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OS PRESOS SECUESTRADOS

A OTAN
CARL-OS <<0 XEST Al.>)
quére Africa
«A autoridade utilizou o
folldore, pero desprec~o»
póxina 7

Despois das operácións militares de potencias europeas
pra impedir o avance do Frente de Liberación do Zaire, Carter propón na OTA-N a creación dunha forza conxunta de.
intervención.

póxina 14

«O tren
da costa»
O fÉmocarril Ferrol-Xixón,
de vía estreita, si por algo se
vén significando, a pesares
dos poucos anos con que conta este decimonónico proiecto, é sin dúbida polos constantes descarrilamentos.

Póxina 8

Minas de Rubiales

Beneficios pra al6
da fronteira
No Cebreiro lugués, capital canadiense e sudafricano van zugando chumbo e zinc_do sochán

galego, recursos que saen en bru to cara Asturias ou Cartaxena.
póxina1 10 e 11

en poleiro alleo
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zo posible este ascenso na escád~ xoolóxica pra ver si asf nos
ceibamos das suas cantigas en
amibre que resultan do máis
empalagosas. e de monsergas
con pretensión de planfeto social como as que ti.vo a ben cantamos o outro dfa.

«300 MILLONES»

DE SAFARI
EN GALICIA
Os espectadores que tiveran
a presencia de porse diante dos
televisares a velada do pasado
día 4, puideron contemplar no
espacio 300 MILLONES, destinado habitualmente a promocionar unha determinada colonla, xabóns feitos con los /Imanes salvajes del Carlbe, presentadores cursis e trangalleiros,
amén de cantantes, que de ser
certo o que se dí de que o mal
cantar provoca a chuvia, constltuirían unha verdadeira ameaza
climatolóxica, un programa adicado a Galicia.
Nun decorado de cruceiros e
cabaceiros, destinado probablemente a mostrar aos espectadores latinoamericanos o esotismo
de la encantadora tierra gal/ega,
que asf nos chaman os locutores metropolitanos, apareceu un
cantante nomeado Paco- Paco,
que polo visto vai camiño de
converti rse nun John Travolta,
versión enxebre, oubeando unha
1 rumba galega 1. cuio testo, polas virtudes !Iterarias que atesoura, escusa comentarlo: fala
g ita, fala gaiteiro ...

O ESPAÑOLISMO
POETICO
En La Voz de Galicia do sábado, día 3 de Xunio, publícase
unha carta firmada por M.ª FernarÍda Emilia Candal encol do
Significado de ser gal/ego, na
se esalta o amor a Gal.icia con
sabias arguméntos filosóficos:
«Me choca que surjan tantas p9-

amor en 1f e qu6 ldentlffcacl6n lmperlall1mo cos •u1 protectorados, dominlos, rfterva1 ·e
plat6nica con Galicla.
colonlat Mmpre foi do m6l1
O Idioma galego, a emigra- prosaico.
ción, a esplotacl6n colonial do
noso pobo, e todas esas hl1toria1 de fanáticos esmorecen
diante do amor Imaculado, do' ESCÃNDALO
pulo pasional · que Implica o EN MADRID
«ser galeg~».
Veleiquf unh.a maneira
po•tica de acochar.o de1precio
polos doentes de Galicia e
presentar a defensa do no.O
pobo coma unha teima fanó·
tica, ficando a problemática
nacional galega coma un épi·
sodio dos «Amantes de Terue.1».

RESERVA

GASJRONOMICA
En «El Correo ~Gal/ego» do dfa
26 de maio, lemos o seguinte titular, significativo dabondo:
«Porque merluza, rodaba/lo, lenguado, carnes, marisco ... son diferentes en sabor y,esencia, GAl/CIA ESTA EN CONDICIONES
DE SER LA RESERVA GASTRONOMICA DE ESPAÑA»,

profundfsima obra pra demostrar que Galicia non é Angola
nin Mozambique, e decir que ·
agora TVE nos deixe quedar por
tan pouco europeas ... Cecais foi
un esceso de celo á hora de prese ntar a situación dos indfxenas
ga legos, pero o certo é que este
número estivo cangado de simbolismo.
Pra ilu strar as declaracións
dun emigrante galego en Buenos Aires cantou, non podia fal tar, Jullo lglesias «á terra do seu
pae», un señor que afnda que
pareza metlra naceu aló por
Gralces, na província de Ourens , a pesares de «estar /eixos
¡el/ deses seus lares;>, cousa que
polo demais ninguén dubida.

Pero afntla resultou máis solprendente o encantamento do
presentador que, co esconxuro
de «las meigas todo lo puedem;,
co locou unha muller negra bailando un mambo ou algo que se
lle parecía, nunha praia de Corcubión. Supoñemos que o sr.
Santiago Alvarez esgazaria os
vestidos diante tamaña osadfa,
que pra algo escribiu il unha

Pero norJ se ocupou todo o
programa con Galicia, que non
todo vai ser presentar aos drégolas e brutos galegos que como curiosidade pasan, pero non
deica o punto de monopolizar
un programa tan culto coma éste. Dahí que, a modo de intermedio, cantase Roberto Carlos:
«las ballenas desaparecieron por
falta de escrúpu/os comercia/es,
yo quisiera ser sivi/isado como
los anima/es». Desexa mos de
todo corazón que Roberto Carlos conquira no máis breve pia-

lémicas sobre si el gal/ego es
dialecto o idioma y todavfa me
sorprende mucho más que, por
llamársele idioma, uno .sea un
gal/ego acérrimo, y si se le /lama
dialecto, es un descastado. El
ser gal/ego está muy por encima
·de todas esas nimiedades.
No hay que confundi; el fanatismo por Galicia y el amor a
el/a;;. E sigue: «El amor a Galicia
que se puede dilucidar por lo
que muchas veces se ve escrito
v se oye, es más bien somero,
que ni /lega ni /leva a nada. El
amor en si, por lo que sea, tiene
que ser más fuerte y. más arraigado que toda esa insulsa palabrería que utilizamos. Ga!icia se
siente, pero no se explica. Porque Ga(icia es poesía;>.

Vetc:an vostedes qué asis.a_·
dos ra:zonamentos encol do

Desexo suscribirme ao periódico galego semanal

O

por seis meses

Envio o importe (cheque O xiro posta/O
trBnsferenciaD )

Na Hoja del Lunes de Madrid
escandalizábase diante da intervención no parlamento do dipu- ·
tado vasco Francisco Letamendfa: «El señor letamendla demostró que no es una fuerza política, que su oratorlo no tiene
más qu.e demagog_ia, amnesia
.h istórica de la patria común,
rencor, petulancia, descaro e insolencia. Todo el/o es una manera notaria de destacar en un
Parlamento, sobre todo cuando
no se tienen más cualidades. El
señor Letamendía Be/zunce ha
brillado en el Congreso con una
luz propia que nace en la noche .
obscura de su alma antiespañola».
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Ademái1 de.re.arva de matada• prima• e. de man de .
obra barata, agora vamos ser
reserva ga1tron6mica de Espafta; afortunadamente, non
nos adxudicaron a alta ml116n
de «reserva espiritual» cecais
porque os coloniall1ta1 non
nos s.~poften capaces de -atesourar tan elevadas cualida-
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A «Ho¡c;¡ del Lunes» coincide
con «ABC», «Diario 16»,
«Fuen:a Nueva», «El Alcó:zar», etc., na escelencia literaria con-que tratan os temas xa
sobados polo imperialismo,
cando escoitan falar de dereitos nacionais.
O ridkufo, a insolencia e a
sordide:z deste xornalismo de
corte esp_añolista, fica móis nide1 espirituais, que todos os dia se caibe, 6 vista da sua lecoloni~ados 1omo1 brutamon- ria de escribano1 fachendosos
tes. e., polo demóis, o trato do. e cagatinta1.
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«Nas prisións están os pobres, as víctirnas das inxusticias políticas, económicas
8 ·sociais, namentras que os causantes
destas inxustiCias andan cei.bes. ¿Onde
están os criminais non convencionais, os
especula dores do chan, os que practic~n o
frau.de fiscal~ os que evaden capitais, os
que contaminan o medio ambiente, os que

manipulan os medios de comunicación ... ?
Compre engadir a situación de tensión nas
prisións, desconocida hastra qe agora, que
non ten a sua causa nu·n concepto errado
da libertade que andamos a estrenar,
senón na recuperaCión do senso da sua
dignidade humana, hastra hoxe ignorada,
nun claro sentimento da inxusticia e no d8

ANOSA TERRA / 3

ser eles, tamén , os protagonistas da
historia. E estano sendo, dunha historia
triste, luxada de sangue, marcada con
mortes e na que todos temos parte de
responsabilidade».
(da _inte rvención de

J . M . Bandrés

diante do Parlamento español)

OS PRESOS SECUESTRADOS
Ramón Sota Fe_áns é un rapaz
de 17 anos. Dende o reformatorio
de Palavea, na Coruña, viña de
cando en vez á casa, no Monte de·
Conxo, un ·dos lugares santiagueses onde aínC:la resta o chabolismo e a falla de servicios é total.
Un bon día, sóupose que Rarnón
estaba na cárcel da Coruña. Collerano bébedo, seica, con outros
compañeiros e na pasada semana
os seus irmáns enterábanse por
redactore s de A NOSA TERRA de
que Ramón, un rapaz. de 17 anos,
estaba na Residencia da Seguridade Social «Juan Canalejo» por
traga r pilas de 1,5 voltio~. Oe
seu s pais andan a vender xoguetes polas feiras, ese día paraban
en Redondela, e Ramón viña sendo dos do medio de 1 O irmáns.
CUNHA ARGOLA

AO PE DA CAMA
Na habitación 507 , atados con
esposas ao pé da ca-ma, cun número da policía armada á beira de
cada ún - amáis da parella de viestiveroh
xiancia no corredor Xosé Casais Vida!, de Santa Uxía
de Ribeira, e lsmael Graíño Zás ,
xunto con Ramón. A folla clínica
era concisa e, eri verdade , nin tiña
diagnóstico: inxestión de 3 pilas
de 1,5 voltios e puntos de sutura
no tercio superior _da cara anterior
do antebrazo esquerdo ... A custodia policial facíase con tanto celo
que os mesmos policías actuaban
de sanitarios, acompañándoos
aos servicios.
Entramentras, outros presos
ma ntíñanse en folga de fame dentro da cadea e algúns máis permaneclan internados en Labaca
po~ causas semellantes, e o
silencio-silencio, a nível informati -

CADRO BRANCO
O suplemento da «Enciclopedia larousse» inclúe a bandeira
galega xunto con outras bandeiras nacionais como a de Congo, Sudón, Vietl)am, Yemen,
Zaire, .Líbia, · Mozambique, Irlanda, An_goÍa, etc.
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vo , a nivel oficial, quería encubrir
a loita dos presos.

COMPLICIDADE PRA
NEGARLLES
A ESPRESION

algo que decir, asemade, respecto
da Reforma penitenciaria, e por
eso fixemos unha chea de accidentadas xestións pra faíarmos
cos tres internados na Seguridade
Social. Pero pasou que, cando xa
estabamos no camiño, o domingo
~ ás doce, nun día no que nunca se
dan altas, casua/mente puxeron
fora da Residencia a lsmael e
máis Xos.é. Ramón xa tiña rein gre~ado na cadea días antes. lnda
así e todo, cada dáto conseguido
por outras canles e a carta testimonial que publicamos, coidamos
poden clarexar cales son os presos que se prenden frente aos outros, os que teñen inmunidade pra
negar dereitos inclusive.

formación directa, alén desas sectarias notiñas oficiais.

¿QUEN RESPONDE
DOS PRESOS?

Cando na pasada semana telefonearnos á Di recc ión Xeral de
A _NOSA TERRA considerou un
lnstitucións Penitenciarias pra esdeber - amáis de sere un dereito
poñer o desexo de entrevistar aos
reconocido na teoría - procurar
presos internados na Residen cia
que os presos se espresasen , que
por supostas autolesións, contesos presos opinaran sobre das cau tóusenos, que o asunto dependía
sas que os nortearon pra protagoesGlusivamente do director da
nizar as últimas accións. Porque
«Juan Canalejo )). O Dr. Alves, visi náide se corta, digo eu, ou traga
_blemente intranquilo, consulta
cousas peligrosas -as pilas, si se
coa po)icía e non se lle ocurre oudescompoñen, son altamente tótra cousa que requerin¿os unha
sicas, porque un dos seus compoautorización xudicial. No xulgado
ñentes é o ácido sulfúrico-, ou
Como denuncia da actuaciqn de .lnstrucción número 2 da Cóse nega a comer .cada dfa se non
de diferentes persoas- e organis- ruña ;~ o Xuez· - o único de toda
está moi convencido de que a simos, denuncia t~nto da sua' in- està. historia sabedor do que tén
tuación así o esixe, de que a anorcompetencia como da mediocri- que facer - infórmanos detallama ljdade e o non senso, a irracio- dade e temores a asumir as resdamente de que eles non teñen
nalidade e o sadismo é tanto que
ponsabilidades que a sua función competencia sobre lnstitucións
somente feitos aparentemente
esixiría, ·afeitos a escurrir o bulto, Penitenciarias - na Reforma x·a
irracionais han obrigar á Adminis' - facéridonos andar de acó pra se contempla pra o futuro esta
tración española a enfrentarse
aló- consideramos clarexador posibilidade de intervención dos
coa _papeleta.
resumir como a Autoridade evita xueces nas cadeas - e de que,
e boicotea a obriga. de realizar in- ademáis, a autolesión non é un
Coidamos que os presos terfan
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delito e polo mesmo non hai sumario. O máis que pode é dar a
sua opinión personal - favorable
a que se realice a entrevista - si
lla solicitasen da dirección da cárcel que é, en definitiva, de quen
dependen os presos.
A visita ao Director en fun cións
da cadea xa linda co ridículo:
-«non, si por min non ha i incomen ente, pero é que non teño
competencia sobre deles, pra min
son .unha estadfstica. So'llente
teño que decir hoxe estári 3 internados, hoxe están dous ... a todos
os efectos son internos da Resi dencia.
- Xa , xa , - alegamos
pero
internos baixJ du lha forte vixia:-icia policial que ao millar resulta
que llel a pux'.J tarnén a Resiclencia.
· - ah ! eso é cousa do Gobernador Civil , ademáis non están incomunicados, vaian coma calqueira
visita ... eu somente sei dos que
están aquí dentro, inda onte veu
un , sí, Sota Feáns, pero non, non
lles deixo falar con el».
Resulta que podíamos Ir como
visita cando nin os médicos poden cáseque entrar ... xa compren
dimos que o Sr. director en fun cións non acertaba moi ben a saber de qué se trataba e suxerímoslle que telefonease á Dirección Xeral de lnstitucións Peni tenciarias pra saber, ao fin , o que
podía ou non facer. Negou se. Re petiu que eran simple estadística
e polo tanto, que dese permiso o
director da Residencia Sani taria.
E o Dr. Alves non os considera •
enfermos seus «aquí metéron , mos», e t rata de evitar entende rse
co Director da cárcel. Pero tam pouco nós estabamos dispostos a
non saber deica· qué punto cada '.
ún se iba amparando no de máis

CADRO NEGRO
Vén de constituirse na Coruña a «Asociación Gollega de
Amigos de las Autopistas», cuio
fin, xa se sabe, vai ser argallar
o que faga galla pra facer tragar as virtudes da «Autopista
del Atlóntico».

lmprenta: «La Voz de Galicia, S.
A.». Concepción Arena! 9- 1 3. A Coru1ia. Dep. Legal: C - 963 - 1977.
Distribúen: A Coruñã, HENCHE. tlf.
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o· GRóvE: «Def8nder'

êr6nica política

o monte dos veciños»
as obras en ningún momento, quitado, claro está, nas distintas ocasións en que os propiÓs veciños
levaron a cabo as ocupacións.
Nas distintas conversas celebradas entre os veciños e o xuez
de Cambados que leva o caso, éste ffxolles ver que él non tén autoridade pra paralizar as obras que
realizan sabor do terreno comunal. Somentes o Gobernador Civil
ou o alcalde do Gr0ve poderfan levalo a cabo,
~ -

-'·

gs A USURPACION

á: DOS MONTES
ESPECULAR .CO CHAN DOS VECIÑOS.

O derradeir(? domingo, os veciños de Baleà,
no axuntamento do Grove, ocuparon . outra .
volta os terreos do monte comunal sabor do
cal se está a construir de xeito ilegal
unha urbanización de chalets de super
luxo nunha das zonas de maior importancia
turfstica _de Galicia, e onde os precios dos
terreos superan a media do país. A devandita
urbanizadora, montada por un catalán chamado
Sr. Alayo, cheg·a a ócupar propiedades ·
particulares polas que non se lles tén
pagado nada aos seus prbpietarios, co~a
xa inforrr:iou _A NC?SA TERRA (n. 0 15).

A esplotación dos montes en
man común, non xa polos axuntamentos, senón por particulares ou
por em¡:>resas capitalistas, non é
un problema esclusivo do Grave
ou d~ Manzaneda, coma xa temos
informado en A NOSA TE.RRA
senón que é un problema que
afecta a toda Galicia debido á fai la çlunha lexislación coherente ·
coa realidade ·galega, que permitiu a espofiación durante moitos
anos e que, aínda hoxe, pola falla
de operatividade da· Léi de Man-tes, permite que o roubo contjnúe.

A Lei de Montes do 8 de Xunio
-de 195 7 pretendeu resolver a situación dos -montes en Galicia,
declarando que os montes pertencentes aos núcleos veciñais serla_n
Durante a· ocupación , nun calu- particulares propiedade dos ve- ·
vinculados aos axuntamentos, no
roso día dépraia e perante a pre- ciños, namentras a parte da bancal insi$te a Lei de ~ de Nadal do
senc ia de numerosos bañistas da da praia é comunal. _O cons1963, aprobando o Dereito Foral
que animaron aos lexítimos pro- tructor mercou duas ou tres .parde Galicia. Pro niri estas leis nin
pietarios dos terreos nas suas rei - celas e seguidamente procedeu a
tampoucp b Reglamento de Monvi nd icac ións,
ocasionáronse esplanar sabor de todo o terreo
tes do 22 de Febreiro de 1962
daños en diversas edificacións, pra posteriormente edificar uri
conqueriron - tal obxétivo, de6ido
daños que a urbanizadora estima enorme _chalet de douscentos
ao criterio centralista que se seen máis de dous millóns de pes~ - _ metros cuadrados de planta e noguiu pra redactala sen ter en contas. Ao día ·seguinte a Guardia Ci- ve máis que forman a urbanizata a realidade socio-económica de
vil detivo once persoas,, das cal~s ción. A oposición dos veciños foi
·Galicia. Seguiu outra lei especifisaíron en Jibertade ao día seguinte manifesta dende· o pr.imeiro .moca pra Galicia que víu a luz o 27
as mulleres, ficando, no momento mento, conseguindo mediante as
de Xulio de 1968 e o seu réglade reda~tar esta información, seis pertineí]tes accións legais duas
mento o 26 de Febreiro de 1970.
homes detidos; tres dos cales ordes de derribo sabor do chalet
Unha lei que, de cumprirse, perconfesaron a sua participación do «catalán» edificado sabor de
mitiría sen dúbida a normalizaciórí
nos feitos do domingo, manifes- propiedades particulares sin que
e esplotación .dos recursos que retando a' sua firme vontade de «se- hastra de agora se executara a
presentan os montes comunales,
guir defendendo o que é dos ve- sentencia. A pasividade do alcalpero que se torna inefectiva princi1?os». Os detidos son: Xan Vida!. . de do Grave e do mesmo Gobercipalmente pola composición do
Xosé Muñiz Vidal, M. Ochoa Vi - nador Civil, que poideron deter en
cia i, XlVsé García- Filgueirá, Xosé calquer momento unhas obras· a - Xurado clasificador; onde o pr:esidente é o másimo representante
Viciai Vidal ~ E. Gonzalez Trellas. todas luces ilegais e que tan sida Administración na província,
quera contaban co correspondenO monte, cunha estensión de te permiso municipal, permitiron
nun conflicto que xeneralmente
trescentos fer-r:ados, está dividido que ao longo dos tres anos que ,se plantexa entre veciños afectana st.w parte superior en parcelas dura o conflicto non se detiveran
dos e Administración.
OCUPAR O MONTE, AGORA AXARDINADO, UN PASO PRA RECUPERALO

ANOSATERRA / 5

f: revelador o empefto do espaftolismo na defen1a da
alternativa autonómica. De novo, a iniciativa fundamentalmente do PSOE, partido que se presenta como a alternativa de poder espaftola, tenta erguerse a pantasma
fraudulenta da Autonomfa, cuia realización pr!actica xa
se está a ver o que dá de si. O proceso polftlco na Galicia
dos derradeiros meses xa conseguiu que afervoados autonomistas por sinxelo pragmatismo se amosaran desencantados e enclrraran a sua artlllerfa crftica, léanse senón
unhas declaracións hai pouco de Blanco Amor a un periódico coruftés. Pero 01 que defenden a alternativa autonómica non inxenuamente, senón por necesidade polftica
dos fins que persiguen (deixar Gal!cia como está e manter a Espafta Unha e Imperial que conta, según eles, con
séculos de historia) non poden nin queren cambear de
tóct.icâ' por móis que_sefta antigalega e antipopular. Ou
mell~r dito, precisamente por esto.
CAMPAÑA AUTONOMICA
Corno se aveciña o 25 de xulio, data especialmente relevante pr~ os sectores patrióticos de Galicla, hai que tentar
crear confusión dabonêto pra contrarrestar a influencia e a
movilización do nacionalismo popular. Cara este obxetivo es. tá destinada a campaña en favor da Autonomia que promovida polo PSOE co gallo do 28 de xunio e do 25 de xulio, Día
da Patria Galega -data que por certo somentes respetou e
mântivo o nacionalismo popular durante moitos anos - , levará tras de si a todo o españolismo grupµscular esistente en
Galicia. Trátase de xunguir forzas neoooloniais frente ao movemento anticolonial organizado que, naturalmente, non de. fendeu nunca e moito menos agorçi a alternativa autonómica.

A LIBERT ADE DE ENSINO
Xa na crónica- polftica deste semanario correspondente
ao número 'a raíz <:ia folga dos mestres da EXB , denunciamos
qué tipo de consenso. estaba percurándose entre a UCD e o
PSOE-PGE no tema do ensino. Pra conquerir e lexitimar este
consenso, erguéronse -diversas folgas co apoio e dirección de
sindicatos dereitistas e amárelos e de CC.00. e máis a UGT,
· seguidos dócilmente polo esque'r dismo teórico de sindicato
como a CSUT, SU, SGTE, etc. Os resultados do consenso es-tán á vista: a subv~nci6n con fondos públicos a todo tipo de
empre~as artelladas é xestionadas· por inter.eses privados e
en función de ideoloxfas particularizadas, a tan cacarexada
Escola Pública das organizacións españolas, a tan demagóxica libertada de ensino, por certo pedra angular xa do sistema
u seña, _o escurecemento do obxetivo
educativo fascista. O_
progresista e democrá1:ico da escola e·$tatal única, igua l, laica
e_ obr!gatoria pra tGdo o mundo.
·

REPRODUCIR PRIVfL'EXIOS
Triste espec~áculo éste de volta a un suposto liberalismo decimonónic0 -que beneficia á visión máis reaocionaria e
antip.opular do sistema educativo. Ridícula e farisaica a pro-.
testa que agora a e'Strerna esquerda fai diante de certos artlculos da Constitución cando ela colaborou eficazmente a
-qµe a opinión pública, e especialmente os traballadores do
ensino, tjveran unha idea clara de qué obxetivos perseguf a a
esquerda esr;añola parlamentaria, sempre por certo moi clarii'fa nas suas declaracións máis conspicuas. · A libertadedo . ensino ao que vén e a perpetuar a reproducir os privilexias de clase, a _manter posiçións antici.entffi- cas e reaccionarias, a perseguir, curiosamente, dentro do
profesorado as ~eridencias máis críticas e lúcidas, a hostilizar
e facer inviable unha galeguización coherente e rea l do sistema educativo. En definitiva, a conquerir que o ensino sirva
millar aos inter~ses da burguesía monopolista española.

DISCRIMtNACION A UN
SEMANARIO DE INFORMACION
Non sabemos que é o que entenden no Goberno Civil da
Coruña por Información, xa que asegún o secretaria xeral da
devandita institución A NOSA TERRA non tería dereito a re clamar acreditación pra os actos públicos - cousa que en
trnques si teñen os medias de comunicación de periodicida. de diaria - porque claro, si hoxe hai unha manifestación e
este semanario a publica pasados cinco dias xa non tén gracia, dixéronnos. Vese que no Goberno Civil nin saben o que é
informar e menos valorar, contrastar, interpretar a información,. elaborar dossiers, etc., nin o precio de non facer infor. mación directa en actos públicos: ver as cousas polos ollos
doutros.
Tampouco sabe.m os nós si esta medida discriminatoria
re.specto de A NOSA TERRA é algo máis ca esquencemento.
Porque tampouco nos iba estranar que un periódico de línea
editorial nacionalista non contase coas simpatias dos representantes d~ Goberno español na nosa nación.
. O que sí é certo é q':'e o señor Gobernador non pode decir qué medias informativos poden asistir ou non a manifestacións nin tomar medidas deste xénero, claramente a:itidemocráticas e que, no noso caso, como periódico galego e popular, tén maior alcance e intención .

NACIONAL
Chantada:
Alarma na
Os traballadores da empresa VAZ.EY, ubicada
en Chantada, veñen de dar a voz de
alarma diante do despido dé doce dos séus
compañeiros e certas actividades dos patróns
cuios fins non están nada claros.
A Vazey é unha empresa de embutidos
que se abastece nas feiras e mercados
do noso país, surtindo cos
seus productos os mercados de Vigo, Pontevedra,
Santiago e Coruña na nosa nación e enviando
esistencias asimesmo a Barcelona e de cando
en vez a Málaga. A empresa dispón de tres
camións-frigorífico, dous furgóns, unha
furgorreta e un camión pra o transporte de gando.
No aspecto laboral, os cincuenta e oito
traballadores perciben o salario mínimo,
facendo normalmente horas estras na carga
e descarga de camións, que son abonadas a razón de
100 Ptas. hora pra os homes e 75 Ptas. pras mulleres.
En canto aos propietarios accionistas, os
únicos conocidos en Chantada son Ubaldo
Somoza e José González, párroco de Veiga, pois o
testo dos socios son de distintos puntos de
Galicia: Coruña, Santiago, Vigo, Ourense ...

s

despido voluntarlo e plantexándose os demais a denuncia do caso
na Maxlstratura apoiados pola
ING, central é que están afiliados
v rios eles.
Por outra banda, comentan os
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A amlJigOedad•,

A primeiros · de ~níaio, e despdis de ·case dous meses·
e medio de~ negociacións; as ·perrtés-- socia~ ·e;
económica de" ASTANO chegaton ·á'·- firma do,·
traballadores, 1hai certos aspectos · convenlo do presente ano, que vai ser· efectivo
obscuros na actuación da empre- dende o 1·de xaneiro pasado. Pero~ a pesares' do
sa: «matar slguese matando
- dlnnos- e nembargantes, a·moi- acordo, o convenio non entrou aínda en vigor·
tos clientes, cando veñen facei no infra de redactâr ·esta informacióh debido a que
pedidos, m/Jndanos de volta cos a· autoridade laboral, que conta .. con tres meses · da
coches valeirbs», sen que ninguén
plazo· pré homologación, non se decidiu aínda ·a
acerte a esplicarse o por qué.
facelo valedeiro.
Asegún comentarias que poidemos recoller, hai outra chacinería con capital catalán int~resada
en instalarse na zona, pra o cal xa
se lle cederon terras por parte dun
propietario en troques da participación coma socio na empresa e,
asimesmo, que o mesmo cura de
Veiga está a mercar terras en
abundancia.
·

Estes feitos, xunguidos ::!O rumor de que os bancos ((ándanlle
detrás á empr-esa>>, fan que anden
entre os traballadores sospeitas
~obor da posibilidade de que se
tente facer un espedente de crisis,
ou de que se· esteña procurando
pechar Vazey en favor · da nova
empresa catalana. Dé momento,
somente hai especulacións. O que
sí queda claro é ·que as vfctimas
desta situación van ser, xa o están
sendo, unha vez máis os traballadores que ·ven arruinado o seu
posto de traballo, a pesares dé
que, ao comunicarlles o despido,
a empresa alegaba que era «por
ampliación de obra» e que volveria a collelos ...

Na negociación do convenio
enfrentábanse o Consello Delegado dos traballadores, controladQ
por CC.00., e que ademáis conta
co apoio da UGT, á patronal que,
neste caso, ao ser o INI o accionista maioritario en ASTANO, é o
propio Estado. Son, polo tanto, as
mesmas partes firmantes do Pacto da Moncloa as que ta rdaron
máis de dous meses en chegar a
un acordo -que tiña de coincidir
co estipulado no Pacto- cecais
debido á ambigOedade en favor .
da patronal dos tratadas da Moncloa.
O. coRflicto ,actual presénta- se como un intento das ·centra les
UGT e CC.00. -que por medio
do Consello de Delegados convocaron unha manifestación o pasa- ·
do 29 de maio- de' presiónar
diante das autoridades laborãis a
pronta homologación do convenio, asi coma a solicitude á patronal do pago inmediato dos «atrasos» que -no intre de entrar en
vigor o convenio- se lles deberán aos traballadores.

Pola sua banda, a central sindical nacian.alista ING, que conta
con incidencia entre os traballadores da factoría, amosábase un
tanto escéptica ' diante da -situación, referfndose. en declaracións
feitas A NOSA TERRA, a que a
responsabilidade correspondía ás
centrales firmantes do Pacto da
Moncloa, que agora terán que ver
sabor das costas dos traballadores as consecuencias. Ao mesmo
tempo a ING mostraba a sua conftanza -en que a defensa intransixente do porto de traballo que se
está a levar en conflictos como os
de ASCON, CORFI, REGOJO; ·etc.
superando na práctica os plantexamentos pactistas, contribúan a
que a crisis que se está a vivir en
AST ANO non continue a mingoar
os dereitos dos traballadores.
Polo máis, a situación amosa
matices irónicos, por canto ·que,
cando aínda non se h·omologou o
conveniô deste ano, as Centrales
sindiéales. pensan xa en escomenzar a preparar o do 1979 'pra o
prósimo xaneiro.

a

O CASTRO@ E SARG.ADELOS
SON CENTROS QUE MANUFACTURAN OERAMICA-~TERRAS ·
GALEGAS E CON I~ DO NOSO TEMPO.MAIS TAMEN.COLABORANDO-CO
IOEE·
.J;
DE.GALICIAO -E 'O sE~MINARIO DE ES 1·UDIOS CERAMI~-•
COS (@IMPULSAN E ESPALLAN·.
eoL0 MUNDO O ARTE-E O CONECEMENTO DE GALICIA AO=·
TRAVESO DO MUSEO CARLOS!
MASIDE E EDICIOS 00 CAS 1RO
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Cartos «0 Xestab>, un humorista popular, que com~ el
mesmo nos dixo, tén sofrido moito. por Galicia. -Do
folkloré oficia lista, ·uttlizado . polo poder pra
desprestixiar aos rnesmos que o facf an,
ás carcelàs por «delitos»
que non son tal, deica a
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participación en loitas populares coma a qe
Baldaio, onde era afectado. Grabou m~itos discos, dos
que os que ·se beneficiaron foron as casas
discográficas, fixo milleiros de actuacións e hoxe
sigue por todo o pafs a darlle vida ao humor
pero lig~do á Galicia popular.

CARLOS <(O XEST AL»

«A autori.d ade utilizou ·o foHdore,
~pero desprecióbao»
¿Cómo foi a tua nene:za?

borar con eles. Logo andiven nos
coros: «Follas Novas», «Bretemas
Bueno, a m'iña vida ,de peque- e Raiolas», do cal ,..naceu «Aturuno, máis ou menos, é coma· a de xo», era o contador de conto~ .e
tod os os rapaces que vivimos tamén tocaba o bomba: Máis tarr
aqÚe la talada que foi a guerra; os de empecei a actuar polas romemaios ·recordes, a fame, as cala- rías e teatros hastra que chegou
midades e a falla dunha prepara- aquel famoso <<Destile de Estreción como a que teñen hoxe os- 1/as» de. RNE, de onáe c.heguei a
rapa1ces-·máis m0d-~stos. Daquela, ser> cm1ocido e a facer o~ · p~imei
os fillos dos ob'reiros ti~ar:nos que -ros disc0s; estes discbs nu11.ca papasar fame e tra~allar o que se saron a ter, unha grande .repercupodía -sen p.oder ·it a escolj3. -Coi;no. sión, ~ pe; ares de . :- que a xent e
me pasou a min mesmo moitas empezou a imaxinar que «0 Xesveces, que preferín ir coas vacas ta!» se fixera rnillonario e que vivía
dos veciños que ir á escola e es- coma os artistas, cando o único maiar coa fame.
que podía facer era estar hoxe·
Daq uela eu vivía cos meus pais g·rabando un disco en Madrid e ao
en Xubia, nà parroquia de Oza, es- , dia seguin'te estar sachando nas
taba relacionado directamente patacas _pra poder vivir.
coa aldea e dende neno vivfn a viDaquela o folklore galego seda do campo, vida do labrego, o mellaba estar baixo do control
folklore xa naceu conmigo. Lém- oficial. ¿ C6mo t.r at_oú o pod~r ao
brome que unha vez fomós a San- folklore?
·
ta Marta de.- f?avio, e por ir detrás
Eu decateime xa de rapaz: que.- ~
dos gaiteiros perdinme na ~ro·merfa
uns ·no folklore vían un anacronis-e levei Únha· tunda ' q-Ue aí'nda me
mo, unha cousa propia de xentes o...
lembro hoxe. O folklore tiroume
de outro tempo. Despois, pola
a Madrid á Feira de;>_ Campo por oficiais coma as que mencionei
dende neno e permitiume a relabanda oficial, había xente con
mediación das Cámaras Sindica- antes, pra ser abaixados e insultación con outra xente, de xeito que,
moito venéno que vían no folklore
les Agrarias; un dos dfas que esta- dos. Cando empezou o movemensendo un rapaz, chegt:1ei a saber
· uns renovas .de galeguismo. En
bamos alí, chamáronnos pra ir ao to galeguista, naquela época das
moitas cousas de~Galicia que ourealidade, ·pra min, nas cidades o
pabellón de Inglaterra, pois e.sta- «Voces Ceibes», fun xulgado por
. tros con estudos e máis cultura
folklore foi coma o idioma no
ba alí o embaixador e querfa co- moito~ ' como de fascista terrible,
despreciaban como trangallada
campo durante a dictadura, e que
nocer as gaitas da «aretaña es- e eu creo que sendo fascista non
de taberna , de xente inculta, de
sin eles as nosas características
pañola»; chegamos alí e fomos podía levar a alma da Nosa Terra
que si o noso idioma era un diaculturais terían desaparecido. As
agasallados polas autoridades. tan metida dentro. O que pasa é
lecto. En fin, unha vida de sofriautoridades aceptárono e toleráPero ao volver de alf, fomos to- . que había que vivir no medio demento sempre en defensa de Garono, pero no fondo despreciábales e vin o resultado que me decando outra vez pra o pabellón da
licia. Hoxe mesmo sigo sofrindo.
Coruña a comer e descansar, e lo- ron.
¿ C6mo te adicache• entón a no aínda que o utilizaran.
TI moitas veces Ms contado gQ pra o pabellón de Lugo, onde
laboura do folklore?
¿Consideras que é doado
algunha anécdota das relaci6n1 estaba comendo con outros amiAos dazaoito anos xá empecei
man.
t er o sentido do humor
. gos o Sr. Rosón; cando xa chegaa andar por ahí cos cuartetos dos · do poder co folklore. ·¿Nonsf?
nunha sociedade como 61ta?
gaiteiros, porq-ue onde vfa un·
SI. hai cousas que non se lle ba mos, de súpeto, ergueuse
Pois sí, si. porque o que nace
Rosón da mesa berrando cara
esquecen a un: No ano 54 fomos
cuarteto de gaiteiros, alá iba atrás
humorista fai humor aínda que
deles a facerme seu amigo e colé!un .grupo de gaiteiros que ti"a eu nós: «Fuera de ac::¡ufl» <<A ver si . seña de cousas moi macabras,
creen ustedes que esto es una
porque.hai o humor.negro e a min
'carnavalada», «<Fue·r-a de aq(Ú ·¡¡,_
daquela virábaseme todo negro,
mediatam~nte. - ¡ Gamberros I». por dentro e por fora, e teño feito
Aproveitaron a ocasión pra non
humor de moi mal humor. Cando
pagamos as tr~s semanas de trafoi o de Baldaio, encarraxeime de
ballo e esto costoume a min e a
todo .e non puiden aturar máis
outro compañeiro un ano de emiaquelo. A min mandáronme a un
gración en Holanda- pra' salvar as
centro de rehabilitación por codébedas.
rrupción de menores -dixeron¿Qué opinas da Xunta?
e en Baldaio habfa corrupción de
Paréceme a cousa máis dispamaiores e ningún estaba na caratada e desagradable. Eu sempre
dea. Ninguén d.ecía nada, ninguén
pensaba en se mañá Galicia chequixo ser o corrompido.
gara a ser dona de si, ¿ cáles seA 6poca da cadea, hai escarran os .destinos da Nosa Terra?
samente dous anos, ¿c6mo foi?
e, ·pra o noso mal, pasou o peor
¿Ou• significou pra ti?
que podía pasar: ir cair nas mans
Quixéronme meter na cárcel
da preada máis grande que pode
por tempo indefinido por un «delihaber. É unha cousa podre.
to» improbado. Da cárcel da CoC6mo vé.• t( a figura do Xesru~a leváronme prá de Badajoz a
tal que •• conocfa polos discos?
un centro de rehabilitación social
e ¿c6mo miras este novo ca- onde enfermei por falla de atenmiño de actuacj6n1 populares
ción sanitaria e estiven a punto de
que encetache• agor~?
morrer pór culpa dun médico que
Pra min é unha gran alegrfa, xa
era un asesino. Agora van camque demostra que a xente empeza
beando' as cousas, pero si s-e lea ter conocemento do que é seu e . vantaran todos os presos que moa perder o complexo de inferiorirreron nas cárceles españolas
dade, porque antes, a miña interasesinados por médicos e funcio'( vención era de ridiculizador de
narias seria algo terrible, parece~ Galicia. Despois, por outra banda,
rfa Alemania. Naquel centro facfa~ tamén se me chamaba pra festas
seme traballar e eu non podfa, o

¿Qué lembranzas tés dela?

6

traballo era coser balóns e eu estaba totalmente herniado. O director da cárcel era galego, era
unha besta que lle cheiraba a boca a toxo -con perdón das bestas-. Un día díxome: ¿Y Vd. por
qué no trabaja? e eu dfxenlle : «El
Sr. director comprenderá, como
paisano que es, qu_e este clima es
muy distinto a/ nuestro y... >> «¿como paisano? ¿Cómo _se atreve?
Y'O no soy paisano de ningún recluso ifuera de aquí inmediatamente¡ ». Eu dixen : desgraciadarnente, h~s~~a as bestas galegas veñen de directores as cárceles.
· A maior parte do que hai alí
son inxusticias sociais e venganzas, meten alf á xente sen preguntarse tan siquera os motivos do
delito, moitas veces sin comprobar si había delito. Eu comprobei
que as cárceles son o grande negocio do goberno pra manter as
forzas do arden que os gardan a
eles. Nas. cárceles trabállase e os
. g¿lfos verdadeiros, os tnaleantes
que tiñan de ser reeducados están
á porta xogando a partida. Somente de pensar na cantidade de
Guardias Civiles que andan a trasladar presos dunha prisión a ou- .
tra, sen producir nada, da idea do
que é eso.

A partir de ahi ollaches as
cousas doutro xeito.
O que vin é que a mitade están
pra condenar e perseguir e outros
pra darlles o parabén e pensar
que a beneficiada é a sociedade. E
esto e destruila: Unha canallada.

Hai dias estiveches en Xenebra pra actuar diante dos emigrantes. ¿C6mo vés que a nosa
xente teña de estar por alá?
Xa estivera outra vez en Xenebra, era no inverno e non peiden
'Ver nada, per0 esta vez, a pesares
de que estaba cheo de · brétemá,
ao aterrizar en Xenebra vin moitas
leiras amarelas e dixen : eso será
trigo. Pero pra ser trigo era moi
cedo. Logo dixéronme que eran
unha especie de nabos dos que
sacan o aceite. Bueno, ¿e qué tén
esta terra mellor que a nosa? Está
mellor ordenada, pero Suíza, xa o
sabemos todos, ergueuse cos cartos de todos os ladróns políticos
do mundo. Pero hai outros países,
coma poden ser Bélxica ou Holanda, que se ergueron 'da nada, que
quedaron achandados tras da
Guerra Mundial. e os galegos
contribuímos a elo á forza, namentràs a Nosa Terra está impro ductiva, cando podia dar pra todos nós.

Pra rematar, ¿c6mo é o Xestal a nivel humano? ¿A nível
polrtico?
O Xestal é un pouco folklore,
un pouco humor e un pouco labrego. Nunca tiven tendencias
fascistas, anque uns o creeran e
outros o quixeran, se acaso pode
decirse que hoxe téñoas separatistas.

X. R. POUSA
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EN 1973, «SE DESCONOCEN LAS CAUSAS DEL DESCARRILAMIENTO ... »

A millor

O tren da costa

garantfa
. pra as

volVeu facer das suas

empresas

comunicacións, e os costes sociais que trai
No remate do pasado mes de Maio,
produciuse un accidente
consigo veñen reflexar a política da Administración
española diante das comunicacións galegas ·en
de tren na zona àsturiana de La Ballota,
xeral e do ferrocarril e·n particular, caracterizada
p rto de Luarca, resultando del dous mortos e
-polo abandono e a complicidade.
trinta feri os. Este acontecemento pón de
Non en balde, a rede ferroviaria en Galicia
ctu lid de a situación calamitosa
presenta un índice de accidentalidade doslo tr n da co ta que une a linea Ferrol-Xixón,
máis altos do Estado, debido ao deterioro das
no tocante o esta.do das vfas, túneles, etc.
vías, travesas, túneles, e ás deficiencias que
A línea farrea Ferrol -Xixón, un proiecto que
presenta este servicio,- no se~ conxunto, perante a
data de fins do sécu lo pasado, comunica 4 7
indiferencia do Gbberno español que,
stacións ao longo de 320 Km. de recorrido,
. namentras esto acon.teC-e, adícase a potenciar
contando con 11 O túneles e 2 7 viaductos
· unha política de comunicacións costosa
e cun ancho de vía dun metro.
_e contraria aos ·intereses do pobo
Os accidentes que se veñen sucedendo neste
tren da costa, densamente poboada e poro mesmo . galego, materializada en proiectos
coma a Autopista do Atlántico.
cunhas necesidades específica en materia de
Este accidente recén en Astu- - A MEMORIA DUN TREN
rias tra!nos á lem~ranza outro
Os casos de mortes, feridos ou
aco ntecido en Nogando (perto de
.
Covas-Viveiro) sobor das 5 datar--simples sustos ... vanse suced~ndo
de dun sábdo, 0 14 de xu iio de neste tren da costa cantábrica ...
((tren de via estrecha». Esto l~vou197 3_
nos a conocer un pouco máis os
Houbera 3 mortos e arre- datas deste tren que, inda que na
dor de 1 6 persoas feridas; o tren
costa leva o alcume simpático de
«tren dos mariñeiros», fainos lemiba cara Asturias e viaxaban nel
300 persoas; era un convoi com- brar aqueles trens de imitación
posto por unha mllquina e 3
que nas atracións das festas están
vagóns. Xa o presidente do. FEVE
cheos de cousas (luces de coores,
(ferrocarril de via estreita) deda
roxas,. apagóns súpetos, bruxa
daquela: «Se desconocen las cau- que moven barredoiros ... ) pra adisas del descarrilamiento» enga- vertir á xente metendo medo.
dindo que : «Dado el trazado de la
Sobor do «ferrocariil da costa»,
llnea Ferrol- Gijón, la marcha de falaron moitos e escribiron dates
los trenes es más lenta por dicho algúns da Administración españolugar... ».
la en diversos momentos. O que,
Está visto que non se consola o na década dos 60, foi gobernador
Civil de Lugo, Eduardo del Rfo,
que non quer, pois o Sr. Badillo
publicou un libro-folleto titulado:
dixera tamén: «Es el primer acci«Lugo, hoy (transportes y comunidente que se produce desde que
caciones)». Era o ano 1968.
ocupo el cargo un año» ¡Asf calParte da súa esposición, ao
quera ! A Administración española
move, coma se foran peóns, aos darlle xeito narrativo, vai en língua
dos cargos, pero as cousas non ga lega. Outra, pra sermos máis fimucisn. Somente cando se produz deles ao testo orixinal , vai na lingoa da Administración.
un accidente se ve no lugar a unO ferrocarril O Ferrol-Xixón foi
ha chea de autoridades que «no
hacen declaraciones hasta que se o único, dos de via estreita, que,
· complete el dossier». Despois sf. polos anos 50, a administración
decidiu atender e rematar.
Despois dirán aquelo tan sobado
Teñan en conta a sarta de pirode : (</a via está en perfecto estapos que o Sr. del Rio deoia do
do ... los tres vagones venlan muy
tren estrecho: «Es un sistema de
cargados de gente y, sin duda alpenetración en toda Galicia y muy
guna, la excesiva velocidad... J>.
importante en cuanto que a través

de Asturias y Santander, cabe el
. enlace con la compañla de los f~
rrocarriles vascongados, en su línea Bilbao-San Sebastián, por lo
- que nos -acercaremos ·a là frontera
francesa; ocasionará un tráfico local interior en una de las zonàs
. más densamente pobladas, la del
litoral, que mejora el comercio" y
produce otros muchos beneficiosos efeotos; dará rentabilidad a
los tramos del propio ferrocarril ya
construido y a los otros con los
que enlace; descongestionará la
carretera de la costa en cuanto
que ha de producir un trasvase del
tráfico pesado y facilitará la posibilidad de localizar industrias en la
región litoral. Esto semella o conto da leiteira que foi á vila co leite ... boeno, xa saben a historia. O
maio é que, con tren ou sen il, as
Alúmina, Nuclear, etc. 1vanas traguendo !

O tren da costa figurou xa no
«Pian de Ferrocarriles Secundarios» de 1893, dentro do chamado Somorrostro-Ferrol. Quedou
incluido coma lfnea de Ferrol a
Xixón no «Pian de Ferrocarriles
Secundarios» de 1907 e no de
«Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos» de 1908.
O Estado ffxose cargo da construcción, que se encetou en 1921
subastándose nese ano o primeiro
pedazo do tramo Ferrol a Mera.
Tras da dictadura do Xeneral Pri-

mo de Rivera, quedou paralizado.
En Xulio do ano 36, recibfronse en
obra acopios de material metálico, travesas e balastro necesario
~ pra aquil tramo. «Comenzab'à la
((Cruzada de ·liberación» (copiamos testualmente), los acopios
fueron cedidos por órdenes superiores para atender a necesidades
imperiosas».
Este ferrocarril concebiuse cedo, pero naceu tarde, mal e nunca. No ano 63, polos comenzos,
estaba case rematada a esplanación e os túneles do tramo lugués.
Faltaban por tender as travesas e
o carril. Facer as casas de estación e montar outras instalacións
como as de sinais.
Por aquel ano 63, encetouse a
construcción das estacións de
Mosende, San Xoan de Covas-Viveiro. Déuselle tamén un ritmo rápido ao tramo Ortigueira-Viveiro.
En Xunio do 65 adxudicáronse
(cun plazo pra remate das obras·
de 48 meses) as obras do tramo
Viviero-A Veiga. Sobor deste tramo decía o Sr. del Rfo (no ano 68)
en que . se editou o libro-folleto
que comentamos ... ) «La contrata
lle_va un ritmo tan rápido que pro.
bablemente las acabarán antes
del término del plazo».
· Pensamos que ~sta frase é moi
espresiva e que pode esplicar
moitas das cousas que están a
pasar... aparte dos males que axuden en cada mal momento.

galegas
G. Mola, 12
Pontevedra

En
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A máis ampla
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actualidade
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de disco
·cartucho ou
cauette

IH Chneral Pranco, 61
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ANTIMEICIÑA SOCIAL
A actual Seguridade Social é unha copia -da i'mplantada po lo fascismo italiano en tempos de Mussolini. Creou~e pra ,que o capHalismo poidera dispoñer de forza de traballo en condicións óptimas de
esplotación e, consecuentémente, no'ñ _se àtendían
nun principio máis que as enfermedades ·agudas e
restrinxía os medicamentas caros, r;ior .'unh.a bar:ida,
mentras que pola outra conseguía un superáyit que
adicaba a construir fachendosas universidades laborais pra estudaren familiares d€1 traballadores ~ _
funcionarios adtctos ao réximen, financiar as empresas do Instituto Nacional de lndustFia, que-servía
despóis en bandexa (as máis productivas) aos grandes capitais franquistas.
Tamén serviu a Seguridade Social como pantalla política dun Estado supostamente social. A
contradicción é evidente, xa que se desenteridía dos
enfermos crónicos, dos enfermos siquiátricos e minusváliaos e hastrà hai ben pouco estiveron sin seguro os ~ labregos e os· propios funcionarias do Estàdo. É moi doado presumir de obras sociais empregando esclusivamente os cartos dos traballadores e
dos consumidores. '

cial. A funciófl destes profesionais é a máis importante de todas, xa que son quen deben dar os pri meiros pasos pra curar aos enfermos. De pouco sirven grandes hospitais e residencias, se cando che·gan a elas os doentes, xa non teñen remddio.
O médico xeral que atende aos doentes nos consu l tori os e Ambulatorios da SS., poucas veces chega á sua hora e non empeza a consultar, polo regu lar hastr·a unha hora antes da saída . Chamarlle consulta ao que alí fai , é un. decir, xa que polo regular
agás escepcións moi louvables, llmítase a receta r o
que lle peta ou o que lle pide o enfermo. Se lle insiste en que está mal, bótalle unha ollada ou mándao
facer unhas análisis ou unha radiografia , ou lárgallo
a9 especialista ou á Residencia, onde case sempre
chega sen ningún diagnóstico. O caso é desentenderse del o antes posible pra poder ir folgado a ou tro choio ou atender a sua consulta particular, onde
a maior parte dos clientes proveñen da SS.
Nos casos urxentes e consultas a domiclio, atópase un con tantos incomenentes e demoras que,
se o caso é realmente grave, pode acontecer a morte denaAtes de chegar o médico. Estes casos estremos forzan a recurrir ás clínicas privadas. Ag rávase
a sftuación nos días festivos e, sobor da todo, no
medio rural.

Todos estes cartos dos traballadores e consumidores puxécçmos nas mans dunha entidade moi
particular, o Instituto Nacional de Previsión, fora do
contrai do Ministerio de Hacienda, coa comparsa
do Sindicato vertical é dirixida por políticos, abogado·s e médicos, cuios méritos fundamentais erán os
co_nqueridos na guerra civil e â a-dhesión · inquebrnntable ao mov_em:ento franquista.

Por fin, os enfermos desinformados, toman as
maiciñas coma se foran vasos de auga. As meiciñas
son sustancias estranas ao floso corpo, case sem pre tósicas (ve~enos), que cando se xunta n duas ou
máis, poden resultàr inda moito máis venenosas. A
ciencia médica di que hai un soio medicamento pra
unha soía doenza e cando se receta máis dun , hai
que estudar moi ben· se se poden dar xuntos. Aque. !·es médicos que enchen as recetas de nomes de
medicamentas son os máis ignorantes: como non
saben o qae o enfermo tén, dan moitos xuntos por
se algún pega. N.a sua !gnorancia, tampouco saben
que esta actitude pode ser moi peligrosa. Xa o refrán dí, «un médico cura, dous dudan e tres, morte
segura». E- esto· está en relación moi directa coas
doenzas producidas por moitos me~icamentos.

Os _movementos, sociais forzaron unha evol·ución supêrficial, pero queda en pé o esquema fundamental: aínda que desapareza o nome do Instituto Nacion.al de Previsión, persisten nas ihstitt:Jcións
as mesmas persoas en postos semellantes.
Temqs na actualidade un Ministro de Sanidade,
cuia historia ligada á Administración franquista é
ben conocida de todos. Sábese que é abogado e
Inspector de T~aballo e non se lle conoce ningunha
actividade no ámbito da sanidade denantes de che-gâr ao
Minister:io. Non importa. Dise que leva máis de 1O meses
estudando moitas horas diarias con tutores moi entendidos e, é moi posible que, cando deixe o Ministerio, teña
unha idea da sanidade que lle pode ser\lir pra calquera
outra cousa allea aos doentes.
Pois si esta fora pouco, o señor Ministro está
nomeando Delegados de S.anidade (cargos supostamente moi -tecnificados) aos seus colegas, Abogados inspectorns de traballo·. Como os médicos
ocupados nesta-s fundóns deica o presente o fixeron tan mal, ·van tentar arranxar a sanidade cos que
nada tiveron que ver con ela ,.. a ver se resulta!
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O tema da sanidade é moi longo de, esplicar.
Voume lfrñitaf a decir éatrõ cousas da asisten'cia
primaria, ou seña, da actividade' da grande parte
dos médicos de meiciña. xeral da Seguri<làd'e- So-
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Dende o punto de vista ético-profesional, o receta·r a un enfermo sin velo axeitadamente é un
fraude mol serio e peligroso. Nos países normais, os
casos de erros no diagnósHco por este tipo de negii'x encia considé'ranse delitos, xa que poñen en peligro a saúde e a vida .das persoas. Pero popularment0 non se sabe da gravedade desta situación, que
causa todos os días moitas mortes anticipadas. Un
mal médfoo e unha mala maiciña estraga m~is que o criminal máis empedernido.
~••• -
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Por X. MARIN

NACIONAL
MINAS DE RUBIALES

BENEFICIOS PRA··
ALO-DA FRONTEIRA
Se se entende que cando un pobo conta no' seu sochán cun tesouro -minefro tén
o deber de pular o aproveitamento dese filón, tary¡én se deberí~
entender que os beneficias que dalf .saíran foran repercutir ~
....., ~ás clases popuÍares prás que a estracción su_pu_xo Ún fato _de castes
.....,.,,,. ·,::A'.1~;(~ S sociais moi elevados. Pro cando non é así, cando un pobo é o que
.·:.:;;t:. \%J~;> ~ tén de cangar c_os castos sociais en troques de ningún t?eneficio, ·
AS REGAÑAS DAS CASAS MEDRAN. c< NA CASA DA FELISA SALTARON OS AZULEXOS» cando Se tén de deixar destruir, Sil}lplemen~e porque
Indo cara o remate da década mentaba alguén- éstes negáronse ese é o lucro do. capit~t,· ~ntón hai q~e pensar
dos sesenta, escomenzaron as in- nalgunha medida a vender; polo duas veces na utilidade desa esplotación.
vestigacións pra ver de esplotar, por
terceira vez xa, un xacemento de
chumbo e zinc: situado en Rubiales,
aldea da parroquia de Zanfoga, no
Cebreiro lugués.
Agora, os métodos artesanais,
utilizados por primeira vez no século pasado e posteriormente ao pé
do 1925, íbanse trocar por medias
altamento tecnificados dunha empre a que, anque legalmente espaílola, -o seu nome seria Explo-

taciones Mineral de Espafta, S.
A. , st ba constituída na sua
maior parte a base de capita l americano e sudafricano que era quen, a
fin de contas, iba recoller os froitos
qu o as xentes de Rubiales tiñan dealxo d t rra laborabl e das súas

OS VECIÑOS NON

QUEREN VENDER
Cando chegou a hora de mercarlles as terras aos vaciñas - por medio dun intermediario que percibia
unha sustanciosa comisión; «O que
habia ser pra nós dábanllo a el», co-

men os a vender polos precios ofertados. Pro unha certa elevación.
destes e algunhas ameazas encubertas - ou non tanto- de espropiación fixeron que, quitado dous,
todos accederan á venda.
E foron precisamente os primeiros en aceptar os contratos os que
hoxe se amosan máis ferrdos tanto
no seu amor propio coma no seu
peto, porque a resistencia dalgúns
valeulles un máis alto precio. O Bataneiro de Zanfoga cobrou daquela
ao pé de cuarenta mil pesos - el .di
que <dai algo máis, sí hom)), pola
vergonza - polo prado no que lioxe
se enclava a parte máis importante
das instalacións da superficie. Entre
os que viron aumentar considerai lamente o seu precio, non se atopan tampouco os que se resistiron
d lea a esproplaclón.
Marcial de 'Juanes, ún deles, decla que «os que fomos á forza non
ga namos moito. A min pagáronme
o metro cadrado a pouco máis de 7
pesetas, precio que me chegaran a
ofrecer denantes>>. Claro que frente
ás catro pesetas que lle daban nun
principio, de algo valeu.

A INVESTIGACION
INTERNACIONAL

tratada por Exminesa pro, falaba un
ex-traballador, botárona porque disque escondfa os testigos e amosaôa
outros falsos pra ver se lle vendían
a mina deste xeito)>. As investigacións seguiron asi e todo diante dun
certo escepticismo e moito cabreo
dos veciños e non poucos rumores
que aínda hoxe andan ceibes: que
se saía plata, que se saía ouro ...
A satisfactoriedade dos sondeos
deu paso ao montaxe das instalacións e á apertura de galerias -por
parte de Obras Subterráneas, tamén cdntratada por Exminesa-, á
construcción dun lavadeiro de flotación e dun dique, instalacións todas
que conforman o proceso de estracción e limpeza do mineral.
Obras Subterráneas limitaríase a
abrir as galerias hastra o punto no
qu'3 o sulfuro de chumbo e o sulfuro
de zinc puideran ser estraídos sin
dificultades. Por medio dun ascensor -de estracción- o material
sacado pasará a dous trituradores,
o segundo máis fino que o primeiro
e dall ao lavadeiro de flotación onde, por medio de auga a presión
que provoca unha onda de gurgullos, quedará o mineral separado. E
entón cando o zinc collerá camiño
de Asturias -hastra hoxe en camións, dende agora por tr.en dende
Vilafranca do Bierzo ou o chumbo
cara Cartagena. Nestes dous Runtos, outras empresas serán as encargadas de purificar tanto a ún coma ao outro, rachando a mrstura
:"( sulfurosa.
~ A ESPLOTACIONE O SILENCIO
~"~
Cecais algo máis de 500 persoas

Escomenzáronse os sondeos por
parte dunha empresa alemana con-

«NON SABEMOS NADA, BUENO ... E QUE HAI QUE COMER»

S

traballan hoxe na cunca. Nun princi- bueno ... é_que ún ·ten que comen!.
pio, a zona de enclave non viu em- cando alguén falaba, recomendab
pregada prácticamente nada da súa «non poñades o meu nome porq
man de obra. Case todos os traba- senón. .. )>. De quitado, por supost
lladores chegaban de León, Ponfe- . honraras excepcións: «los jefes so
rrada e algunhas veces de Asturias.
excelentes, estoy moy content
Somente nos derradeiros tempos . (lrene, telefonista dende o 1 de"X
Exmines.a escomenzóu a contratar nio).
.
personal da zona, por duas razóns:
«Os gases son moitos, sobre t
posiblerñente porque entendeu que
do polas escavadoras -máquin
o traballador dalí é menos esixente,
de estracción · que entran ao paz
dado que os cartos que gana na mi- por. unha rampa máis ancha ca u
na vanlle quedar case libres, pois- Land Rover- e polos «jumbos
que as vacas que coidan muller e fi- tractores que carretan as vago
llos -e el mesmo cando podenetas deica o ascensor de estrac
danlle pra alimentarse, ao tempo
ción->) situándose a zona máis difi
que o capital aforra pluses de trans- cultosa nas plantas terceira e cuart
porte, -ou cecais porque as presións onde, asegún o propio Sr. Manrubi
que os mesmos veciños fixeron de confesaba o ai're da ventilación ató
algo valeron.
pase co que entra pola rampa. ((EU
Non era nada doado entrar a tra- comenta outro traballador, pedín a
ballar pro, como a mina tivo que ir vacacións agora pra ver se mentra
ampliando pouco a pouco o terreo amañan algo aquelo, porque revén
ocupado, o vendedor inclufa no tan/le os pulmóns a calquera;;,
~ Algúén puidera pensar que o ern
contrato de venda un posto de traballo. Así é como case todos os - prego de, por exemplo, rec adeir
obreiros que denantes eran labre- polo interior da mina é moi doado,
gos en Rubiales e mesmo no núcleo mais cada ún dos tres que atenden
de Zanfoga, chegaron a outer un .cadanseu turno de traballo cambea·
traballo no fondo da mina. Unha mi- ríalle o choio aos embarcadores
-encargados de manexar os as· ía Ut
na modernlsima según os planos
censores- a pesares de que éstes xef1
- o s~bdirector, Sr. Manrubia, enteñan que traballar con traxes im- rece
cargouse moi sotilmente de non
permitimos a entrada ao interior - permeables pola auga.
alegando razóns de horario, tempo,
etc.- na que as condicións de traballo eran relatadas por algún dos
traballadores que se astreveron a
falar, coma moi duras». E astrevéronse moi poucos, somente os máis
decididos. Case todos os obreiros
respostaban de forma semellante a
aquel que dixo «eu non sei nada,

«Eiquf -esta é outra parte do
case hai máis xefes ca
obreiros», e é curioso que precisamente estes últimos teñan que negociar con aqueles postos e mesmo
millores condicións de traballo en
troques de regatos. Cóntase casos
·coma o do home que chegóu cun
fato de leña no medio do cal se es·
prob~ema-

me1
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colle por diante E todo esto, entroques de ben poucos benefici~s.

OS BENEFICIOS
PRA ALO DA
FRONTEIRA
Porque mesmo Rubiales non é o
pobo mineiro que caberf a agardar.
En todo caso, quen están levando
máis beneficios directos -aparte
do ~endemento mineral que agora
escomenza a sentir o capital- son
Vilafranca e Ponferrada. A pesares
de que o porcentaxe de traballadores da comarca se elevou inda ben ,
o Bierzo sempre seguiu gozando de
tôdas as preferencias. As vivendas
dos mandos máis altos construidas
pola empresa erguéronse en Vilafranca, e a carne que chega aos comedores que Exminesa abrfa hai
pouco mércase nunha carnicería
berciana -propiedade dun parente
do encargado de «comedores y cafeterfa»- cando Pedrafita está a un
paso, e hastra se intentaba ir celebrar o día de Sta. Bárbara pra Vilafranca, nunha comida paga pola
empresa. O asunto solucionarfase
coas protestas dos traballadores, e
unha parte deles fixeron a festa da
sua patrona no Cebreiro.
_E hoxe mesmo plantéxase outra
situación non moi doada de creer: a
empresa quere tràsladar o econoinàto a Vilafranca. «E entón eu
-fala un traballador, veciño de Rubiales- cando queira mercar un kilo de zucre, collerei o coche hastra
Vilafranca, botarei/le cen pesos de
gasolina polo camiño e vire/me pra
acó, ¿e a cánto me saiu? Vilafranca
foi pois, neste senso, a beneficiaria
dun ben que era de Rubiales. Porque os mesmos traballadores de fora van vivir alf. Ao pé da mina non
hai, por non haber, nin escola, nin
teléfone, a luz chega a fallar hastra
1m mes seguido, etc.

ARRUINOU UN VAL. SR. MANRUBIA, SUBDIRECTOR: «EL DIRECTOR ESTA EN FINLANDIA»

un xamón, coma o _daquel
:efe que descaradamente peces ... «Eiqul -comenta unha
- somente lle valen as reco1ci6ns, · señon>.
nentras según datas da emhai máis de 3 mil solicitudes
1allo pendentes, grande parte
reiros de Obras Subterráneas
lUedando na rua a piques de
ir o contrato contraído por
npresa con Exminesa. Algúns
tiveron certos problemas

RUBIALES, ¿UN BARCO A PIQUE?
Ao pé -ou cecais enriba- mes_mo da mina e separado por unha
tea metálica, está a aldea que da
nome á espl9tación. Os seus veciños foron, pra ben ou pra mal, e
xunto cos de Zanfoga, os máis afectados polo enclave mineiro.

-«Ao meu marido querian/le roubar 60 mil pesetas hastra que os
denunciouJ>- namentras outros, xa
no paro dende hai dous meses,
«ainda non cobramos pataco».
E a pesares de todo, non se rexistraron nunca conflictos laborais.
Das eleccións sindicales saeu un
xurado de empresa que, asegún un
administrativo, «din que non pode
facer absolutamente nada porque
temen polo seu posto de traballo>>.

E a histeria da mina é en parte a
sua, e eles cóntana coma a histeria
do medo. «Ao principio, amedoñáronnos pra vender e agora temos
que coller medo ao ver que nos
caen as casas». A señora Manuela,
conocida poio nome da «Troska>>,
hai tempo que se laia das regañas
que, asegún di, lle fixeron na casa
as esplosións da mina. Ouéixase tamén a dona do bar «Los Mineros» e
o problema agúzase na beira máis
pegada á tea metálica. Alf, na casa
de Felicitas, saltáronlle varios azulexes, abriron fendeduras, e, dunha
vez cunha esplosión «estábamos
ceando cachelos con chounzo e escomenzaron a-tremar os platos». E o
neno, de seis ou sete anos, preguntoulte a seu pai se tronaba. «SI meu
neno, trona debaixo.». E o Anxel seguí~ «Miña mai agáchase naquela
casa e a veciña vense agachar eiqul». Neste estado, agardan agora
unha esplosión meirande afnda ca
aquela na que se fundfu unha galerfa da mina e con ela a carreteira

cando acababa de pasar un autobús
do transporte.' Teñen medo tamén
agora que, coma daquela, a cousa
chegue sin ser avisados de" nada.
Mentras, os veciños de Zanfoga
quéixanse da auga que, misturada
coa sílice destrúe o río e todo o que

Así é como Rubiales sigue sendo
o mesmo de sempre, somente que
hoxe sofriu un asalto de estranos.
Porque non lle deron siquer ningunha oportunidade pra convertirse
nun pobo mineiro. lnclusi_ve á hora
do traballo foi discriminado; cando
un traballador galego entrou na mina, chegou aos 600 metros de fondura, o traballo no esterior estaba
reservado. «Pra que che dfan traballo -decía unha señora- tés que
darlles os ·feiros» e «lévannos os leiros e a nós mándannos pra o pozo>>.

ANTON L. GALOCHA
LOIS CELEIRO

12. /A NOSA TERRA
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A AUTOPISTA DO PROGRESO
Chegaron cuns papeles na man , decindo que
iban t raguer o progreso ao noso pafs. N6s non éntend ramos ben de qué iba a cousa, xa que eles non
se clarexa ban connosco e así, no primeiro, falaban
dunha estrada, unha boa estrada, que falla fada , e
nós dixemos que sf, e que vira n de que pa sa ra pola s
terras menos boas e se tíñamos que vender algun ha
boa leira, pois bueno, polo ben común, que nós non
somos tan ruins como din en Madrid ou por aló por
onde andan os que mandan; pero xa cediño empezaron a facer falcatruadas: dábanlle moito a ...uns
poucos pra que venderan e nos convenceran a nós,
pero a nós tratábannos coma cans e querian que
roéramos un óso, carallo de homes, que parvos non
somos, hom, e así foi que dixemos, esta temos de
tratalo todos xuntos, e todos xuntos acordamos de
non vender se non nos daban o que era xusto , porque non ibamos vivir do aire e o ben comú n parecíanos mo i ben pro nós tamén somos o común , temos que vivir e non sabe mos face r nada máis que
traballar na terra, e moi tos somos xa vellos ora
cambearmos e non nos queren en ni ngures, nin a
nós nin aos mozos, din que non hai traballo, eiquí
non hai industrias e as de aló disque están cheas
pero agarda que estóu perde ndo o fío , o caso é que
non era unha est rada, érache unha autopist a, eu
b n sei o que son as autopist as, qu e afnda hai que
p g r pra pa sa r po r elas, e coi do que millar sería
que rr nxase n as estradas e se deixasen de t anta
1 ri , que hai algt'.ms que diante dunha autopist a ou
c.Junh . . cas d vinte pisas abren a boca coma se estives n diun te de Deus resucitado, e digo eu, que
f g, n l:Joas estradas
despois, se lles fai ilusión,
uo f i 'm unha íluto ista pequen iri a pr ensinar

bens que nos ioa tragu·êr a autopista, e. ben que nos
pra nós õ páro, a em'igrâción, as cásoupas nos afrabálctos de Vig'o e· da Coruña, e as _vellas
estradas cheas de burafos, pra os ricos industriais e
comerciantes, as boas cqml.micacións pra levar pra
fora de Gplicia o que xa levan agora pero con máis
movemento, o noso peixe, o noso marisco, o noso
gando, a nosa electricidade, as nosas arbres (eiquí
deixan o cheiro e máis a contan:inación, aló fan o
papel), todo o noso sudor, e como non lles che~ga ,
tamén r:ios levan a nós, e así estamos, que coma din
algúns,~ mexan por nós e aínda din qué chove, pero
xa imos fartos e boa salpresa levaron os da Autopista esa, que coidaban atopar borricáns e atoparon
homes e mulleres, mal raio 9s coma, que debíamos
erguemos todos como di o r¡oso himno e botalos
fora, e os primeiros en empuxal-os tiñan de ser os da
parte de Lugo e máis os de Ourense, que van quedar arredadiños de nós, porque esa é a gracia da
cousa, que non che fan· a autopista pra que os de
Lugo, os de Ourense, os de Pontevedra e máis os da
Coruña esteñamos ber:i comunicados entre nós,
non, quérennos arredar cun navallazo que vai darriba pra baixo, coma unha fronteir~ entre eles e nós,
e digo eu, qu€ van facer alí, te.,rén dé vir ás -cidades
da autopista, a pagar vinte mil pesetas polo piso
cun traballo que non van atopar, e se o atopan de
onde van saír os catro mil pesos pra o piso, pois a
facer casoupas nos arrabaldes, que tamén debe· ser
a moda, pra os que as miran pro non pra os que viven nelas.
·
..
E nesta andamos. Eles coa sua propaganda e
os-seus cartos, nós coa forza de esta rni.os-xun t os na
nosa teima .
e~teratnos,

'

aos turistas, claro que eles falaban e falaban mara'villas e mentras, tiraban as nosas casas e ás que
restaban en pé había que poñ"erlles uns bos toros
pra termar delas sin que se viñeran abaixo connosco de ntro , deixaban incom unicadas aldeas, destruían as fo ntes, os ríos, as terra s, as vidas de todos
nós, de xe it o que quixem os ente rarnos ben dos

¿
N

«·

TIC CI Y»
COSTA GALEGA?
XESUS CAMBRE MARIÑÓ

11 da hai pouco, o goberno da M onarquia apro. bou a autorización do xogo no Es tad o Espa ñol despois de cincuenta e ci nco anos de proh ibi ción, que
databa do 7 de nada l de 1922. O abandono da postura puritana xusti fi case pola lóxica do cap italismb,
que ve no xogo unha actividade xe neradora de gananc ias pra os pacientes «g rupos» qu e controlarán o
«negocio». Por out ra banda, o Est ado burgués é parte interesada, pois espera sa car unha boa tallada
dos beneficias pola sua participación impositiva. A
todo isto engádese a situación dunha crisis económica xenera lizada que na Penfnsul a sacude m~is
forte . Aspirase, logo, a que a lega li zac ión do xogo
axude a movi lizar os recursos que se at opa n retràídos ou que mesmo se evaden nas mesas de xogo
dos casinos de países veciños, deixa ndo alá os beneficias. A lóxíca da legalización do xogo, dende o
ponto de vista bu rg ués, non t én pero. Si todos xogan (os que teñen cartos pra levar aos casinos) na
Europa burguesa e desenrolada, ¿porqué imos nós
ser menos?

Pois ben , pra non quedar atrás na esplotación
desa canteira, o goberno concedeu os primeiros dazao ito casinos, entre máis dun cento de solicitantes,
que se espallarán pola xeografía peninsufar e illas.
Segundo informou a revista Cuadernos para el Diálogo, a loita polas concesións deu lugar a unha rede
de intrigas, influencias e decepcións entre famílias e
sindicatos do xogo que ambicionaban participar nas
fabulosas oportunidades de negocio que se axexaban. De ahí que se enfrentaran os intereses de
grandes t rusts financieiros a traveso da «política de
corredores» , pra, en moitos casos, darlle a concesión a uns adxudicatarios que non son máis que homes de pa lla mesmo do capi tal estranxeiro.
Aberta xa a veda do xogo, proiéctanse unhas inve rsións estravagantes, que por forza obrigan a
pensar na irrac ionalidade do capitalismo desenfrenado. Nun E tado no ue se atopa n zonas enteiras
afundidas no atraso, faltas de vivenda, de escolas,

de hospitais e de outras moitas cousas, vaise facer
un complex'o de casi'nos de xogo que absorberán
grandes sumas de capital pra unha función completamente imprnductiva. Vai de exempro: No casino
de torrelodones, perto de Madrid, tnvertiranse 450·
millóns de pes etas nunha superfície de 54.000 m 2 .
Por outra banda, en Vilajoiosa (Alaeant) a inversión
no casino calculouse en S·OO m'ill6'ns. Asf máis ou
menos, dei-ca compl·etar a l'ista dos dazaoito casinos, e a un ocúrreserte perguntar se non' seria máis
útil sodalmente adicar esa masa de mtllóns en ele- ·
var .as condicións de vida e crear postos dé trabalio
productivos nas nacións máis empobrecidas do Estado. Ctaro , baixo do imperio do capital, o capitalist a é o que decide cando, cómo e onele rnvertir. Así
as cousas están como están .
Na rifa das concesións de casas de xogo, a Galicia tam én lle tocou o seu anaco cun casino adxudicado á empresa «La Toja , ~- A», pertencente ao
grupo Banco Pastor, qu e mantén unha posición hexemón ica no capitalismo galego, anque o solicitante individ ual fo i Antonio Franco Cantos. Ademáis ,
faise mención do rumor de que. queren mercar por
300 millóns de pesetas o edifício Garda Barb6n, en
V igo, pra instal ar outro casino que lle poida meter
compet encia ao portugu és da Póvo a de Varzim. Dese xeito, razón ase, re coll tríanse os cartos que agor'a
deixa a burguesía galega na vila portuguesa. De ir
adiante a operac ión do clan de Fenosa , Galicia contará con dous cas inos: un de vra n (que funcionará
no hotel de Gra nde Luxo da Toxa) e outro de inverno (ubicado no am biente ciudadano vigués).
Di ante desta situa ción, caberfa ponderar qué
de rivacións pode ter prá sot iedade galega a instalación de ca sinos de-xogo da Nosa Terra. Como hoxendía ca se t odo o que se fai no Estado Español está inspirado nos modelos norteameric anos, non es~
tará de máis observar as consecuencias provocadas
po la legalización do xogo nunha cidade costeira dos
Estados Unidos. Ao fi n, os intereses e os obxetivos
que moven ao capita lismo son os mesmos a unha e

outra bànda do Atlántico. E o comportamento dos
que moven os fíos do çapital, tamén é coincidente
das duas bandas do mar.
Motiva·da pblos mesmos obxetivos de . impuJ-.
sión económica que agora levaron á legalización do
xogo entre nós, a lexislatura do Estado de New jersey aprobou hai pouco tempo unha l ei que perf11ite
es-tablecer casinos de xogo en Atlantic City. Os· resultados non se fixeron esperar. Dous reporteiros do
Tfíe New York Times~ Howard Blum e Jeff Gerth,
despóis dunha investigación·, feita de vagar, descubrirori eñ Atlantic City a operación máis grande da
mafia dende- que o crimen organizado invadira a cidade de Las Vegas. E iso que, despois da esperieneia dé N'evada, no Êstado de Ne,w Jersey o funcionamento dos casinos esixe unha vixiancia estraordinaria, pra· o que se creou unha Comisión de Control
de Casinos e tamén se aprobou unha lei pra o mesmo fin. Pola sua _parte, o gobernador do Estado,
Bréndan Byrne, fixo sab~r que nnn queren crimen
organizado en Atlantic City. Nembar§antes, asegún
-BTum Gerth, a mafia tén plans pra transformar Atlantic City nunha meca do xogo dominada polo s.i ndicato do cri"men. E así como as famílias mafiosas
de Gambino, Genovese e Bruno esGomeñzaron a invertir diñeiro en Atlantic City, principalmente nos
casinos, bares, restaurantes, moteles, terreos, escolas de croupiers e outros negocias. Membros coñecidos do crimen organizado ao servicio de corporacións capitalistas que tratan de invertir en Atlantic
City, fano por mediación de homes de palla reclutados entre os pequenos empresarios e tamén algúns
ex-funcionarias. Así é como, dende a legaltzación
dos casinos, Atlantic City «veuse sometida as pre~ións d.q Mafia no seu degaro de outer o contrai ab:.
soluto do xogo».
··
Xâ se sabe que Galicja rmr:i é. N~w Jersey, nin A
Toxa ou Vigo, Atlantic City. Pero, salvando as dist ancias, hai certo paralelismo nas situacións. E ademáis, por riba de todo , ¿pra qué diaños necesita Galicia, a sociedade galega, casinos de xogo?
1
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Países Gataláns

Euskadi

Escisi6n· eri:-'HASI
•

A-· fuxidà -do- século

OARSQ

_
_
_
• EMIÍ.10 VEIGA
Barcelona, o vern•• 2 de Xunl~, fol te1tlgo da fuxida do 16cu1
decla;~cl6n do-Consello Xeral Va~~o f~- - lo: Nunba. hora, saíron .da c6rc•I M°'êlo cuarenta e cinco presos
A· e1ci1i6~ -de HASI
ron os dou.~ fe1to1 milla impodante1 acontecidos a semana pasada que decidiron agar~ar a Reforma Penitenciaria dende fora. o·1¡1teen ~u1kad1 . Todo .o devandito inmerso no mesmo t~l~r, (le fondo; a1 ma empregado foi 0 das-cloacat xerais da cidade: unha parede de
acci6ns da rama mili!ar de ETA, que ligue fustigando • · reivindicán- . · cemento que somente tlfta 45 cm. de ••P••or Mparaba aos presos ·
do atentados ~~ntra da FP. de xeito continuo• 1l1t•f1'.'6tlco. O. aten- da cobizada llbertade. Esta parede que•• interpoft(a entre a rede
tados dos «m1h1» -a maioria fallido1- terlan1e volto c6Mque ru- xeral de alcantatilla1 de Barcelona• o burato dun a1cen1or en detinarios .s~ non de1pertara~ de cando en vez as Iras dos incontrola- suso ~ra doado de furar • un camlfto inmellorable pra fuxir.
dos, cahf1cados o derrade1ro luns •'1 Bflbao de gamberros por -un
dos seus móis insign4!s protectores: Fraga lribarne.
·

•a

doso prás aspiracións preautonómicas actuais, senón que debe
deixar abertos pra o futuro, as
canles axeitadas a fin de que ditas_
nación-s e pobos e en particular o
noso, poidan desenrolar de xeito
continuado as súas posibilidades
históricas dentro dunha legalidade constitucionál ampla e aberta»: ·
Estima, por tanto, o Consello Xeral que si agora se prexulgara ou
limitara escesivamente o futuro
_ autonómico dos pobos do Estadp,
podería elo constituir un erro político de graves consecuencias, sabor de todo no que se retire ·ao
·pobo vasco, e insístese na necesidade de que nas fórmulas constitucionais se establezan de cara a
un período históricó que conviría
fose longo e estable. E remata
afirmando que: «perante o medio
de que consiçleracións polfticas a
curto p/azo malograran o . futuro .
dun proceso a longo alcance, o
Consello espresa o seu convencemento de que tal punto de vista
constitucional condiclonaría fortemente a actitµde. do--e/ectorãdo -·
vasco no réferéndum que no sea
día se haberá de celebran>.

-os presos saíron sen violencia, a fuxida era o tema do día. Pero o
eso sí, ameazaron a un funciona- máis solprendente foi o comprorio que se interpuxo e dixéronlle bar como todos falaban con desque, se ben entendían que el preocupación e amosando unha
cumpría co seu deber, eles tamén certa ledicia que demostra como
cumprían co primeiro deber dun nas máis amplas capas da poboapreso: fuxir. Así o fixeron, safndo ción esiste a conciencia de que os
pai.as cloacas, e despóis na super- presos . non son uris monstruos
fície paraban o coche ·que pasaba aos que lles hai que ter medo.
No momento de -transmitir esta
·e convertíano nõ seu faxi particucrónica, somente detiveron a un
~ar. Os agoiros políticos da dereita
cfeseguioa ·ue puxeron o b~rr0 rio dos fuxidos, e outro entregouse
·
ceo ao Director de lnstitucións ao xulgado -de guardia.
Penintenciarias que, segundo
eles, foi el:llpable por abrir- a man,. _CHILENOS PECHADOS
e aproveitaron a Õcasión pra l~~
brarlle que aínda está a tempo de
Outro tema destacado desta
voltar pra atrás na reforma peni- semana é a folga de fame que uns
tenciaria que promove. Pro García trinta esiliados chilenos manteñen
\/aldés foi rotundo neste punto nà nunha eirexa barc.elonesa contra
roda de prensa que· deu aquí en do réximen faséista de Pinochet e
Barcelona no esceario dos feitos en apoio das famílias dos dous mil
«a Reforma seguirá adiante e a quinientos chilenos desapareciresponsabilidade esta fuxida asú- dos. O luns, unha manifestación
moa eu esclusivamente; non se
de seiscentas persoas, na Plaça
lles fará pagar nin aos funcionade San Jaume, arroupou a entre_rios nín ao director da Modelo».
ga por p~rte dunha comisióp
, Foi .interesante comJ.!)robar co- composta por todos os partidos
mo nos bares e lugares de reunión parlamentarias, quitado AP e

A escisión' de HASI é un anelo
má is aa crisis que estoupou nos
sectores da esquerda ·aôertzale
máis prósimos ás t esis dos milis,
e cuio primeiro síntomã foi o
aba ndorJo do sindicato LAB da
Koordinadora Abertzale Sozialista. Agora, o cuarenta por cen ·da FRAGA EN BILBAO
rnilitancia de HASI abandonou ao
seu antigo partido e solicita o inFinalmente compre des.tacar
greso ra coalición electoral que na actualidade ·política vasca o
acolle hoxe por hoxe somente a míti·n de Fraga en Bilbao o derraEIA: Euzkadiko Ezkerra. A medida deiro vernes, onde se pitou á aude pedir este ingreso, interpretóu- tonomía e se recordou que Esse coma o primeiro pg:¡so dunha
paña é unha, grande e libre ... Cointegración no partido nado da VIi
mo nota pra os amantes das
Asamblea dos Político-militares
anécdotas de Fraga, hai que resalpor parte - dun- sector maioritario tar que calificou aos seus cama-deste riovo grupo ·que se anomea
radas de «Fuerza Nueva» de g~m
ESKERE INEZA (Acción de Es- bérros. Seguro que máis dun asisquerda).
tente se sentíu aludido.
Coa saída deste_ sectgr,_ que
afecta de xeito especial a KAS, na·
que quedan somente dous partidos - HA~I e LAIA. que anunciaron, por outra banda, a sua fusión - e ô seu organismo de masas, ASK, déxiase tamén visibleBilbao- con voto obreiro que fa.:..
• MARIA ALONSO
mente tocada áoutra coalición
vorece aos partidos de esquerda.
Pra 01 comentaristas pollticos non 6 dlficil detectar 01 1lntomas Nin que decir tén ,que a medida é
electoral -esta v_ez prás prósimas · eleccións- da . esquerda de revoeira no mapa dos partidos maloritarlo1. En primeiro termo,
enormemente- perxudicial prás peabertzale: REHEHERI BATASU- - houbo un enfrentamento.na coml1i6n con1tltucional do Congreso e quenas formacións políticas de
NA, nacido a contraRé de C
Euzka- é que, dia_nte dos lntere1e1 electoral1, o conMnto salta en anacos.
esquerdas que nas grandes cidaAcontece que a UCD -co atf. ntlmento afervoado de Alianza des non obterian o número de vodiko Ezkerra, que ve medrar desta
maneira ao seu máis directo ene- Popular- pretende ganar as pr61imas elecci6n1 xerais a convocar tos necesarios pra conquerir un
miga, ao tempo que perde un im- d~1pois da Con1tituci6n. E necesita, polo mesmo, sacar a maioria escano.
porta nte sector:
dos escanos da C6mara. Dous son os procedemento1 pra obtelo1:
A discrepancia é tan grave,
conquerir o maior número de votos ou ben acadar o maior núm•ro que precisamente este tema da
O CONSELLO XERAL
de diputados, que non sempre vai en corre1pondencia directa.
constitucionalización ou non da
ATACA AO GOBERNO
A UCD propónse imitar o sistede Albacete -seguindo co exem- proporcionalidade con respecto á
ma francés, asegún o cal pode unplo- obtivera o seu escano con poboación foi causa da ruptura do
Por outra banda, o Consello
ha coalición de esquerdas recibir
sete mil votos e outro deBarcelona chamado corisenso. Cousa que
Xeral Vasco emplazou ao Gobero 70% dos votos e non sacar a
necesitase pra sacalo douscentos non acontecera cos artfculos referidos á unidade de España e á
no o pasado luns pra- que o testo
maioría, quedando, por tanto, éfo
mil.
aprobación da monarqufa parlaconstitucional referente ás namarxe do goberno.
A TRAMPA DA
-mentaria, nin aos dereitos dos
Trátase, moi sinxelamente, de
cións do Estado Eispañol non couPROPORCIONALIDADE
ciudadanos nin ao ensino... e é
adxudicar a cada provincia un núte o desenrolo dQs dereitos históO sistema ofrece evidentes
que a UCD necesita obter a maioricos do pobo \Lasco ~o pena de
mero de diputados que non esventaxas prá dereita. Que se pri- ría pra lexi!?lar soia, e fará todo~
provocar unha situación política
teña en ft,mCión da súa poboación.
ma ou favorece cunha sobrerepre- os esforzos necesarios pra conde graves consecuencias. O testo
De xeito que, por exemplo, Albasentación ás províncias rurais de querila. Porque se ben é certo
do comunicado do ente preaucete conte cun número fixo de
que Alianza Popular sempre está
tonómico fa~l!itado aos medios
diputados, poñamos oito, e Bar- voto dereitista asegún a esperieninformativos · decía entre outras
celona con un número idéntico e cia do 1 5 de Xunio. Privase dunha disposta a botar unha man, aconcousas que: «a nova Constitución
algún · máis por cada certa canti- representación proporcionada ás tece tamén, que esixe algo en trodade de habitantes. Pode pasar, e províncias con grandes cidades ques. Mellor -pensa o partido de
non some[1te debe ofrecer un
-coma son Madrid, Barcelona, Suárez- valerse por sf mesmo. A
de feito pasaría, que un diputado
marco legal, inmedíato e abon-

UCD, e os estraparlamentarios ou
organizacións populares e sindicales, dun escrito ao President
Tarradellas pra que faga chegar
ao Goberno español a petición de
que esixa aos chilenos o clarexamento da estadía actual das duas
mil quinientas persoas desaparecidas. Berros de «i Chile 1, ¡Chile 1,
¡Chile 1 ¡ Solidaridade I>>, «Asasino
Pinoctiet» foron constantes nesa
manifestación que rematou co
canto do «Vencemos».
O President recolleu o comunicado das mans da comisión, lembrándolle aos chilenos que pertencian á mesma que el fora esilado no seu país e, polo mesmo,
comprendia a situación, asf que
faría os trámites que lle pedían.
Namentras na Plaça San Jaume,
as seiscentas personas proseguían a manifestación, o President seguía reunido cos consellers sociali :tas Raventós, Triginer, Codina e Serra discutindo a
proposta destes pra relanzar a
Generalitat. Esa proposta que estaba na arden do día da reunión
do Consell do mesmo luns pola
mañá, non se discutiu por oposición do President, que convocou
aos socialistas a esta reunión bila teral denantes de presentarlla ao
resto dos conselleiros. Segundo
puido saber A NOSA TERRA en
fontes achegadas aos socialistas,
as líneas xerais da proposta son
os mecanismos necesarios pra
axilizar o funcionamento da Gen e·ralitat, esixencia de que os traspa sos das diputacións se fagan xa,
pra ter unha mínima infraestructura cando veñan os outros traspasos do Estado, que haxa transparencia informativa en todas as
negociación, que se conte cos
conselleiros técnicos nas seguintes negociacións co Goberno de
·Madrid e finalmente, a convocatoria da Asamblea de parlamentarios pra darlle conta da situación
actual dos trasp.asos. En definitiva, todas elas directamente encamiñadas a marcar de cerca a Tarradellas reducindo o seu presidencialismo, polo que hai que
agardar solpresas.

España

A :UCD prepara as ·prósimas ·elecci6ns

r~flesión precedente significa ,
ademáis, que, moi probablemente, haberá eleccións xerais antes
que municipais. Porque no caso
das xerais, as figuras dos candidatos eslúense, o control televisivo é
eficaz, a Lei Electoral pode manipularse libremente ... Operacións
todas elas máis difíciles a nível local. onde os vecitios conocen ben
a persoa á que votan. ·
Coas municipais, Unión de
Centro Democrático sigue sen astreverse. E retrasaráas o máis que
poida.
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A OTAN quere Africa
• J. J. NAVARRO-LLATZER MOIX
A reuni6n da OT AN celebrada a derradeira semana en Washlngton, encol do desarme, tivo un foco de atenc16n fundamental:
Afrfca.
Efectivamente, no continente africano estase a celbar o que
moitos consideran xa como a batalla decisiva entre os dous bloques
polltlco-militares, e as consecuenclas das guerras locais africanas
deixilronse sentir na Alianza Atlilntlca e no estado das relacións
Este-Oeste.

Compre lembrar que as causas
profundas da intervención recén
franco-belga no Zaire (contando ,.
co beneplácito e o apoio loxístico
dos Estados Unidos) non foi o rescate dos brancàs residentes en
Katanga, senón o mantimento do
contrai dos importantes recursos
mineiros daquela província zaireña.
O Zaire é ún dos máis importantes productores mundiais de
materias primas básicas prá continuidade e a espansión da economía occidental, tales coma o uranio, os diamant,es, o titanio e o
cobalto.

A este respecto, cab'e anotar o
dato de que os pre'Cios mundiais
do cobalto se triplicaron dende
que as minas katangueñas están
parali:zadas pola guerra. Por outra
. banda, pode decirse que nos demáis puntos de Africa a Unión So-.
viética, a traveso de instructores
~.militar-es e do exército. eS,pedicionario cubano (que se cifJa áctualmênte' nuns 50.UOO homes repartidos por todo o continente) vai .
verq'uendo seu apoio ás arelas de
O PRESIDENTE GISCARD VEN DE ENCETAR A «RECONQUISTA» DE AFRICA COA INliberación nacional dalgúns países
TERVENCION FRANCO-BELGA NO ZAIRE
sometidos ao neocolonialismo ocA reunión atlántica de Was- gar supoñer que os máis conspicidental, pra deixar ao bloque cacuos repr~sentantes do bloque
pitalista desprovisto de matarias
occidenté!I elaboraron nesta xunprimas e mercados.
tanza unha estratexia pra frenar a
ofensiva cubano-soviética en vaPor suposto, non é estrano que
rias puntos do continente africaesta situaciún orixine unha tenno.
dencia á unidade dos principais
países europeas' e os Estados UniMULTINACIONAL
dos cara a sua he><emorÍía afrieaMILITAR
na, prácticamente · incontestada '
deica a victoria de ·forzas revoluPosiblemente, esta estretexia
cionarias en Angola e Mozambiestada prósima á idea do Presique, que marcou o principio do
dente francés Giscard de crear
proceso actual.
unha especie de multinacional militar africana capaz de enviar unha
Tamén é ewiclente que este re- ,
forza de intervención a calqueira
cruamento das guerras locais frepaís do continente onde os interenará o proceso de distensión enses capitalistas se viran ameazatre os Estados Unidos e a URSS.
dos.
Non semella, pois, fora de luA «BATALLA » DE AFRICA, UNHA LOITA DECISIVA ENTRE OS DOUS iUOQUES
POLITICO-MILIT ARES

Polo de agora, - J~mmy Carfer··
anunciou xa que a intervención
ruso-cubana en Africa era un impedimento prá continuación das
conversacións SALT sobor da limitación
de armas estratéxicas.
.
-

PAISES-XENDARME
Entre as posibles estratexias
que ·-pqde a9optar o bloe.¡~e.,_occi:"' ::
den-tal pra solucionar o 'seu ·"problema africano, podería ·estar a
institucionalización dun país- xendarme que interviñera en socorro
dos gobernas pro occidentais ·de
Africa en apuros. Este papel xa
está sendo asumido por Francia,
que tén continxentes militares
destacados no Tchad, no Sahara
Occidental-Mauritanici e no Zaire.
A outra saída seria o montaxe
máis ou menos acelerado dun
pacto político-militar entre países
africanos adietas a Occidente baixo do mando e!:li:ratéxico· e a protección de potencias como Francia e Gran Bretaña; unha especie
de Otan do continente negro.
A consecuencia máis palpable
de todas estas maniobras internacionais é o retorno dun certo clima de guerra fría que podería
trasformarse en quente si a eclosión do continente africano acada
cotas intolerables pra os intereses
económicos capitalistas.
Neste contesto, resultan máis
proféticas que nunca as verbas de
lenin, no senso de que o esganamento do imperialismo virfa de
Africa.
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·EN .LAT·INOAMERICA
X. A. G'ACIÑO
Os cambeos de faciana previstos pra América latina,
nesta nova etapa de defensa dos· dereltos humanos, emprendida publicitariamente polo presidente norteamericano Carter como unha especle de novq guerra frfa contra
dos pafses do Este, non estón -resultando todo o·brillañtes
q_ue desexaran c;»s seus .organlzadores. O intento de pucheirazo manu militari na República Dominicana, o ambiente de vi9lencia no que se desenrolou a elección presidencial de Colombia, e o estado de escepci6n decretado
en Perú en vfsperas electorais (deica o punto de que houbo que retardar as. eleccións a unha asamblea constituinte, previstas p.-a o. 4 de xunio, hastra o 18 do mesmo
mes), son algunhas mostras de que a reposición das formas democráticas non é todo o · profunda -e •ince ira -que ~
farfa fàlla._1

,

•

,

•

•

od
Can
ca11

Por
a C:
de

ent
con

esa
do~

do

do
feit

est'

anc
ran

e

do
que
ap1

1

_ Atnéric~ ~atina , foi sempre -cáseque dende o mome,!'.1 to
inmediatv.-..ás sucesivas independencias de España-'·· un feu- ·
do de Norteamérica, que nunca tolerou un goberno que chegara a poñer en peligro os seus intereses económico&, ou
seña, os intereses económicos das multinacionais monop9lísticas norteamericanas. A inestabilidade política, a sucesión
de golpes e contragolpes, que mesmo abocaron nunha consi:
deración folklorista da política 1-atinoameri-cana, todos os
fenómenos consecuentes de c.orrupción e de violencia instttucionalizada, son producto desa dependencia imposta polas
multinacionais. A marxinación política de grandes masas populares e étnicas ~na elección presiden,cial colombiana, o índice de abstención chegou ao 70 ,por cento), como consecue.ncia do analfabetismo e da suà ·miserable condición social. dá como resultado un abismo de incomprensión dos gobernas cara a maiorJa da poboación, cando non de represión
e violencia. Somentes un país, Cuba, deu escapado d,o contrai norteamericano, e tén que pagalo coa prolongación dun
férreo boicot económico da cáseqlJ€· totalidade dos «satéli. tes» USA, e o·montax-e dan complicado -e cqstoso circuito comercial e de intercambeo cos--pafses do Este e algúns euro·
peas.
As formas de duminación política dos pobos latinoamericanos, lóxicamente, son matizadas asegún a orientación do
. goberno nor:tean;iericanq crn;respondente . Na époç:a de ~en 
·- ·ñedy, por' exemplo, tentouse de dofar- a Látinoaméticá de for. mas dembcráticas, entendendo que esa era a mellor maneira
de frenar o comunismo, principal obsesión de todos os políticos norteamericanosr tanto dos máis reaccionarios como dos
pretendidamente progresistas. Con Nixon e Kissinger, lóxicamente, o péndulo político USA alentou ás dictaduras (Brasil,
Chile, Arxentina; Bolivia ... ), ás que agora Cafter, coa sua ima.xe kennedista, trata de lavar a cára. Ch!le dá os primeiros pasos cara unha normalidade aparente e a propia Embaixada
USA acolle a folguistas de fame ºcomo protesta contra dos
presos políticos desaparecidos. En Bolívia, volve o esilado
Paz Estensoro e comenzan a prepararse eleccións. Arxentina
será m"áis difícil de camtJear, porque a sua dict,adura militar
atópase no ·momento culminante da sua !aboura represiva.
Noutra dirección, desmontouse o intento dos militares reformistas de Perú - que se presentaba como unha terceira vía
entre o socialismo e a dependencia do imperialismo-, preparándose unhas eleccións a unha asamblea constituinte que
quedarán absolutamente falseadas -si chegan a celebrarse- polo estado de escepción decretado tras da folga xeral,
motivada polas impopulares medidas económicas dos militares de dereita que preparan a transición democrática. O episodio da República Dominicana chegou a caracteres grotescos. Convocadas eleccións ~erais despois do longo período
dictatorial de Balaguer -posto no goberno por unha intervención militar norteamericana-_, o reconto de votos foi paralizado polo Exército cando os resultados eran favorables ao
partido de oposición -de carácter levemente reformista e liberal-, e somente se conoceu o trunfo da oposición despois
que fora benzoado polo amo ianki.
O problema é que as alternativas revolucionarias atravesan un período de febleza, tras o fracaso das guerrillas dos
anos sesenta, das que apenas subsisten grupos importantes
en Centroamérica.
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LOYOLA IN;DAUCHU:·,ALONDRAS:0 ··balonmán.: das,·duas naci6ns
·en~ IOita .pato,._ ascenso,
O domingo-, dia -catro, xogaron no Polideportivo de ,
Cangas os · equipos de ·balonmán · «Loyola· lndal:fchl.J»,
campeón de Bi"zkaia, contra do Aiondras, campeón d·e ·
Pontevedra. Aproveitando a ·visita do• equipo baseo·
a Galkia, A NOSÀ TERRA quixo saber cómo e
de qué xeitó este deporte tén ou non acollida_
entre as xentes de Euskadi e facer axiña un estudo
comparativo co balonmán galego desta hora. Por
eso falamos, xa rematado o partido co trunfo
dos rapaces de Cangas, co entrenador
do «Loyola», Xesús María Alcorta.

colexio; de feito, un rapaz gal€go,
cos pais emigrantes, poñà pór caso, que asista ás· clases no colexio, pode xogar e participar' co
equipo nas competid6ns; o critefalas está penrio éste de que
sado de cara ao fútbol e eu, como
socio do Athletic, véxoo moi ben,
é máis, alí todos preferimos que
os nosos ·equipas vaian mal antes
de que se fagan con xogadores
alleos á nosa nación; pro no ·ba1 lonmán, e concretamente no noso
club, esta é diferente.

¿Quén é ó Loyola lndauchu? equipas de alevfns e de infantfs

¿C6mo respoíta a aficil>n
basea cara a este deporte?

Pois é o equipo representativo
do Colexio de Xesuitas de Bilbao,
feito a base de rapaces ·que aí nda
estudan e con outros máis que,
anque xa non sexan alumnos, fórono nalgún tempo.

¿C6mo están as estructuras
do bafonmón en Euskadif ¿de
qué maneira son os comenzos,
aprendizaxe ... ?
Boeno, pois temos que diferenciar moi ben entre as provincias;
por exempJo, en Nafarroa e Gipuzkoa están bastante máis desenroladas ça en Bizkaia que, a pesares
de ser a provincia que máis xente
tén, neste deporte é a qu~ menos
traballa ce alevín e co infantil e
polo tanto tamén conta con -moitos menos xogadores êa estas outras duas províncias.

me

que montan eles de por sí as diferentes competicións.

Vólvoche decir que en Donosti
e Nafarroa hai moita afición; a
xente vive un pouco cos seus
equipas, está o caso do _Arrate de
Eibar que conta cunha afición moi
boa; xa en Bizkaia, o equipo de
San Salva.dor de1 VaHe, que está
xogando· tamén esta fase de ascenso á primeira con nós, ten unha afición que o axuda moito; nos
outros equipas, -e sobór de todo
ao ser de colexio, non teñen unhá
verdadeira hinchada, os alumnos

¿Sfguese · no balonmán ·ese
principio baseo de facer os equipos con xente daU e non doutras provincias; ou _pola contra ·
neste depdrte non se dó · esta
caracterfstica?
Non sei se nós ao meller sO:mos a escepción, o certo é que no
noso equipo pra poder xogar somente fai falla ter sido alumno dó

trais, sei que se esto se fixera
custarfa moito· diñeiro, que aseglln eles non teñen; pro tamén é
certo que os árbitros de cada sitio,
e esto tamén o sabemos todos,
teñen por costume barrer prá sua
casa; non vol:l defender eiquí que
o árbitro que nos arbitrou no partido de ida fose ou non caseiro;
pro o que sí me _gustarfa decir é
que alí non houbo esa «leña}>, da
que fala a prensa e que motivou
eses asubíos cos que se nos recibiu na cancha.

Gostarfano1 saber cál 6 a vosa opinión dos equipos galegos
c_os que · este ano xogóchedes,
concretamente o Alondras de
Cangas e o SAR de Redondela ...
A mín personalmente góstame
máis o SAR, como conxunto, como equipo; o que pasa é que o
Alondras çonta coa axuda de Bocidar, un estraordinario tirador
que prácticamente é ·máis de medio equipo, abonda con ver a táboa de goleadores en cada xorna·
da pra decatarse desta.

Os órbitros: ¿as escusas au·nha derrota ou os culpables~dun
ha desilusión -que 61 veces moito pesa?
Quero facer ver que estou en
contra da disposición faderativa
de que non pra todos os partidos
se poidan dispoñer árbitros neu-

Hastra eiquf a conversa con
este entrenador baseo que nos
deu algunha luz de c6mo na
su'a nación se fai este deporte
de forza e de reflexos, de habilidade- e de técnica, que é o balonmán; Noutro número do periódico poderemos saber e contrastar as opinións doutros rapaces galegos sobor das axudas, montaxe, etc., etc., que
nesta Galicia, ao pior, tam6n levan retraso.
PINTOR

Os peqUenos-mamíferos
Queremos falar hoxe duns seres defendidos por uns, atacados

¿Onde se faLeste traballo de . por outros, mal conocidos pola
promoción?
maioría, debido aos seus hábitos
Pois faise nos Colexias e, sabor
noitaregos. Son os chamados alicie todo en Gipuzkoa, a nivel de
mañas, mamíferos carnfvorós,
Club; esta, penso eu, debe ser
mamíferos dañinos e outros máis,
porque en Gipuzkoa a xente está
denominacións todas elas agrumáis _unida, 0 mesmo pra facer
pables en dúas âhlisións: a form·adeporte que pra outras cousas; alf
da polos non:~s ·q~e os identifica~
xógase mesmo nunha rua coma . como seres ruins, e polo tante.dos.
en calque.ra ~itio; ·en Bizkàia nàn ; · qu~ debemos . desfacern0s, ~l,f :~ ·
eiquí xa se fai -máis a nivel de Coformada polos nomes qae se l1m1lexios.
tan a indicar aspectos da sua bioloxía, como por exemplo a sua
¿Cól é a axuda que vos pre1- matenza (carnívoros, predadores,
etc.),
·
·
ta a federaci6n basea?
El.1 podo falarche somente da
Os que os anomean da primeifederación de Bizkaia, que está
ra maneira pecan de antropomor-·
bastante peor estructurada que a fismo, àtribuindo a estes seres
de Nafarroa e que a dfil ' Gip1.fakoa;
pautas de , comportamento prohai xente que está descontenta e
pias do ser · hLlmano (suxas alihai tamén bastantes problemas; a
mañas, animaliños de feroces insnivel moral sí que nos axudan, pro
tintos, asesiríos de touceira); pol~
xa a nivef mo11etar.io dinn·o s que
que nós nos imos guiar pola se-:
eles támpOUGO reciben 'cartos da
guhda, amáis de ·considerala máis
cientffiêa.
'
·
fede'ración do , Estado español e
Neste vàriado grupo de anique non ·podén pagarl1es aos
máis predadores, hai cánidas, coclubs e axudalos. ·
ma o raposo, félidos, coma o gato
Polo tanto este viaxe que fibravo (o «lince~>, chamado en gaxéchedes a Galicia foi todo pola
lego gato cerva!, hatíitou algunhas
conta
voso club ...
das nosas serras, habendo datos
Sí, claro, foi todo pola nosa
de capturas, pro hai anos que, coconta.
mo outras especies de notable inFólanos de cómo se fàn as terés, desapareceron da fauna galega); tamén hai vivérridos coma
competici6n1 no Pedi Baseo ...
Sí, en Bizkaia temos dous equi- o gato algario, chamado en espas de primeira división; dempois, _pañol «gineta», que por certo, non
é especie propia da r.osa fauna
un campeonato de primeira prosenón introducida polos musulvincial con doce equipas e un
campeonato . de segunda provin- máns, pra os que era un animal
doméstico, e pra rematar están os
cial con oito equipas, en total en
mustélidos, grupo abondoso pois
senior hai vinte · equipas; tamén
comprende a lontra, o porco teixo,
hai un campeonato xuvenil de priteixón ou teixugo, a martaraña , oú
meira e de segunda categorfa, con
marta, a garduña, ou tourón, o ardez e_quipos cada ún, ou sexa, de
miño e a popular donosiña ( 1).
vinte equipas xuvenfs; dempois
Destes, uns seranlle familiares ao
están tamén as mulleres, con seis
lector, oútros prácticamente desequipas no seu campeonato;
conocidos, e convén sinalar que
amáis desta, están moitos outros

do

non van ver aos seus antigos
compañeiros, no noso pabel•ón
falla cáseque sempre moita xente,
non contamos con esa afición que
tanto fai á hora de animar ao
equipo.

_
-

en moitos lugares a algúns deles
chámaselles co nome doutros;
nós vimos en varias ocasiõns como uns labregos lle chamaban
marta a tm tourón, e tamén gato
bravo ao gato algario. E comenente conocer cada especie non botando as falcatruadas duns no
lombo dos outros e por eso adicaremos uns días a falar destes animais.
Digamos por diante que por ser
seres carnívoros precisan cazar
pra sobrevivir; non son-, polo tanto, nemigos dende o punto dé vista biolóxico, do home coma moitos queren facer ver pra xustificar
a sua persecución. Son asi, coma
unhas personas son altas e outras
baixas, unhas faladeiras e outras
silandeiras. Non é certo que lle fagan a competencia desleal ao cazador, poisque éste caza por di-

moito mais sinxela , reducíndose a
un interca mbeo de enerxía. qu e almacena_n as célul as duns se res e
que poqe pasa r a outros, e así visto , é tan asesina unh a lontra que
captura unha anguía como unha
vaca que pasta , o neno que com e
· un ovo, o miñato que coll e un rato.
ou a anduriña que caza unha mos·ca . Decatémonos coma moitaS)
veces as cousas non ·sen boas ou .
'malas, senón que ãs façenios nós
- á comenencia dos nosos intere-'
ses.

vertimento, mentras que aqueles

6 fan por necesidade, anque ·as

Os pequenos carnívoros son.
así e así debemos aceptalos, limi- tqndo o. seu_'número si fora preciso (cousa que tamén se invoca
moi alegremente de máis, pois a
natureza autorregúlase) pro en
ningunha maneira usando de medias rastreir'os coma o uso da es-·
tricnina , ou levando ás especies á
.estinció_
n. Rematemo~ lembrando
_que precisamente por ese ataque,
ás veces directo, ás veces -indirecto, como ·é -a ta~a dunha carballei:
ra ou a contamin.ación dun río , algúns destes animais están dismi nuindo axiña, polo que, pra evitar
a sua desparición , a Lei pr:otexe a
algúns deles coma son o gato bravo, a lontra e o armíño, pro a verdadeira protección depende de
nós, e sabor de todo da xente do
campo: tan ligada moitas veces a
pesar seu a natureza. Sin ·o seu interés, ·a Lei será papel mollado, e
-sin a colaboración de todos, perderemos unhas cantas especies
máis da fauna galega.

veces maten. máis do que -prebisan pra comer, como vimos facer
a un tourón que entrando nun galiñeiro, matou vinte pitos, ou como
fai o raposo si lle dei>~an, pro son
actos instintivos que non poden
evitar, nin o seµ pequeno cerebro
pode co·mprender que significa
«animais domésticos» ou «posesión do home». Na natureza non
esisten os términos alevosla,
indefenso cervatillo, ataque taimado y siníestro, animal sín míPATIÑO
sericordía, alegre fauna, pois ·
esta somente ocurre nas películas
de Walt Disney. Cando alguén fa- {1) Este animal tén unha gama
la do «simpático gazaprn> non es- moi ampla de denominacións ase. presa que él sexa simpático senón gún a fala das diversas comarcas de
que n6s o vemos simpático. O Galicia. Por partes de Lugo dise
home, ser racional, sabe o que é a «donicela», por Foi, «delunclf\a»,
mlsericordia, pero a natureza e noutras partes, «donif\a», etc.

odereito e a razón
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SEDUCIDA E ENGAÑADA
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO
Me
Se queremos unha mostra do papel de inferior ou deble mental, precisada de protección que a lexislación española atribuiu á muller, nada millar que pensar por
eJ(emplo no delito de estupro. Fálase moito da necesidade de rematar cos chamados delitos femeninos como era
o do adulterio, pero penso que tamén hai que esixir a eli minación de certos delitos masculinos polos homes, porque a les llos van aplicar, e polas mulleres porque son
unha 1 bazacta á sua dignidade como persoa.
O estupro está considerado no Código Penal como
un d llto contra a honestidade, honestidade que se consi dera como un ben precioso a protexer, un tesouro non
tanto da muller coma dos membros masculinos da sua
família . Por iso, establécese que, tanto a denuncia dos
feitos coma o perdón dos mesmos, pódense facer non somente pola muller senón tamén polo marido, pai, irmén
ou gardador de feito.

Podemos decir que hai delito de estupro cando se
teñen relacións sesuais cunha muller en determinadas
circunstancias que podemos resumir en tres apartados.
En primeiro lugar cando se dea unha relación de preminencia ou responsabilidade por parte do home. As!, o Código Pern:il establece penas de hastra 6 anos de cadea
polo feito de deltarse cunha muller de edade entre os 12

todo iso. Poderán esistir coaccións e como tales deben
ser denunciadas ou castigadas, pero a loita da m-uller non
pode ir polo camiño da defensa da sua .honestidade polos tribunais.
Dentro diste apartado, poderíamos cecais falar dun
dos casos máis abraiantes de discriminación do Código:
trátase da incesto. Castígase hastra con 6 anos de cadea
ao home que tén relacións sesuais coa sua irmá ou descendente (filla ou neta), inda que teña méis de 25 anos; e
é que non se sabe moi ben si se castiga o aproveitar unha
situación de familiaridade (e que non se diga que ésto pode coaccionar a unha muller de 17, 22 ou 35 anos) ou de
castigar unha relación q'ue a sociedade considera inmoral,
porque en amboJosdous casos teríamos que perguntarnos si estas características non se dan no caso da nai que
convencera ao seu fillo pra ter relacións sesuais, que ao
fin e ao cabo, se un irmán· é unha.- irm~ de edade semellantes teñen relacións, ambolosdous son . responsables
dos seus actos e quen sabe quén convenceu a quén, si é
que non estiveron dacordo as duas partes. O que é absurdo, é que unha muller poda chegar a denunciar a seu irmán ou a seu pai por manter relacións sesuais con ela e
que éstas podan ser castigadas aínda que a muller diga
que ela estive perfectamente dacprdo no intr~ de deitarse
xuntos: pero así o permite o Código.
O segundo apartado que poderíamos ver, refírese a
aqueles que manteñen relacións sesuais con mulleres
dunha edade entre os 16 e 23 anos, que consinten elas

Con todo, polo de agora somente se levan feitos tími- ·
dos intentos de rebaixar 'a edadé das niufleres afectadas
por estes artículos. Pensamos que a reforma no tema tén
. de ir moito ~áis ao fondo, á ràíz êló problema: o' concépto
da honestidade no Código Penal, que é o que realmente
. se Jén s:Je -protexer, ou seña, a libertade sésual de homes e
_mulleres e, sabor de todb, eliminar esa visión da muller
col)]a persoa s.en vontade, fécilmente seducible e engañable a quen· hai que protexer. Ademáis, teríamos qu e
c·aíniñár cara unha sociedade na que a presión sesu·a1 sabor da muller nqn fora tan forte que a fixera acudi·r a esta
triste protección.

O m smo poderíamos decir da pena prevista pra o

x f . ou pt1trón que, aproveitándose da sua condición, tén
r lacións cunha traballadora. A loita da muller pola igualclacl no traballo non pode pasar por vender o seu corpo
ao patrón por mor de gardar o seu posto e despois facers a ofendida: calqueira muller valorará máis a sua libertacle s suai e a sua loita pola igualdade no traballo que
~

A cousa fáltalle senso: nin a edade é correcta sê hoxe
unha· rapaza de 1 5 ou 16 an0s sabe o que tén que ~ab er
sobor da cuestión .sesual, nin tampouco é lóxrca a conde na xeneralizada contra de calquerçi home; os posibles casos de corrupción dunha menor por un home de êdade
abonde coma pra podela engana~ ou manexar ao seu an_toxo, teñen de ser tratados dun xeito completamente di ferente, no que se engloben taméri.,as posibilidades de
corrupción de rapaces nas . mesmas circunstancias.
En resumen, do que se trata é de educar sesualmente
a homes e mulleres, de que adeprendan a ser conscientes
da sua libertade sesual e da súa libertade de elección :
despois pode ser' que ós homes da _família non est-eñan
dacorêfo coa moralidade da conducta dunha muller, pero
esó é un problemà que non debe afectar nunca ·nin aos
fribunàis, nin aos homes que _pe deita_n con elas. E a mufler q~en tén de ser única responsable da sua sesualidacie.

xunt
x ito, o que Stt mos o pensar é que unha muller ¡deica
os 23 anos 1 non é c paz de negarse a ter relacións cun
hom ·, som ntc porque é o seu gardador: esa significa
ponsm qu a mull ré unha subnormal, que non tén capaidacf cle el f nsa por sí sola pra sua libertade sexual en
canto se 11 fai a máis mínima presión.

•

enganadas; o exemplo máis .clésico do engano é o que se
refire -á promesa de matrimonio. Isto, que, noutros tempos, cando a virxinidade era un obxeto de· mercado indisperísable pra o matrimonio e pré honra das mulleres, puidera cecais ter algunha base, neste intre resulta ridícul o;
porque hoxe unha muller tén de saber, cando mantén relacións cun home, o que está a facer; non é seducida,
senón que consinte porque así o quer: manter tal tipo de
delitos é un intento de manter un tipo de mulleres ás que
se poida enganar. E a rea.lidade é que iste delito non é
máis que unha arma pra conseguir ou cartos (xa que a
condena obriga ao home a darlle unha dote á muller) ou
forzar o casa.menta (xa que así se consigue o perdón) ; en
ambolosdous casos trátase dun _
chantaxe e coidamo_s·que
a xusticia está pra outras cousas.
O derradeiro éjpartado constitú~o o,estu.pro cometido
éon rapazas entre os 12 e os 16 anos sin necesidade de
que e'si!?ta engano; está ben claro que se trata de evitar
que un hon:ie poda aproveitarse da pouca edade dunha
rapaza; pero as cousas non son tan sinxelas; pénsese;·por
exempro, que aínda que se comprenda que os pais dunha
rapaza de 1 5 anos poidan alterarse por saber que a sua filla se deite cun home, hai que pensar tamén o que poden
sentir os pais dun rapaz de 16 ou 17 anos, e mesmo tam$n o. rapa~ que se deita con ela e que por eso wai ser
condenado. Os dau·s quixeroff deitarse, os dous teñen
edades e conocemento.s p~rellos, os dous so_n responsables do mesmo xeito dos· seus actos: pero somente un ·
deles ·vai ser castigado pola lei.
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da terra asoballada
producción de cloro e sosa, acumuls cloro en cinco tanques-almacén de cen toneladas cada un.
Como profesionáis da Medici 2. Todos estes gases, que
na cr mos com nentc manifestar aseg(m sopla o vento se dirixen
á opinión publica a nosa postura sobre Pontevedra ou Marín ou os
encol da conta min ci 'n que está demáis pobos ribeiráns, respirasofrir o Axuntamento de Ponte- dos polos habitantes respectivos
vedra e colindantes, por canto po
destes núcleos de poboación, prode af ctar fl saude humana.
ducen nas mucosas do aparello
Respecto d sto, podemos respiratorio, irritacións, pasando
aportar os seguintes datas: 1. De- ademáis, logo de ser respirados,
terminadas industrias situadas á ao sangue, producindo dores de
beira da 1~osa Ría están a producir cabeza, vértigo, sonolencia, náucont minación atmosférica peli- seas e parestesias. No caso do clogrosa pré s8l1de, ademáis de ro. ademáis de producirse un gradaños biolóxicos na flora e fauna ve afecto cáustica, pode causar a
mariña, dado que unha delas está morte imediata por edema agudo ,
adicada á producción de pasta de de pulmón e paro cardíaco.
doenzas relacionadas con alérxepapel kraft con tratamento químinos.
3. Recolleitos dates sobre das
co, o que fai que saian das suas causas das mortes no Rexistro Ci4. En canto á contaminar.ión
chemineas un conxunto de gases vil referidos ás últimas décadas
da Rf a de Pontevedra, tomando
de xofre reducido que dan ao am- observouse un aumento progresicomo punto de referencia os anábiente un fedor característico, ben vo das causas de defunción debilisis que fixo a Xefatura Provincial
conocido de todos os habitantes das a procesos de tipo respiratode Sanidade sobre concentración
da área de influencia desa lndus- rio, en especial a partir dos anos
de mercurio en peixes" mariscos
tria.
e lamas da Rfa, os verquidos so60. Estes procesos son bronquitis
Outra industria, adicada á alérxicas e asmas, ambalasduas
brepasan os másimos tolerados

CHAMAMENTO

SOBRE A SAUDE

en mercurio. estando afectada un ha zona de 200 metros de longo e
50 de ancho con niveles entre 1 e
24 ppm, cando o autorizado é de
1 ppm. como moito; en DBO sobrepsa un índice de 200, cando
o másimo autorizado é de 1O
ppm; en materias de suspensión
100, cando o másimo legalmente
a~1torizado é de 30 pp1J1.; Elnosa
-asegún esta nota oficial da Xefatura de Sanidade publicada na
prensa ·o 17 de maio de 1978 non cumpre a distancia de 2 km. a
calquer núcleo habitado.

zado fundamentalmente por eretismo nervioso, parálises neuríticas e dispepsia gástrica crónica .
Por non esistir dates aíndar ofi ciais, da' Xefatura de Sanidade de
Pontevedra sobre cont9minación
atmosférica, producida por estas
industrias por perdas, queima . de
refugallos, etc., medida · cómo
manda a lei de 1O de Agosto de
1976, e tendo en conta que con cretamente . El nosa non pode estar
legalmente instalada se non é a 2
km . de calquer lugar habitado, perante a gravedade dos cadros. clfnicos
que produce este tipo· de con5. Ao inxerir productos da Ría
de Pontevedra, contaminados con taminación, facemos un chamamercurio, pódense producir no ser mento a todas as autoridades
humano os seguint.es cadros clíni- competentes pra que, ademáis de
· determinar o índice de contam icos:
A) Un cadro agudo caracteriza- nación atmósferica, adopten as
do por afectación das mucosas medidàs axeitadas pra que a saúbucáis (estomatitis e xinxivitis), do dé das persoas non se vexa afecestómago (gastritis), do intestino tada por tales causas.
Pontevedra, 21 de maio de
(colitis} e afectación renal (uremia
1978
e anuria).

PROFESIONAIS DA MEICIÑA

B) Un cadro crónico caracteri-
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A ARTE E OS XEITOS

FELIPE SENEN

A PORTA DOS VINTESETE
NA QUINTANA DOS
MORTOS
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A Praza da Quintana dos
Mortos", dend~ sempre, tivo un
aq uél de quernr ser o esceario
do acontecer histórico de Compostela e xa de Galicia. Cecais
de primeiro asentamento habería algunha construcción romana, pois cara ao crucetro da Catedral atopouse, asentada na
basa dunha columná, unha ara
adicada a Xúpiter e. no mesmo
ento rno soterrado foron abonda ntes os restos constructivos
ao xeito romano. Esta ben pode
decir que a historia da Compostela, centro de peregrinacións,
non arrinca coa cristianización.
Tamén a Quintana foi camposa nto, úri cementerio no adral
da antiga Eirexa, -o mesmo, cecais, que moitas ermidas- das
nosa s aldeas. As ·cousas deseguida trocan a sua función, poidera ser que a~ necesidades das
peregrinacións asf o pedisen. A
Quintana pasou a ser importan':'/..

n
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ronse do vello coro os vintecatro
prqfetas, patriarcas, apóstolos,
que levan a man da escola, ou
do mesmo Mestre Mateo. A traza, as espreslóns, os xeitos, son
semellantes aos do Pórtico da
Groria, que se faría a un tempo
que o Coro.
Os vintecatrô, ao poñerse no
1 611 , da Porta Santa ou os
«Vintesete» -si lles contamos o
Santiago pelegrín e os dous discípulos do remate da porta son
27 - son retocados, requintados e hastra se lle fan novas cabezas neste tempo en que se
enmarcan na Porta Santa. De
todos xeitos, as figuras non perden nin chisco da calidade do
arte do Mestre Mateo.
As millores manifestacións
da arte galega e universal do románico deixan o interior do templo dos botafumeiros e pásanse
á praza pública ... A idea da arte
pública é moito máis vella. Dende entón, a porta dos vintesete
sirve pra moitas manifestación·s
das inquedanzas culturais, cecais tamen seña o desfolgadeiro
sotil de moitos traumas. Así bo-

te mercado, no que os viaxeiros
se facían cos productos' enxebres da Compostela romáríiea.

-..•""º•

Polo 1 611, o Cabildo escomenza a axeitar a Praza da
Q1:1intana, achandando o terreo
que ofrecía desniveles e presentaba á Catedral coma nun quteiro aillado. O mestre F.rancisco
González Arâúxo será o que leve
o peso da organización do
choi0. Aproveitarfanse, entón as
pedras traballadas do vello coro,
que catro anos denantes se desartellara pra montar o de Jua·n
da VHa e de Gregorio Español,
que, á sua vez, se habiâ trasladar nos anos ciriouer;ita prá Eire~
xa de- San Martín Pinario.
O coro vello, románico, feito
e encarregado nos tempos do
arcebispo D. Pedro Suáre~ cfe
Deza, viña ao seu tempo suplir o
coro dos tempos de Xelmír'ei,
que polo visto saíra moi mal parado .nas liortas que o arcebispo
tivo cos composteíanos.

mente decorados con motivos
vexetais, entrelazas ou arquerías
que en marcan a serpes, le-óns ..t
ou monstrnos. Pezas soltas foron· aparecendo soterradas nas
escavacións do ano 1976 na
nave central da Catedral, ou
máis recén baixo da escaleira de
entrada á Catedral. Aproveitá-

O corô que supliu ao de Xe~
mirez era- unha grande obra, cos
seus púlpitos e triibunas enteirn~
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tan no ano santo os peleg ríns
que cumpren o xubileo ... atravesan a porta milagreir(l e xa están
salvados. Tamén os C=3ti vos xogan ao balompé todas as xornadas; o enmarque dos vintesete
sirve da millor portería, e o caso
é que moitas veces o porteiro
pode ser un crego mozo de sotana ... namentras, o garda municipal, olla como cousa de sempre as labazadas que lle dá o
balón nas meixelas de pedra dos
profetas xordos. Ou pola Ascen sión ou polo Apóstol, callsquer
estudante pode desfogar seu
«alirón, alirote ... » sobre das esculturas do Mestre Mateo. Cousas de sem¡:>re , dirá alguén .
Noutro tempo puxeron á lápida
do Batallón Literario nos muros
de San Paio, ou a cruz nacionalcatolicista, rompendo as simetrías e os ritmos, ou as pintadas
e as oementadas. Todo vai pra
destruir as manifestacións que
contribúen a identificar ó noso
pobo. Todos son efectos dunha
causa, a colonización , mal pode
decatarse o colonizado da sua.
arte ... ¿ Quén lla amostrou?
•
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VIAXE A CAS-TRO
CAL DELAS
Castro Caldél.as está nun auto. Dicen que, dende o cirno do
castro, nos · días éraros, se pode
olla r Monforte de Lemos, distant~ unhos vintetantos kiÍómetros, kilómetro máis ou menos
pra ser precisos. Tamén se conta que, na edade media, dende a
torre do homaxe do castelo de
Castro Cal-delas, facíanse señales -s upoño que serían con fume como nas películas de indios- que récollían e traducían
na torre do homaxe do castelo
de Monforte de Lemos. Os condes de Lemos, río Sil polo medio, eran os donos ,do casteloforteza de Cgstro Caldelas, o)(e
unha mole inmensa e sombriza
e bastante descoidada.
Castro Caldelas sempre vai
xunguido na miña lembranza a
Vicente Risco, que pasaq~r parte
do vrau na vila; a Manuel Casado Nieto, poeta, novefista e xlfrista que leva moitos anos residindo en Barcelona e a un meu
compañeiro de bachillerato, que
oxe ten indl!_stria aberta no Castro, rexentada por él mesmo, e
se chama Pepe. Este Pepe xogaba ó fútbol no pos.to de porteiro,
por certo bastante ben. No que
sobresaía dun xeito especial era
-

-

copiando nos esames. Nunha
ocasión o p_rofesor de Historia
púxose 6 seu pé nun esame· pra
que non copiara. Perdeu o· terrypo. Pepe copiou o esa me entei- ..
ro do l~bro de testo, con puntos
e comas incruídos pra que non.
coupera d~bida algunha:: NÚl:_lS:~ª
·nos espricou o seu ~stema.
Gardábao pra sí como si se tratara do meirande sagredo do
mundo. E ó mellor érao.- Ainda
non hai moito tempo estiv;rÍ nÕ .·· ....
establecemento deste meu vet'to · i~· .
amigo caldelao. Pergunteille co- [(,.
mo se amañaba pra copi~r. Yi==- ·~::
mitouse a sorrir. E mudou de ,. ·
conversa.
Perto de Castro Caldelas está..
o axuntamento de San Xohán
do Río, cuio curato mantiñ·ayin-- .
te vacas i era presentación dos
Taboada de Tor. No século pasado foi sagredario dest9' concello un señor charnadà Casianô
d'uevedo, casado cunha tíà de
miña aboa materna e que está
enterrado no cementerio de estrada son unhas espirales moi
Castm Caldelas. Ntmha- ¡::>arrépechas. Despóis de Castro Calquia do conceito de San. Xohándelas, na balxada, at6panse as
do Río, er Mouroás, celebrábapárroquias de San Paio,. Ala·is e
se - e non sei si se celebra aínParadela. À esquerda queda A
da unha interesante batalla
Teixeira. Logo vén a Abeleda,
de mouros e cristiás.
que nos lembra as abelairas froA baixada de Castro Caldelas
lidas ·,de Xohán Zorro, debaixo
ó Sil, cara a Monforte de Lemos,
das que bailaban as fermosas
é impresionante. As curvas da
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NADO, non NASCIDO
Entre os fenómenos- diferencialistas que enchen de erros a
escrita do galego están aque~es
que se acochan no arcaísmo e
enmascaran a auténtica forma
da palabra no noso idioma. Os
erros que recollemos e que ilustran hoxe a seocioh pertencen,
en tres casos, ao ga1ego empregado na publicidade. Abofé que
chama a atención este afán diferencialista ~o galego empregado oportunistamente por- organizacións ou grupos cunha
ausencia total de práctica políti-

do medi·oevo. E Doade, lugar de
nacemento do xeral Martínez
Anido, que tan ruís lembranzas
deixou en Catalunya.
En .toda esta ribeira, que semella cortada a pi.co, os breves
prados alternan coas vides postas en sucalcos e cos castiñeiro~. Mofta e moi boa castaña
er:a' ã qesta bisbarra. Nun se~L!eir6 de castañas da terra de
Castro Caldelas é onde se desenrola - o suceso que Vicente
Risco' conta no seu breve relato
«0 lobo da xente)), lénda recolli .da na tradición popular. Oxe os
castif'ieir:os van a menos. Os que
van quedando teñen moitos
anos e ,van morrendo sin remedio. E _sin piedade. Ninguén se
preocupa de ilos repoñendo. An.. tigamente o Sil debía ir oulando
.,.,., pola estreita gorxa da suà canle.
Agora vai eºm balsado, é decir,
domesticado e caladiño. Os lobos pàden pular nas · ñoites de·
inverno. ' Seguro que o río non
lle~ resposta como facía antano.
A soedaqe e a tristura destas
terras foi cantada por Manuel
Casaçlo N·i_eto:
<rPai, nâi e cinco fillas. Se no-enxerga '
co.m o poideran remexerse tantos.
Dimpóis de se irent odos, din
que as fillas

aguisaron taberna en Barcelona
eos gaños de servir... 1Calquera
sabei
Ha! máis no outro lugar e máis
no outro...
Todas valeiras, sl todas vale/ras)>.
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A estampa de Castro Caldelas, coroado polo seu castelo,
ollada dende a cunca do Sil , é
case sobrecolledora. Dá a sensación de ser un povo pendurado no aire, metido entre as nu bes. Supoño que algún escritor
gongorino ou algún corresponsal local de prensa lle terá cha mado algunha vez «outa acrópolis labrega e montaraZ» ou «inalcanzable niño de aguias». O comenzar a rubir cara a vila con
tantas voltas, contravoltas e reviravoltas, ún tén a sensación de
que non se chega nunca aínda
que se está chegando. Castro
Caldelas 'é un povo pequeno ,
limpo, s·i landeiro. Sobôr de todo
na parte vella, que é a máis
alonxada da estrada, semella
como si estiveramos na edade
media Estránanos moitos non
ollar saír, por unha porta escusa9a do castelo que se .abriría eº
pecharía como por engado, un
paxe dacabalo, correndo a todo
meter cara a Monforte de Lemos.
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MARIA PILAR GARCIA NEGRO

Xa érescimos
=
ca galega. Cl"legou a hora do
cõnfusionismo; unha entidadebancaria· anuncia: ((Xa crescimos» pero, pra non ferir susceptibilidade ning·unha, inserta o
anuncio simultáneamente en
español, oun ((ya hemos creci-

dQ» Madia leva a «galeguizacióm> I
As formacións correctas son
NACER, CRECER, auténticamente galegas. Nascer, crescer
representan o intento de restaurar unha graffa etimolóxica nas-

cere, crescere, en latfn) que non
tén sentido, porque non se áxusta á evolución fonética que tiveron os verbos con este grupo.
Asimesmo,. deben ser rexeitadas
formacións similares a estas como: «merescer, parescer, frorescer, amanescer», frente a MERECER, PARECER, FROAECER,
AMENCER, e xa non digamos
os casos nos que se «pagou» o S
éf verbos que nen o tiñan no étimo: rescibir ou luscir por REClBIR e LUCIR
Nascido é a versión incorrecta do participio do verbo
NACER, que en galego é irregu-

lar: NADO, non nascido. Finalmente, recollemos tamén unha
mostra doutro arcaísmo: «vegada>), aparecido na versión do
«Astérix» na prensa. OUTRA
VEZ serfa o correcto.
É ben certo que algunhas
destas solucións débense a un
desêxo de achegar o noso idioma á ortografia portuguesa; pero éo, igualmente, que en moitas ocasións responden a un
afán de callar un galego non
«plebeio», que cheire o menos
· posible ao pobo que o fala, e esto xa sabemos qué demandas
culturais e qué posicións ideolóxicas tén atrás.

GUIEIRO
LIBROS
PROBLEMATICA
NACIONAL
E COLONIALISMO.
O CASO GALEGO ( 1)
Veleiquí un libro que vai ser
silenciado por toda a prensa españolista que se imprenta na
nosa naclón. Trátase dun volu me de 134 páxinas que pón 6
alcance de calquera leutar toda
a complexa e diffcil problemática que nos atingue como galegos. ~ un libro, pois, informativo, concenciador e clarificador.
PROBLEMATICA NACIONAL
E COL()NIAUSMO.
O CASO GALEGO.

que, dende que
olu o Sempre en Galiza, de
C stel o, non se publicou, entre
nós, llíl libro tan (1til. Porque este libro compl ta e pón 6 dia a
cloutrlne d
s t 1 o, fonclc. ndo
p uto el nos r -

e

mente no que se refira 6 colon ialismo que nos asoballa e tamén á contradición nacionalis' mo/españolismo, conceutos que
tanto barullo e confusión están
creando entre nós. Por eso este
labor divulgador e orientador é
moito de agradecer.
«Problemática nacional e colonialismo. O caso galego» está
dividido en tres grandes capítulos. O primeiro tltúlase ~Proble
mas teóricos do nac/onallsmo», o
segundo «0 fenómeno colonial
no mundo» e o terceiro «0 problema galego». Este simple
enunc~do pode dar unha someira idea do contido do volume e do seu interés, nestes intres nos que se están a pubricar
tantos e tantos libros faltos de
lnterés e ateigados de irresponsabilidade. Aínda que se trata .
dun libro de divulgación, é de
destacar a claridade con que está escrito, a sobriedade e afnda
o seu didactismo e tamén o seu
rigor espositivo. Esto fai que
poida ser entendido por toda a
xente, sin atrancos de ningunha
clás. Por outra banda, esta publicación enceta, entre nós, a bibliografía encol do problema do
colonialismo, do internacionalismo e da contradición nacionalismo/españolismo, entre outros
tamén esencia les, tratados con
fondura, con claridade e con rigor científico. Nunha palabra:
trátase dun libro fundamental
pra comprendemos a nós mesmos como galegos e, ó mesmo
tempo, oriontador do camiño
que tomos que seguir pra poder
e dar a nosa liberación nacional
soei 1.
R matamos esta nota recom ndando a leutura deste libro
a tódolo galegos. E tamén ós
non galegos.

MANUEL MARIA
( 1l

PROBLEMA T-ICA NACIONAL
E COLONIALISMO. O CASO
GALEGO, por Francisco Ro-.
dríguez e Ramón L. ·suevos.
Edicións XISTRAL, 1978. 134
páxs., 200 ptas.

axenda
ARTE
Pintores Galegos: A Figura (1):
Abelenda, X. Castillo, A. Costa,
M .ª A. Dans, M.º V. de la Fuente,
González Pascual, Laxeiro, X. Maside. X. Ouessada, t. Salvador, A.
Sucasas. M. Torre e Vlrxilio. Na
Galería TORQUES de Santiago,
hastra o 1 6 de xunio (de 7 a 1O
1 b. e de 12 a 2 fest.).
Colectiva: J . Bardasano, Laxeiro.
Gregorio Prleto, R. Ubeda, J. Ale Ide, M.º A. Dans, etc., en VAN
GOGH. de Vigo Ide 11 a l e de 7
u 9).
Anselmo Lamela: pintura en acrllico. Dende o 9 de xunio, na Galeria
el Arte ADRO, da Coruña .
Luis Calvo: óleos. grabados e dlbuxos. Do 3 ao 12 de xunio na ASOCIACIÓN DE ARTISTAS, da Coruña (de 8 a 1O lab. e fest. de 12 a
2).
Antonio Garda Tola: óleos. En
ARABESOUE, da Coruña (de 6 a
10).
Maryan Rivas: na Galeria Gianini
da Coruña hastra o 13 de xunio.
Julio Farei!: hastra o 11 de xunio,
na Galería SOUTO, de Ourense
(de 7 a 10).
Francisco Ramfrez Luna: dende o
5 de xunio, na Diputación de Lugo.
Luis Pérez Barbeito: óleos e acuarelas. Hastra o 1 5 de xunio no
Axuntamento do Ferrol (de 7 a 9 e
test. de 12 a 2~.

o

3 de xunio, na
Gancedo: dende
Gran Sala AFFA. do FERROL (de
6 a 9 lab. o test. de 12 a 2).
Xaime Quesada: óleos e pasteles.
Hastra o 1O de xunio, na Sala CElBE, da Coruña (de 7 a 9,30) .
Xavier Pousa: óleos, na Galería Arborada do Ferrol. Hastra o 1O de
xunio.
X. C. Pérez Garela: escultura en ferro. Na Caixa de Aforros de Santiago.
Xan Fernóndez: pintura. Na Caixa
de Aforros de Vigo (de 7 a 1O e
fest. de 12 a 2)

TEATRO
VI Mostra de Teatro Galego: organiza ABRENTE. En Ripadavia, do
17 ao ~5 de xunio. Participan os
grupos: «Semente», «Escoitada»,
«Méscara 17», «Traia», «Candea»,
«Ditea». «Histrión 70», «A Farándlila», «0 Toxo», «Malveira», «Artello», Colectivo «Alén», «Auriense»,
<1Antroido», «Xiada», «As Traiñas».
«Pequeno Obradoiro de Teatro
Galego», Obradoiro de Aprendizae Teatral de «Antroido» e «Teatro
Circulo de Perllm>.

LIBROS
Problem6tica nacional e colonialismo . .O caso galego. De Francisco Rbdrfquez e Ramón L. Suevos. Edicións Xistra!.
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MUSICA
A RODA

Interpretadas polo

FI
D
colectiv~

«A roda»

XEIRA-MOVIEPLAY
17.1258/8
A música é un dos indicadores da esistencia de vida nun
pobo, ao mesmo tempo que un
dos elementos capaces de amosar unha identidade. Coido que
o desterro da música da vida urbana está en íntima relación co
elemento alienante dacidade;·de
certo, na cidade somente se
canta nas tascas -e inda nelas
están a poñer os carteliños ·represores -e como as cancións
tabernarias son en xeral bastante caralleiras, non gozan do
prestixio que poden gozar as
mais serias cantigas de arada ou
de canteira. Nembargantes, cecais polo seu papel des represor
ou iconoclasta, adequiren un
meirande espallamento territorial. cantándose as mesmas
cancións nos sítios máis distantes entre sí, non sendo moi distinto o repertorio ourensán do
coruñés. Como estas canción~,
polo devandito e por outras
razóns, non entran no repertorib
das corais populares nin no dos
cantantes, quédanse nas tascàs
e nas romerfas pra cantar cando
se vai pola cuarta ou quinta ronda de viños.
Lóxicamente, este repertorio hastra de agora quedou fora
do campo discográfico, e si agora chegou foi dun xeito máis ou
menos fortuíto. Nembargantes,
o disco de «A roda» presenta unha serie de características de
autenticidade e espontaneidade
que fan de él un documento
folklórico de indisc:utible importancia. «A roda» -segundo os
comentarias de contraporta-

paréceme que atopa o que buscaba. A concesión do Premio da
Critica Galegª 1978, sección
disco (folklore). por un xuraao
do que _eu formaba parte pode
ser un.ha ratificaGión do devandito. Pola miña b.anda penso
que, en xeral, son máis importantes as grabacións que revelan un labor de estudá e investigación etno-musicolóxicos, pro
paréc~·nme fundamentais estas
testimuñas vivas da nosa músi- ·
ca. De calquer xeito, o disco de
«A roda» é irrepetible, e pode
animar aos selos discográficos a
publicar documentación grabada nas romerías e as festas populares.

da - non é un grupo de cantante1 profe1ionai1, ou unha
coral. «A roda» son uns amigos que cantan can.do lles peta e cando hai b6 vifto polo
medio. E cantan esisí. Nin millor, nin piÓr. lste disco ·o que
tén de b6' é que se limita a recolle·r a enxebreza dista múseca popular galega. Isto é a
· grandeza e a miseria do disco.
Os amigos de <<A roda», supoño
que non se terán feito moitos
-problemas sabor de por qué
cantan as cancións e como as
cantan . P~a 'eles, como pra mil leiros de galegos, esas cancións
son suas e sirven de instrumento de comunicación dun algo
comunitario. Pro , o disco sona
«asilvestrado», as cancións presentan contaminacións por elementos estragalegos, a grabación deixa moito que desexar e
un feixe máis de defectos fonográficos. Como penso que o disco tenta ser un documento testimuñal e poucas cousas méis,

O resume é moi sinxelo, se lle
gustan às tascas e lle gusta cantar nelas merque o disco. Se
non é amigo de troulas e festas,
pouco lle interesará .

XOAN M. CARREIRA

CONCURSOS

CINE
El óngel azul (1930), de Josef Van
Stenberg: b 12 de xunio, és 10,30
no Salón de Actos da Delegación
de Cultura de Ourense, dentro do
ciclo de «Ciae Espresionista· Alemán» oºrganizado polo cine-club
«Padre FeijóÔ».
·
Malatesta ( 1970) de Peter Lilienthal. O 13 de xunio no Salón de
Actos da Delegación de Cultura
de Ourense, dentro do ciclo de «éine mozo alemán» que organiza o ·
cine-club «Padre Feijóa>>.
Ya ·no basta con rezar, de A Ido
Francia ( 1 972). O 16 de xunio, ás
10,30 no Cine Alameda do Carballiño. Cine-club Carballiño.

.

•

1

DISCOS
John Cpltrane. The John Coltrane
Ou artet. 1mpulse- Movieplay
17.1316/ 7.
Codez Gluteo. Atrium Musicae. Director: Gregorio Paniagua, Hispavox, S 60.007 (Lp. e cassette). ·
«Toxos e froles» al Año Santo.
Real Coro Toxos e froias. Director:
Xaime López Fernández. Ariola
85.035-H. R.
Alma Gallega. Fina Galicia. Agrupación Folklórica de Cámara de
Madrid. Zafiro ZV- 904 A

Premio dibuxo «JOAN MIRO»:
Convocado pola Fundación Joan
Miró. Admisión hastra o 3 de xulio.
·
Premio de Pintura Adro: admi .:.
sión hastra o 8 de agosto. Convocado pola Sala de Arte ADRO. Pra
pintares de 18 a 35 .anos, con premio de 40.000 Ptas. e accésits.
Esposición do «VIi ·Concurso 1~
fantil de Dlbuxo»: Do 5 ao 12 de
xunio na Aula de Cultura da Caixa
de Aforros de Santiago.

· FESTAS E ROMERIAS
Vernes, 9: Curro de Mougás en
Baiona (Pontevedra) .
Domingo, 111 Festas de San Benito, na Lam·a (Pontevedra) .
Martes, 13: Romería de San Antón ,
en Herbón- Padrón (A Coruña).
Xoves, 15: Rapa das bestas en
Sabucedo-A Estrada (Pontevedra).

FEIRAS E MERCADOS _
Vernes, 9: Curtis e Valdoviño na
CORUÑA; Lourenzá e Parada de
Montes en LUGO; Doade e Maside en OURENSE.
56bado, 1O: Cercada e Ponteceso,
na CORUÑA; Antas de Ulia, Qui-

.

roga, Páramo en LUGO; A gudiña
e Ribadâvia en OURENSE:.
Domingo, 11: Carballo, Cee, Melide, Muros, Padrón e Ortigueira na
CORUÑA. Póboa de Brollón e Na ~
via de Suarna en LUGO. Barbantes e Verín en OURENSE, Dozón e
Gondomar en PONTEVEDRA.
Luns, 12: Santa Camba na CORUÑA. Becerreá, Saber e a capitá!
en LUGO; Avión, · As Véntas e
Montederramo en OURENSE.
Cospedriña e A Galada en PONTEVEDRA.
Martes, 13: Carballido, Rocipar-e A
Barrela en LUGO. Sande, Viana
do Bolo e A Peroxa en OURENSE.
Arcade en PONTEVEDRA.
Mércoles, 14: Boir.no.rto e Ponte;
deume na CORUNA. Xinzo de Limia en OURENSE; Bandeira, Caldas de Reis e Ponteareas en PONTEVEDRA.
Xoves, ] 5: Arzúa e· Santiago na
CORUNA. Sarria, Monterroso e
Nadela en LUGO. Allariz, O Barco
e Póboa de Trives en OURENSE.
Foxo e Rodeira en PONTEVED.RA.

Pregamos 61 Asoclâcl6n1 cultu·
rais, asociacl6n1 de veciftos, c(rcu101 culturciis, etc. nos comuniqu•
a programac16n de actos culturàis
• de todo tipo con quince dias de
antelaci6n, co ouxeto de poder
dar cumprida lnformacl6n. Moita•

graclas.

GUl-EIRO
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COCIÑA·

CRUCIGRAMA
1

FILLO AS
DE SANGUE DE PORCO

1

Trebellos e ingredintes:
Un cocho, un pouco de fa.riña, unha · culler, zucre, un
chisco de canela., algúns
piñóns e uvas pasas, unha
galiña poñedor.a ou, en no.n
habendo, un ovo; grasa de
porco, unha tixola, unhas garamatas ·e dous paus.
·Xeito de cociñala: Cóllase o porco, ben . a modiño,
póñao enriba dun banco e
mátese segundo as instruccións do dibuxo; poña unha
ola por baixo do coite-ia e recolla o sangue, ao tempo
que srremexe cun chisco de
auga pra que non calle. Cando se tén todo o sangue, tírase o porco.
Chegaralle cun cuartillo
de sangue (o resto pode gardalo pra facer morcilla ou pra
darllo ao cacique pra qÚe siga a zugar); bote despois na
ola unha boa cullerada de fariña e arremexa moito pra
que non faga grolos; engádalle tres culleradas de zucre,
unha migalla de canela e un
ovo enteiro (a clara e a xema; a casca tírase), ben batido. Bótelte logo uns p0ucos
piñóns e uvas pasas.
Cando a- mistura esteña
ben feitifia, cóllanse as garamatas e unhas poucas xestas, e trote logo os do1:1s paus
deica facer lume (se non o
consigue, pode usar uns mistos); o bo é quentar unha pedra chá e facer nela as filioas; pro pra non poñelo difícil , colla unha tixola e enriba

5
6
7 1---11---t.-ii.+o.-.....-ill:-.

e

HORIZONTAIS
1.-Sombreiro tradicional galego, en plural. 2. - Escarabellar na terra. Feras. 3.-Ao rovés, contracción que
se inclúe na definición. Poñerlle veos a ela. Reflesivo.
4. - Póñanlle roupa a ela. 5. -Fai eco. Período sin chuvia .
6. - Artículo. Deus escandinavo. Deus exipcio. 7.-Grupo
social definido polas relacións de producción.. Froito da
stlva. 8.-En plural (con perdón), nome de muller. Escoiteinas. 9. - Entrega. Coa voz tomada ... que non , a que
non. 10.-Pospón, aplaza . Illas da ría de Vigo. 11. - Parte
do día. Toma.
VERTICAIS

da fogueira úntelle ben de
gr~sa de porco; bótelle un
pouco de pasta homoxéneamente e cando teña a con.:.
sistencia dunha tortilla moi
fina, cóllaa pola beira cos dedos e déalle a volta; sáqueas
axiña da tixola. No caso que

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 19:
HORIZONTAIS E .VERTICAIS: 1 . - Coxo. Presas.
2. - 0vos. Roíate. 3.-Xota. Aires. 4. - 0samentas.
5. - Estas. 6. - Prantos. 7. - Roitas. 8. - Eiras. 9. - Saes.
1.0. - A.T.S. 11 . - Se.

CARTAS

ANUNCIOS
DE BAL.DE

a pasta estivera moi solta,
engádalle un pouco máis de
tarrña.
Cando as teña feitas, bótelle un chisquiño de zucre
por riba; e se non lle gustan,
é porque as fixo mal: tíreas e
colla outro porco.

1.-Gran escritor galego actual. De cedo , temperán.
2. - Peza dentaria. Coagulado. 3. - País imaxinaria onde
había un meigo moi sonado. De vós (fem.). Dous. 4 . - Vi la da montaña luguesa.· Ao rovés, defeutos. 5. - Número.
Irto. 6. - Trato de t( ou tu. 7. - Terra no medio da auga.
Ao rovés, pasar polo coador. 8. - Cabalos de ceft:a cor.
Meco, mimo. 9. - Preposición latina. Ao rovés, aparato
pra sacar auga dun pozo. Corenta e nove. 10. - Socorro.
Frol moi boa pra poñer na boca do fusil. 11. - Sinal. Torrase no lume.

REPLICA,.

Sr. Director de
lntercambeo pegatinas de
«A NOSA TERRA»
Ga licia por pegatinas de Euskadi
(sabor de -todo de organiza_cións
e/República deL Saf:vador, 2Q.
pa trióti éas). Por cada unha , SANTIAGO
mandaréi polo menos outra.
Lq,lín, 23-5-78
M. Landerra Aguirre.
Calzadas de -Mallona 9, 2·, 0 ·0:
Muy Sr. mí0:
Bilbao (Bi.zkaia.).
Le escribo esta · carta con el
ruegç¡ de su pubficación, aoogiéndome al derecho de réplica
Búscase propie\ario de bande la vigente Ley. de Prensa e
durria. Facilitarase foto prá súa
lmprenta y exigiendo la rectifiidentificació'n. PrÓbable residen cia en Vigo . Referencia no
cación . del artículo 1«LAUN,
Apartado 1 2 de Pontevedra.
FRAUOES NA SANIDADE», sin
firma, publicado en su periódico
en la semana del 19-25 de maO CNJA está interesa.do en
contactar con sindicatos. agrayo de 1978 y en la parte que a
rios galegos. O. seu teléfono é
mí me -concierne directamente.
257316 (de 9 a~) na Coruña.
En -el citado artículo, después
de apufltar una serie de rumores
y suposiciones que perjudican a
Merco GAITÁ de segunda
determinadas perso[las, se afirman en bon estado (pra uso). Interesados dirixirs~· a Santa Cla·
ma como cierto que: «O alcalde,
ra, 2, Santiago. Preguntar ¡;¡ar
que _
se atopaba en Palma de
Xaqufn.
Ma/forca graciás a un premio.
do Banco de Vjzçaya, do que il
corresponsal o. seu fillo ... » Esta
Vendo teleobxetivo de 135
es totalmente falso y tal afirmamm. de rosca, marca CHINON ,
ción pudiera. afectar la buena
totalmente novo. Interesados
imag~n de la Entidad que ·reprechamar ao teléfono.591821 de ,
Santiago.
sento y la mía propia, puesto

que el Banco de Viz.caya no tiene este tipo de premias ni ningún otro, por lo que no ha podido serte .coRcedido al Sr:. Alcalde
ni a. nadii:! y. sóle se .comprendela inseroión de este párr~fo con
la animosidad de. crear. un ambiente enrarecido apoyéndose
·en supx>.siciones. y. mentiras.
Se trata de un asunto lamentable que aúr:i a mi pesar me veo
obligado a dar respuesf.a, por el
daño que pudiera causar, la ma-:ta intención con que está escrito
y que si callamos daría pie para
que apoyandG> una falsedad con
otra conducir.nos irremi.;ibtemerrte al. caos informativo y general.
.P.ues bien, hecnas estas con sideraciones y. en la certeza de
que estas artícutos escritos sin
la comprobación real de los hechos que se pretenden deí)unciar perjudica a los periódicos
que los insertan, a la prensa española en generaJ y galtega en
particular, en unas momentos
cie.rtamente diflciles para el
país, envío la presente respuesta al semanario que Vd. dirige,
pidiénciole la publicación íntegra
de esta carta, reservándonos las

acciones judiciales pertinentes a
que pudiese ' dar lugar el artículo
citado.
Sin otro particular, le saluda
atte.,

NICOLAS GONZALEZ ALLER
Director- del ·Banco de VizcayaLaUn

Sr. Director:
Vostede fala de malas intencións pola banda - e nós, respe.,.
tuosamente, andamos a cavi4ar
noutras intencións. ·Por e>Ç_emplo, a de encubíJr un fraude social recurrindo a clarexar afgo
moi secundario, anecdótico, na
información ofrecida por A NOSA TER RA e nada inxurioso pra
unha entidade bancaria como
sería o feito de conceder un premio a un dos seus clientes. Estas iniciativas son, polo demáis,
usuais por parte dos Bancos, de
cara a conquerir ou asegurar incidencia . Outras veces recurren
a subvencionar a un grupiño
teatral inglés -e mentras, . o
teatro galego a moverse nas lindes do afog,o económic::o - coma ún que nestes días andivo
por acó , pero non .era ese o fan -

do nin o calme da nosa información .
Porque, enténdao ben, non
se trata de nada personal nin
contra de vostede, da entidade
que dí representar, nin tan si quera contra do Sr. Alcalde . Trá tase de denunciar actuacións
fraudulentas ao amparo de institudóns que cubran un servicio
público como o é a Seguridade
Social, e os fraudes, fora rumores, deben ser feitos públicos.
Porqµe é fraudulento, Sr. Director,, especular coa saúde das
clases populares - tamén pode
selo especular coa ordenación
urbana, ou pode estar ben ou
mal visto andar polo bingo ou
polos casinos xogando fortes
cantidades, ou acceder aos postos por pura e sinxela recomendación, cousas todas elas que
nos son tan familiares - . Pero a
nós, no caso que nos ocupa,
preocúpannos os fraudes na sanidade, porque a saúde é algo
importante , sabe, e que nos in'teresa a todos, e tamén debería
ser da sua preocupación co mo
ciudadano.
Saúdao,
A NOSA TERRA

A «ANIMACION CULTURAL»
NA NOSA NACION
·
A «ANIMACION CULTURAL»
E iste un tema que, se non ten sido abordado moi amiude na prensa galega, polo menos
nun senso global, sf se tén fa lado e hastra esbozado pequenos obxetivos a curto plazo nalgunha
área da comunicación de masas concreta, coma
poidan ser o teatro u o cine. Partiremos, do facer
istas puntualizacións, dunhas Ideas que debemos ter claras coma galegos sobor da normalización da nosa cu ltu ra, que somente poderá ser
conquerida dun xeito convincente cun goberno
ga lego de inspiración popular. Tendo isto claro,
imos, non embargantes, e a partir da sit uación
actua l, ver ca les son as posibilidades hoxendfa
de producir unha animación cultural , máis efi ciente que a levada ao cabo deica agora .
Entendemos por animación cult ural tod o
aquel tipo de actividades cu lturais galegas que
afondan no conocemento estético e social do
noso país e a axilización ou dinam ización da súa
presencia entre todas as clases populares galegas. Privilexiamos nista definición ás levadas a
ca bo fora das can les institucionais do ensino
(Universidade , ensino medio, etc.), por considemr que ést as t eñen unha dinám ica propi a e un
p(1bll co máis específico no estudlantado. Fixámonos, logo pois, nas que no medio urbano
t ñ n rea lizado as: asociacións culturais, de vecir"'t s, llbrelros, sindicatos, actividade que no
m ci lo rural ou de pequenas vi las veñen realizancl t m n sociacións cu lturais ou tele- clubs
1 r f rent m nte.

SITUACION ACTUAL

e

1 mos u o spallamento da cu ltura lev ci o o c o por st organi smos animadores da
cu lt ura, pol a sua fa lla de metodoloxfa está actu ando moi por aixo das posibi lidades actuais,
(face ndo, por s posto si se nos perm ite, abstracció n e problemas de tipo estructu ral na nosa vid creatlva, na ca l a fa lla de financ iación e apoio
instituciona l son atrancos fundamentais). Na
maioria dos casos, a asociación cultura l creada
recén en calquiera vila galega escomenza a súa
prácti ca animadora da cultura dun xe ito int uit ivo, os mozos que levan a cabo iste traba llo difusor non teñen idea de como rea lizalo dun xeito
movilizador, fallan esperiencias, en moitos casos
. semellantes doutras zonas de Galicia, que comenentemente recoll idas e artelladas, poidesen,
a traveso de seminarios ou calquiera outro tipo
de difusión efectiva, servir pra non repetirse nos
erros e dificultades que xa outros teñen de feito
superadas. A atonía e fa lla de interés que moit as
veces se lle apón ao público popular non é nalgún caso máis que deficiencia metodolóxica
pra saber escoller os temas que á xente
lle poden e de feito lle interesa n
(lémbrome eiquf, como anécdota dun
caso estremo, a dun crego mozo con
certos e difusos afáns cultura listas
que, tras do, fracaso da
representación dunha
obra de teatro de A.
Canosa, feita polos
rapaces do catecismo, queixábase
de que con aquela
xente da aldea
non se podfa facer
nada, pois non
tiñan ningún tipo de
interés pola cultura.
Onde non estivo o
cura foi no bar, algún
dfa despois, vendo
coma a xente, vellos e
novos, se amoreaban
ao redor dun libriño de
Castelao que se chamaba
«Cousas»).

XAN BOUZADA
Algunha das áreas nas cales teríct importancia clave ista coordinación podería ser:
No terreo do teatro, clarexar e sistematizar
unhas canles paralelas de esibición que nalgún.
caso están sendo sub-utilizadas e poden ter .un
grande interés, como son os cines parroquiais e _
de certas entidades culturais ou educativas. Por
suposto, sin esquecer nunca a necesaria lolta
pola consecución dunha escola de arte dramático galega, ou calqueira outra necesidade desta
caste que lles apareza como necesria aos máis
comprometidos no tema.
O cine é unha das áreas máis problemáticas
da nosa cultura por varias causas, das cales a
fundamental é a carestía da súa producción en
relac ión a outros medios; non embargantes, as
maiores dificultades de producción do medio pódense ve r compensadas por unha maior facilida de no seu espallamento, dado o atract ivo que
prá poboación tén.
Respecto do cine e as suas canles de di- ·
fu sión , pódenos valer o que apuntamos no caso
do teatro ·encol da importancia de sistematizar
unha rede de dist ribución paralela. Un conocemento de como se artellán as subvencións aos
cines non rendables das vilas, que tradicional mente veicul izará o M inisterio de «Información y
Turismo», financia ndo así indirectamente as pelfculas de A lfredo Lan da e Manolo E~cobar, pót:le-:..
nos amosar un ha área aberta ás reivi ndicacións
do noso cine.
Unha das áre·as non esplotadas nó noso
m undo da cu ltura é a dos montaxes a base de
m úsi ca e letra grabadas e acÓmpañadas de fi lminas, que, inda que non seña un medio tan
axe itado co mo o ci ne, sí é en moitos casos máis
atractivo que a simple conferenci a e tén a ven:taxa de sair moito máis ba rato que unha pelfoula .
Este tipo de monfaxéa_ podería abranguer
na sua temática dende a Hª de Galicia deica o
aná lisis da situación actual qa nosá agricultura.
O libro é outro eido
no que, inda que se leva feito xa moito, é xusto
o reconocelo, ta mén se pode apuntar que est amos moi
por baixo das posibilidades que mesmo act ualmente
podemos reali zar a prol do seu maior espall~ mento,
prescindindo eiquí do funcion amento millorable
en grado sumo da distribución editorial. Unha
iniciat iva dun· grupo levou IJO ano 72 por todas as
feiras e fest as de Galicia un «stand» rotativo
co libro galego, que acadou daquela·
ésito estraordiné!rio1 ctíegándose a vender
na maiorfa das pequenas vilas que visitou,
nun dfa· ou dous, tantos libros coma
vendfa nun ano a librerfa da vila
en cuestión, :no millar dos · casos
en que a vila tiña libreirfa. Esta
esperiencia, inesplicablemente,
non se ten repetido.
Coidamos que é un intre
rooi bó pra que a federación
de llbreiros se prentexe
ista posibilidade, xa que non todo
debe ser ·loita corporativa en contra
dos monopolios. Folga decir·
que as editoriais teñen tamén
de porier o seu gran de área
en apoio distá posibilidade.
E rematamos co televexo, con ·
respecto ao cal a loita ten de
ser máis claramente polftica
e reivindicativa, ao termos
por riba de todo que _esixir
a normalización lingOfstica do
. medio, asf como unha programación
normal e unha introducción
inmediata nela de cine, teatro
de conti dos culturais en galego e
f undamentalmente galegos.

Coida mos necesa rio neste intre actual da
cult ura galega, que se ecomence a !aboura de
artellar a nível de todo país todos os organismos
cunha criterioloxía nacional e popular no eido da
cult ura e da comunicación de masas, realizándose esta coordinación cos criterios o máis amplos posible e que poidese elaborar é..:ternativas
concretas e liñas metodolóxicas xerais. Unha
confederación de asociacións culturais, nas cales as personas coa esperiencia máis rica na animación cultural tería de xogar un papel fundamental, podería axudar a traveso da creación de
equipas de traballo vencellados ás áreas da cultura xa organizadas hoxendf a, ou en parte, como
federación de libreiros, teatro, cine galego, etc.

