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en po1eiro alleo 
VIVA ESPAÑA 

Asegún informa a Axencia 
Efe, no Pleno constitucional 
do Senado do ¡pasado día 25, 
somente se aprobaron dous 
artículos en seis horas 1de 
sesión. ·A tar.danza estivo mo
tivada fundamentalmente pa
las .discusió1ns en torno ao 
término «naci'Ona1li·dades» e 
ao dereito á autode't·ermina
ción das mesmas. No debate, 
a dereita reaocionaria, o 
PSOE e ·a UCD ipuxaron a ver 
quen era rnáis españolista: 

<<'En ·contra, intervino e1l se
nador socialista AguiTiano, 
auién se-ñaló que España ha
bía •dejado de se r una di·C
tadura y que 1la autodetermi
nación s·e ej-er1ce en -las 1de
mocracias 1permaneintemente. 
Indicó que Euska1di no ha'bía 
estado reprimida pm fa bota 
centralista ·de Madrid, s·ino 
por una derecha reicakitran
te ." (. .. ) "La i-nterv-ención 1del 
s·eñor Aguilera fue aplaud ida 
por e1l PSOE y la UCD." 

Pofa sua banda, «El sena
dor 1de UGD, Gomál1ez Sea
ra intervino, afirmando que 
desreonocen :la historia los 
que digan que España no es 
una nación». 

Non todo quedou ahí, •in
terveu Celso Montero, tJ.en 
conocido ·entre nós e sabor 
de todo ·dos de Ourense, 
«Desipués de una réplica a 
cargo del sena1dor del PSOE 
Cels·o Montero, quién reafir
mó lau ni·dad de España co
rno 1 p1~incipio irrenunciable, di
jo que el término «naciona
l i·dades,, es perfectamente 
asumibl·e. Lo mismo dejó di
cho 1en una . nueva intervel\
ción el senador de UCD, se
ñor Gonzá!ez Seara». 

Xa ven, desconocemos a 
historia, e por eso, non po
rleremos ser nunca galegos. 
É que hai cousas incompa
tibles ... «Ser españoles, ca~ 
si ná ... » 

A PETICION DE MAN 
DO PRESIDENTE 

1

A prensa do día 28 recolle 
en páxinas preferentes unha 

información transmitida por 
Efe que de-cía o seguinte: 

«Le ordeno que me dé 1la 
mano», dijo Ado lfo Suáirez al 
comandante Félix Antolín Hie
riz , diplomado de Estado Ma
yor, que se ·había manteni
do en actitud de firmes ne
dente del Gobierno · cuando 
gándose a saludar a·I , presi
és·te le tendió la mano tras 
el acto de toma ·de posesión 
del teni·ente general! A1lfaro 
Arregui. El comandante obe
deció y le .dió la mano» . 

.Po"la sua banda, os servi
ci os •informativos do Alto Es
tado Mayor facilitaron a se
guinte nota: 

«Durante el acto oficial de 
la toma de ¡posesión 1de1l te
niente genera11 A lfara Arre
gui, como General Jefe del 

Alto Estado Mayor y presi
dente de la Junta de. Jefes 
ae Estado Mayor, o8'le'brado 
en et! día de ayer, el coman
dante ·de infantería diplomado 
de Estado Mayor, don Félix 
Antalín Heriz, adoptó una de
terminada actitud ante el ·ex
celentísimo s·eñor Pres·i.dente 
de:I Gobierno, que ha hecho 
se tornen las me·didas ade
cua.das para corregir aquélla 

- y establecer fa resipansahili
dad final en que pudiera ha
ber in-currido el citado jefe, 
de acuerdo con la ·legislación 
vigente». 

Señor Suárez, é que dende 
que está no poder a educa
ción anda polo chan e a xen
te perde o respeto. Menol 
mal que aínda queda quen 
se sabe impoñer. 

«BIENVENIDO MISTER
M ARSHALL» 

«El l1dea1l Gallego,, do :pa
sado día 26 ,reoollía as se
guintes 1d e e 1 a r .a e i ó n s do 
agreg·ado :comerdal .da Em
haixada US,L\ Sr, Dawson S. 
Wi'lson: 

" Estoy aquí para obte.ner 
ta sobre los sectores de po-

' 
, , 

si'bil e implantación de capital 
de irni país ·en Ga'licia ( ... ) y, 
por añadidura, para inteintar 
vender rnate-riales norteame
ri·canos a las industrias ga
llegas ". 

Máis adiante, tras de xus
tificar a sua presencia , víuse 
interroga1do enico1l dos ,docu
mentos do Péintagono, recén 
.puhlrcados ipola prensa, da 
política a seguir icara a es
tabi'lización ou desastibiliza
ción dos «países arni1gos». Pe
rant·e a evi·dencia ·das inter
vencións americanas ·a traves 
das multiinacionales en diver
sos 1países do mundo, mister 
Wilson a1legou :«aque'llo per
tenece a otra época y no re-
~leja la polítiica aotua1l de 
defensa de las "libertades de
m01cráti-cas y los ,derechos 
humanos». ( .. . ) 

lnformese mister Wilson 
recorra o país e infórmese, 
porque nós xa estamos in-

-formados e sabemos que as 
sttas inversións non nos con
veñen en ahsoluto. Et amén 
sabemos dos resultados da 
sua política arrededor do 
mundo. \{ostede dí que 'foi 
a dunha época pasada. Pois 
si a modernizaron gardena 

2 I A·NOSATEIUtA 

que nós aiinda estamos por 
saír do noso atraso, pero nós 
mesmos. 

O PCG VAi CHEO 
A MADRID' 

O «l•deal Ga ll ego,, de x·o
ves 28, tras dunha longa in
formación ·eneal ·dos proiec
tos po'líticos do PCG, informa 
na mesma ipáxina, haixo gran
des titulares do segu inte: «El 
P'CG «eX!porta» la cocina ga
llega a la fiesta de Madrid». 
"l..Jlevará 3.000 kilos de sardi
nas, cinco rto.neladas ·de me
jillón y 5.000 litros 1de vino 
de Val·deorras y del Ribeiro» 
"La ¡partiicipación del PCG •e1n 
tal fiesta -según hizo saber 
e-1 propio partido- tendrá dos 
vertientes, política y cul t ura1l 
por una :parte y gastronómi
ca por otra.,, 

«Na festa que o PCE ce
lebra, lóxicamente en Madrid, 
non podían fallar o engado 
cla coci1ña e dos viños de Ga· 
licia que habilidosamente le· 
vado polo PCG, servirá sin 

dúbida pra esquencer uns 
días da política da sucursal 
galega do PCE. En Madrid 
sonaran, sin dúbida os be
rros autonomistas. 

ANOSATIBBA A venda en toda Galic.ia, Oviedo, Avilés, Gii6n, 
Bilbao, San .Sebastián, Madrid, Barcelona, Xenebra ... 

Enderezo 

Poboaci6n· . 

Desexo suscribirme ·ao periódico galega semanal 

A NOSA TERRA por un ano O por seis mesesCN,l 1~==~~11111 
Envío o importe (cheque O xiró posta/O 

transferenciaD ) 

Cta. Cte.: 2114. Oficina; Alfredo Brañas, 'Banco Simeón - SANTIAGO.. 

SUSCRIBASE, 
COLABORE COA 
PRENSA GALEGA 

ABOSADBBA 
APARTADO 1031 

SANTlAGO 

Ai, t¡irifad:fos envíos por pno serán: Galicia .e Estado Español 1.200 Pts .. Europa 1.600 Pts., Arxe.ntina 2.300 fts .•• USA, Canadá, A frica e·Suramérica 4.050 Pt~ 
Por seis meses as tarifas serán a mitade das anuais mais 50 Pts. 
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RACIONAL i 
A :NO~ TEBllA I 3 

Unha lagoa de uso l'.'Úblico nas maus da especulación E. RIVAS 

VALDOVIÑO 
OURO PURO. DA ESPECULACION 

A lagoa de Valdoviño, unha gran zona de xuncal, xunto coa 
praia da Frouseira, de máis de tres kilómetros e medio de 

máis prósimo físicamente como é o da comarca ferrolana, non 
colla as cousas como suas e tome posesión daquelas paraxes, 
porque uns cantos especuladores xa remataron a compra de 
toda aquela estensión, porque eles somentes entenden de 
neqocios e pouco lles impc::>rta arramplar con calisquera 
dereito que t.eña o· pobo, coma o que dende tempos sin 
lembranza viña tendo de disfroitar da lagoa e do xuncal. 

lonqo, é un dos catorce luqares da provincia da Coruña 
escolmado no inventario de espacios naturais de protección 
especial feito por ICONA e a Dirección Xeral de Urbanismo. 
Pero de pouco lle vai valer una cousa nin a outra. aqás que o 

HISTORIA DE 
CONDES E REIS 

Ese luqares estaban baixo o 
dominio da Coroa española. e 
foi en tempos da Raíña Isabel 
11 cando se lle vendeu todo 
aquelo a Xosé Pardo Bazán. 
pai da escritora e condesa 
Emilia . A Coroa foi moi bené
vola co Pardo Bazán. de xeito 
que o probe home tivo quepa
qar a plazos os noventa e tan
tos mil reás de vellón que lle 
costou unha· inmensa porción 
de máis de ¡cinco mil ferra
dos~ A derradeira dona foi a 

CADRO BRANCO 

Cando Galicia conte cunha Sa
nidade Pública, dependente dun 
Goberno Galego. 

Edlta1Promocións Culturais 
· ~~legas. S.A. . 
Comisión de 
Fundadorea1Accsta Beiras, 
Xoaquln. Fontenla Rodríguez. ·xosé 
J..uis. López Gómez. Felipe Senén. 
Morales Quintana. Xosé Enrique. 
Varela García. 'César. 
Dlrector1Margarita Ledo. Andión. 
Redactores e 
colabo ... adorea1Xosé 
R11'!m~n Pausa, Xasé lópez. Antón L.. 
Galocl)a.,Sisto G .. ~abana 

pobo qaleqo, sobar de todo o 
Condesa de Pardo Bazán y 
Quiroqa , ao mismo tempo 
Marquesa de Cavalcanti . A 
dona morreu fai uns cantos 
anos. deixando testas a favor 
da Cruz Roxa. a parroquia de 
Santiaqo da Coruña. a Mitra e 
tres herdeiros. ao parecer so
briños. xa que morreu sin fillos 
vivos, que. xuntos. compoñen 
unha soia parte . 

Todo o mundo coidaba que 
aqueles luqares eran propieda
de da Condesa. pero que non 
sería posible unha compra por 
parte de ninquén. xa que 
aquelo. sobor de todo a laqoa. 
era de dominio público. O xun
cal estivb sempre e aínda está . 
arrendado a veciños de Laqo. 
Pero a noticia aparecía o de
rradeiro vintacinco de aqosto. 
Foi coma unha bomba que es
toupou non somentes entre os 
máis xenerosos ademiradores 
daqueles l1,.1qares cheos dunha 
beleza sin comparanza. A his
toria ·de reis e condes rematou 
mal. 

A!fOSA 

A DIPUTACION E O 
AXUNTAMENTO 
DE VALDOVIÑO, 
COMPLICES 

Estes orqanismos· foron os 
culpables de que a laqoa e os 
lindeiros veciños señan aqora · 
o tesauro duns cantos. A 
Diputación puido compralos 
por dazasete millóns. Os espe
culadores de hoxe deron vinte, 
que foi un qalano que fai bon o 
refrán que dí: non merques a 
quen mercou. mércalle a quen 
herdou. Pero é o Axuntamento 
o verdadeiro culpable. Un 
axuntamento. o de Valdoviño. 
que tén un alcalde que dí de sí 
mismo que non val pra alcal
de. que non é político e que 
non quere saber nada de polí
tica. anque sexa de «Fuerza 
Nueva» . A maioría dos conce
llais adícanse a percurar o que 
lles convén. e andan decote 
revirados antre eles. En desa
corde co alcalde. e non por 
motivos políticos. están a tira
lo río abaixo. af~itos ás cacica
das do anteri~r xefe ·da corpo- · 

PlllODICO GALEGO SEMANA&: 
(A Coruña) . Lalo González (Ferro!), 
Paco Arr'izado (Lugo). X. A. 
Carracedo (Ourense). F. Franco, 
·Mario Pousa. Ignacio Briset. 
Guillermo Pérez (Vigo). Guillermo 
Campo~ (Pontevedra). F. Cusí. 
Emilio Veiga (Barcelona). 

P. lparraguirre. L. Auzmendi. A. Amigo 
(0.onostial. Mada Alonso. L. Celeiro· 
(Madrid). C. Durán. R. Palmás 
(Londres). Carlos Díaz (Xinebra). A. 
P. Dasilva (Porto). X. Cambre 
Mariño (Puerto Rico). E. lbarzábal. 
X. A Gaciño. Mancho Viña. Jordi 

ración. que deixou un axunta
mento de tal xeito unido na 

. corrupción que aqora resulta 
difícil atopar o camiño que 
arranxe as moitas cousas que 
están a acontecer. O alcalde 
anterior abríu a estrada do 
Laqo sin .contar con cáseque 

.· ninquén. e denantes de a abrir 
adequiriu terreos a baixo pre
cio que despois vendeu a pre
cios de especulador. Este al
calde levou o chapapote de al
qunhas pistas da parcelaria 
prá sua estrada do laqo. 
deixándoas en lamentable es
tado. Este ex-alcalde de refe
rencia. encetou con moita diq
nidade o seu mandato, pero 
maleouse axiña . E bon cono
cer os antecedentes. porque 
axuda a conocer este capítulo 
mouro da historia de Valdo
viño 

Dixemos cómplices . E se
químolo a afirmar porque eles 
poideron adquirir pra comuni
dade o que outros mercan pra 
lucro personal. 

Diseiio·~ confección• 
Pepe Barro: 
f'otografia: Bria1s Piño . 

.f.erf:!ando E!.eUas. 
Dlbuxos:X4lio Maside. Xaquín· 
Marín. Alfonso Sucasas. X·. Car1os. 
Mig1,1~I QQc~mP<?c . . 
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Administración: 
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A VIDA NESTA ZONA 
HUMEDA 

O secretario da SOCIEDA
DE GALEGA DE HISTORÍA 
NATURAL dixo nunha entre
vista recén que, de s'E! altera
ren as condicións actuais da 
zona húmeda da laqoa. moitas 
especies de interés ornitolóxi
co. coma 'a «laurus fucus», 
queivota sombriza. ou as fo
chas. «fulica atra». desapare
cerían da comarca ferrolana e 

· aínda de outras vencelladas 
antre sí. A estraordinaria 
abundancia de camarón ou 

CADRO NEGRO 

Máis dun cento de veciños da 
vita de Pontedeume sofriron 
andaclo de disentería por mor 
do mal coi1dado da depuradora 
de augas, cousa xa denunciada 
arreo polos eumeses. 

lmprenta1 «Gráficas Alpima », 
Travesía de Vigo. 269. Vigo. Dep. 
Legal · C-963-1977 . 
Dislribuie prás provincias 
de A Coruña e Pontevedra 
DISTRIBUIDORA LAS RIA$; Telf. 
209850-54 A Coruña 
Bilbao ' DISTRIBUIDORA VASCA. 
teléfono 4231933.~ 
Lugo: FOLLAS· NOVAS. Telf.·: 
217685. 
Ourense. Vda. de LISARDO. 
Barcelona. F. RAFAEL.ARTAL. Telf.: 
2433658 . 
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PREMIOS 

SORTEO 31 DE OUTPNO 
. •Onha vaixela de 
: Sargadelos de 55 pazas .. 
~r cada. Oficina. ! o desmonte c:ie-area é un dos motivos centrais da protesta dos veciños. 

eUp premio de 10.000 
ptas, por cada Oficina. 

somo 29 DE NADAL 

• Un xomal'de \o.ooo 
, pesetas, cada mes en 
1 todo un an~. · 

• ·Un coche 
~ "Ford-Fi~sta" 
¡ . • Cinco televisores 
1 

en coor de_ 22". 
· • Dez ciclomotores 
de 55~.c. 
• Clncoenta premiOs 
de 10. 000 pesetas. 

.• Clncouta premios 
••· ·5 . .,., ,.pe.setas.· 

'AORcaós·a · 
......... É 
U mFAí Ell -QALQUEllA · 
• . lliSAS QFICÍllS.· ' 

'. xeldro ·e o riquísimo plancton 
daquelas · ijUQas estabelece a\ 

; cría de munxe, robaliza, . sollo,' 
,' anQuía, reo, rodaballo, etc ., 
:. que, cando a laqoa se abre ao 
: mar. perta da Frouse ira. tone.-

· ladas de peixe saen pra me
drar nas auqas mariña s. Esta 
riqueza pode, aseqún o citado 
bióloqo e ornitó loqo, Silvar. 
desaparece r de todo, con so
ment es cheqa r a se modificar, 

:~::, .. _.:.:~~-:-~ - ~'_ ~~- ~-: 

UNHA CARAVANA FEITA NO PAIS GALEGO 
PRA DISFRUTAR POLO MUNDO 

GRANDES FACILIDADÉS 

'11~ 

LAMAS 
·' CASA CENTRAJ. .. 

Avda. de ·u Coruña, .,3 .. 9~ 
.Téifs.: 211·641-215726-2T3.266 

:e¡ 

Av. 

SUCURSAIS 
General Franco, 24 

TéJf .: . 450674 
·N,aVia Castrillón, f2 

Tétt. 56o704 

LUGO 

AS PONTES DE· 
GAllCIA RODRIGUE2 

VIVEIP,0. 

alterando as condicións de 
vida que alí se dan. 

Deixar as causas como 
están asequran a vida: modi
ficándoas, así seña dun modo 
parcial, pode matar toda aque
la riqueza. O 'dilema é moi cla
ro. 
O NEGOCIO DA AREA 

este paraxe e cómo houbo que 
desfacer a compra . 
A FROUSEIRA, UNHA 
PRAIA POPULAR 

Esta de Valdoviño é unha 
pr.aia popular. onde non van os 
señoritos. Van os traballado
res. moitos deles enfermos, 
que o sol de Valdoviño cura os 
osos sin forza e abranda o re1:.1-
ma prás friaxes do inverno. 
Traballadores que non poden 
ter un chalet, coma outros no
vos ricos, precisamente á can
ta déles. fixeron a sua chabo-

De entrada os compradores 
din que teñen poucos cartas 
pra invertir alí, pero que han 
poñer cocltes eléctricos, que 
han facer o campinq do que 
tan necesitado está Valdoviño 

. (e xa hai un dende 0 ano da Íiña de madeira e na soleira 
pera) e que han poñer botes pasan os días de folqar en paz 
pra remar, «skv» acuático e e soseqo. Alqúns levan anos e 
un sinfín de sinxelezas. Que anos no mesmo sitio, sin que 
han drenar a laqoa pra facela ninquén os arreciara dalí, aínda 

naveqable ... , e que esperan a 
axuda oficial a modo de prés
tamos e finuras deste estilo . 
No fondo está o neqocio da 
area xunto con urbanizacións. 
A area, que xa sé está sacando 
a toneladas da parte máis oc
cidental da praia, métendose 
xa na zona das mareas, é un 

. neqocio redondo. Nin paqan 
impostas nin contribución. E 
ouro puro; o metro cúbico a 
trescentas pesetas, e veña to
neladas e camións e .tonela-

sendo como é e din os com
pradores que é unha propieda
de privada. Sí. privada de uso 
público. porque aquelas ca
siñas verdes e azules de ma
deira se non poden arrincar 
polas boas . 

Aqora, xunst,amente aqora 
que se anda a falar de «liber
tada», anque non prá terra qa
leqa , cheqan os heraldos dun 
porvir sin vida facer o que non 

· fixeron nin cando tiñan paten
te de corso pra facer e desfa-

das. cer. Nin nos anos do fascismo 
Os mismos compradores foi posible esta barbaridade 

din tamén qUe non hai colo- que no nome do proqreso - o 
nos.· pero nos podemos amo- seu único proqreso- se quere 

. sar moitos recibos anuai~ en. 
'concepto ·de renda e c.ontribu
: ción por parcelas arrendadas 
dende os tempos ,de María 
.·castaña. Eiquí xa se compra a 
qaiola co paxaro dentro. Pero 
·as colonos calan. Xa saben . 
cómo se venden dunha vez 

sute ca 

Santiago de· Chile, 26 - ··bajo. 
Teléfonos 5996 39.- 59 99 72 , 

SANTIAGO 

facer onde os homes e as 
qarias·; as fochas, os munxes e 
as rás vivían ... 

O Ferro!, os· seus tr~balla 
dores, pódense ou.edar s.in 
praia. Pero esto é, vai ser. moi 
difícil de aceptar. 

A. MARTINE~ 
BARCON 

e 1MATERIAL TECNICÓ 
DE DIBUXO , 

e REPRODUCCION 
DE PLANOS 

e FOTOCOPIAS 

• 
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As · .enfer111edades 
endé111icas 
en Galicia 

que pode ser de tres tipos A-B-C; 
frente aos tipos A e C. que se tén 
dado no Brasil e en Africa . hai va

-cunas en funcionamento. Respec- · 
to do tipo B. que é a que se da ei
quí. aínda non se lle tltopou se 
ben hai esperanzas de conquerilo. · 
A sua mortalidade está entre un 
6 ~ 9 %. Frente a esta enfermeda
de. o que compriría sería unha 
educación sanitaria á poboación 
pra esplicar cales son os primeiros 
síntomas de tal xeito que se poida 
tratar a tempo evitando a marte' 
do enfermo; por outra banda. coa 
creación da necesaria infraestruc
tura viaria e sanitaria. a doenza · 
requciríase. 

As enfermedades infecto-contaxiosas que, pola su a 
~l!=lúns estudios feítos no Esta-

i mpla ntación no país en canto ao número de casos do encol desta enfermedade ten-

rexistrados, podemos chamar e!ldémicas. meninxitis. tabao demostrar que era unha en

tuber.culosis. pulmonares e certos tipos de hepatitis, ferm~dµd~ urbana , propia dos ba-
rrios e cordóns das cidades. Aquí 

etc .. teñen un orixe íntimamente . liqado ªº . proceso non está estudiada . pero polos 

socioeconómico que se dá no país e, xa que loqo, ao datos que se teñen na zona rural 

proceso productivo. Este tipo de enfermedades trarrs~ danse casos anque non tantos 
como os que se poden dar en ci-

m is i b 1 es son fundamentalmente enfermedades dades como Ribeira ou nas zonas 

«terceiro-mundistas». da dependencia, enfermedades en espansión do norde de Luqo; 

que teñen luqar en sociedades con qran peso aqrario oódese aventura~ q~~ ~ace. dun 
. . . . . . proceso de urban1zac1on 1rrac1onal 

sin infraestructura v1arra abondo. nin alcaltanllado. 'ao dispoñer da infraestructura ne-

'8tC. e faltas dos máis elernentais ·servicios sanitarios. cesaría . A maior dificultade pra 

Por estas · razóns. e dada a. 
1qrande cantidade de núcleos de 
lpoboación sin rede viaria , abondo 
sin alcantarillado e sin rede de · 
fornecemento de auqa, Galicia, 
dentrQ. do contesto europeo e do 
Estadh:.·:-Españ~L e ·a nación que 
má is· suf(e -a consecuencias deste 
tipo de ·enfermedades, con in
fluencias directas non somente 
sobre da saúde. senón tamén so
oor do ensino. desenrolo. demo
qrafía. etc. 

A pesares de que. dado o 
carácter da nosa sociedade. con 
enclaves industriais desenrolados. 
tamén están presentes determi 
nado tipo de doenzos tipicas do 
desenrolo económico capitalista. 
cánceres. cardiovasculares, dexe
nerativas. arterioesclerosis. etc .. o 
máis preocupante en Galicia. é a 
situación das enfermedades 
transmisibles que xurden do mun
do rural ainda predominante. Aca
rón da falla dunha infraestructura 
sanitaria. a mala dotación- das vi
vendas. a maioria aínda sin water. 
siri calefacción. cun qran impor
tante de humedade e sin ventila
ción. dabondo vén ter unha reper
cusión directa sobar do proceso 
da enfermedade. 

ENFERMEDADES 
FRECUENTES 

D~ntro das endémicas rexistra
bles en Galicia. tratare.mas de ver 
as máis frecuentes, indaqando en
eal das causas e efectos de cada 
unha delas: 

Os paraaltlam,o• que se 
dan fundamentalmente nos ne
nas, por ser os máis propensos a 
esta infección, poden ser de va
rios tipos. O máis frecuente e 
unha caste dp vermes que se ins
talan no intestino dos cativos; 
non é unha doenza qrave, pero 
perpetúase no a.i:nbiente. no san
so d~ que os nenos depsitanos e 
inxfren·os da t8rfa. · Estes estivos 

,van ter problemas pra comer. e 
'esto xúnquese. por outra banda . á 
probeza ·e monotonía da nutrición 
pois o leite e a carne véndese e 
non hai acceso a unha rede de frío 
•que leve o pescado á' zona. Sofren 
'trastornos nerviosos que fan que 
durman pouco. e esperimentan. 
por outra banda. unha medra infe
rior á normal. Se aos problemas 
d~n ensino alleo se lle enqade 
esta doenza que é case crónica en 
todos os nenos qaleqos. veremos 
como vai condicionar dende a 
baixa estatura dejca o problema 
da culturalización. aqravando o 
acceso á cult4ra da persona . 

Diarreas - gastroente-

combater a enfermedade e. dende 
loqo. a falla dunha vacuna. 

Hepatitis. Poi a sua 
abundancia en determinadas 
zonas rurais. podembs considera
la endémic-a . Esisten varios tipos.' 
e a máis fr:ecueiite e a que se de
nomina «infecciosa» que se 
'transmite fundamentalmente po
las aquas contaminadas. A esis
itencia de traquidos de auílaS su
perficiais en contacto co esterior e 
:sin sustancias desinfectantes 
.como a lexía ou o cloro son o ve
hí¡::ulo idóneo prá transmisión da 
enfermedade. 

rltls. l nflúen directamente sobar Fiebre tifoidea. Xunto 
da mortalidade infantil. · pois ta- coas febres paratíficas. constitúen 
mén eiquí son os nenas os máis enfermedades endémicas que. 
afectados. Dándose o caso de que nalqunhas zonas. principalmente 
no ano 72. nas zonas de Bandee nas rías. debido ~ ªº verquido das 
Viana do Bolo (Ourense). a marta- ·auqas sin depurar e o posterior . 
lidade infantil era semellante á de consumo da sua fauna . son moi 
Chile e outros países terceiro ' abondantes. As vilas costeiras 
'mundistas colocándose nun 60 / · yerquen as alcantarillas directa
'1.000 frente · á media estatal do mente ao mar. e cidades da im-
19 ! 1.000 e a"de estados como 

0

portancia de Pontevedra no·n 
os Países Baixos que estaba nun teñen en funcionamiento ninqún 
1 O / 1.000 sistema de depuración dos ver-

Tuberculosls, e unha quicios. A esistencia de epidemias 
enfermedade que aumenta arreo do tipo do cólera. non é. xa que. 
3n Galicia. en parte por se teren loqo, ninqunha casualidade . 
~squencido as medidas preventi- Si estudiamos polo miudÓ a si-
vas. de . tal maneira que última- tuación da . sanidade en Galicia. 
mente non sornen.te ternos a tu- vemos que é equiparable á de cal
berculosis como enfermedade queira país terceiromundista. pero 
pulmonar, senón que xa están a a situación é tal que nin siquera 
medrar as menlnxllls se conocen os datos que permitan 
tuberculosa~, de qravedade determinar a sua realidade. As 
con piores consecuencias que as. medidas pra solucionala xurdirían 
meninxitis meniqocócicas; pre- · ~dun conocemento esacto da si
sentan unha mortalidade dun 50 'tuación. e serían fundal\lental
% e qravísimas secuelas: ' .mente medidas de saúde pública 

MenlnJdtl• manlgoc6- pra erradicar as enfermedades 
cica• é a enfermedade infecto-contaxiosas. Unhas medi
infectocontaxiosa que máis inqre- das que sin dúbida irían liqadas a 
sos provoca (400 a 500 casos outras de tipo socioeconómico 
anuais no Hospital Xeral sin que .capaces de transformar a nosa 
esista ninqún tipo de vacuna con-· Jrealidade política. económica e 
,tra dela. Provócaa un microbio cultural. 

ANOSATEBBA /5 "" 

Son agora os propios armadores coruñe
ses os que declaran por si mesmo qu~ o 
acordo pesquelro coa Comunldade Econ6-· 
mica Europea é un fraude. A lnxenuldade e in
capacidad~ de resposta do pequeno e medio 
empresario galego, neste caso os vincula
dos pesca, parece non ter limites. Seria im
portante que agora que empezan a descubrir · 
que son sacrificados os seus intereses nas 
negociacións do Estado español co MCE, que 
-a UCD ten preparada toda unha alternativa 
que propón reducir a flota pesquelra, favore
cer a instalación de grandes compañías, fa
cer desaparecer as pequenas e medianas 
empresas, en fin ccque o pescado fresco haxa 
que compralo na CEE ••• », se organicen e ac
túen abertamente contra da politica do Esta-, 
do español, deixando de apolar alternativas 
políticas que representen · aos monopollos. 

Pra os marlñeiros galeg gos, como sém-
. pre, o problema é agudo de m aneira Inmedia
ta: o paro, o traballo eventual, a e migración, 
permanecer ao marxen· dunha serle d e ga. 
rantías laborals e sociai s mínimas que si 
protexen a outr.os traballadores.. . En fin, 
unha vez máis estamos dlante da agresión 
contra dun sector da nosa economí a que, 
puidendo ser transf ormado e puidendo 
crear riqueza pra o noso pobo, val sere des
truido en beneficio de inter eses ~lleos aos 
nos os. 

. A VISITA DO PSOE 

Por si fora pouco o televexo. a radio. os periódicos, a 
a~uda económica europea e. american.a pra afortalar a 
presencia do sucursalismo político. os partidos españo
les envían de cando en vez aos seus homes cualifica
dos a vixiar a situación de Galicia. a orqanizar «hues
tes» e a facer declaracións a propósito. 

N ista ocasión enterámonos por boca de Enrique .Ba
rón, ex-dirixente da FPS. enxendro social-rexionalista 
ao que perteneceu tamén ah::iún qrupo formalmente 
qaleqo, de que o PSOE é.federalista . Non sabemos .de 
qué tipo de federalismo se trata; a bon sequro que do 
de USA ou Alemania Occidental. non precisamente 
;dun federalismo político. económico e cultural que se 
artella a ·partir da soberanía e independencia nacionais. 

Como ·sempre. o representante do PSOE atacou ao 
nacion·alismo. dixo que ninqunha nación inte.qrada 
hoxe no Estado estaba colonizada aunque efectiva 
mente reconoce u que había «pueblos ricos y pobres». 
A solución está. aseqún el.es, en que os primeiros axu-

1den .aos sequndos o mismiño que dí a Santa Eirexa Ca
tóli~a respecto das obras de caridade .. . A millar manei
ra de aue os oobres siaan senda pobres. 

COLONIA, A O FIN 

Enteramonos hai uns días. aseqún apropia prensa 
española, que Galicia «es la reqión donde más se ve la 

·· TV». e que «analfabetos y personas sin estudios son 
fos más atraidos por la pequena .pantalla». Precio'sa 
.identificación que si parece demostrar que efectiva
mente o problema qaleqo é un problema de loita de 
clases. como din os socialistas españoles -sempre 
tan marxistas-. de loita de clases contra do (mperia-

, lismo e ad-lateres. 
Loqo pois, Galicia mal que lle pese aos chamados 

.socialistas, é unha colonia. E son os propios medios de 
:comunicación ós que ás veces descaradamente o evi
dencian asi como o carácter e función dos medios que 
empreqan. nalqúns niveis. pra reforzar a colonización. 

¿QUEN SE APROVEITA DO TERRORISMO? 

O terrorismo cheqou e continúa a crea·r qrandes be
neficios políticos. ¿ Ouén son os qrandes beneficiados, 
quén son os terroristas? Os qrandes beneficiados co
nocesen porque xa xurdi.ron .moitas veces. decindo que 
o que hai que facer é votar sí no referéndum constitu
cional. Nembarqantes. non se acaba de saber quen 
move os fios deste terrorismo que aparez com·a un · 
fado maléfico contra do que todos están i;in ser or.ixi- _. 
nado por ninquén. 

. Entófl, en Galicia. un somentes sabe-sinalar os que ; ' · 
salen beneficiados ... 
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NACIONAL 

Unha imaxe doutrora: as barracas no Camipo da . • Feira. 

O ESPLENDOR E A DECADENCIA. DAS FESTAS GALEGAS 

SAN FROll AN 
noticia, na maior parte da Non s·e sabe moi ben cándo os ciudadanos ·luQueses 

emnezaroh a festexar o santo que ocupou o solio local. alá. na 
Edade Media; h'ai quen di que foi arttes a feira que ~ festa, 
pero o qUe é se~uro, é. que, dende tempos dos que nin~uén en 

Lu~o pqde .dar a máis rern.ota 

primeira qu·i_ncena do outon_o a c1ctade quedaba envolta no 
característico ambiente de troula e animación) comercial que 
caracterizou históricamente e inda, a pesar dos pesares, vén 
caracterizando ás festas maiores de · Galicia. 

Nos no.sos tempos, o entron
que, poucas veces armonizado, da 
Galicia tradicional e da «nova 
época», ponse, como non. ·de ma
·nifesto. E. acarón dos vellos pero 
vivos postes do «pulpo de San 
Froilán» .. topamos .os · carísímos 
«chourizos estoupados» e a «Ta
berna asturiana»: acarón das 
sempiternas tómbolas. cpches 
eléctricos de Camarero e .«caballi
tos». novas «avionetas» e .«no-
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. rías». barracas como «La india en 
cueros» ou «Junqla salvaje». 
acordes cos siqnos dos tempos. 
¡Onde quedan «El muro de la 
muerte» (a xente, quen sabe por 
qué. qostaba do risco .. .. alleo). os 

verdadeira razón de ser da entida
de das festas: a feira. A feira do 
día do Patrón, era a máis 'impor
tante do país; quen a recordá. · 
afirma que viña xente de toda Ga
·1icia. León, ~.sturias e ben máis 
alá. Gado, · productos · do aqro, 
abeños. atañes. trebellos .. . Como 
calq'ueira feira, pero en qrande, en 
moi qrande. E aquí foi onde o as
pecto menos armoAizador dos 
«siqnos·dos tempos» se manifes
tou: e'. estando en contradicción 
cos intereses económicos de 
quens non Wleran a ·competencia, 
de quens qweren {e poden) im
poñer .a sua leí e sistema comer
cial. o vello Campo d.a Fe'ira desa
pareceu; e con el. a fe ira qrande 
do San Froilán; e as festas. no seu 
conxunto. empezaron a perder 
xente; ·e empezou a decadencia ... 

.................................... ________________ .-3 ~ 

loxía do personaxe, porque pa
recíame unha brutal idade con
vertir a un paisano - que os 
paisanos non son tontos como á 
xente lle parece. senón que por 
naturaleza , son moi despexa
dos- e fixen aparecer un pa isa
no que, facéndose o bobo, pero 
conocendo moi ben as cousas, 
cun comentario moi qrande-; 
e máis tarde, como resultaba 
moi monótona a cousa. ocurríu
seme ca salo e máis tarde- poñer
lle un fillq pra poñer os tres es
tamentos da aldea . todo por 
poñer unha persoa como o per
sonaxe «Pelúdez» cunha aqu
deza qrande pra ver as cousas 
como amo de casa . A muller, 
con ese bon sentido que teñen 
as amas de casa. e que. ade
ma is. presume de, ao cheqar 
aquí a vila . alternar coa xente. E 
un filio que, ao estar xa na épo
ca actual . tén xa unha psicoloxía 
nova e ve os defectos que os 
país xa non ven ; e deste xeito. 
fun facéndoll es falarn . 

, espellc;>s. os «Túneles do medo». 
o popularísimo «Barr•qa Verde». 
o «Teatro Arq·entino», onde os ra
pazolos que recén puxeran os' 
calzós lonqos iban ver a primeira 
perna ·femenina completa ... 

A carreira de mo~os, as verbe
nas, a «qhymkana» do 12. o «Do
minqo das· Mozas» ... E de fondo, a 

Hai unha fiqura clave e mostra 
do tratamento oficial das festas: 
Pelúdez e familia. ese personaxe 
paleto e «retranqueiro». pro co,n 
certa <<aqudeza» que, en conxun-

, 

to. conforman ese arqµetipo do 
autocolonizado que tan bos servi
cios á ideoloxía- españolista lle tén 
proRorcionado. da man da mala 
vontade ou sinxela iqnoran·cia, 
qu_e eso nor:i o sabemos. de certos 
cronistas oficiais .. . 

Nas festas dó San Froilan. a 
traveso da prensa local e da 
imax.iriación popular está pre
sente· o « Pelúdern . Trapero Par
do. o seu pai en certo xeitp. defi
nía así o personaxe pra A ·NOSA 

TERRA : 
«Ü Pelúdez é un personaxe 

que nace na priméira década do 
século con «El Proqreso» ; da
quela querían representar con 
ese personaxe ao paisano incul
to. ao paisano torpe que cheqa
ba ·aquí e que se admiraba de 
todo. Má is tarde, alá polo ano 
38. encarqáronme a min de que 
sequise talando do que decía e 
tiven que facelo falar. referíndo
me máis ben ao pánorama de 
Luqo. Entón cambeille a psico-. 

-, 

,<~Chegará ás festas o P ·opul8r Pelúdez» 

. ;~~f f ~f i:!í;:~~;~~ :~B~ · , fü?f ~:~ff:~:¡~º~J~{±;t~~ ' .. ••• ·:z~~i~~f i~~~:?;~~::!~~ 
personaxe que arios máis tarde -. b,ase duriha peq~eniña escolma.. ·queda en area». 
collería da sua man Trapero Par- · de frases de caqa uri dos perso-
do (baixo o pseudónimo de Tra- naxes. irnos teptar interpretar o Fala a Filomena: «Y que pon-

. pacero} pra aparecer ano . tras siqnificado da . serie e as razóns · qan un paso de capra o como se 
ano. sen pausa . deica hoxe. O do séu ésito entre o público lu- llame en la carretera de La Co- · 
personaxe de Pelúeez comple- qués. ru.ña para qué los cativises que 
taríase coa sua muller Filomena O Pelúdez dí. por exemplo: van a la escuela de San Froilán 
e o seu tillo Peludeciño. Os per~ «E nos axuntamentos a boa per-
fís psicolóxicos dos tres respon- sona ·non sempre é o méllor 
den a esquemas sen qrande v~- concexal. Toaos os que eu co-
riación : o Pelúdez quer ser ar- nozo son bos como os cachos 
quetipo do labreqo observador. de carretera que amañaron den-
retranqueiro e burlón; a Filome- des de Garabolos a Guitiriz. que 
na represel')ta á muller lista. e . so~' bos de verdá. Pro a min 
con «chispa»: non é ninqlmha dáme pros concellos xente de 
coitada e o home non lle qana xenio. que seipa decir <q rion ! » 
en picardía e sabencia; Pelude- cando conveña e «ísí!» •cando 

,ciño é o rapaz desperto e inque- deba. inda que o sí vaia contra 
do que tacha ao.s pais de anti~ os seus intereses. Que a veces 
cuados e quer representar a por ser boas personas hainos 
nova visión das causas da mo- que din amén a todo ... ; E eso 

puedan pasar. pues un día cua
lisquer aparecen uno o dos es, 
maqados por los autos que pa
san por allí acentelleado,s» . 
Despierta. pasmón; no senqas 
un caquiños. que nosotros po
demos votar a quien nos salqa 
de dentro. que ya se arremató · 
aquello de «como no votes por 
fulano: .. !» 

6 o Peludeciño na barraca de 
tiro: «Eu apunto ben . Pero' istas 
car,abinas están máis usadas 

cedade. - non lles ai:;ai aos intereses dos QUf'.l .a Conferencia de París, e 
·.· 'Toda a serie dQS _Pe.lúdez («E veéiños!» tampouco .con elas se pode ta-

·. 

· ·. cer ~a.da. P~rque o anqu'lo de in
. c'itjencia · nori. ·fai triánqulo coa 
, rentá . q_!.Je pasa polo pu.nto eje 
mira. e a coordenada no.n está 
a_comodada á coordenada que 
ha de sequir a bala e así a curva 
do·proyectil non está fixada .. :» E 
tar:nén : «Hai tiatro. que poñen 
unha sobre de Cunqueiro. E o 
tiatro é un dos medios· que os da 
xuventú ternos que decir cousas 
que non se din» . 

Entre o público ciudadano de 
Luqo, a serie de Pelúdez callou 
con ésito porque proporcionaba 
á pequena burquesía a imaxe do 
mundo da que procedían. pero 
co cal xa non se identificaban. 
Os tres p'ersonaxes 1encarnaban 
á perfección a suma dos tópi
cos. de lu-qares comúns (nas di
mensfóns' positiva e neqativa) 
que encheron a imaxe do labre
qo naleqo durante moito tempo: 
o horne retranqueiro, a muller , 
castrapista que quer falar es-

· · pañol, pero o qaleqo, o seu idio- · 
ma. asómalle por todas partes' 
(léase d intento frustrado de se 
asimilar á linqua e máis aos xei .: 
tos do colonizador ... ) e. en fin . o. 
neno. o rapaz mínimamente 
contestatario que non acouqa :· 
coa manéira de ser. coa mane.ira 
de vivir dos país. Son o espello 
perfecto dos «colonizados e 
alleados» do noso país: os «da 
cidade» óllanse nel, e a lectura 
elles qratificante porque os libe
ra cli"o que f.oron 
pe.ro que non C.ue
ren ser, porque están na 
fase, de asimilación ., de absor
ción total na esfera do coloniza- . 
dor. Dahí que resulten tan «có
micos» os fa lares da Filomena .. . 
dahí qu_e a crítica do Pelúdez 
non alporice aes.posibles intere
sados nen resulte a!'.Jresiva. dahí. 
finalmente. que as críticas do ! 
Peludeciño non pasen as máis ·. 
aas veces de arroutadas perfec--. 
fomente asimilables ... ' 

-
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Andres Torres O:ueiruga, teólogo influido polas clistintas 
correntes que tentaron renovar o pensamento cistiano e, máis 

directamente pala corren~e alemán; non libre .de certo 
elitismo racista, que xa tirra incidido a nivel - filosófic~ 

sobar do galeguismo histórico, principalmente de 
Risco. Con abondante obra publicada en galego. 

amósasemos como un galeguista a nivel ético e sentimental. 
anque a nivel político vexa a Ga!icia en España e a nivel 
cultural en Europa. Pre,ñado de voluntarismo, 
ao seu traveso , tenta compatibilizar certa 
abstracción relixiosa con problemas sangantes da nasa 
realidade1 sempre dende o estrado do seu pensamento .. , 

. TORRES QUEIRUGA 
Acadar unha igresa fidel a Galicia 

A sua estracción social res
ponde á níedi1a do orixe dos 
cregos en Galicia? 

-Sí, eu creo que sí. - Son 
filio dun mariñ·eiro, dunha fami
lia normal. e penso que res
ponde ao estracto xeral dos 
cregos en Galicia, como en xe
ral, penso eu, se vai achegan
do á media de todos os que 
estudian en Galicia, aínda que 
queda demasiado elitismo. 

En canto á evolución da lgre· 
xa en Galicia, pensa que co
rreu parella ao movemento so
cial dos últimos tempos na no
sa nación ¿ou produciuse algún 
tipo de desfase? 

-Eu penso que na lgresa 
hal movementos minoritarios, 
iba decir perfectamente sincro
nizados cos diferentes move
mentos que se dan na socie
dade. Como conxunto, creo 
que, desgraciadamente, tamén 
responde ao <:onxunto da so
ciedade galega; que evolucio
nóu pouco pra o que debera 
evolucionar, e indubidable
mente, creo que tamén hai que 
admitir, porque quizais seña 
natural, que a evolución da 
lgrexa está en certa maneira 
condicionada pola evolución 
social , encanto que os homes 
da lgrexa e os cristianos son 
tamén xente que está metida 
na sociedade, que responde 
aos mesmos estímulos , e que 
trata de dar unhas respostas 
parecidas dacordo "..:oas diver
sas posturas. 

O seu papel dentro deste 
proceso, ¿cal é? 

-Tenta ser o proceso dun 
home de pensamento, A miña 
aportación á lgrexa, como á 
sociedade galega, paréceme 
que é dende o pensamento teo
•lóxico, e neste senso, eu, que 
me parece que desper.tei moi 
pronto prao problema de Gali
cia, tentei sempre facer unha 
teoloxía que respondera ás no
sas necesidades. e quixera se
guir nesto, aínda que non é 
sempre fácil porque aquf hai 
unha dialéctica nada · sinxela 
entre o ser fide.I a esta reali
dade concreta ·0 estar atento 
aos progresos que se dan na 
teoloxía mundial. · 

¿Qué é o que de·fine a sua 
línea eclesiástico-social? 

-O que máis me caracteri
za, e o que eu quixera que 
me caracterizara, é acadar un
ha lgrexa fidel a GaHcia. Polo 
tanto, pode chamF.lrse unha 
actitude nacionalista en c.rt.J 
penso que a l,grexa si quer ser 
algo, si quer servir ao home, 
tén que ser unha lqrexa per· 
fectamente encarnada- na pro
blemática de Galicia. 

De todos os xeitos, os o;eus 
plantexamentos teolóxicos es· 
tán vencellados a algunha co
f'rente europea ou americana 
¿"Non sí? 

-Sí, eu penso que hoxe cal
quiera que queira pensar tén 
Que estar fln contacto coas 
distintas correntes que se pro· 
ducen no . mundo da teoloxía. 
Xa que logo, evidentémente, a 
miña teoloxía trato de ·apren
dela nas correntes que teña 
á man. ' 

Eu teño moito · influxo da 

teoloxía alemá, recihín un for
te impacto da teoloxía suda
mericana da liberación; porque 
tiven a sorte de asistir ao 
1 encentro do Escorial. Daque
.Ja escribín un artículo que se 
titulaba ·De Ga~icia a Gal icia 
pasando por América»; é un 
pouco o que nós teríamos que 
facer eiquí en 'Galicia: poñer
nos realmente ao servicio da 
liberación do home galego. 

De todas maneiras, os meus 
Intereses intelectuais son nor
malmente máis amplos, e, en 
fin, toda teoloxía me interesa 
aínda que por temperament~ 
iríame máis o especulativo e 
dogmático, e ás veces o que 
teño, é que por fidelidade á 
Terra tratar de meterme en 
problemas xa má.is concretos 
pra os que ao meHor non es
tou ben preparado. 

O tipo. de teoloxía que fai, 
¿é dalgún xeito europeísta ou 
pode enlazar co galeguismo 
culturalista de igual modo euro
peísta? 

-Diría que en min hai dous 
factores , lndubidablemente, hai 
unha compoñente, á que non 
quixera renunciar, europeíst'il 
no senso dun universalismo 
cultural e que tratá de enrai
zarse nos grandes tE.mas , nas 
grandes preocupacións do (:fll
samento, da filosofía e da teo
loxía de Occidente. E doutra 
banda sintome moi impactado 
polo fenómeno da liberació!l, 
que por outro lado tamén se 
dá en Europa, a través da teo
foxía política; sobre todo por
que sinto un compromiso moi 
primario e fundamental cos 
prohlernas concretísimos da 
nosá Terra, é que teño máis 
afinidade coa teoloxía. que se 
dá en Sudamérica. 

¿Peosa que Galic.ia se pode 

equiparar dende todos os .pun· 
tos con Europa, ou ben a súa 
problemática tén máis que ver 
ao mellor cos países coloni· 
zados? 

-"Gustaríame situala, a pe
sares de todos os defectos de 
·Europa, pro reconozo que real
mente estarnos nun'ha situa
ción ambigua, en xeral toda 
España, e en •Galicia quizais 
de xeito máis acentuado. Xa 
que logo, penso que, queirá
molo ou non, estamos plena
mente metidos na cultura euro
pea occidental, pro ternos .pro
blemas serios moi típicos do 
Tercelro Mundo. A situación é 
ambigua e non se ·pode defi
nir por un lado. ou por outro. 

En canto ao movemento po
lítico que se dá en Galicia? 

-Véxo o tremendamente am
bigüo. Eu agora acabo de che
gar de Madrid, alí estiven nun
ha xuntanza con xente de toda 
España e ás veces trataba de 
esp·licarlle a aquela xente a 
situaci'ón de Galicia, iporque 
hai un desconocemento e un 
desenfoque -brutal respecto de 
nós. Unha das cousas que eu 
decía sernpre era que ei:i Ga· 
licia a situación é boa. Hoxe 
ternos un gran ivel de concien
cia, de sentimento do que son 
os problemas de Galicia; xa é 
moi distinto a espresión deste 
sentimento, a espresión desta 
consciencia dos . problemas. e 
aínda moito máis deficiente é 
a articulación concreta política 
desto. 

Neste senso, penso que non 
estamos acertando demasiado 
en Galicia. É decir, que ternos 
un gran ·potencial politico ga
·leguista de transformaciól'l da 
11osa sociedade presente na en
traña do pobo, pero estamos 

de querer ter eficacia real. 
¿Qué pensa que é o gale

guic;mo e por qué xurdíu? 
-Pra min hai o descubri

mento de que pertences a un- · · 
ha comunidade cultural e rea'! 
rio senso de que participas en 
problemas reais. E moi certo 
que en Galicia foran os inte
lectuais os primei ros .en des
cubrilo consci·entemente. Quen 
o conservou foi o ·pobo que 
estaba desposeído da sua con
ciencia e que, xa que logo, 
non era capaz de espresala, 
de artellala. Foron unhos pou
cos intelectuais os que empe
zaron a descubrir que hai unha 
unidade e unha realidade. E a 
medida que se iha descubrin
do, iba revarquéndose no po
bo, por tanto, volvéndolle o 

· que ésta minoría descubrira . 
volvéndolle esrp.líci tamente, e 
éste é pra min o proceso máis 
importante que está hoxe en 
curso, e que é hoxe máis ma
sivo que nunca, de que os ·ga
legos formamos unha comu
nidade moí· unitaria, moi real e 
moi con~reta . Que seña máis 
que nunca non quer decir que 
seña abando, porque aínda te
rnos que abrilo moito máis e 
penso que -ésta é tarefa fun
damental hoxe: o conquerir 
que éste descubremento da 

en ·gran parte malgastándoos. pertenencia fundamental a Ga-
quizais por plantexamentos licia non quede preso nun cer-
idealistas de máis. por 1,mha to elitismo. nin siquera· en po-
división realmente hrutal entre siciór1s políticas moi en punta, 
nós, que nos fai perder ener- senón ampliar a base desta 
xías en problemas secundarías, conciencia aos diversos .-estrac'-
Creo que estamos aínda moi tos sociais. 
lonxe de atopar os camiños ¿Cómo enxuicias as deser· 
dun . auténtico artellamento, clóns habidas dentro da lgre-
dun·ha política que lle dea sa- xa? 
!ida a estas potencialidades Eu penso que en Galicia se 
que me parecen moi reais e'n deu unha deserción escesiva 
Galicia. das ringleiras da lgrexa. Habe-

¿Qué pensa da dialéctica en- ría que ir á rafz profunda. E 
tre sucursalismo e nacionalis- aquí hal algo que me preocu-
mo? ¿É real ou ficticia? pa moito a nivel galega: é de-

-Eu diría que hai o proble: cir que somos unha sociedade 
ma de fondo. Diría que hai un- cun ailto grado de anomía, unha 
ha opción fundamental que de- sociedade pouco artellada in· 
be ser previa a todas as outras ternamnete, unha sociedade 
a opción por Gali.cia concreta- amorfa que consume unha 
da nos problemas de Galicia. enorme cantidade de enerxías 
Pra mín, esto é o primeiro e a todo o que aquí quer servir 
fundamental, e esto é o que a Galicia, e entón, esto tende 
a min me fai sentir unido ou a producir un gran cansancio 
separado doutras persoas. Dis- na~ personas que Rueren de 
tinto é o artellamento que se verdade traballar 1por Galicia. 
lle dá a este sentimento. Por- Realmente penso que en Gali-
que eu penso que ao querer cia. fai falla unha cota máis 
artellalo política e ideolóxica- alta que o normal de heroís-
mente pode haber actitudes mo, de sacrificio, de altruismo 
máis esclusivistas' e outras pra permanecer nun servicio 
máis dialogantes co resto de fidel a Galicia. Pra · min es'I> 
España. _ .. esplica a deserción de moitas 

Eu .pediría cautela, non lan- persoas, que non é por mali-
zarnos ás pouliñas nin anate- Cia . senón moitas veces por 
mas. senon que un'ha vez su- cansancio ou aplastados pola 
posta esta opción fundamental dificultada da ·tarefa. E un fe-
por Galicia, re~petar os diver- nómeno da sociedade galega 
sos. artellamentos. Naturalmen- en xeral e que se dá claramen-
te, dentro de certos límites, te na lgrexa, quizás con menos 
é decir. dende o momento en xusctificación xa que {ji a-lgo 
que determinadas aptitudes de tén a Fe é precisamente un 

. cofaboración rompen este com- apoio da esperanza. que tén 
promiso con Oalicia, a min xa motivaci·óns transcendentes 
me ·parecen ilexítimas. AgOra, precisamente porque, digámo-
tamén penso que tén que ha- lo así. o 'n.oso fundador foi un 
ber un realismo na nasa apti- home que sou.po aguantar dei-
tude política; queiramos ou ca o último momento do fra-
non, Galicia está moi implica- caso e non se rendiu nunca 
da co resto de España e té- ao peso e á inercia da sócie-
molo ·que ter de canta á hora dade. 
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Un colexio .Pantasrna 
~or un decreto do Ministerio de Educación e Ciencia. ---
aparecido no Boletín Oficial dq 4 de setembro de 
1975, ordénase a constitución dun Colexio Nacional. 
en Sántiaqo formado de 24 ~nidades e unha ·de 
educación preescolar. O decreto non fala pra nada de 
presupostos e da ubicación do Colexio. 

Entón, nace, como parte inteqrante do Instituto 
Femenino «Rosa lía Castro», que lles proporciona 
unha parte do edifi~io. Pero esas 25 unidades vanse 
·ampliando hastra tal punto que hai que recurrir pra 
meter ás nenas, ao Seminario Maior e o Instituto 
Masculino, que se comprometen a ceder · parte das 

: süas instalacións pra ors:ianizar e qarantizar o ensino. 
Así, un Colexio Nacional de EXB, en teoría, vese 
dividido en tres edificios a falla dun propio. Hoxendía 
canta con 35 unidades e· cunha poboación escolar de 
1.500 rapazas, máis ou menos. 

O ritual da política educativa. mental é o non termos un edificio· 
como o 'da política laboral:econó- · propio; o .€starmos divididas en . 
'mica ou social. vai ericamiñado a 'tres centros obstact.ilíz~rios a i>la'
salvar as situacióhs provisionais e nificación das actividades. as rela
conflictivas sin un enfrenta.mento·- cións directas. a coordinación do 
directo cos problemas; así. as cri- .Profesorado. Pero aínda máis ab
sis a todos os niveles repítense ·surdo e contradictorio é que a lei 
porque as bases se manteñen so~·· ; obrique a contar cunhas instala
bor da irracionalidade. e do «sair . 'ció ns e Cfédlii'ftamentos corresp·c;,:;:-· 
do paso». como seña. sin tratar dentes pra realizar unha laboura 

1de buscar as solucións cóncretas. 1axeitada e nós nin tan siquera 

FALAN AS MESTRAS 

«En principio. o número de uni
c1ades ideal nun colexio sería entre 

~ e' ·20. é c'ada' aula debfa terae~ 
20 a 2,5 escolares. o que benefi
ciaría as relacións entre profesor e 
alumno. O trato sería moito máis . 
.Persona,. En canto á nasa situa
,ción concreta. o problema funda-

PONTEDEUME 

contamos cun solar. Aqora mes
mo. por ·exemplo. a dirección do 
:Instituto masculino pro.porcióna
¡nos unha aula que vamos ter que 
>dividir en catro partes; sabemos 
que esa non é a solución verda 
deira . pero o que non se pode atu- . 
rar é est'ar dous cursos na mesma 
clase. impartindo materias distin-. 
tas. porque é contraproducente 
'.P~ás rapazas. Todo é pr~stado; ·: 

A dis.entería. 

aínda que nos dean facilidades .abafadas poi a falta de espacio · 
abando pra ir tirando. de todos Elas quixeran estar instaladas nüñ-
xeitos. esto impide calquer posi- edificio que contase CUí) laborato-
ble iniciativa . Ademais de dis- ria. cunha aula de música e os 
poñer de clases pequenas. onde seus correspondentes instrumen-
·as nenas se amorean . cáseque tos. con instalacións deportivas. 
non se pode unha mover entre as cun patio- pra sair no recreo hastra 
mesas. Pra utilizar o ximnasio ·"cunha 'piscina . E o incomprensible. 
ternos que axeitar o naso horario · ·era. pra elas . .. Que non se deran as 
ao do Instituto. En suma que ista clases en qaleqo. como pasa nou
situación é antipedacióxica O que tros países do Estado. 
é i~concebible é que levemos así ·. · Asimesmo. o Presidente da 
tres anos. que a solución non che- Asociación de Pais. díxonos: 
que e que os. o.rqanismos bficiais «0 problema hai que enfocalo 
se desentendan». dende o punto de vista sequinte: 

As .. nenas .. poi a sua banda. non · non poden funcionar institucións. 
;entenden. primeiro. cómo están nin servicios. nin activ.idades: se 
tantos . na · mes.n:ia clase. están non se dispó.n dunha sede. entón. 

non hai xeito humano de que se 
poida orqanizar o sistema de coor~ 
' dinación do ensino. Nun centra· 
sin instalacións. non se pode levar 

· ao cabo unha áctividade de con-
trol. En principio. faría falla unha 

á conla do Sr~. :alca,de 
biblioteca. un local onde se poi
dan xuntar todos os estamentos 
do colexio. espacio onde as nenas · 
disfroiten dun descanso lóxico en-

_ . S. Pl~EIRO, . 

Máis dun cento de persoas, ases:iún fontes da -0 Axuntamento '. ou. ·se se quer. o 
Alcalde. que vén senda a mesma; 

Dele·~ación provincial de Sanidade, sofren disentería ·· · -- -
causa? A amañar as eleccións as 

tre clase e clase. O que non e via
ble e a creación dun centro sin 
presupostos. sin soares. sin un te-

· rreno onde construilo . Por exem
p.lo. no Instituto Femenino r~ci~ 
mos queixas de que as nenas de 
preescolar non podían sair _.o pa::_ 
tia . ou estar polos pasillos. cando 
lles tocaba o recreo. porque me
tían moito barullo e interrumpían 
as clases doutras profesoras. Aca
baron deixándoas metidas nas au
las» . 

«Parece que as institucións en
carqadas dista problemática se 
pasan a pelota . O Ministerio dinos 
que. unha vez disposto o terreno 
xa el se preocuparía de acondicio
nalo; niste caso. sería o Axunta- · 
mento quen debería proporcionar 
o solar. Así. cada un desmárcase 
da cuestión decindo que é outro 
o que tén que solucionar o prÓble
ma e entramentras se1=1u imos sin 
edificio e sin alternativa . Por outra 
banda. e aseqún declaracións do 
Inspector de EXB. hai colexios 
que ·teñen· a plantilla sin cobrir .' 
con plazas vacantes de alumna
do; e nós ternos problemas de es-

, pacio. o número de rapazas au
menta . e cada vez hai máis difi

. cu Ita des pra darlles cabida» . 

dende a semá pasada en Pontedeume. Sen dúbida, . cámaras Aqrarias. a poñer a dis-

son moitos máis. O andacio desmou ·es·colas e · posición de AP. da q·ue é xefe co-

internados, o Cuartel da Garda Civi.L que' tamén marcal. a Briqadilla ' municipal de 
EMBALSE DE PORTODEMOUR.OS: 

- : trabal adores e as escalas estatais. 
enferma ás veces, co 80% dos seus efectivos na a pescar todo o vran pola comar-

ca ma, os consultorios cheos, os medicamentos ·contra ca do brazo de Manuel Fraqa. e· 
aqora. atende á diputado Victoria 

·a disentería ess:iotados nas duas farmacias da vil a. · Fernández-Esqaña. que. po.r certo. 
visita de Sanidáde, 'percura de mostras pra determinar h·ai mese~. en Redes. dixo que 

a causa ... Unha auténtica película de tres días en p~rtenecía á X~ne~ación Nós. E o 
'Pontedeu me'. Sr. Alcalde concéd,elle b torreón 

dos Andrade ao director de TU en 

Os máis afectados foron os ne-. 
nos pequenos de entre os oito 
meses e os cinco anos. que hastra 
houbo que internar a varios n-0 Fe
rrol e A Coruña . E a Deleqación 

· provinc;;ial de Sanidade vén. de de
.. cir que non esiste qravedade. por 

ser a causante a bacteria áno-
. meada «shiqella somneÍ». pro
ductora de disentería. Aseqún pa-• 
rez. -O vehículo dela foi a auqa da 
traquida. que. aseqún se dixo .. 
che~ou a pasar tres días no depó
sito sin ·se clarar. 

.Este é outro aviso que recibe 

do 27 de xaneiro. na que se pedía 
· auqa clara e· sana. Tras dunha 
asamblea .popular na que se acu-

. sou _á Alcaldía da culpabilidade da 
situació~. anameouse unha comi~ 
sión pra se entrevistar con ·ela ... No · 
Axuntamento. sóupose que,o Al
calde estaba en Madrid. e a ~ñtre-· 
vista foi co concella l Sr. Quintero, 
quen. afirmado que o asunto da; 
auqa o levab·a directamente o al
calde co fontaneiro municipal.· 
comprometeuse a informalo á sua 

· volta de Madrid e a conquerir 
unha entrevista da Comisión coa 

; másima autoridade municipal. . Po'ntedeume. da situación provo
cáda pÓ.r unha desastrosa tra1=1ui 
da de auqas. que xa fara motivo r E o ~lcalde voltt•u pero de 
prá prirri'eira manifestación que se xaneiro a outono, non convoca a 

' recorda na vila. . .. : ninquén. e º·-Sr. Quintero. a~~ 
Xa lembrarán os lectores que parece. desapareceu do Axunta-

no número 2 de A NOSA TERRA. mento. · · 
r informábamos da . manifestación '¿A qué se adicpu dende aquela 

! Galicia . Euqenio Pena. pra casar 
¡un fil lo. acto contestado ·por pin-
; tadas . e carteles anónimos que · 
íprovocaron o traslado do xantar 
municipal ao adro · románico de 
Breamo; sique a érqu~r monolitos 
(tódos os arios ternos ún. o derra
deiro. adicado á Marina españo
la). a anomear tillos adoptivos e 
predilect0.s a razón de cada seis 

; meses e demais «actos rituais» 
;de «liturxia» ben col)ocida: . re
cepción consistorial. placa. rua 

. adicada e xantar. 
· ¡E os partidos políticos? PCG e 
PSOE calan. á espera. aseqún din. 

' das prósimas eleccións . munici
pais. ou. en casos. conceden o',. 
seu espreso beneplácito. Some.n
t~ os nacionalistas veñen pedindo 

.: a dimisión poi as su as ac;;titudes. 
como a de hai tempo, de mandar 
descolqar unha pancarta que re
clama~a a leqalizaCión da UPG. 

Enfrentamenlos 
e detenciOns· 

Os veciños de trece parroquias 
afectadas polo embalse de Porto
demouros. construido por Fenosa. 
concentráronse diante do xul!::jadb. 
de Lalín pra pedir a libertade de . 
dous veciños. Xesús Reí e M. Por
to. presos dende hai tres días ao 
parecer po.lo peche no túnel da 
central eléctrica no pasado Nadal. 

Os concentrados; unhos dous
centos. estaban apoiados pola 
·AN-PG . e tamén se sumaron ve
ciños de Lalín e afiliados a outros . 
partidos. A partir da unha da tar
de. os concentrados cortaron a 

, circulación da carretera Santia1=10-
0urense. A G.C. intentou disolver 

· aos veqiños. pe.ro perante a resis
.tencia distes. pediu reforzas. As 4 
v1 media da tarde cheqaron a Lalí11 
un autobús da G.C. procedente de . 
Pontevedra e outras forzas das vi
las próximas. 

A esa hora. a G.C. dirixida polo 
capitán - da Estrada empezou a 
lanzar botes de fume en contra 
dos manifestantes; ao parécer ta- ~ 
mén un número cheqou a disparar 

. ¡ 

o seu fusil apuntando a un dos 
manifestahtes. salvándose · iste
por cruzarse nise intre un camión 
que recibiu a bala na caixa . A G.C. 
fixo duas detencións, pero un de- · 
I~~ .. rescat;jrono os · seus corri-· 
pañeiros nunha loitcorpo a carpo, 
no medio dunha qran tensión. 

As 7 da tarde. rea1=1rupáronse 
os manifestantes na praza de Joa
quín Lóriqa. a poucos metros do 
cuartel. senda outravolta disper
sada e producíndose a detención 
dun veciño de Lalín. Perto da me
dianoite. a G.C. trasladou a Ponte
vedra aos· presos de quen se pedía 
a libertade. Os detidos na caneen-. 
tración siquen no calabozo muni
cipal. Efe.ctúáronse tamén varios 
(2) rexistros en ·domicilios. 

As consiqnas que se berraron 
foron: «Os presos agora. quere
mos velos fara». «Galicia ceibe. 
xusticia popular». «libertade pr'a ·. 
Rei e Porto». e «A xusticia e nó
~~~ os asoballos de Fenosa>). «Ga'/ 
licia ceibe. poder popular».· ....... 



~. 

UOIODL 
'• ~ ..... - . . ... . .. ·~ 

d'llllllli/ 9"· .. - • .. ·-

A , POLl.TICA DA 
11CONSERVACIO·N11 DA NATURALEZA 

Os ¡procedentes ,¡,egais iprá iproteción e defiensa 
da natureza :no Estado español, rem6ntanse .ao 7 
.de Na1<tal do ano 1916, cando 1por iprime·iira vez, bai
xo ·do reinado de ·A'lfonso Xl'll se icreari ,e defínen 
os ·uFarques Nacional·es». O artículo 2.0 do de1cre
to ·de definiic.i1ón 1di así: «$on Pariques Nacionales a 
los ·e'fectos de fa 1presente liey aque'ilos sitios o rpa· 
rajes, e~cepcionailmente pintorescos, rforesta:Jes o 
agrestes, del territorio nacional, que ·el Estado con
sagra, declarándolos tales y !haiciléndose cargo de 
ellos, con el exclusivo objeto de favorecer ·su ac
ceso por vías ·de comunicación adecuadas y de 
respetar y hacer que se resipete la belleza natural 
·de sus paisajes, fa ri·queza de su fauna y de su flo
ra y las parücurlaridades ·geülógicas o hidrológicas 
que encier.ran, evitando de este modo, con Ja- ma
yor ehcacia, to'do acto de destrucción, de.teríoro o 
des·f.iguración 1por la mano del hambre ... Máis tarde, 
no ano 1931, 1ponse en funcionamento a ... .comisa
ría 1de Parques", e en 1934, estableceuse o seu Re
glamento. Despois viñeron duas ·leis de Montes, 
nos anos 1957 ·e 1962, que quitando algúns detalles 
de redacción sin transcendencia, deixaron intacta a 
definición ·do ano 1916. 

A :lexis.la·ción encamiñada á iproteoción e conser
vación da natureza, así como a creación dos «Par
ques nacionales», non vai icumprir 1ningún idos seus 
fins a nivel do ·Estado esipañoi. A súa función, de
pende ·do Ministeri·o de AgricUlltura, está mediat-iza
da por outros ministerios, e dende a influencia dos 
grupos <le presión --que ás veces conquiren intro
ducirse nistes «Parques» con obxetivos económi
cos- hastra a sua ¡propia inoperancia, todo vai fa
cer que na mqioría dos casos se chegue ao ester
minio da flora -e fauna distes ecosistemas. 

Exemplos ipra demostrar o devandito non fal
tan . O máis recén é o <:lo "Parque Nacional de Do
ñana,,, que incluie na sua área iprotexida 36.000 Hs. 
cun núcleo de 7.500 Hs. adi·cado a estudos ecoiló
xicos e centíficos (reserva integra'!), abrangue boa 
rparte da Marisma do Guadalquivir, a mais dun cor
dón de dunas que se espaHa ao longo <la costa de 
Huelva; o seu complexo dunar está considerado un 
dos máis importantes da 1Península e dos máis no
tables de Europa. A sua riqueza en :flma e fauna, 
májs o .feíto de ser ¡punto ·de chegada de numero
sas aves emigrantes , fan <lo alParque nacional» de 
Doñana, un <los máis importantes do Estado espa
ñol e, por suposto, o orgvllo dos ecoloxi·stas ·espa
ñoles. Pois ben, iste «tparque", amenazado en di
versos momentos ipor urbanizaciós, carreteiras ... 
etc ., vén de sofrir agora a marte <de mNleiros de 
aves (50.000 asegún datos oficiais); istas martes, 
que se lle apuxernn á doenza producida ipolo xer
mo'lo ccOlostrí•diun Botulinun», conocida norma'lmente 
por hotulismo, considérase como normal a nivel 
«Oficial ", e xustifícase coa seca diste ano, que fai 
que o xermolo atope o medio acaído 1pra -desenro
larse e propagar rápidamente ista doenza. Tamén 
tentan culpar diste desastre ás aves mi·gratorias, 
aduci·ndo que nas suas longas andaduras contraen 
a doenza e contaxiana en Doñana. No fondo non 
ousan reconocer as verdadeiras causas dista catas-

historias de esmagados 

RA!MON VARELA DIAZ 

trofe ecolóxica como son ·a desacación de certas 
marismas 1nas zonas c-oilindantes 1co ~':parque» e, o 
·que é máis grave, a uti-lizaición ·de ipesti<cidas órga
no-c1loraidos e órgano-lf·osforados de a:i.to poder tó
.sico e acumulativo, que verquen os arroceiros á 
beira mesma ·do Ooñana. A morte ·dis·tas .aves, ven
se reipetindo ano tras ano i(sin tan a•lta seca como 
a ·deste vran igual que a uti'lizadón distes pesticidas 
prohi1bidos xa en moitos :países e que no Estado -es
pañol siguen a estar ¡permitidos, coque tamén s1i·gue 
aberto un amplo mercado .prás rnultinacionáis, que 
tiñan grandes stacks no momento de prohibirse is
tes productos nos seus países de orix·e. Eiquí te
rnos un bo exemplo de «tproteciciónn e «Conserva
ción» ·dos que leva a tiérmino o Goberno españoL 

Agora ben, non semente 1esisten «iPartques Na
ci.Qnales» 1prá conservación 1(?) da Natureza, senón 
·que itamén atopamos «Montes protegidos», 1«Heser
vas», <<'Lugares. !protegidos»... etc. lmonos fi'Xar 
nistes últimos, :polo 1que de actua:Hdade tén pra os 
galegas, xa que ihai .apenas 20 días, aparecía na 
prensa ·diaria a seguinte noticia: 

«·Catorce espadas naturales de fa provinc'ia de 
La Coruña ·gozan de protección ·especial según el 
i·nventario abierto, realizado por el Instituto [\lacio
na1I para la Conservación ·de la Naturafoza i(.ICONA) 
y la Dirección ·Generail ·de Urbanismo. E•I inventario 
fue presentado en ·8'1 reciente ¡pleno de 'la Diputa
ción Provincial. .. » 

Pois be.111, ·1sta noticia, que pra moitos pode pa
sar desape1dbida, é to-do un aldabonazo no medio 
ambiente galleg:o, pois esta «protección fl) esipe
cíaiíll•· 1:enta: levarse acHantie cando a maiioría dos -ea
tiliJ1líC•e lugarr,es ·están ameazadós de morte, como icon
secoencia de iverq1..1idos residuais urbanos ·e indus
t'rials, . in~oen:dios, desecación, 1cacería indiscrimina
da1, 11.11ií11J,anlzaicíóns, es'Pinción ·de •es.pecies ·de animais · 
1e i,r:exetai.s, ·estracci6n de area... etc., por poñer 
somente ,ailgunhas das moitas •causas que provocan 
desastr•es eco.lóxicos ·e socio-económkos de trans
c,e1r1die111tail ~mp·ortancía, non sornen-te nos devandi
t(!l1S t4 espacios •naturais, s·enón tamén por todo o 
mediio natural galega. . 

A creación distes ~«lugares protegidos» ·obedece 
teór·icamente a razóns pretf,erentemente culturais 
e ;cientí·fi.cas, a di1ferencia dos l«/parques Nacionales» 
cuia 1creación obedece 'ª criterios :pre.ferentemente 
de tipo social. · 

Ohegados ei1quí, ipodemos preguntarnos ¿É unha 
so lución axeita·dfl ipra os ¡problemas ambientáis que 
está·n ip'lantexados hoxe ·en Galfoia a creación de 
·luigares iprotexi1dos, 1parques. .. •etc., ·en certas . zo
nas, irnentras 1que noutros 1!ugares, ao redor, per
mítense todo t ipo <le desfoltas?-

.Pra nós, os 'gallegos, a solución dos 1problemas 
ambientáis, non pasa pala icreación de zonas 1«ipro
texidas », onde se ·defendan (?) ·lugares de moi pou
cas ·dimensións, qae .anque d·e veridadeiro 1intrés 
ecol-óxico, •non representan 1nada no conxunto da 
reali<lade galega,. e ao mesmo tempo, estaríamos 
:permitindo que se contaminas·e o ar e a auga, así 
como o destrngamento das riquezas ·das •rías e do 
mar .galega debido a un'ha in®strialización irra
ciona'I que desaiparezan 1numerosas especies 1de 
anirnais e vexetail es moi importantes .pra o equili
brio da natureza e que as ur'bª-nizacións e a espe
culación nas cidades faga 1destes !lugares ipouco 
menos que )nha'b ita'bles. En ·definitiva, que se des
tróan numerosos pos.tos de traballo ·e 'QUe se hi
poteque o inoso fo turo no tocante á di·spoñihilida
de idos _recursos naturais galegas. 

iPra que o noso entamo non sofra 1istes e outros 
moitos ·desastres que se aveciñan tanto no orden 
·ecolóxico como tilo socio-económico ·(Alumina-Alu
minio, rque vai traguer contaminación por lodos ro
x9s; Autopista do Atlántico 1que separara a danara 
morta1lmente comunidades ida nosa fflora •e fauna; 
Celuilosas; Xove ... -e un ·longo ·etc.), faría falla un
.ha prot·ección global e real estendida a rtodo o me
dio natural -gale·go, pe-ro non ' ¡perdamos de vista a 
raíz do problema, xa que a des'feita do medio arn
bi·er:ite é un problema po:lític-o , de clase de rela
cións que -entre sí manteñ·en as nacións e, ho caso 
galega, a relación 1de ;de:pendecia colonial, que niste 
intre histórico marcando 1peHgrosa ·e ·desastrosa
mente o noso carniño, ipolo 1que un'ha iplan:ificación 
que iteña en canta a nasa reaHdade ·e cunha lexis
·lación e cóntról 1prá protección 1global da Natureza 
vai ·depender, en de.finitil\/a, da soberanía que teña 
o pobo galega pra deci•dir o seu futuro. 
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·fBIBUD. 
A TRAXEDIA CHILENA (1) 

«¿qué fixeche? A voz do sangue do teu 
irmán clama por min dende a terra» 

(Xénesis, IV, 1 O) 

Unhas ring1lue.iras de escritura, en icertas oca
sións, poden decir moito máis que un libro enteiro, 
sempre, dende 'lago, que o cerebro receptor esteña 
aixeitadamente sintonizado. Profundar non quere de
cir ·retórica ou ·rizar o rizo. 

Hoxendía esisten na palestra internadonal rf:res 
pulas 1filosó'ficos: lrdealisrno Semántico, ldea'lismo 
Histórico-maléctico ·e Materi·alismo Histórico-Dialéc
tico. Certamente que ·esisten outras fontes fiilosó
ficas menores, pero todas son afiluentes ou subsi
diarias, complementarias ou ·supleiinentarias, tr·i'bu
tarias ou subordinadas dos trns sistemas devandi
tos. 

Pois ben, dentro ·de cada sistema pr-odúcense 
diversas tendencias · que varían dun individuo a 
outro, 1dunha •comunidade a outra e dunha etnia ou 
raza a outra. 1Por ·es.tas ·razóns aparecen, ·ao seu 
modo, a dereita e máis a es·quer.da. Liberalismo, 
democratism<?, socialismo, fascismo, 1(que non pode 
nin 1debe confundk con naiismo), etc., dende 1947· 
48, son pezas maileables deipendentes dos «s1istemas ' 
históricos» imperantes. Esa é ·a real·idade; o demáis 
sinxela frc1cjón. Xa poden, pois, os intele.ctuais e 
máis os políticos de tumo ·rebidcar os miolos e 
pendurar a s-ua retór:ica no etéreo . .Pra moitos, o 
ldeal·isrno Semántico· é un'ha 1derivaci6n doutros 
iideailismos. Cecais, sí, cecáis, non. É, asegún pa: 
rece, uniha rfrlosofía de emerxencia, un dos produc
tos da «•guerra fría»; ou seña que é o producto-ins
trumento ·eficaz~pacífico pra esrnagar a realidade, o 
criterio e a superación humana-integral. ¿Por qué? 
Velai·quí e agora a razón: •«separa a "linguaxe do 
pensamento, e o ipensamento da r.ea:lidarde» . É algo 
imprescindible 1pra encher o valeiro (?) deixado pola 
«enerxía vital,, e "º super:home» de Ni·etzc'he, ao 
·derrumbarse o 111 Reich, cuio 1i·deá'logo esipa'llaidor 
foi Rosember.g e o ·eixecutor Hitler, ·ambo'losdous 
secundados no propagandístico por Goebels. O Idea
lismo Semántico é o herdeiro dire·to de tal ·escola. 
Hou'bo, 1por deci:lo así, absorción-ifusi6n. Do que ·re
sulta unha -filosofía sin filósofos; convírtese ·en 1bur
da e vuil·gar ideoloxía, que, á sua vez, 1induce e con
duce ·ao ·grandifocuente, ao ailtisonante, ao fachen· 
doso, ao xesto de arrogancia, ao valeiro. !E, sabor 
de todo, é apátrida. En resumen, amósase como un 
materialismo diiv·inizado. 

·Si se analizan ipafa'bras, feitos e circunstancias 
1in'herentes •á acción ipolítilca do ldea:lismo Histórico
Dia¡léctico pódese chegar á conclusión de que o 
seu arrinque füosófico parte de: fllosofía •(xenera
dora, con va1lor 3), ldeo:loxía (transmisora, 1con va
'lor 1) e 1Política 1(exe1cutora, con valor 2). Si os va
lores •deben ser 1lóxicarnente de 3,2,1 {resipetiva
mente). a ideo'loxía convírtese en subideoloxía, inda 
máis, en aJideoloxía. Así, :por exem olo, concédese 
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un valor do 60 ipor cento á política ·este·rior !(diná
mica) e un 40 por cento á interior {estática ou se
midinámi1ca). Ou seña, amósase corno portavoz de 
dosis masivas de Kantismo e rnoi escasa 1de ihege
Hsrno. Os representantes <leste sistema, con mati
zaicións, son: Nerhu, Sukamo, Nasser, De •Gaulle, 
Perón, Vefasco, 1Lumumba, etc. Sueci-a, .f.j.nlandia, 
Noruega e Islandia, encabezadas por Olof Palme, 
premen, baixo da batuta de Kant, as tres t ·edas: 
IHD, MHiD e 'IS. 

O IHD coquetea co MHD, e viceve·rsa. Dito dou
tra maneira: converxen e diiverxen. O l•S mina ao 
IHD, inda rnáis, en ocasións empr:e1ga artilleiría de 
groso cal:ibre. Minou ·a ·Sukarno e máis a De Gaulle; 
bombatideou sin pi·edade a 1Lurnum'ba. Eran tres ho
mes moi molestos. En menor ·grado, tamén o é Olof 
Palme. 

IHD non ten filósofos, ¡pero canta con ideólogos 
en Asia, Africa e América Latina. 

Estamos a vivir unha hora •ca1l.amitosa, un perío
do ·de transición . .Pem non é o final ·dun citcfo e o 
comenzo ·do outro. É un chouto 'brusco dun estadio 
a outro. Os delos repítense a .grandes períodos de 
tempo, ·dunha maneira ascen·dente, superior, máis 
perfecta. :Agora ben, cada ciclo, á sua vez, .divídese 
en subdcJos que ·as aipreciacións humanas adoitan 
confundir, supervalorar ou subestimar. Dest·es erras 
de apreciación, asegün tempo e lugar, derívanse os 
peores males pra o .lQénero humano. Ve'lahí por qué 
a meirande part·e · dos políHcos e inteileotua'is es
querdistas separan o teóri·co ·do 1prá1ctico, o abs
tracto ·do concreto, o si•ngular ·do uniiversail, o indi
virdua-1 ·do co!1eotivo -o nacional do intemaciona'I. ¿É 
posib'le ·que un intelectual 1poida ser manipu:lado? 
Non. E si é manipulado peride os .atributos de in-
1:electual: convírtese en intelectualoide. O inte·lec
tualoi·de non po·de 1pensar, no •quer -o-u non sabe. É 
ousado, fachedoso ·e ·déspota; é o «SU» autodivini
zado sobre doutra ·consideraición 'humana. É mimado 
pola esquerda camal·eónica. Os políticos e os in
telectuais dereitistas poden ser tendenciosos e 
trasnoitados, pero sempre son coherentes, conse
cuentes e congruentes. Nin ·enganan nin se deix·an 
enganar. Saben ·que as «;partes» 1forman o «todo»; 
nunca as separan. Saben que importa máis o ·«fon
do» que a «forma». 1Endexarnáis tiran pedras contra 
do seu propio tel.lado. Así, os inte·lectuais e políti
cos rdereitistas rin acachón 1diainte do xigantesco 
e tumultuosos ·descalabro ·da esiquerda mal intelec
tualizada e ·desgarrnda. 1E non sin razón. Os políticos 
e intelectuais esquerdistas son anárquicos; os de
reitistas, orgánicos. 

Xa que lago, os éonceptos Ubertade, Democra
cia, Xustiicia, etc., non _se :poden e1l·evar á 1cate·goría 
a'bsoluta. ¿Por 1qué? Porque os valores e significados 
de 1:ales vocablos varían asegún a caipaddade in
telectiva, a ide_oloxía ~ a posición socia·! de cada 
individuo. Aínda máis, todo esto complícase haixo a 

diversi1dade de nac1ons, estardios, •etc. E agrávase. 
porque a ·libertade, ·a democracia e ia xus.Ucia están 
re1guladas polos homes, non ipor deuses. 

Che·garnos ·ao cabo 1da espirall: ¿Sería viable o 
esperimeinto c'hi'leno na Europa Ooci•denta·I? En ab
soluto ¿1Por qué? IPolas r.azóns se1guin1:es: a) Porque 
a O.TAN. (OSA) non o to'leraría; ib) porque o Mer
cado Común o impediría; .e) Porque as ·estruotu
ras ida ·economía ·liberal o frustrarían; d) PoJ'lque os 
so<Gialistas e socialdemócratas son 1pezas de re
cambio do motor capi1talista. Socialismo de paila'bra, 
sí; socia1lismo na :práctica, non; ·e) .Porque o que 
fa¡ a Internacional Socialista •é 1derramar bá·goas po
lo Socialismo •libre (?), polo Socialismo democráti
co (?) e ,polo Socialismo de r·ostro humano 1(?). {Par
·ticiipación, autoxesti6n ·e •coxestión son inventós vo
luntarios do anarco-sindicalisrno sin 'base científica 
f) Po11que a ·es1querda -non toda- está chea de hi
pócritas, farsantes ou ·impostores. As -razóns es
ipostas son tan 1eviidentes como o sol que nos 
aluJ11~ª· O resto son monser.gas 1que 1nos sanan a 
m(jsica do ceo. Outra verdade ·evidente ré que o 
capitalismo ínter.nacional o 1:olera todo, o permite 
todo, todo ... , menos duas causas: 1) o ·desacato ao 
imperia1lismo; 2) a naciona'lización real dos medios 
de !producción e idas riuuezas naturais. 

É unha contradioción falaciosa abogar 'POla OTAN 
e o Mercado Común e ao mesmo tempo decir que 
se 1quer ir a un determinado socia1lismo práctico, 
seña o que for . .siin aipuntar tan alto non fo¡ posible 
o esperirnento «gaullista». Diante da pasiv-idade do 
MHD, o liS atacou con todas as suas forzas polí
Hcas, sociais e económicas. Foi ta'I o :poder de 
«persuasión» que os inxenubs intelectuais, profe
sionais , estudantes o ohreiros esquerdistas consti
tuíronse, sin sabela, na 1punta de ·lanza pra derrum
bar a De Gaulle. E despois, ¿•qué?: "iº xefe mo
rreu!; viva o xefe!». Servíu, únicamente, pra bota;· 
terra por riba da esque11da do IHD. Nin máis nin 
menos. 

Na Europa Occidental, de non converxer deter
minadas !forzas de dereita e esquerda, -neste pun
to ·non converxen a ·dereita ·nin a esquerda cama
:leónica-, nin si·quera é ou sería posible a imp-lanta
·ción ·do sistema IHD. Pero, 1gústenos ou non, a his
toria continúa. O chamado «terceiro mundo» non 
quer nin ,pode esperar; a economía oocidental, tam
.pouco. 'É moi iposihle que o último subcido remate 
cara a ·década ·dos 90. ¿Qué acontecerá de non to
marse as medi1das pertinentes, ao rematar o ac
tual cido? Veleiquí unha i·ncógnita ,nada placentei
ra. Unha cousa é a moderación, .e outra moi distin
ta a imbecilidade. 

(NOTA: O testo, 1cuia 1primeira parte publicamos 
hoxe en Tribuna, redactouse en outono de 1973, pou
co despois do golpe •chiileno, cousa que compre 
ter moito en conta pra entende'lo ca'balm~nte.) 
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.SU.DO 
EUSKADI 

IVl811ifestación 
polos 
dereitos forais 

• OARSO 

Entre 70 e~ cen mil manifestantes. asegún diversas 
fontes s~íron á rua o sábado pasado pra pedir o 
reconocemento dos dereitos históricos do pobo 
basco na Constitución. As manifestacións, que 
se realizaron nas catro capitais de Euskadi 
Sur, propiciára o Partido Nacionalista Vasco e 
estaban apoiadas, ademáis, de maneira crítica, 
por EIA, EKIA, ANV-ESB, EKA, GSGI, ORT e PTE. 
ademáis da OIC, EMK e LKI, que non firmaban a 
convocatoria pro que asistiron ás concentracións. 

~ ' 

PAJSES CATALANS -

· 1 ·:~',,, Cabodano 

da G.eneralitat 
11 EM!UO VEIGA 

un ano de vida tén xa a Generalitat provisoria de 
Catalunya. Vernes 29 foi o cabodano, que según o 
balance é provisional e positivo. O presidente 
Tarradellas non dubidou en cali.ficar de estraordinarios 
os res'Ultados nas declaracións que con tal motivo 
prodigou aos med.ios de comuniG_ación. «Son 
estraordinarios», engadiu, «porque non conozo ningún 
país no que un Estado lle faiga tantas concesións 
a unha nacionalidade como pasou eiquí. Polo que 
hai que felicitar ao señor Suárez» -di~o-. 

. AJIDTAaOHA·/ · .. 13 .· 

foron esfiañando diante dunhas 
tres mil persoas. a maioría 
mozos, nos _tres días que du
rou o en contra: 29, 30 e 1 ; no 
«Pueblo español de Monjuiteh ... 

Os debates roronse a1ternan
do con películas, e pra rema
tar as sesións, música e baile 
.-e a presericia de persoaxes co 

" g 1 a m ·o u r " de Letamendta, ·. 
Giovanni G e r vi .s. Semprún, 
Claudín, Alain Krivine, ou · ·El 
Lute», entre outros, que non é 
que nos cambearan a vida, pe
ro axuda. 

POLITICA TEATRAL 

A chuvia, que acompañou as 
manifestacións de lruña, Do
nosti . e BHbao, non impediu 
que o número de partici1pantes 
chegara a case cen mil. As 
manifestacións desenroláronse 
ademáis nun contesto de cam
paña en contra lanzada espe
cialmente dende Madrid, que 
quer facer ver que a reinte
gración foral supón un privi- . 
~ exio pra os bascos. Foi ·lóxico 
o interés destes mesmos me
dios en decir que a xente que 
asistiu era menos da prevista. 
.Pro nin chuvia nin o labor des
tes medios informativos impe
diron que os milleiros de bas
cas que saíron á rua o sába
do en Euskadi lle berraran a 
Madrid que non pode haber 
normal ización da vida basca 
con centra listas e antiautono
mistas . 

sións deste congreso e somen
te se conocen as tormulacións 
oficiais de Txomine Zulu2gá no 
acto de clausura e que indican 
a vontade deste partido de se
guir a afortalar KAS e Herri 

O presidente seguiu na sua línea triunfalista 
dos últimos- tempos, ou seña, considerando que 
Catalunya vai de victoria en victoria. O certo é que· 
cada vez menos xente que crea eso en Catalunya. , 

.. - E neste esceario de teatro 
do coo peHculas, e pra rema
da houbo máis subidas e bai
xadas de telón. Nunha aparece 

.Antón. Canyellas, que é apar
tado da Unión Democrática de 
Catalunya e pasa, de·finitiva
mente coma quen di, á UCD .. 
Esto no apartado de comedia. 
e no de «Vandeville» na Fede

. ración de ·Barcelona do Parti-

Non lle é opaco tampouco 
a ningún observador que se
mellante cantidade de persoas 
nas cond icións climatolóxicas 
que se desenrolaron os feitos, 
supoñen un reto á política an
tiautonomista da UCD e aos 
1 n ten tos umediadiores» do 
PSOE, que se manifestou pú
blicamente xunto ca PCE en 
contra destes actos. 

O rexeitamento da enmenda 
basca eneal da reintegración 
foral e reconor:emento dos de
reitos históricos do pobo bas
ca que anuncióu o partido de 
Suárez, vaise poñer deste xei-

Batasuna. 
ATRACOS E TIROS En canto ao futuro, o presi-

Uns 25 millóns de .pesetas, dente veo ·despexado de incóg· 
foi o que levaron en poucos nitas, xa que coida que o úni
días comandos armados que- co peligro son os propios ca
se supón pertenecen á rama taláns se non teñen paciencia. 
político-mi•litar de ETA nunha •.Pro mentras manteñan a Uní
media ducia de atracos produ- dade, non hai que temer pofo 
cidos dentro dunha campaña · futuro xa que mesmo os inde
de aprovisionamento de fondos l'>ef]dentistas -dixO-, que 
que está revestindo unha In- defenden -os seus ideais, non 
tensidade desusada. Por outra son maxinialistas e respetan 
banda, outro comando desta ·a Generalitat ... 
mesma rama de ETA ceibóu a 
semán pasada nunha especta; O polémico presidente Ta-
cular operación a Rubén Santa- rradellas aproveitou a ocasión 
maría. preso en Basauri e con- pra decir que el · non é nada 
valecente no hospital de Ba- 1presldencialista, aínda que non 
surto en Bilbao. escoita as críticas e admitin-

Por último cabe destacar a do inclusive que e,l frenou os 
marte de dous rnembros da · traspasos porque non- era opor
Garda civil cando realizaban tuno pra Catlunya facerse car· 
compras pra 0 ct.iarte·I de Do- go deles antes. Agora s_í. Ago
nosti. O atentado realizouno a . ra é hora, cataláns. 
rama miilitar de ETA e entra E este luns fixéronse efectl
dentro das suas actividades vos os primeiros traspaso'> de 
programadas contra das forzas competencias no tocante á 

·do orden en apoio da alterna- agricultura, urhanismo, in:.Jus- . 
tiva KAS. E a UCO .parécelle fria e comercio. Claro que Ta
esaxerada a aprobact6n da en- rradellas, pra non deL<ar de ser 
mienda encol da reintegración polémico. dixo que os resul
foral. tados son estraordlnarios so-

ESPAÑA 

bor de todo se se pensa en que 
«Catalunya está hoxe onde es
t~ sin que eso lle costara nin
gún morto». ;E como se deu can
ta da metedura de ipata, quixo · 
arranxala e dixo: "ºs martas 
durante a dictadura non morrP.
ron palas libertades nacionais 
de Catalunya, senón pc,r outros 
ideais». Supoñemos que !le 
gustaría sabela a Lluis Com
oanys. 

ENCONTROS PRA 
CAMBEAR A VIDA 

Doutra banda. Barcelona 
xunto_u este fin de semana a 
persoeiros do m"undo da polí
tica. da cultura e dos move- l 

mentas populares e sociais de ' 
toda Europa nos primeiros en
contros de .. 51 Viejo Topo», 
cun lema meta: •Pra cambear · 
a vida». Feminis'mo. cuestión 

.nacional, antisiquiatría, socia
lismo nos países do este, e 
cadea. crisis capitalista. ~itera
tura, eurocomunismo, crisis· do 
marxismo, foron temas que en 
mesas redondas e debates se 

do Socialista de Catalunya, da 
-unidad e, con oito mil militan- . 
tes nada máis ela, sal primei
ro secretarlo ·o señor Parras , 
que se cfestacara no proceso 
de unldade por ·estar en contra 

· dela e manifestalo. e: din os 
seus amigos politicos qile por 
sucursalista. 

tta1xouse o telón e 'como bro-, 
che final a poesía. Nada máis 
e nada menos ·que salta á es
ce.:i !'Jico-lás •GuiUén, ·grari poeta 
cubano invitado polo comité 
central do PSUC, ·que os sau
dou 'horas antes de voltar pra 
Cuba, aproveitando que estivo 
en Madrid á festa do 'PCE. O 
poeta díxonos un'ha vez máis 
que hai que facer unha mura
lla unindo todas as mans. Su
poñemos que non será pra 
aguantar os parados, cuio nú
mero, por certo, eiquí en Bar
celona se incremente día a día . 

. por centos. 

. to máis difíc i:I pra os que tra
tan de facer creer que respe
tan vontades populares e pra 
os que din estar interesados 
en pacificar un país en guerra 
intermitente dende haí máis de 
cen anos. 

Os partidos, á propia comenencia 
• MARIA ALONSá·. -

CONGRESO DE HASI 
Por outra banda, o pasado 

·_fin de semán celebróuse na, 
focalidade de LekéiHo a segun
da parte do primeiro congreso 
de HASI . Como se sabe, na 
prlrneira parte escindíronse 
uns 300 militantes -entre e·les 
cas'e toda a antigua dirección
que se agrupáron baixo do no
me de EKIA e anunciaron ao 
pouco un proceso de fusión 
con EIA. Lago da saída deste 
grupo, HASI qurdou interna
mente máis cohel'ente. En ·cal
queira caso, apenas se filtró'J 
nada do acontecido nas se-

HISTORIA UE 
(Benito Vicetto) 

Nun bo número de cidades, o Goberno reservou xa . 
grande:s cantidades de valados puiJI icitarios prá 
propaganda do Referéndum constitucional: 
A política atópase, pois na recta final do proceso . 
que culminará nas eleccións municipais e que deixa 
pra o futuro inmediato unha chea de leis orgánicas 
que serán as · que -en definitiva- definirán 
o tipo de sociedade na qu~ haberán de moverse 
os ciudadanos hastra que se produza un cambeo .' 
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Esta é ·a oehave de tocia a · si
tuac ión por vir. Pórque á Cons· 
titución deixa unha serie de 

· portas que, poden entreabrirse 
ou pecharse seqún -0 parUdo 

GALICIA 

que nos goberne. Poderá haber 
. divorcio ou non habelo; ensi.oo 
estatal <le balde ou subven
ción aos colexios privados; na- 1 

cionalización das empresas 
e·léctricas ou privatización das 
·escasa.s empresas estatais que 
iproduzan algún tipo de bene
ficio. E todo eso sin talar dos 

·moi d; fe rentes marcos en que 
poden ne¡:¡ociar~e os Estatutos • . 

Edita: . A~VA'RELLOS 
·Merqu.ea no seu libreiro 

Pois ben, todo son incógni
tas. O único certo ·é que o 
partido no poder non pode go
bernar moi cómod·amente coa 
feble maioría relativa de que 
dispón. Nembarga ntes, non 
quer xogar unha carta antici
pada, e éste é o intre en que 
ninguén pode pronunciarse nin 
aventurar con posihil idades de 

lOITE CONOSCO PO~.A CULTURA· 

ace ~ t o 
¿Haberá eleccións xerais?, 

· ¿convocaranse? Si Suárez o 
estima . oportuno e beneficio
so prá . Unió.n de Centro. Ou 
seña, se pensa que tén todas 
as de ganar ... Os socialistas, 
a quen unha solución-ponte co
ma o "compromiso histórico• 
entre ucedistas e comunistas 
deixaría ao marxe. encetaron 
xa a sua c;;i·!T' ·"· :.;-, 8 prol dun· 

'ha nova convocatoria de elec
cións xerais. Os comunistas, 

_
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fin a: m~nte, sin pronunciarse 
mol claramente na sua aprosi
mación ao Goberno, manifes
tárons·e unha vez máis por un 
gabinete de concentración. En 
canto ás minorías parlamenta
rias naéionais, basca e ' cata
lana: somente poderían pres
tar a Suárez un moi escaso 
apoio, descartado case com
pletamente no caso do PNV 
tras das tensións do debate 
constitucional ... 

Na- sua ambigüedade permi
te case todo. Que. Suárez se 
quede polo sinxelo procede

/ mento de resistir o ,que lle bo
l ten . que pacte con al·gún ou 
1 que convoque novas e1leccións 

ao Parlamento. No primeiro 
caso, por difícH que pareza 

-' sosterse sabor dunha minoría 
reducida e inclusive discre
pante -non hai que esquencer 
que no s·eo da UCD se aloxa 
-unha chamada ·fronteira azul• 
con serias i.hclinacións cara a 
dereita belixerante-, -o presi
dente Suárez non tén máis ca 
seguir o magnífico exemplo do 
seu ministro Martín Villa, que· 
.permanece pesie- frente e to-
do. 
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O liriguaxe que enlende 
o imperialismo 

• XESUS CAMBRE MARIÑO 

O «problemaJJ das Canarias vén demostrar unha 
vez máis que o imperialismo español, ·com::i 
todos os imperialismos, somente entende 
con claridade o linguaxe da forza e da 
presión. O Estado, imperialista 
mantivo ás distintas nacións 
fortemente reprimidas baixo das gadoupas 
do central ismo no decurso 
de toda a dictadura franquista. Agora, na pre-demo
cracia, 
o mesmo Estado imperialista coida 
afogar os anceios de autodeterminación 
dos pobos asobaUados 
coa con~esión de pseudo-autonomía 
a eito. O que pasa é. que 

· algunhas desas solucións chegan 
serodias e outras non resultan 

• axeitadas pra os problemas que 
se tentan resolver.· 

As Canarias: namentras durou 
o franquismo, esgareceon no seu 
clima semi-tropical vendo como 
se degradaban continuamente as 
condicións de vida dos seus ·habi
tantes. A economf a segu.f a vence
llada a unha agricultura de mono
cultivo -os plátanos- nas mans 
dunha oligarquía dona das terras. 
Por outra banda, o sector indus
trial tivo moi pouco desenrolo. 
Pola contra, ffxose fincapé na es
plotación das condicións climáti
cas do arquipélago favorecendo o 
desenrolo do turismo, cijio control 
pasou ás mans de poderosos gru
pos capitalistas estranxeiros. Ao 
mesmo tempo, gran parte do co
mercio canario controlábano co
merciantes hindús ou marroqufs 
que se foron asentando nas illas. 
Cunha estrutu.ra económica tan 
pouco armonizada e carente de 
toda racionaljdade, o pobo cana
rio foi quedando marxinado 
económica e socialmente na sua 
propia terra. A única solución que 
lles quedou a un gran número de 
canarios, o mesmo que a moitos 
galegos, foi a emigración. 

Nasas condicións de crecente 
. depresión social foi que foron xur
. dindo distintos grupos irredentis
tas car'iarios pra loitar contra da 
colonización do seu pafs. Nem
bargantes, a represión da dictadu
ra puido manter baixo control a 

· maiorf a deses grupos. Cousa dis
tinta foi o MPAIAC que, baixo da 

· direición do abogado tinerfeño 
·Antonio Cubillo, deu establecidc;> 
no esilio unha base de operaci6ns 
en Arxel contando con apoios do 
goberno arxelinao. lso permitiulle 
ao MPAIAC desenrolar unha in-
tensa actividade diplomática has
tra qúe puido interesar á Organi
zación prá Unidade Qfricana 
(QUA) no caso canario. 

Chegado ise momento, o go~ 
berno español, qu~ endexamais . 
se interesara nin pouco nin moito · 
en Cubillo, no MPAIAC,·nin nas 
Canarias, escomenzou a dar mos
tras dunha inquedanza frenética. 
Hastra que a QUA non tomou car
tas no asunto, tanto os gobernos 
do franquismo como os da prede
mocracia mantiveron unha postu
ra de indiferencia total. Agora .. 

diante da ameaza de qu_e se poida 
discutir o problema das Canarias 
nunha reunión plenaria dos man
datarios da OUA a celebrarse en · 
xulio 'na capital do Sudán, deuse · 
presa en actuar. 

·Primeiro que nada, o ministro 
de Esteriores español botouse. a 
percorrer como un tolo · os catro · 
recantos do cóntinente africano. 
Nunha maniobra diplomática rea
lizada a toda presa, o goberno es
pañol tentaba esplicarlle aos go
bernos afircanos a ir_indudibab/e 
españolidad» do arquipélago ·ca- . 
nario. Por outra banda, o presi
dente do goberno foise de visita. · 
ás illas pra facer espartar o <ralie~-' 
to patriótico español» dos cana
rios. Por último, o goberno es
pañol vén de aprobar na prim~ira 
semana de xunio un paquete de 
medidas urxentes pra o arquipéla
go. Non se trata dun plan cohe
rente de desenrolo, mais polo me
nos vanse derramar nas illas unha 
chuvia de millóns (fálase de 
28.000 millóns de pesetas) cos· 
que, entre outras cousas, se fará 
unha base naval na illa de Gran 
Canaria. Parece como si se quixe
ra re~olver a problemática das Ca
narias a cañonazos ... 

De certo, caibe pensar que isa 
arroutada do goberno, isa política 
a toupiñadas, non é unha solución 
axeitada pra o esnaquizamento e 
o subdesenrolo socioecon6mico 
do pobo canario. Máis ben se po
derfa pensar que se trata dunha 
maniobra do goberno pra seguir 
mantendo a dominación do cen-
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tralismo imperiaista cando isa do- · 
.minación se puxo en custión. As 
verdadeiras solucións tañen de se 
plantexar dende a base do mesmo 
pobo, e non coma unha medida 
autoritaria fluminada dende o cu
mio centralista do · poder. 

Nembargantes, hai que reco
nocer que isas medidas presura
das do goberno as provocou a · 
presión da loita nacionalista cana
ria. 

CARA UNHA 
NOVA 

COESISTENCIA 

X. A. GACIAO 

Estamos a vivir unha nova épo
ca -ou' mellor dlto, a transición 
cara unha nova época- nas rela
cl6ns entre os dous grandes blo
ques lnternaclonals formados en 
íorno ·ás duas potencias, USA e 
URSS. A t6rmula da coeslslencla 
pacifica, posta en pé ao p.-lnciplo 
pola parle norteamericana como 
pola parte soviética, téntanse alo
par novos xellos de arlellar esas 
relacl6ns. Nlnguén parece Intere
sado en chegar a unha ruptura, 
pero a pantasma d'9 ccguerra tri~» e 
mesm~ da ccguerra quenle». esgri
mese .dunhai .parle ·e doulra. entra
mentras se busca mellor'ar. a• re•-

. pectlva.s poslcl6ns nas ~lvarsas 
zonas . de lnfhiencma . . Nest . itogo 
dlplomállco-polillco. a Reoúbllca 
Popular China -unh• nov• PGt•n
ci1a, tanto pota sua lorza humana · 
como pola sua capacldade de· re
cuperación colectiva, que lle per
mltlu erguer un Inmenso pele en 
somente vlnle · anos de revolu
ción- mantén unha postura ambi
gua, marcada polo medo de calr na 
6rbll• eovl6tlca • . 

Como resposta á axitación revolucionaria que se vive eri 
A frica . e que canta coa axuda da U RSS. os USA puxeron a 
andar o proceso de «democratización» na América Latina. 
nos países que hastra de aqora houbo dictadura militar e que 
vai senda sustituida por un réxime formalmente democrático. 
pero na práctica férreamente controlado polos testaf~rros de 
Washinqton. Naturalmente. o feíto de tratar de consolidar a 
sua posición na América Latina -zona sempre deminada 
implacablemente por USA- non lle impedíu a Norteamérica 
e aos seus aliados europeos de levar ao cabo interwencións· 
armadas directas en Africa pra frenar o proceso revolucina· 
rio. Non hai. xa que loqo, reparto de zonas de influencia. se
nón máis ben unha loita xorda -ás veces. ciaré! e aberta-, 
uns por axudar ao proceso revolucionario. e outros por para
lo. 

Quizais que a situación non cambeara moito. dende os 
tempos «felices». da coesistencia pacífica. nos que. noustan
te ... sempre se mantivo alqún punto de fricción (Oriente Medio 
e Vietnam. principalmente). polo que désfoqaba a tensión la· 
texante. nunhas relacións forzadamente amistosas. O que 
parece cambear aqora é que os puntos de fr~cción se multi
plicaron. dejca poder talarse nestes momentos dun estado de 
tensión xeneralizado que pode poñer eh peliqro a fórmula da 
coesistencia pacífica. e concretamente os avances consequi
dos na Conferencia Europea de Sequridade de Helsinki. 
avances. hastra de aqora. puramente formais, que se tiñan de 
ir concretando en novas sesións. alqunhas das cales. -co
mo. oor exemolo. as previas á Conferencia de Belarado-:- xa 
se viren enturbiadas por este novo clima de tensión interna
cional. As propias «Conversacións SALT» -esas intermina
bles neqociacións. destinadas .teóricamente a conquerir o de 
sarme- tamén se viran. hai poucas semás. afectadas pola 
nova situación, aqriada - parece que innecesariamente
polbs inopor~urios procesos aos «disidentes» soviéticos. hi
pócritamente contestados polo presidente dun imperio que 
mantén milleiros de p·resos políticos en Chile e Arxentina. 
deica os que aínda non cheq.ou a operación de· «limpeza de
mocrática» teledirixida dende Washinmon). 

O que pode sair de todo este «réaxuste» internacional que 
está en marcha é difícil prevalo aqora. tendo de canta. ade
mais. que. a nivel de opinión pública, non se dispón de toda a 
información sobre a materia . As consecuencias dun conflicto 
mundial. noustante. siguen impoñendo ese «eauilibrio do..te-. 
rrorn que se estableceu coa bomba atómica. As liortas entre"o · 
imperialismo occidental e o internacionalismo soviético se
quirán. xa que loqo a se ceibar nos paises das suas ·respecti
vas esferas. sin cheqar ao enfrentamento total. Atoparanse · 
novas formas de artellar a coesistencia entre os dous siste
mas socio-económicos predominantes hoxe. pero. posible
mente. tamén se vaia cara un endurecem.ento das posicións 
políticas respectivas. e mesmo das libertades individuais. A 
proliferación de leis <<ein~iterroristas» nos países occidentais 
e o nerviosismo inesplicable do pbderoso aparello estatal so-:: · 
viético perante unha minoría de intelectuais fil científicos van 
·por ese camiño .. 

• 
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d~s . fraga.!roa, que poden seguir · 
cazándoa deica o primeiro do
mingo de marza'L 

en· Galicia ipor eclesiásticos: 
os benedictinos trou~eron o pi
no e . 1Frai Rosendo Salvado o 
eucalito, que son inexeitadas 
ca naturaleza· do c'han galego 
ao que·degradán, acahando coa 
nasa fauna e deteriorando o 
medio ambiente, seguindo in
tereses industriais miopes e 
imperialis'1:as. ¡Qué heleza, qué 
coorido o dos carballos e cas
tiñeiros no outono! 

A_ estación de outono está ' en plenitude, 

as carballeiras cubertas ·de tonos d9urados 

e castaños, e todo está envolt<;> na xiada da mana. 
Vai atravesando unha pequena fraga camiño dun 

cazadeiro millor. De súpeto, diante del, érguese 

con barullo un ave de tamaño mediano, e facendo 

rápidas eses, desaparece da sua vista entre as, 

ponlas dos carballos. Nin siquera lle deu tempo 

de descolgar a escopeta, pero xa sabe de qué 
anima se trata. Chama polos caos e ponos 

no rastro, xa que ' xeneralmente non están 
soios e a_ compañeira está perto. Anímanse os cans 

e empezan a anima·r ao dono con rápidos 

movementos do rabo, e un pouco máis adiante quedan 

de mostra entre unhas silvas. Achégase o ·cazador 

onde eles están, e con voz firme ordánalles 

¡entra! Coa entrada ·dos cans, sal disparada voando 

polo medio ·dos arbres outra ave igoal á de antes. 

Síntese un tiro e cai a peza. iTrai, trai!, e un pouqutño 

dempois, aparece un can con ela na boca. 

E unha arcea. 

rá·n de ica o ano prósimo, e o 
regreso ás áreas de cría fano 
no mes de f~b'reiro, ipero esto 
varia moito, :pois depende da 
dimatoloxía que impere. Todos 
os viaxes fanos co vento de 
lombo e .pola noite. 

No Estado español pódese 
cazar (temporada 77-78) dende 
o segundo domingo <le Outo
no deica o iprimeiro domingo 
de febreiro. Na Coruña, Lu90 
e Ourense delca o 6 de "Xanel
ro, e en .Pontevedra dei.ca o 
':erceiro doming-o oe febreiro . 
?ero hai unhas ¡provincias afor
tunadas: Asturias, Santander, 
Bizkaia, Gui·puzcoa, Araba . e 

8 seu biotopo éstá formado 
ipor fragas e masas de arbres 

· caducifolios: carballos, casti
ñeiros, 'bidueiros, etc; Busoan 
sitios con matorreira no chan, 
si'lvas, ponlas ·caídas e moreas 
de ·fdllas ,podres, con ahondan- · 
te ·humedade e ~lgunha poza 
ou regatiño perto. Ocas·ional
mente ipódese atoipar aíncla nun 
.pinal, pero esto é raro e, den
de fogo, non é o hábitat pre
ferido. Habería que :botar -:moi
tas ·bá9oas ;po'las fragas que 
·en Galicia houbo e xa non hai; 
,pola man insensata que os 
cortou e non os quiso volver 

. a 1plantar ipola actuación das 
autoridadef forestais de Ma
drid .. que non 1lles interesa o 
·que aquí nos pase; e, en.fi.n. 
ipola repoboación ·indiscrimina
da; sin ir máis '1-0nxe ahí está 
Caaveiro, na beira do Eume, 
que .dá qanas de chorar ao ver 
os carballos comestos ipor re
:poboación ·nada menos que de 
arcoilitos. Hoxendía, iplán,tanse 
esp~?ies esóticas (introducidas 

Esta caza é de pequenos re
sultados, xa que r;ntre nós é-
1pouco abondante. Atópase oca
sionalmente indo a busca do~ 
tras pezas, e o que cO'lgue 
duas ou tres. ·xa se ipode dar 
ipor satis'feito. Nembargantes. 
non é o número de pezas aba
tidas o que conta, senón o lan
ce, xa que á dificultade da sua 
caza hai que lle engadir a es
casez. 

F'ra rematar, diréi que esta 
ave é un escel.ente bocado, 
que ihai que· cociñar, asegún . 
os bos •9ourmets•, sin sacar
lle as tri:pas. Como di· N1éstw 
Luj'án: unha arcea disparada 
duas ou tres veces non valerá, 
pois terá 'O.uedado va:ldefrL 

A PIAEIRO 

Da familia das narcexas, an
que máis grande, como L!nha 
perdiz, tén as patas e o petei
ro longo ·e a sua coloración é 
a das follas secas, tendo va

A caza que ·nos queda 
·rias tonalidades de castaños , Denantes de seguir adiante, convén que respostemos 
de xeito que coa soia vista non 
se ve nos chans onde vive e a istas preguntas: 
polo mimetismo das suas plu- ¿A caza e un deporte, ur:i oficio, unha adivertición, 
mas, e si o can non é un es- - · 1 
perta na busca é imposible de unha afición? Coidamos, no máis amp o senso 
atopar. E unha maravi'lla o ben da verba, que a caza é unha afición 
que se confunde co chan. d 'd d. 

Tén varios nomes. Na costa netamente popular levada con eportivt a e . 
cántabra e 1País Basca, onda Se partimos desta afirmación -que partilla 
é moi ·buscada e tamén onde 
máis abonda, chámanlle sorda a maioría dos cazadores- atopamos cos 
(xorda). polo moito tempo que primeiros problemas na nosa peéuliar xeofauna. 
agarda antes de erguerse. Nou- 0 d 
tras sitios chámanlle chocha- primeiro son os couta os. llos, collendo o simpático roe-
perdiz ou becada. O . poñer marcos é un vello dor como .peza piloto. Novo 

É animal de costumes ere- costume de presa máis tarde problema prá solución do que 
convertido en -lei. É a máis .pode valemos a lei de Pes

:pusculares e nocturnas (polo 1.1unicipal herdanza que nos ca , que limita o número de ca-
día non se move si nona . ergue d d 

eixaron os romanos can o nas e pezas por pescador. En 
un cazador ou un animal pre- rn a. caron os prime-iros cautos troques, o oazador potentado 
dador); ·entón, nos prados, 

1 brañas e entre as follas mor- cun marco perpendicu ar. Hoxe emprega as escopetas repeti-
vemos que os cautos de caza r!oras de cinco tiros, e arma

tas do chan busca bichiños, -aínda reconocendo o seu t-o dos con isas •metrailletas" dan 
bichocos de terra, miñocas etc. labor de repoboación- ape- unhas mínimas :posibilidades 
metendo o longo .peteiro na te- d d b 
rra. Este tén unhas termina- nas eixan un que outro te- de que as pezas poi· an so re-

rreíño ;libre, poñamos .por caso, vivif . .Pra caza menor de'beria 
cións nerviosas no seu .estre- pra os ceritos de obreiros que autorizarse somente a clásica 
mo que facilitan a ·localización traballan nas ·fábricas das ci· es•pin:garda de ·dous tiros, que 
da comida. 

dades e non atopan onde ca- permite asegundar por se faHa 
Como todas as aves migra- zar, a non ser neses rarísimos · 0 ·prlmeiro. E :limitar tamen o 

torlas, chega aquí fuxindo dos e esqui:lmados microminifun- n·úmero de ipezas. 
fríos ..dos .países onde cría. An· dios. Neste senso, a caza non Pesie a que moitas ·leiras 
que se pode atopar calquera é un deporte popular. ¡; un ipri- t:¡uedan a monte, hai poucas 
día da tempada, cando máis vilexio pra os ben situados areas <le caza e moito cazador. 
'hai é do mes de Santos en xeográfica ou económicamente. Por iso, non hai máis remedio 
diante, sobar de t<>Oo. si a.;pri- Ao ser .tan popular -e sin riue ampliar as védas, ipero non 
meiros de este mes houbo .for- contar aos ·furtivos- o núme· pro'hibir sQlmente un par de 
tes xeadas. Si durante es.tes ro de licencias medra en.-pro· esipedes -coe1lo e iperdiz-
días non entran, xa non o fa- porción · inversa ao dos coe- como van facer mmha das no-..------------__:..--------------r ~as provinci::is . lsto é contrapro-
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ducente, po1s aumentaría a pre
sión cazadora sobar das espe
cies non protexidas, acabando 
por elimlnailas. Vedar todo, por 
unha tempada, ou nada. 

Moitas das nosias ·espedes 
venatorias rarean, ·como · a le
bre e a ¡perdiz, e o coello aín
da non está completamente cu
rado ·da mlsomatosis. 1En tro
ques, novas · especies, como o 
colín e o fa isán afanse ben á 
mesa dos nosos ipastos. Pero 
ns repo'boac'lóns respétanse 
:pouco. Aínda 1hai furóns .. lchós 
e outras trampas que :fornece~ 
-cando non s'O'n de ·gran1la-
os restaurantes especia;lizados 
en caza. 

Repasemos 'ª fauna que nos 
queda. Hai al·gúns anos, ceibá
ronse ¡partidas de cervos e ga· 
mos na Serra dos Aneares. Un 
dos seus montes, Cervantes. 
déb·elle o topónimo aQs nume-

rosos cervos -fatos de ihastra ·montañas das aves. Aí·nda 
cen que nos tempos ve'llos os máis ipoderíamos d~ir do es- . 
habitaban-. Hoxe ipódese ca- teiro do !Miño -onde tantas 
zar :por is~ serra a· 1pUa do anelas ternos reco'llido de aves 
monte ou tetrao, que mora nas nór·dicas- auténtica ·reserva 
costas altas. amén ipodemos biolóxica natural, que a ipouco 
ver, nas montanas de Lugo, al- que s~ organizase -e algo se 
gún veado ou rebeco. !Pero, en vai facer-. podería convertirse 
xeral, a oaza maior escasea en nun dos criadeiros de acuáti
Galicia -'-a non ser que in- cas máis impor.tantes da Euro
clúiamos ao IO'bo-- ou quizá·is ipa. 
algún iporco bravo. Os Aneares .Compre tamén eliminar pra 
poden chegar a ser un cum- sempre -e as autoridades que 
pri·do parque cinexético ceibe non durman- a fi'gura dos pa
pra todo cazador. xareiros e a deses mociños 

Como dixemos, a ·lebre que con escopetfns de balín, ma
ama as lüas eraras, escasea o tando os tan útiles 1paxariños 
mesmo que a ,perdiz roxa e a insectívoros, ·convertíndose en 
nasa charrela. Con sorte, po- aiprendices de =algo peor. 
demos dar coa londra (nutria) Hai que ter moi de conta a 
denantes que dea o seu cacha· cadea ecolóxica. En Galicla 
fundo dende as riheíras dos -mentalidade de vallas- sem
ríos. O teixugo é outra peza- pre nllamos con xenreira a de
cazable, :en boureos nouturnos, terminada fauna. A raposa, o 
de carne forte e axeitada iprás corvo, o gavHán, o miñato, a 
invernías. Tamén son abondo- coruxa, o moucho están no seu 
sos as xinetas, raposas, gatos medio porque de·ben estar e 
monteses, garduñas 'é unha cumpren unha función enco
grande variedade . de mustéli- mendada, aínda que nós non a 
dos, como armiños, turóns. comprendamos · ben. odas as 
fuíñas, donosiñas e outros va~ aves rapaces están iprotexldas 
liosos pala sua pel. pola lei, dacordo con congre-

No fondo da fraga podernos sos intemacionais de ornltolo
alevantar a chocha ou arcea. xía. Moitas, coma o noso ga
Sesgada, podé ·saírnos a har- yi'loán fagarteiro, están en vías· 
cexa ou aguaneta. Nos piñei- de ·estinción. 1lste gavHán po
rai s e carba!lleiras, as torcaces dería eliminar os coellos da 
-ou nombos- e to-las. O si- ·· misomatosis, · dando novas 
són mora nas ·terras chás. Na oportunidades a .que · o gran 
JTierlia veda, os tornillos (tot- amador volivera repoboar de 
dosl e o 1paspallás. bastardos as catro esquinas de 

Ouédanos, coma un verda- Galicia. 
deiro 1paraigiso ·do cazador, t1rl4 Nós coida.mos que, cando o 
tia estraordinaria e abondosa 'home prehistórico, que_ cazaba 
vBriedade de aves acuáticas, ·-pra .ganar a mantenza de cada 
dende o 1pato rea~. espátula. día, lle entregou o seu ma
cercetas, serretas ou fondu- .Chado de pecJ.ra ao home hls
chos, somormuxo, <:olimbos, tórlco que -·levaba unha esco
avetouro, gallñola, cormorán, peta ao lombo, entregouHe ta
!'larza rea1I, cisnes flamingos e mén o seu legado .que lle per
moitas máis'. No inventario de mitlrfa exercer a caza coma un 
"Terreas acousos de Importan- disfrute ·e non coma unha ne
ria intemacional pra 1aves acuá- cesldade. Eu mesmo me pas
Hcas•, elaborado na xuntanza maba, hal pouco, de ver os fal
sobor das -marismas. que se 'sáns en libertada, nas chairas 
iixo na Camar.ga, xa figuran as ,perto de tondres, os cervos e 
.. Rías 1Baixas e costas de Gali- 0 orde con que os cazaban 
c1a•. :As ·lil'las Sisargas, se de- despois. Moitos dos nosos ca
dararan Parque Naciona'I. non zadores somente pensan en 
pasarían moitas tempadas sin vivir 0 presente. O que . veña 
·que as · vlsemos ateigadas de detrás que arree. Eisí, anda
aves mariñas.. d·áondonos uns . mo·s cen anos -ou máis- de
cadros semeU¡rntes aos que trás da Europa. {E isto da caza 
poden conteniplar os esco·ce- val ipra todo). 
ses ·nos rochados de Bass ou EUSEO ALONSO 
oa nor'uegQS nas suas famosas 
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O Dereito ·hereditario, nun sistema de propi~da~ 
de privada coma o naso, básase na necesidade de 
fJVitar o iperxuicio que a econQmía . sufriría, se ao 
desaparecer unha per$oa non quedaran aséguradas 
:as suas relacións económicas non houbera quen 
:~ra as suas deudas, que se fixera car~o do seu 
negocio, quen fora propi1etario da sua casa, etc. 
Cada sociedade Condiciona, por medio da sua 1le
xislación, como debe facerse esa sucesión, e así 
tamén na nosa, se sinala que :podes·e facer por 
:inedio de testamento (pero sin que esto siñifique 
absoluta 'li'bertade de dispar dos bens como un 
quelra), ou a falta deste, polas disposicións da Lei. 

O Testamento é o acto polo cal unha persoa, 
dispón, :pra despóis da sua morte, de tódolos seus 
bens; non quer esto decir que nun testam.ento soio 
poda haber cláusulas que ·se retiran· ao reparto do . 
p.atrimonio, senon que pode haber outras petsoas. 
·por exemplo, o nombramento dun tutor pros filias 
menores, o encargo dun tipo de enterro ou de mi
·sas, o reconocimento dun fillo natural, etc. 

E ,un acto persoal, o cal qu~re decir que soio 
o P<>de- .facer cada un, sen delegar en ni119uén, sen 
que podan tampouco facer testamento duas persoas . 
onun mesmo documento. E por outra banda, o testa- : 
mento, ipra ser válido vai ter que cump.lir unhas : 
formalidades que veremos, talando soio dos testa
iTientos comúns, e non doutros especiales como o 
militar, etc., que esta·blece o Código Civil. 

'En primeiro lugar, esiste o chamado testamento 
ológrafo, que é aquél que o testador (e chámasé 
así ao que fa¡ o testamento), escribe por sí mesmo 
do ·seu puño e letra, firmado por él e decindo o 
día. mes e ano, no que se fai; se ten palabras ta
chadas 'OU· frases entre renglóns, etc., . o testador . 
iter:i ~e.: faceto constar desipois, decindo o que é 1 

,váUdo;; -porque senon non se ten enconta. Este tipo 
'de "testamento soio o poden facer os maiores de 
·edade. . 

Por outra banda, a partir dos 14 anos, pódese . 
·facer outros dous tiipos de testamento aberto $ 
pechado. · 

E :aberto o testamento que se fa¡ diante do no
t,ri_o e de tres testigos, diante dos cales o testaqor 
espresa cal é a sua vontade, flrmando todos o tes
. famento feíto polo notario. En caso de :peligro de 
morte, pQde facerse tal testamento sen ·notario e , 
diante de cinco testigos. O testamento é pechado. 
cando o testador, sen describir ca~ é a sua derra
<leira vontade, declara que ésta está e'Scrita, · ·po"r 
él ou ipor outro, nuns papeles firmados polo tes
tador, e pech~do nun sobre; tal declaración tenna 
que .facer diante de ,ñQfario e de cinco testigos. 

Unha rvez visto como se pode facer o testamen
to, fa'laremos do que se debe escribir no mesmo. 
:i \parte das clásulas personáis das que talábamos 

da· terrt aSQballada · 
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.. anteriormente, o máis importante dun testamento 
é o que se retire aos her<leiros. iE moito coidado 
·con eses ·que se quedan felices cando ltes din que ' 
son herdeiros universales dun Tío de América! Ser 
•herdeiro universal" ·non que re decir que vaia a ser 
moi rico, ao mellar é todo o contrario; qµere decir 
que se vai levar todo (salvo os legados}, pero •to
do .. , son tamén as deudas, e ao mellor é máis co 
que hai, e ten que .por os cartas do seu peto pra 
pagalas!. En fin, no testamento desi·gnase cal ou 
cates van ser os herdeiros universales, e ten que 
tratarse dunha persoa ben determinada, e que se 
·sepa claramente de 1quen se trata, e que ten. que 
vivir no intre da marte do testador. Por outra banda, 
ipódense establecer . 11.egados, ou seña, establecer 
que os ·herdeiros dean a outra persoa determina
.da, unha cantidade de cartas, unha pensión, unha 
casa do testador, etc.; o testador pode, i1ncluso, 
legar unha causa que 0non seña del (sempre que 
dei!Xe moi claro ·que sabe que pertenece a outra 
.persoa) e os herdeiros "están obligados a adquiríla, 
1pra poder entregarlla ao legatario: é o que se cha
ma 'legado de causa a11ea, e é moi común que un 
home, por exemp'lo, deixe unha casa (que é do ma
trimonio, e polo tanto a mitade pertenece a súa 
muller) a calquera persoa, un filio, un neto, etc., 
e sempre que -declare que conoce o seu carácter 
de ben ganancial, a muller non pode anular tal 
•egado. 

1Pero como decíamos ao escomenzar, o testador 
lf'IOn é absolutamente ·libre ;pra repártlr o seu pa
trimonio, senon que a lexislación · esixe que iparte 
dos ·seus benS"" teñen que pasar a determinadas per
soas ou herdeiros forzosos. Esta parte da herencia 
é ¡o que se chama a .. 1exítima• e o testador non 
pode quitala. salvo ·nos e.as.as. establecidos na 1lei. 

En principio, os tillos e dr :candentes lexitimos, 
teñen dereito a unha lexítima consistente nas duas 
terceiras partes da herencia; a terceira parte é a 
que ¡pode repartirse libremente polo testador. Can
do non esisten tillos ou descendentes ·lexítimos. 
teñen dereito os país e ascéndentes ·lexítimos- á 
mitade da herencia, salvo que esista un viudo ou 
viuda do morto, e ni~te caso soio teñen dereito a 
un tercio da here·ncia. A lexítima divídese entre os 
pais, e si soio vivira un deles, a recibirá completa; 
en troqu,es, se non viviran os pais, e houbera ascen
dentes por liña paterna e materina, a lexítima tense 
que repartir entre as duas ·líneas, e tamén entre 
os par-entes do mesmo grado. Así, por exemplo. 
morre Xan, e soio deixa como iparentes vivos aos 
abós paternos e a aboa matema; da lexítima fanse 
duas partes iguales, unha ipra aboa materna e a 
outra a repartir entre os abós paternos. Outro caso: 
morre Maruxa, e deixa aboa materna e hisaboa pa
terna: a lexítima vai completa prá aboa, por ser o 
parente máis prósimo. 

Agora ben das duas terceiras partes que com
poñen a ·lexítima dos fritos ou descendentes, unha 
delas obligatoriamente, tense que -repartir entre 
eles por partes iguales, pero a 01.1~ra pódese adxu
dicar a .un sóio dos fi.llos ou netos sen que os d~
máis teñan dereito a participación niingu·nha. E o 
que se chama •mellorar• a un herdeiro. Por outra 
'banda o viudo ou viuda do testador, que a sua 
morte non estivera separado ·legalmente del, ou se 
o estivera non tora pola ·sua culpa, senon do morto, 
ten dereito ao usufructo do tercio da mellara (o 
usufructo quer decir que non ten derelto a vender, 
pero si a obter as rendas, p. ex.: intereses dos 
cart9s, alquHeres dos pisos, etc.). Se non noubera 
filias ou descendentes, o usufructo do viudo será 
sabor da mitade da herencia, se houbera descen
dentes, e se tampouco esistiran estes, sobar dos 
dous tercios da ·herencia. 

Tamén os fi'llos ilexítimos e naturáis, teñen de
·reito a ·lexítima; esta será a mitade da cuota que 
correspon<le aos lexítimos, e tense que pagar do 
tercio de libre disposición, despois de pagar os 
gas'tos do funeral e enterro. Se o testador non dei
xa descendentes ·Jexítimos e sí ascendentes, a cu~ 
ta dos fillos naturáis será da cuarta parte da he
irencia. 

E importante ter en conta de que a Lei tenta 
por tódo"los medios non dei!Xar que se defraude o 
dereito á lexítima, e por eso ordea que tódalas 
donacións (gastos de estudios, regalos cuantiosos, 
etc.) que fixera en vida os herdeiros forzosos: ten
se que contar como parte da lexítima que a ese 
her<.leiro corresponda, e que todas as donaclóns 
feitas a persoas alleas, tense que contar como den
tro da parte de libre disposición. 

NEBOA NA RIA 

Son un veciño de Moa
ña, traballador, como tan
to.$ outros que hai desta 
banda deiquí· da ría qua 
se ten que desplazar a 
cotío a Vigo, .por estar ahí' 
o meu centro de traballo.· 
e qui·xera hoxe matinar en 
voz alta o que xa dende 
hai tempo 11evo matinando 
pra mín. 

n~s que tanto pra 1r pró 
traballo como pra voltar 
del se amorean todos os 
traballadores). No caso 
das Lanchas Ráp"idas este 
problema · agrándase, xa 
que .. éstas teñen unha ca
pacid.ade moitó menor. Pe
-ro este non é o meirande 
problema e sobar de todo 
o máis perigroso, senon 
que onde este problema 
adequire dimensións alar
mantes é cando ternos en 
canta que ás horas punta 
c.on máis afluencia de 
xente. son as da mañán, 
que no Inverno .é de noi
te (enténdase 6,30-7-BL, 
que ademáis acostuma ·a 
facer mal tempo, que uns 
días hai néboa, etc. eíquí 
é onde o problema ade
quire as meirandes di
mensións, xa que os va
pores de Pasaxe non es
tán fornecidos de Radar· 
nen de radiotelefonía, e 
no caso, como é o das lan-

chas ou o barco gr.ande dóuse sen poder ir ao UPG, así mesmo tamén ~ 
de Cangas <dilas Sicas», traballo e os que coma Asociación de Veciños 'da 
que sí o teñen parece que ·min fornas por Cangas, 
:non o entenden, pois se- xa que dispoñí~mos de 
nón ·non se espHcan unha coche pra desplazamos, 
serie de feitos que veñen· cando ibamos polo medio 
de acontecer. da ría atopámonos co 

Corno é ben- sabido de 
toda a xente desta zoa os 
desplazamentos d u n h a 
banda a outra da Ría de 
Vigo, tanto dende Moaña, 
coma dende Cangas, fan
se. a traversa duns vapo
res de Pasaxe e dunhas 
lanchas rápidas. Os vapo
res de Pasaxe ainda son 
grandes e con abondante 
capacidade pra xente que 
se desplaza a cotío, so
mentes quedan achicados 
cando se trata das horas · 
puntas (ou seña, as horas 

Xa. hai tempo, nun día. .rnas Sicas» medio «per
de néboa pechada, dua~ dido» (é eso que ten ra
das lanchas chocaron no dar) co perigro de bater' 
medio do mar, arroxando con él se unha persoa 
un balance dun morto. ·non se decatara polo · ra
doutra , vegada a un dos dar da lancha qu.e estaba 
vapores pararons_elles os . no medio. 
motores e foise a estre
llar encontra do muelle 
cos conseguintes sustos 
e mancados palas caídas, 
e non hai moito, estes 
días atrás que fixo néboa 
a moreas na Ría, cando 
non pecharon o Porto ti ñ~ 
que ir un mariñeiro dian
te da proa do barco ás 
apalpadefas pra ·non bater 
co. que estivera no ·.medio 
rla ría, e un día que pe-. 
charon o porto en Moaña, 
a metade da xente que-

Como voste·des xa ben 
poden comprender non se 
pode estar de cote xo
gan~lo coa marte de todos 

·os traballadores que xa 
·moitas veées a ternos que 
xoQar no traballo cotidiM. 

'En col deste problema 
xa houbo manifestaci·óns' 
públi'Cas e denuncias de 
varias formacións políti
cas, como . foi o cáso da 
AN-PG de Moafia e da· 

Moaña se pronunciou ao 
respecto; dando unha al
ternativa que eu asumo 
plenamente e apoío. Por 
eso, eu como veciño e 
traballador de Moaña esi
:xo tamén un transporte 
público e muni°Ci'palizado. 
~a que, por se esto fose 
pouco o que ternos que 
agoantar, agora queren 
·subir o precio do biUete, 
e aínda rnáis, retirar o bi.I 
llete económico. IA andel 
irnos a parar! Xa dabondo! 
ternos con non tér un tra-' 
ballo diño na nosa terra, 
pra que agora, ainda can
do ternos un pouco se 
nos vaia todo en viaxes 
e prás faltriqueiras dal
gún que outro cacique, 
caste que neste pobo de· 
Moaña hai dabondo. 

ANTON PEREZ CASAL 
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A ARTE E OS XEITOS 

ANTON LEDO, 
POETA POPULAR _ 

Nun barr io de Monforte de 
Lemas. que tién o fe rmoso no
me de Ramberde, e no lugar 
que dín a Corre~oira, naceu, 
no derradeiro tercio do sé
culo -pasado, Antón tedo, co
pleiro. M orreu cara ó ano 20 
do presente século . O Ledo 
é unha 1lénda que se está es
vaecendo. Con todo non que
remos flixar con esati tude a 
data do seu nacemento ou 
da súa morte. O Cronista 
Ofic ial de Monforte de Le
mos Manue·I Hermida Bala
do 'no seu delic ioso libro 
Le~os, hai anos esgotado, dá 
cumprida noticia. do -Ledo. A 
él nos remitimos. · 

Antón Ledo, era dunha fa
milia de labregos abastados. 
A súa casa natal. cunha gran 
horta cercada, pese ás refor
mas que lle fixeron, é un'ha 
fermosura. iNos ·anos da súa 
mocedade andivo polas ·Amé
ricas. De vol ta a Monforte de 
Lemos foi vendendo os seus 
eidos pouco a pouco, deica 
que quedou sin nada. ~os ?e
rradeiros anos da sua v1<la 
durmía, él e máis o seu can, 
no forno que aínda esiste na 
Pena. ·Un'ha tarde -conta 
Hermida Balado- os forriei
ros atoparon morto ó ledo 
sobor das xestas . O can 
oubeaba -xemía- lambén
dolle maus e cara•. Despóis 
de enterrado o Ledo non 
houbo xeito de arreciar ó can 
da sepultura do seu amo. 
Cando o escorrentaban fuxía 
e voltaba de novo. O ente
rrador, ó que alcumaban Se. 
canse, rematóu por tirra·lle 
comida, que o can non pro
baba. Un día o can apareceu 
morto. O enterrndor abriu un
ha burata .na sepultura do 
Ledo e enterrou o can derri
ba do seu amo. 

Como tódolos poetas po
pulares , o Ledo! non escribía 
os seus versos. Si os escri
bía non os conservaba. Os 
vellos de Monforte de lemos 
recitan aínda anacos dunha 
longa carta que o Ledo escri
b-íu , en pareados,' dende Amé
rica, metéooose con todo o 
mundo, da que son estes ana
cos: 
•¿E os cregos do Conyento 
siguen barrendo -pra dentro? 
···· ····· ·· ······ ·· ······· ······· 
O procurador Purrela, 
¿sigue facendo a casa sin 

[unha cadela? 

o idioma 
FIXERA, NO.N HABIA FEITO 

A aberración que Mustra 
hoxe o noso comentario xa 
dera ipé, noutra ocas ión, a fo
larmos unha mi·guiña da for
mación dos tempos i;ompos
tos no no-so· i-dioma e máis 

· do seu uso. Daquela xa via
mos como a ·nosa língua non 
admite a formación de te.TI
.pos verbais co verbo ·haber • 
e, -por esto,. é un barbarismo 
a frase suliñada,· mero calco 
do esipaño·I •me ·has comp.reh
dido• . ll GOMPRIENDICHES
ME 1(ou • tí me comprendi
C'hes • , se se quixese . enfa
t izar moit o o ··tí• ) sería o co
rrecto. Tamén viamos como a 
forma -• fun · · do naso ·i-dioma 
cobre a parella 'ufui/he ido • 
do español; - -

Compre ;termos en . contf;t 
asimesmo que o -chamado 
preterito :pluscuamperfecto, 

, que o español forma co ~er-
- bo · haber~. é no naso idio· 

, Montarte 
). 

' 

a pri ncipios de século; 

perdería por eiqui 

Cantos versos 

Antón Ledo. 

Os frades ·de San Vicente , 
¿siguen fodeooo na xente?• 

Cantan que, nunha ocasión, . 
o Ledo, ó pasar ipola Ponte 
Vella . que é bastante estrei
ta, cruzouse co Capellán das 
Crarisas, .un crego que tiña . 
un ha nariz moi :lonQa , e ó -que 

hasme 

ma un.ha forma simple: FIXE
RA ,de facer; HOUiB'E:RA, de 
haber; lil'VE'R.A, de ter; _ FUXl
RA. de fuxir, etc. Vexamos o 
seu uso riestes exemplos: 
•Cando tí cheg.aches, xa ef 
fora 1buscafo,., · ·lera o Hbro, 
pero non 111e dixera nada•, 
·fixérao tan ben que non o 
daba crido•. 

Algunhas outras formas 
verbais merecen tamén a na
sa atem:ión . Así, por exem
plo, .a forma do potenciar 
(cantaría, tería, diría .... ) co
bre varios aspectos -distintos: 

chamaban de alcume Mal An
dar. O Ledo dfowlle: 
··Aparta a riariz, Mal Andar, 
qu-e non me dei·xa_s pasar.• 

Xunto ó conll/ento das Cra
risas. vivía un zapateiro, viu
do , con dúas Hiias solteiras 
e mozas. ú zaRateiro chama
ban'lle · .. Ga'tarrillo•. Unha noi-

•·dixo que voltaría mana•, 
•non sei se chamaría» (nunca 
do•), •se quixese· vir , xa cho 
diría• (non • : .. , x·a cho _habe--

. ría <lito»). flxémorms -tamén 
no subxuntivo. Non hai posf
bi:lidade na nosa lingua de 
formas como ·.haxa chegado•, 
·haxa fei-to», etc .: «Can-do re
mates, dimo• Ci:ion •cando. 
haxas rematado ... •). Tampou
co non son correctas como 
•hou'bera feíto•, ··houbera 
dito•, etc.: •se falase a tem
po, non pasaría o que pasou• 
(non •;>e houbese falado a 

te na que o Ledo iba de re
tirada pra súa casa, escoitou 
como o ·Catarrillo• estaba 
reprendendo nas filias, que 
r-emataban ~e· chegar dun'ha 
verbena: · 

-Sodes unhas perdidas. 
- Habiades ·de ser como as ve-
ciñas _que ipola rnañá cedo 
van a misa, pola noite ó ro
sario, logo cean e deitánse. 

ó 'Ledo faltou'lle tempo pra 
-berrar pota peehadura da 
tpOrta: 

•Catarrfllo, non discutas: 
¡todas che son unhas putas!. 

Cando a 1Esposición Univer
sal de- Barcelona, que daque
la era como ir oxe a Pekín, 
aló se personaron un'hos co
msrciantes .de Monforte. O 
iprlmeiro que fixeron foi per
curar un has • compañei.ras • . 
Un dos comerciantes chamá
base don Uámaso e outro era 
coñocido ·Polo "Macho de Va· 

. . ' ~ 

~-:. 

ras ,.. Pese á . ín'tJ·n:ttdade,· don 
Dámaso . -dlxoUe á. •C9mt1a· 
ñeira,. que 'se 'chatnaba- .Ma
nue·I mais ela ;cha~tier~ ·don 
Manuel. A ·: E:J.ram'l · non 11~ 
chistaba nada- a -don_ Dámasa 
e máis Gandq'~ ifa g~t~baií ·en 
Monf.orte. un.:<lí.a o··Ledo-: afu
pou no tren_ ~, crn_ y,Vi'~ar.\le .-~e 
tecidos. fala:ron e ,~mistaron. 
o Ledo díxon-e · ó,' vi~xante q'Ue· 
lle daría una. · not~ pró .s·eu
amigo don D~niata. un 'dos 
comerciantes máis importan~ 
tes do ramo e·n Monforte. 
Escribiu algo ·e meteuno · nun · 
sobre que lle proporcionou o 
mesmo viaxante. Cando o 
viaxante chegou a Monforte 
foi visitar a don Dámaso e 
entregoulle a carta do Ledo. 
Don Dámaso despóis de lér 
a carta, piHou a vara de me
dir e correu ó viaxante . . A 
carta decía o seg~inte: 
·Ouerido don Manue·I: 
limipe o cú con este papel. 
E si lle sobra un cacho 
_que o 1lirripe tamén o Macho.• 

IDaquelá, e aínda- oxe, eran 
mol famosos os bi'zcoitos de 
Monforte. O Ledo, que es-ta-
ba 6 quite nos soportás de 
enfrente, ó ver saír fuxindo 
6 viaxante 'berrouH.e: 

• Viaxante que andas polo Sur 
[e polo Norte, 

¿gustáronche os bizcoitos de 
[Monforter 

Outro día contaremos máis 
causas do Ledo. ún que ta
mén é copleitQ e veciño de 
Monforte .efe Lemos, 'hai anos 
-escribíu o seguinte 

HOMAXE ó LEDO 

•Antón Ledo,· vello bardo, 
· retranqueiro e popular. 

¡No meu corazón eu garido 
o rimo do teu cantar! 
Cantaches· a túa verdá, 
o vento, a choiva e a lúa. 
iSoio quedou soedá ... ! 
¡Perdeuse ·a cantiga túa
Antón ledo, reiseñor, 
non cantabas ipoi:__ diñeiro: 
¡o teu canto era de amor, 
natural e verdadeiro! 
Antón Ledo, sombra ida 
aberta de- cara a ·es.pranza: 
¡olta - en mín esta ferida 
que me fixo a túa lem'branza! 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

-tempo ... •), •diríao, se o sou
pese .. -(non •se o houibese 
.sabido•). 

Finaimente, a merma do na
so idioma proscribe tamén 
-formas como ·haber <lito• ou 
•habendo dito•: - ··c'hamarme 
antes!• {non •haberme cha
mado antes!•). Por tOdo o an
teri·or, comprobamos a mar
cada rpreferencia do galego 
polos tempos simp·les e co
mo t~ñen un'ha cobertura se
mántica meirande ca dos co
rrespondentes españois. 

TiEIR é o verbo que funcio
na como ausioliar ipra formar 
tempos compostos, e as for
mas verbais resultantes te
ñen : uR matiz perfectivo, de 
acción. xa conclusa ou reall
zada varias veces: •Cando o 
teñas feíto, chámame•, ··de
bíalo saber: xa cho ten dito 

unha chea ·de veces•, ··xa o 
tiña avisado, mais nón ' lle fa- -
cía caso ningún•. Se este é 

o carácter das t~mpos cori 
- •ter•, fica ·claro que •Xa che-
- gara cando, e'la ch~mou• (non 
•Xa tiña chegado ... •), •naceu 
onte• {nunca •tén nado ... • ). 
etcétera. 

·Poñamos especJaJ cuidado 
en eliminamos do noso ga
lega castelanismos como os 
suliñados hoxe. Un •ha'bfa 
dito", un ·haxa chegado• ou 
un «houbera felto• son bar
barismos da -mesma importan
cia que . frase~ como •eles 
e o guisan, eiles se o co- 
men {eis o testo dunha '«_pin
tada») ou •Un ex.emplo farto : 
-elocuente•, que todos reco
noceríamos como castelanrs
mos atroces á pri meira olla
da. 



CINE 
SOLOS EN LA 
MADRUGADA 

A arte, e concretamente o ci
ne , · inda inconscientemente, 
amosa dalqunha maneira o es
tado dunha sociedade, o!:f con
flictos que vive e as alternativas 
nela presentes. Cando semente 
xurde pra amasar cosciente
mente . con finalidade adorme
cedora. estas últimas na sua fa
ciana máis ideoloxista e acorde 
co sistema imperante, os resul 
tados son catastróficos. No Es
tado Español estase a facer un 
cine que cambeou os valores 
fascistas do cine «españolista e 
moralista» da post!=Juerra polos 
prexuicios «democráticos, libe
rais e europeístas». en versión 
pra camelar inxenuos. Este cine 
está proqramado, artellado e 

·destinado a cobrir obxetivos cla
ramente propaqandlstícos. o es
pallamento da . «moralidade» 
desta chamada democracia ,. en 
tre públicos medios e populares. 
Aqora ben, non corre por canta 

. dalqunha institución o~ orqanis
mo estatal subvencionador. se
nón por canta da esquerda re
formista española (PCE, sobar 
de todo). 

A esta caste de cine pertene
ce «Solos en la madruqada» , 
film que adoece do oportunismo 
máis ramplón e politiqueiro, tan 
falso na filosofía da vida que o 
propón, como nos personaxes e 
nas situacións. E unha especie 
de resume de urxencia do que é 
a convivencia democrática, o 
concepto de libertade burquesa, 
servíndose das sempre «mani 
pulables e atractivas» · clases 
profesionais, ao fin e ao cabo 
lonxe da suxa e vergoñante pe

nuria económ ica . Este cin~ cam
beou som.ente en apariencia ·o · 
discurso político do piar cine 
franquista: está «a~miornato» 
nas apariencias. pero sique a ser 
.reaccionario, cínicamente inxe
nuo e superficial na análisis dos 
conflictos (sempre leviáns e so
portables) dos individuos, ade
mais de manipulador e parca
mente propaqandístico. Un cine 
que non presenta máis que a 
xest iculación soc ial, inda por 
r iba nin siquera con veracidade. 
O lema vén ser: a democracia é 
de todos. e pra todos.' so mente 
hai que facer un cativo esforzo 

DISCOS 

RITMO N.º 484. Outono. Conver- -
sa con Marino Dóneqa encol da pro
blemática da música en Galicia, por 
Marqarita Soto e Xoan M. Carreira . 
PVP. 125. ,Pedido a Virqen de 
Aránzazu 21. edf. Fal la. Madrid-34. 

ARTE · 

MIR BELENGUER, na sala GIAN
N'INI. A Coruña. 

CASTRO causo. óleos e di
buxos en CE! BE. A Coruña. 

XURXO FERNANDEZ, esculturas 
e cerámica. na CAIXA DE AFO
R~OS . A Coruña. 

ALVAREZ CARPO, acuarelas e . 
dibuxos, en Fratilf A Coruña. 

SANTIAGO TOME, premio Certa-

·individual. en definitiva, un es
forzo moral e de respeto mutuo. 
Do sistema, nada, nada das li 
mitacióhs que (j mesmo impón 
a esta tan socorrida felicidade 
personal (como. o cine de Le
louch pro, «ao Lavapiés» moder
nizado). 

En fin , todo nie'ritir'á .~ v~lq~ri~ 
dade dema~óxica por canta de 
eurocomunistas, que discursean 
e enfeitan cun eufemismo sai
netero e cunha pretendida inxe
nuidade moralista, o que eles 
chaman España e Europa . 

CARLOS SERANTES 

MUSICA 
PORQUE NO MUNDO 
MIENGOU A 
Vle:RDADE~Xosé 
Quiintas-Canella 

FROITO VERDE 

Cando cheqaron os prim.eiros 
representantes da Nueva Trova 
Cubana. todos quedamos sula
qados por. Silvia Rodríquez. Pa 
blo Milanés.:. Loqo, coa cheqa
da dos menos bos, o entusias
mo esmoreceu e as causas que
daron no seu . sitio . 

Pouco niáis ou menos, esto 
está a pasar no naso panorama 
musical : o vieira que tenta recu
perar parte do noso sentir musi 
cal deu esta vez o seu froito 
máis verde. Xosé Quintas. que 
nos solprendía hai un par de 
anos por levar. un ha liña musical 
alonxada de todo panfletarismo,, 
tén hoxendía un disco na rúa. 
Un disco que non é o que poide
ra ser. Tamp.ouco é malo, cla
rexemós. O disco presenta unha 
faciana da música fundamentí)I 
na tradición qale!'.Ja: as cantiqas. 
froito musical e literario da mei
rande importancia, atopan en 
Xosé Quintas o único traballa
dor deste anaco dun pasado 
musical sen ~amparanza en to
das as culturas medievais. Se
mente por eso -e polo conti
nuado do labor de Quintas. e os 
seus compañeiros de cantiqa
o disco qana ó dereito ao respe
to. Pero o respeto ao traballo é 
alqo ben distinto do resultado 
discoqráfico. E, precisament,e, é 

me Pintura Xoven Galeqa, én Adro. 
A Coruña. 

SEGU NDd H EVIA, acuare las na 
sala do BANCO SIMEON, O Ferro!. 

ANGEL TOLEDANO, óleos. acua
relas. no CASINO. ·a Ferro!. 

ALFREDO MARTIN, no 'AXUN
T AMENTO. O Ferro!. 

38 carteles cubanos cfo ICAIC 
(Instituto Cubano de Arte e Indus
t ria Cinematoqráfical, Reboiro, Julio 
Elov. Ñico .. SARGADELOS. Santia
qo. 

DI.EGO ANTONA, na antiqa, sal.a 
de CAIXA DE AFqRROS. Viqo. 

XOAN FERN'ANDEZ. na a'ula de 
cultura da CAIXA DE AFORROS. 
Santiaqo. Dende o 16 ao 25 de ou
tono. 

GUIEIRO 

CINE 

¡ARRIBA .HAZAÑA! . Capital. 
Santiaqo. 

UNA CANTA. ' LA OTRA NO. 
Equitativa. A Coruña . 

BRILLANTINA. Riazor. A Coruña. 

FEIRAS E MERCADOS 

SABADO 7: San Sadurniño. O 
Pino. Sobr.ado, Abeqondo; A CO
RUÑA. Sobrado, Palas de Rei; LU
GO . A Rúa, Ourense, Vilardevós: 
OURENSE. A Estrada ; PONTEVE
DRA. 

DOMINGO 8: .Arzúa, Padrón; A 
CORUÑA. Escairón. a de Castro. 
Sober. Navia de Suarna; LUGO. O 

Bolo ; OURENSE. Vilatuxe : PONTE
VEDRA. 

LUNS 9 : Curtis. Valdoviño; A 
CORUÑA. Lourenzán. Parada de 
Montes ; LUGO. Doade, Maside; 
OURENSE. Guillarev: PONTEVE
DRA 

MARTES 1 O: Montero. Guísamo. 
Padrón, Santa Comba; A CORUÑA. 
Ouiroqa, Páramo; LUGO. A Gudiña, 
Ribadavia ; OURENSE. 

MERCORES 11 : Castro, Muiño, . 
Teo. Rodiño. Vilaseiro ; A CORUÑA. 
A Póboa do Brollón : LUGO. Barban
tes. Verín : OURENSE. Bozón, Gon-· 
do·mar; PONTEVEDRA. 

XOVES 12: A Escravitud. Ponte 
Cmreir;;i. Senande; A CORUÑA. 
Avión. As Ventas, Montederramo; 
OURENSE. Cospedriño, Golada; 
PONTEVEDRA. 

VERNES 13: Lestedo, Sedes, Ca
rral. Portomouro: A CORUÑA. Car-

1 a I A!lOSATIBll·A 

no resultado discoqráfico onde 
radican as chatas. 

Abonda con !'lscoitar o disco 
pra decatarse d¡;¡ primeira de 
elas: a monotonía . O disco é 
moi monótono. E a monotonía 
non é accidental. Non ; por dés
qracia, non. A monotonía (teño 
pra min) é, lóxico froito da pro
beza dos arranxos : é o resultado 
da xu ntanza dalqúns pequenos 
erras na elaboración .do disco . 

Traballar coas cantiqas non é 
causa doada. As cantiqas dé
bense a unha estructura musical 
monódica : estructura musical 
con certas limitacións cara os 
ouvidos dos nasos días: topa-. 
mos cunha música monocorde, 
e dunhas características deter
minadas potas suas connota
cións históricas. E non podemos 
traicionar esas connotacións 
históricas sen traicionar ese xei
to de música. Respetar o pasa
do musical tiña que ser, xa que 
loqo, o primeiro paso : e foi . O 
sequndo sería, lóxicamente, en
riquecer esa música coa instru
mentación, cos arranxos, están. 
na meirande parte dos casos, na 
beira da vulqaridade: quitarra. 
laúde e frauta son o reiterativo 
soporte instrumental. A ausen
cia dunha percusión intelixente 
na pescuaa da coor sumé 
puntos mauros á valoración do 
L.P . En troques, moitos dos pro
ble~as que se poideran plan
texar (afinación e insequridade 
da voz. erros de escasa entidade 
por parte dalqúns instrumentis
tas de corda etc .) reciben solu
ción ou axuda e non lle restan 
calidade ao disco. 

Presentación, próloqo, carpe
ta e prensado han de axudar na 
venda do disco polo seu interés. 
E máis nada . 

Asemade : froito verde dun 
traballo intesante e diqno de 
todo o naso apoio. 

y 

LOIS RODRIGUEZ 
ANDRADE 

ballido. Pocioor. A Barrela: LUGO. 
Bande, A Peroxa , Viana do Bolo; 
OURENSE. Arcade; PONTEVEDRA. 

FESTAS E ROMERIAS 

PONTEVEDRA: Festa da Hispani
dade. Pía 12 .. 

O GROVE. Festa do marisco. Día 
1 3. Pontevedra. 

LUGO. Do 4 ao 12 festas patro
nais do San Froilán. Outrora, a sua 
feira qrande. coa esoosición perma
nente de maquinaria awícola, era a 
feira maior· e centra l do país. Días 
orincioais: 5. San Froil án. 8, domin
qo das Mozas. 12. fin das festas. 

Arquivos. autonomí·a e dereitos 
cidadáns. Pedro López e outros. Ed. 
C.l.E .S. 

Esco lma de Cantiqas. Caixa de 
Aforras Municipal de Viqo . 
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OS TAASLAOOS NON SE FAN 
PORQUE GALICIA PRODUZA 
MÁIS MESTRES 005 QUE 
NECESITA, 

•. 

SENÓN PORQUE ••• 
O QUE GAUCIAPRODUC~ 
ESPÓRTASE/ 
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_CRUCIGRAMA 
. . •. ,.. 

DARIO XOHAN CABANA 
- ~ 1 

2 3 6 1 · 8 

...-..-..-~ 

HORIZONTAIS: 
1.-Sardiña ipequena. Dun ipobo que ipoboou Ga

licia. 2.-lnterxección. Terreas sin cultivar. Mar
char. 3.-Ao rovés, cotelo, carabullo. 4.-Carta da 
baraxa. Dise do 1núrnero non ,divisi'ble ipor dous. Le 
tra. 5.__JPón agre. Marcha.des. 6.-Dás .voltas. Poña 
medo. 7.-Composicións poéticas. Cadrar, axeitar
se. 8.-Vocail .duas veces. Levantes. Artículo. 9.
Regálao. 10.- Campeón. Tomas o peso . .P.reposición 
11.-Recentes. Peza ido arado. 
VERTICAIS: 

1.-Centro do ovo. Andaban rpolo aire. 2.-lnter
xeación. Sitio por onde se s·ai. Somente. 3.-Semen
te das gramíneas. 4.-Nome ,de letra. Marchará. Te
rra solta. 5.-Fo·llas dos rpinos. Mordes. 6.-Carta 
xeográhca. A non ser, esceuto. 7.-Vaso. Alcanzar, 
conseguir. 8.-Nome de vocal, en plural. Versos. 
Condiieional. 9.-Entreguei. 10.-Pronorne. Mineral. 
Pronorne. 11.-Queimáses,e. Fama. 

SOLUCION AO CRUCIGRAMA DO NUM. 31 
1.-UCES. L. TESA. 2.-NULO. l. RIOS. 3.-H. 

GRIMA. l. 4.-AGORA. AXEAR. 5.-NAMOREf\I. 6.
Cll. ALI. llC 7.-VELEÑOS. 8.-.0SOIL ABATE. 9.
U VAISE. G. 10.-CODA. l. SAIU. 11.-AZOS. l. OS
MA. 

ANUNCIOS 
E BALDE- CARTAS 

Estou interesado en entrar 
en contacto con xente que 
teña ou me pida enviar par
tituras e letras de cancións 
e romances de toda Galicia, 
tanto ipopu1lares como c'lá
sicas. 
XOSE A. PARADA FERNAN
DEZ. MOAÑA - ABELENDO 

(PONTEVEDRA) 

Desexo que, se algunha 
persoa canece lendas, me
llar 1inéditas, de calquer re· 
canto da nasa terra mas 
mande, xa que as preciso 
pra un traballo . 
M.ª .do Ma.r Martul Martul, 
Concepción Arenál, 91, Gán-

dara de A. ferrol. 

Desexa rí conocer a histo
ria do casteilo do Carbedo 
do Cau rel (Lugo). Quen me 
poida conta r ou facilitarme 
datos pode buscarme (per
sonalmente ou por carta) 
en X. Crespo, Avda. José 
Antonio, 997, Barcelona 20 

Levo dez an,os fara de Ga
l icia (eu anido ;polos vinte) 
e os meus cónocementos 
son .cativos. Quixern corres
pondencia con xente que 
siinta interés por intercam
hear oipinións encol de Ga
liic-ia o Euskadi . 
Manoel Rodríguez Pazos, 
Urdaneta 76, 5.0 A. V. de 
Ordizia, Guipúzcoa. 

DENDE O BRASIL 

Companheiros, 

Antes ·de mais nada, que
ro pedir ,desculpas pelo fato 
de nao ter escrito esta carta 
em geailgo ~é que, embora 
tenha algúns conhecimentos 
do idioma, ainda nao o do
mino inteiramente. Tambén 
reso lvinao redigir em cas
telhano, porque, já ,que nao 
escrevi em galega, nao teria 
sentido us-ar un idioma es
trangeiro. Escrevo em iportu
ges, iportanto, ipois é a minha 
língua e também porque é 
muito semelhante ao galego, 
que, afina!, é o ipai do i·dio
ma de Camoés. 

Quera diz.er ainda que sou 
um dos f.i.eis 1leitores wmadri 
lenhos" de «A NOSA TERRA» 
-jornal que me traz urn gran
de orgulho, porque sou fi.lho 
de um •dos 1milhares de :(abre-
9 '0S ·galegas qu,e, empurrados 
pelas circunstancias desfa
voráveis geradas .pelo «caci
quismo", emigrou para o Bra
sil, onde se casou, ·teve qua
tro frlhos r( um ,deles sou ·eu) 
e vive 1lá até hoje. Escrevo 
sob1,etudo para recfamar a 
ausencia -de «A NOS1A TE
RRA". No quiosque ·da prac;a 
de Cibeles, no .e-entro de Ma
drid, o vendedor me ,disse 
que voces nao mandaram 
mais nenhurn jornal despois · 

do final de ju'lho. O que acon
teceu? 

Son jornalista tambem ·e, 
há quase dais anos, vim trans
ferido do 'Río de Janeiro para 
Madrid, . como ,corresiponden
te ·do diário «Ü Globo» {o ·,de 
maior tiragem no Bras H), pa
ra acompanhar a redernocra
tiza9ao da Espanha. E, no 
meu tra'balho, ·"A NOSA TE
RRA" é urna fonte ,que con
si,dero a(,tamente .preciosa e 
náo gastaría de ficar privado 
dela. 

Eml:5ora tenha nasci,do e 
vivirdo sempre no Brasi'I me 
sinto tambén i·dentihcado 
com a causa ga1leguista e fi
co muito ailegre •com os rna
ravi l'hosos artiigos de «A NO 
SA TiEHRA». E tenho um pe· 
dirdo a faz,er: gastaría de re
ceber urna colec;:áo ·Cornp·i e
ta do jornal ipara poder enviar 
ao meu pai (e aos meus tíos 
que também sáo galegas e 
Paleguist as). Quera, portanto, 
todos os j'Ornais que ' forarn 
editados. Ouanto ao proble
ma de envi·ar dinheiro para 
urn banco de Santiago de 
Compostela náo sería nen
hum problema. Enviaría a 
cuantía que far necesaria. 

Tarnbérn gastaría de fazer 
urna assinatura do jornal, já 
que o último número ,que ck
cu1lou ern Madrid foi o 26 

(ainda de ju1lho). É ipossível? 
Se, por acaso, o jornal tiver 
ailguma del·egac;áo ern Madrid, 
gastaría se saber o endei:e-
90 , ¡p9is aí entrar·ia ern 1con
tato com ela. 

Para concluir , coloco-me 1in
teiramente -e desinteressa
damente- á disposic;ao de 
voces :pra qualquer coisa que 
necessitern do Brasil ou so
bre a vida idos iprópios gale
gas a.lí -que sao em torno 
dos 1 O mi1l, s,em contar os 
fi'lhos, como eu que sao, pe
rlo menos, ons 100 mi'I. Estou, 
como se ,diz no Brasil, á dis
posic;ao de voces. Pec;:o, ain
da, ,que res1pondam a esta 
carta ou mesmo te1lefonen1 
para rnin '(com 'Co'bro reverti
do a mírn). 

Abrac;os do 

ALBINO · CASTRO FREAZA 

FILHO 

Sra. Directora de A NOSA 
TER:RA 

Eu quérolle pedir que, se 
é iposi'ble, ipu:bli1que a seguin
te · nota. Como sabemos ce
lebráronse as Festas do 
A·gosto en Navia de Suarna 
con moito ésito e sin nin
gunha clase de incidentes, 
con rnoitos foras,teiros e to
dos con moito xeito, tanto 
conducindo coma ·nas outras 
co'Usas ; hoxe comenzaron as 

do Setembro e esperamos 
que seña por parte de todos 
o mesmo comportamento, e 
igualmente iinc1lúo ás forzas 
políticas. · 

Este é o meu des·exo, de 
que a xente torne concien
cia do que se vai facer no 
presente e desipóis no futuro, 
sin mesturar a política coa 
rea1lidade. 

Un saúdo pra todos os ga
legas e xente que nos visi
tou e en particular pa os de 
A NOSA TERRA. 
Atte. A RODRIGUEZ. 
Navia de Suarna. 

Hoxe, primeiro domingo de 
liga, os que acó vivimos, lon
xe da patria, aínda que non 
moi aficionados ao fútbol, po
ñémonos a ollar o Celta ante 
o «aparato das 625 liñas". 
Mais cando houbo un cambeo 
de xugadores no Celtinha, 
poidemos 1escoitar o emprego 
do «sagrado idioma do im
perio". 

¡Home craro! Non ía o Cel
ta de Vigo anunciar os cam
heos de xugadores en gale
ga. 

¿Este club aspira a ser o 
xenuino representante do fút
bol gal,ego? 

Persoalmente témome que 
non. 

X. RAMON RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

Avilés 



¿QUÉ: FOI PAS 
FEIRAS E FESTAS 
bO SAN FROll AN? 

As feiras e festas do San Froilán ae Lu¡:¡o 
contábanse entt~ as máis importantes de Gali~ 
cia. cecais as maiores. O feiral vello era coma un 
~u¡:¡ar de cita anual de todo o pobo ¡:¡ale¡:¡o que, 
eritre o final da recolleita e o comenzo das se- · 
menteiras, ac4día en masa cálida a un encontro 
cáseque ritual. Viña non só a xente das catro 
provincias, senón que tamén do Bierzo e das As
turias de Galicia, ceremonia instintiva de.autoa
fitmación. 

O vello campo da feira cadraba mesmo xun
ta as murallas, cara o barrio de San Roque, onde 
hoxe se levanta a non qale¡:¡a estructura do edifi
cio novo da Telefónica e máis da Estación de 
Autobuses. A primeira das duas navallada.s que 
acabaron co feiral data xa dos anos sesenta e 
poucos. A Estación de Autobuses, dos setenta. 
senda alcalde Fernando Pedrosa, da ben conocí-

. da .familia lu¡:¡uesa. Es.te axuntamento de Lu¡:¡o 
sempre se salientou pola sua xenerosidade prós 
intereses particulares e pola sua proclividade a -_ 
ceder qrac~osamente terreos de propiedade co
mún, ¡;1fición que estes tempos se recorda moi 
principah'Tlente polo caso de Fri¡:¡sa. No caso da 

Estación de Autobuses. a corporación cedeu os 
terreas que quedaban do feiral á Dirección Xeral 
de Transportes Terrestres. a cal. en contraparti
da. cedería qraciablem~n~e a esplotación da Es
tación. ·unha vez feíta. a Corporación . renunciou 
a esta conc~sión, ante o cal os empresarios das 
líneas de viaxeiros, postas dacordo, puxeron 
como xerente ó señor Guisasola, xestor que le-

. vaba os asuntos destas empresas. E dicir. que e 
Axuntamento dispuxo dos terreos públicos sir 
tan siquera tirar o beneficio económico que dá ¡ 

Estación. Os ¡:¡rancies beneficiados foron os em 
presarios do Transpohe de Viaxeiros. que racio.: 
nalizaron a administración ·do seu ne¡:¡ocio ato- · 
rrando personal e alquiler de locás ó contaren 
cunha cbnsiqna común e demais servicios. O 
pobo de Luqo e todo o pobo ¡:¡ale¡:¡o foron os que 
saíron perxudicados: as feiras e festas do San 
Froi'lán viñéronse abaixo, a asistencia de xente 
decaíu e a cidade, moi principalmente comercial. 
sufriu qraves consecuencias e·conómicas. 

As. anti¡:¡a.s feiras tiñan unha dimensión es
traordinaria; eran un centro de aprovisionámen
to· moi principal prós labrec.ios que viñan mercar 
causas que precisaban pra todo o ano. A feira de 

' qando, cabalar e mular especialme~te, eran im-

: . 
portantísimas durante os anos en que estes 
animás proporcionaban qrand.e parte da forza de.. 
traballo no aqro. Posteriormente. coa introduc
ción da maquinaria aqrfoola, houbera unhas im
portantes esposicións -este ano a Cámara de 
Comercio intenta revitalizalas, sin o apoio da 
«Comisión de Festas» por certo- que tiveron 
unha qrande audiencia entre os labreqos e unha 
qrande incidencia na mecanización. tantas veces 
irracional. dos nosos minifundios. Tradiciona l
mente viña habendo tamén unha impresionante 
feira de abeños e ferramentas -rellas. sachos. 
qalletas. estrobos, aquilladas, zocas. fouces. qa
dañas- na que se podía atopar case calque ra 
cousa imaxinable que tivera relación con calque
ra traballo ou oficio da Galicia rural. 

O redor do campo da feira instalábanse as 
casetas do pulpo, que era tamén un rito. Non se 
podía «qañar o xubileo» sin comelo. Viñan ta
mén as tradicionás barracas dos «caballitos» , as 
tómbolas, as casetas en activo, non faltaba ta m
pouco aquel xa mítico e lexendario espectáculo 
de quiñol do Barriqa Verde. aqora xa asequrado 
prá Historia pala farsa do Manuel María. e que 
está aqardando a sua resurrección prá vida . 

Aqora siquen vindo as pulpeiras, pero xa 
non é o mesmo: o pulpo convertiuse nunha co
mida máis. Tamén siquen vindo barracas e case
tas. pero xa non son aquelas: son outras, media
tizadas polos terribles medios de comunicación 
de masas, parvadas sin outro sentido ca seren 
unha continuación da aqresión cultural que pro 
taqoniza a televisión española. Son «atrac
cións» non populares senón populacheiras, ba 
seadas na cultura dos «homes de Harrelson », 
do chamado destape. do pacto social e da mas
carada parlamentaria. Hoxe non vén o BarriQa 
Verde coa súa estaca de cartón, senón o «mara 
villoso espectáculo da femia humana que fai o 
amor co monstro KinQ-Konq» ou lindezas simi
lares. A ~Qresión colonial aproveita cad a vez 
máis todas as posibilidades. A década do desen
rolo acabou co que ficaba da nosa sociedade 

· tradicional. esborrallou os restos Oé:I ei.;cmuri 11 c 

aqraria baseada na autosuficiencia e inteqmu a 
sociedade rural na sociedade de consumo, en in 
ferioridade de condicións tal que acelerou o pro
ceso de despoboamento e de emiqración. Lóxi 
camente . esto tiña á forza que ter un reflexo cul -

. tural . O que. despois de cinco séculos de domi 
nación española. aínda Quedaba en pé da cultura 
nacional qaleqa, sofre unha nova aqresión no 
feito cultural importantísimo que son as feiras e 
as festas. creadas ó traveso de séculos. Non hai 
máis ca botar unha ollada no proQrama das fes 
tas do San Froilán deste ano pra se decatar delo. 
De qaleqo vén ~o proqrama alQunha actuación 
de qaiteiros e corás. De español ou apátrida 

. -que en Galicia vén sendo o mesmo-, to~o o 
demais. Esta xente aínda non se enterou de que 
se están a producir cambeos moi importante·s ·na 
situación. Deben iqnorar que hai un teatro qale
qo, e entón tran un Quiñol español. Deben i~no
rar que esiste unha canción qal~Qa do noso tem
po. Deben iqnorar que a nación qaleQa non ~ue
re morrer, que a patria qaleq~ non morrerá. Hai 
·xente que tén a teima de se poñer encentra do 

.: vento da Historia. Pero as feiras e festas do San · 
Froilán de Luqo volverán. e serán doutra nova 
maneira acorde cos tempos novos, pero terán 
,outravolta aquel sentido ritual de xuntan;za dos 
qaleqos. aquel sentido do feíto naciona.1 incons
cientemente asu~mido, que na Galicia liberad~ 
que ha de vir terá a dimensión dunha cálida ~e~ 
remonia .da aleqría. 

'I 
1 
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