña das patase tomaban uñhos cafeses e uncantando. pra matar o seno e a
edificio barroco que e_ran os días
cas. a recollida do millo e a seha-s copas. pechábanse tratos,
canseira . As súas canciós, agarido San Froilán lugu,és. O resto
arranxábanse casoiros e talábamenteira do cent~o é. pr~cisa
madas polo · orballo un pouco
-barracas, sesiós de foguetes e
mente, cando- os lugueses celese con parentes. veciños e amifrío da outa noite, cobraban
todo o que se queir_a~ era obra
bran o San Froilán. Por unha
-gos. lncruso se' transixían pleiunha t~nryra . e unha emoción
de recreo·. Non eran
banda. a ledicia das colleitas
tos. anqlle semelle mentira.
moi especiaies.
esencia••
eran
aclcumpridas e logradas. Pola outra. a espranza posta na nova
dentes. Empreqo .. _adrede
O Domingo das Mozas - ferAgora o San Froilán é unha
os
concetos
edificio e
sementeira -a do centeomoso e siñificativo nome-=- era
feira de maqu.inaria agrícola e
obrar. Ediflcioten un valor
que se aveciña. Sementar ten
o día da xuventude. Nos días da
pouco máis. Algo así como un
de intimidade. de cousa feita
sempre un senso de albora?a
miña infancia teño - ollado pagran escaparate comercial. Nin
polo home. de cobixo onde ~e
gozosa. Esto é o que lle daba · sear, collidas de ganchete, a ·.
tan siquer é u11ha romería galeequilibrio, madurez e un orden
desenrola a atividade humán .
grupos de rapazas por Santo
ga. lncruso a espulsaron do cengrave. que nos astrevemos a · Domingo, a Reina. Cantón, o
Obr•, ademáis de pechar o
tro da cidade . Semella como si
conceuto de traballo, pecha tachamar clásico. ás feiras e fesParque. o Campo da Feira. Unha
.os lugueses. ou quen manda
mén o de creación, no sanso
tas do San Froilán de hai anos.
sorrisa maina e doce como a - nos lugueses, se avergoñara das
máis fondo e trascendente da
mel ilumiñaba o rostro das ra- · súas feiras e festas tradiciona- ·
palabra .
O día cinco de outono. ·que é
pazas. Os seus ollÓs asombrales. E posible que así sexa. O co-.
o propio do santo. Gelebrá6ase o
_dos. abríanse máis que decotfo,
lonialismo fai estas · milagres. E
Cando o vrau xa madurou e , gran día da feira. á que acudían
pra conten:iprar as novedades
outr0s aínda moito máis increios patrós. os ne nos e a xente ·
bles.
.
comenza a facer a súa presencia
da cidade. A visita a barraca de

1.-A feira do gando -espec i a 1 mente c·abalar- e de
ave.ñas dé lal?r~nza, mostra increíblemente rica da nasa cultura po_pular.
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antre a eirexa. os claustros e as
demais dependencias: Cof:iña.
biblioteca. calefactorio. solaina .. .
Foron moitos os incendios,
os abandonos. tamén foron moitas as fases de reconstrucción.
No século XIX. a desamortización serviu pra provocar o meirande espolio : As fontes dos.
claustros leváronse -pra · Ourén-

se. veia hí un ha das .ma is- beli das
les fia auga _sustitúe aos vellos
traballos en cantería.
'fontes de Galicia. a da Praza do
Ferro; a da Praza de\ Galicia. que
hastra hai pouco estivo no Po ,sío; ou o reló da Casa ConsistoDe todos os xeitos. alnda en
r¡al de Maside. que tamén veu
Oseira hai u·n· curruncho co. sel,I
de Oseira. Na fa chada e denriba
secreto s~n adiviñar. Altares redas esceas da vida do San Mau - . nacentistas q!,.Je somellan maro, está o escudo dó mosteiro
deira son de granit0. daquela os.
antre a .carátula da. vida e a cali"
canteiros imitaban a moda do
vera da m arte; ·unha cadea tra-·
imperio .. ., o seu traballo non te- .
bailada. broslada no granito con
ría precio en comparanza coas
moita paciencia e maña. valeu. · obras en madeira· dos imaxinei, de diana pra os rapaces e pra· os
ros españoles. En Oseira aínda
' turistas aborrecidos. que arrebohai salas escuras. pechadas, palaban cantazos pra probar a
sadizos que os .vellos e os nenos
puntería. As balaustradas dos
relacionan con inquisicións, con
· solemnes balcóns viñeron
«Qote1r~s santas», c·o n'tortlfras
abaixo. Nun tempo, todo foi per- . e marte. fálase de monxes reda en Oseira: a biblioteca ardeu,
fuxiados · nazis~ fá,lase do sitio
parte dos libros leváronse pra o
que non medra a herba; nise re-·
Instituto de Ourense. e alí. nun
canto. morreron asesinados oíto
iñcendio e aueimáronse ora ma- veciños que se arrepoñfan á
tar o frío nas campañas da gUeguardia civil pra non - deixar ir
rra do 38, remataron d·a piar
pra Ourense o vello baldaquino
xeito; a cociña coa sua grande
barroco do escultor Mateo de 1
cheminea, ~ solaina orientada _ Prado ... , disparos. mortes. lume. ¡'
cara aos ca~tifleiros da Martiñá;
as obras de arte chamos·caron,
o calefactorio e outras deper\;
os santos, os frades cos báculos
ciencias dos frades. f6ronse rese as mitras arde ron ... A xentiña :
taurando, e hoxendía. o ladrillo.
e a arte morreron naquil 1909 ·
o cemento. o chumbo das canen Oseira.

FACER UNHA FESTA RACHA DA. é decir. unha festa moi boa.
ou ESE !!CHE UN RACHADO
(un «botado pra diante») ou. fi~
nalmente. en compostos como
BOCARRÁCHADA. o que . fala
- mal. groseiro. ·:.~
Unha co·usa semellante ocurre coa parella CERRAR/PECHAR . CERRASE UNHA LEIRA
ou EU CERRO A PORTA; se . a
cerro con chave. entón PECHOA
(por - eso. decimos PECHADU-.
RA) : «Pechar» aplícase tamén a
espresións como : XA E NOITE.
PEq-!A. O CEO ESTA MOi PECHO. · p'EcHou os OLLos E
DURMIU. Dé «pechar» abúsas~
.con frecuencia, usánd_ose' indis~
criminadameiite como sinónimo
de «cerrar»; por exemplo, non
é: «estamos pechados en X en

protesta por ... » senón: «.estamos encerrados ... )); outra causa
distinta é que nos pechen nun
lugar .(voll!ntariamente ou non).
Finalmente. f·atámos oe dous
sinónimos e do seu uso. Trétase
de LEMBRAR e ACORDAR . Es-·
ter verbos, que teñen ~n uso reflesivo: «non me acordo do dfa
en que me chamou» ou «¿non
te lembras xa daquel outono? »:
poden . funcionar tamén como
. impersonais e; entón, cambia o
, pronome q~e _ os acompaÍia (na
2.ª y . 3.ª persoas): NON ME
ACORDA O QUE · DIXO. NON
.CHE ACOROOU TRAELO («non
te acordaches de traelo»). NON
LLE .ACORDARA DECIRCHO
(«non se vai 'acordar de cho decir»). COMO CHE LEMBRA TO-

001 («cómo te lembr¡,¡s de todo.!>>), NON LLE LEMBRA XA O
QUE LEVA F.EITO («non se lembra xa -do que l~va féito» ). Se
suliñamos este uso é precisamente porque _:_non senqo común co español- está en retro~
· ceso . Pra re1T1atarmos, sinale- .
mos outro significado de_ACOR- ·
DAR. que o fai sinóni.m o de ·
· , «despertar»: HOXE ACORDOU .
MO.I CEDO e o seu uso moi fre- :
cuente en frases ameazantes:
HASTE ACORDAR . DE MINI.
HASE ACORDAR MENTRAS
VIVA D°O QUE ME FIXOI ·
ACORDAR A TEMPO é sinóni=
mo de «rectificar» e ACORDAR
TARDE
pretender rectificar
cando xa non é posible: «acordei a tempo e víñenme», «tarde
. acordaches! ».
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GU-IEIRO
LIBROS
PAISAXE DE ' GLASGOW
Ao redor do "Día des · letras Galegas" .Pasado, a editorial CastrelO's publicóu Pai·
saxe de Glasgow (1), número
3 da súa cale,cción de ooesia
Moqor. ·do que é autor Vicente ·Araguas, nome xa conoci·do :polos s.eguídores da no·
sa cultura pol'a sua pasada
actividade como ·cantante do
grupo «Veces Ceibes».
Un grande problema co
que se enJrentan as 'litera·
turas non oficiais como a nosa, é o das graves dificultades económicas 'que se presentan para .editar cºa lquer
causa debido sobre todo á
obrigatoriedade de facer ti·
radas ,r educidas, pois ·non de·
bemos esquecer que unha
!:toa parte do libro galega
normalmente se merca por
razóns profesionais ou por
sentido de militancia. lsto
implic·a que os novos autores' somente tieñan o recurso
. de· se pagar e1les mesmos a
edición das suas obras ou
agar.dar a que as ·editoriais,
polos motivos económicos
a pon ta dos, o consi·deren .
oportuno, co que se corre o
risco de ,que estas obras
perdan ,a ctualidade . lsto é o
que lle acontecéu ao libro de.
que 1estamos a talar. Escrito
en grande parte hai .S anos,
durante a estanci·a do autor
na cldade escoces·a que indica o título como profosor de
español, ve luz cando xa teñen si·do super.adas un bo
número das .innovacións téc·
nicas que fncorpo·ra, así como ce·rtas formas de decir
as causas propl·as da ~poca
franquista.
A pesarns disto, debemos
reconocer que supon un U\r
tento ele renovación, de ruptura cos e·squemas que caracte·rizan os últimos anos da
poesía g·alega, o que non
quer decir abandono do comprom1su.
O conxunto .está dividido
en tres partes, '"ArrivaJ,,, «kl·
terlude" e «Departure,,, qµe
conteñen un total de 30 poemas de desigual cailldade,
poj.s !8 cairón de causas Interesantes achamos poemas
de ·renchimento, ·como os que
•lrven ,de lntrodución a cada
una das partes .

.18 /

O que atopamos .negéltivo
son algúns defectos lingüísticos ·que non poden ser xustlficados por obedecer á negl ixencia do autor: hai casos
de cofocadón errada do pronome ~tono, «Onde o mar do
Norde /pérdeuse hai tempo»,
(p. 12). "onde os cativos/ensfnanme• {p. 18) .. en que o
dolor fadase envoltura• (p.
32). usos de che como ob·
xeto direito (en parte disculp a b 1 e s pala procedencia
chefsta do Araguas), «Flaxman delxouche ei·q uf probe
John Moore" (p . 17), '«Si eu
fora gardaboscos envolverí·ache, Constanza,/cun vaga·lume:s,, {p. 22), «pra che sabere rnlña» {p. 47), 1«sentirche
perta» (p . 48). Asimesrno, hai
algunhas fallas de uniformidade que deslucen o conxunto, como o caso de asimil-aci6n de furma verbal 1acabada en ·• coa segunda forma
do artícülo. e·n ·« tomarémola
rua» (p. 38), frente ao conxunto que non a f.ai, ou as
alternancias :entre ó/ao, se f
si, seña /sexa, calquera/calquelra, o dolor /a dor, ...
Con todo, compre decfr
que é un libro en-riqueoedor
da nasa ·literatura .
(1) Vicente Araguas, Paisaxe
de Glasgow, ed. Castrelos.
Vigo 1978, 54 páxs.
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LOS CALCHAKIS.
TODA AMERICA INDIA
XOAN M~ CARREIRA
A invesHg1ación folklórica
sobar das músiC'as ·p recolombinas tén a zona dos Andes
como centro ·de estu<los, xa
oue esta cadea foi o territorio onde se estabeleceu o
irnoerio Inca. Os estudios oraanográficos a m o s a n que
aauera música era fundamentalmente melódiC'a, dado o
a·rande número de instrumentos de asoolo. señan flautas
vertlicais como a auena. o
auenacho ou o pingullo, .serian flautas de Pan coma os
rondadores ou as zampoñas.
Como indi·ca Samuel Martí,
usábans·e un ·g.rande número
de escafas distintas · e non
somente as peontatonas, e
Aso é doado dedu:cHo dos
instrumentos, xa existentes
·dous s~culos e medio rie-

nantes da chegada de (;olón
~chegaron á música voca·I,
Cos datos · organográticos e
~eptando por elo xeitos muas músicas cons·erva<las, non
slcals contaminados polos
é difícil reconstruir o que
1turopeos -no caso dos An·
eran as danzas e melodías
des, a contaminación pota
incaf.cas.
musica negra é mínima ou
nuia-. A autenticidade e o
Hai cásequé dazaoito anos
chegaba a Pairís un arxentlnc>
trat>allo ci·entfflco taran a
profundo conecedor do foilnorma artlstlca de •Los Calclore do seu continente. Ao
.;hakis,, e testlmuña viva depouco, Héctor Miranda · funlo son '3S suas -graboacións no
daba «Los Calchakis», coa
prestlxloso selo discográfico
idea ·de espall'ar e profundar
•Arió'f-1», especializado nos
nas mús·icas <lescobertas poiabore-s musicolá'xicos. Esta
Jos atmomusicólogos. Ca ániser1edade permltiulle ao grumo <le manter a pureza. nun
po sair limpo do «boom• da
principio
~omente
f1ixeron -:
rnl'.1si,ca sudamericana e, pra
música i·nstrumental, si ben - os amantes do folklorie, uLos
non se quedaron nas canas
Calchakis" son unha especi·e
e a perous1on, ·atendendo .,~aos
de mito contraposto ·aos oporinstrumentos cuia pu,riida:O.e
tun1smos comerciais ou po'f í·
se prantexaba máls confücti·
tlcos, a fraudes culturais cava, como as marimbas, as
ma ·a·Los Fronterizos» ou
harpas e as guitarras --chaOuHapayun». O pobo canta e
baila pra se espresar e pra
rangos, triples, cuatros ... - .
Somente anos máis tarde se
ae divertir, e cantar e ballar

· HEiVIA . . A:cuarelas. BANCO
SIMEON . .Ferrol.
LAX;El'HO. Expo·slc-lpn de
óleos e tintas. TORQUES.
Santiago. Deica o 12 de -outono.
SOTOMAYOR, Villami'I, Su·
casas,
Cifuentes.
COFRE.
Pontevedra.

·u prazo de ademisión dura
deica o día 31 de outono.

A NOSA TEB.B.A

~on e coma él, é un xeito ·
vcUldo de amasar ¡¡¡ nós·a comunión con él.
O día 25 de agosto ·actuaron ·Los Calac'hakJs,, na Coruna, nun recita·! organizado ,
pela Comisión de Festas coa
cuiaboura do Sindicato ·Galega da Música e . a Plataforma
Galega rda Cultura. O recital
tlvo duas partes ben distin·
tas, .a primeira adicada á música lr1strumental 'ª .a segunda á mús.j.ca vocal. Nista parte mis.tiuraron cancións popularns con temas de autor, entrie el·es algunha canción máls
que coñecida como "La mura11 a ... No mesmo recital presc.ntaron o tríptico home.naxe ao .. che• Gu·evara, coa
peculiarldade de ser a pri--.
mal ra vez que interpretan
tnú~1ca cubana, ben d-lstinta
é do resto de América. A
pes.ares de preferir a primei·
ra ¡s arte, non podo deix(!r de
ademlrar a s·erledade do traballo do g·rupo en calquer labor que empreinde, así como
o saberlle atopar a ,raigaña
popu'lar a calqueira dos te- .
mas . O público así o soupo
entender, apiaudin·do ·a rabiar
hastra qu e cantaron t res canoións máis . Como nota curiosa, di.rel que Héct.or Mlr-1maa levm.i µra ::iua colección un asubío de af iador
-adicoulles un tema -con
flautas de Pan aos .afia,dores
que na sua neneza vira por
Buenos Aires.
Caldo que ~ presen~la de
.. Lo~ (.;alchakls• entre nos.
"'lrveu pra que aqueles que
loítarnos pala investigat: ión e
conservación ,do noso folclore callamos novos folgos e
aprendamos ia lección de que
un pob-o que canta e bai:la· é
un pobo que está vivo. .
NOTA.-Na di-s-cografía espanora rexistranse catorce discos de «Los Calchakls•. Doce son folclórtcos e as suas
referencias son , por arde de
edición: HARS 741--t:J5-071

08-09-10.:11 J12-23.27.31.35 _ o
disco 741-13 &Stá adlccsdo á
muslca'Clón --con ralgañas no

toiclore-

de poemas revoluclonarios e fo1 comentado
por X. M. -Gonzá.lez en A NOSA TiERRA, núm. 28 . O disco
HARS-741 J37 vai a-di-ca<lo a
M iki,s Tiheado rakis e, inda
que non teña nada que ver
co ·naso terna, é •recomenda·
ble pola ~ua beleza .)

axenda·
DISCOS ª

"

FESTAS GALEGAS. Varios
·grupos. MARiFiEH M 30-050
'MUSICA IHERICA 111. Música de Cámara Sé.culo XVI.
G~upo tema. EMI · üDEON
063-21053.
MUS"fCA IHE-RilüA IV. Can·
to Acompañado. S. XVII. Grupo .Lema. María p,~rez Berlanga. EMl-ODEON 063-21101.
N .H:U. Grupo galega de
rock. A'BHBNTE·ZAHRO NLX

111'1.
A TlANTIDA. Manue:l de Fa~
lla. üire·ctoir- -Rafael Frübsck
·de Burgos. EMl-ODEON 10 C

167-002 . . ~87 /88
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ALVAHEZ CARiflÓ. A~uarelas e dibuxos: FRATHU. A
Coruña. Deica o 15 de outono.
DIAZ PERNANDEZ. Oleo~.
Casino. Ferrol.
MARTIN 'LORENZO. A~UN
TAMENTO. Ferro.J.

CONCURSOS

llBROS

AL!FRE'DO CONDE, •Come
e bebe ·q ue o barco ~ do
amo». fiDIT. AKAL-AREALONGA.

·PEDRON DE OURO" pra
narraciúns curtas, dunhll esFEIRAS E MERCADOS
tenslóri rnáslma de 25 folios
e mf·nima de c'i:QCO. Todas en
.lingJ:Ja galega .
caida obra
SADABO 30: Monforte, LU·remesarans·e, ,sen r ·e ·m 1 te
GO, tobeÍ'ra, Córgomo, OU·
identificador. catro. ex·emplaRENSE.
res ao ende·re?o: Patronato
DOMINGO 1: Aras, Carr9',
Mu.ros, Nola, Negrelra, As
' do ·",Pedróh <la · Ouro,,, Rúa
· Lo nga . Padrón CA Coruña) ou · Pontes, Camota e Ma'zarlcos,
Patmnato do " 'P.edrón pe
A CORUf\lA. Mon1·erroso, BarOuro,,, Apartado 1040, Sancella , Baáeiros , üervo, V i·
· t i ago de Compostela . Os pre- •. , · velro, e Villialba, LUGO. Allamlos son: un de 75.000 ,peserlz, bntrimo, A Póboa de Tritas. pra o prlmelro premio
ves, OURENSE. Porriño, PONe dous acoéslt .de 15.000.
TEVEOHA.

ne

1

LUNS 2': Cambre, Serantes ,
A CORU~A Rábade, Láncara.
P. Brnllón, tUGO. 1-ri'xo, OURENSE.
~
:I MART,ÉS 3: Toques, Vilarrnalor, Travesas, A COHUÑA.
Beceirreá, tOGO. Barco de
Valdeorras, Casi.ro Caldefas.
Verfn, OURE,N SE Calda$ de ·
Rels, LJa·!in e Moaña, PONlEVEDRA.
MERCOLE S 4: Muqar,dos ~
Carral, A CORUÑA. Friol, LUGO. Mac'eda. OURENSIE. Tui,
PONTEVEiDRA.
1

: XOVES 5: Valdoviñ·o, HlanTe·ixefro, A CORUf\IA .
Chantada e Pedrafita,.tUGO.
Cualedro, A Mezquita, OURENSE. Ponte Cal·de'!as, PONTEVE1DHA.

xo,

VERNES 6: Oleiros, Cercll-'
do; A CORUÑ·A . Monforte e
Sa:rria, LUGO. B:a rco de Va!deorras; OURENSE. He dondela, Silleda, A Cañiza, PONTEVEDRA,
1

o
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, FEST ~.S ·E ROMERIAS
MARCON . Festa,s de San
Miguel. 1 de outono. Pontevedra .
PIEDRAflTA DE CHANTADA. Festas do Rosario. 1 de
outono.
BREAMO · PONTEDEUME.
Romería de San M+gueliño
das Uvas. 29 de setembro.
CEA. Ourense. F.e·sta da Sal·etia . 30 de setem'bro,.

ªº

LUGO. do 4
1 ¿ de OutOno: Festas de San Froi'lán.
Festa de aboengo e son a ·en
todo o país e fara' del. Noutrora, a grande feíra e es.posición de maquinaria agrícola
atraguía xente&- de toda~;_ as
ter.ras naC'ionais e mesmo
das rexións españolas de Asturias e León ..

f ,.
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COCIÑA GALEGA
DE ONTE E ~ OXE

CRUCIGRAMA
DARIO XOHAN CABANA

l

MA.RUXA

As empa~adas son unha
das creacións máis enxebres
da cociña ga·lega é 1inda que
esist~n intentos sernellantes
noutras cociñas, nin se achegan é perfecdón das nos.as
empanadas, (tal sería o caso
do «bollu preñau» asturiano
ou da "pizza,, italiana), que
se poden facer de fariña triga ou de pan de mHlo.
Nunha cunea grandeira, bótas e, máis ou menos, medio
_k ilo de fariña triga, mistúrase con levadua de pan ou
con levadura en pós, cantidade dun sobre. Fáiselle un
burato no medio do montón
de fariña e ailí déitanse dous
pocillos de auga morna misturada con aceite rustrido,
cantidade dun pocillo de ca·
fé . Engádese no mesmo oco
un pocillo de leite, un ovo
sen clara, un pocillo de viña
branca e sal a gusto. Amásase todo primeiro, misturado cunha culler de pau, e
cando a masa se pode coller coas mans, unha vez enfariñadas elas. trabállase a
masa derriba dunha táboa.
Engádeselle entón a clara a
punto de neve, déixase levedar tapada cun paniño , e
nametras, faise o amoado.
O amoado pode ser moi
variad o. Prá fariña triga, o
que mellar vai é o raxo, que
é máis ben propio da Coruña .
En Lug-0 son máis típicas de
zorza e en Pontevedra de
carne, chocos, pólo, xoubiñas, lamprea, ameixón, etc .,
anque sempre engadíndolle
ao amoado ovo cocido pi~a
do, que lle da un gasto eipecial.
O secreto dun bon amoado
ou prese, é a cebola. A em-

1

Desexo que, se algunha
persoa coñ~ca lendas, mellar inéditas. de calquer recanto da nasa terra mas
mande, xa que as preciso
pra un traballo.
M.ª d0 Mar Martul Martul,
Concepción Arenal, 91, Gándara de A. Ferro!.
Interesado en fotocopias de
documentos nos que figuren nomes ·dos 1lurgares das
parroquias de San P·edro de
Eume, San Martín de Goente e Santiago de Caipela (A
Coruña) dos anos 1500-1752 .
Manoel Doce Viñas. As Ne·
ves-Capela-Pontedeume (A
Coruña)
Ouero poñerme en ·contacto con algunha persoa· de
Ourense que lle interes·e o
tema ·das rneiciñas marxinaies e me poda 1informa·r
sabor dil.
Lois de David Alvarez. Río
Támega, 19-3.0 • Ourense.

11
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panada odoita levar moita cebola picada, que se deixa
ustrir coa carne ou peixe
que leva nunha tixola .
A máis doada de facer, poO · rápido, é a que se fai de
de carne, que pode ser pi ada ou non. Se é de carne
picada, cóllese un pouco menos de medio kilo, duas cebo ias grandes ou máis (nas
cebolas v;::il máis pasarse que
quedar c:Jrto), duos ou tres
tomates grandes, e lago pódeselle engadir pimentos se
se quer, ou ovo picado .
Ponse nunha tixala aceite
que cubra o fondo, pícase a .
cebola e bátase a fritlr· tamén un dente de allo ou dous
a gusto. Cando a cebola está un pouco pasada, engádeselle a carne picada, reméxese todo ben e bátanse os
tomates partidos en anacos.
Bótaselle sal a gusto e un
papeliño de salsafrán , próbase e cando esteña a gusto sepárase do lume e mistúraselle o ovo cocido .
Co prebe de~te am©ado ,
móllase a fondo o molde da

empanada, a masa pártese á
metade, estirrícase co rodiño
e fáise unha lámina chá que
se pon no fondo do molde.
Bátase o amoado enriba.
Da outra metade da masa
fáise outra lámi na que se
pón como cuberta deste
amoado; lago, os bordes ·revíranse a man pra que o prebe non fuxa de entre as duas
masas, ou ben cun tenedor
vaise apretando palos b©rdes
pra pechar o contido. Na tapa de enrib·a fáiselle un buratiño no medio pra que respire. Con algo de mas~ que
se deixa apartada fanse uns
roliños e póñense darredor
ou como cruzados ou co nome ou un númaro pra cando
se leve a un forno de pan.

Na casa ponse o forno ben
quente antes de a meter nel ,
pódesa al·cender a cociña
mentras se prepara o molde
e lago báixase un pouco, e
déixase media hora pra que
fique mellar e xa ternos a
empanada preparaala pra ir
xantar a unha carballe·ira.

8 f)
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HORIZONTALES:
1 .-Arbustos moi abondantes. Ríxida,
irta . 2.-0ue non. val. C0rrentes de auga.
3.-Medo, terror. 4. Neste momento . Tomar
a xeada. 5.-Fagan as bfeiras, conquisten.
6.- ento dous. Naque! lugar. Noventa e oito.
7.-Tó-sigos. 8.-Ao revés, enredoso. Atina,
acerta. 9.-Marcha. 1Q.-Parte de fora dG
pan. Botouse fóra. 11. - Animos. Cheira,
presinte.
VERTICAIS:
1.-Artigo. Planta acuática. 2.-Parte final do espiña.z:o. País imaxinario onde había un gran mazo. 3.-Pronombre. Ao revés,
gando lanar . Dor, sentimento. 4.-Nai dun
cóxugue. Defeutos. 5.-Poula pequena. 6.Cincuenta e ·dous. Cheira. Tres. 7.:-T,e rras
de beiramar. 8.-Vestido. Groso. 9.-lnterxección. Ao revés, firme. Carta da baralla.
10.-Somente. Ao revés, nota musical. 11.
-Ao rovés, espresión de alegría. Femia do
cabalo.

CARTAS

DE BALDE.
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ANUNCIOS

Estou internsado en entrar
en contacto con xente que
teña ou me pi·da enviar partituras e letras de cancións
e romances de tod·a Galicia,
tanto popu1lares como c'lásicas.
XOSE A. PARADA FERNANDEZ. MOAÑA • ABELENDO
(PONTEVEDRA)
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OS RENEGADOS

Estou na Góllicia; ' un país
funalamentalmente
poboado
por escravos e por mentes
esterHizadas polo aparello
formativo e informativo do
Poder Estatal, pra que o seu
pensame·nto non aporte os
xermes ca'Paces de destruir
o orde preestabl.ecido . Hai
ben pouca xente que saioba,
que queira, que sinta a neces idade de pensar a fondo
as causas. Aquel que o fai,
retsulta difícil de aturar palas ovellas de gran rebaño,
afe itadas a se deixar levar
manseniñamente polo» seus
dirixentes ¡Claro!, o pem;amento é Caibe e teles non
coñecen a libertade: son unhas prob·es bestas domesticadas. "Non me quentes a
caheza", «non te ·enrolles»,
"no.n me des a paliza» , «déixate de filosofar», ... Esta é
xustamente a ·f ilosofía oora.ta
dos probes infelic1es que trocan a sua lil!>ertiade por unha re'iativa comodidade. Cando penso neles·, acordome
por farz·a, dos parcos qu·e
reciben pasivamente a lavadu ra nos cortellos, lavadura
que precis•an os cochos pra
que os seus amos subsistan.
Eu coido que s·e na miña
-ou nosa- Terra hai gale-

gos con dignidade e orgullo
patriótico, máis dun estoupará a-lgunha vez de carra><:e
coma mín, ó comprobar como a meirande parte dos galegas colaboran activamente
ou pasivamente, consciente
ou
inconscientemente,
na
aberrante humHlación histórica de que é vítima Galicia
oerante o mundo.
E pra r.emat.ar, xa só me
falla manifostar a mestura
de sensacións de noxo, xe:nreira e tristura que me producen os galegas i-enegados
e dun xeito especi·al esas
persoas cursis que, despreciando a lingoa g-al·ega, fan
a(arde ·dun perfeto dominio
do «idioma imperial».

X. BIEITO
O IDIOMA DE
LABORATORIO

'

No• derradeiros tempos
están xur·dindo por mareas
os defensores da adopción
polo galego ·da ortografía portugues·a e aínda da absorción
daque·I por ¡,ste .
Coido qu·e de se producir
esta absorción, atoparíamosnos cun ·gran peHgro iprá nasa cuhura, que ·sería o co·
loni a!:i·smo por parte dunha
eintidade cultural allea, como

é , a pesares de moitas voltas

que se lle dé, a portuguesa.
Pro moito máis grave que
este peligro prá nasa culrura
seria a gran traición que se
tería cometido non contra
unha hestoria coma a nosa,
que é unha contí nua foita pala indep·endencia, senón, -e
isto é máis importante, contra o naso - abo, un pobo que
mantivo viva a súa língoa,
frente a taques non sóio se
tip-o cultural, sicolóxico, senón moitas v·eces ataques
físicos no·n ternos máis que
pensar na figura do ·!agrego
tantas vegadas maltratado
por a·queles que odiaban o
galego, do neno que recibe
unha capa de paus polo mestr'e extranxeiro). lste mesmo
pobo . será o q1.,1e vexa coma
1

catro ga1leguistas de laboratorio cedan frente aa ·empuxe dunha inova cmln~ización
cultural: a portuguesa.
A todos 03 que hcxe defenden o chamado lusi·m10, ·
lémbroll·ss que a cultur.a g11lega non 6 propi~dade esolusiva clunhos poucos inrelectuái·s, senón de todo un pob·o, un pobo que qu&r·e !rer
el mesmo, nin máis nin menos.
Far todo i-so e msito máis,
eu, ou millar diría: NOS, estamos contra a •colonizaeión
cultural que supén o chsmado lusismo, coma ·intento de
destruir as peOU'li 1arida~es da
naso pobo.
·
MIGUEL ANXO C. LOPEE

O Ferrol

SOLUC!ON AO TABOLEIRO DO N.º 30
.Cando nós sexamos vellos iremos ver o
nosa ledicia. E cando rematen unha ohra
tomaremos parteó alboroque de ramo.
(Castelao; Sempre en Galiza).
CHAVE:
A) Pontevedra B) Redondela C) Tramallo
D) Bacallau E) Balbino F) Cotovía G) Camarón H) Cámaros 1) Oueila L) Remoer M)
Márnoa&> N) Meixón 0) Amaras P) Mochos
O) Dozón R) Heido S) Nena T) ósos U)
. Osos V) Es·es X) E.

COMIC GALEGO
XAQUIN MARIN

o

E máis doado saber pola práctica que é un
comic que chegar a unha definición formal lexi-'
ble. Podería decirse que é unha das posibles representacións por medio d'e imaxes dunha idea
que se detén no tempo a voiltade, e se representa nesas . paradas dentro de espaci<>s máis ou
menos convencionais (viñetas) ;. podendo levarou non o apoio ·da palabra escrita, ben dentro
(bacadillos) o\.J tora da acción (testos de apoio).
Logo dos precursores -secuencias de caza
prehistóricas: x·eroulifos exipcios, pedra rosseta.
. tapices de Bayeux, etc.-, o ·comic tal com o
hoxe o entendemos aparece de certo no ano
18f?5. Fai a sua aparición no seo dunha socieda- .
.de en pleno proceso de industrialización, no balhordo" da, loit'a competitiva dos grandes xornais.
arelantes de levar as novas máis sensacionais
aos,seus lectores. O «New York yYorl» publica o
Neno Amarelo· (Yellow Kid), da -autoría de Richar·d Felton Oucault. e atinQue tal ' ésito que a
esp~rencia· do comic espállase' coma unha manc}l-a de. aceite. Pero .tarda perto dun século -76
anos- en:_ chegar a Galicia.
. · Cáseque· de súpeto, a un pobo empobrecido,
desiRdustrializado, colonizado . valeiro de homes,
c.hega «a eciosión fulminante dos modernos medios de corriunicación de masas tanto escritos
como audiovisuais; radio, prensa, TV, cine" etc.
Spf1., v~hículos ¡;¡o traveso dos que .un ha cultura
allea invade un país que tén unha cultura de seu,
Ur:).ha ·cultura que non med.ra pero tampouco non
morre, rr:ialia as persecucións ás que sempre se
viu sometida'.
". Neste intre nace ~ comic galego, querendo
tomar parte na (<guerra» que tenta evitar que
unha cult~ra desaparei;a ou se convirta · en
«pseudo-folklore». querendo axudar a darlle
certa vizosidade a esta cultura ancorada na nosa
historia, q1:1erendo~aínda que non seña máisct.jmprir o seu deber' diante dun xenocidio.
Ternos precursores propios, coma os carteles
d.e cegos e xa lago Castelao. Maside, Cebreiro.
etc .... pero é Raimundo Patiño o primeiro en facer comic. galego; o primeiro que entende que a
pintura -pois dese campo procede- non é o
'medio máis do.adq pra achegarse ao pobo. Non
embargantes, non .. é da sua autoría o primeiro
comi c impreso, «Ü Emigrante» que ocupa unha
páxina na revista desaparecida «Chan», no
·marzal do,,...ano 1971 . que sigue a publicar comic
hastra o seu pasamento.
. Un ano despois . .no abril de 1972. -na galería
· Redor, de Madrid. e~ponse ó xigantesco cómic
serigrafiado «0. Hom~ que Falaba Vegliota», de
Patiño. que acada · grande ésito. A . fins deste
mesmo ano, e organizada pola Agrupación Cul- ·
.tural «Ü Galo», ábrese en Compostela a «Mostra de Comic Galega». onde hai obras de Xesús
Campos. Xosé Díaz, Rosendb Díaz, Luis Esperante. Pepe Barro, Reimundo Patiño. Ricardo

Lázaro e Xaquín Marín·. Esta mostra percorre
unha grande cantidade de vilas e cidades galegas. Os catro primeiros dibuxantes, que forman
o grupo «Comic do Castro», fan a sua primeir~
mostra en febreiro do 73 na Escola Normal da
Coruña e tamén no mesmo 1973, Xosé Díaz ' e
Xesús Campos publican na revista «A Cova das
Choias», que edita Roí Xordo de Xenev.ra, e "qf!,e
non pasa do primeiro número.
Velahí tendes os prir:neiros pasos da que se .
pode albiscar longa andadura pra o noso comic.
O xeito en que se produce o nacemento e estes
primeiros pasos é ben outro do que se dera nos
USA: Mentras alí xurde nunha sociedade camiño da hipertecnoloxía e da espansión imperia lista,. aquí. moitos anos despois, vén cadrar co
arado romano e coa loita antiimperialista de supervivencia dun pobo.
, Esta diferencia de orixes, por forza tiña de facerse notoria. Así. o comic galego ten'ciona facer
relatos éticos que axuden ao ·país na percura de
sí mesmo: «arelamos chegar a ser coma novos
cegos de boa vista, que canten na sua língoa a
ün pobo os novos crimes e as novas ledicias da
. terra, e polas novas imaxes corren tar:ito o vello
sangue coma o novo mensaxe dun longo abrente». No.vas imax-es que baseadas nos achádegos
do arte popular, na estética herdada, queren inscribirse na realidade do seu tempo:
· Cando .o comic galega leva perto de dez anos
en funcións, o camiño percorrido, afnda que corto, é positivo. Aos pioneiros, que aínda siguen na
teima, uníronse novos nomes. con novos pulos.
Do sistema de esposicións - que calquera pode
ver que non é"' pra o que . se fixo o comic- dun
principio, pasouse ao de publicacións, se ben a
moi baixo nivel pola precariedade editori51I na
que vive o noso paí·s.
Dando un repaso a cáseq úe todo o publicado,
sin análisis do galeguismo estético -que' en
moitos casos vese nidiamente que non esiste-

vemos que da prensa diaria o que máis espacio
lle vén adicando ao comic galego é «El Ideal Gallego». editado na Coruña. Nel sairon ou saen as
tiras seguintes: «Historias dunha .Vella Descoñecida», de Luis Esperante; «Doctor F.».· de
Ricardo Lázaro; «Gaspariño» e «Lixandre». de
_ Xaquín Marín , ademais de traballos soltos de Siro, At_omé, Pepe Barro e Xaquín Marí[l. En «La
Voz de Galicia». somente unha tira: «Fuco».· de
V. Veiga; en «La Región», de Ourense e no suplemento pra nenos «Axóuxere». sairQn unha
tira de Gustavo Balboa, «La mote», e páxinas
dunha historia lonqa, «Comandante llaqo», feíta
por Ulises L. Sarry. Tamén neste xornal publicou
varias titas Outomuro.
En canto a publicacións non diarias a relac~ón
da que dispoño e ésta:
En «Chan» publicou X. Marín. En «Vagalurne», Xiráldez («Tarabelo», «Marcomán», «Samuel», «Faísco», «Xío. Ada e Casimiro», etc.),
Navarro ( «Manoliño», «U genio»), Oitabén.
(«Sol por» e «Terrantes» ), Ricardo Lázaro
( «Alistarco Polo»), Saavedra Pita («Adoquino
·Castañón» ), Pepe Barro, Pe.dro de Llano. En
«Teima», Reimundo Patiño («A rebelión dos
aforcados»). X. Marín («Caitano»). Antón Patiño, Xosé Loquis, Francisco Oit. En «A voz do
Pobo» Pepe ( «Ü fillo de Breogán» ). E por derradeiras en «A Nosa Terra», Alberte Permui e Xaquín Marín («Historias de Esmagados».)
Sementes hai dous libros editados, aínda que
se fala dende hai rnoito de varios en preparación . Trátase de «2 Viaxes» de Patiño e Marfn,
editado por Brais Pinto e «Gaspariño» . de Xaquin Marín en Edicións do Rueiro. Unha das
duas viaxes do primeiro libro, «A longa viaxe de
volta dende as estrelas». levouno ao teatro o
grupo «Circo» no nome de «A longa viaxe do
capitán Zeltia », coi do que na primeira colaboración «planetaria» entre estes dous xeitos de espresión.
A incidencia do comic galega non acadou a
altura desexable; a condición colonial do pals
trai consigo a precariedade editorial da que talábamos, o pouco apoio -en xeral- dos xornais
e publicacións, dándose 6 caso de que os de
máis tirada prefiren o trabal lo de dibuxantes estranxeiros, o baixo nivel lectivo no idioma propio, a competencia aventaxada dos comics allegas. a falla de argumentistas. a pouca adicación
dos dibuxantes. que ·teñen que vivir doutra cousa ... son algúns dos nemigos cosque, loitamos a
cotío pra conquerir que o comic gale·go seña un
elemento activo nesa loita plantexada a todos os
niveles pra que Galicia non chegue a desaparecer como país .
O personaxe do dibuxo é «Gaspariño» dibuxado polo
mesmo autor diste traballo.

