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Do 1O ao 16 de febreiro de 1978
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Os Aneares, nun recuncho da Nasa Terra, medio
·paraíso, ·_medio lnferno, «Reserva Nátural de
Galicía», padecen todos os niales da GaUcia rural:
. Malas comunicacións, falla de luz, teléfono, escalas,
asistencia sanitada Que _
fan que a vidá seña
moi dura pra quenes teñen que viyir~ ·da . te"rra ..
.. O· problema da ·inccimun.icaci{).h, que ~ada· inyerno·
sae ·a relucir, deb.ido á falla de carreteiras entre os
:·'pequenos núcleos de poboa·f ión, ~»1ante~a graves
problemas cuia soluCión -está · l')a -·cr~ación ·
dunha infr~estructura vi~ria .qu~ ac~eg~e ~os

e

25 Ptas.

seus habitantes, permitfndolles unhas mínimas
condicións ·de habitabilidade que hastra de agora
non tañen. Entretanto, as facilidades ao
turismo son cada vez maiores pota potenciación ·
. "
que, neste · serisq, se está a facer da zona. Unha
carreteira leva directamente ás pistas de esquf e estáse . . ,.
. . . ... .. ..
a construfr unha vía que percorre os c6mios
":
da serra_dunha .banda á outra. Mentras tanto, os
··.
dis~intos pyntos do axuntamento de Cervantes
.sigu·en ailtados. N1n carreteiras, nin camii'tos, nin
teléfono, nin es.cola. Os Aneares, aló lonxe ...
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lnformaci6n '" páxinas 1O·e 11.
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«Amiguiños, aínda
·hai esperanza»
O relato de radio-escoitas e dun supervivinte do «MARBEL>>.

P6xina 5

Catalunya:

Becerreá:

.Catalan izar
a UCD

Especular co pan dos nenos

A operación de crear un
cmou centre» que sirva pra
dartle imaxen catalanista á
UCD, en marcha.

P6xina 13

Rhodesia:
O réxime

branco
tanbaléase
Inglaterra e USA teñen dificultades pra apoiar a solución que patrocina lan
Smith, com'o preferirían,
diante da viabilidade· de
triunfo pra. o Frente Patriótico.

P6xina 14

Os nenos da zona de Becerreá foron concentrados ao come..nzo deste curso académico.
Pro pola vila corren insistentes
rumores de que estiveran chegando pra o Colexio, daquela
af nda en obras, alimentos que
ninguén sabe ónde foron parar. Mentras se sigue especulando sobre a sua utilización,
alguén pensa que é millor esquencer todo, que todo é auga
pasada ... E ao tempo, o Colexio, af nda sin aprobar polo Ministerio, entróu xa en funcionamento a pesares do seu deficiente estado.

P6xinas 3 e 4

en poleiro alleo
BRIGITTE BARDOT,
ABOGADO
DAS FOCAS
A Brigitte Bardot, a famosa
artista de cine, dáselfe agora pola defensa das focas brancas do
Canadá e Noruega sin, por eso,
deixar de lucir abrigos de visón e
outras especies peludas. Neste
senso. recolfemos unha crónica
de J . V. Colchero prá axencia
logos, do pasado dfa 2 6, na que
se dá conta da presencia de Madame Bardot na Asamblea de
Estrasburgo pre apolar a defensa das focas:
«Ayer fue la vedette del Consejo de Europa monsieur Marcellno Oreja en su bautizo de fuego
parlamentario europeo. (... ). Hoy
ha sido Brigitte Bardot la vedette en esta Cámara de Estrasburgo, en cuyos escaños se ~enta
una selección de més de trescientos diputados de las veinte
naciones democráticas del Continente».
«la Asamblea del Panamento
Europeo ha aprobado hoy una
moción para recomendar al Gobierno de Canadá y Noruega
que ponga ooto al exterminio de
fas focas, que prohfban la caza
de las crf as, a fas que arrancam
la piel cuando aún están vivasi..
«la Bardott, en un ajustado
chalecho, con la melena larga
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2 /A ROSA TElUlA _ -

como una leona y las uflas de'
los largos dedos esmaltadas de
un color rojo carmesí, ha montado un «show» sensacionalista en
defensa de las focas, gesticulando para dar énfasis a sus argumentos y convencer a los periodistas -fotógrafos de revistas- v enviados especiales de
«la prensa del corazón», diciendo que estaba attr, no en busca
de publicidad, sino por sincero
convencimiento de que hay que
defender la vida animal. amenazada de exterminio por la codicia y la crueldad del género humano».
¿Será a actltude da Bardot
frolto dun profundo arrepentlmento pok>s animéis que lle
deron o pekJxo 7 l Ou pra facer
publlcidade sus pr<>pfa e das peles que hai no mercado 7 Pre o
pr6almo inverno hémok> saber.

MEDIA PRENSA
CONDENADA
A MORTE
Pedro Altares, director da revista «.Cuadernos para el Diélogo», publica na súa revista (Cuadernos do 20-26 de xáneiro) un
amplio comentarlo no que se refire é situación de crisis que
atravesa toda a prensa do Estado espaf\ol nos segulntes términos:
«El ar\o 1978 seré muy m~o
para fa prensa» ha dicho Sebastlén Auger, que de eso entiende
un rato. «Estamos oón el agua al
cuello, pero de puntillas», dijo
hace semanas Eugenio Suárez,
uno de los más combativos y
veteranos empresarios de prensa. Han sido dos de fas escasas
voces que se han alzado para
hablar de una situación insostenible. Los demás callan. O mejor
dicho callamos, esperando no se
sabe bkm qué extraño advenimiento ... ».
«El caso es que un furioso
temporal asola la prensa es-

pañola y nadie se escandaliza
cuando oye decir que de aqar a
un año van a desaparecer más
de la mitad de las publicaciones
que se editan en estas momentos (... ). NI se escandaliza ni va a
derramar una lágrima. Mucho
menos desde esas Cortes que
votan y autorizan miles de. millones para empresas (RTVE entre
otras), cuyos servicios a ta causa
de la democracia, pasados y futuros, o de 1a dignidad de sus
empleados obreros, a la vista
esté. Y uno, en su Ingenuidad,
no tiene por menos que recordar
que bastantes, muchos, de esos
diputados estén en su escaño,
además de por sus propios méritos, por esa prerwa que puede
ahora desaparecer vfctl ma def
pedrisco de MI Inflación de una
tompeten<::la, abaotutamente
deatea~ por parte def Estado»A NOSA TERRA. oo apoio
doe gafegos, espera non· estar
dentro dese gran número de publlCacións condenadas a morte,
afnda que o temporiM a capear
sefla forte. 1Non estamos pra
derramar b6goe1 I

~

Vamos a sentar las bases de
nuestra fuerza polftica: un partido democrático, moderno, moderado, profundamente espar\ol
(. .. ), sin compromisos Inconfesables, de talante a la vez tradicional v tlberat claramente orientado al futuro>~.
«Recha_z amos la patabra naclonaHdades por equfvoca y llena
de peligros de futuro (.. .). Nos
oponemos Igualmente a una reg~laci6n del procedimiento para
el establecimiento de los Estatutos
a_una regulación de la
competencia' de fas reglones
autónomas que no sea congruente con el principio de un
Estado Nacional pienemente
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ocasión duns .c ontactos directos
coa poHcía gubernativa.
O se"or Sálz, esparto en te ..
me_
s de- ETA, dhco, entre outras
cousas as seguintes: «Somos
hombrea de una etapa anterior
tenemos que adaptarnos a la
actuaf» ( .. ). «Yo soy el primero
· que quiero hacerlo».
Val sendo tempo de cursillos
de adaptación. O maquillaxe
soio non abonda pre vellos poHticos, policías, funClonarlos ...

v ,

FRAGA CONTRA

O NACIONALISMO

TEMPOS NOVOS ..•
O >«>mal «El País» do dfa 28
de xaneiro recolle unhas deciaraclóns do Subdirector Xeraf
de Segurldade, José Sálz González, feítas públicas en Bilbao,
onde fol durante algúns anos
Xefe superior de policfa, con

Don Manuel Fraga lrlbame
non para de facer deolaracións.
Ahora, tras da oelebraclón, en
Madrid naturalmente, do Segundo Congreso do partido do
que é Secretario Xera1, A1ianza
Pop~ar, tlvo moito traballo: As
_presentes declaración& foron
publicadas pola «Región» de Ourense do dfa 29 de xaneiro:
«Nuestro objetivo es la creación de una fuerza nacional, no
no separatista ( ...)'.
marxista

v

descentralizado, pero sin fisuras
federafüé;tntes que rompan la
solidaridad entre las regiones, y
menos qutt abra·n las puertas a
nacionalismos v separatismos».
(

... )

Don Manuel Fraga é un separatista acérrimo. Emper\ado en
separar aps galegas, cataláns e
vascos das suas realidades culturéis, polftices e económicas.
Das súas reaHdades nacionáis.
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E necesario que haxa un periódico gafego •
semanal. Precisamos 1.000 accionistas, 10.000
suscriptores e moitos cotaboradores. Encha os
cupóns e reméseos a A NOSA TERRA.
As tarifas dos envfos a Europa e América lncluien os costes de correo e son as segulntes:
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Becerreá:

ESPECULAR COPAN DOS NENOS
P. ARRIZADO

O Colexio Nacional de Becerreá púxose a funcionar ao .
empezar o presente cursó académico, log.o de oito
anos en construcción. Pro, oficialmente xa debía estar
en marcha deride moito antes, porque á vila chegaron
pra o Centro alimentos -aceite, . chocolate, queixo ... - con utilización desconocida. O caso de Becerreá quizabes se~a somente un exemplo de todas as
irregularidades interesadas que se viñeron e veñen
amparo dos servicios públicos e en
producindo
perxuicio das clases populares.

ªº

O actual colexio Nacional de milloras sería a sustitución da caBecerreá estaba destinado nun
lefacción eléctrica, xa instalada,
principio a Pedrafita, pero en grapor outra de gasóleo.
cia a «fructuosas xestiórís» do daquela alcalde de Becerreá, foi .ACEITE E VIVERES
construí do nesta vil a. «Era dos priAinda que o Colexio estaba en
meiriños, -declara Isaac Mateas,
concellal- sementes había outro construcción, oficialmente xa funaló en Almerfa. Daquela fac.f ase cionaba, como o demostra o feito
de que hoube.ra un director nopra ver como pintaba a causa».
O proiecto inicial fíxoo o antón meado, don Xosé Vlllares, hoxe xa
arquitecto da Diputación provin- morto. E anque sobre do particucial de Lugo, inda que resultóu iñ- lar, unha persoa de Educación y
Ciencia de Lugo negarían-Os a
servible porque, por exemplo, non
asistencia de tal designación, untiña báteres ... «Pois sí -sigue o
ha m~stra do colexiÓ de Becerreá
concellal-, daquela costóulle o
afirmóu ter ido na revista «Servicargo. Lago sí. fíxoo un de Madrid
cio»,
do S.E.M., o nomeamento.
e saíulle a col,lsa ben»: Fixo a conCando aínda «Ros Pellicem estrata a constructora «Ros Pelficern. cun presuposto inicial de 14 taba en Becerreá, empezóu a comillóns e 753 mil pesetas, o 15 . rrerse o rumor de que o Colexio chegaron víveres, agora, onde foi
dar «eso» e quen andivo a voltas
recibía alimentos, alimentos pra
de febreiro do 19t59, abandonancon el ... non sei nada. Mire, houbo
do a obra, por quiebra, dous anos . uns nenos· imaxinarios. Unha veciña comentábanos: «chegaron un
unha reunión dos veciños na casa
despóis. Af nda hoxe debe cartas,
rectoral pra falar deso ... do aceita
df a un home a unha mulfer. Traían
como é o caso dun ex-vixiante co
unha maleta ·e viñan preguntando e máis do colexio ... Mire vostede,
que falamos, ao que lle quedaron
polo c9lexio. Según dixeron, o ho- o pobo de Becerreá pansa que
a deber 16 mil pesetas. «0 que
me viña destinado de conser><e>>.
conseguíu que o colexio empezacolléu no colexio -intervén a
«Algúns quixeron meterme ~ · . ra a funcionar pota presión que fimuller del- foron melladuras e
fríos ... así lle deu un paralís e hoxe . min na danza .:_fala de novo o xeron ... e o que fixeron foi a mona.
terjo que axudarlle a vestirse e concellal- pro eu non taño nada Porque o que era alcalde daquela
que ver. Eu sei que a Becerreá quixo darlles a boa nova aos vecalzarse».
No ano 1973 foi a resolución
As cociñas están podrecendo
do contrato entre a empresa e o
Ministerio, valorándose o traballo
realizado en case 14 millóns de
pesetas. Pra rematar a obra, presupóstanse daquela trece millóns
de pesetas máis. Esplicar o inesplicable da subida do coste total a
case o doble, sería o que tentaría
o aparellador do Gabinete técnico
da DeleQación de Educación e
Ciencia de Lugo: «Non semente
se trataba de rematar as obras,
senón de milloralas». Unha das

ciñas e dfxolle que en cousa de
seis días o colexio estaría funcionando e logo foi cando os da Asociación de Veciños, que a mandaban xente nova, pra apuntarse o
tanto políticamente comenzaron a
facer presión».
E siQue: «Mire, por ahf andan
moitos buscándolle os tres pés ao
gato e falan moito. Antes sr. había
moitos que estaban dispostos a
decir esto e o outro, pro hoxe non

creo que naide lle queira decir nada».
Mafs o señor Meteos equivócase porque moi claramente falaron,
primeiro o ex-vixianta das obras e
loQo un comerciante.
O primeiro, Xosé de Xan Porei ~
ra, contábanos: «Os víveres estaban gardados nun caseto deses
da obra e un df a véu un ciclón e
chuvia e levantóu todo ... e eu vin
que aquelo se botaba a perder e
chaméi por teléfono a un mestre
pra decirlle o que pasaba. Pro eu
daquela xa non era vixiante, a min
xa me botaran e colleran a outra
que era da empresa, o Gabriel de
Murcia». O mestre do que fala era
o señor Vlllares, según se comenta, nomeado director polos anos
setenta.
O ex-vixiante siQue: «Alf había
de todo; eu mesmo axudéi a cargar o Land-Rovern. O dono do coche, xamoneiro. tamén estivo disposto a talar: «Eu o que fixen di-

CADRO BRANCO

CADRO NEGRO

A recuperación das festas po·
pulares, nestes dfas a do Antroido ou Entroido, parecen ir por
bon camiño. Xunto coas mascaritas que se atopaban nas carreteiras ou nas ruas das vllas e
cidad~s, houbo representaci6n
por parte de grupos teatr6is e
nos lugares de móis tradici6n
como Laza ou Ulla o Antroido
cobr6u nova vida.

O ministro de Obras Públicas,
Sr. Garrigues Walker, deda afn·
da hai pouco no Parlamento, en
resposta á interpelación dun
diputado, que a reparaci6n das
vfas de comunicación luguesas
non entraba nos proiectos da
sua carteira.
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4 /A ROSA 'l'EBllA ·

Unha enorme poceira fa/ de asento sos somieres
~oo. Chamáronme pra que tora
facer un transporte dende a caseta, e fun ... Fixen dous viaxes, un a
un sitio que lle chaman «A Salina» e outro á escota vella».
- ¡E que levóu?
«Pois haberla unhas corenta ou
cincuenta latas de aceite de cinco
litros, latas de chourlzos de a cinco kilos, moito quelxo en porcións, mermelada, chocolate e
conservas».
- Tamén se fala por ahí de patacas, Qarabanzos, azucre ...
«Al , eu deso non lle sel, eu deso non levól... e a mln aínda non
'
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Prs aqul, trssladáronse parte ·dos alimentos

me paQaron nin siquera o gasoil. .. ».

A SITUACION ACTUAL
DO COLEXIO
«E si polo menos o levara -comenta unha veciña- o que o necesita... pero sempre ro1:1ban os
que xa teñen. O que máis rabia dé
é que lles rouben aos nenos inocentes. Decir a Dios que están rec i b indo semente clase pola
mañá e que pra eso moitos cheQan á casa a ><antar sobre das estro da tarde ... ».
~
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Un decreto estridivo
prós elecci6ns sindicáis
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Os nenos, como di a sei'\ora,
somente reciben .ciase pola
mañá, entre outras cousas porque aínda non está instalada a luz
eléctrica. E a calefacción, no intre
de redactar esta información, afnda non foi encendida, cóntase co
mesmo material das vellas «Escuelás Nacionales». A todo lsto
xúntase·o estado das instalacións.
O Crnexio entróu en funcion·amento este curso, sin o viste bon da
inspectora da zona, polas presión,
según uns do akalde, e según outros da Asociación de Veciños.
O certo é que esist&n pinguei-

ras nalgunhas dependencias. os
colchóns, camas e armarios pra
futura «Escuela-Hogar» están
amoreados nunM habitación na
que hai poceiras, as cocif\as bótanse a p~rd&r pola humedade e
pola falla de uso. Según o alcalde,
«fallan algúns pequenos detalles».
· E, indudablemente, non é doado normalizar a situac~ón: ·non se
poderán facer -por exemplopistas deportivas porque o Minis. terio non admite obras nun terreo
con máis do lO por cento de des. nivel e o colexio está enclavado
ounha costa dun 15 por cento.

Me.otras, oficialmente téntase celar o asunto, sobre todo no
tocante aos alimentos e así, o arquitecto da Delegación do Ministerio dQ Educación e Ciencia de
Lugo negábase a facer declara;;ións «sin el permiso de la Delegada porque, a Dios gracias, el
asunto de Becerreá está olvidado
v todos queremos olvidarlo porque va es agua pasada».
Claro que o estado do Colexio
non é doado esquencelo porque
está alf á vista de todos. Que lle
fagan un caseto e á ver se así...

,

.AUTOPISTA:
Siguen os enfrentamentos

Os troballadores de empresas de menos de seis asalariados,
non teñen opci6n, según o Decreto do Ministerio de Traballo que re·
gula as actuóis elecci6ns 1lndic6is, a elexir un delegado que os re·
O tramo Gufsamo-Barcala da Autopista do Atl6ntico, continua selle voltar a casa; nembargantes
presente, feíto que no noso pa(s t6n certo peso por canto é cor;tside- sendo o protagonista do descontento popular que acompaf\a 6 exe• seguirá sometido a observación.
Tamén unha mu~ler sofrfu marable o número de loc6is de traballo con estas caracterfsticas. · cuclón das obras da Autopista na provincia da Corufta.
Asimesmo, tendo en conta que quedan moi claras en canto és gasemente poden votar os traballa- rantías coas que contan 9u tempo
dores que leven un mfnimo de 6 pra determinadas tarefas. · Polo
meses nas empresas, un sector demáis, ocuparánse do referente
como o da construcción -cun al- as condicións ·de traballo, reclato porcentaxe de eventualidade- macións, asegurar o cumprimento
dei><ará fora da participación nes- da normativa legat vixiar todo o
relacionado coa hixiene, seguridatas eleccións a moltos obreiros.
Os delegados que resulten ele- de e seguridade social, advertenxidos. serano por un periodo de 2 cia á dirección da empresa de poanos, inda que poden ser revoca- sibles infraccións, recibir informados pola Asamblea de traballado- ción sobre a marcha da producres, cando seña convocada a iste ción, vendas, perspectivas de
efecto e asistan os dous tercios mercado, balance anual, etc., e
do personal. A regulación da ca- das medidas que vaian afectar espacidade de realizar Asambleas pecia lmente aos traballadores,
no actual decreto, semella dabon- como reestructuración de plantido restrictiva, por canto somente lla, despido, traslado da empresa,
poden ser convocadas polo Comi- cambeo de réximen xurídico da
té de empresa - nas empresas de mesma ou novos métodos de traDous novos incidentes tiveron
máis de 50 - ou polos delegados ballo.
lugar nos derradeiros oito días enAsimesmo, os delegados eiexl- 1 prás de 6 a 2 5 traballadores
dos poden propoñer, semente tre os veciños afectados polas ese 3 prás empresas de 25 a 50propiacións, os obreiros e ·a Forza
sempre e cando a patronal acce- propoñer, medidas axeitadas en
Pública encargada de vixiar o norda, menos cando seña prá decla- materia de on::ianización da proración ou fin dunha folga ou polos ducción ou milloras técnicas, e in- mal desenvolvemento das obras.
O máis recén dos devanditos
convenios. Inda asf, a empresa formar de reclamacións referidas
incidentes producfuse o pasado
á clasificación dos traballadores.
pode impedila si non pasaron 2
grupo
Os resultados destas eleccións luns día seis,ªº impedir
meses dende a última celebrada
de dez veciños da localidade de
dende a perspectiva da incidencia
ou .si, no seu caso, non se tiveran
resarcido posibles daños causa- dos sindicatos nacionalistas, si- Piñeiro, parto de Cecebre, o paso
dos en anteriores reunións. O que túan en Euskadi, á Central STV- dunha escavadora e dun land Roparece deducible é que, aínda res- - ELA como maioritaria e no noso ver con obreiros por un camiño
pafs a ING val en segundo lugar, que os veciños consideran propiepetando o dereito á Asamblea, na
práctica tenderase a que seña o figurando en primeiro lugar a Cen- dade particular, e polo que estitral CC.00. que, según os seus man que non tén acceso o persoComité de delegados quen semdatos, conta neste intre con 926 nal de Autopistas.
pre nei:¡ocie e decida.
representantes.
. ..· l_ste feit<? .tivo lu~ar arre.Qor das ·
As funcións dos delegados non

un

zad1.1ras e a outra (polo visto considerada pola F9rza Pública como
unha das méis significativas opositoras ás obras) metérona nun
coche da Policia e non a deixaron
salr hastra que se aclaróu o incidente. No enfrentamento, un veciño chegóu a collerlle a pistola a
un prnicfa e Qardóuna debalxo da
chaqueta hastra que se deron dé
cor.ita os membros da Forza e Ita
quitaron. Por outra bal'lda, o xoves
pasado arredor dun oento de afectados tentaron de paralizar as
obras en éa'tro Camiños-Pravio,
tirando pedras contra os obreiros.
As. Forzas Antidisturbios interviAeron pra alonxar á xente, despóis a Guardia Civil volvería a deter a Bernardo Valiño, Ricardo
Martfnez e Manoe! Pérez Riobó,
dez da ma.ñán, e pola tarde volvéu que xa o foran na semana anterior
a «pala», pero xa con protección como presuntos refacionados co
de catro «Jeeps» d~ Policía Arma- incendio das instalacións dá. Emda; o capitán que iba o frente da presa no tramo citado.
Forza ao atapar de ·novo coa oposiAo día seguinte foron pastos
ción dos veciños, díxolle ao con- 'en· llbe'rtade, desPóis 'de prestar
ductor da pala que lle dera voltas declaración - e de que . o xuez os
6 rastrillo pra alonxar á xente. Un aperclbira de q.-ue
v91:vran ser ..
home que saltóu enriba da máqui- vistos en piquet_es diante · das
na e empezóu a mallar na cabina obras considerarf aselle corno audo conductor, foi empuxado, caín- tores dunha falta de PesÓbediendo ao chan, e producí ndolle a ro- cia grave a . autoridade · xudicial.
tura da dentaura postiza, ferfndoOs traballos continuar:i no rrtese na boca ~ perdendo o conoce- dio dunha gran protección· polimento. Tlvo que ser atendido na cial, e según al~úns .rumores, os
«Ciudad Sanitaria», onde se lle ob- encar~ados (cáseque todos astuservóu Traumatismo craneal, e. rianos) cobran agora a razón de
despóis de ~~r asistido, permltru- 5.000 Ptas.. diarias.

se..
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Amiguiños, ·ainda hai
esperanza·
«Amigu.iños, ámigúiños, pasade outra· vez bamos todos na cuberta, o que
máis e o que menos corréu, busque .a fnda hai .· esperanza», e ·o pesqueiro «Mar cóu un salvavidas, eu puxen ún,
Once» tentaba enganchar por última vez ao con- pero tiréino porque hastra parecía
·que me molestaba no carpo. Quixelador «Marbel» antes· de encallar nas · lllas.
téi as botas, o chaquetón de auPasa o barco, falloulle ~. o dispare, volvéu pa- qas; ao safr ao puente miréi pedra
sar --conocfa ben o sitio"-'."'" x·a a menos dunha .mi- a proa, corrín pra alí, vin que polla das pedras, · achegóuse, lal'.1z6u,. os dous barcos. día haber unha posibilidade de
salvarme, agarréi e miréi que af namarraron o cabo:sin arriar moi~o de máis por me- da era moi alto, deixéi ir ao barco
do a que pasara como en veces ·an·teri~res, e ao . ao fondo e .cando quedóu á miña
encher o mar, o cabo reventóu rompendo a maqui- altura, agarréi e saltéi e aguantéi
_un golpe de mar, uns 40 segunnilla, o muñón, todo ... empezóu a desesperación, o _dos debaixo da auga, e xa saltéi
cara á lila. ·Topéi cun compañeiro
barco .Perdéu contacto; quedóu sin ·luz, e xa,
·patrón do «<Mar Once» di:xQ: «pobres homes~ 6nde .má.is, outro. .desaparecéu cun golpe de mar. Cruzamos e topamos
foron morrer~>.·
cun com.pañeiro inconsciente,

.

o

despóis outro, un rapaciño ·de
despóis o «Sonia» e o «MagallaSanta Uxía de Ribeira que xa lle
nes» agardan porque non cono- quitara· a roupa o mar, quitámolos
cf an ben o sitio e o «Mar Once~) fi- pra arriba e deixámolos en sitio
xo a maniobra última:
seguro no monte. Subimos polo
Cando 0 barco. varóu, o «Somonte por toxos e silvas que nin
nia», que estaba montando guarsentimos. Na praia topamos con
Sobre as 1O,1 5 da noite, os dia, dé ulle a noticia á Coniandanmájs ·compaijeiros e fornas ás capesqueiros escoltaron como o cia, pero polos comentarios eritre
sas que hai ao norte da illa por si
«Marbel» .chamaba á Coruña pra . os pesqueiros, as respostas non
houbera xente. Non había e entón
conseguir contactar coa cm~teira parecían nada elocuentes. Men- fornas á casa de. .Chuco, unha tade Vigo. Mandáronlle botar unha tras, o remolcador «Elduayem>
berna pra turistas, reventámoslle
bengala pra saber ónde estaba a·
-890 toneladas- non chegóu a a porta e estivemos os catro denxa vimos aos outros que acodían
de as 4,30 hastra as nove en que,
intervir e mentras, tamén, estaba
á maniobra, pasábanlle de popa, - fondeado no muelle un remolca- sacando forzas de non sél onde,
lan~aban cabos pra remolcalo e
chegaron os compañeirós que
dor panameño: de 3.000 tonelaque non fara ás pedras, cabos que das que, polo que ouvimos, naide
gardáramos no monte polo mal
foron rompendo ao enganchar no mandóu sair en axuda do «Marque estaban. · Baixamos á praia,
fondo ou que non chegaban · polo
sacamos á roupa e fixémoslle
bel».
vento, a mar era moi mala. ; Qué
séñas a un barco que non tiña 'bolle pasa aos homes? decían lle ao· MIRARTE, QUE o· BARCO
tes, . despóis xa chegaron a recopatrón. Todo o tempo . parecfa . VAi PRA O FONDO
llernos ... » ·
pouco. E o patrón do «Marbel»
Xosé Martfnez Méndez anda a
preguntáballe á costeira polo" reniolcador, nun esforzo de confianXosé Martf nez Méndez, de preparar a documentación pra
za, coa espranza dun barco poten- Cangas, iba, como todos eles, a volver a embafcar, é a súa vida, e
te- que tivera outros medios. A estar 7 meses no «Marbel», na ¡:¡arda o mecbeiro, a roupa, todo o
·costeira decia que 0 remolcador costa sudafricana. 'Levaba xa ~u~s que con el vencéu ao mar, días
iba á escoita polo ·canal 14, · pero.;..... mare~s no _barco, anQu~ a ma1ona antes, ao atoparse na taberna do
. Chuco cos compañeiros ...
polo canal 14 nunca deberon ou- da tripulación era nova.
.
Así nos relatan radio-escoitas
de Baiona o final das maniobras
que ~ealizaban tres pesqueiros (de
1OG-200 toneladas) -o «Sonia»,
«Mar Once» e «Maílallanes»- e o
«Marbel».
·

vilo. «Ese remolcador debe ir pra
Venezuela» comentábase entre os
barcos. O «Ciudad de Alicante»,
dixera, antas de ter que continuar
cara Vigo ao corrérselle a carga,
que se cruza;-a con il e que chegaría nunha media hora.
E o «Marbel» satvóu a 'CerraHeirn (pedras á entrada de Baiona)
sobre as 12 da notte, libróu o baixo do Príncipe, xa perta das Cfes,

«Cando saímos do muelle había mál tempo, fumos navegando
hastra 4 millas despóis de Silleiro,
cando houbo a esplosión na m.á -·
quina . .Estábamos durmindo e a
eso · das 9,30 chamáronnos pra
decirnos que· íbamos ·enriba do
cabo Sil leiro. Botamos unha bengala, apareceron os barcos, reventaran os cables e ao último xa estábamo.s enriba das pedras. Esta-

. «Un ha hora antes contaba morrer... J>

«C.horamos de ¡¡legría por estar
vivos, e abrazáiTionos uns aos butros, a emoción que hai nun momento deses de mirarte, que o
barco vai pra o fondo e ti 0ste1ias
vivo, mirar ~os conipañeiros que
marren es¿ é moi .doloroso, é unha
vida que... estamos 9 e 27 están
alí... eu estaba na proa, alf habíamos
7 e. dos 7 · chegamos 3, os outros desapareceron con todo».

O ministro do Goberno UCD e ·ministro de Franco nas
últimas fasei da Dictad~ra, pontevedrés de nacemento,
rexistrador da propiedade e sobriftastro ·do que fora poe-·
ta mi.litante do Movemento Agrario Galego nas primeiras
décadas do século, don Ramón .Cabanillas, é quizaves ún
dos polfticos españolas de orlxen galega que tén unha
historia menor en canto á preocupación declarada ou intervencións directas nas cousas que se relacionan co noso
pobo. Dfat pasados, o Ministro de Cultura non viAa a Galicia a descansar -como adoita facer- sen6n pra e1pallar os presupo.stos da sua formad6n política, UCD, e pra
decir que a organización nacionalista e popular AN-PG,
declarada ilfcita polo Goberno, debería deixarse de demagoxias pra conseguir sere aceptada legalmente. A
opini6ri do Sr. Ministro,. que respetamos, non semella
nembargantes fácil de exemplificar si se tén en conta que
a AN-PG 6 unha das organizaci6ns polrticas con maior
presencia en feitos populares concretos e ben definidos
tales como a oposición ós nucleares, celulosas, cuota empresarial, emigración ou as movilizaci6ns no «Dla da Patria ·Galega», que, ao millor, pró UCD, son demagoxia.

¿A UCD GALEGA?
No referente á demagoxia -buscar outros obxetlvos máis
alá do que na realidade se di e arílumenta- non sabemos si
o será ou non o feito de querer lexitlmar como galeguista a
unha formación politica de centro que aglutine a persoas típicamente «rexionalistas», como o Secretario Xeral do PPG
(democracia cristiana), con nomas familiares no eido do galequismo pra crear un frente único galega baixo o rexistro de
PNG. Da fusión do PPG cos social-demócratas do PGSD, alílún ex-PSG -fálase de Franco Grande-, e despóis da campaña pra atr.aer a intelectuáis sin organizar ao través das cátedras universitarias, formaríase un centro nacionalista capaz
de interesar aos proiectos da mesma UCD que enlazaría,
máis seguro, ao través dun persoaxe como Vlctor Moro, promocionado na actualidade a un cargo de confianza no. Banco
de España en Vigo e responsable da Dirección Xeral de Pesca hastra haí pouco, onc:te mantlña as millares relacións coa
empresa Pescanova, da flota de gran altura.

PAZ ANDRADE,
ACADEMICO
E tamén de Pescanova sai un novo membro numorario prá
Academia Galega que o vindeiro día 11, e no5 locáis da Cai~a
de Aforras da Coruña. lerá o seu discurso de ingreso. Trátase
de Valentín Paz Andrade, autor do llnguaxe rebuscado da-queles versos de «Pranto Matricial» publicados en Buenos Aires, ou do idioma sentimental, que sempre tén o capitalismo
humanizado, de «la Marginación de Galicia» ou «Galicia como tarea», amáis de «La anunciación de Valle-lnclám>. Inicia. dor de plataformas democráticas en Galicia e membro da Comisión que neílociaba con Suárez no nome da oposición non
nacionalista, non sabemos se a sua entrada na Academia é
por méritos literarios, económicos ou políticos desta democracia.

DESANIMO
NUN CONGRESO
O Sr. López Raimundo, presidente do PSUC, notábase
«angustiado» no Congreso do PCG, tal e como se sentíu, se¡:¡ún as suas palabras, na visita ao PC das Cana,rias. O desánimo que se deixóu notar no referido Congreso pode que fose .
unha das causas. De calquer xeito, o PC sigue a ser un partido homoxéneo, inda que comentarios de prensa se referiron
insistentemente a disidencias en canto á línea de actuación
no naso país. Ouizaves o feíto de non ver reflexada a incidencta que pretenden no movemento social, seña a causa das
discusións, sobre todo se ternos en conta que no análisis
deste feito non se pasóu de razóns coiunturáis e de método,
sin chegar ás raigañas do mesmo. Algún caso de disidencia o
separación do partido debéuse, máis ben, a non estar conformes coa me0ánica de funcionamento, considerado pouco democrático, que o eurocomunismo esixe (buscar a eficacia e
controlalo todo en función desta). Nos organismos de dirección do PCG continúan as mesmas persoas, se quitamos a
saída de 3 militantes ligados ao traballo sindi~I. Foi significativo, por outra banda, o esquencemento da bandeira galega, inda que, dende posicións nacionalistas. é máis aclaratorio. en base ao informe político presentado polo Secretario
Xeral, Santiago Alvarez, o pluralismo respecto á definición de
Galicia unhas veces como rexión, outras como nacionalidade,
pero sempre baixo o principio de España e o Estado Unitario
que sempre defendéu o PCG frente ás tesis federalistas inclusive. Nas intervencións de partidos convidados á sesión
de clausura, é de destacar a referencia de todos eles á necesidade de unidade, que a pesares de ser proclamada con tanta vehemencia, non parece que consigan efectivizar.

NACIONAL
As vfctimas da corrupci6n
resumes municipal
e MANIA
PERSECUTORIA
Con motivo do boicot ás feira. que, dentro da campaña NON
MERCAR NIN VENDER, levaron
as Comisións L.abre¡:¡as en toda
Gallcia no pasado mes de nada!.
en Ferr ira de Pantón a guardia civil da localldade, denunclóu aos
membros de Comlslóns Labres:ias,
XOSE RICARDO MARl~O GONZALEZ e XOSE- MANUEL LOPEZ
PEREZ e a BENXAMIN GONZALEZ PIEDRA. éste perteñecente
oos CALL, de coaccionar aos com rciantes de Ferrelra pra que pecharnn o día 16 de nadal, que era
fcira na vila. Instruidas dillxencias
polo Xuz¡:¡ado de Instrucción de
Monforte de Lemos, éste mandóunas ao Xuzgado de Distrito pra
c lebror un xuicio de faltas. Celebrado rocén o xuicio, o Ministerio
Fiscal. dlante da falta de fundamonto da denuncia, pedlu° a absolución dos denunciados. O Xuez
do Distrito dictóu unha sentencia
absolutoria por falta de probas.

e DEFICIENCIA
DE SERVICIOS
PUBLICOS
A A ocinción d vecinos de
Son Ciprilln vón d denunciar hai
po11co a tf sastrosa situación dos
s !Nit.ios públlc s que afectan á
polio lCión.
En primialro lu¡:¡. r, está o prolilurno d AUGA. qua so antes
cllu¡¡t1bn on mnl
ondlclóns.
111or 1 nin ha,¡ 1; slti s como LI i
ro, ullt1 1lr f Porto de Arrlbé.'1,
e f> plt O'l mf1l:1 lov dos lovan uns
cli Jt; ··In st orvlolo causa dunh ncwiH<IO f lt d person 1 (por
utrn bando moi mol pagado) que
11 n di'.l ab~1sto ás cr c ntos necesidad s. ros01'lando tamén que a
n • ar das doflcl ncias. slguese
a nchor ci ternas pra o suministro das obras do complexo da Alúmina, o que produclu xa algún 16xico onfrentamento cos veciños,
propi arios indiscutibles do sel"Vii.

SiílUO tamén en pé o problema
do ALCANTARILLADO das casas
da Vel¡;¡a e da Galiñelra, pois a pesares da promesa formal do Axuntonwnto dunha rép\da solución,
non s está a facer nlnQunha obra
as vivencias están rematadas e
tistas pra habitar: esto pode supoñer unha maniobra pra enfrentarnos cunhas familias traballadorns dende que estaña consumada
a ocupación; t mos que lembrar
quo por acordo corporativo, a petición desta Asociación, decidíuse
non conceder a cédula de habita··
billdode deica rematar o alcantarillado a unha distancia prudencial
do praia e núcleos de poboación.
Outro poblema a punto de solucionarse si¡:¡u estancado: ás catro maestras que se iban rn ndar
de póls de medio curso, sin elas;
a Sra. Delegada prometéu facelo
n br ve plazo, pero o certo é que
alnda non se incorporaron e o curso vai moi avanzado.
Tamén ternos que denunciar a
situación da CARRETEIRA, que
e tá intránsitable e en calqueira
mom nfo pode cortarse, como a
da costa, despois virán as rlmbombantos Visitas das autoridades do sector ...
Pra rematar compre engadlr a
indi¡:¡nación dos veciños das
cas s~«chalets» da Veiga, que tanta propaganda lle fü<o a Empresa
Alúmina-Aluminio, e que tenen
unha iluminación que funcionóu
os tres primeiros dlas dos catorce
meses de vida ali.
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Congreso do PCG

As anomalías asistentes na Po- Axuntamento de Vigo pleitea cos
licla Municipal de Vigo tañen tras- cartas do pobo.
cendido nalgunha ocasión á prenO señor Morgadas entra a tra- .
sa e á opinión pública; dende que ballar, en Marzo do 70, C?Omo mesi hai que pagar máis de 50 mil cán•co da Policia Municipal de Viptas. por entrar, deica o feito de go, senda destinado, previo esaser despedido polo menor inci- men no que obtuvo a calificación
máis alta, a conductor de coches,
dente. Alnda ao remate do ano foi
reposto no seu cargo a pesar dos plaza que lle será negada posteindultos, e logo de pasar bastante riormente pra dedicalo a reparar
tempo nos trlbunáis, o policfa mu- os coches particulares que o seu
nicipal Manuel Mata, quen, levan- xefe, señor Montero, lle manda
do seis anos de servicio, foi des- hastra o momento. en que se nega
pedido por unha pequena infrac- a instalar no coche un mecheiro e
ción. Discriminacións e cambios unha radio propiedade do subofide postas tamén se deron en va- cial. Pásano é Policía Municipal e
rios casos. Contra calqueira des- . máis tarde, despídeno. Dende
tas infraccións pódese recurrir, entón, a Maxistratura de ·Traballo
pro a lentitude dos recursos e de de Vigo declaróuse Incompetente,
todos os trámites chega a durar pasando o caso é Audiencia TerriOs días 3, 4 e 5, o Partido Cotorial da Coruña, contra quen leanos.
munista de Galicia (P.C.G.) éeiePra mostra o caso de Emilio vantóu recurso o Axuntamento de
bn?u nos tocéis do «Mercado NaMargadas Pampillón, cinco apos Vigo. O ex-policía de V1go esté hocional de Ganado» de Santiago o
nos tribunáis e máis de cen mil xe· á espera dun novo xuiclo que
seu 111 Congreso, -p~imeiro na
pesetas gastadas. Namentras o clarexe dunha vez o caso.
legalidade- aoque asistiron, entre outros, Santiago Carrillo, seE;;JL JQ 1:1·w;1,D,; ~ PM!'Ii.W!l,l'olicíe m1r.1ci¡ial ,c• s<.áo y vecino de V1•
e.o en l'ot :;:.fol ca 41- lJejo ,n lo ti:clni.o <.:or¡,on c:i ón A1u11idp1tl roi.:pe.cretario xeral .do PCE e Gregario
tu otu L1on ~e
' EXPOII&
lópez Raimundo., secretario xeral
do · Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSÜC). No Congreso
a:natizaríanse as lfneas políticas a
seguir polo Partido· no intre actual, xa d~ntro dun proceso de democracia burg~sa.
O día da apertura, Santiago Alvarez, secretario xeral, déu lectura
ao informe do Comité Central no
que, como puntos básicos, se tratarían os temas do ·marsismo-leni-.
nismo, sustituído hoxe no partido
por marsismo-revolucionario («Lenin levóu é prática o marsismo
nun intre e nunha situación moi
concretas>>), o tema da dictadura
do proletariado («o socialismo seré un poder de forzas - ·na que
predominará a clase obreira:__»),o tema. do Internacionalismo pro·letarlo, que o PCG Interpreta «como -0 ·apolo a todos aqueles feítos
que fagan os paises comunistas»
e do que se diferenci·a sensiblemente a potf~lca Internacional que
o PCG propugna, e o tema do problema nacional que «hexe non se
podaría abordar -según o Comité Centr&I do PCG- dende a estrat-0sfera, ·senón dende a realidade concreta do Partido, con todos
Nos salóns cfo aACULO VIC- ·Gobernación, que non estimóu o os peros a· deficiencias». , O inforTORIA de Monforte de Lemos, és recurso, pechándoa definitiva- me seria discutido longamente
oito da tarde, celebróuse a pre- mente o 12 de· nada! de 1973.
-A ASOCIAC10N CULTURAL -ás doce de noite arnda non .resentación da AGRUPACION CULDE
MONFOATE DE LEMOS . tivo mataran as i.ntervencións-, senTURAL CASTELAO; o dla ún desdo obxeto de c~rtas eritreas. Serfa
te mes de febreiro, coa ·actuación 11 meses de vida. Neles organi- aprobado con 18 votos en contra
zou
conferencias
de
)fosé
Manuet
do grupo teatral AURIENSE -e do
e 41 abstencións dun total de
cantante galega ANTON - VAL- Beiras, -Pena Trapero, Xesús Le- 300 delegados aprosimadamenguina
VIiia,
Manuel
Lourenzo,
ArCARCE.
turo Pérez, Margarita Ledo An- te.
Ao dí a seguinte, tivo lugar unOs antecedentes da AGRUPA- dión e Francisco Rodrlguez.
CION CULTURAL CASTELAO es- Despóis de varios Intentos
tán na ASOCIACION CULTURAL nos anos seguintes e de moitos
DE MONFORTE DE lEMOS, xa proiectos abortados, o. 5 de abril
que prácticamente as mesmas de 1977 a AGRUPACION CULpersoas son as impulsoras das TURAL CASTEL.AD presentóu os
duas sociedades. Coidamos que seus estatutos no Gobemo civil.
val a pena dar uns breves datos Non fol autorizada por resolución
sobar delas:
do gobernador de 26 de abril de

Cinco ·anos ·pra legalizar
unha agrupaei6n culturcil

-A ASOCIACION CULTURAL
DE MONFORTE DE LEMOS autorizóuna o gobernador civil de Lugo o dla 31 de xulio de 1972,
-Denunciada por non ter lo-·
cal, caso no que estaban outras
socied des monfortinas, foi suspendida polo gobernador de Lugo
o 22 de xunio de 1973.
- Subsanado o defecto da falla de local, o entón xuez en funcións de 1 .• Instancia, O. Longinos Gómez Herrero, suspendéu a
ASOCIACION CULTURAL por auto de 1973.
- Ffxose recurso de súplica ente o gobernador de Lugo e de alzada ante o Ministerio entón da

1977, basanso a denegación en
que os seus promotores mllltaban
en partidos políticos e organlzacións e sindicatos nacionalistas. ·
- Recurrida esta resolución en
súplica diante do gobernador; que
non a estimóu e en alz3da dedian..
te do Ministerio do 1nterior, éste
acordóu autorizala por resolución
do 29 de setembro de 1977.
- Derradeiramente o gobernador civil de Lugo, cumprlndo resolución do Ministerio do Interior
eutorizóu a AGRUPACION CULTURAL CASTELAO o· 16 de novembro de 1977.
- E do df a· 1 deste mes ffxose
a sua presentación pública.

. ha roda de prensa cuio protago-

nista sería Santia·go Carrillo, quen
informóu de que as eleccións mu. nicipá.is posiblemente se celebrarían logo da ·aprobación da Constitución, asf como da posibllidade
de que votaran os maiores de 18
anos. Posteriormente puntualizaba que, ·de manterse o testo das
Municipáis tal como está redactado, sairf an alcaldes cun 30 por
canto do porcentaxe electoral, o
que provocarla ·enormes problemas á hora de dirixir o municipio.
Santiago Alvarez, no decurso
da mesma roda de prensa, declaróu que consideraba necesario un
Pacto de Raxói no que se puxeran
as bases da aplicación do Pacto
da Moncloa en Galicia.
Ao remate, produciríase unha
forte tensión ao se_ren pregu'ntados os membros do PCG por datos esactos que entrasen en con-:
tradicción cos ofrecidos polos sin. dicatos nacionalistas encol da
«xornada do 27» que -o ' PCG tiña
cal1ficado de fracaso rotundo,
contra do Pacto da Moncioa. A
tensión sería diluída por unha
oportuna «eso no es cosa nuestra))
de Carrillo logo dunha dens~ discusión. Na sesión pública celebrada o domingo, intervirfan representantes do Partido Comunista
Italiano, do Movemento prá Liberación de Angola ( M PLA) e_ dos
partidos Invitados: UCD, PSOE,
PSPG, PSG, POG, MCG, e PPG.
Salvo UCD ·e. PPG, os partidos
presentes estiveron dacordo na
necesidade dunha unión das ésquerdas ·prás · Munieipáis.
Ao remate, foron saudados don
Ramón Piñeiro. o Sr. Iglesias Corrat don Eduardo Blanca Amor e
don Carlos Casares, asistentes,
entre outros, ao Congreso, ·como
membros destacados da intelectualidade galega.
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Xosé M.ª Varela Feal, ·labrego de Hombre (Pontedeume)
sustitufu no pasado outono. a García Calvo na
presidencia da UTECO da Coruña. «A UTECO véu
a ser o · ~indic~to vertical no campo pra
·
· persoas xúrfdicas, mentras deixaban
ás ·«Hermandades de Labradores» pra persoas
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físicas. Ou seña, que os labregos tiñan o Sindicato
nas «Herman'dades de Labradores» e as
Cooperativas na UTECO. Cada provincia contaba
cunha Un{ón :rerritorial.
Estas naceron nos. anos cuarenta
a ·rafz da división dos Sindicatos Agrarios Galegas» .

.UTEC~CORUÑA,

Un traballador na presidencia
¿Cóntos preside.ntes tivo
UTECO denante• de tf?

E a. presidencia-de UTECO des·
p6i1. ¿Foi dificil ·saltar a barreira
do caciquismo?

Eu són o terceiro presidente da
UTECO coruñesa. Denantes de
mín. foron presidentes o Marqués
de Figueroa e máis García Calvo.
O Marqués de Figueroa foi presidente de moitos anos. Que eu seipa, non vivía no campo, anque si
tiña atgunha terra en Xanceda,
pro o seu medio de. vida non era o
campo. Foi sustltufdo_ por Garcfa
Calvo, que estivo no posta de presidente durante cinco anos. Af nda
lle faltaban tres anos pra rematar
o mandato, de non serlle pedida
a dimisión iste arto. ·Este home tampouco tiña que ver nada co campo antes de entrar ·en UTECO. E
rexistrador da propiedade e. ten a
súa plaza de titular en Tarrasa.
Que eu seipa, son o primeiro caso
que se da non semente en Gaticia,
senón no Estado, de que un labrador, traballador do campo, · seña
presidente dunha UTE~O.

Bueno, todo foi un proceso. A
principios do ano pasado, García
Calvo trataba de desfacer UTECO
e facer un Sindicato. Nós, pota
contra, talábamos de que a UTECO ·seguise como hastra de agora
de facer o sindicato, facelo paralelo a ela. Dentro do Consello Rector, opuxémonos ao presidente
r1ove dos dez membros. Garcfa
Calvo insiste en desfacer ·esto e
facer o sindi.cato ... Son momentos
de gran tensión dentro do Consello rector, onde se lle chega a peclir a sua dimisión .. El no'n dimite e
éntrase nunha grave crisis de· goberno. Val pasando o tempo e
mentras tanto, apróbanse os novas estatutos autónomos de LEYMA, s.ección do leite. Nestes novas estatutos consfguesa· qu~ ca- .
da socio xurfdico, ou seña, cada
cooperativa, teña un voto, en conOut~os tempos." Vare/a, á esqCJerda, Mfguez (s·ecretario de UTECO), Garcla Calvo, cuarto pala esquerda, e no
tra da opinión .de Garcf a Calvo
¿C6mo entrách~ tf en UTECO? que propoñía un voto por persoa · medio o antigo secretario da «Obra Sindica/ de Cooperativas»
xurfdica máis «tantos votos como
podemos cifrala entre 70 e 8.0 as cooperativas asociadas. Coque
Cando volvf n de Francia, da .. múltiplos ·de capital» -como ét ·xeral, onde:xurde a sorpresa: Garmillóns de pesetas ao mes. E de- pasarla a ser un ente polf tico, unemigración, unhas familias de decía- sin pasar do 20 por een. cía Calvo chega · cun batallón
cir que ao ano movilizamos ao re- ha coordinadora, máis que un enHombre xunt.ámonos pra ver de Tras desto, lago xurde o problema de xente e sae e!exido presidente.
dor de 900 ou 1.000 millóns de te industrial. .. Na Coruña non fixemontar unha cooperativa. Eu fun
da Caixa Rural. As eleccións esta- O mand~to del é por catre anos.
un colaborador máis na fundación ban á vista. Os conselleiros da Dentro do Consello rector, sentf- pesetas. Os socios entregan o lei- mos nada contra o Decreto leí,
te e ao final do exercicio, amárs de pro creemos que estas canto e pida Cooperativa comunitaria «San Caixa poñen os seus cargos a dis- monos molestos pola traición,
José» de. Hombre: Dende a súa posición da Asamblea Xeral. UTE- porque esto é unha traición, por- pagarllo mensualmente, se hai co cooperativas queren a actual
fundación, véñenme escollendo a CO coida necesario propoñer can- que escapaba do tema e logo sae beneficios, entran no · reparto. E UTECO e af nda en contra do deaos particulares págaselles o leité creto lei, a UTECO da Coruña será
mf n como presidente desta Coo- didatura· pra estar representada . presidente. Esto foi o · detonante.
ao precio mfnimo estipulado polo o que as cooperativas queiran.
perativa. E, fai agora catro ános, na Caixa, sin tratar de manexata. · Pe~fuselle máis forte a dimisión,
Penso que iste decreto- lei é ilegal
· fun elexido tesoureiro de UTECO,
Esto no Consello rector de UTECO ·porque era algo que xa non se po- Goberno.
porque vén a modificar unha .lei
e por certo, que a proposta véu de non se trata porque García Calvo día tolerar máis. Négase a dimitir
Un dos grandes problemas 6 o que safu das Cortes; non importa
Negreira. Hastra non che sei se esquiva ·· o tema. Dánse enfrenta- e parel!o a esta negativa aparee.e
que foran as Cortes anteriores ...
serla proposto por Garcf a Catvo.
mentos hastra chegar á Asai:Tlblea ' na prensa unha campaña d.e des- intermediario ...
prestixio e noticias falsas sobre
Por outra banda, é totalmente anA culpa é do Goberno, que pro- tidemocrático porque o Goberno,
UTECO. Vénse a· decir que· UTECO. vai mal ... L.ogo dimitirá ao ver texe máis ao intermediario que ao que se precia de ser democrático.
que a base non está con et. O pro- productor o.u ao consumidor ... Po- non nos consultóu pra nada-. E nós
blema da dimisión plantexábase " des poñer que intermediario ga- somos os interesados e algo terfada seg1,.1intf:l maneira: que convo- na un peso en cada litro de leite, mos que decir.
cara unha Asamblea xeral na que some.nte por despachalo. Por
espoñerfa os problemas e dimitf a exemplo, calcÚla que un interme- E a pregunta de rigor: ¿qu6 proet ou os nove restantes membros diario da Coruña ou do Ferro!, dos blemas ten o campo galego hodo Conselto rector. Unha vez di- que nos mercan sobre os 20 mil. xe?
mitido, informamos ás cooperati- litros de leite diarios,· sácalle diavas con entrevistas~ circulares e . riamente ao leite cen mil ·pesetas.
Hai falla de medios económixuntanzas comarcáis, e tamén Ao m·es son tres millóns ... Estas cos. Millóns deron dabondo pra
marxes veñen . establecidos polo
mandamqs escritos á prensa.
Galicia pro ao agricultor baixo
Goberno. Nós tentamos hai temnunca chegaron. Haberfa que
Pe~o, ¿c6mo sae o teu nome?
po de comercializar o teite, pro
axeitar as ·producións 'ao clima e
certos señores están moi introdu¿Que cómo sae o meu noma?
cidos tivemos medo. E así esta- chan de Galicia. En xeral , leite e
Bueno, pois porque o meu nome
carne, e logo, en certas zonas ,
mos. O que
comercializamos é
sana de ser o Secretario da· Seccultivos de harta. Por suposto, toa carne. Ternos tres carnicer~s na
ción de Cooperativas Comunitado esto encadrado dentro dun ré Coruña, pro non se ltes saca- moirias, ".e penso . que se me conoce
ximen cooperativista; o cooperatito rendemento.
tamén por s(fr .un contestario. Eu
vismo é un correctivo ao abuso do
. ao" prlmeiro negué~me a ser candicapital .. . Aquí non se mira de axu¿Qu6
podes
decir
do
famoso
dedato, pro logo os membrós ·da
darlle ao campo, aquí trátase de
éreto leí .do 29 de 1etembro?
qui tarife o máis posible. ¿Qué é
miña cooperativa exisfronmo coma quen df.
senón considerar ao labrego co- ·
Este decreto regula as UTECO mo un empresario pra que teña
- pra decilo con palabas bas- que pagar a Cuota Empresarial e
¿O~• beneficios reporta UTECO
tas-,
que as UTECO tiñan ou te- demáis contribucións?
ao asociado?
rán que desaparecer como tales,
A producción mensual de teite repartfndose o patrimonio entre
XESUS PIÑEIRO
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Carreteira da Costa

As comunicaci6ns secundarias derrúbanse
A carreteira da Costa luguesa, que une Viveiro e Ribadeo, es·
tó cortada ao trófico polo derrubamento parcial do ponte de Vilachón, perto de Burela. Ch6gase agora 6 situaci6n lfmlte, desp6is
dunha chea de protestas desoldas: dende a soltcltude dun bacheo,
hastra a construcción dun «T» que unirla Viveiro-Ribadeo con Lugo
capital. Este segundo proiecto, cuio costo ascenderfa a dous mil seis·
centos millón• de pesetas, era rexeitado rotundamente polo propio
ministro de Obras Públicas. Asl, esquencfa a necesaria infrae•·
tructura viaria nunha zona de alta poboación e dun trófico duplicado pola implantación de novas industrias, mentras nunha autopista, contestada «dende Ortegcil ao Mlfto», se van invertir 60 mil
millón• de pesetas.

Xa ao emprincipiar o vran, os
alcaldes da Costa, presionados
polas continuas protestas dos habitantes da zona, ameazaron cunha movilización e coa súa dimisión en bloque se non se lles daba
un rápida resposta. Falóuse daquela dunha operación de bacheo
a realizar tan axiña como as chuvias o permitisen, que aíndan hoxe non sería realizada, a pesares
de que hastra xaneiro fixo un tempo na · zona cáseque coma de
vran.
Seguiron sin señalizar tramos
moi peliwosos, rexistrándose nos
últimos tempos índices de case
un accidente diario, debidos sobre
todo a que coa auga os baches
- auténticos socavóns - quedabLn escondidos. Por outra banda, .
,t)¡
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a circulación víuse aumentada
nun cen por cen coas obras da
Alúmina-Aluminio de San Ciprián e hoxendía soporta -según
pafabras do Subdirector General
de Carreteras, Sr. Gonsálvez, nunha xuntanza cos informadores lugueses- un tráfico de densidade
superior á medida de moitos lugares de Europa. «E o problema
afecta a todos -afirma un vecitio·
de Foz- tanto aos que teñen algún negocio como aos que non,
pois un coche circulando· normal-·
mente por esa carreteira, non dura máis de · tres anos».
Nesta situación, e a pesares de
non deixar de estar en ningún momento de· actualidade, Obras Públicas esquece totalmente o problema facendo a primeira declara-
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nova planificación en forma de «T» CI)
que uniría a Costa luguesa coa capital.
Anque o proiecto inicial de repavimentado cóstaría ao r:.epor
dos cens millóns de pesetas, hoxe
pénsase que chegarían escasamente pra ba.cheala. , P'ola súa.
banda, o proiecto do «T» costarfa,
según un presuposto elaborado
hai algúns meses, ao redor dos
dous mil setecentos millóns de
pesetas, cifra moi elevada, sobre
todo pensando en que na Carteira
de Obras .Públicas non cabí~ o outro día o asunto das co·munica- .
cións luguesas.
Pro o fundamental sería -se-·
gún declaracións dos. afectados

· ' ···' ·· • .,,., ...,.;;..., .. :;<,.,".,.,.,.,.· ·

máis directos- amañar inmediatamente a ponte, debido aos
transtornos que o peche da carreteira produce. Un comerciante de
Foz, distribuidor de Butano, asegurábanos que perdía todos os
días de tres a catro mil pesetas.
«Teño dúas optións: ou ben dar
un rodéo de máis de 100 Kms.
pra repartir o. gas dende Foz: a outros
puntos da Costa, ou ·ben .dispoñer
do doble número de camións e de
personal pra deixar dun lado da
ponte cara a Foz a mitade e do
outro lado cara a Viveiro a outra
mitade». lse é o método que están
utilizando actualmente tanto os
autobuses qu_e levan os obreiros á

Alúmina coma o~ coches de línea
regular: fan o camiño hastra a
ponte e alí realizan o trasvase a pé
a outro coche que agarda á outra
beira do río.
Mentras, baráxa'nse · plazos
dende un a tres meses pra o menda de urxencia da ponte, <?Siste
entre os veciños da zona unha
grande desconfianza: tamén que
únicamente se lle poña un parche
ao asunto. No caso de non ser así,
e de ser comenentemente
amañada -dun xeito ou douti-o- a vía, haberá que estarlle
mo'i agradecidos a derrubamento
do muro.

,.• · ·. . . . .
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Antroido en Laza
P llqu Iros, masc.arlfias, farltia

ción pública ao respecto o titular
da carteira que, ante a interpelación no Parlamento dun diputado
encol do temá, resposta que non
entra nos proiectos do seu Ministerio.
E ao fin, . e <<eecáis pensando
que era a 'única maneira de que o
asunto fora tratado en profundidade», un dos muros de acceso á
ponte de Vilachán derrubóuse o
pasado 25 de xaneiro. A raíz do
suceso, que provocaría o peche
da carreteira ao día seguinte, se-

Nun bar pódese ter 'O pro¡:¡rama
o f rt r, f sto ... Chegar a Laza o das festas. O luns á mañá: unha
O rnln · o do Antroido é como gran «farrapada» -o «farrapo» e
nt rlr unha porta cara un mundo un pano luxado de lama co que se
stra1io, é como misturarse coa lle zorrega a quen tañas máis á
tro lción e os soños, cos séculos man - , a cousa remata nunha bao as edades. Ir a Laza niste intre é talla de tres estalas. Polo serán
como facer unha pelerinaxe en (testualmente) «presentarase a
percura do Antroido único, autén- morena cos secuaces e de seguro
tico, enxebre. En Laza: párase o que non. faltarán as formigas».
Martes, qué o día grande, haberé:
tempo.
Dende ben cedo, os peliqueiros pola mañá, abatida de biosbardos
ou cigarróns, fan soar os seus e agallopadas de burros. Polo sechocos polas rúas, as portas das rán: despedida do Antroido co
casas abrénse pra lles dar unha testamento do burro e detalliños
boa convidada. Nenos, homes e que sempre aparecen.
vellos, mozos e mozas, van de
A «morena» é un home disfra:aquf pra alá, véselles inquedos, zado de vaca que chega ao pobo
están agardando a que remate a en· compaña dos seus «secuaces»
misa. Fórmase un corro de peli- zorregando a eito, espallando forqueiros ao pé das escaleiras da ei- migas xigantes que previamente ·
rexa e asegún a xente vai saf ndo, reciben un tratamento de calor e
vánfles zorregando «zamarrazos» viñagre pra facelas bravas. Quen
- chámase «zamarra» o vergallo sinte no seu coiro a trabada desde coiro que levan na man e que tes pequenos monstruos, de sese tén por un sfmbolo de poder-. guro que non volve por outra. O
Ninguén pode fuxir sin levalas. A caso é que dempóis, perante uns
festa comenza: carreiras, foguetes días Laza sofre a praga d.as formie unha grande bica - torta tipica gas.
E no ·derradeiro día, o testado Antroido - repártase antre o
pobo. A xente arremufñase na mento do burro, picota pola que
praza, unha orquesta toc·a... chó- pasa tododiós sen distinción de
veche fariña, polvos de talco, cin- seso, edade ou clase social.
za .
. O pobo de Laza está disposto a
O xantar é bó, recoméndase que non e!;)moreza o seu Entroido,
cacheira nestas datas. Indo polas saben o que teñen, sfntense orgurúas de vagar, atópaste cunha in- llosos e aseg'uran que son as mimensa hospitalidade. Fálanche, llares festas que hai .por estas daesta ><ente ¡:¡osta falar do seu En- tas no noso país.
troido, queren darche a coñecer o
Deixóuse de facer o «enterro da
que eles gardan con tanto agari- sardiña», xa hai tempo qu~ non
mo. Os entendidos sitúan a orixe saen os «maragatos», pero cada
do peliqueiro na prehistoria pero a ano hai algo novo, algo auténticaxente de Laza tén a súa propia mente popular, froito da imaxinaversión: «Din que o Conde de ción e capacidade de creación
Monterrey mandaba aos seus co- desta nosa xente.
bradores de desmos por estas teO Entroido pasóu por Laza,
rras, pero o caso é que o pobo berce da hospitalidade, e a quenon pagaba. Entón mandounos danza fíxose de novo dona do pocunha grande máscara e máis un bo. O que estivo alf, sumido ne~e
látigo ... antre o medo e os verga- mundo de sonos, promete voltar.
llazos, a xente rematóu por pagar E ao cabo do programa, unha chaos trabucos».
mada: O POBO DE LAZA SAUDAVOS. ¡VIVA O ENTROIDO!
Polo serán, o brufdo dos chocos
anuncian de novo aos peliqueiros.
MARIO POUSA

Os veciños ·de Castriz
pechóronse no Xuzgado

....

Máis de douscentos veciftos de Castriz ocuparon o Xuzgado de
Santa Comba, onde se .titaba celebrando o acto de conciliación
contra ·cuarenta e cinco veciftos acusados da ocupaci6n da escola, o
pasado 25 d.e nadal, polo último 'administrador e pretendidamente
dono.
· A. escola foi feita polos vecifto1 en te.rreos.comunáis a primeiros
de 16culo.
··

Cando eryipezaron a chamar acordando· non saír dalí dada a.
por 1.ista aos veciños citados; o ·re- pouca responsabilidade do xu~z e
presentante deles . manifestóulle ·a actitude do alguacil. ·cando
ao Xuez que querían entrar todos . pouco ~.empo ' se presentóu a
xa que todos se consideraban Guardia Civil, ·ós vecinos non a
ac4sados, todos ocuparan a esco- deixaron pasar, esplicándolle o
. la e aquelo era un intento de divi- que alí se producira e _que esixlan
dilos. Nese momento, chegóu o que se levantara acta do oc;urrido.
alguacil e pegóulle un puñetazo Ao pouco tempo · presentóuse o
ao representante dos veciños. Es- Teniente Capitán, a quen lle espu. tes decidíronse entón a·entrar an- xeron o mesmo _mentras o Xuez
que o alguacil pretendéu pechar a entregaba unha orden pra desai.o'sala, os veeiños seguiron adiante xar a Sala. O Teniente, ante a ·ne-
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ílativa dos ve.c1nos, invitóu aos
nenos e vellos a desaloxar a sala
xa que iban ac.tuar pola forza. Os
veciños dixeron que non saían· sin
o xustificante sobar dos feítos verídicos ocurridos alf anque os mataran. A. continuación, o TenienteCapitán marchóu, reanudándose
o diálogo e chegando a un acordo
polo .cal se levantó u a corresponde~te acta polo Xuez, e coa promesa de que non habería represalias por parté da Guardia Civil. A
ocupación durara 7 horas.
Dende que en 1975 se fixo a
conc.entración escolar, os nenas
de Castriz teñen que acudir ao
Colexio Comarcal de · Santa Comba, onde a maestra vella, doña
Rosa, . tén amedoñados aos pequenos, desacredÍflmdoos diante
dos de1_11áis rapaces. «Os de Castriz sempre andan metidos en ·
líos».
En canto á escala, compre recordar que dende a concentración
foi ocupada polo .señor José Calvo
García, antigo administrador e alcalde de barrio, quen . derrubóu
paredes é impedíu a celebración
de actos cu'rturáis saciáis, 'fin
que .queren destinar a .escola os
veciños de Castriz. «Nos construímos. ·ª es¿ola pra u.so público e
non pra que ninguén. se apropie
de.La». Moitos dos· que trabal laron
na .construcción .afnda viven . e
lémbranse de cómo co traballo ·
p~rsoal de ca.da ún' ·Gonseguiron
ergueJa en tres anos, ·
·
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NAVARRA, CORAZO

E TRAXEDIA VASCA

EUGENIO IBARZABAL
Navarra é a valla Vasconia. e esto non admite
discusión. Ninguén dubida que, dende un punto de
vista étnico, . e pesie ás moitas lnvaslóns que leva
sofridas, o permanente en Navarra é o vascón. Pero
inda hat algo mái's, e algo importante en grado sumó no noso caso: o Reino de Navarra foi a única
institución polftica propia que ao longo da historia
conqueríu axuntar a todos os vascos. Se se desfai
no século XIH. non é cousa de Navarra, son Gipu~
koa, Araba e Bizkaia as que se afastan do tronco
vascón-navarro. pra cafren dentro. da órbita de Castela.
Nembargantes, a_·unidade creb6u: en 'f 512, o
exército castelán ocupa . Navarra, e delca o sécu•o
XIX, coas guerras carlistas, ésta vivfu separada do
resto do pafs, co que non tiña máis vencellos de
unión que a Coroa de Castela.
O novo achegamento, que .se dá á hora de
constituír unha unidade de combate prá defensados fueros. nas guerras carlistas, volverfase ver descomposto; así como Araba, Gipuzkoa e Bizkaia,. e
tal como pedía a Lei de 1839, se negan a pactar,
Navarra, nun xesto de febleza, pacta en 1841; é a
famosa «Ley Paccionada» que os ucedtstas navarros
invocan como dereito inalienab~e, cando en realidade non é máis que unha lei de vencidos, qomo a historia xa se· encargóu de demostrar abondosamente,
alterándoa e emprobecéndoa a traveso dos 5 Convenios que tivo de sofrk, o derradeiro deles en
1969. ler hoxe a~¡ de 184 l fai safr 'a s coores á cara .
Pero a raigai'la vasca segura sendo o permanenn ·Navarra, e. así, podemos observar como a fins
te e_
do século XIX, e paralelamente ao de Sabino Arana,
se crea en Navarra un movemento nacionalista da
importancia do que xira ao redor da revista «Euskara», cl!io home fundamental foi Arturo Campión.
E inda máls: Navarra vai ter unha tmportancia
decisiva no nacemento do moderno nacionalismo
Gamazada, ~vantamento popular co
sabiniano:
que Navarra respostóu ao intento de Germán Gamazo. daquela ministro da Facenda, de subir o cupo
tributado, determin6u feitos tan importantes como
os graves inciclentes da «sanrocada» en Gernika,· a
creación do prinieiro centro nack>nalista e a edicfón
de «Bizkaitarra», asimesmo prlmelro periódico nacionalista.
Máis tarde, xa na época republicana, Navarra
votóu · favorablemente ao Estatuto común, anque
este voto non tivera consecuencias positivas potas
maniobras da dere1ta, que manipul6u as votacións
do plebiscito hastra conquerir o resultado contrario,
tal como demostróu hai pouco José Marra Jimeno
Ju río.
Ténse argumentado que a avalancha de voluntarios navarros o 19 de Xulio e dfás posteriores do
ano 1936, constitúe unha· manifestación e un pro-

nunclamento contra do vasco por parte de Navarra.
Por suposto, do que non se fala é da represión sofride por Navarra neses mesmos días. A «fibra» adhesión de millelros deses voluntarios, ho)(e, como demostraron lnvestigacións recéns, amósase como
unha traxedia arrepiente.
Nembargantas, acarón desa historia en común,
acarón dese tronco único e que ao traveso de tantos eventos fai frolecer o ffo permanente do vascón,
pódense observar kJltas fratricidas, «frontera de
malhechores» entre Navarra e Gipuzkoa, invasións
mutuas, campañas de achegamento realizadas con
mol pouco sanso e que conqueriron esactamente o
contrario do que se propoñfan, recelos recíprocos
que ~en é luz en determinadas ocasións e mesmo
ho>tendra.
Pero o País Vasco é asf; cecáis non resulte tan
coherente e homo)(éneo como outras nacionalidades, anque, no seu defecto, supera a outras en conciencia nacional. Cada pafs tén as súas propias caracterfsticas, e as nasas. as dos vascos, son deste
xelto.
Despóis de levarmos sofrido tantas guerras - a
derradelra en 1936- pola mesma causa de telas
perdido; despóis dunha represión tal que impedíu
absolutamente o máis mínimo labor de reorganización a pro! do desenroJ.o do noso país, ¿afnda se nos
pide que Euskadi seña un ente coherente e homoxénea a sua conciencia? Os vasc·os fixemos abondo
con sobrevivir e conservar, alomenos, algo da nosa
identidade nacional.
Se decimos estar nos comenzos dun período da
convivencia, hora é xa de reconocer tanta inxusticia
cometida e de afastarnos da estéril política de encirrar divisións. Fálasenos dun referéndum pra que os
navarros decidan libremente; ¿qué referéndum fixo
. T.V.E. pra, ao longo de todos estes anos, separar
sistemáticamente a Navarra do resto do país? ¿Qué
referéndum fixo U.C.D. de Navarra pra decidir que
Navarra non é Euskadi...?
Se queremos afastarnos do enfrentamento de
posturas qua amiude parece presidir e dar carácter
á situación política vasce, alguén tén que ceder.
E, ¿por qwé non o Goberno de U.C.D ... ? E, pra
·empezar, ¿por qué non con Navarra ... ?

Non hai dúbida de que, entre CK mil problemas que os vascos temos que afrontar, acentuados polo cHma de encono e crlspaci6n no que se
ven enmarcados, non hai dúbida, repito, de que
o primeiro que nos atopamos ' o problema navarro.
Como todos sabemos, o decreto aprobado
rec'n df, no 1eu primeiro artfculo que: «El Gobierno, de acuerdo con la Diputaci6n Foral de
Navarra, determinar6 el 6rgano foral competente a quien corresponde... » nada móis nin nada
menos que a sua plena incorporación ao Con1ello Xeral Vasco. Os artkulos segundo e terceiro
Indican que, no caso de que a decisi6n tefta afirmativa, a aprobaci6n debe afnda ser avalada
por un refeÑndum en Navarra. Como acertadamente cleda Moya-Angeler en DESTINO: «Si el
6rgano nombrado por el Gobierno y la Dlputoci6n dicen «no» a su integraci6n en Euskadi, ser6 «no», sin referéndum que valga. Aquf se luega a poner «refer,ndum» al si, y no poner a
prueba el «no». Ser6 o Consello Foral, por maioria simple se se impoñen os 61timos acordos do
PNV, PSOE e a UCD estatal -a UCD navana defende que sefta por moiorfa cualificada-, o organismo que decid.a da incorporaci6n ou non, e ·
despois viró o refe"'ndum. Triste 6 comprobar,
unha vez máis, que o futuro de Navarra depende dos intereses coiuntur6i1 da súa caste dirixen·
te. Entretanto, e disto imos falar, Navarra,, por
hi1toria, tronco de Euskadi.
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ACLARACION
O autor do artigo Sigulatrfa galega, Siquiatrfa pra
01 Galego1, publicado no número 1 de A NOSA TERRA,
foi o noso colaborador Emilio Gonz61ez Fern6ndez, traballador despedido do Sanatario de Conxo, iniciador do
Centro Sico-social de Ferrol e autor do libro f.A Siquiatrfa
en Galicia». Na actualidade exerce de médico en Rodeiro,
na bisbarra de Lalfn. Por un erro de transcripción. no treballa aparecido no número 1 figuraba o segundo apellido

trabucado.
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Por X. MARIN

ACIONAL

Os me/lores camlños están intransitables

1 O/ ANOSADRRA

A taberna, un dos poucos divertimentos

Situados nas lindes entre Galicia, Asturias e ~eón,
na provincia de Lugo, os Aneares son a parte
probablemente máis desatendida de Galicia, a pesares de
que se tenta potenciar a zona turísticamente . e de ser
unha das máis ricas reservas cinexéticas da penfnsula, pra
disfroite de ministros e altos cargos, mentras
os seus habitantes viven nunha das piares
condicions, ao concentrarse alí
todos os males qo agro galega.
Cada ano, ao chegar as neves, os Aneares son noticia Pf?la
súa total incomunicación que neste ano chegóu
a quince días, e denúnciase a súa situación sin que
nada se resolva. Os problemas están ahí, falla de
carreteiras, camiños, luz eléctrica, teléfono,
escalas pra os rapaces, asistencia médica e
veterinaria. Todos os requisitos m'ínimos

prá vida, en calquer outra parte, son aquí inalcanzables
pra centos de homes que ven subir cada día aos
coches cargados de esquís que non se poden
utilizar, xa que a zona non é axeitada
pra o deporte da neve.
Este ano, na «Reserva natural de Galicia» puxéronse de
evidencia a falla total de comunicacións .na zona.
«A radio veña a decir que mandaran- avións con
víveres, pro aquí non vimos ningún».
«E que a radio estache polo Axuntamento» ...
Ir ·aos Aneares, ver e escoitar os problemas espostos
polos propios afectados foi o obxeto diste . traballo,
que trata de reflexar o máis directamente posible a
realidade ca que se enfrentan centos de familias
nun recuncho da Nosa Terra, no que se dan todos xuntos,
todos, os problemas que está a sofrir Galicia.

OS ANCARES: A LOITA POLA VIDA
«A mulleriña esa que levan
a enterrar aparecéu morta entre a neve despóis de buscala
durante máis de dez dfas».
«Pra chegar hastra o cementerio, hai que mollar as pernas
no rf o xa que as pontes de madeira vella están derrubadas
pola crecida. Nalgún ·tempo,
enterrar a un morto era toda
unha aventura, agora, cando
se pode, vaise no Land-Aover,
pero non sempre é posible».
Nos Aneares, os camiños,
mesmo algunha carreteira da
Diputación, son terra que a
neve e a chuvia fai intransitable aínda pra un todo-terreno.
Antes as da Diputación, concreta mente a que une VIianova e Cela, tiñan peóns camiñeiros que agora desempeñan a súa función na única
carreteira en uso que hal e que
leva directamente ao albergue.
Unha carreteira ao servicio do
turismo e pala que suben cada
fin de semana coches e coches con esquís que nunca che~a n a utilizarse <<non os saben
usar, e aínda que souperan ...
Pro lucir ahí enriba lucen moi-

to cando saen e entran nas vilas», xa que pese a todos os intentos as pistas non son esqu iables. Alá enriba, o albergue construfdo en terreas comuná is, e polo tanto gratuftos,
está en fase de espansión de
cara a outras actividades deportivas como o tiro ao plato,
amáis da caza e o esquí.

onde vive o gando xunto ca
xente, é un tipo de vivenda
afnda común nos Aneares, sabor de todo no Piomedo, que
foi declarado Monumento Artístico e pretenden que a xente
se someta ás . condicións que
isto trae consigo ou ben construí rite un novo tipo de casas
noutro lugar, causa que non é
aceptada polos veciños.
«Hai unha semana, -cónA economía da zona foi
tanos . Manolfn de Prados-, hastra hai pouco de auténtico
presentóuselle unha urxencia autoconsumo; a gan~eiría, da-·
a unha muller embarazada e da a riqueza dos pastos, é a
pra baixala deica é ambulancia base da economfa, xunto cos
da Cruz Aoxa, que traballo cultivos de patacas, millo, cancostóu que viñera, levóunos .
teo, mesmo liño e tabaco. E
máis de catro horas andar un moi frecuente ver cómo os vekilómetro ca camilla, porque a llos fuman cáseque todos en
neve pasébanos da cintura».
pipa dun tabaco que eles mesmos cultivan e secan ·como
poden. A caza era un punto
importante hastra que lles fiAUTOCONSUMO
xeron a reserva: A reserva
E INCOMUNICACION
consistfu f:!n collera zona máis
A poboación está espallada ampla dos Aneares incluh:ido,
en pequenos lugares que en por suposto, ás zonas de cultimoitas ocasións quedan inco- vo e praderías, así como as zomunicados entre sí. A palloza, nas comunáis, prohibindo caconstrucción circular de orixen zar alí todo tipo de animáis.
d'éltico e con tellado de palla Dfn que é unha das máis im-

portantes reservas de Europa
e a única onde afnda hai urogalos. As terras que quedaron
dentro da reserva son dos veciños, que teñen que pagar os
seus correspondentes impostos, agora ben, se ca.lquer animal !les destroza, non poden
facer nada. Si Queren cazar,
teñen que cotizar 3 mil pe.setas amáis do precio das pezas
collidas. Xusto o que pagan
«os señoritos que veñen de fora» e «se meten nas nosas terras pisando o que seña pra levaren unhos animales que
mantivemos nós». Así é a «reserva natural de los Aneares»
pota que pasóu toda persoalidade que se pre_cie.
Pra defender o terreo que
quedara tora da «reserva» e
que en calquer intre podía ser
incorporado, os veciños constituf ron un couto privado de
caza.
Non deixa de sorprendernos a falla de medios de comunicación; poñer un teléfono
nos Aneares, semente hai o do
albergue, cando funciona, cos-

ta máis dun millón de pesetas
de lf J'.lea. Nin que decir tén que
cando hai neve, o acceso ao
albergue é imposible. Si se
presenta unha urxencia non
queda máis que agardar.
Nos Aneares cáseque non
hai televisores, e nos lugares
máis agostados nin siquera se
escoita a rad io. «Moita xente
.dos Aneares non sabe quén é
o Rei nin quén é Suárez, é
máis pensan que son a mesma
persoa». O que sí fala é Alfredo
Rodríguez Amigo, carlista dende os quince anos en que os
falanxistas lle queimaron a
boina, e que a tén tomada con
Fraga dende o de Montejurra.
Nacéu nos Aneares e alí traballa de contratista da carreteira.
Cando quixeron nomear a Fraga «Pastor de los Aneares», Alfredo Rodríguez botóulle en
cara- o de Montejurra e a cousa acabóu a paus. «Aquí a xente -votóu. a quén mandóu o cacique, e pra eso somente votaron os vellos polo da paga ... ».
«0 caciquismo sigue vixente e
non anda moi lonxe do Axuntamentm>.
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NUNCA HAI ESCOLA
A escala .é outro dos grandes problemas. «Escriba ahí,
señor, que no pasado mes de
xaneirff semente h!Jubo . tres
días de escala. Teño cinco rapaces e non sei qué facer con
eles. ¿Cómo os héi educar?
Aquí as maestras, quitando a
de Prados que é cumplidora,
cando chegan veñen as 11 da
mañán e vánse as catre da tarde. pra Lugo (60 kms.), cando
cadra un día festivo no medio,
xa non aparecen en toda a semana». Ouen así fala, é unha
muller de Noceda m~ntra.s as
veciñas acenan que sí coa c~
beza. «Os rapaces chegan aos
doce an'os sin saber nada e
bótanos da escala». «Candó
non é o tempo, é a rria·estra, o
caso é que nunca hai escola».
Nestas condicións, poucos
chegan ao ensino medio ~ da
universidade xa non falernos.
Ahora fálase de que pensan
facer a concentración escolar
en San Román posiblemente,
pero o Axuntamento de Cervantes é moi estenso e non
tén comunicacións pra .facer
un servicio axeitado de transporte escolar. Os paisanos están contra deso: «Oue fagan
pequenas agrupacións en lugares prósimos e con condicións daborido. «0 facer unha
agrupación na cabeza do
Axuntamento é agravar o problema. Hai sitios en que pra
que os nenos poidan atravesar
o río, pois as pontes están fundidas, puxéronlle unhos paus
polos que teñen que facer
equilibrios. «Calquer día afoga
algúm> . .Manuel Trabado Digón
é o carteiro de Cervantes; recorre diariamente moitos kilómetros, e lévanos hasta as
pontes pra que vexamos o seu
deplorable estado.
Nos Aneares hai a luz do
día e a luz dos candís. Ca luz
eléctrica non sempre se pode
contar; se fai vento, chove forte ou neva xa non hai qué facer, os postes do tendido están apodrecidos e en moitos
casos sostéñense de milagro ..

~
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En xaneiro, tres días de escala. ¿cómo educar aos fil/os?

Nestas últimas nevadas; houbo lugares que pasaron doce
días sin fluído, durante o inverno son moitas as noites ás escuras. Non hai protesta que
valga, «antes aínda desafogábamos co -cobrador... Pero
agora domiciliaron o cobro no
banco e alí hai que ir afnda
que non se queirai cáseque
merece a pena darse de baixa ... »

CARRETEIRAS PROS TURIS·
TAS
As duas terceiras partes
dos nados nos Aneares están
en Barcelona. «Somos catro irmáns e tres están aló». «Nós,
de seis, catro viven en Hospitalet». «Teño duas filias e a todos os sobriños en Barcelona».
Así todas as familias. Non hai
outra saída: Ou resistir nesas
condicións ou emigrar. Cáse-

A paisaxe e fermosa pero dura pra quen a sofre

que todos os mozos pasaron
alí longas temporadas que alternan con cortas estancias na
casa. Hai poucos coches e os
J;JOUcos que hai, de alá viñeron; unha B que se perde tras
moitos números. Coches .Que
no inverno non se poden usar
porque se enterran nos cam iños; na corta estancia que
estivemos alí tivemos que axudar a mover a máis dun aventurado.
Mentras tanto, a poucos
metros, os coches con esquís
e cargados de domingueiros
seguían subind~ cara ao albergue no cumio da montaña sin
ningunha dificultade, maravillándose da estraordinaria paisaxe matizada de verdes e coroada af nda pola neve. Os cumios das. montañas locen,
atractivos, diante os olios do
turista que en pouco tempo
poderá percorrelos cómoda-

mente no seu coche xa, que,
mentras os habitantes dos Aneares están incomunicados
entre sf, estánse gastando
millóns en facer unha longa
carretera que non sirve a ninguén, somente aos turistas pra
quen parece que está definitivamente destinada a zona.
«Parece que estorbamos e fannos a vida imposible». «Üuén
sabe qué intereses hai detrás
desta política».
Efectivamente, a carreteira
de Degrada a San Román de
Cervantes non pasa por ningún núcleo de poboación, que
permanecerán aillados coma
sempre. Pola contra, vai desembocar, gracias a un proiecto de amplicación de última
hora, na porta da taberna do
alcalde. «De alto tén que servir o posto». Ninguén sabe de
ónde saíu o proiecto, somente
que non sirve aos seus intereses. Nós preguntámonos cómo se pode mantera todo un
axuntamento na incomunicación total mentras se estén
construíndo carreteiras ao servicio dos de fora, cando se podía perfectamente facer un
proiecto que servira aos dous
intereses. Esto é o que cheira
mal. «Ouérennos votar, dígotlo
eu ... » «Flxéronnos unha pista
hastra Noceda o ano pasado;
pra elo cedemos os terreas,
pero como era de terra e non
puxeron muros de contención,
xa está toda es naquizada pola
chuvia e pota neve».

LOIT A POLA VIDA
A vida é dura nos Aneares.
A terra é boa e dá de todo menos viño, sendo moi axeitada
prá gandeiría, mesmo intensiva, dada a cantidade de pastos
en común, pero nin se pode
vender a leite, que tén que ser

transformado e, hastra, darllo
aos becerros alí. «Pra levar o
leite á carreteira, habería que
erguerse ca noite, e pra eso
págannolo menos que en calquer sitio». «Moita xente de
aquí fíxose socia dunha cooperativa; paQamos cinco mil pesetas e máis pro nunca outra
vez soupemos». Os veciños
que, dalgún xeito, entraron no
fenómeno turístico mediante
as fondas e mesóns nos lugares, como Doiras e Degrada,
que quedan na carreteira, son
os que acadan un maior nivel
económico. A medida que ún
penetra no corazón dos Aneares, as condicións vánse endurecendo pala falla das máis
mínimas condicións, hastra
chegar ao mesmo Piorneda, o
pobo das pallozas, onde a declaración de «Monumento
Histórico Artístico» non convencéu aos seus habitantes
nin contribuíu pra nada en facerlles máis levadeira a súa
loita pola vida. Posiblemente,
se algún día chegan a deixar a
palloza, se cheguen a facer carreteiras pra que aos turistas
lles seña máis cómodo chegar
e sacar fotografías e aloxarse,
por qué non, nun parador fantasma, nun hotel financiado
ou, no pior dos casos, nun futuro non lonxano nunha urba!lización. Ese é o triste camiño
que parecen levar os Aneares.
Mentras tanto, estáse a dar a
loita dos seus autént,cos e sofridos moradores por unhas
condicións de vida máis humanas e máis xustas. ¡Cómo
vivir sin carreteiras, camiños,
luz eléctrica, escotas, coches
de línea, servicios sanitarios?
Namentras, os coches con esquís, cargados de escursionistas, siguen subindo ao albergue. Alá embaixo, a loita pola
vida.

12 / ANOSA TEllBA

A XOGAD·A DA CORPORACION . ERA TAN CLARA.oe
Asociacl6n1 de Veclftot de Cola, Lavadores e Sompalo (Vigo).

A póxina doce de A NOSA YERRA 6 unha
p6xina que quere recoller directamente a opl·

nión individual ou de grupos sobre eldot e aspecto• que a nivel do pensamento, criterio polftlco ou lnterpretacl6n culturat est6n presentet na
nosa nación, opinión avalada e da retponsabilidade do1 1eu1 firmantes sin que a linea editorial
nacionalista do periódico se comprometa na
coincidencia ou di1tanclamento. A p6xina doee
é, pois, unha p6xlna aberta 6 oplni6n.
Estando de novo no candeeiro a posible dlmlsi6n
de toda a Corporaci6n do Axuntamento .de Vigo e a
formac16n dunha Xunta Xestora provisoria, as Asociad6ns de Veciftos de Cola, Lavadores e Sampaio que·
ren lembrar todos 01 pasos dadot pola1 AA. de VV. e
os Partidos, na primeira etapa da crisis, que val dende
o 31 de outono do 77 ao 20 de xaneiro do 78, data no
que se liquid6u toda posibilldade da formac16n da COmisi6n de Control.
Axu1t6ndonos estrictamente ao acontecido, qulx6ramos que este troballo servlra pra que a segunda
etapa da crl1i1 sefto deflnJtiva, o que 1er6 m6i1 doado
se olgúns partidos recapacitan nas posturas que
adoptaron e se deciden por apolar de chao as relvlndicad6ns populares.

qoo

De entrada. queremos dectr
concebimos axest16n das 'AA de W .• no que se refire ás suas relacións co
Axuntamento. como. eminentemente reivindicativas e, no
seu caso, de denuncia, independentemente da composición da Corporación e de quen a presida. Agora ben. esto
non quere decir que estas relacións estañan necesariamente marcadas pola desconfianza e a belixerancia recíprocas, senón que, na medida que o proceder do Concello
ser"a democrático, debe ter a iniciativa de contar coa colabora Ión dunhas organizacións populares claramente
r pr sentatlvas, ofrecéndolles unha canle informativa. de
consult mutua e con capacidade de decisión, que en tocl caso f vorecerla és relacións do vecindario cos seus
dmlni~tradores. dotando da másima eficacia á xestión
muni ipol.
En t nto a opinión dos vecii"tos non se escolte respetuosamen te. non haberé democracia auténtica nos Axuntamentos. Se vinte conoelláis se limitan a votar os acordos, sentados ao redor dunha mesa. sin consultar previamente aos interesados, nos casos de importancia. claro
está, eses señores non están procedendo democráti-camente, e no caso de que os cargos se deban, méis ou mf'nos directamente, aos arbitrarios designios do «dedoit,
entón estaremos diante da 1<democracia caciquil~. que.
polo observado, non sirve máis que pra enriquecer a uns
poucos a costa do benestar e as necesidades mlnimas de
centos de milleiros. E con esto. moi oportunamente, enlazamos coa chamada crisis Municipal de Vigo.
Nós non f acemos grandes C:iiferencias entre a actuación do alcalde Sr. Pichar e a da maiorfa dos concellájs, e
se nas manifestacións reallzadas hai meses se pedia insistentemente a súa- dimisión, era máis que nada porque representaba a toda a Corporación. O Sr. Pichar non era o
único culpable, por poñer un caso. da falla de iluminación,
de semáforos e aceiras na Travesla de Vigo, nin dos repetidos atropellos mortáis nesa e noutras avenidas ou pasos
de tren por f ella da señalización axeitada. nin tampouco
da construcción do escalestric e da Autopista. nin da falla
de servicios mlnimos. por poñer outro exemplo, en lavadores ... nin tan siquera do intento de consumar a venda

do solar municipal da rúa Torrecedeire. Pichar e a súa
Corporación teñen en todo caso que repartir equitativamente a responsabilidade da ·xestión que reaHzaron. Esto
quedóu merldianamente clarexado cando. despóis da dimisión do seu Presidente. a Corporación tentóu confirmar
a venda do solar·que fixo estoupar a crisis. Por eso, o m~
non estaba solucionado ca sinxe~a marcha do alcalde, xa
que en todo caso serla sustituído, con toda probabilidade,
precisamente por algún dos seus máis fideles compai'letros de mesa. Por ·outra· banda. tampouco era xusto que
pagara somente il por atgo no que toda a Corporación
tii"la arte e parte.
A primeira medida Que adoptamos. conocida a dimisión. foJ convidar ao resto dos concelláis a seguir o exemplo; se ben esta opción non foi apoiada ao principio por
todas as AA. de W. pola dúbida da súa oportunidade.
esistfa unanimldade en que · real menté era a safda que
dende a rúa se pedía e esixfa.
Consecuencia inmediata da dimisión de toda a Corporación. serla o nomeamento dunha Xunta Xestora que,
provisoriamente. resolvera os asuntos de trámite á vez
que clarexaría todos os «casos» .que xaclan nos arquivos,
coidadosamente cubertos por t1:1pidos panos. A materialización desta proposta prevfase dificultosa se se querfa
que resultara eficaz. Legalmente. o Gobernador Civil sería
o encargado de aceptar aos seus compoñentes, pra o que
se lle presentaría unha candidatura seleccionada entre todos os sectores afectados. A ientitude da confección da
Hsta quedaría compensada, no caso de oonque.rir a pre-.
tendida transparencia. nos acordos que tomara, e serviría
oportunamente pra lle facilitar a primeira toma de contacto á. Corporación que safra das ele'ccións, que se pedían
inmediatas. Contando co apolo do funcionariado. o cal
eta previsible, a proposta resultaba viable, e as súas posibilidades fináis dependían do apoio que o vecindario He
ofrecera. A Manifestáción do 2 5 de novembro seria quen
o confirmarla. Si resultaba masiva. confiábamos traer ao
noso carón a varios d0s partidos que xa $0 pronunciaran
daquela pola outra alternativa: a· formación dunha Comi-

ff0 Sr. Picher non era o único culpable ... »

sión de Control que supervisara á Corporación que seguiría no seu cargo, (AP, UCD. PPG. RSG, PSOE. PSG. POG,
PCG, MCG. PTE". PSPG. PGSD). Como a manifestación
topóu coa intransixencia do Gobernador Civil, foi cando
nos. vrmos forzados a dar un xi ro ás nosas reivindicacións
inmediatas. o que nos permitiría. cando menos. que a Comisión de Control fora eficaz e cjefendera con poderes reconocidos os intereses do vecindario. Dahl salu a nova
Manifestación,, que contóu coa .firma.- do PSOE. l'y1CG.
PTE. PSG, que se sumaron ás da AN-PG. LCA e UPG, que
.xa da prlmeira nos apoiaban. A Comisión pedida tería
atributos reáis e non póderfa ser interferida polo.Concello,
o que garanti~aba a súa eficacia. Pedfamos que nela se
contara. aparte dos partidos, con. todas aquelas organizacións que dalgún xeito tlveran incidencia na vida ciudadana. e. polo tanto. tamén coas AA. de W.
A nova prohibición deixóu ben ás claras a intención
de quenes controlaban o proceso da crisis, que en ningún
caso permití-rían que a presión popular incidira nas negociacións que se desenvolvían entre a Corporación e os
doce partidos. e que continuaron rháis ou menos tensamente. deica a «hábil» aprobación da Comisión, por parte
da Corporación. sempre e cando estivera formada por
partkios legalizados e o veto fora solicitado pole totalidade- dos seus compoñentes.
Dende entón. foron os mesmos partidos negociantes
os que sentenci?Jron unha saída cl.audicante, que era previsfüle dende o pacto que firmaron o 11 de novembro, xa
que en lugar de imp6rlle á Corporación o auténtico control (que tan precipitadamente defenderon no intento inicial de evitar a d1misión total) incluíndo na Comisión. conforme moitos deles dixeran públicamente, a presencia da
Coordinadora da AA. de W., e en todo caso deixar ·á vontade dos partidos participar nela. estiveran ou non legalizados poJo Goberno, Hmitáronse bizantinamente a discutir se os votos do 15 de xunio deblan ser os que definiran
o peso de cada partido nos acordos. ofrecendo por tanto
a UCD todo o poder nas decisións, ou se, pola contra, cada partido terla oo voto. Todas estas discusións, pensando na heteroxeneidade dos partidos, eran gratuftas. ¿ cándo estarfan todos de acordo pra que valera o veto? A xogada da Corporación era ·tan clara que non nos esplica. mos como caeron · nela.. anque máis difícil de esplicar é
por qué non defendían o dereito á información retroactiva. ou por qué non rexeitaron decididamente o trato humillante e daspecttvo que decote mantén a Corporación e
.os seus homes de confianza ces AA. W.
A crisis é tan perenne e fonda que non permite falar
de ~ións. a medias_n~n agardar a unhas e~ccións que
ntn se sabe cando serén. As con&ecuencias do carácter
antkiemocrátioo, anttpopular e cactQtiil da Corporación e
.os perxuicio~ que a súa ><estión provoc6u en todos e cada
ún dos vecii'los. deron pé a un longo proceso de loita, e a
victoria popular forzando a dimisión do alcalde. está esixindo unlia auténtica saída que pasa polo control_directo
das dedsións de importancia polos afectados, polo po. tenciamento e consutta· ás orgarnzacións populares. pola
transparencia informativa nos acordos e por unha .esposición detallada dos bens colectivos administrados.
' Nós defendimos estas reivindicacións e por eso fumos sHanciadas. os 12 partidos sabfano. pero preferiron,
«como representantes dos administrados». navegar por
medias augas. A iles. en todo caso, correspóndelles a responsabilidade de que hoxe, a 3 meses da crisis, non tei'lamos nin Xunta Xestora funcionando nin s~quera Comisión
de Control, senón unha valla Corporación orixinaria e con
· hábitos doutros tempos. á que nós lle procuraremos unha
vida tan efímera ·co.mo poidamos.
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MARIA ALONSO
Aos empresarios non lles gosta o borrador da Constitución, cándo
menos non lle gosta aos homes de empresa que se agrupan baixo
das siglas .CEOE (Confederación Espaftola de Organizaciones Empresariales) que, seguindo' unha estratex'i a claramente asambleciria, concentróronse o primeiro domingo de febreiro no Palacio dos
Deport~s de Madrid pa~a, entre outras cousas, chamar «traidor» ao·
Goberno e proclamar .a berros que «España é · unha ecónomfa de
mercado». Conio se non estivese demostrado dabondo que en nin~
gún intre deix6u de selo.
·
.
Os representantes das Centra- dentro do respeto á .Constitución
les Sindicales, pola sua b~nda, e e á lei»..
diante dos síntomas alarmantes
Son os riscos que comporta un ·
da política ·do ,Goberno UCD en
testo de «consenso». A e.qonom(a
materia ·laboral (~lesibilización de
de meréado como sistema non se
plantillas, non cumprimento dos espresa todo o claramente que
acordes da Moncloa naqueles ra- quixeran algúns empresarios, e os
ros aspectos que poidan benefi- fins da actividade sindical ñon son ·
ciar en algo aos traballadores, rixirecollidos na medida que desexa- .
dez nos topes salariáis) empeza- ban as Centrales.
ron a sentjr na sua propia carne
O certO' é que si nalgún intre alque o Pacto rompe pala sua parte
guén puidera creer que os trabamáis débrl.
lladores atoparían no Parlamento
No referente ao borrador da
o eco das suas peticións e a soluConstitución, se non parece ben
ción . aos seus problemas, tivo ·
aos empresarios, tampouco é do
agora a ocasión de comprobar
gasto dos traballadores. No deba- que estab9 trabucado. Nin o
te convocado polo PSOE pra que
proiecto de acción sindical na emespartos profesores opinasen so- · presa · (proposta socialista) ni o
bre o proiecto, formuláronse as Código de dereitos e deberes dos
máis graves denuncias: «O artículo' traballadores (proposta comunis-5, que tén que ver coa sindicación ta) obtiveron -o beneplácito .da
- dixo Xaime Montalvo, dirixente
maioría no Congreso dos Diputade UGT - é regresivo con respec- dos. O Goberno, naturalmente,
to ao propio «Fuero del Trabajo»; anuncióu que prepara algo millar.
hastra constitucións moderadas Mais tendo en conta as suas últicomo a alemana -engadíu- re- mas iniqiativas en materia laboral,
collen no seu articulado o dereito ninguén cree nas suas promesas.
dos Sindicatos a defender os seus
A Constitución, pola sua ban-·
intereses privativos: os intereses da, 'no proiecto que . merecéu os
de clase».
· honores de ser regalado con méis
O devandito artículo 5 dí tes- de 1'.300 enmendas, é manifestatualmente: «ds sindicatos de tra-· men~e co~porativista. · «Reflexa
bailadores, as organizacións prÓ-en opinión de líderes sindicáis
fesionáis e as asociacións empre- que estudiaron · o testo- a preosariáis contribúen á · defensa e cupación do Estado por domesti.- .
promoción dos . Intereses e.conó- · car aos Sindicatos». E a .certos
micos e saciáis: Fórmanse e exer- empresarios, aínda · 11es ·parece
cen a sua actividade libremente pouco.
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Carlos Sentís é a 'veo catalana
Faganios unha migalla de historia. Este proiecto xurdíu ao día
seguinte das eleccións do 15 de
xunio, despóis 'que as forzas de .
dereita e centro-dereita catalanas
ficaran longament.e sobrepasadas
e desplazadas pola esquerda.
Nc:m satisfeitas e por suposto non
dispostas a desaparecer do mapa
político, escomenzóu a operación
do «nou centre» (novo centro) co
claro fin de axuntar ás forzas des. te signo que compareceran diante_das eleccións moi disgregadas.
A idea .foi promovida dende o primeiro intre polo partido Centre
Catalá e en especial polo seu segr~dario xerai, Joaquim Molins. N~
operación, implicáronse axiña os

San Sebastián.- OARSO

pra presidencia

UCD APOIA AO PSO.E

En Madrid dáse como seguro
que o PSOE e a UCD chegaron a
Os partidQs maioritarios PNV
algún tipo de acordo, non necesae PSOE chegaron a un acordo
riamente esplicitado e p9r escrito;
pra que a constitución do Conde · calquer modo, os escasos vo~ello Xeral Vasco non se retrase
máis alá do dra 17 deite ·m e.s. tos centristas· er:i Euskadi. convír..:
Estas duas formaci6ns polf ticas . tense en decisivos si é que a elección no seo do Coñsello é o canon se poxeron dacordo, nem.' miño elexido pra ··solv,entar o tebargantes, sobre a persoa que
ma.
haberó de ocupar a súa presiÁ · outro nivel, a violencia foi
dencia. Tanto o PNV como o
PSOE manteften firmemente a 9bxeto de debates e cé;>munic~dos
ao IÓngo de toda a semana nas
Aiuriaguerra e·. a Rubial, ~espec
. ~atro provincias vascas. A publitivamente, como 01 candida~os
. cación por parte da ramá militar
máis idóneos pra o cargo e non
parece qu.e vaia a esistir acordo de ETA dunhas condicións mínimas pra chegar a· unha tregua mineate 1en10.
litar coincidíu coa convocatoria
O Partido Nacionalista Vasco
pra unha réunión das forzas polfti- ·
(PNV) argumenta no seu favor ·
cas vascas sobar da loita armada,
que é o par.tido maioritario a ni- .
vel · dai tres ·. provincias que feíta cdnxuntamente polo PSOE e
PC.
abranguerá . inicialmente o r•ximen pr.ea·utonómko, mentras OS «MILIS» QUEREN NEGOCl.AR
Os «milis» presentaron ao Goque o PSOE dr que ó 6 a nivel de
Euskadi, esto é con ·Navarra in~ ber110 .unha serie de puntos que
clufda. O PNV decl~ró·u en di- non se diferencian grandemente
versas occisiÓns ·estar disposto a dos presentacfos· pola outra rama
que, cando se produzci
inte- de ETA, hai agora un ano, nunhas
graci6n de Navarra, o posto condicións moi diferentes; entre
seña revisado con criterios de as condicións destacan a legalizamaiorfa, pero o PSOE manténse ción de todos os partidos políticos,
un Estatuto de Autonomf a que infirme na sua postura.
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liberáis da Lliga de Catalunya, botáronselle cables aos demócratacristianos da UDC (Unión Democrática de Catalunya). aos socialdemócratas do PSC (R) (Partit Socialista de Catalunya-reagrupament). aos liberáis da Esquerra
Democratica de Catalunya, EDC,
e a Convergencia Democrática de
Catalunya de Jordi Pujol, senda o
outro pilar da operación · da UCD
catalana, que non decía nin sí nin
non. UCD, PSC-R, CÓC e EDC
desmarcáronse rápidamente da
operación, facendo profesión de
fé polo centro esquerda, o que orixinóu sen.das escisións na U OC e
no PSC- R, quenes se libra ~on así
das alas máis dereitistas que se
organizaron en colectivos, agardando á hora da fusión .

PSOE ·compiten

•

E. VEIGA
Esta semana remat6u o plazo fixado polo Ce~tro Catalá e outros partidos de centro-dereita á UCD catalana pra formaren un novo partido de centro en Catalunya. O partido de Suárez non fixo caso ao ultimátum e asf, os persoaxes Implicados na operación terán
que ir p.ensando noutra s~fda.

Euskadi

PNV

•

CAT ALA NI ZAR A UCD .

A intención era formar un particlui,a a esistencia duohas forzas do que recollera os "'.otos da dedo orden vascas e a aplicación in- reita civilizada ao que a Unión de
Centro Democrático de Suárez
. mediata dunha Amnistía total.
A gr·an diferencia que esiste aportaría un ha ou · duas figuras
entre ambalasduas propostas, (non tén máis) e unha boa presaque carrexaron, por outra banda, da de votos, m'entras os outros
toda clase de críticas para os partidos e grupos interesados
político-militares e a escisión dos . aportarían o prestixio catalanista
«berezi», é fundamentalmente a (porqu~ aquí pódese · ser cataladas.eleccións do 15 de Xunio e a nista e de dereítas). causa que lle
do proceso autonómico en mar- falla totalmente ao improvisado
cha, protagont~-ado por forzas que partido de Suárez, e algo, quizanon precisamente afín~ aos parti- ves, máis importante: unha esdarios de empre~ar a violenCia tructura organizativa e uns cadros
como método válido de trabello dirixentes dos que agora carece
politice. O Gob~rn.o déuse por en- totalmente. Todo esto en troqaes
terado e nor:i semellan ter moito de formar un partido que se denofutüro nin as negociacións nin a . miriarfa Unió de Centre de Cata·lunya e que funcionaría federado
tregua.
Neste senso, a marcha dos de- á Unión de Centro Democrático
bates spbor do particular, caracte- do resto do Estado. E ahí xurde o
rizóuse pola ausencia da maiorf a problema. Inda que os mandaríns
·dos partidos da esquerda vasca, da UCD en Catalunya (poucos e
mesmo do .PNV. Todos eles pro- mediocres) estaban dacordo, non
. nunciáronse de xeito particular, pensaba o mesmo o mandamáis
ou en pequenos bloques, e a Adolfo Suárez, que se accedía a
maioría coinciden en atribuír á que a UCD en Catalunya fora un
UCD e aos seus antecesores a partido federado, estragábaselle o
responsabilidade de calquer xeito argumento que empregóu pra fade violencia desatada en Euskadi. cer disolver aos partidos que deFortes foron tamén os ataques ao ron orixen á UCD. Pero como o
PC e PSOE, principáis protagonis- proiecto interésalle a longo plazo,
tas e animadores dunha campaña non lles di nin non nin sí, sinxelamente dá tempo ao· tempo, coa
que anunciaron vai pra longo.

espranza de que ao chegar as Municipáis e estando ainda por formar ese partido, as forzas interesadas no asunto escollan entrar
na UCD antes que er.ifrentar as
eleccións divididos e en pequ enos
grupúsculos. Nembargantes, o
resto de forzas non cai na trampa
e si os de UCD se fan os remolóns, éstas puxéronlle como
tope pra decidirse o mes de xanei ro. Rematado xaneiro sin resposta
dos suaristas cataláns, comunicáronnos a sua intención de organizar un partido sin a UCD e non hai
dúbida de que o farán , porque,
ademáis, teñen na man unha baza
importante: ser o partido de Tarradellas, ese controvertido President, por mor do cal este país,
que votóu maioritariamente esquerda, está gobernado pala dereita.

O CONGRESO DO PSC-R
Pero Adolfo Suárez pode agardar, e sin dúblda, cando estañan
curadas as feridas das resolucións
a que obrigóu aos partidos que
formaron o seu partido e non lle
quede máis remedio, incorporaráse· á operación sin importarlle dar
comenzo ao baile das siglas. E nacerá a Unió de Centre de Catalunya , a Unión do Centro de Euskadi.
a Unión do Centro de Galicia .... sí,
si, serán o~ máis nacionalistas,
nacionalistas de toda a vida ... todo seña polo voto.
No sanso de clarificar o espacio político catalán , hai quo r ferlrse ao Congreso do PSC- R qu e
se celebra en duas etapas, unha o
pasado fin de semana (4 e 5 de
febreiro) e a segunda neste que
vén. A sua Importancia radica no
interés que ponen os seus dirixentes por camiñar no proceso de
unldade socialista, unha vez liberados da ala máis dereitlsta despóis da derradeira escisión á que
xa aludimos denantes, e rota definitivamente a sua alianza electo·ral coa CDC e a EDC. Hai que
pensar que deste congreso sairá"
como manifestóu o seu segredario xeral Verde Aldea, o arrempuxón definitivo prá unidade socialista e hai que pensar, tamén,
que nas prósimas eleccións muni cipáis o PSC- R, PSC e PSOE
vaian xuntos nun soio frente socialista, formando definitivamente
o· Partido Socialista de Catalunya.
PROHIBICIONS
E a samán rematóu con duas
significativas prohibicións. Por
unra banda prohibíuse o encadeamento diante do Palau da Generalitat, organizado pola comisión de forzas políticas da mocedade, en demanda do dere ito de
voto aos 18 anos, feito que tivo
que ser sustituido . pala entrega
simbólica dunha carta ao president da Gener'alitat pra que éste
pedira ao presidente -.Suárez a
sentida reivindicación.
A outra prohibición foi a do
«carnestoltes», que así se chama o
antroido en catalán. Era o primeiro ano que se rescataba esta tra dición que desaparecera durante
o franquismo, e organizábana as
diferentes forzas populares de
Barcelona no casco vello da cidade, pero o Goberrtador Civil prohibíuno co pretesto de que podía
ser aproveltado polo terrorismo. O
argumento non convencéu aos
barceloneses que din «como si
aos terroristas lles fixera falla o
Antroido».
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RHODESIA:

O Goberno britónico
acusado de tortura

o réxime branco

Londres. CARLOS DURAN
O goberno de Mr. Callaghan
está a perder a confianza do Parlamento. a consecuencia das derrotas que recibf u nas pasadas semanas o prolecto de lel pra Escocia. Por unha banda está unha forte oposición conservadora e laborista á idea da «devolución» prás
diversas nacións que forman o
chamado Reino Unido; pola outra
banda, os diputados do Partido
Nacionalista Escocés, que apolan
ao Goberno no entendemento de
que éste cumplirá a súa parte na
cuestión nacional, ameazan agora con provocar unha crisis a non
ser que Callaghan actúe de maneira declsiva pra desbotar a enmenda que esixe que polo menos
un 40 por cen do electorado escocés vote a favor ·da devolución
nun r~feréndum pra que o tal
proiecto se convirta en lei.
O miolo do problema é a esistencia dun ~rupo de «laboristas
rebeldos», que non se someten á
dlsclpllna do partido nesta cuestión, por consideraren que non é
unha cuestión política, senón «nacional», como cando o voto do
Mercado Común. Xa o ano pasado as propostas de devolución fa11 ron, e o Goberno non pode
rrlscar e a que se repita aquela
ituaclón.
Prn complicar as cousas, os
diputados das illas Oreadas e
Sh tland. que xeogréficamente
on escocesas por estar situadas
ao norte da terra firme, conquerlron que se lles reconocera o dereito de non- seren incluidas no
proiecto de lei. En todo isto, os
que saen ganando son os conservadores. que están á espreita do
momento en que o Goberno parda pé neste «pesadeio poiftico»,
pra pediren unhas eieccións xe.:'

O devandito tribunal interna- •
cionai de xusticia chega a decir
que as cinco «técnicas» constitúen
un tratamento «degradante e inhumano» pero que non chega a
, ser tortura. 'por 13 votos contra 4.
Di támén que o Goberno británico ·
non cooperóu· plenamente na investigación sobre das aiegación'S
de brutalidade. E acaba c.onfesan- ·
do que non tén poderes pra tomar
medidas legáis ou disciplinarias
contra soldados e policías acusados de violar a ·convención dos
Dereitos Humanos.

n~is .

TRIBUNAL SIN PODERES
Despóis de seis anos de iitixio, ·
o Reino Unido fol absolto en Estrasburgo, o 1 8 de xaneiro, da

Brasil,

base militar aérea de Sola, en Noruega. Os militares e poiícfas británicos prestaron dedaración
contra da sua vontade e no entendemento de que tal decia'ración
«non sería utilizada contra"deles».'
O que dá o tono da actitude británica diente do proceso, que fol
sempre negar que os presos
teñan derelto algún. •
O Goberno irlandés non agachóu o seu d~sacordo co ·veredic- .
to, e deciaróll que polo menos-. .
saíra á superficie o novelo das torturas e dos tratamentos· inhumanos na irlanda do Norte, a pesares
da áctltude británica de barrer pra
debalxo da alfombra. Os ingleses
non pulderon ocultar que utilizaron hastra cinco «técnicas» de in·terrogatorio. Por exempio, poñf an
aos presos contra a.. parede, brazos e pernas abertos de xeito que ·
se tivesen que apojar en c~rto ángulo de Inclinación, cafndo todo o
peso na punta dos dedos, e a cabeza cuberta cunha capucha negra. namentras se lles facía ouvir
un bruldo continuo e asubiante,
mol alto, se lles negaba o sono e
semente se lles daba un anaco de
pan e medio litro de auga cada
seis horas. A decillón da tortura
véu, según se confirmóu, do mái~
alto nivel. do Goberno británico, e
as «técnicas» fóronlle ensinadas
aos policf as norteirlandeses pola .
«Central de intelixencia» de Inglaterra somente de palabra, pra que
non ficara nada escrito.

acusación de torturas na irlanda
do Norte, polo Tribunal Europeo
dos Dereitos Humanos.
O proceso foi un dos máis caros dos derradeiros anos, arredor
dun millón de libras esterlinas que
pagan os contribufntes brlténicos
e máis irlandeses (da República
de lrl.anda) xa que foron os irlandeses do sur os que levaron a Inglaterra ao tribunal. As declaracións prestadas por 119 testem ui'las ocupan 4.500 páxlnas mecanografiadas a un espacio. Oeste
documento somente asisten dous·
exemplares, por . medo de que
chegue ás mans da LA.A., e tome
represalias nalgú~s dos declaran•
tes oficiéis, policlas, soldados, que
figuran nel con claves como G2 e
T11 en vez dos seus prop_ios nomas. As precaucións de seguridade durante os interrogatorios foron tales que escollaron a ·remota

. .

Diverxencias ·frente
as multinacionóis
Nos últimos meses, estáse a
producir un certo enfrentamento
entre os membros .da dereita militar que tén o poder poiftlco no
Brasil. Sendo todos os militares,
dende o presidente Gelsel hastra
o ministro do Exército. Fernando
Belfort, declaradamente fascistas
e pro-imperialistas, non poden
ocultar cartas contradiccións nas
esferas do poder político brasiieiro moi condicionadas pola importantísima presencia de capitáls
estranxeiros, cada un deles con
intereses e perspectivas non totalmente coincidentes e homologadas pra o futuro do Brasil.
Efectivamente, o Brasil consolidóu a sua posición com<? base
preferencia! das compañías multinacionáis do chamado Terceiro
Mundo. Polo orixen do capital, as
inversións norteamericanas contlnuan o ser maioritarias (32,2 por
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cento do total a fins do ano 76), integración do Brasil no mundo
seguidas das da Alemania Federal imperialista a calqu~ira precio. E
(1 3, 1 por canto) e do Xapón (8, 1 obvio que o .réxime militar brasipor cento). Estas inversións realf- leiro, hoxe pouco aguilioado dende o mundo capitalista, empezará
zans~ nos sectores máls dinámicos e lucrativos da economía bra- a ser mal miradq n.o intre en que
sileira (al,ltomotores, tabaco, fa- non seña a mellor forrria· de man- ·
bricación de máquinas, industria ter a incidencia do capital estrari- ·
farmacéutica, vldros, tractores · xeiro no país, debido á~ convulagrfcoias e máquinas prás carre- sións 'internas que se podan crear.
Neste senso, estáse a veri~icar a
teiras, material eléctrico, electrorecuperación do movemento ·
domésticos. petroqufmica e química, etc.) Namentras as peque- obreiro, o que vén a engrosar ~
nas e medianas empresas nacio- oposición ao réxime dos militares,
hastra hai pouco propia de estu- · ·
náis esmorecen, a economía brasileira está cada vez máis contro- dantes e intelectuáis... EfÍ 'definiti.:. ,
lada polas compañías multinacio- ... va. Brasil, pesie ao ar de xigantismo, non escapa á caracterización
náis.
dos palses do Terceiro Mundo, ·
Esto espiicarfa que certos sectores do exército, vencellados a cun réxlme reaccionario e represialgún sector da burguesfa e dos vo, domlna~fos polos monopolios
estranxeiros nun proceso de destBrratenentes nacionéis miren con
nacionalización da economfa, con
malos olios ao outro sector máls
dlsposto a continuar a polftlca de fortes Indices inflaccionarios, etc.

··tambaléase·

X. A. GACtÑO
A indepepdencia ·de · Angola e Mozambique,
desp6i1 do golpe de Estado que rach6u coa dictadura salazarista en Portugal, modific6u o equilibrio
polftico internacional en Africa, sementando a. in··
quedanza nos réximes de mlnorfa branca do cono
sur deste continente. A nova cor;elaci6n de forzas
afect6u especi~lmente a Rhodesla, onde o réxime
minoritario branco de lan Smith se independiz6u
da Gran Bretafta no 1965,. constiturndose en repú- .
blicá en 1970 -feito que signific6u a ruptura defi·
nitiva ca Commonwealth-, e onde agora o movimento guerrilleiro agrupado no Frente Patri6tico
p6n en peligro a s"'pervivencia· do r6xhne branco.
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Xa en 1976, o «viaxeiro» Kissinger tivo a iniciativa, antes
de deixar o goberno de Norteamérica, de tentar atopar unha
safda á crisis rhodesiana, coa preocupación de que trunfara o
movemento guerrilleiro e Rhodesia carra na órbita soviética,
como 1'1º caso de Angola e Mozambique. Nembargantes. RS
posib~es saldas non comenzaron a entreverse deica o ano seg~inte, coa actuación decidida ~o ministro de Asuntos Esteriores británico, David Owen, partidario de manter conversa0,cións é~n todos os líderes nacionalistas negros, ·e non somente cos máis moderados e Ós coiaboracionistas, como
pretendla lan Smith, que vra o «traspaso»-de poderes aos negros como un proceso evolutivo, e que, nese camiño, mantén
actualmente conversacións en Saiisbury, a capital rhodeslana. <;:o bispo metodista Abel Muzorewa,· líder do Consello Nacional prá Unidade Africana, en quen moltos ven o futuro pri. meiro ministro de Ahodesla, e que pretende, nestes momentos, capitalizar a popularidade do movemento guerriileiro con
formulacións de grande radicalismo verbal, inda que, na
práctica, sexa· o hóme de. reposto de Smith, pra se asegurar
unhas.certas garantías prá continuidade dos intreses dos colonos brancos (uns 300.000, frente 6s catro millóns de negros) no paf s.
Gran Bretaña e Norteamérica non están de acordo co camiño de ·smith, quizáis porque o considerarán especialmente
peligrosp, pola forza do Frénte Patriótico, que tén as suas bases en Zambia e· Mozambique, e goza do recoñecemento da
· Organización pré Unid.ade Africana (QUA) como unico .representa'nte c;io pobo de iimbabwe ·¡que é nome africano de
Rhodesia, noma· típicamente colonialista, inspirado no nome
do ·conquistador Cecil Rhoc;les). Despóis dun Intento de
«cumbre» rhodesiana, que iba ter lugar en nadal de 1977 en
Londres -e que foi rechazado polo Frente Patriótico, ·que
mantiña ·a postura rfxiáa de que· o· úníco papel que lle tocaba
á Gr~n Bretaña era desti~urr a-Smith e desmantelar as Forzas
Armadas Rhodesianas, pra dar pasó á verdadeira independencia-, por fin, ao final de xaneiro deste ano, David Owen
acaoóu o. seu propósito de sentar ao Frente Patriótico ria mesa de n.egoci.acións,. e~ta yez ·no escenario neutrat de Malta,. ·
. As conv1;3rs.a cións remataron sin acordo e, Inda que quedó.u
aberta a posibÍlidade de recomenzalos, parece que, nestes .
momentos, Gran Bretai'la pode estar considerando máis .come.nante a sarda que se está a fabriéar en Saiisbury, pese a
que esa salda poderfa significar un ha indefinida situación de '
inestabiiidade no país, xa que o Frente Patrió~ico ·non deixarfa
a ioita armada, inda que houbera algúns negros ·.flo poder.
. O problema 'estriba en que o Frente Patriótico-non é unha forza monoiftfoa. Agrupa a duás organizac,ións. naci~naiis
o ZAPU, dirixido por josuah .Nko.mo, e·q .ZANU, dirixido
por Robert Mugaba, esta última máis á esque.rda que a pri- ·
meira. Entre á demagoxia de Muzorewa ·e a uniqade g.u errilleira que po'de ·rachar en caiquer momento -sobor de todo,
se medran as dificultades-, o futuro de. Rhodesla amósase
incerto. coas intrigas subterráneas das potencias británica e norteamericana.
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Fútbol

Os directivos nunca
perden
Moitas veces, socios e aficioE máis aínda, un directivo pode
nados ao fútbol pregúntanse cales
xustificar os cartas ·que saer:i do
son as abrigas dos directivos, caclub e que non son def, de moitas
les son as responsabilidades .que
maneiras. Cántas · veces se deron
se lles poden pedir aO' iongo da ·Casos de compra de part.idos, de
sua xestión, e .cal é o papel do soárbitros, de xornalistas, etc. Pero
cio, aparte de ser espectador·duas
no balance final as cantas nunca .
horas . cada domingo.
fallan. O caso é que cando vai reDende logo que o tema dos dimatando a Liga, os équipos implirectivos é do máis rancio que p·o cqdos en postas de ascenso ou
de haber dentro do fútbol. O que· descenso gastan millóns na comeu xa non ·me espli'co é .como,
pra de partidos, e sempre ás cossenda de conocemento xeral as
tas dos socios. E o máis triste é
folcatruadas que fqn algúns desque, se ao final o equipo cumpre
tes directivos, a xente; o socio en· coas suas aspiracións, aos directixeral non .fai algo concreto pra
vos fánselles monumentos, e os
acabar dunha vez coas cacicadas,
periódicos rion deixan de louvar a
e pra loitar porque o seu diñ·eiro,
valía de tal ou cal señor, que postseña empregado dunha maneira
blemente fixo -máis dunh·a larpei~
mínimamente axeitada.
rada.
O directivo accede á xunta por
Todo ésto lévanos a plantexar
medio dunhas votacións que non
a segunda ouestión. ¿Qué responson· medianamente democrátioas.
sabilidades se lle poden pedir a·un
Unha vez que ocupa xa o seu cardirectivo ao longo da sua xestión? ·
go, .xoga, fai e ciesfai ~uns cartas
Nin~wnha. Xudicialmente, os dique en ningún dos casos son del.
recti'vos están totalmente "ampaMoi poucas veces, ou quizaves
rados. Poden escomenzar a sua
nunca, o directivo, quita cartos do
xestión cori superávit e rematala
propio pe.to pra salvar a economía
cun
déficit de · vari-os millóns de
do club. E aínda que algúns o fixepesetas, que el-es terán sempre as
ran, é moi doado. en caso 'de déficit vender uns cantos xogadores mans moi limpas e poderán andar
por ahí adiante coa cabeza ben alda plantilla, desmantelar o equita .
po, e recoller os cartas que tan
caritativamente puxera «prn o ben
Nin9uén lles pode pedir contas,
da cidade e .máis do club», como
único se os bal·ances non coinciadoitan decir os máis demagogos.
den. pero ésto é moi doado d~
Unha cousa é carta sempre: o · am~ñar; sempre hai unha man esdirectivo non perde nunca cartas.
perta que se encarga de ~ue os
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Xa levábamos uns días de caVou entrando no cazadeiro, seza, e a'índa non ~ora palas brañas guindo a veira do río, e comprobo
Deporte esquencido
á caza de ave~ acuáticas. Chega- como dun ano pra outro esto está
"dos á mitade da ternpada penséi moi cambeado. Os camiños desaque xa debería haber parrulos e pareceron e está todo cuberto de
narcexas pra divertime.. un pouco · silvas e canas, fbrmando unha esca sua caza. Nestas alturas d9 ano traña mistura. Así é moi dificil
O billardeiro, podemos ·decir, é billarda nos círculos sin estar nil e según as miñas observacíóns avanzar, entre silvas que se che
pausado o palén, cambearfase a doutros, xa deberfa ter lugar a pri- "cravan por todos os lados e un
unha variante da billarda, xa que
pra xogalo empréganse tamén un- posesión distes, e 0 mésmo ocu- · mera pasaqa de aves migratorias; .mar de canas, todas moi xuntas,
rriría se se metese a'billarda nol' . dende o Nor.te de Europa cara ás de maneira que tés que erguer
has billardas de trinta e cinco ou
tro intre calquera que non estive.- ·pucharcas e marismas de Africa. moitísimo as ¡:>ernas pra non troeuarenta centímetros e un palén
ran os paléns poysados.
· - Craro que moitas quedan a repou- pezar ca matorreira que hai no
de metro a metro e medio, según
Os tantos contaránse por ca- sar uns días e tamén todo o inV0r- chan e ir atento pra que as canas
a estatura do xogador, catre en
rreiras; cada vez que se cambee no, hastra que ·baixa o frío e voltan que tés diante non se che metan
cada partido.
En calq~eira descampado, ·-e a un xogador dun círculo ·pra outro, aos países nórdicos pra comenzar nos ollas.
Os sitios onde se caza, as suas
de novo a e.ria. Pero estas pasaserá un tanto.
u~ha distancia de dez metros, faGanará a partida 0 equipo que das, que non é u'nha soia, teñen condicións ff sicas, é o principal
ránse dous .círculos dun metro de
diámetro. En cada círculo poñé- chegue antes ao número de . tan- como principal causante as condi- nemigo do cazador de acuáticas,
tos fixado.
cións climatolóxicas. E decir, que e coido que astes cazadeiros son
ráse un xogador. Os outros dous
haxa fortes ventas e chuvias, ><ia- os máis difíciles e magoantes de
xogadores do equipo contrario
das., e forte descenso de tempera- calqueira tipo de caza. Porque ao
poñeránse ao lado · distes.
turas. A millor ocasión é dempóis dito antes, hai que engadir que o
O equipo lar:izador, que non esde haber uns días de treboada . E ·chan ><eral mente está cheo d~ potá en posesión dos p,aléns, tratará
1:
moi
Importante pra o "Cazador -sa- zas, e cando non ves patuxando
l
de meter a billarda en calqueira
ber a bioloxía das especies de ca- ca agua prno medio da perna, pidos dous círculos. Terá va~idez
za, conocer cómo son, qué co- sas nunha mora"a de harbas que
sempre- que o equipo contrario
men .. as suas querencias, e falan- se afonda ao teu paso e tés que
Neste rec11adro, tratanÍoi
non teña pousado o palén no
do de acuáticas, saber qué df as facer doble asforzo pra gardar o
de recoller unha suposta
círculo.
son os que deben ún ir cazalas. E equiltbrio e avanzar.
«SELECCION GALEGA», que
O xogador que está en posetodo esto non se aprende nun dfa:
Os cans traballan como escra· semanalmente lrón Intesión do palén, tentará palear o
Oesmpóis do dita, este xoves vos e saen de entre as canas con
grando aqueles xogadores
lanzamento o máis lonxe posible,
non se presentaba cas mellor'es feridas debaixo dos .olios e algún
que consideramos estón nun
xa que é a única maneira de far.ar
condicións. Era un df a pouco frfo, corte nos pés. Ao pouco tempo
millor· m.omento de xog~.
tantos.
o ceo estaba algo ouberto de nu- botan un rascón que cai ben dun
Cando a billarda é paleada, un
bes e había algo de brétema. Gos- tiro arrente das canas, e encárgados xogadores do equipo contraBUYO (Coruña), S. SANtame máis saír de caza os xoves se o Brfo de traérmo. Este can é
rio correrá por ela tirándoHa ao
TOME (Celta), BAUESTA (Coque outros días, xa que hai menos de raza indefinida, filio de país cacompañeiro pra que iste a poña
ruña). MARQUE (Pontevedra),
pe·rsonal e a caza está máis tran- zadores, tén tres anos e dálle a tonun dos círculos.
CANOSA (Celta.
quila ~ Cazando acuáticas, demdo, pasando perfectamente. Nas
. Mentras a billarda non ~hega
póis de tirar uns tiros, as aves (pa-. mesmas canas tfrolle a unha gaGARCIA (Cor-uña), COao compañeiro pra que iste a me_rrulos, mazaricos, narcexas, etc.) liñola que cai morta na auga, e
RRAL (Ferro!~, NANDO. (Feta nos círculos, o equipo contrario
vánse pra lonxe, xa seña o mar si ante a miña otden, bótase á auga
rrol).
combeará dun pra outro, percuestá perto, ou outros sitios; non o Poi e trái~a. Este é un españolrando que cando a billarda estaña
pasa igoal con outras especies: bretón de tres anos e medio que
XAN LUIS (Ourense), A.
en posesión do xogador que que- ,
perdices ou coellos, que teñen un- treballa moi ben, sobor de todo
CASTRO (Coruña), TRABA
dóu máis cerca dos círculos, os
(Compostela).
has _
querencias fixas e dalf non nas acuáticas.
paléns esteñan pausados . ni les.
saen.
Xa levo andado un bo cach o, e
~o caso contrario, se metesen a

O billardeiro

·SELECCION
GALEGA

,.,

balances coincidan dun xeito ou
doutro.
E, ; qué pintan en todo ésto os
socios? Nada, os- socios o único
que poden facer é ir · ao campo
duas horas cada domingo, berrar canto poidan, e apiaudir de
vez en cando. Polo deméis, nada.
E.que non se .lle ocurra ir protestar
· ao club .. Todo o máis, o señor presidente ·re,cibiráo, ouvirá o que lle
dí,,pe'ro non escoitará nada, e aló
por dentro quizá.ves este~a pansa."ªº no momento idóneo pra decirlle que tén unba reunión moi im- ·
portante, como pretesto pra bota: lo fora como seña:
Máis causas, mbitas m~is cau sas se poden decir destes «señores», pero como o millar é deixarse de cousas teóricas, o que vou
tratar de · facer nas prósimas semanas é anali.zar casos reáis ~ur
didos en clubs galegos, que non
fan outra cousa que vir a dar a ·
razón · ao que decíamos antes.
Material non falla, e esperemos
que con 'estas denuncias os aficionados empecen a preguntarse por 0
· qué pagan , e sobre · todo, a quén ~
pagan.
3

subindo por un regato sai un parrullo real que fallo inesplicablemente, xa que estaba a boa distancia. Cargo outra vez e tlrolle a
un pombo que val alto, e case a
continuación descargo a escopeta
contra tres parrulos que vef\en
voando a media altura, sin chegarlles. Neste tipo de caza tíranse
moitos tiros normalmente, vol vendo ca cartucheira casi valdeira.
Sigo as .curvas deste regato,
cubertas en moitos sitios · por
manchas de canas, e chego a un
curruncho moi querencioso prá
caza, no que paran os parrulos; o
Poi fai unha pequena mostra e ér{:luense catro reales, encaro, tiró
un pouco precipitado e fago un
doblete. Atraveso a auga e cóllenos os cans. Sigo buscando pola
outra veira, máis abaixo. sai sola
unha cerceta a uns 30 metros, tfrolle e cai ferida mortalmente na
auga ca barriga pra riba e patale><ando. Cando a vé, bótase o Poi á
auga e tráina. No mesmo sitio,
cando viña de volta, cazo outra
cerceta femia. Son astes parruliños dun voar moi rápido e fan
esbrinzos da erguerse, de xeito
que hai que ter bos reflexos e t1ra1
á presa.
Taño afnda ocasión de co~ai
duas galiñolas, que ante& de bo
tarse a voar lles fan dar mil voltas
aos cans. Completo a percha cu1
tes narcexas ou aguanetas qut:t
sa_!3n botando chispas e como alma que leva o dama .
~ora luoo o sol. xa é medio
dfa, deixo a braña e veño desfeito
das pernas. Valéu a pena. Falléi al¡:¡ún tiro, pero 1 1 pazas colgadas
do cinto non se ven tódolos dfas.
Os cans corren diante miña con
ledicia.
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AMADA DE ATENCIO
OS INQUILINOS ·
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO
D ica hai uns anos, o problema era ben sinxelo:
somentes as vivencias de protección oficial ·sofrían
uns incrementos periódicos de pequena cuantía
(tres por cen, dous por cen , etc.). Pro despóis escom nzaron a aparecer nos novos contratos de alq.ui1 .r ílS cláusulas de revisión da renda, asegún as cal s cadn equis nC1mero de anps s revisaría o alqui1 r élum ntoclo ou disminuíclo, asegún aumentara
ou clisminuíra o índice do coste da vida. Analicemos
pois iste problema.
En primeiro lugar, somente se pode aumentar a
rene! élos contratos que teñan tal tipo de cláusula.
Torios 8t¡uel s que non teñan contrato escrito, ou
que , téndoo, non esteña previsto no mesmo a revisión da renda, non teñen nada que temer: recorde , a
vostede non ll e poden subir o alquiler; non se deixe
as11star nin convenc.er por eses propietarios que lle
van clecindo que a lei permite agora aumentar os alquiler s. Tales revisións somente afectan aos que
Dsí o pnctan no contrato.
En cai1to a eses últimos, o millar consello que
s lles pocle daré que consulten o seu caso denantos el, aceptar os aumentos. E isto por· varias
rnzóns; por unha banda, en moitos casos a cláu'sula
-, nula. Seguramente, cando leron un pouco máis
0111 ilJo él fórmula legal de que «se revisaría a renda
m1montílncJ o ou disminuíndoa asegún aumentase
ou cJÍ'sminuí e o índic do coste da vida», botaron un
sorri o; porque ninguén coida hoxe que pbida darse
ndcxnmf1is o c so de que baixe o coste da vida. E
pr clsarn , nt
so tamén o pensaron moitos dos
prnpiotélri
c ndo fixoron o contrato e, querando
sirnplifi , r,
p clficaron somentes ' que a renda se
éllllll< 11tnrít1 nn proporción en que subira o coste da
viclu; p r con st aforro de palabras, convertiron a
c;lóu .:ul 1 on nulo. Porqu o r gla xoral do dereito re>llicl > n Códi 10 Civil qu un pacto non pode favorcc n n unha oi das partes contratantes; si no
e ntrdt s m nto s prevé que a ronda suba, somrn1tu p d gan r o propietario. Pro si poñemos
que p el' di -m inuir tamén, aínda que a posibilidade
(por el sgrac ia) é moi remota, é, ao fin e ao cabo,
un l w posiLilidade a favor do individuo.
Por outra banda, esiste a cuestión de canto nos
pockm subir. Na maioría do contratos dos que falamos. dí e qu a revisión se fará dacordo co fndice
do costo da vida; isto é preocupante pra os inquilinos. que saben o moito que éste aumenta actualmente. Pro a realidade é que non nos poden aplicar
tal índi , sonón semente unha parte do mesmo: o
qu , se refire espocfficamente ao aumento do coste
da vivencia que é, con moito, moi inferior ao do coste da vida. Aquí metémonos xa en cuestión matemótica: o tonto por cen que supón o subir unha peseta nunha barra de pan de trece pesetas é igual
qu ... o subir mil pesetas aos alquileres de trece mil.

Se alguén estó protexido realmente, ese é o
cnquilino. Aproveitémonos dos dereitos que a lei
nos concede e conozómolos. Este traballo non
pretende esgotar o tema: · Nin siquera tratar a
meirande parte dos problemas. Somente dar un
par de ideas e unha c~amada de atención pra os
inquilinos sobor dun dos principóis problemas
que hoxe se lles plantexa. E o da revisión dos alquileres: saber á quén e canto llo poden aumentar.

Por iso, o que fai subir ao coste da vida son máis as
cous.as pequenas que as grandes, como a vivencia.
Xa poden respirar máis tranquilos os que lían as supersónicas subas dos índices do coste da vida, pensando na revisión da renda do seu piso.
Esto tén ademáis a sua loita, pois a cláusula
t6nta que o propietario poida cobrar unha renda,
da mesma altura· que a que· cobran os pisos de alquiler recén é, polo tanto, somente o que estes subiron debe toma rse como índice. Pro aínda esiste
putro punto interesante. Na meirande parte dos
contratos de ·arrendalnento, a revisión establécese
en plazos de 2 , 3 ol.I 4 anos. Tal aplicación facía que
os índices, ao acumularse nesés anos, aumentaran
moitísimo. Pro neste intre tamén esa cuestión
abranguecéuse, pasto que dende hai algún tempo
(o outono do 76, hoxe prorrogado) somente se pode aplicar o índice correspondente ao incremento
habido nos derradeiros 12 meses denantes da revi sión e non nos vintecatro ou trinta ~seis meses que
se pactaran no contrato.
Si ao dito· engadimos ademáis. que non val cal quera ínqice, senón somente o publicado polo Instituto Nacional de Estadística (que xa sabemos que
sempre tira pra embaixo), e non os máis reáis e elevados das institucións e bancos que normalmente
se señalan nos contratos, atoparémonos con que a
revisión do alquiler é moito menos preocupante do
que parece á primeira ollada.
Visto tal problema, pot:Jco máis podemos decir
agora, xa que noutra ocasión voltaremos sobar dos dere i tos dos inquilino.s. Hoxe, pra rematar, somentes
mencionar duas ou tres ideas erradas que normalmente teñen os inquilinos, por exemplo, que vostede non tén por qué deixar entrar no seu piso
prop ietario do mesmo; que non é certo que, se alquila
un piso que estaña amueblado, pode botar o dono
_
c ando queira; senón que tén dereito á prórroga legal como se fara un piso sin muebles; que os contratos de viven.das por tempo definido somentes
son .válidos no caso de que se alquilen por tempada,
e que apreciar' .cando se pode qu .non fa lar de tempada é unha causa xurídicamente moi estricta (así,
os contratos dos estüdantes durante o curso, según
moitas sentencias, non son de tempada como fan
normalmente en moitos sitios); que se un mes ou
dous non paga a renda, o propietario non pode botalo por iso. Hai os procedementos legáis e afnda
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tén tempo vosted€ de pagar e seguir na vivencia.
Ouixera que poideran t irar unha consecuencia
do lido: vostede·, inquilino, tén moitísimos máis de·rei tos dos que pensa. Non se deixe amedre11tar polas ameazas do dono da casa; consulte o seu .caso e
verá que a meirande parte das veces tén ~ lei da sl:ia
banda.
·

Por todo elo. o Grupo de Teatro opl'.1xose, e somentes lle permitía
Dar a palabra pro decir caso Roberto Vidal Bodaño, un dos hoCandea de Noia, esixe a inmedia- subir a 11. Pero eu penso que pra
a caso o asoballo, embauque, m s que máis loita pola cultura
ta readmisión ao traballo de Ro- que haxa unha suba nunha causa,
insolidaridade ou amenaza• popular galega, no eido do teatro,
berto Viclal Bodaño, pra ben do pra interés da compañía, ésta tén
que caen sobre os galego1 e es- qu r facer pública a súa repulsa
noso teatro e da nosa caltura, un- que dar algo en troque·s. un servipecialmente naquelas 1itua- máis enérxica por tal feito. Roberha vez máis pisoteada, polos mes- cio millor, máis seguro. e cun percl6ns de illacionismo ffsico ov to Vicia! é un traballador da Bansonal axeitado.
·
mos de sempre, na sua persoa.
social, é o sentido desta secci6n . ca, pero tarnén un traballador do
CANDEA
p!'a que cada ún poida informar t atro popular galega como autor.
Pois ben, o servicio urbano de
e comunicarse con todos n6t. actor e director, e se as especiáis
transportes non é millar que nunUnha sección entendida como cornctcrísticas da nosa realidade
VIGO: TRANSPORTE
ca, pois sempre andan os coches
apoio ao dereito de e1pre1ór- cultural lle impoñen unha duallda-.
con retraso, chegando ás veces a
AUTORITARIO
...
mono1 persoalmente nun me- d . profesional. el tén direito a fa. un servicio, pra vir despóis 2 buE CARO
c lo, pois é moi dono do seu temdio de comunicación.
ses da mesma línea xuntos. desCon
estas
verbas,
quero
deixar
po libr non remunerado. Por eso.
de tardar media hora en vir.
póis
o acusación de adicarse a unha constancia de algo que pasa nesNon
é seguro. pois aparte de
ta
cidade
e
que
a
ente,
polo
que
uctividade «simultánea sin permism, cando do noso teatro se trata, · se a. non quere ou non se atreve que os conductores dos buses paUN XEITO MAIS
saron do carro do país aos trana denunciar.
par ',cenos un xeito máis de atranDE ATRANCAR A
Veredes: hai algún tempo, Vf- vías e 'de aquí aos buse.s, ás veces
cm o de nvolvemento da cultura
NOSA CULTURA
trasa quería subir a tarifa do conducen en estado de semi-em-.
géllcgo no senso empregado, petransporte público, de 9 pesetas briaguez, caso este último que o
rc nte sóculos, polo capitalismo
O Grupo d Teatro CANDEA dn
imp rialista que non pode ver, bai- que costaba. a 13. coidando que. que escribe estas verbas tivo ocacomo xa acaparara as pesetas, se sión de comprobar, e non unha
Noin. nt racto d despido por
o ningt:m concepto. que a cultura
pe rtc da dirección do Banco de
lle , cñd d volta ao pobo, que é o quedaría en 1 5. Entón, o Axunta- vez soia . iso despóis de protestar
m .nto, presionado polos vecinos, na compañía.
Crédito Com rcial de S ntiago, de
único e escrusivo dono dela.

O personal non é axeitado, xa
que moito$ inspectores e conductores pensan Q!-1e somos carneiros
e que nos poden tratar como !les
pete. por exemplo: «aquí mando
eu, e se non lle interesa, colla un
tasi» iso é o pan de cada día, ao
protestarlle por algo. Según o reglamento xeral de transportes públicos por oarreteira, non está permitido acoller elementos esplosivos ou que poidan manchar; ou
animáis. Pois saltan «á torera» este reglamento. Déalles cinco pesos e pode subir un parco. poño
por caso.

EtJ penso que isto non pode
ser, e alguén b tén que conocer.
aparte dos afectados, así que deixo ao voso criterio se se poden
publiGar estas verbas ou non. Deica outra.

MANuEL COSTAS FERREIRA
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O CIRCULO: UNHA
VELLA PERMANENTE
-NA ARTE GALEGA
F. SENEN
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b circulo, o laberinto; a -esp•ral tañen dende semp~e un
aquel de galego que vencella ista simboloxla aes máis ant~rg0s
cultos ás estrelas, ao sol e á lúa,
que eran os marcos pra levar a
millar canta do devalar do tempo. Mais o circulo é unha permanente da arte galega de sempre, da arte do pobo e da arte
intelectual que trascende ao pobo. Arquitectos, escultores ou
pintores endexamáis deixaron a
teima do circulo, o laberinto ou
a espiral; as necesidades físicas
do terreo e as necesidades
máxico-relix-iosas, astráis, abrigan dende sempre a unha fidelidade ao xeito de respetar a curva.
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DE RODAS
Santiago .de Compostela está
fachendosa da sua catedral, A
Cruña da Torre de Hércul-es;
Pontevedra da ei-rexa de Santa
Maria, Lugo das murallas romanas, Ourense das Burgas ... E a
parroquia de Santiago de Gaioso. no concello de Outeiro de
Rei da Terra Chá, das Penas de
Rodas.
Xa no sécu~o XVIII. o Dr. Pallares Gaioso, ne súa obra «Argos 'Divina» encol da Virxe dos
Olios Grandes de lugo, fala, an'que .c:Jun xeito marxinal, -da terra
de Gaioso:
A parroquia de Santiago de
G_aioso está situada a poucos
-kilómetros -de Rábade, pasado
Uriz e despóis de atravesar o río
Ladra. E terra . de canteiros que
deixaron! por toda a bisbarra, infindas mostras do seu bó arte de
traballar a pedra 1 a cantería.
Lembro, entre os canteiros de
GaiQso. dun xeito moi .especial,
a lnocendo Palleiro, grande e
pousón que fumaba unhos enormes cigarros, 6 Otonisio, ó Xosé
Antón de Bandelo que se adornaba cunhos inmensos bigotes,
ó Emilio de Curutela, tan polrtico
él, tan fino, apaixoado i atento
leutor de ((El Ideal Gallego». Tamén lembro a outros veciños de
Gaioso. como o Barreiriña, tan
miudo i educado, tan ben fata-

•

-

-·

•

·~-

GUIEIRO
..

•

~

L

.-._

-,,

!.

-

~

-

O

•

r

Nas mesmas chouzas circulares dos castros, o home trata de
se amoldar ao terreo, de raspe:..
talo, non habla naquil antón outro «urbanismo» que o _que a
xeografía pedía, e a xeografía, o
clima . e o fardo cultural abrigan
ao devanceiro constructor a respostarlle dalgún xeito ás suas
necesidades. A orien_tación cara
ao solpor é elemental, a solaina,
o adro, o corredor, a galería son
as millares solucións, o granito,
os lastróns de piza·ra danlle a
persoalidade da bisbarra ás vallas construccións galega~.
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das quintas labregas ou nos
señoriáis pazos.
Dende as pallozas castrexas
ou dende as constn,Jcclóns do
Cebreiro deica o xeito de traza
de grandes moimentos como o
Templo da Peregrina de Pontevedra, hai unha permanente da
plan1a en cf rculo, algo que · non
está lonxe e emparenta cos petroglifos laberínticos, coa constitución xeográfica e enrevesada
das rías, coas carballeiras, co
panteísmo de Prisciliano. co romanticismo chateaubrianesco
de Otero Pedrayo. Vén a ser todo ilo o froito dun Fisterra Atlántk;o, dun occidente que sinala a
estrela Venus -Venus nas mitoloxías represéntase cunha
vieira, coa mesma vieira dos pelegrinos a Compostela, coa vieira cristianizada dos bautismos,
equivalente ao rena<:er. Vida e
marte, unha dialéctica presente
nos soles e lúas que representan

Vivo está deica os nasos días
o noxa ao angulo, ao anllo recto,
ternos a teima de -facelo romo,
-achaflanado; velahí o varal do
-cruceirn que sempre ha ser poligonal, creando ·o que poidéramos chamar· s~n chovinismos o
«orden galego», vémolo erguendo os alpendres, os pendellos

ás animistas rosáceas. os trisqueles ... Alnda na arte do pobo,
á que tén que baixar sin paternalismos mediatizadores o inte~
lectual, hai unha forte limpa de
inspiración: Nos mangos dos
coitelos, nas zocas de pau , nas
cangas das vacas. nas sillas de
colmo, o artista ~o pobo amosa
a rosácea-; é a pervivencia dun
vello culto astral que se pe rdéu
ao traveso dos imperio?, das colonizacións. Mesmamente, no
xardín do pazo, abondan os xardíns laberínticos de mirteiras, al go que poidera significar a fecundidade ou o amor ... cavil emos no frío de. Ariadna : vida ou
morte, velahr a cuestión. Tamén
nas escal eiras barrocas com postelanas. no neobarroco do
noso século. está presente o
clrculo, ise cf rculo que cando o
asoballamento cultural o permite, alnda se amasa na arte xenuinamente galega e do pobo.

Por M. HORT AS VILANOV A
diño. e que na súa mocedade
andivera por Cuba. Contan que
unha ve-z en Rábade, o Barreiri'ña estaba falando con ún dos
maragat0s alf establecidos. Como chegara a muller do maragato, con ese descaro que algunhos chaman franqueza, dixo
asombrada ollando pró Barreiriña :
-¡Qué hombre tan pequeñi-

to!

O Barreiriña, sin vottar a testa, respostóu agud_
o como un
aHo, señalando o mouro da unlla
do ded9 pulgar:
-As esencias, señora, veñen
en frasquiños as!.
Santiago de r:;;aioso -hai tamén a parroquia de Francos Je
Gaioso- tivo as súas feiras o
día tres de cada mes, que se ce_lebr-aban nun campo situado na
aba dun monte, ben sombreado
de carballos .e cos. seus casetos
de cantería. As -feiras de Gaioso,
6 ir medrando as de Rábade,
que se celebran o dí a dous, fo·fOn esmorecendo pouco a pouco, deica ir desáparecendo to. talmente, xa ha4 ·ben anos. Hoxe
o campo da feira de Santiago de
Gaioso ·é un lugar que utilizJn os
poucbs canteir-os qu_e non están
na emigración. pra labrar a cantería. Alí siguen os carballos,
mudos fd tristeiros, escoitando a
música metálica de martelos e
cinceles. Os . casetos vanse esborrallando.

Despóis do campo da feira,
rubindo cara 6 monte, e a un
kilómetro cecáis un pouco escaso, están as Penas de Rodas.
Dende elas pódese ollar a toda a
Te"rra Chá ou boa parte dela.
As Penas de Rodas veñen retratadas na Geograffa del Reino
de G.alicia, que editóu a Casa
· Martí, -de Barcelona polos anos

vinte -e moitos, no tomo correspondente a provincia de Lugo
-que escribira o erudito don Manuel Amor Meilán. Son dous penados moi grandes, redondos,
postas sabor dunha pena. desafiando as leises da gravedade. A
súa outura debe ser aprosima- .
damente dunhos dez metros,
máis ou menos i o seu diámetro
.dunhos cinco metros. As penas
están xuntas, apegada unha á
outra. A súa contempración é
impresioante. Aínda que a súa
feitura se debe, evidentemente,
á erosión, semellan labradas pala mau do home. As Penas de
Rodas son como dous olios xigantescos, postes no outo do
monte de Santiago de Gaioso, a
espreitar a Terra Chá.
Nas Penas de Rodas hai unhas inscr1ci6s, que non sei si son
modernas ou non e que a miña
pouca sabencia -non soup·o descifrar nin i,nterpretar. Non conozo tampouco nrngún estudo sobor d~tas.
As xentes da bisbarra contan,
referida as Penas de Roda-s. a
lénda da trabe de ouro e da trabe de alquitrán: -Unhas das penas está chea de ouro. A outra
está. chea de alquitrán. Non se
sabe -rnn hai xeito de- averigualo - cal é a pena que está chea
de ouro e cal é a que está chea
de alquitrán. Si se fenden as penas, e se dá coa que está chea
de ouro, o que -o faga queda do-

oidioma
Pódenme creer que estóu falando en serio; éste é o galego
que se emprega nas traduccións
do «best-sellen; mundial da lite«Non Obélix, non te daréi poratura pra neno,s,. ((Astérix o gación. Te dixen que ca/che dentro
lo»; cJmenzamos o artículo cun
da pota can.do eras pequeno».
Como diÍla Obélix; .«este D. · exemplo, o primeiro que atopamos nada m'áis abrir a tapa, da
Eduardo púxose tolo»; pe.ro, de
serie ínintérrumpida de aberrasúpeto, ocúrresenos algo' deben
ser peculiaridades do dialecto · cións e barbaridades lingüísticas
que constitúe calqueira dos lide Ourerise, lugar de orixe de O.
bros deica agora traducidos:
Eduardo; comprobamos; non; o
«Astérix e os normandos», «A
«che» e o pronome enclftico, son
loita dos xefes», «Astéríx · lexiorexistrables. nidiamente no lin-nario», ... Semella que o traducguaxe da cidade aas Burgas.
tor se puxera con carraxe e dedi«Non, Obéllx, non che daréi pocación dignas de mellar ~mpeño
ción. Díxenche que ca/che dena recotler todos os vicios que, na
tro da pota cando eras pequepercura , dunha trngua literaria,
no»; ésta, seseos e «geadas»
se foron introducindo no noso
aparte, sería a maneira usual de
· _idioma: rexístranse dende o hif alar en todo ó pafs.

«ASTERIX,
IN GALLAECIA»

•

no dun gran tesauro. Si a que se
fende é a que está chea de alquitrán, antón arde o mundo sin
remisión algunha. E non coñoz9
máis léndas ou ditas encol destas penas singulares, aínda que
sospeito que, por forza, tén que
haber algunha máis.
Nos meus intres de vagar
compuxen unha «Cancíonciña
ás Penas de Rodas» ~ que non
resisto a transcribir:
En Gaioso, alfando a Chá,
hai dúlls penedas ergueitas.
¡ Semellan non ser verdá
redondeces tan ben feitas I
As Penas de Rodas son
dous ollas alucí(Jdos
que esplan con atención
os eídos máis alonxados.
Sí ambas penas se desfán
arde, ca mundo, un tesauro:
¡Unha pena é de alquitrán,
a outra unha trabe de ourol
Non sodes, non, canterla,
ouh penas de encantamento.
¡Temo que calqueira dla
vos poida levar o vento!
Sí: as Panas de Rodas tan airosas, tan estranas. tan pesadas
e leves 6 mesmo tempo, non me
estranatía que un df a calqueira
as leve o vento. Ese vento que
chega do Cantábrico e que, nas
invernías, gallopa a Terra Chá
como un cabalo da grea desbocado.

Por X. M. GONZALEZ
perenxebrismo jla_stra barbarismos sintácticos do xeito do reseñado e piares, se caibe; e todo
este panorama tinguido de
ahondantes castalanismos lésicos, evidentes ((morcillas» de
composición.
Ocúrrenseme varias causas;
¿será en realidade O. Eduardo
Blanco Amor, pénseno ben, o
responsable de «Xente ao lonxe>i
e «A Esmorga», narrador galego
por escelencla, será, digo, responsable asimesmo de toda esta falcatruada ?; estráñacheme
ben.
Ocúrreseme tamén pensar, e
non precisamente pra poñerlle
unha vela ~ Santa Rita, que unha vez máis se desprecia á nosa
cultura hastra o punto de non

ter un mínimo coidado coa corrección dos testes, pois senón ,
sería Imposible que se colara
tanto castelanismo. ¿ Ou será
que o corrector non é galega, ou
nort conoce o idioma? Serfa ·o
que faltaba.
E finalmente , ocúrreseme
compadecer, e autocompadecernos, en canto mem~os da
comunidade, aos cativos da ci dade cuios pais, «en tiempos de
preautonomla y cooficialidadÑ
queiran iniciales no idioma cooficial ao traveso de causas coma
ésta. Ouédanos, eso sí. un consola: que os nenos da aldea, anque seña pala falla de escolarización e penetración do libro,
non terán este .problema ; tristes
consolas de nación colonizada .

GUIEIRO
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MUSICA
De súpeto. Galicia quedóu
asulag da en discografía. Hai un
par de anos. non había discos
dos cantan tes e dos intérpretes
galegas. Hoxendía hainos; e a
montes e a fontes. E ademáis
hai causas boas.
Sexamos sinceiros: Voces
Coibes se mento foi un intento
fallido de creación dun linguaxe
musical popular. «Ez dok Amairu» (non hai trece) e «Els sezte
Jutges» (os dazaseis xueces)
otoporon as ba sos pra unha canción no euskera e no catalán.
Foron un eco do trab allo dos catalóns; e fórono por non pescudar vordadeiramente no folklore
e na música galega. Pero o que
ordéu, queimóuse, e nos derradoiros tempos estánse a facer
cousos novas que poden cambea r o panorama da música galega.
Estas causas, que apadriña a
productora «Abrente». están a
dar o se u primeiro froito: unha
música que tén como eixos a laboura dos modernos músicos
brotóns. irlandeses... e o máis
Dntorgo da música popular galega. Unho múslca que na rúa se
lle chama celta. Pero a modiiio
cos calificativos 1: non hai simplificación móls fonda ca de decir qu , íl naso música é celta. As
v e s, o criterio científico troca
n roman ticismo e chégase
afirmar que todo. ou
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cáseque todo, é celta. E celta o
orixen da lírica, da nosa música,
dos nosos cantos. O curioso é
que, en moitos dos casos. tañen
razón . Noústante, non podemos
esquencer que a nosa música
sofrlu doutros mundos que deixaron, tamén, a súa marca na
nosa nación. E por eso a nosa
música é celta; pero tamén é
europea e xacobea. Como non
se iba notar en Galicia a marea
das peregrinacións compostelanas. Sería imposible. Pois ben,
tamén sería imposible que non a
houbera na nasa música.
En todo caso. o máis import ante é que estas coordenadas
que son a ponla máis vella d.a
nasa música estánse a plantexar
como punto de partida pra un
traballo de creación e composición musical. Primeiro foi «Fonte
do Araño», de Emilio Cao. Agora
é c<Milladoirm>, de Rodrigo Romanl e máis Antón Seoane. Un
disco escelente que ben pouco
tén en común co de Emilio Cao
- semente as influencias «celtas» - e que presenta unha moi
boa utilización dalgúns instrumentos populares -zanfoña,
caramillo, flauta ... - , uns
arranxos sinxelos e cunha tfmbrica que gasta no mesmo intre
de escoitalo, e unha causa que,
inda que pareza superficial, tén
moito valor cando a música utiliza unha instrum entación que,
por anterga, non chegóu á verticalidade, ou seña, non chegóu a
dar unha nota máis forte que

outra. refírome á variedade. Este
tipo de música cai moitas veces
na monotonla. E o disco de
Seoane e Romaní, non. Polo
que respecta á grabación, ternos
que decir que é boa, e ten algúns acertos notables, coma
poden ser a grabación do rexistro da gaita, que salu moi ben.
Asemade, un dos millares
discos que saíron e un disco que ·
se ha convertir no neno mimado
das discotecas galegas.
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do francés Pierre Emmanuel ou
do gran poeta catalán Salvador
Espriu. Este tipo de poesla, en
Galicia, 'non tén tradición nin
apenas antecedentes.
O soporte retórico de Antffo-
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Barrio como dí unha nota do
editor do libro: «... neste caso e
nesta poesía atópase un poe.ta
cheo de vena, carraxe e xusto na
recta final».

MANUEL MARIA
ANTIFONA DA REDENCION
por Xavier Rodríguez Barrio.
ALVARELLOS. Editora Técnica. Lugo, 1977.

¡VIVA O
ANTROIDOI

ANTIFONA DA
REDENCION( 1)

0

-~.

TEATRO

.LIBROS
Veleiquí o segundo volume
de versos do xoven poeta lugués
Xavier Rodriguez Barrio. Xavier
Rodríguez Bar'rio é unha das voces da novísima poesía gal~ga
máis orixinales e máis persoales, alnda que a súa orixinalidade radica máis ben no estilo ou
na forma, xa que non na temática. Do seu primeiro libro Pranto
irmán, editado no ano 1974, a
este segundo, p ubricado a remates do 1977, hai unha grande diferencia tanto temática como formal. A voz poética de Ro··
dríguez Barrio foise afirmando e
persoalizando, pese ós antecedentes que se lle poden señalar.
Hai quen se alporiza moito cando a un escritor se lle señalan
antecedentes ou mesmo influencias. Como si un escritor
fara un ente qu!micamente puro. sin contacto con ninguén.
Como si un escritor non estivera
mergullado m,mha realidade social determinada e non perteñecera a un povo e a unha cultura
moi concretos. Como si o escritor estivera soio no mundo.
Dito o anterior, compre sinalar que Xavier Rodríguez Barrio,
en Antffona da redención, fai
unha poesía que pode ter as
suas raigañas nos profetas b!blicos e, concretamente, en lsaías.
misturando elementos procedentes dos cantos e dos pregos
litúrxicos. Este prantexamento
lémbranos a poesía relixiosa
castelán dos anos cincuenta e
tañtos. E tamén moitos poemas

- ..

(1)

LOIS RODRIGUE? ANDRADE

~

De esquerdo a derefta, Antón Seoane, Alan Stivell, Rodrigo Romaní
e X osé Ferreiros.
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na da redención agacha un
mundo galega no que suxace un
pavo asoballado e colonizado e
no que o home dese pavo -que
é cada ún de nós- está anguriado dun xeito arrepiante. Con
este fo!ldo colectivo e individual
ó mesmo tempo, os poemas de
Rodríguez Barrio cobran o seu
verdadeiro senso, fanse intelixibles i a súa patética mensaxe fala dun xeito moi direto e erara é
nasa sensibiiidade. O libro está
escrito con carraxe e con
paixón. A súa mesma densidade
conceptual. apolada por unhas
metáforas e unhas imaxes realmente fermosas. dende ó libro
engado e aínda un misterio
moi singulares.

un

Antffona da redención é un
poemario moi interesante, humano deica ó tremar, ateigado
de beleza e de ·paixón. E Xavier
Rodríguez Barrio é un d.os máis
notables poetas galegas desta
hora. Non quera decir con esto
que sexa o número ún, dous cu
o que sexa, como fan tantos que
escriben eneal dos nasos «homes de letras», porq4e estabrecer un· escalafón numérico de
escritores como nos repartos de
premios de algunhos colexos. é
unha parvada. Xavier Rodríguez

Farra pos, colorf ns, petardos,
papeluchos, serpentinas, gaita;
anacos de ledicia. Pasámolo ben
o domingo do antroido, cando
unha chea de comediantes-pe·liqueiros encheron de troula e
de farsa os rueiros do Castiñeiriño. San Lázaro e a Praza do
Toural en Santiago. · Ne nos, · rapaces, vellos e non tan vellos
pasámolo ben o domingo de
Antroido.
A Asociación cultural «Ü .Galo» organizaba os actos, e o grupo de teatro «Antroidm> construíu pra estas datas unha farsa
ben amañada. Falar do antroido.
das causas da sua regresión en
toda Galicia, celebrando o antroido, non é causa doada, pero
é, á vez, testimonial. Aparte os
nenas, que se adivertiron· co
«vestuario de máscara», cos
cantares, coa forma, os demáis
reatopamos, dun xeito elaborado e cun contido fresco e actual.
os antroidos que todos conocemos, e . que hoxe non son tan
doados de atapar.
O «crego» condenaba, a
·«autoridade» prohibía, o <mÍestre» «culturizaba salvaxes». e a
«xente ben pensante», colaboraba. Ao antroido. había que matalo. Todo esto ben esplicado,
con gracia, con risos. E todos rimos dos qua querf an facer desaparecer o antroido, dos que quer!an eliminar as nasas festas como un signo máis de identidade.
Con afonía, cun megéfono
sin pilas. cos mú.sculos do puño
pecho, un comediante acabóu
·«i Viva o antroido !».
Miren por onde, estábamos
a facer, un ano máis, o antroido.
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ARTE
Manuel Torres: (óleos. acuarelas e
clibuxos) Galerfa TORQUES, Santiogo. Clausura, 27 de febreiro.
Artesanla popular: Cerám icas de
Bon e, Mondoñedo, Niñodaguia,
Alba de Tormes, Andújar, Ibiza,
Tamames, Chile, México. etc. Vi dros. n1éldeiras. harapas, chaichales. Tapie s. Cristal. miniatura s de
follo dé i ta. otc. Gulerla ARCO
DA VELLA. Lugo.
Gutiérrei de la Concha: acuarelas.
Galerfa SOUTO. Ourense. Clausurn o 12 de febreiro.
Manuel Tralfero: abstracto. Galerí
VAN GOGH . Vigo. lnouguración o
11 de febreiro.
Ancla (grupo pictórico): óleos a
acuarelas. No CASINO FERROLANO.
Gabriel Noguera: pintor catalán.
En ARCO DA VELLA. Lugo.
Luis Seoane: Safu unha xilografia
de 1 00 exemplares de tirada.
Editada no OBRADOIRO DA SE.
Form ato 33 x 45. Venda por suscripción. Ourense (General Feo.
167)
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Pascual Duarte, de Ricardo Franco.
Con José Luis Gómez, Diana Pérez de Guzmán, Paco Oreja e Héctor Alterio
la primera carga del machete, de
M. Octavio Gómez (1 969). Cuba.
Cine Club ANUE. Santiago. 14 febrero.

PUBLICACIONS
O asunto Nuclear (¿Xove Nuclear? Non Gracias). Informe de
Eduardo González Gurriarán. Sociedadc Galega de Historia Natural. Voceiro de divulgación, xaneiro do 78. 30 ptas.
Nova Gafiza. Revista de Política e
Cultura. Bimensual. 150 ptas.
Vagalume: Revista infantil e xunvenil. N. 0 41-42. Mensual. 50 ptas.

TEATRO
Valdexerfa-Muros: <tO fado do espantallo» (trabalk> colectivo con
mimo musical. sobar dun canto de
X. Agrelo) e «0 T~egrama>l (paza
dramétic orixinal de M. Fernán-

dez Núñez, alumno de 8. 0 de
E.X.8.) polo grupo de teatro infantil AG ROCOSO de Esteiro. O 12
de tebreiro ás 4 da tarde. Organizan a Asociación cultural «Borraxeira» e o Colexio.
A luafta: «Noite de Lobos». orixinal ·
de X. Agrelo. polo grupo de teatro
CAN DEA de Noia. O 11 de febreiro. Hora sin confirmar

DISCOS
Agrupación Coral Endeta. Pirector: Alfonso de la Torre Piñeiro.
Columbia 9545.
Coro Airlftos da Terra. Director:
Emilio Otero Val. Columbia CPS
954~
.
Agrupación folklórico Cantigas •
Agorlmos ..Director: Rosando Mato Hermida. Columbia CPS 9543.
Alcabre. Bibiano. Zafiro

RADIO
«Fogar de 8reogón: levado por Xesús Vaicárcel e Antón Grande. en
Radio LUGO os domingos ás 9,30
da mañá.

Da terra e dos tempos: da Agrupa-

ción Cuhural O ·FACHO en RNE o
xoves ás 2,30.

FEIRAS E MERCADOS
Vernes, 1O: Bergondo. Santiso.
Narón. Montero, Gufsamo, Neda e
· Padrón na CORUÑA; Antas do
· Uila. Quiroga. Espiñeira. Páramo e
na cidade en LUGO; e A Gudiña,
Lobeira. Ribadavia, Sarreaus e
Sta. Leocadia en OURENSE.
Sóbado, 11: Boira, Boqueixón,
Castro, Mufño, Rodiño, Tea, Moeche. Cercada. Marzós e Ponteceso'
na CORUÑA; Póboa de Brollón.
Lousadela e Alo en LUGO; Barbadás. Baños de Molgas. Causo e Ve- .
rín en OURENSE; e Dozón e Gondomar en PONTEVEDRA.
Domingo, 12: Camota. Monfero,
t3oente, Camariñas. Carballo. Cée,
Celas de Peiro, Muros. Melide,
Outes, Ortigueira, Ordes. Póboa
do Caramiñal e Pontedeume na
CORUÑA; Becerreá, Miranda. Saber. Seoane. Galdo, Navia de
·Suarna. Doncos, A Pontenova.
Castroverde e Vilameá en LUGO;
Avión, As Ventas. Montederramo
e Beariz en OURENSE e Cospedriño. A Golada. Mondariz. Puxeiros e Codesa en PONTEVEDRA.

Lúns, 13: Cruces. Lestedo. Sedes.
Rianxo. e Carral na CORUÑA;
Roupar. A Barrela e Alfoz en LUGO; Bande. A Peroxa e Viana do
Bolo en 0URENSE e Arcade en
PONTEVEDRA.
Martes, 14: Gándara e VilachánRois na CORUÑA; Rubián e a capital en LUGO; Xinzo de Limia.
Amoeiro e Larouco en OURENSE ;
e Bandeira. Caldas. Ponteareas e
Vigo en PONTEVEDRA.
Mércoles, 151 A Viña. Melide. As
Pontes e Coristanco na CORUÑA;
Nadela. Ferreka de Pantón. Viveiro, ·As Nogáis, Monterroso. Castro.
Guitiriz e Ribadeo en LUGO; Aiiariz, Entrimo e Póboa de Trives en
OUREN$E e Gondomar e a capital
en PONTEVEDRA.
><oves, 1~ Betanzos, na CORUÑA:
Roimil, Monforte, Cervo. Cedrón.
e Mondoñedo en LUGO; O Carballiño en OURENSE e A Estrada e
Porriño en PONTEVEDRA.
Pregamos 61 Aaoclac.l6n1 cultu·

róls, aaoclacl6n1 de veclftot, cfm1·
los culturóis, etc. nos comuniquen
a progromacl6n de acto• cuhur6l1
e de todo tipo con quince dfas de
antelac16n, co ou ..to de poder

dar cum¡:trlda lnformacl6n. Mo..at
gracias.
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A PROTECION A MULER E A FAMILIA
llor pró noso sustento, e moitas
das mulleriñas que traballan
dende o raiar do sol non teñen
acougo da súa afostigada labor
e das moitas privacións en que .
viven suxetas. Indigno todo esto. se ben se mira, nascendo como nascemos todos cos mesmos dereitos, o home tén que
andar ao xomal, os filliños na
escola, namentras no berce do
.probe fogar o máis pequeno
chora que se desfái en bágoas.
A nai que trai o gando co sacho
ás costas. ao sentir o xemer,
~ta unha ctirreira. pra darlle un
sorriso entre suspiros e beizos,
agarimándoo contra o seu peito.
¡Cantos e cantos desventurados
tiai no mundo que non teñen
unha nai que lles dla alivio nas
súas tristuras! Penso, digo pra
min ((¿qué dif&rencia pode haber
entre uns nenos e outros, uns
ben fartos e _
b en criados, mentras outros, como se ven nos
xornáis e revistas. esqueléticos
onde se Hes-pode contar os hosps? Hai tempo que se fafa dos
Oereitos Humáns, pero hastra
agora nada se levóu a cabo. Os _
tempos van virando pouco ·a
pouco gracias :aos homi3s que
roitan con conseguir un ben mjUor pra a sociedade a forza de
penafü::iades, pra que poida chegar o día en que as diferencias
sociáis qeixen de asistir pra
sempre, que o rico séñor de facenda e diñeiro· fuxan, pra ter
unha vida máis ditosa e xusta.

e

Sólo pokl feíto de ser nai. tén
a mul~r na vida un tugar sagrado de alabanzas dignas de admiración. como acolledor de
hastra o máis fermoso que o corazón poida sentir. En tempos
antiguos. o culto á multar tivo a
súa tmportancia; no arte relh<ioso corno . pagano, os millores
mestres da pintura mostrárona
de distintas maneiras . .que quer
decir que sin a muller na vida
non habería gracia, nin gusto,
nin pasión pra namourar ao esprito. Por ela. na vida síntese
doz.ura. caracterizándose uns

sinxelos efeutos deieitosos dun
feliz vivir. E a t.nuHer por riba de
todo como unha frol sempre garimosa no corazón do seu home
como amornsiña na vida dos
seus fillos. ¡Un fogar sin ela é
coma unha naite escura sin es~
tr~as ! Cando morra unha moza.
~ coma un caravel curtado do
J<ardín da i-lusión, pro cando é o
dunha nai, é o mesmo que unha
tomba de fonda tristura. A sociedade humán é indeferente a
moitas calamidás, narnentras o
ben acomodado ngn pansa que
do traballo do campo saia o mi-

CRUCIGRAMA
. DARIO XOHAN CABANA
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Horilont6it: 1.-Tres máis un. 2.-Area gorda.
3.-lnstrumento músico· de corda. 4.-Espatlar, espare)(er. Camiño máis corto. 5:-Letres de «lio)l. Escolta. sinte.
6. - Dar pra atrás, retroceder. Aepouso. tranquilidade.
7.-Tres. 8.-Froito do piMiro. Mamlfero marino. 9.-A
máis -grande poeta ga~ga.
VertlccM1: 1.-Lugar de troque e venda. 2.-Adolta.
3 .-Consonantes. 4.-Cheirar, sentir o ulido. 5.--0eixara de fslar. ContracCión. 6. -Labrar. Desembocaduras
dos rlos. 7. - Posesivo. 8. -Abaño, instrumento de labranza. Ao revés, poema burlesco. 9. -Ao revés, cotobelo. 1O. - Planta acuática. 11. -Vocáis. 12. -Ao revés.
tanto deportivo. 1 3. - Medida do viño.

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 1
Horizontales; 1.-F. 2.-VOB. 3.-TELLADO. 4. - RU DO. ROLA. 5.-DOAR. A. CAIR . 6.-ER. ARABE. NE.
7.-LUA. EAO. IDA. 8 .-FICO . FERA. 9.-PURRELA.
10.-PUS. 11.-.-A.

ANTONlp PRADO DIAZ
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Abrimos a . sección de
· ANUNCIOS DE BALDE, como
un servicio gratuito pro todos
aqueles que qu.ei.ran pofterse
en contacto pra mercar ou in·
tercambear libros, sellos, revistas, ouxe.t os raros, organi·
1ar viaxes, e todo tipo de cou·
sas que se aparten da publid·
dade comú.n. Os anuncios deberón remesarse ao Apartado
de Correos 1031 de Sant.i ago,
Ref. A.B. (C). (un mósimo de
2S palabras).

Busco traballo como pintor da
construcción. como .peón·ou outros servicios. Agradecerfao. por
atoparme sin traballo e sin pam.
tendo que manter familia. Xo16

Manuel Varela Portos. Travesla Garáa Prieto, n. • 2, balxo.
Santiago.
·
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Profesor de auto-escuela titu~e
do. busco trabaHo en 'Galicia.. a
poder ser en.Vigo ou na Corufta.

ro.

Xurxo

laen
ital

la, 10, 2. 0 • Madrid (14). Tfno.
222 25 30. ~
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Busco corda de reló «Lon·g•nes,., mod~o de fai uns 3 5
anos. Referencia A. B. 105.
Apdo. 1 .031 . Santiago.
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Teño k>cal pra mozos/as. gos- ·
tándolles a música, pra adeprender a tocar en ratos Hbres.
improvisando. ou escoitaf calquer típo de música. Manoel

Carballo G6mei. Ap. de Correos 21 . A Corufta.

Busco traballo. Teño dez anos
de esperienda en contabilidade
mecánica. Tamén trabal-léi de
viaxante de comercio. Ref. AB

L06. Apelo. 1031. Santiago.

Emigrante galego ·en Barcelooa busca traballo como perito
electrónico en Galicia pra poder
voltar ao pals. Aef. A.B. 001
Apartado 1031 , Santiago.

Cembeo magnetofón-cessette .en mot bon uso por cámara fotográfica, a ser posibfe
t<p<>cket». Ref. A. 8. 107. Apdo. 1 .031 . San.tiago.

Valen1ue-.

Estudiantes galegos en Madrid ofré~nse a dar clases de
galega unha hora á semén.
Ref. 1.09. Apdo. ~ .031'. Santiago.

Enerueillada
Revista galega de pensamento cristián

CARTAS
Budapest, 20-8-78
Señora di.rectora:
Recibimos e !emos coo interés o número cero do voso semanario e eremos que coa súa
aparición, Galicia ganóu moito;
é unha pu~icación ben informada, imparcial e, ao tempo, fondamente galeguista.
Oesexamos ao voso periódico unha longa vida ao servicio
do pobo galego.
Infelizmente, nqn nos podemos suscribir ao vaso periódico.
Gostaríanos porén -se fose po-·
sible- recibir os números en
que haxe artigas tan importantes sobre . a tlngoa galega corno
neste número a entrevista co
señor Carbal1o Calero.
Cordiafrnente,

a laboura que os emigrados levamos adiante durante ise tempo. Incluso seguíuse a numeración correlativa partindo da derradeira aparición ahí na Terra,
que foi. como vostedes señalan,
o 1O ·de xulio de 1936. Ao reorgan~zarse eiquí a trmandade,
publicóuse mensualmente no
decurso de varios anos, e dun
)(eito intermitente despóis. Nas
suas páxinas quedóu refrexado
o traballo dos emigrados. Rexís. transe todas as tarefas que foron a paixón de Castelao, e de
todos nós; non sornentes da ArxBntina. senón tamén do Uruguai e incruso. mo_itas veces de

Dr. K61man Fahiba e
Or. K6róly Morvay
Unlversidade EOTVOS LORANO. Hungria.

Da miña oota consideración:
Acabo de recibir, ~ootamente
cun programa das festas de San
Roque, en Melide, o proiecto de
constitución da empresa que
wstedes iniciaron. Paréceme moi
ben. Sinceiramente feUcltoos.
Moi acertada a reseña '1ist6rica
de «.A Nosa T erra~. Pero permítanme que Hes se"ale qltt! está
incompleta.. ~A Nosa T erra» continuóuse pubricando eiquí, en
Sos ~res. cando as cincunstancias que se vivían ahí -guerra
civil primeiro e tiranla fahmxista
despóis- impediron a súa aparición. Nela está reflexada toda

Chile e ootros paises. Na etape
que «A Nosa T erra» cumpríu no
esiHo rexlstranse faltos que ><uzgamos trascer'ldentes na historia da Patria. Neles atopará o
factor de hoxe e de despóis unha proba da paixón que Castetao puxo na loita pola libertada
de GaHcia e como os emigrados
o secundamos: miUeiros de actos de todo tipo; lembranza todos os anos dos nosos mártires
- 1 7 de agosto: día en que foi
fusilado Bóveda-, e da Autonomía -28 de )(Unio. día en

que ( 1936) o· pobo gal ego plebiscitóu a súa autodeterminación. Milleiros de outros acontecementos. antre eles o de máis
outa significación política. como
é a constitución do Consello de
Galicia, en que os diputados galegas s~ unen pra defender os
dereitos de Galicia. constituíndo
en Montevideo un verdadeiro
goberno no esilio. e dando un
exemplo de unidade que con trastaba coas desavenencias
vergonzosas dos españoles na queles dfas. Repftolles : toda a vi da activa e todas as arelas pa trióticas dos emigrados están
reflexadas nas súas páxinas. Pota miña parte. J<úzgonw 1nformante de escepción. Primeiro
segredario da lrmandade reorganizada, durante catorce anos
ocupéi distintos cárregos e fun
.tarnén todo ise tempo adeministradcx do seu 6rgao, 11.A Nosa
Terrai..
Non me estraña que vostedes non coñezan o referente á
xeira de «A Nosa Terrai+ na emigración. Os nosos corresponsáis
ahl empeñáronse en negM o noso labor'. Non é ista a iinica fatencia. Oesto falaremos en oportunidade de facer eu ahí un vi4l)(e que matino pra moi logo; t~
vez iste ano. Mentras tanto. eu
quedo ás ordes de vostedes pra
todo o que se !les ocurra que
poida S8f de patriótica utilidade.
Cun saúdo enchido de erno.c ión patriótica pra os irmáns iniciadores. despidome de vostedes cunha forte e cordial aperta.

XOSE B. ABRAllA
BOS AIRES, REf'UBUCA AR·
XENTlNA

O EXEMPLO DE MURGUIA
Galeguismo e practica politica
FRANCISCO RODRIGUEZ

ca, de cultura, nos seus escritos, ou como Hngua
persoal n·as súas cartas,-inda que non ignorab~
· idealmente que a- restauración do galego estaba
. condidonada polo féito de.. que fora de novq .
utensilio de todas_as clas·es sociáis, é decir, por
unha politica-de unilingülsmo social. En calquera
caso, a ·práctica contradictoria, entre defensas
: ideáis e conducta lingüística individuar,· no caso
dos. precursores, non indica máis que a incoherencia sodal re.al, mate·r ial das suas alternativas,
inda · iridividualisfas, . utópicas, · redentoristas,
nunha palabra, pequeno-burguesas, pro ún i c~s
posibles~ no nivel de conciencia práctica dos individuos desta· clase social naquel intre histórico.
O único que a práctica lingüística dos precursores vi'ría demostrar é que o problema lingüístico
non é abordable máis que dende presupostos
coherentemente nacionáis e populares.

RAVE peligro corremos,
a nivel cultural e polJtico, cando se nos ab{lfa,
hoxe, con actos litúrxl. cos embaucadores, que
nos propoñen unha visión acrítica do pasado,
concebido como modelo pra o presente. Seguro que do ocu,'lta.mento
ou a- ignorancia sobre
determinados persoeiros do galeguismo imos pasar, mesmamente por
intereses pollticos antinacionalistas, á súa manipulación, pola falla dunha correcta integración
social e histórica dos mesmos. Sin esta integración, as conductas máis reaccionarias e ·ambiguas deste intre poden acadar exemplos «de autoridade» nos antergos. Manipulación que nos
vai ameazar a cotfo e contra da que debemos estar preparados.

venerable figura de Manuel Murgufa cómprelle,
tanto como a moitas
outras, unha esplicación
critica. Modelo da pensamento pouco sistematizado, representa a
conciencia contradictoria, «positiva» e «negativa», dunha determinada
clase social nun periodo Importante na longa
marcha por conseguir un plantexamento realm nte nacionalista. E evidente que Murguía
ocupa un papel nesta longa historia como, a fins
clo sécu lo XIX, outros tillos da pequena burguesTa mercantil e da fidalgufa, en condicións personáis desafoutantes e con insolidaridade oficial.
(os chamados Precursores polo propio Murgula,
Aguirre, Antolln Faraldo, Sánchez Deus, Pondal,
etc...). Unha xeneración na que se está producindo
o escachamento dos estereotipos dominantes,
españoli_zantes, na que se escomenza a reconstruir a conciencia da propia realidade -histórica, cultural, económica, sicolóxica-, na que rebule -¡ollo! -- a necesidade de nos auto-organizar a nivel galego. Estes sentimentos actúan
conformando o pensamento e máis a práctica de
Murguía, entre outro's. Mais son semente eso:
sentimentos contradictorios, de individuos crfticos e marxináis, cunha conciencia ideal da historia, sin integración coas clases populares. Condenados ao fracaso, pro necesarios, lóxicos, nun
proceso no que á forza se tén que dar esta etapa, a da galeguización incongruente e sentimental, inorganizada, sinxela corrente de opinión ,
nun país que «non tén patria».

descobrimento intelectual, ideal, sicolóxico, da
patria básase, especialmente en Murguía, velahi o seu papel comprometido de historiador, na defensa de que
somos un pobo con historia, non un pobo «salvaxe», descendemos de
suevos e celtas -pobos
europeos e non árábes-, polo que estamos a sentar unha das febras do galeguismo dereitista do futuro. Distingase, non oustante, o sentimento diferencial ista

·pretendido apartidismo
de Murguía e outros rexionalistas non tiña a intención de considerar
·:g.areguistas a todos,
·senón b de agrupar a 'to:.
-dos os .individuos galeguistas .....:..sentimento
de identidade e de ·dede· Murguía, no fondo anticastelán e anti-anda, fensá da nosa propia
luz (¿anti-español?), do europeísmo patufo, pror:ealidade nacional-,
imperialista e dun racismo acomplexado no seu.
organizándoos nun amdo galeguismo dende a posguerra deica hoxe.
plo movemento pra combater a política «centraLóxicamoote, nunha sociedade colonizada, ao
lista» e deixar de facer política madrileña. O seu
seren poetas, ·escritores, artistas os que encetan
proiecto, en canto · aclasista, era idealista, pro
o camiño da discusión dos estereotipos e da renon tan ilóxico como o daqueles que hoxe preidentificación, arguméntase sempre no nome
tenden que todos os partidos son galeguistas,
das élites intelectuáis, como únicas capaces de
arQumentando con -esquemas de ·calquera país
consolidaren o sentimento patrio e de dirixilo.
normal, con Estado propio, da E1.1ropa OccidenArela ideal de que fora a pequena-burguesla intal. Murguía, pola contra, tiña un sentido moi
telectual quen dirixira certos procesos, inútil areagudo de que o «rexionalismo» debía organizarla, inda que moi distante de quen, agora, propón a
se, non contentarse con gañar mentes indivisuposta esi'Stencia de cabezas obxetivas, aparti- . dualmente. Era, pois, a sua unha posic·i ón acladarías, por enriba do ben e· do mal, ademáis de
sista, pro non españolista, sentimental pero non
seren de moi dubidosa valía intelectual-crítica
anti-organizativa. Se os proiectos non callaron,
na hora · presente, pra presidir, lexitimándoas,
foi porque eran contradictorios e plantexados
«institucións galegas» ...
· dunha maneira elitista, ideal, pero que non ocultóu a gran falla de introdu.cción nos sectores pofins do XIX, había xa, nos
pulares
... Con semellantes presuoostos e en seprecursores, un esforzo
mellante contesto hist rico, non era posible,
por utilizar uns esqueTiña que andar máis a historia ...
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nova realidade que se
estaba a descobrir. Mur, 'l
~ ;. ¡~ °"' .. guía diferencia precisa~,; ' :-;:.1) "2-'?/. ~ d '\ mente entre · Estado e
· , .. ·\· ·\ ·~'.:,":~(< , , ,:··' Nación. Utiliza este último termo pra se referfr a Galicia, eisf como o de
nacionalidade, e sintomáticamente, cando tala
de economla ou de alternativas políticas, emprega rexión. A gradación tén un claro sentido: somos un pobo distinto, debemos ter un trato específico, mais non se fala de sobernaía ou in~e..,
pendencia. A ameaza de separación aparee como viravolta pra impoñer respeto a España. Neste caso lémbrase a Portugal, como posible protector e aliado, pesie a que non se esquece o
matiz peiorativo que ten todo o portugués en
Galicia, por causa do españolismo dominante.
No terreo ideal, no cultural e sicoló'xico, Murguía
afírmase máis radical que no político ou ecónómico. Claro que, nesto, non foi superado polo
seudogaleguismo actual, tendo, nembargantes,
hoxe, semellantes ambigüedades, incoherencias
e contradiccións outro senso, outra función, porque, sinxelamente, a realidade non é a mesma.
Como tiña outro senso e outra esplicación entón
a non utilización do galega como Hngua científi·I
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proba contundente das
diferencias entre Murguía e os seus imitado.res de hoxe, está predsamente na actividade
intelectual, na concep~fiillliiiN~~ ción e papel que debemos te.r todos na historia. Mugufa, como investigador, pensaba que
a his~oria era un ha ciencia social, esto " é; producto dunha práctica, duns proiectos. cara o futuro e dunha visión do . P8\5Qdo. En definitiva,
ciencia dialéctica. O Historiador era tamén, tiña
que. ser tamén un «rexionalista», másimo nivel de
coherericia práctica ent611 posible. Dende esta
perspectiva actuóu o escribíu. Neste ·aspecto é
máis radical, éientífico e menos mistificador que
moitos asépticos aspirantes a unha ciencia soci~I «obxetiva», aparentemente positivista e empírica, que fachendosamente escomenza a pulular polo noso pars ... O problema está na dialéctica, esto é, na asunción dos conflictos, tal e como
se producen en cada intre histórico, pra resolvelos de verdade ...

