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Igñ.orainos se · caibe degtau
maior de irracionalidade nun1rn
"p~rsoa" (? ). O que é ·fixo, é
qu~ este ca8te de individuos~ que
a tal punfü aparez máis rara ca
os marcianos e ·ináis morta ca o ·
sánscrito-; semella teren medo de
.se topar, eles. _soios ... frente por
frente co idioma' do país no que
viven : Do rico e querido· idioma
gale-go, .
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El\JAl\JOS MEl\JTAIS

Certo Manuel Grien · do
Campo ~ngresa o 13 pasado C'El
Ideal Gallego") no zoolóxico
campo dos deostadores Cia
"obrigatoriedade!' do' galego no
ensino_ Aparte de referirse, ao
"gallego'' cunha (? ), afirma que
."Lo que sucede, · es que las
min~rías de enanos que quieren
impo_n er esta arbitrariedad tienen miedo a enconfrarse solos ·y
de ahí ese atentado ·descarado
contra la .libertad". ·Este exemplar rema·ta manifestando que
•''d oy mi conformidad .a q'l,le
ustea publique trabajos en todas
las lehguas que usted crea
conveniente, (hasta en marciano
si existe, o en sánscrito). pero s.1
vuelvo a rogarle que adjunte la
traducción en · nuestra querida

I

_,.

.- . .,;-·

lengua de ámbito nacional'' (o
español, por supos~o ).

;.

PA-SOTISMO
IN FüRMATIVO
Ben,· pois a f ésta amósase
multicolor, · imprevis1bel, desas
qúe nunca aburren porque non
sabes que é o que ' van inv_entar.
_no momento inm,ediato. "Euro ~
· pa Press'' ven d~ difundir unha
nota segundo a que o "Diario de
-Albacete" recebeu un "presunto
~omunicado de ETA (p-m)" que.
f'anuncia el inicio de la lucha
armada en esta, · provinéia''. O
. ''. comunicado", "exige un, trata miento :amplio de los problemas ·
/ de Euskadi y de la· situáción de
los vascos. en La Mancha . y_
especialmente en Albacete". A
Axéncia tén a humorada de
. engadjr que "las características
del comunicado... no coinéide
con las habituales - de otros
mensajes de ETA".
· _ O caso é argalla~. E argallando, argalla~do, calquer dia vai
aparecer un _ comunicado dos
marcianos que 1ratemos ben á
colonia que· teñen en Rlbadávia.

E ~haberá quen se pare a inirar Si:.'
·O
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pápel é marciano ...
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algo que .nos ten verdadeiramen- amigos" i=!ttlan ayuda a Franpia·" .
te aterrados: - Será O "' nom e do
~~so ~.os · "gob_ier.~1os a~igos''.
noso · ~ema'nário. por :- _veií rura, · ~sta mo.i claro. Xa se vju que os
anficons'titucional?
francese~ non actuaron máis que
COJ1tra as masas pópulares. Non
se11a que .. .foran . instaurar · un ·
"go bér:no enemigo" ...
"La crea~ión de esta .bri~ada", ·
insisten, "no tiene nada que
ver ... qon los antiguos cuerpos
expedicionarios, ya que su fun ción es puramente puntual, momentánea ... " .
Evidentemente•~ es tes no~os
corpos expedicionários non teñen por que ter que ver cos
vello's. Se non duran máis que un
m(?mento, é que c<;>as novas
armas que se gastan, acaban con
todo antes de deixarlle vez a un
· pra agacharse. Os tempos cambian... "'
·

ESIX ENCIAS

NON EXISTIMOS .
Os da ínefabelmente nomeada
·"Coalición
Democrática"
der:on
'
i
.
esta semana pasada o ~. golpe.
Sabia1:11os -que npn gastaban dos
términqs · do españolismo de
novo cruño do xeito. de "naciona.lidad" , e tamén que vian o
demo én calquer refer-éncia a un
presunto "poder gallego". Pero é
que ·agora nqn están dacordo co,n
que ,exista un "pueblo gallego".
"Sólo hay, y eh la Constitución
vie·ne bien claro, un único
·pueblo .espafiol".
.,
Ben, ficamos á espreita de que
" Coalición Democrática" propoña( a supfésión· do termo
" Galicia" ·e a sua sustitución por
"Región del Noroeste". Pero hai

i' i iNIN COA Mlr\JA SUPERVISTA
DOU ATOPADO NOS . "'
KIOSKOS UN_. so
EXEM.P.LA~ DE
ÚA N_OSA,, JE RRA"! !, !

...

~

}

ft:: " M A Q RE F R AN C 1A "
Segundó nota da Axen Gia
EFE, os "defensores de Europa"
ame,á zanrios con "Otro cuerpo
expedicionario francés para intervenciones en el . extranjero",
consistente· nunha .semi-brigada
motori?ada .e blindada , con carros anti-tanque e ~cañons, que se
virá engadir aos quin ce mil
solc;lad,os cos que xa conta hoxe
Francia para as suas "intervenci_ó ns". Non obstante , " se rechaza_la idea de que Francia juegue
en el continente africano el
papel de gendarme; pero se
estima nec~sariq . disponer de
unidades de intervención en el
caso de que los " gob'!ernos

"Profunda indignación ha ca usado en los burgaleses el conoci,
mieuto de que más de
centenar de niños de la provincia
son · obligados a estudiar la
lengua euskera al tener que
desplazarse de sus localidades a
. otrps de Alava o Vizcaya para
poder recibir enseñanza". Reco llido de "El Ideal Gallego" do 16
, pasado.
Ben, pensamos que os burgaleses debian de se preocupar por
esixir escotas nos seus proprio ~
ámbitos territoriais , e non meter se no direito dun pobo a usar e
ensinar o seu próprio idioma.
Que hai quen foi sempre moi
propenso a "'indignar., e'' a conta
a lle a.

un
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Pontevedra unh~ daivllas galegas mellor situadas, na boca dtínha Ría outrora tarturenta en peixe :
e marzisco, h~xe co·nt:Ífujnada con mercúrfo - 2, 16 ppm : en mexilón comestíbel segundo a Dirección
Xeral de Medic:i Amblente- é ·carríiña.ndo cara ser a Minamata gale.ga, ten os .fados do. destir:"to en ··contra ..
·
. Os alcaldes ~nteriores, do tempo qo frantju1~mo, c~onsegü.iron desfacer a "boa vi·la" con
monstruosidade5 urbanísticas incríbei~, autoripmdo ·a el~vacióq_ dé .a!turas como ." As Torres",
o· "Gonviz", o niesmo ·i:dif.ício 9e Fundonár-iós daDiputaCió_n -a autdri_zación municipal di
textualmen~e: Autorí'zase edifíc_i0-parª vivendas, sen máis -aclaracións-.~Foi o tempo de
rPilgueira Valverd~ tar.nén no que se coaron, pola Vía 9a ilega·l idaae. e contra .as · ~evoltas populares·
dos mariñeiros e -mar·iscado(as, as factorías de Celulosas e Elnosa_,co visto bon de, Augusto.
García Sánchez, EligiO Cancela, _.P~rez Bello e'. Suárez Santisn;.pará vergoffo
·
eran
e
din
ser
pontevedreses
de
pro.
· de Pontevedra
.
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Mentres está .en vi~r o Plan
de Orgenación de 1970, que
obrigaria en rigor ao traslado das
I actorias do complexo ElnosiCelulosas da sua actual situación,
·e fica atrás o .de 1953, e xa se
pensa en elaborar un novo Plan
·de Ordenación, o ·alcalde de
UCD, Xosé Rivas, dá o seu visto
bon ao proxecto do Polígono
industrial a facer no" Bao por
Asempo e á especie ~e cerco ou
muralla china que supón ~
autoestrada e seus accesos e a
chamada autovía de ronda, para
desvio do tráfego.
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No Plano .que se reproduce
pode dexergarse a " Autopista" e
a "Autovia" e como Pontevedra
veria afectada a sua futura
expansión, cando xa a represión
do fra ñquismo obrigou a calar
máis dunha vez as ~oces que
pedian -que se conservasen esas
zonas próprias· para recreo e
zonas verdes.
·

Coti Filgueira entregouse aos
militares o monte oomunal de
f igueirido (Véxase ANT núm.
40), per mitiuse a aberración de
desfacer o parque natural que
era este monte co la~ artificial
de Castiñeiras; deixouse destruir
.· Monteporreiro e, no município
~ de Poio, A Caeira; no centro e
·!corazón da · cidade¡ sob O· 1
patrocinio do mesmo Ministerio
. da Vivenda, despois de deixar
roubar o pazo de Campolongo 1
hoxe ha Casa de Campo
madrileña, permitiuse un polígono monstruo que estragou un
/p.uque verdadeiro verxel, cun rio
natural que o atravésaba, o'nde'se
¡Pescé!ban ricas troitas, o 'Gafos,
hoxe ent'ubado e contaminado.
/ · O curioso dos , proxectos que
comentamos, <;lo paso· da autoestrada do Atlá~ticó por Pont.evedra e tja ~utoviá de ro'nda, que se
pq.d~n ollar no · plano, ~e que ·
~iTuJLx.a a....aprobaci6n ~ UCD e
1

.

.

do PGG. Este ·último co maior
desa;iro ~ ven de afirmar que o
partido apoia o tramo Sul-Norte
da autoestrada do Atlántico ao
s~u paso por Pantevedra, ¡'sen
peaxe", isto e sen pagamento.,
mentrás. se "opón" á ·autovia de
ronda.
Todo• isto,. ~entres o alcalde
de Vilaboa Sr: Fresco ten ditado
cinco decretos de paralización
das obras da autoestrada por
· careeeren de licencia municipal,
unha vez que ó mesmo Gobernador en ronnivéncia roa concesio- n~rfa de. "Autopista del Atlántico" botara ábaixo un Pleno do
Concello de Vilaboa .que acorda:
ra tamén deter as obras ao non.
ter licéncia. Todo isto~ mentres '
os viciños se revirab~n contra·,as
máquinas e as Forzas de Orden
Público, mandadas polo . Gober- no Civil en connivencia co
Ministro de Obras· Públieas s.r. ·
Sancho Rof, que presidia unha .
procesión relixiosa na cidade éle
Vigo.

e o da "A 11tovía de ronda" - .
Están feitos pola mesma empresa ·
(!PASA) e non se concebe o un
.' sen 0 .ot1tro.
.
.
1

,?,

Irnos ver ·como -se definen as
.--= forzas ·politicas candó' s_e plantexe , este tema nun .Pleno do
con~ello e o do P~lígono

A alternativa de UCD e do
PCG (constitui un verdadeiro
fraude ao pobo galega) estrangula -a Pontevedra e os -seus
arredores, desfai calquer proxecto razoábel de Ordenación, abafa ,.
e agana a cidade e as suas -zonas
próximas, cando un planeamen- ·
tó axeitado contemplaria o
traslado de Celulosas-Elnosa fora
de onde ~stán, o ~esprazamento .
da autovia de rorida ' cara . afora,
para ir ligar coa · redé viária de
Cuntis:A Estrada co sistema·
redia de éstradas, ·e delde lo<}), a
ahulación do proxecto . do
tiacexado . tramo Sul-Norte da
"Autopista del Atlánticc?", que·
desfai ·e espallamento de Ponte- ·
no Concello · de Pontevedra,
vedra e tamén o desenvolvimencuriosamente non saiü a infor~
to do municípfo lindante · de
~ mación no Cóncello de Poio,
Poio,
pois sob o · pretexto de . que·
ESte · proxecto, qué. está ,, . · somente ·está a exposición · a ,
suhtne_ti9o á ·~ntorrriaéión _púbJi_~
cl.enominq_d a 1 ~utovíá dé ~g~-. da" a facer mesmo a pós do éi!1º . .

I

20ÓO -tota_l- nada!-<- - ' J}On ',te~·
Fiéarán para a posteridade os
'parque estar .nese trámite o
. oomes dos alcaldes que permiten
-tramo da . autoestt~da . a facer ·
estas barbaridades e· -que non fan
agora xa! : Contos non '. enchen! -~ cumplir as leis, éonsentindo .toda
Pénsase que· existe unha tptaLelase de asoballos e Íñxlistícias
ligqzón - entr~ -;ambos proxectos
contra as ~osas camadai pop~_la·..,..o -da iíAútopista del Atlántico"
r

w

de

.

.,

Xa ncm se trata ·de ·salvar' a Ria
e -a poboaciórÍ do seu éntorno,
-senQn tamén salvar o desenvolvi·
mento de .Pontevedra e Poio e
dos pobos dos arredores, . que
·s0fririan unha. . desfeitá, por falta
de. planifil:adón axeitada do '"
territóri_o, realmente irreversíbel.
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· En calquer caso, ' o . pronunciamento do PCG co anguizuel~ de
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O día 15 deste mes foi elexido
n.ovo · alcalde do · ConcelÍo.. de
Muros (A Coruña) Paulino Lago
Chónza de UCD, coa abstencióñde dous concellais ·do· PSOE, -e
previa. adverténcia de ilegalidade
. posta polo Secretário, que mesmo considerou fora de toda ·fei a
mesma convocatoria ...Este foi o
último acto, até agora, · da
enorme farsa que· o partido do
Gober.no montou no Municipio_
rtmradán . Pero .a cousa xa ven de
atrás.
19 de ' abril desfe . ano as
elecclóns en Muros deror:l o
seguinte resultado: .9 concellais·
;de UCD (maioría), 3 do .Bloque, ·
3 de PSOE; e 2 independentes. A
inexperiencia pol.ítica, a "hon'eslidade". d algúns deles e sóbor de ·
todo a contradición na que caían
moitos do ' grqpo maioritario,
deu 1ugar a un ha situación
verdadeiramente insólita, dos no ~
ve de ·ucb, dimitiron oito .
DespGis ·de ter aprobado por
maioría (e algunhas por unanimi- .
dade) causas como a postura
contra a Central núclear de
Xove, a muhicipalización de
servício de basuras, a retfrada
das armas aos guardas mu ni cipais, etc. resulta que o Alcalde
dimite (o 25 de maio, pouco
máis dun mes da toma de
posesión) porque o Bloque propuxo unha moción de censura
contra o Sr. Gobernador Civil
por anu lar .varios aco.rdos da
Corporación. Detrás do Alcalde
dimi~iron, aos poucos días, sete
concellais de UCD (e. máls a
cabeza de lista . do PSOE) polo
que a corporación . quedoú así: 1
de UCD (3 teniente alcalde e
. alcalde en funcións), .3 do···
Blqoue, 2 do PSOE e 2 da TEAT
(independentes). E, . neste mo-'
mento c~ndo a situac.ión comenza a . ter maticex xenuinamente
teatrais. A ist~ hai que ·engadirlle
que ~res dos d imitidQs (un deles
o 2 · teniente alcalde) ·fixernn
outro ese.rito, con. data máis
tardfa ca ~a di ~isión, no que se
volvían atrás e · decían que
da qui lo ... "I eches". Os -escritos
·das oito dlmisións e os tres das
. readmisións foron presentados ·
~o mesmo Pleno. O Bloque e os
mdependentes (o PSOE tamén, ·
pero a trancas e barrancas, como
e mpre) cabreáronse e dixéronlle
aos de UCD que fosen di~itir a
Moncloa (é un dicer) e que non
lle admitían as. di'misións, presentadas todas por causas personais
e d1:1n xeito 'fodidamente provocativo. Entón viñernn as gord¡:is:
O Gobernador anu~u o acordo ,

/
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este pasou ao Contencioso e nen
d?OS ~abía cal era .v erdade e ~-al
-a mentira . O único seguro era .
.que o concéUal de . UCD que
aguantou os · embates ,(e quehoxe é o alcé\ Id e -=cori ilega l idade-, · naturalmente) fixo e des,fi- .
xo pola sua carita, sen convocár
permanentes nen Plenos ne farrapo's de gaita. Come> 1debe ser:·
onde hai sete debe goberna1' un,
ou que pensábades? . -

a

ESTO ACABOUSE ...
1

En vista d 0 , éxito da .fars·a, os
do Bloq~e ca nor1 -fan máis .que
liar o palangre; acompañados por ·
un dos, independentes (que
tampouco son mancos) foron \ter ·
ao· Gobernador Civil· a princ(p,ios
de xuleo: A máxima autoridade
gobernativa mostrouse reticente
ao comezo ·pero. logo di ;o
sentirse lex itimado pola visita e
'prome't eu o ouro
mais o
mouro . Vaia·, · que o . leo iase
arranxar moi · axiña. l\náis v.eu o
v_erán, · ·os nudismos e;·es do
cárafio e as noites orienta is da .
.T oxa ~ ,,e.aban illesca" e "o asunto
esqueceuse. O alcalde en fun- -.
cións segui·a ~ctuando •ao seu xeito até qúe os do Bloque. que
non teñen · parada, - a~ rrár() n s e <\ie valor e pechároñse ·no Concello
movilizaron . á xe.nte . de Mur.o s ~
dix~ron: "Machiños, isto acabouse". E acabouse. O 31 de
agosto Xosé · Agrelo, Eleutério
Formoso e Manuel M. ·Pena,
concellais do BN-PG; co apo-io
(mora I~ . pero serve) dos indepen. dentes, dixéror:ille -· ás clases
populares ~ de - -Muros ' qu.e bs _
yotos, .;:: a inda dentro :- dun ha
democrácia burguesa poden ser vir para. algo. E xa 6 creo que
serviu: ·
_
O día 15 deste mes foi elexido novo alcalde · do Conéello de
Muros (A _Coruña) Paúlino ,.Lago
Chouza de UCD, coa abstención
de dous concel!ais do PSOE e
preví a adve:tén.!;:ia · de. ilegal idade... etc: ~ etc. ( volvede ao
comezo deste artigo). ·
Ainda · que non sirva de
moralexa, ou ainda que sinÍé!,
1:1nha causa · esta clara-: que o
partido do Gob~rno non obedece máis .~a ás pres1ons que as
clases populares p·idan facer. Ou
dito doutro xeito.: que a
.c olonización do iloso pobo
rematará cando · o pobo estea
conc~enciado e · organizado. O
caso de Muros é' un·ha mostra '
ben clariña . . Vese dabondo. E is~
que ainda non se levantou a
telón do acto seguinte. A farsa continua. E a lo ita tamén.

e

BARCELO~A

:.

vintecinco vici·ños desazona. Por
outra .bánda, hai . catro anos, o .
Ministério concedera anha subvenci~>n de médio millón . de"
pesetas que ninguén sabe ~ onde
foron parar. O actual alcalde e. o - ·
secretário din qÜe nori saben
nada deses cartos. · Os . viciños
se~ueh a perguntarse onde están.

· teitas - ~olos vec_iños. Asi~esmo
:-;en 3;b~-'~ros as obras c:te desal1gu·~
!emen tJveronque
_
, ser realizad as
po 1os propios usuarios.
.
SUBVENCIONS rOR

AMIZADE

No que se refi re . ao ámbito
c_u ltural a sit~ación tampouco é'
n~c;i~ alentadore. Só existe unhá1
Biblioteca Municipal en Crecien.
. MEDICOS QUE VIVEN
. FORA, PRA TICANTES
te. ·A lnterparroquial Galega.
.solicitóu á Delegación de Cultura
QUE NON APARECEN
e_.n .Pontevedra unha subvención
para un Centro Cultural. A
A millora da situación sanitapetición foil le . negada porquel
ria é. un ponto clave nas
segúndo dita organismo, non se
reivindícacións populares.
conceden este tipo de pr.estaEn principio a médico que
ci óns para construcción de
atende as parroquias de Filgueiedificios. Pero, pala contra, nun
. ra, A Meixeira, Rebordachán e
pleno do Concello, pouco tempo
Angudes tivo . que ser buscado
despois, otorgouse a . cantidade
polos propios viciños de Filgueide cinco millóns de pesetas para
ra. Durante tres anos estiveron
a Casa da Cultura en Creciente.
~en asisténcia médica de nengún
O ce_rto que esa cantidade foi
tipo. A actuación por parte de
· asi~ñada_,. a título persoal por
certos membros da Corporación
am1zade dalgún concellal co
é bastante aclaratoria a este
delegado de cultura.
. respecito: dado que o médico
· Outra das actuacións irracio~
non pode viver en Filgu_eira - ·
nais que se produciu por parte
debido a que a casa non reúne as
dalgún membro da corporación
condicións suficientes ·e necesafoi polo canon de 35.000 pesetas
rias
d_e
habitabilidade,
o
que
· os probie.mas · que ten este
..
que os viciños teñen de pagar ao
Concell-o son · m@itos e variados. : ·-fix_e ron foi construírll.e unha casa
Goberno Vivil polos direitos de
en Rivadavia, que é actualmente
A Corporación non. fai nada pra
mééndios. Cando se plantexa o
,onde vive, a costa duns montes
solventar a preoária situación a
problema, o secretario di que d
que tlvé'ron · que entregar os
t9dos os niveis na que se ven as
Conc~llo non ten cartos. Entón,
viciños. \ Por · -outra banda, · o
. parroquias .da . zona. A sua
os membros da lnterparroquial
praticante que debería cubrir o
deficié~cia · sanitaria,
escolar, ··
Galega solicitan entrevistarse co
serv ício destas ·zonas a inda F\On
cuhural, de comunicacióris é
Gobernador Civil. Despois de
- unhq mostra do que ·.e stá a .pasar.
apareceu . nen se sabe nada del. E
tentalo catro veces a única
o que ocurre en Creciente é un
na . nasa Naciórt. E o que tamén é
caso parecido en éanto que o _ resposta que reciberon foi o
ev ioente e que os representantes
silencio. Pouco despois, de cara a
médico suplente tampouco dá
de UCD, C.D. e PSOE na
celebración da festa de San
señais de vida cando . o titular
Corpor~ación nor,i fan nada por
Pedro, a Corporación concede
· está de vacacións. Cando se
arranxar os· acu'ciarTtes prob-lemas
unha subvención de oitentfl mil
produce un accidente hai que
~_os que se atopa n.
·
pesetas. A pesar das posturas en
trasladar a alguén, a ambuláncia
contra desta decisión, o secretaio
tense que .. pedir a Vigo. Folga
. NINGUEN SÁBE ONDEzanxa a cuestión baseándose no
dicer que nen existe ambulatorio
FOI PARAR UNHA
"feíto sentimental da festa".
SUBVENCION
.
nen nengún centro de asisténcia
Outra das accións meritórias é
médica.
_o
respaldo que lle prestan os
Respeito da escolarización as
Na parróquia de. Filgueíra, de ·
concellais aos madereiros. Un
medidas que se tomaron ;on
onde. sai ron . os ·toncel lais· dé
grupo deles, repártese os benefi- ·
unha mostra máis da poi ítica
lnterparroqui al Gálega, non hai .
ci os sen que os veciños particpen
irracional e inconsecuente · que
teréforfo· · púl;Jlico. A promesa;
nen na subasta nen nas gañanlev_ou sempre o Estado nos
coma _taAtas v,e ces, quedo'u no
cias.
núcleos
pequenos
de
población.
aire. E agora os veciños atópanse
lsto é, como se decía ao
No - ~no 1.972 rematouse . a
COf1 qu~ p·a ra instala~o teñen que
principio,
"un exemplo do que
construcción da Concentración
pagar, cada un deles, ar-redor de
está a pasar en moitos pobos-e
Escolar no término da Cañiza.
médio. millón . de ·pesetas se -o
vilas dá nosa Nación · onde
queren ter. ·
-<....... ·
lsto ven a sigñifivar que os nenos
representantes de tres grupos
de
Filgueira
se
ven
,abrigados
a
. As vias· d~ -intercomunicación
poi íticos españoles non teñen en
facer un traxecto de. vinteun
entre unhas parroquiás e Óu!ras
conta a defensa dos intereses
kilómetros e que poi.o recorrido
·non son suf.icientes e nada
populares, pero sí o aproveita·
· do autobús son os primeiros que
)IXei~adas. Se se chegase a facer
mento
de todo aquilo que lles ·
reco 11 en · e o~ ú lt irnos en chegar ·á
unha _pfsta :que unira a parróquia ·
·sirva para reforzar as suas
de F_ilgueira· coa· Cañiza . aforracasa. Non voltarí ás .suas <;asas até
' posturas que estánªº marxen da
as catr:o da tarde.
ríans~ catro
kilómetros · dé ~
realid.ade e das ·necesidades dun ,
recqr'ri_do. E importante· destacar
Na parroqui.a ·de - Filgueira as
pobo''..
·
o';fel~o · d~ _q ue chegado o .i nverno
catro ti:aídas de augas que hai
actualmente
·
·
tiverqn_
q~e
.
ser
fi~ an corppié~amente illados uns ·
. XOSEFINA L. 'c oRRAL

MECANH'.:A DO AUTOMOVIL .
MOLI NO. 47' I VERDUN

O Con~elTo de Creci nte,·
que cor:nprende once
parroquias, das cales
.· oito teñen retJr~senta- ( .
cjón na Corporación,
ven ser un claro exem- ,
· plo da poi Í-tica con- ..
fusionista e ao marxen.
do~ jntere_
ses popul.ares que está a .l.evar. a ·carro o goberno de
WCD, neste caso apoiado por C.D. e,o-P-.S.
O.E. O apoio do PSOE.·
ven dado polo feito.
de que· ó seu ·.concella! é irmán do~lcalde. A ú.nica
oposición ·coa que topan é a da cand id atura veciñal _que se
presentó u ba ix.o a. .denominación de · ln.terp~rroq':Jjª 1 GaJe.ga., que
conseglliu cinco con-·
cel 1--a is n-as elecdóns .
murli.cipais, e que nos
·f.acil itou os datos para
- esta información.
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_d e . Viciños e v1cinos
Antes de empezar o presen- -Asociación
en xeral, e ·que tivo lugar o
pecharse na Coruña até resolver
. te curso escolar, e con
pasado diá t8 deste mes no
º. ·pr9blem.a, e. no entanto ñego-_
' antelación ·dabqndo, a
Salón· cle , /Actos . do" ·};f rculo
ciar . . t¿.. facer todas _ ~ presióhs .
'corporación do concel lo -.
que . faga folla. -Ha i concel!ós de
Cülturál, Deportivo e Recre·a tivo
de Fene, que .preside o
de Perlio, to.tafmente abarrota- · -. UCD que, sen faceren .nada polo
-ensioo, teñen mestres de sobras-: '
dó.
alcalde Xosé Ma"ría
Téntase boicotear á Corporaeión
.Abriu a Asamblea o Presiden·Rivera Arnoso, do BN-PG,
de Fe.ne . . Coñvido aos concellos
te da "Comisión de Ensille do
invertiu este ano perta de .
de: Narón é Neda, que teñen
concello .de Fene, -Andrés Gonzácatro mi llóns de pesetas
ún.ha pfoblemática comun, a se ·
lez Vizoso, do BN-PG, que
en reparación de escalas,
sumaren .ao ·peche. Tamén aos .
espuxo a situación actual do
e reservou o presuposto
demais concellos· da comarca. - problemá, e as propostas desta
de tres mi llóns para
Sabedes que tedes sempre 'o rioso
Comisión· en canto ás pósturas a
-invertir na limpeza dos
~poio a 'todqs a loitas reivindica-adoptar para acadar unha solulocais escolares.
tivas. O co.ncel lo é á caixa de · ción satisfactória do problema.
Adema.is, o concello
resonáncia dos problemas· de
Estas. prop·o stas, que logo_ se
toc,los ·os viciños" (Portes, longos
aprobarían en votación por.
planificou a distribución
e unánimes aplausos).
·
imensa maioria e aceptadas por
do alunado para todo
Procedeuse á votación esairon
unanimidad!3 presentáronas os _
o concello, cun máximo
aprobadas por imensa maioria as
concellais do B N-PG. •
de 36 alunas por aula,
"
Deseguido,, entrouse nu·n ani- , seguintes posturas: ·
ofereceu para locais
-Sair en ·m,anifestación .s eguiºmado debate no que tomaron a ·
escolares duas p1antas
·do da -asamblea e para! ización do
palabra
representantes
dos
· da Casa da Cultura,
tráfico . no . cruce de ' Fene· .uri
· AP As,. dos partidos e centrais
é alugou un baixo para
i:uarto de hora.
sindicais, mestres, pa,is de -a·lunos
paryulário.
·-O dia 19, peche da Corpora- .
~- diversas intervencións máis. ción, mestres e diversos represenResumindo as princip.ais rnte.r·
tantes na Coruña, até ciaren unha
vencións, diremos que o repre·solución. O r:nesm.o día, entrevissentante do PSOE sinalou que
"Os nenos -deben ir ao coléx1o . ta co De~egado _do MEC. Neste
moménto, comuníCáse que os
como seña". O de ·uG advirtiu,
coricell·9is· efe Narón se unen ao
entre outras cousas, que este non
peche dos de Fen e.
é un problema que acorra
-Non mandar - os nenos á
semente neste concello. O do
esco~a até sol_ucionar o· pn~ble- .
PCG/PCE manifestou que "hai
lila.
que negociar primeiro, acudindo
-Facer Uriha nova asambl~ o '
? Xunta e a todos os organismos-,
dia 19, na
vnha Comis.ión ·
e 1099, se non dá resultado, é
informará do que vaia acontecando hai que facer presión". O
cendo.
·
concella-1 de UC.D dixo "Si al
Gobierno no le llegan los cuarMANIFEST ACION"
tos, 1 hay que aguantarse como
sea". O representante do B N-PG
Deseguido, · levouse adiante a
salientou que a postura da
manifestación e paralización toComisión de Ensino do concello·
tal dÓ tráfic·o corno se acordara,
de Fene era un exemplo a seguir
na ·.que participaron, , coñ boa
para todos os · concellos de
organización e disciplina, máis
Galicia con problemas semellan·
de 1.000 persoas. Ao remate
· tes, e reiterou o respaldo manivolve.u fa'lar_,
nome da Corpo-·
festo do B N\PG.
A ASAMBLEA DO POPO
ración, o alcalde de Fene, ;qtfe
I~
O alcalde 'de Fene dixo: "De . reiterou o dito, e foi · moi
Perante a urxéncia e graveda- negociación xa está ben. Estaaplaudido.
.
mos negociando dende xuñ io.
de do problema plantexado, e o
A . NOSA TERRA seguirá a
Hai que ir a posicións de forza"
incumprimento do prometido
informar do que vai-a acontecen1
(aquí interrumpirono fortes e
. por parte . do MEG, a Corporado, e fará un estüdo das '" caUsas, ·'
longos aplausos") "A Corporación
~ión de Fene convocou unha
c1rcunstáncias e concluSlóns que .·
as~mblea aberta, á que asistiron de Fene irá ao frente de todas as
se deriven dunha problemática
.1os pais dos alunos, APAS, mánifestacións populares que se
tan importante como a· até aQUi
~mestres, centrais sindicais e par- fagan para resolver o .problema.
si·p alada: a problemática · do
tidos pol(ticos da localidade, a Haj que,~se pechar na Coruñ~. A
eñsino.
'

Despois de diversas negociacións realizadas no mes de xuño,
o dia 18 de xullo pasado foi a
Corporación municipal á Delegacióf Provincial do MEC, e o sr-~
Delegado prometeulle que, en
canto a profesorado, non ia
haber problema. O mesmo lles
dixo o sr. Inspector Técnico de
EduCllcíón da zona, co. que
talaron tres veces.
O curso escolar xa se encetou,
e faltan dazaseis mestres ·en todo ·
·o concello de Fene, ademais de
mobiliári6 e diversas aulas, alén
do consabido transporte escolar.
Destas dazaseis prazas vacantes,
oito son de nova creación que,
. para colmo, ainda non están
creadas, en contra de todo o
prome~ido· polo sr. Delegado do
MEC e do señor Inspector.

que:

no

Unha_vez má'.is, ~gota 'de maneira-alarmaP.te, tomenza
. un curso. esco_lar que · evidéncia g fracaso _total do sistema
-educativ'f,) do Estado español _desde ·o ponto de vista das
" necesid·ades sociais das clases populares,- en . xeral, e .
J>articularmente do -noso pobo . O medro- do número de
nenos ·sen posto escolar ·no ensino estatal, ·a existénciá
fantasmagórica de coléxios nacionais unicamente sobre u
. papel -c-isto é, sen local. de ubicación próprio.,..., á falta de
postos de traballo -para moitos dpcentes, os despidos, os
desprazamentos forzosos .da._ sua. ,Te.rra, o número masivo de'
alunos por .aula, o enfeudarri.,ento formal declarado á
'relixión católica é ao moralismo . burgués e colonial
(asignaturas de relíxión e ética),. asi: coma~ a seudogaleguiia, ción re12r~siva .e. aritisocial . (decreto de BilingüismQ)_,
cc;>nstituen o anúncio do·comezo do novo cur.so.: ·
:_
.

O estrago alarmante do er:iajno sta~al e~tá -propiciado·
·directamente pola políti~a ~~oriómica e educati-va dun
goberno que se .apoja na lexitimidade que dá ·á sua prácti~a
unha · Cons-titt,1ción - apoiada ritualmente por todo o
sucursalismo,~ ti'.lnto de . direitas como de - esquérdas. As
· · -Oecla~adóns d0 P,ireétor Xeralde Personaf afirmando que o
Gobernó o que facia era "racionalizar o -sistema educativo"
:' aspecto no que están dacordo os partidos par.lamentário~
·.qúe aprobaron a · distribución dos presup_o stos do- Estado,
. , non deixan lugar a dúbí-das sóbor ·d as consecuénéias ·
'. .·derivadas_dos P~ctos da Moncl~a . .E cínioo que ·~eñan agora
. - os artífices e _colaboradores do texto constitucional" e dos
páctos devanditos os que ~e laien demagóxicamente dos
seus resultados. Naturalmente a denominada "racionaliza. ción do sistemc¡ educativo" non consiste máis ca· na
disminución ae ·pastos escolares e ·profesores en zonas do
· .. _E stado n~s que se · -~nta aceferar a inda máis o proceso
migrátório ( Lugo e-:Ourense), e na inadecuada atención das
ñecesidades· esco!at.-ks no eñsino estatal. O obxehvo final é"
consagrar o auxe e prestíxio do ensi,no " privado con
suculentas s.ubv~nció'ns, propic.i ando o seu furidionamento
formal , pL:ntu_al en cóntraste significativb' co progresivo
d esastre.do ~statal : Desta marieira, a denominada "libe'r dade
de ensino" que consagr:a a Constitutión española, servirá de
.. base. -aos · intereses er1 ·que se fundan: · O indivldualismo
. , . burgués e colo"nial, a ~toi_:niza~ión soc~al; a privaüzación., cj ·
enfeudamento do ensino á ideoloxia dominan.te. . ·

OS LAIOS OPORTUNISTAS

c~-idamos · que a·-~~osición. _ás -medidas _ min¡steriai·~ debe '.
ser ta_nto conya· os seus asp~ctos negativO-s·:de i~ediato para
o e~~mo. estata~, como .cc:>ntra á filoso tia cons~itucionar que
lex 1tirl]a o ap_OIO' d,eclar~a.o e descara~do ao ensino privado.
D~ fa~erse as1, ver~s~ n1d1amente cómu moitos dos que se
. la1an p~r eslas medidas non. son _máis que demagogos- e
. ~ .ºP?rtu~1sta~, _dacordo no f?ndo cóa .fiJosófia ministerial .e
uni~~mente d1~cre.~antes en aspectos formais <;Ja .denomina. . da democrat1zac1on do ensino". E po.r-isto que a medida
•
tomada pola Asamblea de , traballadores do .eñ·sino estatal
,., ~lebrada . en ·Santiago q mercores, 19 deste mes, ·d~
~- "'. 9e~lar~.~se _:,o_n tra as subvencións ao ensino pi-ivado, inicia 0
Un1CO~~{l1~~0 ·Capaz d~ · dar froitos a meio prazo na tatefa de
con'Sol1éfac1on duo ensino estatal; democrático e galego. _
A movime_ntos crítico~ na UCD corresponden tamén
movimen.tos ~E; fondo én UG. l:.embrarán os leitores que a
creación é:iesta coalición electoral toincidiu cun momento
especial ~."ª- jituación -:da UCD en -Galícia. A ap~rición
inesperada de _"ga!egl:Jistas" ño seu seo, · alonxados da ·
oportunidade de ac·c eder a
Parlamento do Estado
significou o i~ício da necesidade de facer políti-c~ coloniaÍ
de .direita$ baixq f~squfa galega e anti:sucursalista. _,Agora
que -esta necesidade- está a concretarse no próprio partido
gubernamental,_ co vistQ bo de queri realmente manexa os
fios últimos da pó'l,i'tic.a cofonial, descóbrese a crise interna
da opción '~lect~ralista, ambigua coi;:fusionista, representa- .
· da por Unidade Galega. _Q , Partido -Galeguista, posíbel lugar de confluéncia de tantos· ucedistas "galeguizados" por
necesidade eleitoral, amós.a se disposto· a marcar distáncias
.- _. do~ convidados de primeira ho~a, hoxe xa innecesários:....
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-En·~ 1-97.~. os g~upos d.e ºcri,stian~· en' c(m.exlóñ coa .

-révista ENCRUCI LLADA ~- coas follas .BOA N'OVA
Coi~b · estaba previst9, do'm ingo 16 ·
levouse a cabo a manifestacióri. dos
peregrinaron á.s . font~s .d o Mif,io:· ~$te ano, ·
·
O al_calde d e Ares, José Cortiñcts
veciños do litoral . da provincia de
eses -mesmos g-rupos, acabaQ
f~ter a¿ . ·
Gil, membro do PSO~. c0nvocou o
Lugo para cham.aren a atención'sobre
pasado d(a 7 · un pleno extraord inar io .
o i:>er·igo ime'.d iato . que supoñen' os
_$egu,nd_a .rqmáxe ·no.~ : p_~:n.edQs tfq :.(;ov~ó ;. eri
'f ~.;'
' para "dar contadas xestións lf!vada·s a
escap'es . de .flúor ' da factoría · de
.AGUIN.0 (Ribeira). · - ' " . .
.
cabo pala alcaldla". O resultado foi o
"Alúr(lina-Alumínio" de San ·Cibrán.
seg uinte.: a favor PSO{j, · UCD e CD .
A demostración estaba convocada
por diversas in~titucións viciñais da
.· uG . absténse e . 0 BN-PG Y,9ta en
A festa xuntou · a unhas 3.000 · · beneficéncia'. Moüo mías discutí'zona e ap'oiada ' por ' UPG, A N-9{;,
contra.
(tres
milleirós). persoas: o . beis foron outrc;is apreciación$ da
_PTE, POG, PSG e PCG . . A sua
· O motivo do pleno foi a petición
primeira parte, consistente nunha
por párte do Bloque/ a través' dun · . esce.nário era realrhente .· brillan- . ··in~erroinab~r J adai'ña' dos nosos
._.·te: unha che-a ae .xente am.or~ada . pcirtos.
·marcha dende Xove ás instalatións da
escrito
público-,
éia · dimisión.do
"Alúmina", contou coa participación
alcalde" pala sua xestión caciquil e
desde · ds mái·s altos cons até _as
~ Logo, · 0 . rito eúcar-ístico
de 700 · p~rsoas, . · número que se
antidemocrática" . . As razóns básanse
areas
,
do
rnat
que
xogaban
algúns
.at'Ívose
normativa litúrxica sen
· ampliou até as 2.000 e pico na parte
en ·que · xa ·no · primeiro · plélo · do
cativ9s de . Agu.iño. •. No · m_eio
sentido -nen conex1on coa
fin·a1. No mitin talaron representantes
· Concellos, "· va. i para éatro meses, o
das inshtucións convocantes e partiinstalou-se Ún ~ taboleiro , cunha .,- cir.cunstancia .. Non atoparo·n os
·al cal de négase a
renunciar
ás
dos. que a·p Oiaban,. incluido o PSOE,
.comp.e.tércias da lexisfacióf'.I fra.riquis- ·
.barca ;e divers.os aparellos ' de . interpretes · outra forma de
que non anunciou· a sua participación
-ta. ·A ."¡;)artiP de al, a s·ua postura
· p'esca
de ' uso . eucarístico. . comunión ~coa xerarquia eclesiásaté o mesmo día 16. Aparte ·ciiso,
reafirmase · non ' informando do
-Segueuse ésta orde na festa: ~ tlca, de quen traian a bendición
· leuse o manifesto que . crégos da
acordo tomado pala Mancomunidade
comarca e bispo de Mondoñedo
de · Viciños ' de facer .· un preho
·celebracióñ .· da . misa, xantar; ' condicionada, que a de recitar
fixeran público dlas antes.. Nas
· - extraordinar.io para tratar o problema
bailes de grupos e baile ><:e.ral.
uns formularios inintelixíbe:is?
. intervencións 'salientouse
carácter
da Construción Naval. O pleno· tivo
.A
.misa
dirixida
polo
abade
de
Os
ritos ~ sag~ados foron
da contam.inación · por . flúor, e
· que ser convocádo pólo ·c0ncellal do
.Agúiño, Feo. Lorenzo ~1ariño,
articulados cunha orqu~sta de
malgurihas . erimarcouse o problem.a '" · ' Bloque. · Aconteceu que este foi
dentro do , .programa ~eral de
,/ . constantemente in·terrumpido porque foi longa. UNha introdución . . ambientación: . Fuxan Os Ventos
industrialización -do ríoso ·.país,
"como es , uña ·· minor'ia no va . a
teatral de .du_bidoso éxito enmarpara 1 0 canto e un conxunto de
"irracional e feíta en fu!J-<3ión · de
imponer' nada".: -No ·pleno extraordi·
_
cou
a
·posta
en
común
das
duas
bailes galegos. Localizada a sua
interese.s diferentes. dos galegas".
- nario: que· se celebrou· á continuación
leituras bÍblÍcas:- .OtJÍxose presenacción fora da visilidade xeral,
·falouse · -do tema ·do ·· basureiro
municipal.. Q , sr. alcalde xustifi.cou o
tar a - p_roblemática costeira de
no caso das meninas, mal
) 2S, XOR NADA DE
seu -cámbio de ppst.ura respel:lto _da
Galicia;
o
relato
.
dialogal
d~
·sintonizadas
os altavoces, perLOITA OBREIRA
adquisició·n que _ tiña pen·s ado facer ·
análise ··desde Ribadeo deica
deuse a efectividade d·ramática.
duris terrees na parróquia de Lubre
No seu Pleno do 8 de setembro, a
Santa- Tegra foi excesivo confuPor fin o ritmo festeiro chegou
-en base "á sua vontade democrátíca" .
Dirección Nacional da 1NG ven de
-o · certo 'foi . que as - presións dos
coa posta nos micros da cantiga:
so, -i.ncoerente. Pedius~ uriha
acordar a c·e lebración dunha Xorna.da
veciños-1eran moi forte.s. ·
·
; - lembranza nostálxica pólo -inspiNaciona r de Lo ita da clase traballadoDespois negoL:Jse a- receber, en
-r~dor da obra de Panxón-_ ·Sabido
Sementai, sementarej,·
ra para o 28 de setembro qeu ven. A
principio, unha representac-ión- da
.é que e.sta obra· inat1g~rouse· en
logUÍño de clarear,
loita ven. encadrada "Contra da
AA.V.V. da parróqu,ia de Cervás :que
poi ítica económica e·· laboral do
1935,. ' que - . hox'e pasou
en. tanto no pobo quede .
se manifesta0an _pola construción dun
Goberno", e contra "as continuas
centro escolar en dita parroquia. Pero
ministério da Mariña española .e
un rríéniño, un vello e un cantar.
agresións á clase trabal ladora da
debido as presións dalgúns dos
que
todo
foi
e
continúa
a
ser
· A . Asociación de veciños de
crecentemente consolidada democra· · concellals viuse abrigado a recibilos.
cia burguesa". A 1N G manifesta que
unh ~,.: mistura - de -pietismo e de
Aguiño deu xantar barato:
E as-i...
· ·
"
nesta consolidación xogan un papel
decisivo as centrais · e partidos
españois, coa sua poi ítica de pactos,
"pactos que se manifestan' na sua
dobre vertente, económica (Pactos da
Moncloa, redución salaria l, . non
cuestionamento, en tih, ao . sistema
capitalista), e verbo da lexis lación
burguesa, ·c oa sua postura tocante ao
;Estatuto do Traballador ou a · Lei de'
Fo lga, . que abrangue so mente aspectos reformistas, sen asunción real do
que representa para a burguesía de
con sol id ación e novo enfoque . da
explotación". Fai referén'cia asimesmos a 1.NG aos Pactos UGT-CEOE
como mostra mái~ palpábel d~sta
Guerida. Directora.:
está sequera nen médio dedál le' espa_c10 informativo -.a
pol.ítica de colaboración de clases, e '
. _E be n cu rroso. -pa ra un
móstrado- a escol leren · a
_
esgalla
e
preséntaos
pouco
dec lara que os eixes fundamentais da
ob_servador '' imf)a rc ial", poi~ - \ menos que como un. mesias,
s 1t10 a .onde.> queren ser
movilización do 28 se rán._ a defensa ·
para o interesado pode resul· des-terrados.
do pasto de traballo na. Terra, e "Por
cousa ·que, polo · que ten , .de.
g:¡lego de re laciáns
ta r má is ben- cab reante_..:. ler a
Ademais, polo preceuto
evanxél·ico O 'Se,U formulismo
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, As Comisións Labregas-Sindicato
Labrego Galegd veñen de facer
ública unha ·nota na que manifestan
sua sórp·resa perante a nota da
OAG chamando a non pagar a
uota Empresarial da S.S.A. ante.s' do
5 do mes de Santos, "ainda máis se
emos en canta que durante os
!timos í!_,nos a sua postura non foi xa
e in ib'icion, senón de ataque frontal
os nasos plantexamentos, tratando
e que o labrego .pagase, enfrentándo
oas CC. LL." Din as CC. LL. que
.amente na provincia catalá de
leiaa, máis en Galicia e zonas da
rovincia de Oviedo unha oposición
eal á Cuota , e ·que os representantes
n Ga licia da COAC3 (SS .AA. e
AGI\) "se coidaron moi ben de
oicote~~ a na sa campaña, do apoio
os pa rt idos españois e seudonacioalistas":
Entanden por todo as CC . LL. que
manobra da COAG ven como
spota . ás movil izacións do pasado
(a 9, · tratando de rentabilizar o
resumíbel abstencionismo no pago
os labregos gale·gos, e de nuncian "o
portun ismo daqueles que ·tratan de
poderarse dos t ro itos d unha vitoa... dos labregos . gal e gas máis as
omisións Labregas". Ao tempo,
eclaran que segui rán denunci a ndo.
~a esfa caste de manobras , e que
guirán loitando pala supresión da
uota e a consecución dun ré x ime
pecial .Para Galicia da S .S .A.,
tan do ·dispost os a encetar as
port un as ne gocia ció ns coa Admi n isación .
/

prensa ·e -decatarses de cales
son · o.s meios utilizados para
dar . 1mha . tm-axe .irreal da ,·
r.eal'idade . . Mais dist· ~ heiche
fa lar outra·s días. · .
·
· Nestes dias, por'. Lugo ternos algos· diso, ao : ior - da
contaminación · da Atúmina . .
,_ Por un ha banda, · '."está a
manifestaéión convoc-aáa pola
Asamblea . e máis .pola ·comisió!Y de afectados. Da outra, ·
ternos os manexcis e negocíacións do señor alcalde . de
_Xove.
O señor alcalde de Xo.ve
independente el ~xa sabé~o~
· o que§on. os "independentes"
na nosa nación.....:... anda a
._"negociar" coa - Alúmina. A
família da palabra ''negócio"
é moi ex teosa, como :é ·S~bido,
e · ten moitas ·variantes . .:r odo
isto ven moito na prensa, e ·
por .certo moi salientado. Moi
bíblico el, o señor · alcalde .
chegou. a elaborar un "decálogo" no que un~ dós pontos
chamados reivindicativos é
', que a Atúmina merque a·s
tenas .dos afectados pola
· contaminación·, e que t raslade
os veciños a un lugar "que os
afect ados elixan''. Ao señor
alcalde de Xove, certa p rensa

reivindicatb, n·on debe estra;
ñ:a r ..a .ningüén.
. · Eu, .que ~ori a·lgo paleto e
~inda. non . ~mtendo
como
funcionan os motores da
' explosió.n ·e a rádio, non~año
para asombros. Eu c.o idaba
que os viciños do red,or da
. Alúmina tiñan dir~itó a s·eguir .,
yi"vendo na'.iiua con:iarcá natal;
~olo"--5imple feito : r:ie · qu,e a-li
vive ron · sempre . Eu per)saba
que, se· · alguén tiña que
marchar, J:iña qu~ ser a
Alúmina, que :HeLf despois. Eu
nia.t inaba que · a Alúmina é ·
: unha ba'rbaridade Cofonial
-ainda que .fede:-. Eu cavifaba que o ·agresor é'..D :que teh ~
culpa. Mais ao . . ben visto, eu
estaba ~ trabucados· nas miflas
opinións.
O ígoctle que ternos que
revisar moitas das nasas convicións, se non todas~ · pois as
causas son , doutra maneira.
Agora mesmo . cho . esplico,
iluminado ;pola sabéncia nova
que á · prensa e ao se.ñor
alcalde de Xove lle debo. ·
En primeiro ~ugar, os viciños do-redor da Alúmina non
teñ.~n ningú_n di reitó a segui~
re n vive'ndo na su'éÍ éomaréa:
t odo o má is teráno _-e no n

evanxélico, os últimos s_e rán
os primeiros, e por iso é :.~ue .a
Alúmina debe quedarse; xa
que foi a última en 'chegar.
En segundo l!Jgar, a Alúmina é unhá gra.nde cou'sa, cuns
pequenos efectos negativos
. solaterais, que se ben se mira,
ribn son sequera_. tan negativos: o flúor ,; bran-quea os
dentes _:_e o.s osos, a inda que
is-tÓS:lon convén dicelo-; e a
lama verme.lla _semprej r¡ueda
máis guapa •Ca
o verde
' véxetal..
E xa para rematar, o
agre9idosé sem.pre o culpante,
por burro, e osque .1le queda
-disimulando- é que o fodan
a confragorto, dar as g.rácias e
pagar a cama'. ·
; E com1a corolário deste
· teorema, d alcálde. de ·X ove é
un grande defensor · dos vici-.
ños,_1¿ad_emais,_vai ser reelexido, poi$ - nos tres anos e pico"
. que faltan para outras · elec-_cións, se lle fan caso, non
quedará ningún viciñ9, e co
seu _voto e o da-sua_ mamá,
chégatle abondo. Os ),(efes da
Alúmina,. por suposto, votarán tai:nén por el. :. por
cor reo .

. ·'"

1

-

· .- sardi.ñas; ·pan. ·a e de. mili.o e viño ·
. E a festa da tarde desenvol~eus~
ben.
·
·
As romaxes organizadas pola
lgrex,a Galega dos colóquios e
cruceiros teñen un sentido cfaro:
pretenden ~elebrar a fe; queren
vivenciar a ledicia fonda aun
éristian!smo que .ve ·na pascua un
acon-tecimento a compartir. Para
51fondar . nestes fins precede~ á
romaxe. un ha dobre - xuntanza
-_(cruceiro). en Melide (8 a 12 do
iX) A i'"!spira~Óh espiritual de
todo into búscase na teoloxía da
liberación. Honradamente pare'Ceme que as boas intencións
' quedan penduradas dun fío
/ invisfbel; a realidade a observar e
dunha difícil aceptación de
.solidaridade na loita da liberación ·das co1T,1unidades asoballadas, e neste caso da · nación
galega. Entre _as 3.000 persoas
predominaban as pertencentes ás
clases intermédias , cheas de
idealismo, seguramerite, pero
tamén fam_entas de evasión e
cazadas polo masoquismo. Esta
igrexa entre o pobo e a clase
dominante moito compre que se
E>añe nas augas salgadas do
océano se quere realmente
renacer galega. E se quere
siquiera, non estobar o medro d~ ·
co.nciéncia. popular onde a fe
liberadora é levedo de liberdade.

DAN EL DO SOUTO

Foriaso:
amenazas·

e_despido~
FORJASA é unha empresa
siderometalúrxica. A sua irregularidade laboral é unha mostra
máis do que éstá a _pasar cos
aprendices na nosa Nación.
Poden ser despedido_s libremente, ~on teñen un seguro de
emprego, o salário é ínfimo,
oscila entre as quince e vinte mil
pesetas por un~a xornada laboral
que dura 10 horas. Dispoñen
dunha hora para xantar. Non .
teñen vestuários. Os ·sábados
vense obrigados a traballar cinco
horas. As horas extraordinárias
paganllas a 50 · peseta.s. As
relacións entre a patronal e os
obreiros é a un nivel despótico.
Cándo hai dous meses os 30
a:p,réndices que lles expuseron a
- sua situación, por outra banda
demasiado coñecida por · eles, as
respostas que recibfron foron
ameazas e insultos, chegándose
·nalguns casos a certas agresións
;fí~icas . .,
·
Exixen que _ por parte. da
empresa
lles, asegure, se lles
recoñeza . a categoría e a
antigüedade na empresa, xa que
hai traballadore~ . que leva-n na
empresa até oito anos:
.
·. O . sábado
pasado foron
despedidos cinco destes traballado~es. !A. patronal non deu
nengunha razón, o único que lle
diJCO foi que ali non facia'n nada.
. --A-1-NG é o único 'sindicato.que
está levando o asunto. Proximamente celebrarán unha entrevista
co Delegado de Traballo · para
expor a situación. Mentres tanto ,
a patronal promete e máis
promete sen chegar a cumprir
nada.
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A
emigrac1on
americana_,
aquel.a ' que. einpezou dicindo
diante do que facía "este home
deixanos inoi mal, pinta unhas
mulleres tan mal vestidas! e
mira que al~ tamén se viste .. .'' e
· rematot1 por argallarlle unha
· homaxe que el rexeitou tehnosa- ·
·mei:ite, homaxe na que Castelªº
falou - "e-ainda falei algo ben de
;ti hó"- mentres Colmeiro
remesaba dende Montevideo un
Telegrama escusando a sua
.auséncia ... e a amigración americana de Seoane~
"o seu
entusiasmo, adicación a Galícia .. .'', de Varela, de todos, son ·.
referéncia constante e para est'e
home que gosta de debullar
opinións personal meo te mais
que publicamente.
Galeguiceime de rapaz, eu
coido, porque estaba na Arxentina e toda a miña preocupación
era Galí cia. A miña idea era
escreber, e escreber sobre o que
disto recordaba, pero v.ia unha
dificulta de: "hai que estudar
tanta gramática", e dibuxaba,
dibuxaba cousas que traguía
miña mai, frotas, botellas, ¿e por
que fas isto ? , preguntoume un
dia un profesor que viña cun
pintor suizo , porque me gusta_;
.¿que pensas facer? , eu pensaba
facer filosofi'a ... despois veu o
-meu pai: olla, esta xente di que
ti podes dar algo no dibuxo ... Eu
nunca crein nos prodixios, xa
dende rapaz, a primeira exposición que fixen foi ' en Vigo no
ano 28 e encentra. da miña
v9ntade. Non creo que un pintor
se faga en pouco anos... Por
exemplo Picasso tenme ensinado
cousas que fixo na Coruñ:a:
efectivamente, para un rapaz ·de
14 anos non está mal, hai que
continuar, pero ainda non é a
pintura ... Ben, _funme enredando
e metinme a estudar e así até
hoxe. ·
No ano 26 deulle por v oltar
para San Fiz de Margaride, ao pé
de Silleda, e dixo "isto e o que
amo". Aprendeu a arar, andivo
nas mallas ... ainda agora, cando
ven os seus tres - catro meJes
polo verán, as xentes coméntanlle "e vostede foi un aficionado,
que era labrador ¿non si? e
vostede estudou algo, ¿ou? . Si,
algo sj."
·

A süa· convérsa, entre~ ri goro.so e· o ~coloquia l ,~·non deixa de traducir . - . esa ternura ie·nsa d un home_que baséa a sua· vifJa na pintura e no v íncülo
· persoal a lugares e am_igos. No '47, -desde i?uenosAires, ca.lle o ·camiño
de Paris onae desen'(..olve o seu ·facer. ·G~.líci.a,._' ' o que a-_m ó" e onde·naceu,
non é ainda o país sobre º 'que.arrisque opinións non xa a nivel · ·
político ou so.cial senón mesmo nG eido cultural.

rio ; cun' gránde sentido ·da ·cor: e
· linha grade _poesí~, pero é que
ademais ten outro talento que...é
o de ser un grande comerciante';.
Nos . seus xustos téfmios non
seria capaz de exprésar a
diferéncia entre ambos os dous
conceptos.
· "En xeral cis pintores espresamopos .mal. Foi Paul Klee o_que
roáis se .achega no- noso tempo a
definilo . porque a sua grande
cultura lle axúda a simplificar ...
como "Leonardo, e ós seus
· Teoremas, que 'se o~ fas · ~on
serultan pero .i q~e bonito é lelo,
- que mente mentres .pensa sobre
pµitur.a, que ben esa frase coa
que empeza a sua anatorrií-a "eu
non teño presa, sei condicionarme a unha situación pobre ¡e
por: moito tempo! ".
E nog., seus xustos termos

o~vimos que Miró é un · grande'

. decorador, por exemplo, ou que
Qnde realme.nte se ve o grande
artista que . é Maside é _ nos
grabados , ~iferencia_do, iso si,
que 'para unha -sociedade .determinada hai · muito~ faceres que
. ·son importantes. .
· ._
A función dos deb.uxos de
guerra de Castelao· é extraordin-'
. aria -os de Picasso, o album que
é unhá burla de -Franco, non fai
ese efécto, e para Calícia o que
conta del é a sua traxectoria e a
sua actitude, o seu valor político
e o seu sentimento popular, pero
.-non se pode confundir eso coa
pintura, neste país as .éonfusións
fan máis mal que ben sobre todo
para; a xente que se iníciq .
IJebemos ter conciéncia dq que
t€1mtis e fuxir do elóxio barato .
Outra C:olisa imp'orta.n te son os
· murais, no · 36, o Cásal que era
alCaldé de .Santiago e que déspoi
o mátaron, facilitou ql}e, por u
x'ornal . como o - ·.de calque
traballador, comenzásemos unh
serie 9-e proxectos na casa d
Ma·side ·de cara a facer un mura
que quedou en proxecto. Naque
tempo, en Catalunya Maciá tiñ
· en perspectiva facer o Palaci
dos Sindicatos 'ho que ian toma
parte seis pintores, un deles er
Pica.ss_o, e ·a . min dixéranme qu
me encargase da cousa campesi
ña .. . · tampouco se· cumplió ··
desexo -de Maciá. _Na Arxentina
por· fin, entre cinco fixemo
unha grande cúpula. Claro, o
mura is teñen que · '~drar - cd
arquit~ctura · pero non ~ ·s on
unha decoración de bisto buen
ten unha refaGión éoa · vida .d
país, é un relato,
impo_rtantís·i mo.
1

enfriaseme a cabeza e neses
momentos son outro -home. Ben,
non me sentía moi agosto e no
3 7, baixo o pretexto de expor
en Lisboa.. fon aló. E xa como .
todos, unha noite nun barco que
ia para Arxentina ...

Antes a guerra :;espoñ.iamos
polas aldeas, ia a Vilagarcia, por
ai adiante. Non estaba en nengún
Colmeiro ve un verdadeiro lio
partido poütico, · era c¡aleguista,
niso de definir · se hai · ou non
-unha cousa moi bonita. Daquela
pintura g~lega, c·a miña faboura"
eramos os das esquerdas e os da
basease no que vivin aquí; . é
dereita pero todos nos levábamais, eu chamaba a. xente do
mos ben, o ent_usiasmo definiao ·
meu redor para le amosar os ·
todo~ . No , moviménto cultural
meus cadros; calvos gosta mais? ,
participaban Seoane; Maside, ...
e comprobei que gostabá a
Castelao que como era diputado ·
exaltación da cor: "este parece·
tiña que facer intervir a parte
que ·me gosta 111áis' \ E é algo -que
oficial. En Santiago ias.e a f ecer
non me · estraña) tamén os
un "Taller de Artes'" non
flamencos son. grandes aficiona- .
queríamos ~dém.ia, senón Ta-dos á cor e teñen un clima
. ller.; na Coruña un Conservatorio
parello ao noso") e mesmo nos
· e xa se. falara coas "diputacións .- condicionamentos dunha sociepa~a .Ciue houbera · 50 becas por
dade sobre a · expresi6n artística
ano; eu fora a Ourense para que
que nela se _produce.
Risco . mirase. o dos Estatutos.
Hoxe fálasé moito da psicoloDespois veu a guerra. Leváronme
xia da arfe :_despois hai tamért
· - para ser interrogado coa dis<;ulpa
moita Literatura ao redor disto;
dun~a., multa ·que non pagara,
xa se sabe, e ás veces ~té . boa
saiu todo ben; eu ñon son o que
literattJ,ra - , e xa Ma!raux. escre·se entende por UJ\ "valenté" beu un· libro sobre o devandito
pero tampoucb · téño · medo,
antes d~ n Guerra. Q_que se di é ·,

-decer o por qué me metin por
que ña obra dun vese todo, que
eso mundo, po~ exemplo meu
un pintor fai a sua radiografú
pai non é que fose pintor ou asi
queira que non-, vénselle os
e eu teño unha filla que é ·
defeitós, vénselle as ambicións,
ce~amista e cando me veu 'c on
vénselle os tru9os, a aspiración
iso de nova · d1xeriHe que se
que poida ter, queira el ou nt;m.
deixase de contos; porque é que
Véselle a sua opción social, si,'
eu non son amigo de dar lecións
tainén ... Picasso, - . ~ o que mais
. e penso que decisión debe se~
sal a relucir p9rque como é ta:r:i.
cousa persoal. Lémbrome da
coñecido todos saben algo del - , ·
Íniña mai chorando cando me
' ·un ve a obra de Picas so cando
vfüera da Arxent'ina no 26 "' que·
era· un anarquista de veras, -non
,vai s·ér da tua vida" pero o. caso é
é que a_ndivera metendo bombas
·que sempré _vivin cJ.a pintura, ben
E no ·devalar· da ·sua conver
por ai ¿eh? - ·, e.sas. obras de
ou ~mal, ben, na verdade agora
duas cuestións cJ.e sempre, ·a fal
Barcelona d0s anos vintetantos
,non me poido queixar pero se.i
.· co11traposición ·entre ·vangardi
é, craro , teñen unha grande
tamén que moita xente de · valor
mo e pintura tradicional "é unl
ternura e unha grande simpatía
. quedaou a metade de camiño.
continl,lidade Gomo o é a cultur
pol~s, clases humildes ... é isó que
Algúns que se matan, outros que
o home é consecuéncia
- chaman a época azul e rosa.·.
están a ponto de suicidarse
millóns de ·a nos, as rupturas s
despois , na forma.ci_ó n dun i:r:iflui
porque non ven sa1~a ...
aparentes, por exemplo o Cubi
todo ( estoulles. moi agradecido
,Decote a Comeiro se .He - mo o que é é unha. volta
. aos franceses mesmo polo ben
ordenación do _ cadro-, unl
escoita matizar a diferencia entre
que me tratqron: Un dia dei·xarei
chamada a que se re.fl~xione" e
arte e - pintura' e mesmo entre as
· aquilo e vireime para. a aldea; ,
que se adoita chamar contra
grandes
~bras,
que
ao
millor
non
tardo ainda en o facer porque ún
~ión entre arte· e militancia uq
se a topan -coa m~quina que as
debe e~t?r' ,sempre agrá.deddo a
.-divulgue a xeíto, e a gral)dé
non haí, porque· é unha cuesti ·
ortde · lle foi ·, ben ·e nisto da.
máquina que divulga obra e a
persoal iso da milit~ncia' '.
-.p_intura é tamén' 'mirando aos .
populariza "Chagal, por exem- ·
máis, un mundo que ven desde
IVL t~D
plo, non coido que seña mais
que é unha
as
cavernas,
que up -ulustrádor extraordiná- roto:· XURXO -FERí'JAND
necesidade ainda que tion poida

a
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Recollenio~, a partir d·e dados.de arq~ivp~, decta'rac~ó~s d-ir:ectas
de·protagonis.t.as .e f.eitos ~o~t~dos_ ª, traves ~a mt.:mon~ f?ºP.ula_r
un .anaco da nosa htstona r~cen .refenda aoque fo.1,
a quen. e para qué serviu a"illa de San Si~ó'n.
~'· Leváronme ao Frontón de.Vigo e· meteronme na··
enférméria. -Estiven con toda a directi11a
.socialista do ramo de Hosteleria. Conteilles
quen era eu, porque desconfiaban oe cada un
·
que eritr~ba".
Dn. Luis Bou.za 8-r ·. era galeguista· ao comezar a
"Guerra. Fu xi u a Portugal de onde que tivo ·que · '
voltar para· que -non levasen ~yeso ao -que hóxe
é o seu sogro. El con ta nos a sua reclusión · . '
na illa de San Simóri, ; ::¡ue denomina campo de ·
concentración.
Eu era militan~e do Partiqo
Ga leg1.,.1ista. Cando· estalou- a
Contienda Civil f.uxín a .Rórtugal. .
Colleronm'e e ti~en que voltar
porque sen.on _levaban ·preso. ao
que iba ser dispois_o f!"leu ·so.gro.
Paseí a .fronteira por Cortegada.
"Levaronm'e ao 'Frontó.n dé Vigo
e meteronme na 'enfermería.
Estiven con todá a directiva

o PREl.JENTORIO
Os intentos de fuxi"r plan'i- ·
·ticábanse 'minuciosamente. Había que esc~pa.r a nado. De todos
gs xeitos· pens-aba · fu~ir - por.
o~tro lado a Portugal, atravesan- ·
~' do · o río Miño :··r'iúnlía barc_a. Xa-. ·
me puxera--· ~n · cofltacto · ·co
barque.iro que me levad-a. Tamén
lle escribira a Sánch~z Albornaz_,
.

.

q1,.1e por aquel te·mpo era emba1- ,
xadór · eri Portu.ga·[. A .illa levábannos e'n barco. Os_?<efes tiñ_an
. mepo; . pero tiñan autoridáde e
Cada' noite· era un constante
con tinuarnente- nos . estaban
te~Of por ser ,as ~. horas . ~n que
, é!meazando co'n pegarnos un tiro.
~inan-'_ busGar aos
que · · Jogo
Fornas repartidos polas . duas ·
·. tus"i'laban . . Non nos . deit~banios
illas. :Eu estaba na de .San Simón.
até as · duas · ~u .tres d.a m~druga
Xa cÓmezaj a a ··fundo nar Ó que
da. · Dorrniamos moi, pbucO'.' 'Es- " lle chamaban o Preventó,rio. Era
tanda al í, unha noite,sentín que· un ·cainpo de concentración no
conian os. cerrollos' das pdrtas.
qu~ chegamos· a·~ estár. 2.500
Viñan buscar afgún de nos_. Era
presos. D.e .xefe estaba __ un .tal
Bua. -Era tar.cel eiro. · Depois
· "tusilarono porque lle. descob.rirori . qüe ·f.ixera ún gran desfalco.
Nos· estabamos no Economato
para venderries ali' -~os presos.
BLI'a todas ·as noite~ chegaba ~
1 vaba todo~
cartas.

ns-

-

·longos. períodos de tempo. Eu
-- esti)Jen ·preso durante 9 meses.
Pespois leváronme a Pontevedra
par:a facerme dous Consel los de
Guerra. if opeime cun antergo
compañeiro de · carreira'. Era o
Fisc~I. O meu asombro foi cando
eu lle ourin decir: "y este qu~ no
solo es enemigo de Galicia s~no

de Gal.ida y España .~ ." . Eramos..
vintedous. Uns días antes deste
Consello fusifaran a · Bóveda.1·
S?ltar?nme . ao . cabo de catrol .
meses, despois de que se celebral
ra o · seg'undo . Con·sel lo. · Cando
iniciaron este últi.mo estab¡
tamén · oi;.ttro vello co-mpañeiro
de carreira. Pero esta vez coma
xuez. Morreu coma. Maxistrado
na Coruña: Xamais foi xuiz.
Estivera sei.s meses no Frente e
apr.obarase unha leí · pola cal
aq1Jeles que tivese1;1 aprobado b
primero exercicio para xuice~ I
pasaban automaficamente aselo.;
Era mo.i amigo de Girón. Despois, cando·xa me soltaran, pa~a
consagrarse comigo, qu íxom~
nomear algo asi coma represen- ·
taRte dos obreiros. Eu reposteille
qué xa era repre.s entante dos
obreiros, pero non polo bándo
deles.
Cando estabamos presos non
creíamos que o Movimento fose
para arriba ·non tiña que ir. O
bon seriéJ lembrar todo para
podelo contar..

en Galicia chanoulle "Cutodia dos
Pascualinos de San Simón ou da

'hai duas mas comunicadas entre sí
: Nos sitios qestinades a . viver,
Capuchina". · A Congregación Xeral
reunida en To~edo no ano 1583
. .- dormir e · co:níer no_n-~ había de · , por unha PQ.nte.' A m_áis grande e a
máis coñecida pola sua importancia
decide poñer fin á orde.
Fiada .. Todo estaoa. e.ñ ~ moi· mas .
histórica, é a de San Simón. Ao
A _pesar disto, mantívose coma
~ndidóns. De' Vigb, : a xente,
~ norte dela está a máis pequena - convento de obse..-Yanc-ia até a
mandában-~s camas, mantas, pe i:dlamáda ilía de San Ant0nic
segunda mitade do século' XVI
Sen dúbida algunha a illa de...'San
debido a que o pirata inglés invadiu
x_e. Todo. gratis.
'
1

Na llla"' pequena, a p San
Ant9ni6, - era onde"<""estába·n · 9
xefes; centinelas que nos vixia.ban.
'
.. Por outra banda, todos os
_db~ingos viña ·un xesuita' -que
r}OS repetía constantelJ1eÍ1te güe
a saber onde irian parar os nosos
ós'os. A vída -non era . nada
agradabel n·aquel · sitio. ~
_ Can9o-viíían buscar os que ian
a ser fusilados aq~elas· noites,
nós iamos despedilos porque era
·a . marte. A mané\ seguinte
· . aparecían nÓ areal de Cesantes.
..,
- :Por cálquera cousa, por insigpara
fusj
lal
o·
na
carretera.
E"
socialista do ramo de Ho.steleria.
·
.
nificativa
que fose ameazábante.
esco(i:ei o r:ñeu nome. Leváro'nme .
Contei ll~s quen era eu · porque
'Eu
!embrome
dun día que, un
á capela e atopeime cun rapaz;
desconfiaban de c.ada un que .
<;Jos
v.ixiantes,
as
k, sen mais ~eri
completamente vest.idci de negro,
entraba.".
·
mais,
d
ixorrie
qu.e
r:rie ia· matar
cún ·fusi I · na m·án. A ~ miña
Os traslados . produciánse dun
-~ coa pistol.a que xa .tiña --~a man.
-sorpres·
a
foi
cando
me.
dixó
qüe
lugar a outro até,:que quedaban
reclu ídos .definitivamente nun ·, viñ'a de parte de meu irmán. Non
-"EN.EMlGO DE
me· piden marchar, porq1:.1é .o·
lugar determinado. Despois de
G A LIPA Y ESPAÑA" ,.
mono-. 1que me . tiña que
res meses fun 1 evado a i lla de
non
me
servia.
San Simóñ.
.
!"¡.;

..

•

'

•

Simón esta revestida dunha lerda
negra. Pa.ra poder entrar he.xe neta
hai que solicitar un permi§o ao
delegado de Facendo de Vigo .
Actualmente está completamente
abandonada. Non hai nada claro do
que vai pasar coa illa xa qu_e o
Estado tiña planificado construir un
centro ·deportivo a gran1e escala e
'un Parador de Turismo~ Polo de
agora non se fixo nada. A história
.d~ illa ten duas carac'8rísticas
fundamentais, as contínuas invasións que padeceu a ser un campo
de concentración na contenda civil.
Xa entre os romanos era coñec.ida
í::o nome de Burbida. No século V
· houbera un · mosteiro Benedictino
que despois tora arrasP.do .polos
árabes ou llormarido.
Máis tarde, no 1fl8 instálanse na
illa .os Cab.aleiros Tempfários, até
que ' a orde foi extinguida no 1312.
, Máis adiante no ano 152'1, Freí
· Juan Pascúal, da orde de San
Francisco e fundador do Recoleto
de, San- Jose, chegou a Galida, con
15 relixiósos - andaluces, para poboar o convento da sua reforma que
fundara no 1517. aproveitancfo a
igrexa dos Templáriós. ·eo~o -foi o
primeiro c;o·nv~nto ~da ·5ua ref«;>rma
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XOSEF INA L. COR-RAL

:A llLA DE.SAN SIMON ...
Na ría de Vigo, frente a Cesa tes,

f2

cantt

a illa. Poucos anos despois no 1596,
a consecuéncia dunha grande epidemia ·que asolou a Galicia os mor,xes
- benedictinos do Mosteiro de Poio
refuxianse no antergo Convento
Francisco até o 1601.
A principios do século XVIII, no
ano 1722, o convento convírtese en
casa de novicios- e recolección. A
illa sofrirá unha nova invasión no
ano 1729 e fica novamente abandonada, até que no 1833 outra
epidemia de cólera que se extende
pola cidade de Vigo dá lugar a sua
conversión en Lazareto. A- idea do
proxecto foi dada polo médico
Nicolás Taboada. O comerciante
Norberto Velázquez Moreho aporte.
o capital o 23 de febreiro dese ano.
O único xornál que defende- a
instalación do lazareto,' na illa de
Tambro, non en San Simón, é
"EIEco de Pontevedraf'1·..Ale. 1879
unhá Real Orden suprime o lazareto
e pasa a illa de Sal Simón. 'Catro
anos ·depQis inaugurouse a conciución de auga potábel ao la7.i1reto.
' Paado o tempo, a illa foi usada
para distintos fins tales ·coma unha
residencia de vran da Casa óa
- Caridade e centro de Formación de
Xuventud~. _
·

para
-ch.
dest
mer1

larrr.

o

1

sim1

sar
dos,
mes
" Ma

dele
mái!
ras
di re

tan
corr

nos•
coa!
cort
corr

F

can-

só
._ce
ras
picc
pun
pin1
e ~
ofic
do
Anl
vell
seu

MO
DE
par

-

.

10$_

Ste ,

fa.¡ .

:ro¡
ra l

do_
ba
ro

na
fo

iz .
·e
:al

'

falar de q.ue é ~ terra de
canteiros e da calidade do seu
granito -Rosa Porriño- non
·aboi1da; non ·a honda porque no
debalar de artesánia o. que priva
hoxe é , nén .menos nen máis, ca
a·extracción de pedra para mans
intermed'iái:ias que a encamiñan
pra fora.
/ Se consideramos dous tipos de
~ ca~teiras , a. -de Propiaño ·- de
' onde _sal poste para peches, taco

ó seu ~I iente e é o el iente o que
ven á casa ... por iso moitos- foron
deixando a canteira e métei-ise en
empresas -da parroquia traballa.- mos como moito. ·vinte e .antes
eramos rnáis de cen-. Eu mesmo
e . o "ratiño'' botamos tod~ a
pedra · da fábrica de Limas e ·
puiden quedar ali de encargado
_:que bastante me acomete:ron~,

rematar de tr.aballar: mentres
,--houbera . día: .Ao ser- nqite áinda
quedaba tirar pedra para fora e
carr-egar.· carr_bs e camións e é ca
a·ntes, para coller un carro ou un
cam1on. tiñamos que ir e veña a
pagarlle chiquit_as ao respeitivo
·porque para _un que viña
habíamos cinco , ou xeis - en
competencia ... ·hoxe cada un ten

/
V

peró como tiña. catro terróns ao- faciamos a_ pólverá: safitre,. estar. ' nünha empre-sa non. os
xofre, casca de piñe_iro queimada
podía t raballar. .. Volvendo ao da
e re.lada; cun cachiños de mecha
pedra, hai que entendela. moi
pr~ndíamos e;a mistura para ver
ben, o ·seu. plomo, o seu norte,
se. estaba ben; se estaba floxa
senón ne·n racha nen-ploma e hai
metiamosMe máis salitre ou
que desbastala, e tamén é - xofre .. · por · culpa diso hoµbo·
verdade qué mentres vivan catre
muitos áccidéntes porque faciavellos isto · ·do peaño. non
mos o barreno á· man, tiros de
desaparece. Aí atrás nós mesmos .. cinco metros, e sempre- e.r.a unha
aventura se cortaba ben ou n_o n,
por ce-rto que sempre cortaba en ·
-· - -_ ~ · "
~_; ''~
triángulo, chamabamoslle pé de ·
galiña, e .por iso descobrimos o
do raiamento dos üros,. ou seña,
._:_ -- - :;;.,-~
.;
se tacemos un buráco ·de tres
centi metros ·de diámetro, metémosl le · un barreno de catro e
hiédio . e levámolo· de a~riba
abaixo_ e ·.é po'r a f por onde vai
estoupar. A mecha comprabamola clandestimi'mente e ·ás veces o
·tiro quedábase .e metiamonos a
desatascar.:.· aJgún saia ben e
outros mal.." ·
~·~ '
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CONSEGUIR lJN BON
NORDE PARA A
EXPLOT ACION

o

ra

...

pa ra rc \·es tir ~ e a de bloqu ~
- chapeado de edificios ... - é
destas últimas de onde arrinc~a o
mercado da exportación, singttlarmente a Italia e ali- aproveitan
o noso material para, cun
simples proceso. de corta remesar chapeado aos Estados Unidos, Alemánia , os pa í ·ea á rabes e
mesmo chegar a presentalo
" Made ' in Itaty'' com a se fose
deles. Somente aquel es que levan
máis ano explotando as canteiras do Pom fw ' e nden ainda
directamente. ~\kn. algúns cavilan o que podeda render a
comercialización do granito no
noso país se poideramos contar
coas necesarias - fábrica para
cor ta r e pulir os bloques tal e
como fan outros intereses.
Falar hoxe do of ício de
cantei ro, maiormente, é referirse
só a unha boa maquinaria
~compresoras de aire, excavadoras e gruas - , pero tamén ao
pico, para facer o buraco; aopunteiro, para reforndear; ao
pinchote e ao martelo de 8 kilos,
e para isto último si fai falta
oficio, oficio de 35 anos, coma o
do señor Xexús, · da parroquia de
Anllos, adicado coma todps os :
vellos ao Propiano que fala do
seu e bal_e ben:

r

A realidade das canteiras e
tamén o seu problema principal
é a inexisténcia ' de control tanto
sobre o precio cóm~ sobre a
ca.lidade é a produción, e q
13ineaza de subasta sa ídas do ..
Concello q1,.1e ·tradicionalmente
concedia as cáRteiras por un ano ·
pror.rogábel a raiz dunhas normas de explotación aparecidas .o
- ano. pasado, feito que . tragueria
da man ·a entrada do grande
·capital. E é que a maioria da
en xente - considerase dona das
~ canteiras e tamén é verdad~ ·que
:J is tas non se fan nun día xa que
. g rían é o mesmo tr~:ibal lar con
~ - vi·sta a quince ou vi nte anos que
..J
X<'n . vistas a un .ano. E se
~ ·- tampouco é {llentira que o canon
<J .que cobran O ·· Concello é bai'xo,
,~ na .med.idá que. se eleve, o
~ cantei _
!:,9 esix-irálle ·garantias m íni. ~ · mas para o seu trabal lo· xa que
~ . ·hoxe sen a dife_renciación dos
' ~ sistemas de explotación -propia_ño, bloque, extracción, tritura:IJ.. ción=- e aracionalizqcion dos
mesmos -'-O que Vale para bloque
que vaia para bloque, o que vaia·
para propiaño ou machaqueo o
mesn:1o- mal se pode planificar

º

~ que. puidera ser o aproveitamento cabal do Rosa Porriño. ·
Restaría, ainda, termos presente
un. novo factor: a petición da
clasificación en rrfan comun dos '
-montes onde se ·ubican as
canteiras porque os v1cinos das
parroquias teñen direito a algún
oenefici o no · gr"ahito e .non so a
aturar o po, os ru ídos, o
estragamento de augas.~ . d norde
.d e pedra semella andar os rivés. ·

MOITOS FORON
DEIXANDO A CANTEIRA
"Saiamos ce·do., cun . anaco :de
pan e non tiñamos hora para
. ,.

'
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· S.obre u·nho _polém ic.o

No mun1c1pio de Porriño
entablo.use unha p0¡lémica entre
o · aparellador müriicipal, : Sr.
Nov,ás Med ín, e . . . AA. VY . sobre
o Plan de On;.Jenación .?<eral. ·

ª

!

Nós puxemonos en con.tacto
co apare llado r para saber a sua
opinión ao respeito. En p"rir.;ici )
pío, cando lle fixemos . a
observación, de que dito Planestá ·feíto en Madrid polo
arquitecto Pintado e se isto non
ven significar un illamento da
realidade do noso- pobo, o · Sr.
Novás respostounos que "el
canece moito a rea lidad e galega
porque , ven -todos os veráns de
vacacións'' ~
Mostrouse como,. un grande
defensor dos problem~s que
están a sofrer os labregos; pero
claro "un . Plan de Ordenación
non benefícia a todas as persoas . .
Sempre ten que h-abe-r al.guén
beneficiado e · alguén perxudic~- do". , Neste cas9,, · un dos
problemas maiores reside na .
construción das vivendas pare-adas, xa qu_e as n.ormas regulado-

ras do Plan din- que se permite
que na ,sl.la primeira páxina·se di
· -a . do secretário ·q ue está abrigado
un ha soa vivet:"lda unifamiliar por
que_·?e'réln de aplicación obrig·ató r'
·pala·-:... Jei a pbñer "tacha de ,
parcela e con todo estásºe
ri"a. o .Planeamento e. a .red.acción
ilegalidade; senón é o responsápermitin"""'d.o a sua .edlficáción. ·.Q
·'d e proxecto s de urbanizacióA 'e
bel, e outra do Sr . Novás que
Sr. Novás f~vorece . este tipo de
ed if ·caci6ns, tanto de. caráctÚ"
~orno non· está obrigaqo por leí',
vivencias. ·Coméza -por afirmar ·
p,úbl,ico .. como privado, que-· sel
como n_on entra dentr.o das suas
que "s~ en todos o"s muni¿ipios
prox'ectén ·1evar a cabo no 1 facultades, pode d icer ,. sen ·caer
dos arredores de Porriño se
t~ l- ritór.io .de .todos os mi..J.nic ipios 1 en resp9nsabilidades p.e n.ais, calpermiten .este tipo de vivendas
da provincia daride~-non hoube:ra , ~1 _quer causa. _
.
'
n n entendo por· qué aquí n9n se
Plan de Ordenación -debidamente' · 1 . ·Logo vennos decir que. o soldo
pod en fa_cer, <;:laro, a men0s que
· aprqlfado ' é .ª- ~ista ...d~ que si' hai
~o Concello é p'e queno. Fala~e
Porriño sexa un ~obd rn~ldito". ·
polil ·contra, qu_e, cobrou medio
l)n P.,lan, ·Q• Sr. -. Ñ·ovas _¡:¡firmanos ,
Despois yirá a dicer. que ·un .
que d itas -riormas -enchen lagoas. - mil-Ión . de pesetas pala maqueta
das Torrf:1s de Torneirns que lago
Plan dé Or.denación o ·-deberían
O gue non s~ -pod~ negar ' é q.!:@_
.
non foi empregada , para . nada.
facer arquitectos de aquí con
h.ai. un Plan, e que 'se bé·n .as
Tamén das 23.000 pesetas q1::.1e se
· taboas redo~das ·ae cara ao
citadas no-rm_qs teñen a restric-jón
de poderse aplicar aos aspectos · - lle · pagaron polo · informe das
público. 'Non obstante pretende
polémicas Torres de Louriña.· E
prescincf'i'r das AA.VV. e grupos
pf·evistós no Plan, ·a fnoitas das
. poi íticos po~que '!e.stán reivinnormas regulado~as. Por OUtr3 - l o mesmo alcalde dixo que palas
modificacions que fixera ao Plan
dicando un pouco ·para ·eles .
parte 61. (iras fontes din de que o
d~
Ordenac_ión que se 1le
aparelladc;)r fai · rriáis uso do
corno se o facer noved~d.és fora
mandaron
paralizar
cobrara
causa . deles". · E· iso ·que o ''seu
debido . ~as· ·suas . facultades
outro medio mil Ión de pesetas.
p.orque atrévese tamén . a . ínterrnovim~nto ~ rural. Erigadirán9s
. _pretar a's ordenanzas, sacándolle·
despois que o público tén de ter
Concluiría a sua conversa con
uºn guía porque senó'n lago veñen '"
terreo x.urídico ao-secreta rio qué
: nos dicendo que "o galego é un
é quen .t~n que ~far o informe'
os problemas.
·
xurídico. O que -acontece. entón- i · pobo explotado". lso é certo,
Cando lle · perguntamos os
mentrns 1siga-· habendo explota é
,q ue . a Corporación. á hora de
motivos polos .cales se · están a __
dores ...
dar_ un pe·rmiso _parª' unha obra
aplicar as normas subsidiarias da
província ~ - Pontevedra, cando .
tópase· cc;;>n duas interpretacióos., ·
X.L.C.
1
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· Gorizalo Ordoñez Pérez
.
.· - d
·
. es11
a 1ca _Id.e e Porriño durante 1
cando ._o franquismo. Foi da D'
Azul e mantivo contactos con'
de ~a . Mora, Portanet e
M? rtmez .. Nas elecci6ns doi Por
1
e _l:l?ll se1_ p~r '1]in, se Polo Par
qu1t?u ma10.ria <f~soluta.
. 01 ser persóa de prestixio.
ofreceran _, encabezar as su' q
UCD e PSOE (e'i<tremo est:sú
_que o PSOE nega), e que most
é que ~ pobo se ,volcou, re:or
unha hsq!Je que de menos d
censados, tivo 390 votos (hai
lembra que a~redor de 150 'vo
desa mesa estan emigrados) -,
. · A_pós d Lve.rsos . pr ob lema~ e
1
lega!S· poi.a sua actu¡¡ción anter
prc;>blemas con outros gruPos 111
pa1s hoxe, D. Gonzalo afirrn
todo s?.n. "infúndios y calumn¡
que~;
non !""erecen chamarse
soas . E l?•Putado provinc ia
C.D. e presidente da Cámara A
de Mos e engadido á do Porriño
(" Todo o mundo quer a ·
lo'' ).

Vostede foi durante 13
alcalde do Porriño, · e present
reelección na lista de C.D. ¿p
ese desexo de seguir na po
municipal? .
F o ron todo un fei xe de
mesturadas . Houbo· uns señore
chamándolles as í -se cadra ofre
á sociedade), que semente bus
ofender me a min, que despois
anos de xestión revolveron to
bancos do - Porriño pra sabe r

to econon
~on
que
ncel lais. E
e, será a r

todo o m
é mer erg

RIGOL.QYf12

ra meter
rriño no 1
ran certi"

-MATÁ.DEIRO ·INDUSÍiRl1'l D·E PORRINO

das es tas 1
e presenta 1
Disque V<J
do seu

sonas d i
presariad1
sua candid
locais of1
Non , isto
rsoas, in<

n quer ía
~

-~PARTADO

tivera con

,

S

podía aga
OE , moi 1
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·Antonfo Palacios, 18
POR RIÑO
Sección n(1m. ·2
SALCEDA D -~ c ELAS .

Na . campaña, . prómeteú ' baixar os
i!llpostos ' nun 30 por cen. e que
quedou?.
!rez, esti

·ER . pé : E é que ""Aon se poden ter
. tan altos, pois· vai en perxuicío · de
.lodo o pobo e o seu comercio , Pe~o
non demos feíto, como e.n~ todo o-· Estado, os "J)r:esupostos deste ano, e _ .· ··
agora tom,pre agardar aos. do qu.e ven .-'""· ·
Como se acometen as obras do

·ante 1

oi da D¡
tos con
•et e
;-doi po'r
lolo Par
l.

Parque do Cristo, ~.n tanto qµe as
. obras nas escolas .empezan ainda
hoxe, que xa comenza o éursa? . ·
_
O- pobo, nun ,95 por cen, está _

stixio, q
IS SUas
l este ú
e most

encantado coas obras do P?rque . Para .

.º outro .fíxose un poxecto, e é, que eü .'..

. quería amañalos todos a un tempo. F
é que hai · partidos_que se gabarí moito
· · de "esquerda" e ~on sab·e·n o que .
pisan.'
·;;:;.
. _
.·
.1.

e

. cal a postura .do seu grupo-verbo ·
das demolició~s de obras ilegais? .

te

13

:e de
señore
Ira ofre
nte b.us
lespois
ro n to
saber

eía ter ·levado eu, e que so mente
paro n ·12.000 P_ts . de can~d. fi xera
havia xe a Madrid, eses 1nd1v1duos ,
e ·non lles podq chamar perrsoas,
andona ron ao pobo . Cando entrou
e señ or , Manuel Anton io Valverde
mingo, despois de perseguirme a
n, cando se demostrou que non
ara unha cadela, xa empezou a
aer. Ao cabo du ns meses, abando os r.o ncel lo, que a·u se son o
bernador Civil métoo na cadea,
rqu e é ilegal isa, d icindo que en
to qüe Pontevedra non lle amañadunha licéncia, el non voltaba . E
problemas hai que solucion alos
dos, señor. Aos poucos meses
eimouse o concello, e desde
uela, eu tiña a todo o mundo aquí
pre na oficina, que eu non tiña
cesidade de entrar no concello, que
·o un filio abogado e chorou
itas bágoas cando isto acabou e
to economista .. .
Oíl
quedaron mais C a
tres
ncella is. E entón, eu non sei por
e, será a miña maneira de ser, viña ·
todo o mundo a aconsellarse, que
· mer erguín da cama dunha vez
ra meter a UA pobre de aquí de
rriño no Hospital, que aquí non de
ran certi ficado da Beneficencia.
das estas causas unidas fixeron que
e presentara.

º

Disque vostedes pagaron a campado seu peto; e na sua lista hai
rsonas claramente vencel ladas ao
presariado, como o sr. Riego. lfoi
sua candidatura de forzas económilocais ofredda a C. D.?
Non , isto xurdiu entre un grupo de
rsoas, independentes, porque eu
n quería ir con n ingué n, que
tivera con Franco de alcalde. e non
podía agachar... Ofrecéronse UCD,
SOE, moitos . Eu dixen que non,
ro pensamos, e se nos impugnan as
eccións ?, l quen nos defende da·
ueJ·a ?. Un dia apareceu Sobrino, de

AP de Vigo, moi amigo meu, a pedir
axuda para as xerais; eu pense.ino e
dlxenlle "e por que non no·s presentades ? " . E presentáronnos. Eu aceptei
ir con CD porque, como non gañara
as xerais, non me chamaran oportunista. E é que a miña candidatura era
de persoas e non de partido, e se.
gañaba, non poderíª° d icir que me
arrimara ao sol máis quente .
·

Estando vostede ausente da alcaldía, o concello ardeu. Daquela
pululaba por ali xente con UCD. A
quen benefíciou este incéndio, se{JJndo moitos, intencionado?. Eu non ouso decir ta·nto. E
perxudicou a todos. O meu devanceiro s mintiu en todo o que _d ix o . Dicer
que of icinas que estaban en uso eran
almacéns, ment ira. Oue avisado, viu .
unha fumaredq baixo da po rta? que
era pequena, e 1-0go avisau aos
bombeiros, eu digo, é que algén podia
estar asando sardiñé!S. detrás da porta
para non mirar qua había? . .Outra é
que ali non estaban os sigantes e
cabezudos, e outra, cómo se pode
d icer que . ardera un millón de
pesetas? .
Non senda depositario, e non.
tendo por que. ter un millón de
pesetas do concello no despacho dun,
cómo se pode d icer iso cando arde a
casa? . lsto perxud icou moito. Ouedqmos -sen documento~, sen Plans
).(erais ... Perdé ronse tapices, o edif.íci o tres anos sen reparar ... Pódese
consentir isto? .

Vostecle tivo problemas dunha vez,
que despois de voltar dunha viaxe de
Madrid, veu con moitas presas para
adxudicar un proxecto. O BN-PG
quería que tora a concurso, e vostecle
alegou presas ...
Hai quen qu er que non se faga
. nada. Se tora a conc•Jrso, tardaría
dous ou tres meses, e non se
empezaría este ario.

· E todo onha anarquía, pema ·nivél
do Estado. Autorizar non se autoriza, _
pero, como controlar todo o conce llo? . E a un pobre traeallador -que .'
edifica sen licéncia, i"moslle tirar a
casa? . Aqu { no Porriño hai unplañ
dendé o 68, que non haberá noutros
sitios que· non hai un Plan ·que pare as ·
edificacións 'ileg?is?·.
". ..
,

· Nas festas, por que lle rebaixou o
presuposto á A.V.? . .E por que non
quixo os carteís en gal~o? .
Mire, se fara por 5 .000 pts. póñoas
do meu peto, pero non do presuposto : Pero dixeron da A.V. que tiña
todo de ir en .galega, e. aquí a A.V,
non manda. Se somos un grupo de
galegas, énos igual falr o castelán ou ·
o que s~ñé! r pero hai até cubanos
aquí, e a min góstame ·que todos
entendan o que irnos dicei' .. . Oué
calquera deses non é mais galega ca
nós, . qÜe é m~is castelán i;ando ffe - ..
convén ... Porque os hai
chegan ás
sesións "E que no axuntamento .. .''.
Pero, que é isto, hom? . Na Diputación están do PSOE, de UG, é non
escoita unha pálabra er:i ga lega, .e é.
hai casteláns polo medio ... E é mellqr
. talar o que nos en"sinaron e non rri"eter
a pata ... " E o prngrama en galegó
habendo casteláns. .. parece un des.precio. E foi bil inge, así non 'nos
metemos con nenguén:
E que nos canta da cea q ue- tivero.n

que

aq1¡1i·. ~ai

uns aias co señor Fraga? .

Poi_s nada, que -quixo vir para nos
felicitar. Encheuse C!ie xente, non sel
se por Fraga se por nós . E n_ós
contentos, é un honor que un sr. diputado, líder do partido, nos queira
felicitar. Se ·nos · fai ' algo outro
dirixente dun partido, nos tamén ·'
,contentos. Gixemos unhas palabras,
non molestamos a nenguén .. . Dixemos que faci·a mos poi ítica municipal,
·que non eramos ningún grupo parti dista, é que faciamos poi ítica do
pobo ·e para o pobo.
E é que a nós non veu ne·nguén
para nos· ºa xudar na campaña comq
outros gn.Jpos . A nasa campaña foi de
"Vota a Gonzalo, vota al amigo, vota ·
al grupo". ·
·
·

GUILLERMO P.L.
fOTO: XAN CARBAL LA

c;r único. grupo .. políti~o. , prorrog_ádo -ájnda non se habili,
galego coµ P.reséncia: .no con~
tau, . consideramos que· en .base
cello do Poll'.iño é o Bloq~e
ao -estüdo · do presuposto, ten de
Nacional- - .P ópular · Galego.,
sé . ' fácet o .° dev_anc;lH9 }?l~n .
que ..conta con dous ~onée
Pódemos contrastar a necesidade
llais. Veleiquí o que- nos - ' de obras verdadeiramehte irripormanifestaron.
. tantes . na vila, talés como- o
-amañó. ~dá. traída de .augas, -¡jois
"Os concellais do Bloque
que a . auga é irrsuficierite e rton •
t~ntamos desdo .éomenzo que a
potábel, _a maño da depuradora,
_Corporació"n definise. unhas nor' pc;>is que os refugalos· ván a dar
mas mínimas de funcionam~rito
directamente ao río Lauro ~ a
interno, "en tanto non exista
ap~rtura da rua do · Cando.,
. unha nova L.ei de.Réxhne Local.:
éreaciÓn dunha Guardería' infan- ·
As 'nasas propostas non . se
til, dun Ambulátorio con servi.aceptaron e asi, temo·s que: as
cio de ·urxé.ncia, · apertura qe ·
convocatorias das sesións ·fanse
novas ruas, Pabellón polideporticon 24 ho[as ~e adianto. D~ste
, .vo, etc., etc., Outro . ta'.nto
xeito, sen tempo necesario para
_poderiamos falat das parróquias,
revisarmos os ~~pedientes, o
que . sempre estiveron mat~ina-·
orde· do dja confecciónao o
alcalde _ sen contar !)en c9as · das: ·os problemas que enumúa- .
' . comisións nen ·coa propfa Perma- . mos ·seguido segueh pendentes
d~ ·solución::· t eléfonos públicos,
nente, senda : asi, el ·o único
.asfhl'tado .:de caníiños, alumado ·
responsábel de q.ue nón se' traten
público., c;analización de regacertos - asu'ntos. As Cemfaións
dfos, traídg. de augas, etc, etck
.informativas elaboiounas o alcal. Aparte· dos-pr_ob.lemas xa citade 'º e. están presidiqas por merridos; o grupo máio tit-ari_Q, CD ,' no
bros exclusivamet1te de .C.D. ü
seu funcionameri.to actual é - seu momento_fixo alardes 'propapraé'ticame.nte "nulo, demorando· _,gandísticos, ·tales como .a reacti~stematicamel},te o"s expedientes. ~ vización d.o · Poio Jndu#íal 1 en
con~reto a. reapertu-ra~ e CORFI,
Canto á representación e partie a creación ~e novas postós de
cipación dos viciños, está.,_,!.otal· traballo co~ implantación-duriha
mente pechado, -: tanto directa
z·ona Franca; a reestructuración
como indirectamente. Así ternos
da · Praza" de Abastos; redución
que a pesar da insistencia por ·
dos impostes nun 30 ou un 140
parte do BN - PG de - que os
por cento. A realidade é ben
. pedáneqs os ' escollera .. a parró ·outra. O que se pode' contabili- ·
quia, foi o alcalde dir-ectamento
zar no que. .vai de . xestión
quen os nomeou a dedo .. Desta
municipal ·é o urxente amáño .do
situación despréndese _cfuramente a postura per~onalista e - Parque · do Cristo, debido· . á
prQ.ximidade das festas locais
caciquil do sr · alcalde, co apoio
para ter cpntenta á galería,
incondicional dos mém bros do ·
esquencendo que· antes das festas
seu grupo CD, márxinando deste
xeito non sornen te _os viciños,. - se encetaba o curso escolar, e a
reparación que seguindo viñ~os
senón os restantes membros da
reclamando ainda non se levaron
Corporación,·
~o caoo.
.
Dada a ineficácia. e .infanti- ·
NECESÍDADES DO
lismo de~astrados por CD, o
CONCELLO
Bloque ,nón vai ser cómplice 9,a
Tal como queda; exposto no
·sua xestión. Para isto, considera
n~ésário é · imprescindlbel a
apartado ~nteri.or, a xestión
muqicipal ~ . pódese calificar de · ,,,·participactón dos vidnos na vida
ineficaz, a pesar da nosa inten- , -municipal, asistindo aos Plenos e
ao. mesmo tempo, org,anizándo- ~
ción de colaborar e paqicipar rr·l""
sólµción dos problemas. A prose, para poder conseguir que por
posta _,é:lo Bloque fo( . ~e . a
.parte da Corporación se ·vaian
C6rporadón ' debia ~laborar un
' darido respqsta aos · problemas
.Plan d-e Obras para.este ano, para
plantªxados. ·os conce,llé!is do
o que, e no s_eu debido tempo,
BN-PG ·seguirán . propo_ñ~ndo:.e
pre-sentam9s ' tin proxecto; -dado
'defendendo iniciativas que resque o c~nceUo eonta ~un superápost_en__. aos intereses J>opulares,
Vit de· 24 millóns á1nd·a sen
par~ o que agardamas .. coa
distrib11ir, . _,e -que o pterupo.sto
-colaboración-de. todos os viciños.
<

·. NON D.E IXE DE VISITAR
EN PORRIÑO A CAFETERIA
DAXUVENTU

C/ Domingo Bueno, 8·
' PO.RR,IÑO
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hei de levai: unha vota
· 'de vino -e unh.a boJa de
· pan do Porriño. .
t

.

Un dos pans .de maior so na da
'Nosa Terra ~ sen dúbida o
. IPr~d ucido polas panadeiras d~
.... Porriño que· en tempos· non. mo1
lonxanos eran .perto de 50.
Actualmente- quedan 12 que
seguindo co forno de ! leña
manteñen- unha :tradición herda-,
da na mai9r parte dos casos.
Unha delas, néta, .fílla e nai.de
panadeiras, . Dña. Erundina Rodríguez ·a través das suas
outro caso que contafa µnha. vez
lembranzas a historia .deste pan
miña nai ... Dun dos fillos, non _
que· "non contanos che.ten máis
sei cal seria, tiña o cabalo á porta
segredo ca o traballo e o t~mpo
cargado :para ·marchar a vender o .
que leva".
_.
pan. C_éndelle aS_ dor:es e colleu ·
"Cando aintia non usábamos
meu pai, fíxolle. o caldo e todo ..
levádura, ib.arrto-s onde D. Carlos
Meteuse ·n a cama · e tivo a
e mercábamoslle 3 chicas de iseo
criatura e . despois erguéuse' e
: e coa masa vella faciamos o
·· fermento. A forrada levaba, ' marchóu a 'feira·. E mamá tivo 18
fillos!
~
.·e ntre -amasar e poñer a levedar o
pan, de 4. a 5, horas. Agora anda
pelas duas horas .p orque ~on lle _ .o RACIONAMENTO
botamos aceleran te nengún ·e o
''Cando ·o racionamento quen
. '
forno quere o seu tempo".
mangoneabá eran os falanxistas e Tempo que .nunha panadería
industrial é duns· 20 minutos, ,, os caciqües ~ fac1annos dar
pero que permite a estos artesáns
conservar o sabor e calidade do
pan despois de do.us días . .
Hai anos, nos tempos que
Erundina chama da condená, ian
seus pai_s cun burro · ás feiras,
¡ehegando en moitos casos a "
Vigo, o pais a vender zocos e a
pai o pan. "Cnando era rap¡:uiga
sempre me atopaba na escola .
>POla· noite coas demais filias de
jpanadeiras xa que polo dí~
.tiñamos que a~udar. a tallar~'.
Pouco despois andaba ela co seu
burro" que che era inoi
malicioso, deitábase no chan. :.
Ai, quedas a( .. .eu voume1 e
botaba a andar e asi que miraba .
qu~ .andaba ,un treito bon emó.r;
erguía se: Cando nos quexábamos.
'a miña nai decía... Ai miñas
fill'iñas, non valedes para nada!
Erache unha vida moi esdava, ó
chuseo era a 3 chicas e dous un
Feal, e mqitas veces tiñamos que
.vender. o \1iño e a augardente para
pagar a fariña. Unha vez fora.mo's
~pagar unha, letra e f~ltábános
¡7 ,50 ~ mandárona ao -notario .
~ira ti - que tempos! Ou aquel'
•1
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O conto comenzou no ,55 coa
sol i.c itude de chan inqustrial á
Corporación Municipaf para a
)>
instalación dun Poi ígono. Des2
v-n
Asi · en cada tinha destas
pois · v irian as ofertas administra~ panaderias familiares as vivencias
tivas a beneficio das empresas
. ~ , p~·rs?r:ais re~onstuen .parte · da
que se vmeran instalar · nel:
, r- h1stona da vila,, que agora coma
exencións fiscais do 75 por
·~ ·, ~ . ai;ites,- ·e parada obrigatól'ia pra
cento no imposto de tráfego de
quen .quere .. acompañar o xantar empresas, sobre a importación
co complemento enxebre tio pan . · . de bens de equipo, rendas do
artesán.
~apital. . . liberdade de amortización durante o primeiro quinO futl.iro ·parece estar aseguraquénio e coa preferencia na
.tanl:os; kÜos de pan por saca de
do ainda que conforme di Cárlos
obtención de créditos oficiais e
· farma .. Eu ' e . mais · hiña irmá
Alvarez "com"pría - que nos
unha subvención estatal d·o vinte
colliamos :d dus - adoquíns e
subvencionasen a fariña ás
,por cen da inversión entre outras
metiamolos no sac~ baixo ó pán · panaderias de. leñ·a, xa qu.e a
regalias . .
e ao - chegar a p~sar dic;ian as
produción é mo.i pequena debido
Asi fóronse instalando unha
demais pánadeiras Eu . non sei a
á lehtitude · do proceso. Asi en
Asunción. como é capaz de dar - moitos casos ·u nha vez que morre
r:estra de indústri as que, ao
poucos, rematado o prazo de
os quilos de pan! Pois dou milla
a· vella, pechase a panader!a
filla, a· nos sobra:nnos sempre!'
beneficios e · por non vi r
pórque practicamente nori comEntói;i gardabarrtolo para aqüelas
apro veitar recursos senón a
pensa". Esta é unha l,Óita dos
casas que "eran unha ch ea déles e
transformar os
que viñan
panadeirós de Porriño, dispostos
non se arreglában 'co Kg. que lles
doutros lados, por exempl o os
a seguir, a xeito tradicional
toca.ha".
.
textis de Catalunya; o aceiro
facendo un pan qu~ Che sacan
"Tapien doutra vez veu un
procedente de Euskadi .estas
das mans! .
desa fiscalía a decomisarrñe o
empresas de coxu'ntura ·comezan
XAVIER B. IV~ARTIÑO
pan , saltou . por ·riba do portal, _
a desfeita. ·
A partir · do 73 e 74 vemos
pois a Berreras venderlle Censa á
Duro Felguera e como paulatinamente dunha plantilla de 800
traball adores pasa a ter 70;
vemos como pechan as Limas e
!-- fúndese . Tradela, adicada a
cables. Despois é Dresslok, con
500 traballadores que ainda
hoxe non cobraron integramente·
o que se lles adeuda; Corfi; a inda
na memoria de todos; Cegalsa,
convertida ,,. nunha 'Sociedade
Anónima Laboral e, para remachar, os terrees, dos que
concesión fora por 25 anos,
paralizados para o seu aproveitamento m1,micipal pero aproveita dos para vendelos como alm acens.
Quedan pois, os restos do
Poi ígono con empresas que se
manteñen caseque de peonaxe e
artelladas en base a recursos da
POR RIÑO
bisbarra com·o madeira, barro,
aeirivados do cemento .
o sonto doruo menos de 1o·
anos ...

SACANCHO DAS
>< MANS
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· e~t'ori eu .enchin o -fbrno ,de leña
copan c,lentro e ardeu todo. Pe o
· que hace! Dicia el... nen ~ra
vostede nen para ·!Jlin cq,ntesteille ... Pe?si que~ me mataba!

San Benitiño.do coto
redondo hei de ir ala
mina nai se non morro

ESTANTERIAS
-ináquinas de esé:reber ··
-móbiliário
--:-mamparas ·
- ,oo br eteitos
-paletizáda
-tanúrado ·
- mostradores
-vitrinas ·
- góndolas
-;:-iristalaci6n,s
comerciais

SUMINISTROS .
INDUSTRIAIS ·
.- .v alvulera
-vapor
-tuberias
-:-~d~ e piñons
- racores
-purgadores
·-bombas
·-aparatos ·m edición·
.-acx;>p~mé~tos · · ·

OFICll\tA, EXPOSICION _E.VENDA
&ua ~ntónio P~lácios, 26

(Edificio Unión) Apartado 3
Teléfonos: 986/331451 e 331490
PORRIÑO ~(Pont~vedra).
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ca~mpo de futbol e en 4 ar:ios ·nÓn
déeimo· cabodano. ralamos coa
Dez anos cu'.11pre xa . , .ª
nos deron~ nén unha "peseta·.
Di; ecÜva, · presidida ·por · D.
ociedade Deportiva q~e . ma1s
d Íq chegou a dicerme Oes, . ti
Valeriana ·Calde~a na préséncia
at isfación ten, ofe.rec1do_ ª.º · ·a o Ex-Presidente· Ciiille·rmo ..Ro ,
·como non pensas poi itic_arnente. ·
eporte porriñes, cdonsec~e~~cta
coma min, non che vou permiti r
dríguez Mito". Este · relatanos
rexo traballo · uns v1cinos
0
. facer · carreiras·., Vouche fundir
as orixes e os . problemas ·da_
percurando oferecer unha
SPOL! ". .
. .
primeira etapa, na que un grupo
ue
.
,
.d d
lternativa deport1v-a a moc1 a e
de ·am.igos acorda comezar a
"Afortunadamente l'J<?,n /oi
Munidpio, er~ueron unha~:
0
'Organizar equipos, .fundamental- .. capaz de éumpri r . a améaz.a ~
·i~ión ªº· cicli~mo ~~e. pode
hoxe en dia o Clube Cicli~ta é ·
mente . infantis, das máis div~rsas ·
onsiderarse c<?mo a cna1s ':mpordisciplinas: BaloÍimahr Ba.l onces·uriha realidade, mais s·en dúbida
ante da Prov íncia.
.·
.
to, .Fútbol, ciclismo, atletismo ...
a responsabifidade de ' que·- se
SPOL, Sociedade. Poi ~deport1todos eles tanto masculinos
foran ao tacho· os_ equjp9s dos
a confirma a triste real 1dade do
como fominin·o s, .
- óuúos Deportes é de ,_ql:fe_n
eporte galega, a· dura~ penas en
· "Naquela primeira etapa, ven·podendo e. debendo apoiar, noné grácias o desinteresado
do que eran moitas as obrigafixeron · máis que poñer problesforzo de aficionados que
cións e moi poucas as diversións,
mas".
nfrentados non so ás autorico.mezamos a organizar todo
Porriño segué co mesmo
es tes pr.ém íos en
cicli smo i.-~fantil era mo~al para
ad~s Municipais senón tamén ás
tipo de competicións ... decantaalcalde, -e tamén sen Polideportirapaces".
.
OS
rapaces;
e
-Un
mestre
de
ederativas,- seguiron teimando
do topamos coa incomprensión
vo:
SPÓL · é especialmen!e ··
Ourense · dixo nunh·a Asambl~a
or ·levar adiante o deporte
do Alcalde, que por ·desgrácia é o
afectado, por ,. esta caréncia de
VOLTAAGALI.CIA
en Lugo _que non quéria-.fillós
ntendido co_mo esparcimento e
mesmo que está hoxe, e que eu
· instalacións, precisamente por
tarados
...
·
·
Por
fin
auto.rizaron
eio de formación da mocidade. . tiven que aguantar como quen
este motivo teñ~n s9líciJado,
· 1-foracio · B_9rros, qu írituple ·
· tales probas .cando SPOL xa
Pr~cisamente nas vesperas das
após da_ confección dos planos
leva unha cruz ao lombo ... todo
campeón galego de Ciclo Cross,
.
levaba
3
.anos
pQla.
sua
canta
e
·
estas estan celebrando, naturalcorrespondentes, a corístrución . · hoxé en d~a Gaffcia._é· do mellar
eran problemas, por noh deixar
:tamén .Pertec;:e . como . Direct'or .
ente cunhas probas, o seu
dunha pista. A urxéncia ven
nen
podíamos entrenar no
Deportivo a SPO L, ao mesmo
xunto con Cataluña,onde non se
dada polo indudábel perigo das ·
tempo é Federativo e comentá
sabe por'qüe xa perrryitiran móito
· carreteras do Município e poi.o
respeito a posibel VOLT A A .
antes".
.
feito · de qye este ano xa foron
.
Manuel Carre ra Boµión, Cam- · - GALICIA.
atropellados dous rapaces.
·
. "Efectivamente n.a actual Fepeón infantil do ·Estado - é " un .
"T emos que sacar os crios da
deradón témoslle ·dadó moitas
froito · des-te . labor constánte do
carretera, porque unha ll]Orte xa
voltas á Volta, mesmo con ·
Cl·ube ciclista: que .. ven ·senda.
seria o ultimo
Manuei Sió, o
presupostos, e desde l9go é tan
· patrocinado. por· unha firma
Vice-Presidente e veterano da
'f actíbel como outra calquera,
Com~rci"al...
roupa; · desprazaDirectiva fai a seguinte ~bserva
pero ternos i.Jn problema que é a
rrientos, tubufares .. ·. pero non asi ~
ción: "A Gorporación débía dar
Organización... é
causa de
as probas . que· segueñ senqo
r:noita máis preferencia ás esco- nioitos meses, mesmo din anos,
·financiadas por aportación.s do
· las, á Sariidade e ao deporte-, e
pero · ainda que ternos xente
vicindário e doacióris-dos comérnoo por poñer .un caso, orde_na·r
preparada - sen apoio económico
cios~ · A
Féderación· tarnen
o ~rranxo do Parque ·d·o Crist0,
noA hai xeito de garant'izar· un
ap~rta, u ftimamel'.lte a met<!d.e
que . xa foi .asfaltado - o anb
razado oportuno os aloxamefl- i
dos prémios .en efectivo. Pr,erhios
pasado e custa ·uns millóns moi
tos, - as saídas e chégadas de
obrigafóriGs ,R_9r arde tja F_edera Precisos para estas outras necesi·etapa,. etc., todo o · que é a
.ción Esp.añola. ,..,e ·cos que a
dades de-primeiro plano".
·
organización coa comp'lexidade
Directiva mostra o-sew desacordo
No - anecdotário ··. das trabas
que represe.nta. Por ta rito ,_ de
· m~i g"ráfica e sentid~mente po:r _
postas
a
este CI ube _ que
mome-nto n·on é máis que -untia
meio de Manuel Sio: "A min xa
actüa lrnente conta con ,...4 8
. idea anceiada .con moitas dificulme te ñ " p-0sado de dicer i'le.. á:un
licéncias, na sua -meirande. parte
'dades actua'l mente in~alvábeis".
rapaz que gaña unlí~ - proba ...
de i c:ifantis e cadetes,- hai
A Directiva de SPOL para
- Tocáronche mil pesétas iEu
algunhas rea lmente piotore-scas,
rematar, ·quere faGer un chama•
nonas . q\ .1ero, prefiro - un~a
se as conta o Secretário Manuel
.. mentó a todo o pobo de. Porriño
medalla. Entón por ver corno sai
- Anxo Alonso : "Sempre nos
e . . en espec,ial á Corporación para
dígolle·: Pero unha · medalla
orientamos cara os r apace~, ási
que decididamente, apoie . º~")
cóstache 20 pes9s, podes mercar
empezamos co ciclismo Infantil
deporte
e esta ' . loita que
dez! Nón qt:rero me.rcalas; quero
pero. a Federación Galega proiéonsideran en benefício dé-todo
que ma dea! _... lso a mili
o · Município .'abríndolle esta.
biunos facer carreiras desa
énclieme dunha satisfación tan ahernativa deportiva á mocidade
categoría porque entre outras - - ·g rande que por iso estou aqui, e .
da-Vil
opinións habia un · r:nédico de
polo tanto vexo o. ' erro . tan
· grande que se comete · tland·o
Pontevedra que dicia que o
XAVIER B. MART-INO
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Moito · máiS
que unha si.m ple
coCi.ña!

a.. ·

PUtCRITUDE
E BELE2A
M6beis funcionais
adaptábeis
a ~lquer necesida'de'
e espácio.
Sexa cal for a sua forma
ou ·tamaño,
r nós adaptaremos
a sua cociña desexada
. alegre,
limpa ·
.e bonita,
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SOBRE -As--vE-N TAXAS
DA: ENTRADA ~MA :O.T.A.N.
J~>

Falar da OTAN .como fala~ na propaganda diaria ~ben
bo para . que ninguén se enteire de qu~ vai a co~Sá e, xa que
lago, pra. non inquirir no que · ~ea 1mente. nos m.· t er:~.sa , p or.
· c10, l:_monos
.eso, e pra · crarexar .unha miga ·este 11ego.
p-lante'xar o asunto en b2se a I?reguntas e respostas
elementais. [\sí.
; Qué e a OTAN? .
., OTAN e rnáis a NATO, que é a mesma.cousa, veñen
A
sendo iilS sig~as de ORGANIZACION, TRATADO, ATLA~TICO, NORDE. As siglas NATO sign.if~can o mesmo,_pero
~n inglés: North, Atlani:ic, Treaty, Qrganisaüon.
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¿E qué fai ;¡ "d·e mocrácia"-·riorteamericana cando
un
_¿E por qué as dereüas están do lado da OTAN?
?
pobo ·n on quer segu_1.·r o~ camiños ·q ue a ela lle interesan.
. Porque moit. isimos dos seus dirixentes están meti'd'
·
Po
is
o•
de
Allende,
ou
a
intervención
directa
,
como
·en
nos
neg.ocios·das mu1tinacionais yankees.
·
' ,
_G uatemala no s anos -50 ou Cuba nos 60, inda que ésta Hes
·_ ¿E non hai outras posibilidádes de buscar un sist
· saiu mal.
. .
.. ;
·verdadeiro de estabilidade pra mflnter a paz?
e
¿Qué vai logo pasar .agora en Nicaragua?
. Haino. A seguridad ..
e d. a Europa poderia se_atopa• n
Xa o veremos .. Se o choio non lles vai á medida aos ·s1 st ema. que iora
~
·
sov1et1co ne~- norteamericano. 'U
Y-ankees, non é dubi_d oso -o pronóstico.
,, .
Europa do Oeste neutral poderia ,prestar un apofo b'.
¿E logo_pra qué serveª· OTAN?para o desarmam.e nto .e liquidación dos bloques antaª~~
Pois, - non - servendo . pra _salvagardar, dos dereitos
cos. Nesto o .I?editerrán;o tén. unha grande impon:
o -?'
'
h11manos, nen da aemo.erácia, .nón esquezamos que, amais
pola ~coaperac1on dos paises africanos e a eliminación
¿ u sena·
· ·a -~da utilización ·das dictadur.as locais; no · mesmo tratado
flotas. da URSS e USA. _E sta 1'dea e>spuxe'rona
dalgu· n xe·¡
Que
é únha · organización dun tratado, ou sexa;· que
...
·entrada na OTAN supón como pouco a entrada nunha estivo o réxime fascista de Oliveira S.a lazar é o da .Grecia dos os fqmquistas Castiella e López Bravo, pero non debe 1
ORGANIZACION, coa . dependencia . cor:i'espo.ndente a ·Corone_is- é moi ..craro que non . serve máis ca -para a esquencer · que se debe aproveitar todo o que conduz'a a
pertecer a unha estructura organizativa.
mantenza gos intereses económicos norteamericanos.
•
ml!n~ial. A entrada na OTAN supoñeria xa no futuró
¿ Quen está p.o. Tratado? .
.
,
. ¿E a OTAN µn tratado defensivo?
imp~sibilidade de tentar unha paz serea e verdadeiramen¡
Bélxica, Canadá, Dinamarca, Francia, A lemania _Fede:
_' Do Art. 5· dedúcese que ·non: "As partes acordan que querida.
,
ral, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Holanda, Itália, Noruega, . un ataque armado contra dun ou rriáis deles en Europa ou
¿E interésalie á OTAN militarmente a entrada .do E
Portugal, Turquía, Gran Bretaña, , e 9 s Estad 9 s Unidos de· América do Norte considerarase un ataque contra de todos na organización?
·
·
Norteamérica.
eles''·
Naturalmente, pois for~a parte dun espacio estraté
·
¿Quen manteñen a sua independencia político-econó¿E.eso non é defensivo? · .
·
camente indispensable para os intereses USA, de Bre~aña1
mico-militar?
Nqn, pois obdga a atacar a quen non se ve atacado inda Azores, coas illas Canarias e máis as Baleares. Este espa ,
Pois S~ecia, Finlandia, Suiza, Austria, e inda Xug(;)slavia ·que non e.x istan intereses próprios · polo · medio. Doutra constitue unha posición estratéxica indispensábel para
e máis Albania. E polo de agora, tamén é independente banda, esto vai en favor exclusivo ele Norteamérica. Asi, intereses de Norteamérica entre o Atlántico e
_
·
·
cando o conflicto non lles vai ~os norteamericanos, ao ·que Mediterráneo, ~ inda por riba, dalle moi importantes port
España. .
¿Qqen manda-na OTAN?
_.
..
.
lle toca· ' tén de . se defender- soio. Exemplo, Francia e de guerra. Ama1s non podemos esquencer que lles importa
Po is un Consello · Po h'tico e un Comité . Militar. O Portugal, nas' suas: -guerras coloniais. - Ou 0 caso do. · mantimento do rádar español xa hoxe enlazado coa OTA
comandante supremo é sempre. un norteamericano, e dos enfr.entamento Grecia-Turquia cando 0 de Chipre. Nestes Inda máis, o mantimento das bases no Estado español
tres Comandos Superiores que tén a OTAN, dous 'son casosª OTAN non act.uou.
decisivo para a supervivencia 40 Estado de Israel e o contr
norteamericanos e un inglés. .
¿Serviria a OTAN pa.ra a defensa . militar do ~stado do Oriente Médio . ./
•
.
¿Cando se formou o Tratado? .
.español?
.
·
¿E p.ó dese decir que OTAN teña aX"Udado dalgún xeil
O 1'4 de abril de 1949.
De ·certó que non . . Dunha .banda, . que xa ternos á defensa -dos dereitos humanos?
. ¿Había daquela Pacto de Varsovia?
experiéncia de. que non .intervén máis ca cando a USA lle
Xa vemos q.ue todo ao revés. Axúdou a que USA o
Pois non, non 0 había.
.
. ·-1
..
interesa. Doutra banda , q'ú e non se. ven nemigos erares; en puidera · conculcar. ao longo do mundo. Lembremo
¿Canto tardo u en formarse o Pacto de Varsovia? . .
todo cáso, o máis . probábel seria Marroeos por Ceuta e . outravolta . a Allende, a protección ao corrompido
Deica o mes de maio dó 55 . Daquela, por riba . da ~elilla, .e nesto é evidente qué non ía intervira OTAN.
despótico Shah,_ as guerras do Vietnam, potenciación da
presencia de Bonn na OTAN veu a de Turqui'a e Grecia. E
.E lego, ¿é boa á -OTAN pra mantera paz? ¿O~ será
dictaduras latinoamerica~s, e das do resto ao mundo.
como consecuencia, pola presión ·d a guerra fria norteame- mellor outro sistema?.
longo mantimento do réxirne represivo de Grécia e
ricana, formouse o Pacto de Varsovia.
pactos bilaterais, como o fjrmado con España, que perrniti
Os norteamericanos , ¿non f!xeron máis ca o Tratado,
O mellor é rédu_cir· o. mim.ero de nemigó·s reais, e sobre a represión do fin do franquismo.
_
ou a compañárono dunha polfü.ca de cerco do mundo todo, non crear novos nemigos que non son riosos, senón
Segundo esto, ¿qué consecuencia traería a en trada 11
socialista? ·
·
· doutros.
· . · ' · '
OTAN?
Pois o certo é que USA, aparte de éoma.ndar de 'feito a
Non dando ventaxas - defensivas, . ¿daraas a OTAN
Sen beneficio ningún, crearía un novo desequilibrio
OTAN, foron crendo organizacións parellas polo. m'undO políti<;:as Ó e_qmó_:rp.icas?
.
· :
.
alineándonos frente den.ovos nemigos que hoxe non temm
enteiro, no Mediterráneo, Oriente Medio , Océano Indico,
_ Non. Políticamente · entrariase nunha organización Ademais, ao con_vertir ao Estado español nun depósit
sul e sudeste de Asia1.e deica o norde co .Xapón. ,..
presidida polas ideas dun anti.ccomunismó "made in USA" atómico, convertiriase nun obxetivo militar de pr ime·
¿E cómo deu feíto esto?
. que · couta ou- eiva· a realidade democrática. Económica- orde.
Apóiándose nas dictaduras· locais: Irán, P.aki~tán. lrak; e. · mente, traeria uns gastos moi d'Uros pra o pobo.
Económicamente, xa fa1amos, e políticamente entra·
tamén nos goberrios represivo.? de Filipinas e ~orea do SuL
· , ¿Gastos por qué?
,,,, .
ri.dse no xogo internacional da política explotadora doi
¿E qué métodos se empre·g aron nestas organizacións?
E craro:. HoxeRdia hai bases USA polas que USA paga e USA, perdendo toda posibilidad e de voz enfre :;ite dos no¡
..,
Pois a instalación · de máis de 200 bases, maiormenté · mantenas. Se o E.E. entra ha OTAN, haberá que mantelas alineados.
.
navais e aéreas, ~r.redor da perifériá da IJRSS.. . .
sen recibir nada de Norteamérica, que seguirá nelas.
Logo, ¿a quen lle convén a entra do Estado españoln1
· ¿E non fixeron máis nada?
-~ .
¿E non melloraria o equipamento do exército?
OTAN?
·
Pois s~ _que fixeron. Firmaron ratados ·bilaterais ; como
Non, o que melloraria, á . conta nosa, seria o
A quen teña intereses económicos presentes ou futuros¡
os das Bases españolas. ' ·
. ·
·
equip~mento-das unidad~s· do exétcito na OTAN, pro non sen dúbida que sí. O que non ' os tén, os máis dos cidadán~
¿E 'friáis nada?
. ·. do resto. Os gastos, asi, serian os de hoxe, os das bases, deberiano pensar. Ningén poderá negar o que queda dito,dj
' )nda queda, honi.. Manfiveron a guerra-..do Vietnain. · unidades na OTAN e maniobras da OTAN.
no:q ser con paroladas para atontar a quen as lea. Todaa
Derrocaron - ou axudaron a derrocar- o réxime, democráti· ..
¿E de onde ia sair ese gast~?
salvación fica en non facer máis ' 1 política de medos'.
cp · de Allende, e <lomearon e dominan Latinóamérica por
Necesariamente do noso presuposto, ou sexa, da Semente pode salvarse un pobo quese .enfrenta e loita. Cos
meio da protección e éixuda ás dictaduras dos paise,s do di'sm.inución . do do ensino, sanidade., transporte ... todos os medos non se chega máis ca á morte lenta, que é a pior das
Continente Sul.
cap_ítulos do gasto público.
morte~.
·
1
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...
conflicto provocado poto Ministé.rio de Equcación
Ciéncia pola redución d.e praza~ de mes.tres nas.
colas estatais, que afecta en medida distinta a
iverso~ pontos do Estado, ·ten estoupado .en
talunya-Principat cunha forza· especial ma i0rmente
as comarcas do entorno barcelonés, e dur,ante · .
luns 17, dia que tiña de comenzar o ~urso escolar.
I'

que o Ministéri~ ven de· crebar os
acordos a, que . to~ante . ~ este ·:·
ponto chegara ,. co "conseller" a ~
prime·i ro·s ,.de . mes', no sénso; de
qu,e no~ . sé feéJucirian ·as pr:a~as
d~ica agora existentes en ningun·ha · actividade nen' ·. servício
- docente, é .que se crearran todas.
.as . nec'esárias . , para _ as. novas ·
comezo do curso escolar na
unidades· de EXB e Prees~olar.
maior parte dos centros escolares · "Q1 M EC", segue a nqta, !'efegue a ~·'
do entorno industrial dEfBarcelodésco_ñ ecer na sua planificación
na. 500 Asociacións de País
o déficit crónico da escala
teñen enviado telegramas de
estatéll en CatálÜnya" e lembra
protesta a Madrid, cantidade de
que o esforzo para a dotación de
concellos teñen decididó en
centros estatais de EXB ten .sido
plenos extraordinarios pedir a _ ·o mái.s baixo de todas as nacións
dimisión do ministro Sr. Otero
do Estado (o porcentaxe de
Novas ~ Un feito
e pesa na
escolarización non estatal é no
indignación popular e'a decjdida
cdnxunto do Estado dur:i 62 por
poi ítica do Ministério, mesmo
cento, e redúcese en Catalunya a
anunciada por unhas declaraun 47 · por cerito,: e baixa ainda
· cións publicadas do:Sr. Otero, de
máis na comarca ·do Barcelonés).
lle dar pulo ao ensino privado . "Catalunya non percurá, xa qu·e ,
(hai destinados máis de' 500
logo, . n·engiJn trato -de favo "-,._
millóns novos · de subvención
concluí a Generalitat, e sUliña
neste campo},· ao tempo que se
outra vez máis a sua preocuparegatean os mestres necesários
ción , pola grave situación plantexada, .insistindo na necesidade
- para unha mínima calidade do
ensino
público,
provocando,
de proceder con urxencia· aos
consciente ou inconscientemen- · nomeamentos de
todos os ·
te, o seu éstanc.51mento "interior. · 'mestres" necesários. ·Neste mo'.men.to, o conflito segue en .pé.
A GENERALITAT
· Un
confllto plantexado ·. en
TAMEN PROTE.STA
terminas novos e que quizav.e.s
por vez primeira_neste temas, ten
Un comunicado oficial moi
adquirido ·connotacións naciÓduro saiu á luz pública de parte
nais, e que pon sobre a mesa o.
dp Consell Executiu - de la tema c'ándente da autonomía
nun tema ·como o do ensino Generalitat, celebrado o día 17
afeétado por problemas x~
con es~e único tema na orde do
crónicos.
día. No comunicado denúnciase
•'

No meio do el ima pre-estatuio, en tanto que a terceira via;
resentada por Obiols, se ·
pón no PSC perante o
ngreso do PSOE, mentres que
rrillo
fala
na
festa de
rebali", Órf:JaO
do PSUC
cendo pública a candidatura de
net para a presidéncia do
rlament futuro, e pedindo o. Sí
ra o Estatuto pactado, en
to que Raventós se entrevista
president Tarradellas para
lorar
os preparativos . do
eferéndum. En tanto no campo
C:lependentista Xirinachs pon
mate á sua folga de fame
rante a perspectiva dun acto
e desagráv io no "Foss ar", e o
AN anúncia a abstención
mo o seu xeito de rexeitar o
tatuto da -Moncloa, ~situación
ática do ensino ten polarizada
actualidade poi ítica do Pri nci at. O ensino tense convertido
pedra d!=! toque entre o pobo
atalán, que demostra que moi
uco ten trocado na poi ltica de
adrid, e que todo o que haxa
e cambiar haberá que arrincaa base de movi lizacións
pulares. Neste asunto, por vez
imeira teñen con flu ído as
cións dos novas concellos
emocráticos,
en
xeral
de
querda, as organizacións popures de mestres e pais e a
eneral itat, que ten dado a
oñ~cer un comunicado moi
uro en contra da poi ítica do
EC. Estes organismos levaran
0 cabo
unha planificación
ealista das necesidades escolares
e Catalunya, e calcularán como
ecesárias arredor de 2.500
azas novas de mestres, baseánose nas
posibilidades
dos
istintos concellos, e aténdose a
mínimo de condicións que
on convirtan o ensino estatal
un almacén de cativos. Pero o
inistério, ' al leo á realidade do
aís, considerqu que con 300
azas para a "provincia" de
arcelona chegaballe ben, e até
e permitiu baixar o número
er?o . do do ano pasado nas de
leida e Tarragona. O iante da
eacción popular o Ministério
asou de promesas. demagóx icas
· ,r;iandar uns "superinspectóes '. . ,na, liña de . máis pura
adic1on 1mperia~a, para comrobaren se era que as necesidars gue valorar~n . os organismos
t~l a ns . se correspondían coa
~li dade. Polo _que parec,;e, 'e stes
~n o res opina ron que o ministéto até fora xeneroso de máis coa
a ~,!~:..ta, e que ainda compria
cort áf . ~
•
A ~eacción . popular non se
0 aga rdar. Manifestacións con
amble as, sentadas·, boleo{ aos
ntos
-·
1

qu
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A 'lOITÁ -POLO ,.
~ST,ATUTO '
.MAIALDE

O CGV · ven . _d e cLim:prir cen dias. · ·Ao longo, deste
tempo, CarlOs Garaikoetxear presidente tamén do PNV,·
ten sucedido ao -socialista . Rubial,·" a represión · tenss
. en~.ureCido, ·e as ·transferéhcias non -sé teñen concretado en
. ~ nengunh~a r_eal idade .. O Estatuto ·ficou ~p:robado · polos
7
pa_rlam~ntar-10.s bascos· en Gernika. este ano pasa.do, e máis··
. tarde neg0ci~d? en ' Mad·rid. Para o 25 ' de outono, s·e é qüe · ·
o . Go~erno a:~e1ta a proposta do:PNV, o Estatuto poderase
$Ometer a votación. Nese dia cúmprese o 14.0 cabodano da·
_peí.da da. p.ri.meira guerra carlista. e das fiberd.ades forais.
lOO_DIAS DO .
SEGUNDO C.GV
, Até hoxe; Orde Públiea, Ensi-·
no -e Concertos Económícos teñen siqo p6ptos de frición· e ,
peticións .arreo· de transferéncias · .
por parte do CGV ao Goberno · .
central. E importante, . neste
sentido, a posibilidad esprimida
por ~ Gara.ikoetxea ·de. quyo
meiro concerto económico se
-peída fiÚrÍar para 1980 .. Máis
,gifícil aparece, como se veu
.demostrando ao longo do ·pasado
· mes :. de agosto, o tema do
control. do · Orde Público por
· parte de calquer Goberno auto: ·
nómico: ' A 'esta altura, »aparece
difícil que o Gqberno español lle
. vaia poñer lindes · d~ . nengu.n
xeito ás competéncias·da Guarda ·
Civil e da "?olicia Nacional". En En sino·, Ordenación do . Território e 'Sanidad.e e Segurid~de
Social; o panorama aparece máis
compei:isador, da4as . as competéncias ·de que dotaría. este.
· Estatuto ao País Baseo, e sendo
nestes terreos onde teñen apare- ·
cido algun logro do CGV, asi por
exerp.plo as f¡;icilidades dadas,.-aos
profesores de euskéra: para entraren no campo do ensin o. statal,
ou o apoio aos primeiros informativ0s de TV basca, realibdos
por Antxon Eceiza e outros.
'. De calquer xeito, ·este s~gund0
. CGV . concebe~se como algo
. provisório {'non · se )le apañen
máis de tres ou catro . meses de
vida) deica a .formación de .
pr~meiro goberno autonómico
xurdido - após· .a . ap~obación do
· Estatuto de Gernil<,a. A loita do
n:omento en Euskadi pasa, xa
que lo·go·, polo CGV, pero nada.
máis que como referéncia ao
Estatuto, xa -_ séxa para a sua
crítica como para a J>Ua defensa.

e

pn-

roáis as represións contra os
refuxiados eri Euskád( Norte.
Segundo a ,declaración de cito
presos abstencionistas de Soria·
"o Estatuto de Gérnika ·hÚ)ote~
· b ava.n tar da loita de liberación
'.nacionaLde cara a independéncia
- e o futuro revolucionário de
Euskadi, xa que coa sua aprobación lexitima . toda ·. caste de
represión contra calquer ah.rollo ou xermolo de loita contra das
institúcións nadas en base ao
proceso constituinte".
· ., Sen chegar a estas accióris o
Estatuto nace nun contexto' de
represión xeneralizada contra os
refuxiados en Euskadi Norte
selectiva, á hora de tomar medí~
das en Euskadi Sul; nun contex. to ~o que ETA (p-m) segue coa
sua actividade armada abandonada a primeiros do verán (así, esta
. organización ten reivindicado a
vo!adura dun "jeep" da Guarda
Civil elíl. Ulia, cun bala.nce de tres
feridos}, e onde todas as posturas apare.c en fortemente; enfren '
tadas. . ~'

EXPULSIONS NO
·NORTE

A loita · polg_ direito de viver
·en Euskácli ("Os r efuxiados
queremos vivir _en ·Euskadi") ten
xuntado ao.s sectores favorábeis, ·
Euskádiko Eskérra e PTE , e
parcialmente o PNV, e desfavorábeis ao ·Estátuto Herri · Bata~
. suna,,, EMK, LKI..'. ''feri · tráido
asimesmo unha radicalización
nas posturas de · partidos- ·que,
como EMK, nunca fixéan da
loita antirrepr~siva ~ m~ta ~ nen
eixe da · sua actividade política.
Neutros _casos, como' o de LKI
te.n sido o seu H Congreso e ~
ivitorfa neste da liña rp.áis favo.rábel á - colaboración con Herri
Batásun_a a que ·ten imposto a
clarifica.c ión e un proceso · de
O ESTA TU'IO COMO actividades de denúncia contra a
LINDE
represión e o' Estatuto:
Os parÜdos .que o .apoian
Con todo., e a pesares das
teñen co.mezado a campaña de
actividad.es unitarias por-refuxiamitins no caso do PNV, PSOE e·
dos en toda Euskadi, a situación
PCE, e. tamén de manifestación · para estes é. a cada volta pior; a
por parte de Euskádiko Eskérra.: _ escolla do Goberno francés · é a
Est~ derradeira coalición, arreexpulsión . -do território baixo
·dor _ qo iéma "Co Estatuto, os
administración francesa · ou a
presos para a casa", ten realizado
entrega á policia espafiola. E as
manifestacións en Donosti e
manifestacións, folgas , "encerro, Bilbo. Tema este precisámente
nas''. en -igrexa..s (Heñdaia, Egia),
que. ten provocado as protestas
fábricas -_(particularmente ·no entorno industrial · de Donosti- das Xestoras pro-Amnistía de_·'Bizkaia e Gipuzkoa, e máis das
Errénderi), e Dipútacións (Araba
forzas de- Herri Batpsuna. Para
e Bizkaia) ou concellos., con
estq.s forzas, pasa xusto o cpnperta _de ,m:il pechados, . non
· trário . ¡ "O Estatuto" , afirman,
teñén con seguido facerlle catn"ven , ., consolidar , ~a Reforma
biar a· actitude ao Goberno .
Suárez , o ~omínio do PNV e
fra~ncés.

ANGO-LÁ SEN-AGOSTINHO·,_
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·J.J. NAVARRO/LLATZER .M91X
En· 1962, Ne; o ·fund9.u . o ,
· Movi mento
Popular · para a
novo . xiro
es ,a semana
~ibera9ao de Angolá {M.P.L.~.),
desde o primeiro mome~to
Pasada ·c oa marte do IJ.resi- ·que
tivo de levar 'a.d iante .a loita
dente angolano Agost1nho ·.
. . . ,
- ,
contra · os portugueses, e ª º ·
. Neto·, rñorto - o mércor~s
m
· ·esmo ' te.'m-.po · unhá ':" liorta:
·
último en ·Moscú, · a'p ós '. ·· in'terior · cc>"s ' oútros dou~ movi- ·
· várias se mafias de trata.menmentos guerrill'e·iros· que loitaban ._,
to por cancro ao páncreas. - ,para acadar o poder.. Estes .
. Agostinho Neto, que tiña
movimentós eran O · Fr'ente ..
56 anos, era algo máis .que o
Naci~na'1 para
Libera9a,o de . :-.
primeiro
manda-tario
de
An~l·a · {F.N.L.A.), catiifane,~do,:. "
Ar:iqola. Era tamén un 1 íder · por · Holden Roberto e fi_nanc ja-

A

situac1on poi ít ica no

Su 1 da A frica ten dado un

achegábas_e a Luanda" -Po.lo
. desde Sudáfrica. Semel'laba que a
:coali.ción dereitista ·Aon ia tardar
·- e_n o.~te.r o p~d~r_ en .. Angola.

D.OTRUNFOA ..
.SITUACION ACTÚAt,

r..-··~~'.~-,.~_;,.r-

._ Pero · foi daq1.:1ela ~ o . gqlpe de
·
man cubano. Co _a poi o / navál e
·aéreo . soviéti-co,·, Fidel Castro
. mand.o1,J para Ar:igola· ún .ex~rCito
expedicionárjo- que chegou . a cótÍtar . con rñáis -de .40.000
soldados, dos que 1-9.000 aínda
. ficanal·é. · ·· ·
.En mo'i póucas semanas, ,o
exército cubafilo derrotou · os

.': ~ii~f··

Z:~~~h~n~!rce~~~~~ti:~~a~~ ~o~

ª-

·

"
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SUdáfric·a, pero o que - nen a
axuda rusa neri a 'táctica militar
.cubana - cterón ~vitado foi o ·re-x urdiment_o da guer~a de'
_guerrillas no 1 ·nterior do país, .
opera~te de~de "s_ant~ários" no
Zaire e maiormente condúcida
poi a. UN ITA, dado que o FN LA
de - Holden
Roberto ficara
desmantelada de todo.
; A ~ituación ,, de Angola no
momento da rnórte il e Agostinhó Neto amósase · ainda ben
. caótica. O pals, abandonado de·
todo .polos po'rtugueses, que non
somente tiñan os cartas. , ~enón
qué tarnén · se _ ocupaQan de
moitos dos servícios básicos para
o funcionamento do Estacfo, fi°ca
'na- bancarrota
e - mánténse ·
arüficialmente · en báse _á axuda
soviética· e cubana. ·
A guerra de guerrillas ·persiSte, .
e r.on hai mostras Cfe que . o ·
e'x érci.t o expedi,cionár-ie cubano
ruorda nen qt.Jeira m¡uchar axiñér.
A clave tlo asunto fica na
riaueza · de ·Angola, que a
na~ionalista de talla conti- , do por unha mesta e'-multicolor
. conv'&rte fió argola máis ~obizada
coalición de . lntere~es sydafrica- 1 da cadea da batal-la de Africa. En
riental -en Africa, seguranos, congoleses, .europeús . e · _Ang~la hai petroleo, diam'a.nt~,
mente a única figurá que
nortearneri<;an~s. .
\ ~ curo e urán io en . cantidade,
fora . quen de manter o
·. O outro grupo rival do MPLA
ademais doutras materias primas.
equ il íbrio er:itre a coaiicióri
de . Neto era a U.N.l.T.A. (Uniaq . Todos queren controlalas, e a
das forzas progresistas an go. Nacional para a . lndependéncia
IQita .por: elas _leva_o país á ruína.
lanas
que
-coa . axuda
Total de Anc:¡olá), 'encabezada
Agorá mesmo, · a produción ·
so.v iética e cubanaL. toma- .,, Por Jonás Sfivimbi, 1íder .da tribu
angolaría · está nun 20 por cento
ron o p.o der .após da retirada · máis numerosa de · Angola,
dos ·nivei's acadados en 1974;
portúguesf!, produéida en
personaxe de -pre.s tíxio popular
dei-radeiro ano . do colonfalismo
outono de· 1975 despois ·de· semellante ao do mesmo Neto, e
portugués.. . .
fiiia11Ciado. basicamente . por USA
500 anos _de dom ínio
A marte de Neto non ven
e grup<)s de presión euroP!:?US.
. precisamente clar~xar este panocolonial sobre Angola.
Por anos desénrolouse . e~ta
rama .. Alén · da · sua - posición de
Agostinho Neto, médico, poecaste de d'obre guerra, até que- o · esquerda, Netó · era tamén
ta, filósofo, estadista ·e líder
poder:. colonial portugués resu1-·. acérrimo nacionalista, e se non
·· guerrilleiro, era filio un pastor
tau liquidado desde a metrópoli
abonease, ·tiñ_a · talento poi íticometodist¡:¡, e ·por ascendencia
por · m6.r. ·do·. golp~ de. estado . ·dal:5ondo como para conser\tár
famili'ar,
formaba parte da
militar de abril r::le · 1974, que · algún " marxe de manobra . frent~ ,
pequen a . élite i lu'strada negra en
derrocou a , ditadu ra · fascisi~
aos ·seus protec~ores.
Angola, país cun'ha forte presén·pórtugúesa.
· Corno . morrel:i sen . sin~iar
cia ·demográfica portu g.iesa ..
Os tres· grupos . gderril:leiros
suces·Qr, e seri· que se arbttrqse
angolanos .. entraron daqúela en
procedirrientc;> nengun pata esca~ , .,
Neto foi un estudanté brillanconflicto aberto pofo · poder ··
lle.ló, supónse · qúe , 0 Consello
-te, e mesmo chegou a exercer
abandonado pol<JS p9rtuguese~ · Supremo · do 'MPLA designará o
cómo secretário privado . do
·
·
seu sustituto. Mentres,:--o cupará o ·
arcebispo metodista de- Ang(>la, · en retirada:
Por
meiq
dunha
hábil
expJota-seu posto ' o actual ·ministro de
Rálph Dodge, qµe lle conseguiu
ción dos seus éxitos !llilitares, e , Planificación, José Eduardo dos
unha beca para estudar medicina
coa -éinuéncia máis ou menos
Sar:ltos, · ·ao que · ~e considé'rá
en Po.rtugal. Ali, Neto entrou en
expl i'cita .do goberno de Lisboa,
pouco indicado': para · Jimar .
contacto coa oposición á dicta.diferéncias entre QS · elemer:itos
dura · fascista portúgues.a de ' daquela de carácter progresista e
e ncabezado po.lo coronel Vasco
"ter-ceiromundistas"· e
márs
Oliveira Salazar, e .coñeceli por
Gon9alves, o MPLA. acadbu o
pro-soviéticos do MPL: . Os
vez prime ira o rriarxismq . .
contro l de Luanda, a capital, e · ~:frimeiros están ·pola negociáción
· Dós sel.is ano·s en Portuqal,
-r ecébeu o pode r das mans do
coa UNITA, tal e córho pro.p uxo
quedoulle a Neto un· pensame~to
derradeiro comandante militar
o líder desta organización Jonás
poi ítico · esquerdista que lo go
portugués en Angola.
$all'imbi, . esta 'semana. pasada. Os
levaría á práctica no seu país, e
Pero . a situación - do · novo
segu.ndós ;-igual que , os. seus ·
.segundo se di , quedáron ll e
goberno era desespe rada. Os seus · protectores e igÚal ·qÚe Neto_:
t amén · boas vinculació.ns cos
en emigos do ·FN j...A e UNIT·A . son partidários de vencer · a
servicios de intelixen.cra .soviét icoa ligá ra nse d e momento e
opos1c1on po~a via militar · e
cos, que despois 'lle ia r.i fornecer
cont ro laban a meirand e parte do
alinea r o páis -no ·bloque de
a ax uda.
país . Un exé rc ito de m ercen ár ios
naci.Óns socialistas.
e

os

. Quen - máis, quen m~mos_ sabe que "toda acción
política-teórica ou ·práctica q~,e engloba o social · .
~ eeonón.iico, etc. realizase, en principio; por: Filosofi~
(xeneradora), Ideoloxía (transmisora) e Política (executo. ·
r~). As va~oracións <lestes tres ~ompone~tes, s~ Se .fan .con
signos pos1hvos, paden producrr -por erro de aplicaciónsimples contradicións temp..orais, pero se as devanditas'
valoracións se fan con signos negativos, as contradicións .
serán antagónicas. lstp último é o"que está .a ocorrer no
. chamado - Occide!1te. Así, po~ ~xemplo a~ forzas políticas
con representacion parlamentana xa non corresponden aó\
modelo clásico de direita, centro e eSq_uerda, E dicer, a sua·
form_a ción real corresponde a outros moldes ideo-'Sociolóxicos _que, dun modó especul3tivo, poden quedar
sintetjzados así: ptaginatistas-positivistas, idealistas-utopis- .
tas, idealistas-materialistas, mat.erialistas-utopistas e ma~eria- Iistas-mecanicistas. Todos, coas suas correspondentes
subdivisións: eufemistas, oportunistas, etc...
Dunha mane:ira xeral -non particular- os m•aterialistas
histórico-dialécticos e os ideali~tas histórico-dialécticos
(léase espiritualistas) quedan reducidos a minorías
in~electuais ou de partido sen poder determinante na ~cción
pol'ítica da inmedl~tez: son os convidados de pedra. E son
precisamente estes os únicos· que percuran unha "síntese"
de converxéric'ia operattva.
.
.
Hai que reconecer que os partidos poi íticos con
representación . parlamentaria resultan inoperantes e
producen desc'alabros: non ven ou non queren ver que a
eséncia está no modo de produción, entendido no má is
- ampio, fondo e elevado concepto da palabra ".produeión''.
Os ºeuro-socialistas'' (idealistas-materialistas ou materialis.
tas-utopistas) e os "euro-comunistas". (mat eriafütas-mecan icistas · ou materiali'stas-utopistas). son en grande medida
responsabeis do xogo dos desprópostiso: non se poden
· · tocar as ·campás no campanario e estar ao mesmo t~m p o na
procesión. Típica lmaxe do anarce-burgués. Un~ ~ ou_tros
tratan de enmendar completas obras mestras (esptr1tual1 stas
·, e/ou materialistas, goster;i ou non, que, é outra cousa ) de
outores inmoi-tais no acervo cult ural' e no devenir histórico
da Humanidade, e neñ ~iquier están á al:turn de
Saint~Simón, Fourier e Owen. Contunden os inventos cos
descobrimentos. E os inventos son ártificia is; os
, de.s cobrimentos, naturais. Algúns bar.daltás de féira .-::qU~ ·
c~recen . da xigantesca altura inte.~ectual ·e g~an~;za esp1 ~1tu~I
· de Dühring·~ pecan de arrogánc1a ·chocarre1ra progresista ,
sen c~pacidade para -darlle unha nova volta ao saco ..uns e
. outros están nos Parlamentos elexidos .polos seus elettores. ·
Non poucos, a título ·persoal, ocupan cargos ~u empregos
do Estado, Provincia, Municipio, Pre.nsa, Radio, _
TV, etc.
JJnha de duas: indocumentados supinos ou apa1xonados
maquiavélicos.
.
E cales son os resultados? . En USA, Europa Occidental
e Xapón existen millóns de disjdentes qu~ claman ou
protestan por diversos motivos vita is. T amen ent!_an en
estena non poucos "notabeis'' colonizadores-colon1zados
(vitimas e o viti~arios) ánarquizoides que'. P~~ proc~so
simbiótico, xeneran e ac_eleran a robotrzacu:~n. estilo
bakunista de certa parte do pobo respeitivo: E d1c1e.r: f~n
que se pefdan os valores humanos da ciéncia e conciencia
profesionais e nacionais ou, polo menos, que non sexan
apreciados en xusta importán~ia. O ~enó"!eno medra. día a
d ía Por outra parte a· poi itica exterior parece estar .
·
°' tanse
inspirada
por principios' desfasados da realt'dad e.. ·inve_n
.
enemigos · e am.eazas: · créanse .m~t~s propagan~1st1cos,
desprécianse as experiéntias · h1stoncas e continua ·o.
despilfarro. económico en armas terrorjficas que , ~~a
resolven · e todo o agravan. Onde estan os poltt1cos,
- intelecfüais e periodistas de ámbito intern~ional?
nada val votar cada catro ou cinco .anos con
iñorgénicos. Fªlso pluralismo.
Así, a economía e a moral navegan .nun . mare-magnun.
espantoso. -Así o desideratu_m das masas desconcertadas.
Así, a manip'uÍación da información internacional : Nen a
OTAN ' nen o MC nen · o Consello de Europa nen- . o
Parlam ento europeu' poden resolver os graves probl' ema~
plantexados. Un observador neutro P.o de dicer que , a
europol ítica despreci·a a realidade. En consecuéncia, estqn '
en xogo o individtt~I e o colectivo, o xeral e 6 particul~r, o'
itlternacionál e .o .. nacional. Polo· tanto, hai que:invert1r os
terminas da Revolución - bw~guesa, así: Fraternidade,
lgualdade,. Lib~rdade. E dice'r, c~egar a·o cof.íecimento
lóxico: ciéncia e ·práctica,
.
.,
E normal e 1fcito que os protesionais .d a informacron
· sexan subxetivós ·nas su as apreciadóns e -.comenta~ios, pero
sjn · falt~r á verdade dos feitos. Ouizaves po~en alega r
ignoránci.a , dos acontec1mentos . (poi ítícos, económcios,
científicos, etc.:.) ·q ue suceden dentro e forn d.a sua
nación?. · Se faltan á verdade ·ou . a dedorm.an , serán ·
. merecedores dos máis b.aixos ·calificativos éticos. . N ~sta
cuestió'n {a información) todos os 'ciaadáns· co~íentes ! enen
· que s~re11 activistas radicais utilizando ·a plu'!la ou a pal~bra ,
ton honestidad-e. Esta · en xogu a própia éséncia do i-er
humano._O lema debe s~r: ler, . pen_sar~ e ,comentar . .
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COLMEAS,ALBAR IZAS
E COÁTIZOS ,
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·Na$ terras da ·meia montaña
ainda podemos botar unha
aliada ás · c.olméas, nal·gunhas;.
ainda escoitamos zoar as abellas,
mentres . que outros aparecen
estragados .polo chan ¡coma
enseñas dun tempo no que o
J campo e Q traballo do labre~o
tiñan outra vida.
.
Descub-rimos as albarizas .desfeitas, derrubadas. · As . suas
·construccirís circulares ou ovaladas no meio das encostas
montesias e orientadas c~ra ao
naéente danlle que cavilar a quen
descoñece a nosa cultura. Xa
mais de catro . veces ternos
escoitado eoásas como que
''eran · antigas pallozas dos
celtas", ''construccións pre-históricas ... ".Vaites, vaites. :. Ouen
ben sabe· das terras do Caurel, do
Foxo negro en Lal ín, de
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emprega11do ·as cuadradas e de .da mesma cortiza, senon de · queren. No. baixo da c<;>sta soi
carpintería .. Dentr.o delas estrioí- palla, pon lle
remate, pero pasar Un arroio que completa os
liase · un · estramado de cruceta deixando, · ab~to o burato para labores das _ abellas e fnáis do
para que a_s abellas artellen as - . que e_ntren e saian as abellas. .
apicultor.
.
Fora da albariza está o monte _ . O ·c olmear está arreciado dos suas celdas de cera. Antes, esta.
superficie do interior recóbrese -=-" ermo, nen. medra o romeo, as casais é _xeralmente a· albariz~, .
cunha· man de bosta oú de mel silvas e .as uceiras·, · b tomelo no out ras veces os e.ortizos · protédis?l,ta. U.n tell ad izo cerámico ou que- as abellas zugªn o que ~ense á beira do valado dinha
propiedade, deféndense dos ventes e da choiva. Este sistemé} é.
moi empregado t)oxe en día e
: del sácanse a maior parte do mel
que .se cons.ume e. que por certo
xa ven doutros lugares . De seguir
- así, neste proces.o de destrucción
dos xeitos de produción rurais
chegaremos ao momento no··que
nen tan - siquer se coñeza de·
donde ·Ven o mel ...e "mel" que
será zucre .d erretidq e que náda
·t.erá que ver coas abell~.
Compre non esquencer a
fu n'ción das albarizas,
esas
construcións circulares que in-zan
·nos e rmos nos que med1-a ceibe o
tom1r ). ·
·
0
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~aavei1'0 , .d e Rubiana de Valdeorr.a·s ou da mesma Noia ·coñece as
~lbarizas como unhas · construccións d~ xa hai algúns sécúl~s.
quizares as máis v'elí~s siga'n <
xeitos da . mesma antiguedade e
que nesta cbÓu$iña pechada con
paredes..: de laxe de non de máís
de "tres metros d€ alto, 'org.anízanse os G,ortizos para as abell as·.
Cortizos . ben
dispostos ,' e11
ringleira..
. As paredes qas albarizas estan
ben asentadas · enriba delas
póñense . as la~ares én . VertÍC (I
para hon deixar pasar as bestas
do monte e dificultar a entrada a ·
quen se atreva a r.ubir agatuñan-·
do. Unha portiña ábrese no
lenzO' do valado circular. Ao
pasar, orientados cara o sol,
están as colmeas ou cortizos,
trobos ou cobos, ·chamados así
porque nun tempo se fadan de
corteza de sobreira ou de
cas-tiñeiro, · 'agora xe se veñen

Por M. HORTAS Vl.LANOVA.

O VINTECINCO CABODANO regional"- sempre pronunciaba
DO HOSTAL DOS RE 1SES
-un peqÚeno e mexistral discurso
CATOLICOS
D.
Ramón Otero Pedraio.
No mes de xulio -tamén é
boa casualidade- cel.e brouse o
·25 cabodano da inauguración do
Hostal ·dos Reises Católicos, de
Santiago de Compostela, coa
asistencia das primeiras autorida~
des "regionales" e cun protagonismo especial ísimo · ~cecais
tamén por ' casuai"idade- do
.señor · Suquía, ó que hai anos
·nomearon · COl"flO é sabido,
arcebisp6 de Compostela. O oxe
Hostal erguéróno os ch-amados
Reises Católicos prá Hospital.
Foi á única cousa que os tales
reises fi:i:ceron en Galicia a favor
das xentes de noso.
Polos anos sesenta e tantos, os
estudantes santiagueses relizaron
unhas famosas "Campaña do
peso", en favor do teatro galego .
Co producto da tolleita e algo
que se lle arrimaba instituiuse un
premio anual, que durou catro
ou cinco anos, pra obras teatrás
inéditas, que se fallaba o DIA
.DAS LETRAS GALEGAS, no
tra nscurso dunha cea· de gala,
que se celebraba no Hostal. Este
folklore tiña o seu "aquel".
Despois de coñoéido . o fallo
-a índa non esist ía o "televeo

Lembro vagamente ún deles.
lntentareino pechar, levemente
correxido e moi empeoradn, na
miña probe prosa. Lembro que
D. Ramón se ergueu.,. tan grande
como era, e dixo, pouco más ou
menos, entre outras cousas
fermosas e de proveito:
-Eiqu í estamos neste Hostal
chamado dos Reises Católicos,
que foi o Gr<-an Hospital de
Galicia. Nas súas salas enseñaron
os grandes mestres da Escola
Médica Galega: Vare-la de Montes, D. Másimi10 . Teixeiro,
Nóvoa Santos, Baltar... Eiqu í
fixo as súas prácticas; sendo
estudante de Meiciña, o noso
gran Castelao. Na súa capela, na
que a pedra semella un encaixe
de Camariñas e case se fai
música, un día, aquel sapientísimo e ·human ísimo varón que se
chamaba Varela . do Montes,
trougo a bautizar, debaixo do
misterio da súa capa romántica,
a Rosal ía. A nosa santa Rosal ía:
Esta casa, dende hai sécul os, foi
o Gran Templo da Dór de
Galicia. Nela sofriron e morreron
centos .de xeraciós de mariffeiros .

e labregos,_ empu.xados polo irrtla-~ . AlexaAdre- Bóve.da baixo o :-oxe chamado -'·'Gran..- Hostal de
vento da .fatalidade, do desampá- terror ·frío das · balas asesiñas, · · 1o's Reyes Católicos'-' e . Que, ó
ro e .da desgracia que acudían, como" o . camposanto· bóanarense .t~en visto, Ó señor $uqul a¡ que
dende tódolos, puntos. da Rosa da Chaca·rita ng que ó · carpo impuxeron . de arcebispo en
dos Ventos da nosa Terra, a este · mortal do ·n aso . Daniel está Compostela, comparou coa fa- ·
·iugar na percura dun remedio agard~ndo a. voila á Terr.a qu~ -chada , do . Obradoiro, s.eg~n
espranzado pró seu süfrimento. tánto amou ·e pola que tanto' · informou ·o "televeo regional".
Este é, prós galegas, un .lugar IQitou e ·. suf.riu pra xunguirse e Quedamos coa curios.idade de
sagrado como Santo ·Domingo ·de fúndirse nela nunh_a- aperta saber en que ·se ser:nellan ou que
--=sonaval, que garda as. cinza~ de infinda e inm@rrente. E d~ste teñen .de parecido a fachada do Rosal ía como o cementerio lug~r · s~gr~do, ~ que -~ o G;an Obradoiro e máis Ó edificio oxe
al deán de Paleo que acubil la -os . Templo da Dór de Galicia, adicado a hostal. Según pareee o
corpos dos Mártires de Carral, fíxeron ·e sto tan frívolo como é senór Suqu ía pode . espl icar estas
como A Caeira ~nde caeu o un hostal de luxo pra turistas e cousa s.
'
. amer i¿ás, cori bolera ~ todo~ -.
...
........
........
Nós, na · nos~ h~mildade ,
·,(J voz de Otero tremába d ~ ,- qoedan~·s .un puco par.vos dedór e de. emoc1on . A" lu z di anté
c'elebración, tan polo
liiiiiiili penetrante da súa o.liada escenti- · outo, dt!ste vintecinco cabodan o ·
!aba cun n-ir;bro má~ico,- pénei da conversión -nada mi ragrosarada _e ·purificads polos cristal es do Gran Hospital- de Galicia no
trasparentes · dos ,-seus anteollos. "'Gran Hostal de. los ·Reyes
-
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A NECORA

A nécora, anacra, anécora,
nocra, ... , Macropipus ptlber, é un·
c1 ustáceo decápodo branquiuro; .
présenta .o corp0 . cuoérto de
'pjl,osidade, o cacho · curto e
ancho, é co abdome aplastado.,
·simétrico e red.u cido (apontad0 ..
nos ·machos e redondeado·_ nas
fémias), replegado ·sob·re a cara
ven.tral, tendo o quinto par de ·
patas amáúfatórias (P.ereiópodos) modificado para nadar pois .
teñ-en- os dous segmentos distais
(propodio e dáctilo) .aplanados.
Atópase no litoral vivendo nos
fondos sorne iros ·até os 10·m. deprofundidade, ·ocupando zppas,_
de área, fango ·e . abondando
maio rm.ente nas· áreas de pedr,as
P
nos poi ígonos ~ de bateas

'
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Doh . Ramón .91fr)touse. A xente Católicos''. Estas causas non se
aplaudia .c on forza e c on, fervor fari ó tout.ou, nin _por casual idac'
·. d- f · .
no· ue· estou de. <;ando se fan por algo s~rá,
p1 a es acet .o ·
q ,
· un· acad em1co
· ·
de
1·
d
· -como d ec1a
segu ro, a ma1or parte · e nos
,
"d
e; H ,,
"t íñamos .na- noxa gor(<a. =Un nó numero · e 1
eg~ , autor
: f e1·t o d e d,or,. ·-d e car. ra
· - xe , de· - da - escolma
mono .
.
d d~ obra .dun
. ·.
t enc1a
- · d e ·an.g u-ria.
·
_,.,g ranoso,
art1cu l1nos e
1mpo
., · e tres
.
·
'.do:1,rs. 'prologu1tos", _cand:b lle ·
- A historia · do. ·n aso ,colonialis- ~ perguntaron cales erañ os seus mo .. suma e s.igue. Non s.ab emos méritos pra que o nomearan .po.-r canto · tempo. Procu1 emos dunha academia. Ese "alg9" é o ·_
que .sexa o ,me.nos P'JSible. AlgÓ que deixa cavi !'oso a este
que ternos q u~ ~escolonizare o .modesto articulista.
Por Chaira

-.

adicadas nas nos as rías ao cultivo por - prese.ntaren · desenrolo indi- . influenciad-a pola abúndáncia, -vara · que vai amarrada nos seus
do mexjlón
ostra; dáse , no recto, sai ~unha primeir·a ·1arv_a; tamaño e ·natureza do al.i mento; .- extrem.os e. lastrada. Sobra un
Atlántico oriental , desde o Mar ha i '.:; estados 1arvários ·até ·thegar -se · ben · en curtos períodos da dado para ve r 'a importá!'lci a que
Norte até as· costas do Sahara e. ao primeiro . estado de cang·rexo, - vida, e en -relación co devandito, ten esta espécie na Tiosa terra
pasando • dun ao outro por pode ser considerada omñ ívo'ro, r pois . as capturas . de Galicia
h~ Mediter~áneo. ~
.
01 iando por riba · a sua ·mudas medrando en cada unha ·· aparece en conxur:ito · como representan · máis do 90 por
bioloxía, _ · e no tocante á del.as ~ . alimentándose das. lar.vas - t1piC'o carnívoro, allementándose éento do total do Estado
de- me xi llóris·, ou rizos, m inchas,
reprodución, - o apareamento doutras espécies.
Debido á posesión de exoes- ·· OlJtros crustáceos, etc.,, sendo Español, _.se ben existe o
dáse a miúdo despois da muda
palas bateas ao ·· problema de · que ._ se callen
da fémia e polo tanto cando queleto, como no resto do~ moi f~vorecida
·
especímenes de pequena · talla
cr'Ustáceos,
ó
c
rec
imento
e
aincla está ."b r-anda ", tendo lugar
'dispoñer dun grande aporte' _coa d_esfeíta da pesquería a me_io '
· néste momento .a copulación; .na escal~fr1ad.o, a . saltos, baseado ·en ·a limentário.
praz-0.
que as superficies ventrais se mudas peri·ódicas. , ou ecdisis,
E doado ver os mariñeirosAo dicer de Comide "a sua
situan unha .en contra da outra, · .re~idas por control horrño.nal, pescándoas con nasas, levando . comida é deli.cada e fina,
indo
macho por riba .. A posta nas que a·o pf¡rderen o vello unha carnada (xurel ou ·piobar- apreciándose entre as x~ntes de .
r.etrasas~. e unha vez qu.e se dá exoesqu_eleto, .-e baseándose-nundo), de tal xeito que podendo bon . xantar" .se berrnos seus
(hai estacionalidade marcada, tia hidratación, poden ·medrar: a ent.rar nelas, faiselles difícil tempos, .segundo él, rion era
sendo en . marzo cando ' a frecuéncia da ecdisis é maior no .sairen; em13 régqse tamén pra a unha pesca moi común~_ Como · porcentaxe de fémla~ con _ovos é veran, ·ao te_r- as augas unha· s~a pesc·a o bou de var.a, . que é be:n se; di pola terra.,,
---méirande) os ·ovos son levados - ternperatur§fmáis ~Ita.
unha rede dé arrastre .con- alas
. fixos · nos' apéndices abdÓminais · - A alimentación .da ·nécora, · amplas ·e o copo prqfundo qüe, A derradeira . ·
- das fémias até ª ~eclosión, ·da que, c~mo noGtras espé.cies, está moi para se manter a~erta , leva un_h a ou chea ou valdeira

e

o
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e

se lle debe . o cultivo da droga,
que crea p1'-oblemas na mocedade
O'ccidental,· con c;lefeitiños, pero
O !=.XPRESO
lir:npa no funda'mental, represP n~ · FRAÑCISCO XOSE
tada po.r un rapaz yankee. De OU A ARTE DO OLEIRO D E MEDIAN-OHE
.
todas· .as mane_i_ras, son os valores
o imp~rialismo américa no, desta socleade, a americana, os
A ·arte do barro é a· arte da
ncsta époéa da sua crise aguda, capaces de asimilar ·a droga, sen . TetJa · -;-misturadil 1coa . auga, co uliliza o cine . como arma ·ca'er na animalización besti'al de, lüme e cor
..;\rte utilitária de
propagarid ística -e come;> xustifi- por exemplo, ~s 't urcos: o valor_.. .
facer cuneas~ olas, xerra~-- ·ou
·cación dos seus valores má\s da familia patriarcal ¡ 0 pai ' santiños. Arte:_ de foans lix~fras
prexuiciosos e . _. .irraciona.is, r..eco- .:. sacrificado e comprensivo-, o que tan bruñidos, . ·debuxós
.
\
rrendo a adúbiqs e formas individualismo, capaz de · vencer
modernizadas. Este.s adúbios ·non co¿¡ ·tenacidadé. todos os trope- cesteria, fqrma(sen base, esféricas ' ou · campaniforme·s . pa·r·a
'cqnseguen oculta·r a violenta. · · · manipulación, a cínicá distorsión . zos, caídas e impedimentos
e. ''idealización" (abstracción de · inf~r.n9is, í3 recta ll]Üral compPt i'iódos os cóndicionamentos so- tiva, e, .en menor medida, a .
cío-poi íticqs, materiais) dunha presencia humanitaria . e x·ustíiihistoria que se nos ' presenta . c1eira da - diplomacia ·e . dos ·
-p rimeira arma· r:nanipuladora- · servicios de lntelíxenc.ia vankees,
cotno real, ·cando mesmo .os darán . a v.itoria final ao héroe. -Na
feítos,
9s . anécdot'as, _ están
cad'e;:i fica un inglés 'intelixerite,
falsificados.
O maniqueismo pe.ro . vencid_o - fisícamente; da
inxénuo da película. taína entrar · cadea_ cons-egue sai_r, despoi.s do
en contradícións chamativas a
este· niv.el (vexase, a módo de cumprímento ~un ha ·pouca dura exempl.o,__ 0 fi.nal .,''milagreir,o" ; .có ndena, u-n sueco de coríduta ·
que bota por terra a dificuldade erótico-afectiva non · "recomende liberación- de cadea atormen- dabel" _ ainda que humanizada ·
taao ~a; a p~eseneía obsesiva . do pola educaci·ón océide'ntal. Toda
malvado e omnipresente' repr:esor; unha simbo'ló~ia xe'rarqui.z.aaa. ·
en , todas as salas e departarnen ~
lliala...==i-tos da mesma, a " inexplicada·
A película· segue unha. técnicá ·
colaboración dos servicios de nar.rativ_a baseada nos contrastes: .
i.nte/ixénc_ia .all)eric'ana\. coa poli· ' escenas violentas ~ .~ sádicás/e' sce. t urca, etc ... )
nas erótícas !de-al.izadas ' ou
c1a
· escenas afectivas humari.ítari as ·
Manexando o prob lema da . escenas ... de movi~ento ·e· acció~
droga, da conduta homosexual : ·\ rápidas/ escenas de diálogo e
da. violencia e represión brutaís · qisc~sión amis.to~-ª e· racional;
(o Q.Ue constitui ría a "moderni- música ·anglosaxona/músjca topidade" ·do filme) _faise . uñ camente islámica: o idioma
panf leto racista anti-turco, anti- "occidental"/ ' o idioma "orieriislámico, polas connotacións tal", inc'omprensible e ridiculiz·anegatívas de tipo cultural e_ do no ton , Son regras de xogo
. mes~a - físicas que evidéncia. O
tradícionais, q1;.1e enfatizan os
pobo turco, os pobos islámicos, asp ct os - efec'ltistas ·a viol~nci.a
·po r extensión que funcionq sádica neste .caso, para ven_d er un
pe ~ ~ ect~mente no espectador,
produto vello .e reaccion'a rio o son cobar?~s, sádicos e c? ~ rup"ta - o~·x~:t ivo} . e~venenar á o~ir:ión - · ¡,·~11 ,., _ ·
mente Cln,ICOS. Non e só o p~bl1c~ occ1?.en~a11··, facen,d_oa . . 1[~~'1/ .
exér·c_i to e a xustícia os qu~ . c:ompl rce d~-- ~e ~~ir~,. <!emagoxia 1 1 1 fo11 /f. ~'l!·¡·¡11 1./
resultan at acados até a ridiculiza- e arr o~ranc1a _1mperia1~, recorre·n-. - Vi ! ,! ilrl¡IJ i/J11 ·
ción maniquea, senon taméh o do a 1ngrend 1entes " modernos" .
l l..
própio pobo, Íl)expl icabe lment e ~
..r
emb rutecido . Ainda enrib a, a el
CARLOS SER.ANT ES
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·impres.os, cardi-ales, incisos, e~~i- •
·sos i.. -Arte .de xogar coa fama até
fac-:e.r t.m. cach.arro de ·valia· que
sei'l a merece11te de '_recoller entre
as suas finas oi.J gr-Osas paredes os
alimentos.
Desde a Pre-historia, quizaves
. des~:ie o Neo_Iítico, o .borne ponse _
a ·imitar -no barro os elementos
'Precerámicos:·· cabazas, cuneas de
maoeira, cunhas.,, cr~ñeos, caparaz·óns que servian para que os
-1íquidos non se derramasen, para
gar~Jar o xantar. formas qüe se
va r 1 ·fíavalland-0 na madéira e na

1

· qu,.enta~ ~ c~rón ~do lume. Est~
··,?<e1to's rrans~ caicaí.ido no barro·
· rias· primeiras formas que s.e v·a~ ·
arte.1lando a man, co sistema de
envolv~r. os fideos do. barr.o e co
cocido ... ao · lume vivo. . A
~volución n.o tempo leva coa
romanización ·ªº torno de man e
de pé que se seguen a émpregar
en Galici.a · os tornos son
cpnstruccións axeitad~s que permiten' testos resistentes e de
paredes finás. A ele.ctri~idade é
nestes npsos tempos a enerx (a
·que condiciona ' as formas: ·
~ornos eléctricos, fornos eléctricos :.. novo s~tido no decorr'er
do-trnballo do oJeiro.
Francisc'd Xosé, ' ·amigo de
afondar na entraña da história
d barro en Ga Íicia, asume o seu
pas;1do e con el quiere facer un
novo cóaigo artístico co que
d~ixar fala¡ á terra no seu máis
puro e xenuino acento tradicion~I. As formas, os motivos, os
esmáltes, as finuras ou a
bastedade· ten unha espliCación
científica nos . modelos do noso
artista, nestes modelos que será n.
fonte de inspiración na nova
produción da arte dó bé,lrro. Arte
de misturar pasado e futu ro
dándolle utilidade e o selo dunha
identidade: Galicia.
Francisco X~sé nas su as mans
sabe· vii:i.cular a arte tradicional
do pobo coa arte intelectual ,
creando formas dignas de ser
populares. Desté xéito o trabal lo
de Francisco Xosé trócase en
~~~~~ a ~te, en busca, ainda más,
...,.
- amostra como as mañas dos
oleiros non son "artesani_as"
terceiromundistas. A sua obra é
un - erisaio m·erecent e de ser
recoñecido por un pobo que se
move- na busca da sua ident ida·de, da sua maduración nacio nal.
FELIPE SENEN

* * *
,Feo . Xosé Pérez Porto .- Museo
Arq ueolóxico e Histórico -da Coruña.
A arte do Barro en .Galicia. Do d ía l .
· ao 3 0 de Setembro 19 79.

o
Co1
dos"
Min.í
das
talar
11

· solu1
"A C
cursi
Serv
cant
CI
máis
lei d
SE

Exp
lidac
hom
dom

te,

e

que
quil<
tís m
· su pe
"fut
pro e
·non
sufíe
ra s
bern
ca".
"¡

n n

L> a
Tei

13'

RA
Bu:

de
nue
trie
ca"

BISCO S.

pintura. Galería Sargadelos. Rua
Nova-16. Santiago. Do 14 de
setembro ao 8 de oútono.
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To ni · Cosenza.-- PIZZ 1-PIZZ 1
TRANGULA. CFE_:_Guimbarda
GS-11022. Ganzoñiere lnternazionale.- SIAM ,~ VENÚTI _A
CANTAR . MAGGIO. CFE ?
GuITT1barda GS...,...11020.
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SHOWCASE. Orquesta Filarmón ica de· Israel. Director .~
· Zubin Mehta. Decca SXL 6843-.
'_'Axeitada ·escolma de ooe.rtu-.
~as de ópera rnagnifica~ente
interpretadas. '

Ve
.Po
. . ''G.L.!ERRILEROS".
Docu~
mental. Cataluhya. Cine-CÍub
M~rín. - · No · . Cine Ouiroga,· ·as
l0,45 da noita cfo día 28 de
setembro.
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TRASLADO FORZOSO DOS MESlRES ,
RESPOSTA DO MINISTRO,~ SUMISION .

non- só gal ego, . senón debidatrasládase a tótlos estes organis- nas . librarías aquí de !3arce1ona ' .
-que . se adican_. a''temas galegas, e ·
mos fantasmas.-.e aos i"n divfdoos
mente preparado .no ensino galeque: lago ·- teñeñ , o descaro · d~ nor1 me souheron dar razón. Así,
ga e en galego, -non ese -remendo
1
ícia está ,a ·d espertar gosta:ia me m·andarades unha
o óutro dia foi recibida a to públic0", (1) pero aqu i somós . de .'ensinar gal.ego" : opta,tiv.a-" ddoicerseu·"Gal
.
sono". Ou de rezarlle ao pequ~na .c arta ao r,esp·~lto.
mente
a xeito da relixión.
,''Comisión de Mestres Despraza- os primeiro~s en asentir calquer
~a'da máis, a·proveito .pra vos
S~nt?
o
25
de
.
.Xullo
·para
qúe
As
respostas
do
Ministro
·de
tipo
·
de
leí
'
que
se
nos
impoña,
dos" na Rua de Peti'n · polo
mar:idar un saúdo, con ancei'os de
Ministm de Educa~ión nas esca- áinda que en principio haxa - Educación Sr. Otero Novás, a.o . resolva os-· nasos problemas. O
·libertade pra tC?dos· os galego_s. . · ::_
cinism6ainda
vai
moito
máis
·á1á
.
grave
,
probl.
e
ma
dos
.
mestres,
r'ebelión
secundaunha
pequecha
das do Hotel coa ameaza "ou
E Gal ícia só despertará d~ se~
BERNARDINO RODRIGUEZ
da polo.i únicds alectados, por- · · fdr_on do máis denigr-ante, verg0fal~n aqui ou non falan", e coa
con
sons.
rnáis.
cootunde.n.
son_
o
DOMINGJJEZ.
ñóso
.
e
despreciativo.
Declaresposta ao problema-dos trasla- que, "qüe ·· se lle vai · facer" .
Baree]ona
" dos de "non haberá · outra "sempre foi · asi", e . uns longo~ ·racións tan bruta.is e desesperan - tes. Cando dunha vez re.matemos
co m inifundisrnp que nos ·leva a
· solución nen agora nen nunca". etcé"teras, · . filosó-fico.~ do galega tes .q ue ·só me. ~ecen a· r.espoSt?
facer capeliñas poi íticas e cultu. Nota da Redacción.- Dado o , .
·A única solueión que· está en qu_e son ·para oS' Estados e- para dunha · actitude viqlenta para ,
rais. Cando sexamos galegas.
. trabal lo a que ternos. de facer
combat~las,
e
non
~asumlsióñ.
··
curso é a de "Comisión de os seus adictos como auga de
frente, .enos imposíbel respostar ·
E ·ben éerto que-O~Sr. Ministro
~LFONS.O PEXEGUEIR.O,
Serv ícios" tan · só para uns maio para os froitos.
a todas as car.tas que nos chegan.
·sabe ben onde pisa, e, Gal ícTa, ec .
Escritor
f:lai
algo
que
é
primordial
e
.
.
cantos.
,
·o ".N.I. 35.78&'.708 Dende aqui aproveitamos pra lie
Chegará setembrn, e unha vez . único para os Grandes Cínicos, e elóime dicelo, é un bon sítio par:a
.comunicar ao · noso -correspon- poder levar a efecto desprécios l1l Bértra rÍd Russell
máis levaráse a cabo a vergoñosa que está por en riba de calquer
. dente que o m·ellor e máis
deste tipo, · tomaduras de pelo e
outra
preocupación:
O
Poder
.
..
leí dos traslados forzosos .
c·o mpleto dicionário galego é o
Ninguén pon en dúbida qu'e a actitudes brutais moito maiores.
Sen dúbida, o Cinismo e a
P
aréceme
lamentábel
QLW
que s.e....Q.ubl. ic~a-:-a.J~la década"°
Explotación acaban coa persona- educación e a cultura son tundadiante deste problema grave · de·
dos sesenta de tladio Rodríguez
mentais
para
o
desenrolo
do
lidade humana, convertendo o
emigración forzosa dos mestr'es,
. González, Diccienario gallegohome nun capricho dos Estados indiv íduo, personal idade e enricastella110, en tres tomos. Non
sal.ve
perder
o
seu
pasto
de
quecimento
dun
pafs,
para
a
sua
dominantes. E, desgraciadamen-·
sabemos
se estará esgotado, pero
traballo,
haxa
o
siléncio
insignifite, Gal ícia é un deses países nos liberdade'. E é precisamente por
cante
do
patalexo:
.
.
-~
rei:!l'itíndose
a·· calisquer libreria
iso
que
a
educación
ea
cul
tur:a
que o Poder pode dormir trando
noso
pais,
é de 1supoñer ·
Onde
está
a
Xunta,
esa
e~pon
quilo. o . analfabetismo, o raqui - do no.so país sempre estivo per:to
lrmáns:
q_
ue,.n
formarán.
Obra
Completa
xa
económica
e
boneco
de
palla,
das
vacas,
da
emigrqción,
da
·
tismo mental, o costume, a
Gost_a ría me respostárades a de Curros, e a máis.com.pleta que
· superstición, e esa moral de construción, ou de catque r of í- di ante dese ·problema?.
uqhas cons,ulfas. Desexo mercar 1 Goñecemos publicada en Galicia
Onde estan os intelectuáis?
"futuro" tan falsa como os cio que un aprende con presa e
un
diéionário galega, pero que é "Aires da Miña ierra e outro~
Onde
están
os
-partidos?
Os
produtos sintéticos, son bases, por neéesidade nas cidades insexa . completo, pois tefío ün poemas", da -Colección "Pompadamentários?
dYstrial
izadas.
·non indestrut íbeis, pero si o
editad9 por "Ga.laxi a", pero non . bal" . de E~iciÓns Castrelos, pro
Onde está ·a concléncia galega
ffelativo - á educación, non só
suficientemente fortes como pame satisface, pois · penso .que lle ignoramos se contará toda a obra
mestres
galegas?
Ou'izais
á
dos
ra seguir mantendo calquer go- sofremos· un dos · plans mái·s ~
faltan . moit~s palabras galegas. de Curros . Onde sí figura toda é ~
p·ercura do denigrante ''_enchute"
berno de repr_esión "democráti- vergoñosos, senón que o problema da 1íngua, a diferenciación, a que os leve á solución parti-· Tamén me gastaría saber se hoxe nas "Ob.ras completas de Manuel
ca''.
se pode c-onsegui r unhas Obras · Curros Enríque;!'." de Editori~~
cu lar!
cultura
própia e a psicoloxia
"A leí é case impotente cando
· ·
A brutalidade do golierrio Cor:npletas de Cw_rros. P.reguntei Aguila r.
n · n está asentida polo sentimen- galega; requeren un. profesorado
0

is"
3 é
ser_
se
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GALIZA_,

Uanse clases de inglés. Paco
Te1xeiro. Avda. GeneralÍsimo
134-segundo dereita. O FE~
RROL.

Busco editor para un libriño
de e lectrónica. Sería un "Manue l teórico-práctico de electricida de e electrónica básica", en galega, claro. Se a
editorial fose galega (de. ver- ·
da de), cedo todos os direitos
de autor. Xosé Ramón .Rodríguez Fernández. Penaxubei ra-Rubián de Cima. 1NC10.
Oferécese a galegas resicJ ntes
en Madrid con problemas por
esta d í~ en cidade grande
lonxe da terra nadal, gabinete
de psicoloxía. Psicólogos mozos: Esta·mos no 1e léfqno
25420G9 de Madrid, de 9 a
13 ·h, dende o 5 de outon b.
Ana Alarcón. Carlos Rubi~-4 . ·
MADR ID-20.
1
Desexo contactar con Leónidas de Car.los, candidato pola
coíllición' "Galicia Ceibe", ou
calis'q uer niembro uo PGP.
Antón Ponce Montero. Régoa. CEDEIRA!
Dispoño ·de ·se los us'ados, ,·e d'e
cantigas actua-is e popula'res.
· Miren Mart~z Zárraga. Za- .
bala-E-se_guñdo dereha : Bl°L~ ·
BA0-3. ·
Vendo Fíat 124 Sport 1600.
.Poucos kro ., boas condicióñs
·e . a prncio moi eto nAmico.
Contactar directameRte dLi
por carta c·o n Xosé· ·Leandro
~ Castellano. Gran Aveñida de
Redondela-207. CHAPE.LA. --

-

IN MEMORIAM EMILIANO
~MOi PERTO, ACARON MESÍVIÓ ÓA TUA IVÍORTE ... l.
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Sempre ... e coido ter a ·razón.
Dende a escuridade dÓ s~no
Na rua do . silencio e a morte
Dende os tempos de dxe· proibidos
Cos beizos, cos ollos, roxos pola ·ira
Coa bandeira escondida cefüe no cor. · .
Cos bicos da marte na metralleta mercenaria ·
Limpanao solpores, sempre solpores
Roubando menceres - '
Pra 1-ogo dar , Xurdi.d o do sono e a choiva
~Ce.os">azules e brancas
. .
Prantós calados ·(alguen dixo: ''Nin rosmar l.ln laido")
· Medos arroupados baixo sábenas de luz opaca
Calabozos, cadeas, ·veas abertas
·
~strelas ti nxidas co sangt.ie «da patria
.. Lagoas sementadas coas bágoas do pobo...
e ... pecho o puño coa forza e ~ rábe·a do home a·c orralado.

MANOEL PEDRO

Ainda tém olas verbas quentes e o pelto tristemente ferido.
AindaJican al"gunhas.bágoas nos mantelos, nas ruas,.
'
nos bancos~ na areia; tamén r:ios espellós e ·nos nenos.
Oué í'.lágoa sentimos cando ouvir o te1.,1 nome é decir
que fuches un _m orto m·áis. Non; non é certo.
·
Ti non fuches -un morto máis; fuch~s ci únec.;;o , .
'
o noso irmán, o noso amígo. / .
_ · ·
- Nin tampouco -sabémolo ben_,_ foi cousa do demo,
. nin do anxo'da garda, r:-iirí túa ... nin miña. Qué cert.o é.:
. G caso é que estás mo.rto, e o caso é que o teu caso
- i eiqu 'í non valen as redundáncias/
,~
é moi triste; pprqu~e ti non morriches, compañeiro Emi liano;
1 _a ti matáro'nte, feríroríte-de:--casu.ali"dade-(meigas-fora) , ; ,
CARGARONTE -f°! "nunca mi llolfidito-.
· 1 ¡
E_, qué c.oüsas ten . o ~: alcaide", faráp festas e máis festas; . ·
ouh_, p.ro xa non serán o mesmo: faltarás ti, meu amigo; , ·
' e _aínda'que che ~arde·mos o grolo_de yiBo ou aquel botell'fn,
do que sexa, non voltarás; non ... non voltarás connosco _· Non vi~ás de novo a contárnos aquel con to tan bonito, ~ •
·tan pequeno ... que nin xiqüer tiña remate...
. .
,
. ---:-'' Na,quel serán de i~v.ernci, os nenas xogaban baixo a ~twiva.
Uh.hos eran taxistas::....:¡ eiqu í, ácend ías un .misto e berr;abas:
~ vou:v'aleiro; ~v.ou v.a"leiro ..: ..'; os outíos, paxaros orfos ... './_
. . E haberá moita música ....:..rock and roll,_vals, pasodoble ... .:.__,
- _e.toda. soará.triste, deenta, ,d esganada.
· ?erás:-mito, Emil-lano, e 'co teu nome e a tua história
gaña·ránsé certamens .li"l!erarios, e votos que l~varán
· -- _de novo ós _Excms. a facer grandes festas e mitins,
.M-'
e sairás naS r:nanifesta~ióf'1s .~na primeira rea,
~
: e andarás de boca en boca nas cadéas, nas fábricas
··nas ü11i"versi-dades, nos a~-fés a.que les ... ·
. '-"Claro, tan mayor ... y/'a·quién se le ocurre andar
en las fiestas -haciendo el ·gamb.erro. Pobrecito",__
E--ficaréi -eu i outros máis, -talando de ti,·
.
cgn ..és~as c~fro Uñas á artú~a dun papel calquera.
E non teñas medo: agérdárerñoste : .
-.Agardarémoste a ti, o Em.il.iano de sempre,· q ~ J.e asegúri
din algús -lsabes? -, MORRECHES CON POUCO XEITO
~
.
.
~ . LOIS SALVADOR. GUEIVOJA
Terras de Lugo
_e-

\

J

Cando Buda ' se cortoJ.I. as pálpebras para non dormir ;·
. Vietnam e dali a Estados Unidos, meta de toda producción
onde estas caeron naceu a adormideira, segundo 3·S lendas ,
de drogas fortes por se~ quen máis aditos tert,oficialmente
hindús , pei:o certo ou· non a historia ?esta droga semella seF- .
1.200.000 morfinómanos exclusivamente , consecuéncias
de unha Masacre Mundial e outra particu.lar no Suc)._este
a máis vella xunto coa do alcool.) poIS 5 .000 anos antes de
Cristo fálase xa dela e do seu uso nas tabliñas de barro"""
Asiático.
éocido <los sumérios, Ho mero conta como ·a fermosa ..Helena
Despois de falar da histo ria, cultivos, zoas e
implantacións pol íticas no co nsumo desta droga e o su
deulle a Telémaco o "filtro rrepheñtes" para esquencer a
dor e desgracia, ·e Hesíodo tai;nén' ~00 anos antes de C.
fomento oficial, convén falar · obxetivamente dos efectos
descrebe a··prafita e fala da existéncia en Corint o, _en grego
biolóxicos sóbor do animal l.m man . Falaremos primeiro da
Mekoné cidade da 'ad onrudeira, Hipócrates -e Herodot~ morfina e a heroína pois os ~ fectos son iguais nas duas,
falan t~~mén dela e da sua utilizacion médica, así como.
bioloxicame.nte faland o .
Efectos polo seu uso: pro ducen unha excitación e
Aristóteles, Plinio e até VirXilio ·a levan ás suas obras;
Avicena, médico árabe, morto en Pér:sia no ·ano 1037_,din
eufória nos primeiros momentos posteriores ao "pinchazo",
que foi envenenado co!1 ·opio. . " -·
.
o cha mado flash , e segue u n estado de ensoñamento onde se
'"" suceden· as ·alucinacións a a noréxia o u falta de vontade e a
No , século XVI corrí~ pola Europa das es9undades, o
"LaudanuÍl · Paracelsu~", e a · í mitación del, Tomas.
ansiedade, ·dis minuen os re cursos físicos do corpo
Sydenham compux6 no XVJII outio; o que lle puxb o seu
'd esaparecendo. a ptefecta coordinación corporal,. e disminome, sendo compoñente. principal destes láudanos o ópio.
nuen os' reflexos, a fala tórnas e confusa e.a pupila contráise
·como síntoma. visíbel.
·
No ·século . XIX, Fried reich ·sert ürner, farmacéutic.Q; _e
Armand Seguin, químico, descobren e separan un alcaloide
Nos casos de abuso repetido dáse unha rápida
do ópio :a morfina .
·
.
.
· .
toleráncia á. droga o que. o brígará a aumentar as doses dia a
Os opiá.ceos.. ., re:cóllense dos capullos da ador~ideira, a
dia , dependendo física e siquicamente dela, danse c~SQ.S de
éstes mentres· están:. verdes dánselle dous· cortes, por onde
inconsciencia e convulsións, e até morte por sobredoses
cieitarán un " la,t ex " branéo , que se recolle· e déixase ·secar
de¡a, sendo corrent es as h epatites por contaxio ao usar
facendo .con el pelotiñas dunha sustáncia como goma.
: 6 :v~:~~s
varios · a i:nesma xeringuilla e posibeis , mellor diria
_
1
A dormideira é pranta orixinaria de Asia acci. (Papaver
d~d•s u ra- 1
l:iipotéticas, lesións. cro mosómiq_as.
somniferum 'L ) que chega a 1,20 m. de alto, da fam11ia .das
éend 9 cunhas· •
Nos caso s de absfinéncia fórzosa ou obriqada. como
papaveráceas, e flores cor lila·con·.manchas. violáceas na ba~e
b oas mascaricurac1on, . prod úcese un estado de caos no corpo
dos péfalos. Este latex que, cortándoa se lle recolle , ten
nas :Por se
consecuéncia da depe ndénc ia o rgánica que é difícil d_e
máis de 25 alcaloides distintos dos que á morfina é a máis
a s ease.
resumir : primeiramente .medra a ansiedade , loqo chégalle o
importante, ocupal)do un 80 por cento do vofüme.
. ·. ·'
turno a irritació n, ao pánico e á depresión , co menza ndo o
·
Hoxe en día hai sete países adicando terrees ao cu~tivo .
desarr eglo do oo rpo , sendo mo ~ras exteriores o · tremer
legal da dor mideira : · Iugoslavia, Bulgária, URSS, Gré~a, ~
continuo , os vómítos e náuseas, a . axitació n en que se
Turquia, Irán e Ind ia,. deles Grecia e Irán deixa! on o seu
mantén' neste momento o ad ict o , suda co ntinuo , lagrimea e
cultivo", mentres ·que Turquia voltQU de· novo a el, despois
non· pode dormir no estado · de ansiedade ~n que se
de anos de non facelo; e·ntre outras r aza.n s porque a axuda ·
encontÍ'a , dilátanselle a meniña do - o lio d istingindoselle
económica .prometida polo ~ 'Tío Sam_" nunca-foi suficiente
facilmente, ten calambres abdominais e diarrea .. .
Tamén seria couda se descrebir o que non dá a droga,
e áo final , nen . se facían efectivas, aparte de que os
·por exemplo o mito da agresividade, mito ben explotado
campesiños adema is de cultivar a dormideira par:a. venderUe .
pola prensa burguesa, e onde o a·sesino é moitas veces un
o ópio, 'aproveitaban a . s~mente pra . facer aceite, e a palla
_ para o gando no inverno, sendo o cuJtivo máis ax·e itado . ·
adicto, recalcapdo bén que o que o levou a .matar foi a
na.Fluela
terra _pedregullenta e seca da Anatólia: . ,
:
droga, e eludindo a verdadeira responsab ilidade social, o
1
'. 0 cbpio ·ou "chandu", pódese oonsumir ,coméndoo,
illamento persoal ou os problemas p ersoais, que foron as
bebéndoo . ou · {\!mando, neste caso .·_b fumador ·. nos máis das veces os condiciona ntes que o levaton a matar e a
droga como o1vido . Tampo~o , no outro extremo , dá unha
establecimientos adicados ex clusivamente .xa a ·rumadeiro.
déitase ntin banco baixo,. e cunha longa agufu ~aca un a:riac~
conducta liberadora dos instintos, como presican os
de ópio du·n estuche, e s-óbor dunha lampariña de . al~ool
~·
" camellos" e "troncos", exteriormente non se nota no
vaino secando. e dándolle for ma amasándoo cos dedos. A ·,producto e corrie.nzáro,n a .fabr.icala en cantidades 'masivas e andar, nín na forma de rir, como no caso da erba, rten no
pipa de fumar é feita cunha longa caña de· bambú. furada· e rep_artindoa me's~o. baixo m¡;iq:::a ¡ asi -apáreceu _Idolo das brillo dos-ellos; na contadas fáb.ulas podia mo.§ an0tar o que
un fornillo de barro- cocido onde pon ·o ppio para lqgo Mulleres, Pulgao 0 aire, 999 , As de diamantesm Dous di dela respecto de que dá unha fala incoherente, ou de que
1 ,Dragóns,
'encendido aspirar o fume.
·
A.raña Dourada,· · e ·Luky 'Strike contrataron aumenta os reflexos, e tampouco aumenta o apetite, nen
Ainda que ·a cultura china tifj.a como:: droga oficial o exércitos de mercenarios, mandaron os seus fillos ª estudar distorsiona 9 tempo ~ espacio, nen mata por abst inenéía ou
alcool, no ano 1839- 1842 librou unha b?talla· contra química a · E~UU e agor_a, ·fabricari droga cunlia pureza do 99 sic6~e; ainda que s.i por sobredose.
. ~
inglaterra, a famosa guerra· do ópio, a -consecuencia da caló '. por cento, . millor . do · mundo, e P.i.s_tribúena por canles
. Simp lemenfe é .un po brpnco ou marrón que provoca ca
gobernó chino q uixo prohibir o consumo da drO-ga, cando o· comerciais coa loal;lo_ración g.a ClA ·e dalgúns pól:íticos.. sua chegada ao cer ~bro un 'ergasmo interio.r, amortiguando ,
únit interese do colonial 'e imperial~sta inglés estaba en . -0.mericanos e vietnamitas. ··
·
-os· sentidos, acolchandonos das sensacións -do mundo,
seg ·r ma nexando o. tráfico do mesmo , 'g añando .cartos coa
- t-ron :é casualid~d -que
Se~v,icio· de Intelixencia · irítrovertindo ao illdividu9 , e facéndolle crerse inviolábel e
·des acia allea e servirse d o ín.esmo ·p ara someter ás clases Americano · estí,vese ertredado nistq, pois tamén a CIA immune ás influéncias ., exteriores, ·p échase nun mundo
t ra& llatforas; o m esmo que lle, servia en forma de Iauda~o, · neceSritou da _droga hai anos para un pró~ecto de domeñar a interior
dentro a ·fqra, até que a'parece o "social" aoque
e máis barato ca .. o mesmo '·aloool; de. venta libre, para vontade humana, o plan Alcachofa, · manfendo drogados a · lle da igual que 0 individ_uo se crea no outro mundo , Detí9o .
• acalar calqueI" Íl~tento- de rebelión . na clase ·máis esplÓtada 3ÓO présos da Cqdea de Atlanta, ·e emwregándoa tamén .cOn e co~ posibiliqa ',de· non poders~ "picar" do cabo das 24 .
dos mineiros: os nenas de 'catorce anos picadores, durante a ou seh <» seu consent.iménto en individuos da universidad e· ·· horas' 0 ¡individuo adietó convértese I1;Un.xoguete da polic1a,_
·chamada por alguns energúmenos a ".revolución industrial'.'; . de. California,
Hospit~l Monte. SiÍ'laí, e na de Montreal nun chivato -~e trapo que so intenta sobrevivir, ~para quen
ó ópio· ~irviu nos dous easos para sobre explotar tanto os · (Canadá).,·
·
.
· .
-<--· · ·
•• · ·
.é máis importante un ~'lancetazo" que a -seguridad e de
. "riskas" c,hi!los, com\ os ·mineiros ingleses. Foi un arma 1 ~ As rutas da. droga saída da ~ona de Indochina son várias· todos os .s'eus amigos, pero na droga encontrará de novo o
pero , as tres máis principais poden ser: a que · pasa por olvido, , 0 s'eu autodespreoio-autod~strución, e só Ue
represora. · º .• --··-·
Ba~g~ok d~l,í _vai· ~- Sfo~pur onde é_.emparcada ao centro preocuJa rá 'como enco.ntrar a · s·Íguiente dose. Marxinado
AS MULTINApONAJS MAFIOSAS
ma1or .de dIStnb~_c1on; HoQ,g Kong, 4.e.s ta a formo~ d~nd~ rÍoñ s·e dis~inguirá ~-º pequeno-bur_gés<--do-600 ,.. e. co-~a el-·
.,..
.
,
.
. " por bar~o ou ay1on entra na costa 9este ·d,e -Estado~ Umdos. . teráse encasillado nunha sociédade de consumo marxmal,
Coa~ chegada da liberación ~hína, desapareceu de raiz_o A .s~.gtmda é a g~e vai por _terra ~té Saigón, s~gue por t~rr~ na q~e ·necesi!ará polo n;ienos l ..~00 pesetas diárias para
proble~ nese país, trásladandose de rebote a Europa·_e ate a ~<?na de Oriente Med19 _pasandoa.poF toqa Europa ate . manterse a .t ono cómo mellar pode facelo ,e~ revendend?
América. Fuxidos da revolución os reaccionarios chinos . _Francia c;>u. ~msterdagi; C?Pital da. ~ ~to.ga, e ao mel}or ·droga pa~a pagar a _sía, dependendo do 1.?ª~ón do .ba.r rio e os
instaláronse nas montañas do ·"']riángulo do Ouro ", na zona ,. algunha dah e embarcada para I?nquiland1_a, ___en_trando pola. seus compinches, que He fian, e eS!es~doutros,, e estes_de .. : e
de Ban Huei Sai, abarcando 15'5.000 km. cadr~dos entre as · cost~ est~. · No caso de que qmeran desviala antes para. a - no cum_e ·da pirámide os chinos c~pitalistas, as multma~1.o - fro~teiras de Birmánia, ·Laos e Thailandia, alí comenz·aron o costa · oeste levana a. · Hon Kong · e Singapur onde é nais da droga os iaboratórios modernísimos de_purificac1on .
cult~vo da dormideira ,- chamar on-a uns quí micos de Mar sella ~ embar cada. O ·térceiro ·canle é o do· seu transP,orte por tena · · de Marseila ~sbandas mafiosasas redes internaicionais, a
para que lle montasen as pranta,s de purificación .do ..á cost a do ·mar da China, C:Íalí é ~embarcada a Forma.$ e CIA...
'
'

ª;:_

ª:

ó:

1

•

•

de

no

M

·-in

