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en.poleiro aneo 
O PELIGRO PUBLICO el «G HA,PO,, y las «Comi

sións L'a'bregas», y a'lgunas 
Co título «Afarmante en- otras pequeñas sectas que, 

1 d d presentándose como galle-
cuesta sobre ª inseguri· ª guistas, ·lo que hacen es, con 
de 'los españo-les», «.Augusto dinero pe 1procedencias .rnis
Assíá», no número do seu 
habitual anunciante corres- teriosas, · dedicars-e a fomen

tar ·discrepancjas que, hasta 
: pondente ao 4 deste mes_, re- ahora, nunca había habido en

forza a «ofensiva antiterro-
rista,; desencadeada polo Go- tre gallegos .. ·"·· 
bemo e acil'áteres estes días. ¿De qué terá medo a nosá 
Xa se sabe que ·as co.Jabora- X:enté?. ¿Non será dos que 
cións de «:f\ugust» na cam- afog~n en _sangue as «dis·cre
paña pro-Constitucjón, adoi- paneias» entre os galegos 
tan ser, por máis descaradas, . que 1pagan a Cuota e os que 
moito niáis insultantes cara 11~ ~obran, os que pechan a 

•a :xente. E así, ·dalle: f~brma e os <!ue quedan ina 

" ... 1En Galicia, en ila rnral 
y rústica ·Galicia donde en · 
gran p·arte 1de las casas ,Ja
bradoras no había, en mi ni
ñez, otra cerradura que "º 
pecho,,, cuyo objeto. era an
tes protegerlas de rlos , cer
dos y las . gallinas que de los 
·ladrones y asesinos, ahora e1l 
41 por ciento han -asegurado 
que se sjen·te inseguro ... el 
terrorismo y otras formas de 
delincuencia como ·1a de los 
estupefacientes o la · 'ii'\tole. 

, rancia política, han comenza
-do ·a da.r señales de vida con

'. ducidas especia1Jrne~te por 

rua? ¿N.on sera dos que pro-
meten mil calamidades se 
non se vota Sí á Constirtu. 
ción? ¿Ou dos que, en des
me,surados esipacios iperio
dístilcos de «procedencia mis
teriosa» ¡nsultan impunemen
~e case a diario á a!llpfos 
sectores do noso 'j:>obo? ¿De 

· quén tel'lemos med'o? 

AS MIGALLAS 
DOS «PAGTOSn 

·Á vista da •renovación dos 
Pac.tos da l'Vlondoa,- xa hai 
quen ve de procurarse un 
posta na mesa negoci.adora; 

. e así, o POG, asegün .in.for
mación -recollida por «La Voz 
de Galicia» no seu número 
correspondente ao 4 de San
tos proponlle á Xunta a «pre
sencia» ·de 1Ga1licia na firma 
del.es: « ... El presid_ente Ro
són prns·entará asimismo a 
la atencjón y discusión de 
1los «Conselleiros» el ·informe 
concreto que elaboró el POG, 
cuyos dirigentes le expresa
ron .Ja nec·esidad de que, 
apar:te de todas fas fuerzas 
sindicales, poil.íticas y asam
·blear.ias ga'llegas, sea tam
bién la propia Xunta de Ga
licia ·la que ·exija estar pre
sente como Gobierno Pre
autonómico ,en esas negocia-
ciones». · 

¿Qué nové} mascarada ver
goñante rprepara o seudona
cion~I i·smo e rnáis os repre
sentantes do Goberino? ¿Qué 
querien mendigar uns centi-

milños de mms, un reaxuste 
de meno·s-? 

Señores, irse enterando: 
Galicia non pacta 1por calquer 
e o usa. 

OS CHANCHULLOS 
DA «OBRA» 

Hai -"casos e causas na de
reita ·española que realmente 
solprenden po1Io que de ·es
pontáneo e nada consensual 
teñ·en. O 4 de Santos, «El 
Correo Gallego» insertaba en 
«A modo", ·espacio habitual 
firimado por 'Rudesindo, ·o . ar
tículo «ila media hora del 
Opus». E «rezaba» (nunca 
mellor dita): 

«No sé .que tipo de mo
l·estja puede haber causado 
a algunos ·señores Ja media 
hora que _recientemente de
dicó TVE al cincuentenario de 
la fudación .de1J Opl.ls Dei. .. 
Resulta que a Te·l·evisión pue
den aso mame todos... sin 
distinción de ideo'logías o ·in-

cluso de razón. Sí, porque 
hasta algunos descerebrado's 
han dado sus paseos por 
derlainte de !las cámaras... y 
resulta que ·algo decente, 
apto para todos, como foe la 
media hora dedi-c.ada a.J Opus 
Dei, •les ha caído mal -a unos 
cuantos, que ne> son muchos, . 

' aunque tengan medios de ac
ceso a c¡ertos medios de 
comunicación para manifes
tar en ellos· su desazón ... 
Ese medio sig'lo de existen
oia f orma parte .de la histori-a 
de ·la l·glesia y de ria histo
ria de España». 

·« . • • A nadie se Je ha ocu
rr ido pedir expli·caciones de 
por 'qué han podido asomar
se a TV1E crjminales, ateos, 
inmorailes. .. Ha habido gen. 
te que sí ha querido tomar 
cartas en el asunto; pero las 
protestas de este tipo ape
nas encuentran ·eco ... " 

XASO 
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2 /'A NOSA-TEltltA 

" .. . ta C'arnpaña contra el 
Opus es vi•eja y es producto 
de 'la envidia ... Cuando hom
bres del Opus se metieron 
en políNca, se atacó a la 
institución, prete~tando que 
e1lla misma se metía en po
·lítica. rl. ó g i e' a imp·erf.ecta. 
pues si un socio del Real 
Madrid acepta un cargo di
rectivo ·en poilítirca , no por 
eso •vamos a decir que el 
Real Madrid se ha po.Jitiza-
do ... ". 

" ... Los po'líticos vinculados 
al Opus Dei, que tenían unos 
criterios auténticamente cri·s
tianos, consiguieron un ·des
arrollo j'amás ¡maginado del 
país ... " Etc., etc., ... 

Adoita ser curioso v 1er e 
enterarse do qu_e entende es. 
ta xente por «Criminales, 
ateos, inmoral,es», e hastra 
por «desceriebrados», porque 
ao mello·r, hast,ra somos 
nós. . . Doutra banda, desta 
«Obra». miltá monxes, mitá 
usoldados», x-a se ocupa
ba a sabencia popular: «Opus 
Dei, qui tollis peseta mundi». 

CONSPIRACION 
ANTI GALEGA 

«El Correo Gallego» do 4 
de Santos, inserta unha infor
mación enco·I de certa xun
tanza que a Comisjón de 
Asuntos Aqríco.Jas do Sena
do. oresidi·da polo senador de 
UCD p·ola Coruña, Juan Ma
nuel Graíño Amar8'lle. man
tivo cunha comisión alemana 
(foderal, claro): «Los parla
mentarios españoles y Jos 
alemanes estudiarán temas 
comunes de agricultura es
oañola y alemana, así como 
las perspectivas a escala 
eurooea». 

Polo que parece, o Merca. 
do Común axexa e xa non 
hai quen nos salve del; e, 
visto quen é o representan
te máis cualificado por '1arte 
española, está claro cal é o 
país peninsular que preten
den arruinar antes que nada. 
Así é que, olio ao parche. 

PRA QUE A!lOSAflBBA 'SENA NOSA 
SUSCRIBASE, COLABORE COA 

PRENSA GAL·EGA 
POR UN ANO 1.200 PTAS, POR SEIS MESES 650 PTAS. AFWRW~~DO 1.031 SANTIAGO 
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FRIGSA-CARCESA . . 

O NEGOCIO 
- • J 

DA-MODERNIZACION 
A xente facia xoQos de palabras, e FRIGSA 
xa non siQnificaba « FriQoríficos 
Industriales de Galicia, S.A.» senón 
«fixémonos ricos instalándonos 
Qratuitamente sobré Albeiros». De. balde 
conqueriu o matadeiro 

onde está instalado, e aQora, 25 anos 
despois, intenta modernizar a·s suas _ 
instalaCiqn~;- cambeando de chan. ·En l~Qo 

14 Hás. , de chan «edificable (?)» cada vez 
-máis no c~ntro da ~idade. FRt9-SA foi a 
nivel empresarial un frac.aso e a nivel social 
tam_én. Non c.umpriu o papel que tiña que 
cumplir cara o aQro QaleQo e Se cadra 
aQora vai. satisfacer o fin pra o que o capit_al 
-a creou, o neqocio. do 1N1 os terreas 

No ano 1951. naceu ·o que en 
Qrandes titulares chamou a pren
sa «Matadero lndt,Jstrial de Gali
cia». con pa·r.fitipación maio.ritaria 
do INI e capital privado da man de 
Manuel e Juan Ferriández. Alvaro 
Gil e José Páramo. Non se prevía 
unha localización concreta e o ca
pital escomenzou a ofrecer o seu 
«tesouro». recibindo propostas 
de varias cidades i::ialei::ias. alenta
das tanto pola sii:inificaciqn eco
nómica do matadeiro coma polo 
prestixio dun enclave tan pompo
samente anunciado. 

O 12 de abri. FRIGSA toma o 

CADRO BRANCO 

Os, traballadoree de 
Melrama decldlron en 
asamblea pendurar, 
no fin da• obras. a 
bandelra aaleaa coa 
eetrela roxa. 

'Edita: Promocións Cultur.ais 
Galeqas. S.A. 
Cemlslón de 
fÚnd•dores1 Acosta Beiras, 
Xoaquín. Fantenla . Rodrlquez. Xosé 

· Luis. López Gómez. Felipe Senéri, 
Morales ·Quintana. Xosé EnriQue. 
Varela Garcla, ·césar:. · 
Director: Marqarita Ledo 
Andión. 

-buscáselle ,un sitio apropiado. ás 
necesidades, · ñon se. sabe moi ben de quén, 
namentras ollas 
ambiciosos contemplao as 

mente cecais iba crear n:1"áis pro- Ast_urias servindo o mercadQ i;ian
blemas d~s ?~e tes~lveqa., · deiro Cie_ Castro de ponte entre 

N~n Prl~CIPIO realiz~.se no ma- · eses dous mercados (SantiaQO e 
tade1ro ·recen estrenfldo case todo la Pota). Chef:la 0 labreQo a orefe'-

. o pr~ce.~o de aproveitamento de rir botar man' dos intermediarios 
convers1on da .carp~ ~ro pouc~ e anque seña. E a·inda asi. FRIGSA 
pouco. est~ va1se vendo reducido observou prácticamente sem~re 
e anos adiante da sua posta en superávit nos ·seus exercicios 
func1onamento xa estaba matan- , anuais. 

do moj por debaixo das suas posi- - E ao tempo Que perdia entra
c bilidades. Deica hoxe que presen, das. debido fundamentalmente 

8 
-~ ta ·unha situación éstrema. unha desastrosa o'olitica de ore

Así. no . tocante ao Qando por- cios. foi perdendo tamén fases na 
maqueta do novo prolecto. FRIGSA sobre Ó iapete 

acordo de que a factoría se debe 
emplazar na provincia de Luqo, e 
a Comisión do matadeiro recaba 
os ofrecementos do Axuntamento 
da capital -a cesión dt;i 1 O das 
13.55 Hás. que ocupar!a a facto· 
ria. con alcantarillado e auqa in
cluidos- e da Diputación provin
cial. que. pola sua banda, ofrecla a 
construcción das vías de acceso 
necesarias. 

Pra esaminar e discutir a pro
posta de FRIGSA o daquela alcal
de. Sr. Pardo v Párdo Requera. 
conv~caría en sesión histórica a 
todas as forzas vivas da cidade 

que ratificarían os ofrecementos. 
valorando o propio Sr. Pardo. os 
terreos a esoroorar entre 2 e 2 mi-· 
llóris e medio de pesetas. · 

A DECADENCIA 
FRANQUISTA 

En plena . época ºfranQuista . 
fixose unha construcción de estilo 
franquista -con i:irandes· salón~. 
despachos. etc .. de rara aparencia 
nun matadeiro- !'.:IL;Je o mesmo 
Franco se encarQaría de inauqu
rar. Nacía FRIGSA cunha sobre-
dosis éle bu~oeracia que posterior-

PlllÓDICO GALIGO SEMANAL 
Galocha, Sisto G. Cabana (A 
Coruña). Lalo González (Ferrol). 
Paco Arrizado ('Luqo). -X.A. 
Carracedo (Ourense). F. Franco. 
Mario Pousa. -lqnácio Briset. 

rino. na actualidade matan en elaboración ·dos productos este 
FRIGSA mol •opucos Qranxeiro.s. matadeiro que. aseQún_ os seus 
parQue consideran Que os precios propios dirixentes. compre aqora 
son máis baixos e sempre teñ.en 
dificultades coa calidade. anque 
solorendentemente. os rende
mentos a canal son superiores 
aos de calquer-a matadeiro. Xa· 
non se m¡tlan polos-coma noutros 
tempos se fixo. e no tocante ao 
qando vacun~ foi perdendo pouco 
a pouco clientela «POrQue somen
te paqaba ben becerros de moi 
peucos kilos I canal» . Neste ij'ntre. 
case toda a Terra Chá ·comercia-
liza. cara a. esportación, por San-
tiaqo -e dalí a Catalunva- ou 

., Diseño gráfico: Pepe Barro. 
: Fotogratia: Brais. Piño. 
Fe.mando . Bellas. 
Dibuxos: Xulió Maside. XaQuin 
Marín. Alfonso Sucasas. X. Carlos. 
Miquel Docampo. 
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modernizar. Tanto é así que na 
actualidade somente se aproveita 
na fabricaeión de fariña parte do 
sanque. namentras nun principio 
se aproveitaba na totalidaae; e xa 
non se comercializa xamón deso
sado nin bacon, como tampouco 
se elabora manteiqa de vaca ria-' 
quela destinada especialmente á 
esportación (a Francia fundamen ~ 
talmente. A actividade nesa altu- . 
ra do proceso céntrase únicamen
te na preparación de callos e de 
embutidos. 

FRIOSA·CARCESA, A 
MODERNIZACION 

O ano pasado a empresa que
dou intaqrada en CARCESA. ta
mén do INI, e o 26 de maio do ' -
ano en curso presentou un e,spe
diente de modificación do «Plan 
3eneral» e espédiente do «Plan 
especial de Reforma Interior de la 
Unidad Urbana M. 0 19», funda" 
mentado «no interés público polo 
beneficio que representará a se- -
paración dunha actividade comer
cial incómoda. enquistada . en 
zona re$idencial e r:ia necesid8de 
de actualizaci6n e renovación das 
instalacróns incjustriais por parte 
da propia empresa» , plan que se
ría aprobado · inicialmente n;;i se·
.sión municipal do 30 de xunio pa-_ 
sado. 

Estábase fala.ndo do traslado 
da factoría e da recalificación dos 
terreas de cara á posibilidade de 

urbanizalos. e 
mento lugués, se amosou da cor · 
do de todo cos proiectos presen 
tados. impúxolle unha s·erie de 
condidóns á CARCESA contando 
con que o Concello t :vera cedido 
no seu día á empresa 1 O Hás. de 
terreo. Esixíase o compromiso de 
ubicar a nova factoría dentro do 
término municipal de Luqo. que a 
actua·1 factoría de Albeiros conti
nuara funcionando hastra o co
menzo das actividades de produ~ 
ción na nova. o compromiso de 
que a totalidade dos beneficios 
obtidos poi a venda ·dos terrees de 

Albeirns se destináran a financi.ar 
as novas instalacións, a cesión de 

.tialde ao Axuntamento dos te

. rreos calificados no proiec to de 
ur~.anizaGión co.ma zonas verdes e 
i~~rmación enc~I do proiecto de 
irwersións . da nova factoría . 

A empresa ' respostaría ratifi
cando todos os puntos menos o 
tocánte á inversión do totai dos 
beneficios do.s terreas vendidos. 
Porq':Je a modernización das 'ins
tala.cións era unha necesidade pro 

- tamén un neqoció. E a aceptación 
. dese punto era case tanto coma 
renunciar a él. 

O alcalde chamou á formación 
dunha Comisión Mista pra estu
aar o problema, na que participa
rían os partidos parlamentarios 
-a nivel do Estado, que. nin si-· 
quera da nación ou da provin
ci'a- dende a que posteriormente 
tamén se esixiría os mesmos ou 
máis pastos de traballo na riova 
factoría. 

Pala sua bandá. o Colexio Ofi
cial de Arquitectos dé Galicia fiko 
público un escrito espoñendo que 
o cambeo de calificación a zona 
de vivendas «faise no i'nt~nto de 
obter un meirande ·beneficio na 
venda dos terreas» e propoñendo 
que éstes volvan ás mans da cida
de e se emprequen en servicios 
púb'licos . coma parques, centros 
educativos ou sanitarios, etc. Ta
mén se tiña en canta. no devandi
to documento, o problema urba-
nístico du-nha zona moi conxestio· 

SEMANA 
·GASTRONOMICA 

nada e á que o plan de FRIGSA. 
aseqún o Colexio lle adxudicaba 
unha edificabilidade que ascendía 
a 11 ,94 m3· por m2 ( «faríanse 
bloques de altura separados por 
hipotéticós espacios de xardinei 
ría » .) 

FRIGSA entreqaba , pola sua 
banda, ao Pleno do -Axuntamento 
do 20 de outono unha carta na 
que pedía se levase · a cabo a 
aprobación provisional ·do proi-ec
to solicitando un plazo de sete 
días pra darlle a sua conformidade 
ás variacións que ao mesmo se lle 
fixeran. Contra da opinión de que 
compría un mes de información 
pública. o Sr. Pallín -de Alianza 
Popular e membro da Comisión 
Mista a pesares de ser un relevan
te ~mpreqado de FRIGSA- cavi
laba entón na perda de tempo que 
tal «formalismo» siqnificaba . 

FRIGSA, seqún esplicaría á A 
NOSA TERRA o Sr. Bértolo. Dele
Qado Provincial do Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, tiña 
prisa porque «tiña unha' reserva 
de parcelas no Ceao que r~mata
ba o 31 de setembro ; esa era 
unh.a das razóns palas que lle pe
dían ao Axuntamento qu.e se pro
nunciase. que o aprobase provi
sior.ialmente, con urxencia, pra 
non f)erder esa reserva» . 

Pro o Axuntamento volve aqo
ra sacar a esposición pública o 
proiecto de FRIGSA durante un 
novo mes -deica o 4 de nada!-, 

AUSTRIACA 
illa -da To.xa 

Ceas Gastronomicas do 20 ao 26 de Novembro 

* RACHE COA RUTINA 

* VIVA NUN MUNDO FERMOSO 

* DISFROITE DAS COUSAS BELAS 

namentras se especula coa posi
bilidade de que o constructor
contratista Varela Villamor lle 
ofrecera a FRIGSA uns terreas da 
sua propiedade na carretera de 

-Luqo a Friol a 1 Km. do chamado 
cruce de Ramil, «en troques da 
posibilidade de que seña a sua 
empresa a que faqa a futura obra 
e dos solares de Albeiros» . 

UN NEGOCIO c<SANO» 

Tanto alqúns membros da Co
misi-ón Mista coma SODIGA ou o 
propio don Benjamín Casal, con
selleiro de Industria e Comercio 
da Xunta de Galicia , referíronse á 
necesidade de que as novas insta
lacións de CARCESA se faqan 
pensando na realizaciómde todo o 
proceso de adecuación dos ani
mais sacrificados ao mercado, 
como xa se plantexara no 1951 . 
Ao tempo , non falto1,1 alqún su-spi
caz que vira na renovación de 
FRIGSA o intento de superar 
unha crisis, que anque non canta
ron públicamei;ite os números, sí 
esiste no matadeiro luqués, me
diante un neqocio -que eso sí 
que o é- a realizar no medio de 
informacións alarmistas que a 
propia empresa difundiu encol da 
sua posible marcha de Luqo, co 
que deixarla na rua a case 500 
traballadores. repercutindo ao 
mesmo tempo - menos do que 
puidera de ter levado unha politi 
ca diferente. eso sí- no sector 
aqrario, tan importante en Galicia . 

' 

. ' 

Ambiente dos Al.pes A:ustríacos * 
Proiecc-ió~ de películas * 

Música · folklóríca * * . DISFROITE DO AMBIENJE AUSTiR-IACO N~ TOXA 

..... :·. Información e reservas: GRAN HOTEL. Tlf _ 986 730025 félex 88042 Toxa: ou na sua Axencia cle Viaxe
1
s . 
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RACIONAL 
Opasado día 1 O, con gran despliegue informativo, convocouse unha xomada de 
apoio á Constitución_ española e encentra 
do· terrorismo que ~on máis pena que gloria celebrouse 

nas cidades e vilas máis importantes de Galicia. 

.MANIFESTACIONS UO DIA 1 O 

Rotundo lrácaso 
O berro xeral foi «terrorismo 

non. democracia si»; consigna 
que en Lugo somente a corearon 
200 persoas. entre eles 'tres parla
mentarios da provincia. dirixentes 
de CC.00. e UGT e representan
tes de UCD. AP. PSOE e PCG. 

En Vivero e Monforte non se 
puido celebrar. Na primeira vila . 
porque os persoeiros da cabeza 
non apareceron e na segunda sus
pendeuse. pois estaba convocada 
pala lntersindical Nacional Galega 
outra manifestación en apoio a un 
traballador da banca despedido. 
oue contou con 500 asistentes. 

Cecais porque pensaron que non 
superarían o número de manifes
tantes que irían en solidaridade 
dun novo parado. En Sarria con
centráronse de 50 a 80 persoas. 
rematando unhas poucas no in
tento de mitin que Guiller)TIO Gó
mez M uiña. representante de 
CC.00 .. quixo facer, e outras 25 
no que o PSOE, pola sua banda. 
realizou nunha sala de festas. 
amenizado polo diputado pola Co
ruña. Francisco Vázquez. A repre
sentación do partido socialista 
tiñaa Antonio Pe'ña, corresponsal 
de «La Voz de Galicia» que. por 
certo. afirmaba na sua crónica 
que eran 1 .000 manifestantes; e 
por AP estaba Ramón Paillet. 

Na Coruña manifestáronse ao 
redor de 2.000 persoa~. A maio
ría. ao xulgar polas pegatinas de 
CC.00 . En Vigo participaron 
1.500. convocados ademáis de 
polo PCG. PSOE. CC.00. e UGT, 
polo PTG e a ORT. Na cidade ga-· 
lega onde as movilizacións na rúa 
son máis numerosas. esta opor
tuidade non parecen desapegar 
ao ciudadano medio dunha grande 
indigerencia e dunha certa atonía 
aos que participaron ao longo de
la. Na cabeza da manifestación 
estaban representantes provin
ciais de cada unha das forzas con
vocantes. entre as que se atopaba 

Non faltaron oa contramanlfestantes. 

Santaigo Alvarez. Secretario Xeral tes a tiñan que facer CC.00. e 
do PCG . UGT e eiquí aparecían tamén 

Eiquí sí que houbo contesta
ción por grupos de persoas con
trarias á manifestación. que en 
número non superior a 80. incre
paron en distintos puntos do reco
rrido aos manifestantes. con be
rros como «fascistas» e asubíos 
continuos que provocaron enfren
tamentos. chegándose hastra ao 
intercambeo de golpes. A barreira 
posta por CC.00. ao final da ma
nifestación, na plaza do Capitán 
Carreró, esaltou aínda máis os 
ánimos dos contram·anifestantes. 
entre os que había xente de 
ACPPG («Asamblea pra ceibar ós 
presos políticos galegas»), 
PCE(r). CNT e independentes. 

A manifestación rematou na 
Porta do Sol co Himno Galega. 
namentras que non moi lonxe. os 
contramanifestantes coreaban 
berros como «Franco. resucita. el 
PCE te necesita» . «ETA. ET A. 
máis metralletas». 

No Ferrol. asegún a opinión do 
secretario do alcalde e outras per
soas vencelladas o Axuntamento. 
habería entre 500 e 600 manifes
tantes. Nista cidade. o PSOE e a 
UGT retiráronse no derradeiro in
tre porque a convocatoria sornen-

ORT. SU e CSUT. Corzo Sierra. 
contratista de obras, representaba 
a UCD e o Alcalde de Narón, An
tonio Sá.nchez Bervis. a Alianza 
Popular. 

En Ourense. o número de parti
cipantes foi entre 1 50 e 200 per
soas. entre elas o conselleiro de 
Traballo da Xunta, Celso Montero. 
e ·representantes da CSUT e do 
PTG . 

En Santiago. a manifestación 
rematou coa actuación da policía 
e un detido. estudiante de Xeo
grafía e Historia. que formaba 
parte dun grupo composto maoir
mente por anarquistas aos que 
contestaba aos «antiterroristas» con 
berros de «ETA. ETA. ETA. máis 
metralletas» e portaban duas 
pancartas nas que se lía «Contra 
o terrorismo do Estad9. non a Lei 
Antiterrorista» e «sin libertade 
habrá siempre violencia». 

Os 100 participantes. máis ou 
menos. que estaban apoiados po
los grupos parlamer.itarios e o 
Partido Galeguista. proseguiron o 
seu camiño palas rúas de Santia
go a pesares da detención. 

No centro o crupo de manifestantes de Santiago ••• o 
resto observaba con carta Irania. = 

. ANOSADBBA / 5 

crónica politica 
Cunha torte campaña, sabor de lodo• tra

veso das madloé de comunicación de mas••• 
empezou den~ca hal tempo a detans• do voto 
afirmativo prá Constitución asp•ñola. 

Ademala d«;! contar con eslea medio• aba
lantes, e por si tose' pouco, a oampaña~a•6•
se· nunha pretendida ldentlflcaolón do• SI 
coa loita contra dun chamado tarrorlemo 
que, asegún os orqestadores das davanclll•• 
cámpañas, pón en peligro a por alea anomaa
da estabilldade democrática. O si 6 Constitu
ción quérese ganar co Non ao terrorlemo. 
Cando se tai esle tipo da manlpulaclóns é cla- · 
ro que as lorzas polítlcaa dlspoatas a votar SI 
non contan con argumentos dabondo, espe
cialmente en Gallcia, pra xusllflcar a sua acll
tude. Ou seña, que non contan con credlblll• 
dade polHii:a dentro do pobo pra pre8éntar a 
verdadeira faciana do tasio conslltuclonal 
español coas consecuencias qua del ee van 
derivar prá situación económica, polHlca e 
~ullural donoso palia. 

O 1 O, UN DIA RIDICULO 

Dende estas columnas non podemos por menos que 
congratularnos do fracaso estrepitoso e do ridículo sai
neteiro das convocatorias feitas polo sucursalismo de. 
dereitas e esquerdas _ en favor do Sí baixo a · manipula
ción antiterrorista, como non podemos deixar de cele
brar: que a .Primeira activ.idade dun fraude histórico 
-o ariomeado Partido G aleguista- estivese en co
rear e lexitimar· un ti-acaso que nin a propia prensa 
«rexional» española ousou ocultar. 

E importante comprobar que a pesar dos pesa~es 
-presións psicolóxicas, desinformación, alarmismo, 
efectismo. etc.- a opinión pública ·galega non se deixa 
manipular irracionalmente. A democracia española es
comenza o seu albor. con mal pé, polo menos en Gali
cia. 

O 1 O E O PROPAGANDISMO 
E posible que todo o sucursalismo unido poda enga

dir dosis de escepticismo na nasa psicoloxfa, mesmo 
pode ser que en moitos sectores anu.len carta capaci
dade crítica nacente, pero está clarísimo que xa non vai 
poder facer arrecuar a actividade conciente organiza
da do noso pobo na percura dos seus verdadelros ·in
tereses. 

Compre suliñar dende as páxinas dun 'periódico que 
sempre cumpliu digna e fidelmente co seu deber de in
formar sin fraudes, que o apoio dos medios de comuni,
cación españoles en Gal icia a alternativas d\est1in.adas a1 
coutar os nosos dereitos como 

1
pobo, 11i1aii seir ,cada1 '116.Z' • 

máis evidente. 

Nesta ocasió11 foi todo un l!l11J1qm1all 1dle, g¡ll'a1n, tiirada1 o 
qlle. no colmo do ·pro,pog,.and\is.•101,,. -itlhle!Jlllll.ll "ª ,a1fi1rmair 
que había ~ .000 personais 0111d\e !Sl!lme ~ lh,ailblfi.a 5011ou 
publicar a dt1as üo'lumnas; a 1c:elnelh1rrac1i~611i1dum\ha1oon1oen

trnción que nunca tivioi lluga1r ... 
Por este, icamiñ1®1. ini1inr os '~llecli:Dre.s m~:iis eirédl11!111\los 118 1 

benpensantes ¡p11Jde1r;áni c1~1l 1ll 1 1m s1in a1J1re1piio1 a n~1nsa1 

<crrex1ionab>. 

A CAMPAN• IDO ll.ID1M 

Albíscase .. xa o ciomireHnn20 dla 1ca1mpaiña 11Qia~ieg' 1e p:o¡pu
lar eilil contra da rConstltudó.n ies¡p1,ailiim1llai. que 'Sle 1oon1cre.
t .a no v 1ort;o ine,gatl1ii110, ,á mesma ie :se base:a 11i11a e51p1l1iicare~1é1n 

crítica do t.esito Gonsttbi11oi1®n,at rn101 p1t11~0 dio com1p11'1'0mii'so 
.socia'! e do aom'bat,e pd'lftirao, do nooo 1pobo 1 p1ra1 de1f'eindler 
1os seos 1inteires1es, nuniilia palabra, no se1..1 asc1ue1t.:1:1'

menito ,e 11fi\O iorita ~'ª'oement10 da sua 01(1'1g1ani.zaoión de 
cara a aturar a nova situadón de fei1t1J11ra d'em(mr:ét1i1ca, 
,pe1110 priesumib~emente andgal,&ga e an:tipopular; (i,e se 
1cumplire tasat1ivamente '° eSipiritu da Constitución. 

- Resu'lita ben significativo comprobar que e.n Gal1ic,ia1 
o voibo Non vai correr por conta das forzas patrióticas, 
como no caso de Euskadi. Neste senso, a $Ítuación po
Utica do noso pa ís é ben diferente qa españo,la onde 
sintomáticamente ningiunha forza po'lítica de esquerda 
vai votar Non. seguramente porque ningunha delas tén 
unha práctica claramente antiirnperial ísta nin plantexa 
pra nada o problema da estructura colonial e moílopo
_lista do Estado español e do mundo europeo occiden
tal 
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GUILLERMO ALVAREZ. «O CREGO» 
: ' 

Reconstruir a .zanfona. 
1·ecuperar a .cultura 

· « Eu a esto. non lle 
vexo saída, non se pilla 

un aprendirz. ~ un 
traballo moi laborioso e 

que 'require anos de 
oficio pra ·loqo non lle 

I 

sacar partido. A xente 
está por outras causas_. Si 
non se lle presta axuda 

' esta.tal a artesanía 
marre». 

O «creqo», no seu 
pequeno taller de 

Montarte de Lemas, leva 
a cabo a construcción de 
instrumentos musicais de 
distintos tipos: quitarras, 

adicalle todo o seu tempo aos ins
trumentos. hastra arrequeceu o 
seu traballo meténdose nun bo 
lío: na construcción, ou mellor 
dito reconstrucción da zanfona. 

«Hai cinco ou seis anos que 
me metír:i a facelas, estiven un 
ano and.ando todos os museos de 
Galicia nos que había zanfonas 

·yellas: Santiaqo, Pontevedra, Co
ruña.. Non atopei ninqunha que 
valera pra nada. estaban moi mal 
e eran todas de acompañamento, 
non é!topei ninqunha que servira 
pra tocar soio. Pala construcción 
que · tiñan, había un ha distancia 
enorme de trastre e traste e unha 
diferencia de dous a medio tono». 

laúdes, mandolinas: 
pandeiros. · e dende hai 
ben pouco, zanforias e 

«Dinme canta de que aquelo 
non podía ser, había que facer 
un ha zanfona . correcta que •levara 
u~ha escala cromática tal .e éomo 
debería ~er todo instrumento mu
sical. As que había estaban feitas 
a , machada. Eu tentei mi llorar o 
instrumento. aínda que s~ me cri
ticou moito por ~lo. porque coido «Encheronnos de diplomas e de medallas e eso non serviu Pra nada» 

qaitas.. que o verdadeiro artesano está 
pra eso. As milloras foron:.. a base 

Guillermo Alvarez. <fo Creqo», · de trabal lar r'noitq e de estudiar o 
co'mpartíu durante toda a su.a vida que tíñamos; a zanfona está com
o seu oficio de ferroviario e a sua Posta dé pequenas ' pezas que 
afición de: construcción de instru- teñen que tr.aballar ao. dedillo». 
mentas. Aoora está xubilado e · «Conseauí~ que as espadillas 
ccEu tratei de mlllórar a za n~ona porque ese é o deber 
del!• artesanos» · · 

traballen en horizontal e coa nota 
xusta. pois ao traballar inclinadas. 
o instrumento desafinábase se
quido» . 

Logo, ¿qué diferencia 
hai entre a zanfona de 
Santalices e esta SU&? 

-- A de Santalices non dis
poñía de todas estas mellaras que 
lle e~ metín. Santalices colleu a 
zanfona tal e como estaba e non 
Ue fixo ninQunha millora. Hai qu~ 
ter de canta que Santalices era 
un bon artesano de qaitas pero 
non de zanfoñas. 

Pero el flxo un amplo 
estudio encol_ da . za.nfO•· 
na.¿non? 

- Sí. da tradicional. da de 
acompañamento. f or certo Que 
eu lle pedín ao filio que me íieixa
se os planos pra partü ·de al~o e 
non ter que partir de cero; non 
mos deixou, pero foi iqual. 

¿Pode cumplir algun .. 
ha función a zanfona 
dentro da música moder
na? 

-Eu penso que sí. A zanfona 
hoxe é un instrumento perfecta
mente c'apacitado pra tocar cal
queira tipo de música. Aquí mis
mo. en Monforte. hai quen toca 
mazurcas. sambas. poi kas. ·e o fai 
de maravilla . A pena é que se en
casete dentro da música qaleqa. 
A min paréceme moi ben o que 
están facendo os mozos. pro a 
zafona é.valedeira tamén pra cal
queira tipo de música. 

¿Canto costa hoxe 
unha zanfona? 

-Eu. hoxe. por menos de 
~ 150.000 pesetas non faqo unha 
g zanfona. Hai quen as vende a más 
~¡eh!. a bastante máis. Eu ·SOmente 

suteca 
.... 

e MATERIAL TECNICO 
DE DIBUXO 1 

e RJPRODUCCION 
DE PLANOS 

e FOTOCOPIAS 

as faqo de encarqa e pra eso .. . Dá 
mJ)ito traballo. son moitas horas. 
o menPs que leva é de dous a tres 

. meses. Nese tampo faqo moitas
quitarras. Pra facelas todos son 

. problemas. hastra as cordas costa 
traballo atopalas xa que aquí non 
se fan de tripa e teño que pedil~s 
á Bretaña francesa. porque alí tó
case moito o instrurr:iento. 
A.RTESANO DE GUITARRAS 

Disque vostede é un 
dos mellores fabricantes 
de guitarras e laúdes da 
penins.ula • .;..Cómo se lle 
deu._por facer guitarras? 

-Xa choveu dende aquela, 
adícome a esto dende 1 944. Em
pecei facendo mandolinas. pero 
faltábame a parte t~cnica e os se
cretos do oficio. Máis tarde fun a 
Madrid. alí traballaba pala noite e 
polo día erntrei. sin cobrar un can. 
a deprender o oficio cun dos ·me
l!ores fabricantes de quitarras. D. 
Manuel Ramfrez. Alí aprendino 
todo. de ahí que a miña técnica 
seña a da escala de Madrid , que. 
hai que desenqañ~rse. é o berce 
da quitarra. 

¿Canto costa unha 
boa guitarra, e onde as 
vende? · 

-Varía moito da calidade que 
se queira. pero unha bqa checia -Íis 
70.000. Tamén é un instrumento 
que dá traballo. de tres a catro 
se más. pero· tén a ventaxa de· aUQ 

se poden facer vanas á vez, dou-

tro xeito non seríal'.1. rentables. 
Hoxe a quitarra tén unha boa 

saída . na mocedade hai moita afi
ción. As mi ñas quitarras. por -ou

. tra banda. van a sitios moi distin
tos. tanto do Estadq corno ora 
U S A . F r a 11 i a. o Estado como 
pra USA. Francia.··. Alemania . etc. 

MECANICA 0-0 AUTOMOVIL 
MOLINO. 47 I VERDlJN 

BARCELONA 

O Crego meteuse tamén a 
construcción de qaitas despois de 
recibir os planos do seu bon ami
qo , marta hai poucos arios. Basi
lio Carril. un dos mellares cons
tructores de qaitas que tivo. Gali
cia. O Creqo non toca a Qaita. 
pero víu morrer en ooucos anos 
aos que máis sona lle deron ao . 
instrumento. e entroulle o medo a 
que esto se fara perder. «Teño 
que ir perfeccionando as qaitas 
que faqe pouco a pouco", pro han 
sair ben» . 

«A ·pena é que non hai · seQui
dores, a maior parte deles xa mo
rreron" e os poucos que quedamos 
non de ixamos esr.nl::rn . 

¿Cómo salvar entón-• 
artesanía? 

- Penso que soment e ~un 

apoio estatal esto poderla ~r 

adiante. Ahí están as escofas de 
«artes v oficios» . que .Poderian 
servir pra formación de artesanos 
novas que perpetuaran o que es
tamos facendo. Non se consiQue 
somente con· mostras . . hai qu~ 

cr,ear escalas con mestres que se 
adiquen e que lles paQuen . . senón 
non hai maneira. Pola cara non se 
consiqué nada. 

Antes. cando funcionaba o sin
dicato vertical. levábamos por ah!. 
pedían instrumentos pra espoñer 
que devolvían desfeitos e apenas 
nos daban axuda. Eso sí. meqallás 
e diplomas a barrer. Teño a casa 
chea deles e non ~ei que facer con 
elas. Así non se conseQuiu nada. 
a· que ternos que conseQuir e que 
a nasa cultura non morra. 

X.R. POUSA 
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«O catalán significou pra rni,n o feíto de descubrir o rneu propio país, os problemas humanos e intele.c
.tuais e mesmo diría que así dreguei a ser persoa. EStoulle eternamente agr,adecido á língoa 

catalana». Lluis ' V. Ara.cil, sociolingüista dun'ha nación tarnpouco soberana e 
.presi1deñte do Comité intern'acional de -estudios sociolingüísticos 

entende, corno antiimperialista, que «é tan estúpido prerdicarlle a certas xentes que dependefil de Madrld 
corno ipre-dicarl le a Madrid». 

ARACIL 
110s dominadores i!IÍ>~~nderon ¿é .nos?11

·· 

¿Cal é a situación social do 
seu 1idioma? · 

A -espans1on do catalán é 
formidable e unha 'barbaridade 
de -causas públicas man oficiais 
que tamén as hai gracias -ao 
demo -o demo é catalén, por 
certo ... -, rno que o seu uso 
restá xeneralizado son boa pro
ba desto. '"Alital.ia», pm exem
plo, foi a primeira compañía 
aérea que o usou, e non por
que seña catailanista. O pro. 
ceso foi impresionante e cá
seque esactamente .non o di
rixiu ni·nguén -síntoo pala po
licía, p-orque ;fic'har a ninguén 
é un problema, non sei si Co. 
nasa o faría coa axuda dal
gún metafísico de s-emina
rio ... -, participaron nel mi
llóns de personas ·na sua vida 
diaria e o catalán espallouse, 
con crisis e rupturas como por 
exemplo aquel p·rimeiro acto 
da Universidade de Valencia, 
no 1959, .no que se utilizou por 
primeira vez na historia. Eu 
fun un dos organizadores. 

A defensa rnáis coherente e 
sentida do catalán, ¿foi digada 
a un proceso de recuperación 
da concencia nacional? 

Na nasa parte do mundo, o 
signi'fi.cado do idioma é quB 
ser catalán fundamentalmente 
é falar catalán , e sin dúbida 
por eso, o catalán foi perse
guido, todos reconocían que 
o catalán era un'ha ameaza p1rn 
España e no meu país nunca 
se podería ser catalán .en es
pañol, que se poida ser espa
ñol en cata1lán, alh!, eso xa é 
outta cuestión pero ¿cata'lán 
en castelán?, cun'ha escepción, 
a do secre'~rio do PSUC, que 
non tala catalán. Punto e apar
te... Naturailmente, fo¡ unido 
a unha concencia nacional e 
s·ería peliagudo -tanto como 
o do ovo e a galiña- decir 
que foi primeiro. Xa sei que 
noutros paises non foi así ·e 
que puido haber un naciona. 
lismo anterior á promoción do 
idioma que ·levara esta promo
ción, tamén está claro que o 
idioma, neses casos , sal mal 
parado: que se dinamice o ir· 
landés no seo do movemento 
nacionalista, e o resu ltado se
rá ,que o irlandés tamérn desa. 
parecerá nur'lha Irlanda inde
p·endente, problema que, por 
certo tamén, teñ·en os bascos. 
Por outra banda, a dictadura 
tiv.o unhas cualidades moi boas 
en deta'lles polo menos, por
que sabíamos quen NON tiña 
razóA, ·o que NON que.riamos, 
e nese contesto ser catalán, 
talar cata lán, ser anti.fasdsta, 
e·stas causas -e somente 
menciono ~s máis vulgaries
iban 1naturalmente unidas. O 
proce~o é solprendente, sin 
un'ha Constitución que -o -oficia
lice nin unha Oficialización 
que o ccinstitucione, nada des. 
to · esistiu. Pero sí un proceso 
do pobo do m'eu país · a astre
verse ·a ·lfalar o s·eu propio 
id ioma. · · 

¿Qué hai detrás, entón, do 
decretQ. do catalán? 

¡. 

Ben. Adiantamos xa tanto 
si·n 1leis que calqueira exemplo 
que poida po.ñer da irrupción 
do catalán en cal·queira ámbito 
son ex·emplos ·de absoluta il·e
gal.idade, e usándoo de feíto 
¿aué pasa entón?. iPois que si 
prá xente do meu país se tra
ta de continuar pra outros trá
tase de parar, pero o prooeso 
é imposible fr.enailo en seca, 
como non fara dunha maneira 
brutal e cihilena. ¿Qué se pode 
facer? Unlha maniobra que se
ña por unha banda unha con
cesión é püla outra unha pro
ihibición. Tén que s•er unha 
causa ambigua. Si é un'ha cou
sa clara, en contra, eso non 
pode ser: «decr·eto democrati
zador polo que se prohibe ... 
non, non, vamos a ver ... decre
to democratizador polo que s·e 
establece, se .reglamenta ... es
to xa sí». Un análisis eilemen. 
tal dise decreto demostraría o 
seguinte: o proceso de espa
llamento do uso do catalán fo¡ 
xeral en todo o meu país, i·nda 
que •non ao mesmo ritmo, co
mo nada se produz ao mesmo 
ritmo, nin siquera o día e a 
noite, pero o decr·eto -refírese 
ás catro provincias da 4.ª re
xión mHitar ... non é o mesmo,. 
eu por exemplo son valencia
no. Equival,e a crear por de
creto un'h fronteira ·entre unrha 
causa que se chama Catalunya 
e o dema_is, os Países Cataláns 
que xa veremos o que é ... 

E ademáis de divilsión física 
¿qué outros aspectos tén a 
maniobra? 

Dentro desta frontieira ----que 
non esistía no proceso so
ciail-, está a Generalitat, que 
organiza a .aplicación do deore
to resolvendo unha ser.ie de 
causas. O problema ,por exem· 
plo, do País Valencia, é que 
eso non s·e resolva nunca (pu. 
ñeta número 1 ), ou se resolva 
noutros tiérmirnos ·de maineira 
que non cadre co que se re
solveu aló (puñeta número 2) 
•ou (puñeta número 3) que o 
País Valencia teña que adherir
s·e ao que xa se resolveu: «te· 
ña, firme vostede aquí». En
fréntannos c-on tres posibilida. 
des, as tr.es odiosas: que eso 
esiste semente dentro de Ca
talunya, que se organiza den
tro do País Valencia pero dou
tro xeito ou que teñamos sin
xelamente que adherimos, e 
eso é humillante- porque nós· 
non somos membros adheridos 
da Generarlitat, nós somos ca. 
taláns, nós non somos estran
xeiro.s naturalizados. Tamén, no 
espallamento . do uso do cata
lán' contou o ·ensirno, e os edu
cador.es foron os impu'lsores 
máis importantes. Non fa¡ fa. 
lla dec.ir que o comité que se 
bncargue de ·orquestar a im
plantación do decreto non vai 
estar formado por esta xente. 
E pra o•rtjuestar todo o ensino 
falta personal. Sí. Non pasa 
nada. Somente que sustitúe un 
proceso de autoorganización 
dos ·ensinantes, de autoforma
ción, por unha improvisación, 
unha ...... specie de re-ciclaxe dun 
personal que non tivo· a oca- . 

s1on nin as ganas de adequi
rir unha preparación. E por Un, 
é un decreto español e non se 
pode ac-eptar que o Estado es
paño•I resolva un'ha causa dos 
cataláns . 

~ra esQ s~ría 111eoesario que 
a independencia política cata 
lana fora un feito ... 

rf aría falla que hoúbera unha 
conciencia e honestidad-e que 
levase a irespostar e que o 
país dixese: «CO decréi:o lim
parnos o cu, •e rnoitias .-gracias, 
señores parcos de Madrid• . 
P.ero non se produciu esta 
reacción, «Non. Gracias», por
que entón o prooeso contioñua
ría como hastra de agora_. 
A-óeptouse eso .como · si nos 
fixesen un favor, porque a un 
cabailo regalado rnon se lle po
de mirar o . dente, non teñas a 
descortesía de ahrill-e a boca 
"¿'qué dice, el·ección ·individual 
·ou elecciail individuó?» ... Ao 
aceptar dás as gracias e vaste 
ca ca'balo .. . sería 1estúpido que 
enmendaramos a plana e lle 
dixéramos ao Gobemo o que 
lle c.onivén. Nunha circunstan
cia como · a nasa, na que non 
hai un Estado independente 
catalán ¿quén pode oficializar? 
somernte o Estado establecido. 
Por iso, p1l•antexar todo o pro
blema en términos de oficia
lización1 ·e-ra poñe-rllo ao Estado 
en oandexa ·e roubárnofa a -nós 
mesmos. A versión oficial 

-ahonda con conocel-os~ é: 
esto do 'catalán tén un signi
f icado ·emotivo; ·entón, hai que 
facer unlhas rconcesións que 
teñan carácter simbólico ·e o 
problema acálbase -e o .princi
pio do regateo- pero non va ia
mos conceder máis do míni
mo. En fin, unha polítioa de 
concesións oportunistas, efec
tista_, simbólico-emotivas, que 
dá máis. importancia a aspec
tos accidentais que fondos, o 
típico da demagoxia: .po·is aga
rra x·a non van ir os tfos de gris 
qué .cara11lo! agora facémoslles 

. uns uniformes marróns po·rque 
cambea a imaxe ·e tí non sa
b'es a diferencia que :hai entre 
r-ecibiir un porraz-0 en gris ou 
'en marrón ... ! 

En- Gailicia lhai1 duas posicións 
Unha amrpárase na no111nativi
zación ~toda costa a outra de
fende a lllol'lmaUzacón e vea 
f·igada á propia nol'lmalizac-ión 
do 1nos·o país. 

rHai un ianqui moi listo, Las
werH, que obs·erva: unha ma
neira de -opoñ·ers-e a unha de
manda consiste en reducila, 
des·ligala de outras cousas, 
desconectala. Outro factor é 
dividir ~no cas-o do rnoso país 
sulíñase :a división ·rexional
e oonverUr en técnico o que 
é político. rE fano organizacións 
que se pr·es·entan como con
cienciadoras ·e ·son ·cómplic·es, 
ca-perpetradoras e aplaudido-

ras desto. Non hai ninguna 
crítica de fondo e ·pásase, eso 
sí, ·ao deta'llE:.: co'ller u.ns ma
nuais, certo personal e dar 
tantas !horas de clas·e. En .r·esu
me, ·e tirand-0 unha frase do 
evanxel io, é querer meter o 
viño novo da Hngoa catafaoa 
mas odres vellos do Estado 
español. Calar nest.es casos 
está prohibido e falar vaí u11i• 
do a .actuar,, ¿qué aoclón é po· 
·sibl·e nesta circunstancia? unha 
acción, en pdmeiro hlgar;, den
tro do naso propio P'aís. Non 
se trata de ir ca:ra Madrid 1de 
xion11los ·e cos c ruces ás costas. 
pra conmovelos·, serión todo o 
contrario. ¿Con qué xente? 
pois é un problema de organi
zación no ;propio país e non de 
facer dectaracións dirixidas a 
Madrid que rremaren decl.11dQ 
«Dios garde a vostede moitos 
anos». Nós tampouco somos 
unha s-ociedade soberana, e un 
vicio que adoui-rimos foi o das 
queixas e rog<.tivas, protestas 
e p·eticións. A miña oponión é 
que en vez de falar aos que 
·non ouvirán, xa é- hora de que 
nos falernos a nós mesmos. 
:No ·libro. d'e Fannon «Os con
denados ' da terra" dise nun 
prólogo de Sartre: «esta!bamos 
afeitas a que os colonizados 
se dirixan a nós pra rilas pedir 
perdón, uniha propina, un fa
vor . .. si ·ledes ·este ·libro deca- · 
tarédev-0s de que non ·está di
rixido a nós. Empezaron a fa. 
lar entre ·eles ... " 

E a9 reves, ao traverso do 
sucursali.Smo eles teiman en 
falar conosco... · 

O inventor do término su
cursa1lismo é o meu amigo e 
compatriota J.oan Fuster. Con
siste nu.niha -conciencia absolu-

. ta de dependencia como cal
quer causa que teña forma de 
petición. E hai algo moi serio, 
eles aprenderon, preocüpanse 
antes de que lles pidas, dan 
solucións antes que lles plan
texes os problemas. 

No comité ¡,lliter1naclonal de 
estudios socio-ilingüisticos vos
tede foi, dalgun xeilto o candi· 
dato antiimperiiaUsta, ¿nonsí? 

Certo c'olega meu, da corda 
do «'lenguage .planning•, pr,egun
toume hai 6 anos en Califor
nia, ¿cómo reladonas a socl-0-
1lingüística coas desigualdades? 
e r.espondin, ueu non son nin
gún xenio, ér·elo ti ¿como as 
separas? Si haf unha cousa 
ciar.a, é qrue o contesto no que 
estamos é o desta época e 
gostaríame que os que non o 
~·nfocan así · tiveran que ouv1r: 
•maestro,_ como separas ~so 
do ·imperiali·smo, .porque tén 
moito mér.ito». 

Fano ~ posicións icultura
Ji.stas, por exemplo. 

O culturalismo, en certa ma
:neira, era o xeito de facer al
go nunha·s circunstancias rrns 
que non se podía faoer nada, 
·era un si¡>tema adaptado á in
movilidade, pero hoxe, insistir 
e non facer nada é un crime. 

MARGARITA LEDO 
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lWJIÓ!lAL 
SANTA TREGA 

Unha aldraXe 
A situación na que se .atopa hoxendía a Citania de 

Santa , T~ega, que constitúe un dos puntos de maior 
importancia arqueolóxica da nación, é unha proba , 
máis do abandono en que se sumen a maior párte dos 
~onumentos de Galicia. e concretamente os 
pertenecentes á cultura castrexa, tan importartes.pra 
recobrar un ha boa parte · da nos·a personalidade 
cultural e históríCa. 

proboació~ forestal a base de· ar
colitos que cubren totalmente 
unha b~a, parte do ·recinto históri
co, éonstituindo u~ .autént¡to al-

¡ · 

drax-e contra da · nosa historia. As ' 
raíces das arbres éstán réventan
do e destruindo -os muros que so
breviviron máis de dous mil anos 
de histori~ . ' ~ ' - ,, 

Santa Trega, pertenecente ao 
axuntamento de A Guardia. está 
sitt1ada acarón da foz do M iño e a. 
4nha altitude superior aos 400 
metros,. dende a que ~e domina 
unt)a ampla paisaxe entre Portu
..íal e Galicia. A Citania correspon~ 
de ás do tipo do Norte do Douro. 
e· ta.r.ito pola su~ estensión como 
_polos achádegos .atopadqs, póde
se considerar como unha das 
máis densamente · poboadas ná 
sua .épo~a. 

· A situación, nemb.argantes, é 
parellá' á dos · centos d~ castios 
escavados, que'. sumidos no es- ... 
quencem ento. vense c;_ober.tos 
pola matorreira. como o de San 
Ciprián. ou destrnidos po'las ' ma-· <

tos de\ «ci~ematográficos depor
tistas·». como ·º de B;:iroña ou as 

A repoboación,forestal fixose directamente sobor das eecav•clóns, coma 
.mostra do barb~rlemo ~ que e•Ut s~metlda a .no•• Historia. 

· dos milleiros ainda por catalogar 
que perecen baixo das escavado·
ras das constructoras. 

A destrucción de Santa Trega 
pode ser irreversible e estendible 

As primeiras escavacións · en
cetáronse ·na década dos cuarenta 
aos cincuenta. dirixidas en princi
pio por Iglesias Calvo; deixouse 
áo de.scubeqo unha ampla parte 
do mesmo e recontruíronse al- · 
g.unh~s das pallozas atopadas. 
Como consecuencia destas . pri
meiras escavació'ns. f,íxose l,Jn pe
queno museo pra acoller a~ pez·as 
de maior interés. Museo do que 
tañen desaparecido pezas de va
lor e cujas rdubos foron insisten
temente denunciados. 

, á' maioría das escavacións ar
queplóxicas que se fan na nosa 
nación. E é hora de esixir., respon
sabilidades. primeiro a uns axun
tamentos que. asegún a «Ley de 
Régimen Locil». ' tenen. a 'ob,riga 
de protexer ·os xacementos ar
queolóxicos. e en segundo lugar ,á 
Dirección Xeral de 'Arquitectura e 
Bellas Artes._ que, de11de Madrid. 
centraliza a sua política de actua
ción permitindo que causas comí:! 
éstas acontezan. 

As edificación• do c:;astro.
apar~can .agora •rrul~aclas. 

Os patrogllfos e esculturas- de valor 
Incalculable soñ victima d• erosión. 

O mesmo axuntamento de A 
Guardia encargouse de aproveitar 
turísticamer:ite a zona establecen-

. do, incluso. unha cuota pala visita 
aos histórie:os xacementos. Pero. 
·pouco e pouco. pala falla de coi
dado e do presuposto necesario 
pra conservar ou mesmo consu
mar' as escavacións. o estado das 
instalacións foise deteriorando 
d~ica limites degradan.tes: as pa
llozas· foron perdendo os tallados 
é as pedras dos seus muros. os 
fornas, os recintos das vivencias 
estanse vindo abaixo sin IJ.ii8 nin
guén faga nada. E, pra colmo. le
vouse ·a cabo . un ha auténtica re-

Sorte moi distinta é a dos 
xacementos castrexos do Norde _ 
de Portugal. pertef1ecentes á 
mesma · cult ura que os gal egos e 
cuia co'nservación é exemplar. 

REPORTAXE GRAFICO:. 

F. BELLAS 

As Comisión• 
·La bregas, polo «non>> 
a Constituci6n 

O derradeiro domingo dfa 12 
reuniuse en Ourense. en xunta 
~cuatrimestral. o Secretariado Na
ciona'I das Comisións Labregas . 

. con ob~eto de analizar a marcha 
do sindicato e marcar as directri-. 
ces a seguir deica o Congreso a 
celebrar no prósimo mes de fe- · 
breiro . 

NQ o_rde ·do día figuraban o In-
. forme da permanente. a ·postura 

do sindicato .con respecto a Cons
titución e ª· política sindical· a se-
guir. entre outras.. . 

Entre os acordos adoptados fi
, gura~ o · de promover un ha cam
''paña-polo «NOl'J» diante do Refe
réndum Constitucional por «aten

·. ta.r gravemente contra dos intere
ses dos labregos galegas. e das 
.clases populares galegas. en 

· xeral». «O· ir v.otar non. en Galicia. 
representa unha postura de loita, 
n~presenta a nosa unidade. a das 
clases populares galegas. O que-

. darse na casa sin. ir votar non sig-

nifica agacharse baixo dunha acti
tude infantil, é a renuncia á loita 
pola nosa liberación.» «0 Gober
no e o Estado colonialista to
marán boa conta do número de 
NONs galegas. pois sabe que per-
teñecen a un movemento social e 
político fortemente organizado.» 

En canto á línea sindical. mar-
·couse o camiño de consolidar as 
estructuras locais e comarcais. Fi
nalmente. quedaron definidos os· 
testos que o Secretariado pasa a , 
discusión dos afiliados deica . o 
Congreso. 

A Permanente quedou com
posta por: 

Bernardo fdez. Requeixo. 
Coordinador: Aristóbolo Oúintei~ 
ro. Secretario da zona de, Ouren-

. se; Manuel Suáréz. · dá zona de 
Santiago; Rafael Iglesias. zona de 
Pontevedra; Xes,ús Trigo, zona de . , 
Lugo e por Emilio López 'P~érez; 
Marián fernández, Antonio País, 
Félix Castro e Xosé Pere; C:9~x11. 

os tallados das pallozas vanse deetacendo, 
e oa va lados aparecen xa des feitos. 

SllllAllT. a.1.. 
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!WJIOlfAL A ROSATllltBA/ 9 

No agramar do mm.~ernerito obreiro en Galicia, é moito o entusiasmo e moita a intuición, 
intuición que sustituía a claridade .politica· e ideolóxica difícil por outra banda 

de acadar no panorama de primeiros do século marcado pola presencia de organizacións españolas, 
e cando o movemento ·nacionalista apenas empezaba a se configurar corno anti-i'mperialista. 

1 Anacos da nasa historia, en fi.n, que constata o traball'O que publicamos e que, a bo seguro, 
servirán pra revalorizar a historia preseFtte. · 

A CASA"DO POBO OURENSAN 
Denantes de escornenzar, cabe precisar 

que dentro do movemento obreiro- ouren
sán operan duas correntes sindiGás: ünha 
abrangue aquelas sodeidades de resisten
cia que recoñorcen a loita de «;fases, e outra 
que sería representada polo moveimento· 
obreiro católico. E da primeira da que nos 
ocuparemos. 

Os primeiros locás sociás onde tivo do
micilio o CSO («Centro . de _sociedades . 
Obreras ») fo ron os haixos do Axuntamen
to e un local na rua da Ubertade. 

Noustante, os máis importantes, en fun
ción do avance numérico que no decorrer 
do tempo configuraría o movemento obre·i
ro ourensán, foron o da Plaza do Eirociño 
dos Ca1baleiros (hoxe «Plazue'la del Ci·d») e 
a Casa do Pobo. 

O primeiro edificio trátase dunha anti
ga casa gótica cun·ha amptlia balconadq, 
dende a cal falaban os dirixentes en deter
minadas ocasións. Cecais a máis emotiva 
e significativa (a plaza non daba cabida a 
tanta xente como acodíu a escoitar ós ora
dores) foi o mitín realizado e.o gallo da 
campaña pro-amnistía dempois da folga do 
1917, que tantos detidos, ademais dun mor
to, cobrou en Ourense. lse 26 de Santos de 
1917 falou Eduardo Barriovero Erranz abo
gado laboralista cáta'lán, diputado en' Cor
tes e un dos primeros fusifados no 36, xun
to cos líderes máis destacados a niveil pro
vincial e Manuel Suárez, canteiro e figura 
central do sociaHsmo ga'lego, tamén fusi
lado en 1936. 

Nembargantes o domicilio definitivo foi 
a Casa do Pobo, edificio iste construido pe
dra a pedra co diñeiro e traballo do prole
tariado ourensán. 

Erguida na rua do Progreso, perta do 
"xardín do Posío, onde hoxe se ergue o Co
lexio Universitario, propiedade da Caixa de 
Aforras, ocupaba 400 m cuadrados, 10 de 
fachada, sabor da cal asentaba unha alego
ría ó traballo rematada pofa bola do mun
do. Na planta baixa tiña duas salas desti
nadas a secretaría, e o resto correspon
díase co salón de actos, cunha altura de 
8 m e capaci·dade pra 5000 personas. Na 
planta principal esistían outras secretarías 
e o salón de lectura e biblioteca. · 

O valor. 'do edificio subía daquela a 
140.000 pesetas. 

historias de ~s 

M. Xesús .Pato Díaz 

Feito indicativo do entusiasmo ,co que 
se fixo é un cornun.icado dirixido á socie
dade de canteiros, cursado pala sociedade 
de obreiros oureíJsáns na Habana, no que 
se da canta do inicio dunha suscripción pra 
axudar á sua construcción , encabezada con 
50 pesos. 

. Foron moitos os días· nos que dempois 
da xornada, os canteiros, ebanistas, 
peóns ... acudían ó sofar e erguían a que 
sería a sua casa paseniiñarnente. Así corno · 
foron moitas veces que parte do escaso 
xornal iba adicado á olfra . -

Durou ista ·dende fins de 1913 deica o 
Iª de maio de 1929, día da sua inauguración; 
16 anos en total. 

o esforzo, como podemos fácilmente 
maxinar foi enorme, si ben grande en toda 
a amplitude da palabra foi o edific io, que 
merece que Víctor_ Manuel Arbeola a cite 
na sua obra sabor das Casas do Pobo, co
mo unha das mellares do estado. 

lnstaláronse alí as sociedades de eba
nistas, xastres, canteiros, panadeiros, de
pendencia mercanHI e bancaria, emprega
dos municipales, tipógrafos, albañHes, car
pinteiros e pintores, todos eles _en réxime 
de copropietarios. 

Decantado, a Casa do Pobo constituise 
en eixo do Movemento Obreiro ourensán . 

As suas actividades foron moitas e va
riadas, entre elas podemos citar: 

-Ser domicilio das diferentes socie-
dades de resistencia . · 

-Ser sede· do comité da «Federación 
Obrera Provincial», 

-Ser escenario de moitos mítines. 
-Levar ao cabo ca;mpañas de dignifica-

ción do traballador, baseadas na preocupa
ción de facer non sornente miHtantes obrei-
ros , senón homes novos. · 

-Ser centro de numerosas e varieda
des activi·dades cult.urás. Con respecto a. 
isto, cHibe destacar o grande interés dos 
obreiros organizados cara a cultura, si ben 
podemos afirmar que iste anceio en rnoitas 
ucasións desemboca · en cuestións tora de 
lugar. É posible que a cultura que eiquí se 
impartía non fose . nin proletaria nin revo
lucionar_ia, nin da propia realidade, senón 
que os resultados serían- un intento de po
ñer a cultura burguesa ó alcance do prole-
tariado. · 

-Pero a función máis grande foi a de 
. constituir unha escala de militantes obrei
ros, que nela rea'l·izaron plenamente a to
ma de conciencia_ de el.ase. . 

O control da Casa do Pobo por parte 
dos partidos políücos está en relación di
re'cta cóa sua incidencia reaL na clase tra
baifadora. Así pois constatamos nas suce
sivas directivas do Comité adeministrati
vo a presencia maioritaria do PSOE dende 
o 29 deica o 33, e do PC a partir distas da
tas e deica o 36. 

E baixo dq_ orientación diste último par
tido · cando se creará o Frente Antifascista, 
domiciliado na Casa do Pobo, pasando, pois 
ista a ser escenario da torna de conciencia 
antifascista no proletariado ourensán. 

A represión afecta parellamente ó Mo
vemento Obreiro e a Casa ·do Pobo; moi.tas 
serán as ocasións en que ista será elausu
rada ou pechada. E no ano 1936 foi e ocu
pouna a «Falange». 

Posteriormente, o que os traba!ladores 
construiran con · aque'l afán derrumbárono, 
construíndose no solar, prop iedade dos 
obreiros, un edificio pra pensioni.stas, cedi
do hoxe pola Calxa 1de Aforras pra Colexio 
Universitario, dependente da Universidade 
de Santiago de Compostel1a. 

Por X. M.ARIN 
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VEL01 A PALABRADU 
Roberto Osear Velo ·González, 43 años, .que serán 44 
o 23 de febreiro, vivw e aguantou máis dunha ducia 
deles por diversas cárceles de todo o Estado. 
Pendente hoxe de xuicio na Coruña, é testimuña firme 
da ve.rdadeira historia · penite~ciar.ia que som~nt1e os · 
presos están moralmente autorizados,, pra ofrecer·. 
Ünha historia penitenciaria-ond~ se misturan fraudes·, 
nalos tratos e agora a demagoxia bu o silencio ofidal, 
asegún conveña. Robert~ Velo naceu· na Coruña, filio . 

, de emigrantes, e falou con A ,NOSA TÉ.ARA, «porque 
·. é unha cousa auténticamente galega e porque 

considero que os únicos que teñen dereitc;> a. publicar 
·as col{sas é a xente aue loita». - · 

ccAs celdas unhas cochinadas, o sentido da haxiene- . 
nulo, a comida unha basura .. » 

ccReclbín todos os golpes da cintura pra arriba, o ollo 
dereito coidel que o perdía». - ' ·· 

•1No ano 63 c~eto dous de1l l- .' 
,.tos· ·e á Audiencia de ... bueno, 
é milllor emp'eiar pola q'ue ~m-

· pa:lma con ésta, , sería · no . 68.: 
caío con.denado por duas. causas. 
A Audiencia de Oviedo condé
name P.or roubo simple- a nove 
anos -a cant.idade non chega-

. ~ ría a 40.000 pesetas- e a de 1 

Santander a seis. Xúntome con 
1·5 anos e ·paro ' en Cartagena. 

"Ca.iido 11.e vou· pedir.· ao director 
o.· qúe :me pertence, a - reden-

. ción, xa que non ' estaba sancio
nado, o bo do individuo dime 
que me porá a redimir cando 
l.le saia dos coHóns. Entón pó~ 
ñome en negativa, deixando cla
ro que non estou disposto a co-
laborar nin co tra'ba1llo nin de 
nin'gunha maneira, é mete.nm~ 
en celas de castig·o e des
pois .. ,, .. , 
·aAS ·MALLEIRAS.t. 
AO MANICOMIO 

Despois, uh día, Roberto Velo 
méte·lle un plato de fideos 11a 
cara a un xefe de servicio aque 
era un fascista completo, un tal 
don ' :Ricardo que está agora de 
director' en Ocaña, un iAdl:vlduo 

· co sano costume de pegar, e á 
mañá seguinte entraron as .duas 
guardias com:pl·etas, primeiro na 
cera do _ meu compañeiro, Joa
quín jiménez, que ~ra xitano de 
Murcia. Nós tiñamos un'.has bo
tellas de lexía concentrada coa 
finalidade de tragala e tentar 
así evitar que nos zurraran, e· 
Joaquín tragouna, pero como s1 
nada .. Cando lle estaban zoupan
do decíame: avisa á mlña n2 
porque' éstes vanme matar._ E 
eu respostei1lle: non te preoou
pes, seique van vir agora pra 
acó», 

.. :A malleira . de morrer. Reci
bfn todos os golpes da cintura 
pra arriba. Q olla dereito neqro 

~ de todo, coidei que o J?i;irdía, 
(ten present·e que Qacordo co 

·,.mento xa dalquel entón, es
- tes ·individuos somente poderían 
:tocarlle a un tío cand-0 fose im· 

·~ posible paralo, e ade:máis, no in
tre que non se aguante, hai que 
deixarlle de pegar, pero -os re
-1amentos, antes e aaora, pása
nos polos fuciños), o director 
-'Carlos Cariete, que despois 
nasou a ""'Olíticos en Jaén- anl
mábaos dende a porta, ·eles ca
da .• un cunha porra e eu -con 
54 kilos inda que o meu. peso 
r.iormal é de 80- . mentr.as as 
levaba cagábame na sua nai, 
chamáballes filias de puta, e 
ásr ·hastra que me tiraron. Des-
pois ent·ereime qoe ntesmo can
do estaba esmaiado no chan, 
un, qu·e e ohamaban .. -o dimisio
nario», pegoume varias patadas». 

·O médico veu ás duas horas 
e pico e ¡como sería a cousa! 
qu:e lle dixen: tí es máis ban-

f. 

di·do e máis criminal ca e
1
les. 

Contestoume · 1 estas palabras: 
tés toda a razón, dende este 
momento deixo de pertenceF a 
pri·sión. E así fol•. 

•teváronme logo pra o mani
comio, xa pra rematarme, onde 
me da'!P.an unhas gotas _::;f5 pola 
mafiá, 1·5· ao mediodía, 15 pola 
nolte- que me delxaban os 
nervios totalmente paralizados. 
N9n valía pra nada, pero moral· 
mente estaba forte e un día ti· 
'reiHie as gotas á -cara ao prác· 
ti cante·•. 

DO INDULTO AO COMITÉ 
DA CORUÑA _ 

Velo pasou entón á provinciai 
de Madrid e despois .pra Huesca 
onde topou -asegún propias de
claracións--:- coa única persona 
capacitada do corpo de prisións, 
don Manuel GalváA. Inda tiñ..i 
pendentes ialgúns mes·es de ce-
las, pero a s~guir pasou unha 
tempada que si non foi de ro
sas, polo menos tampouco de 
persecución arreo. Naque! en
tón viñeron os seus pais do 
Uruguai e tivo un permiso pra 
visitalos na Coruña. Despois .Je
várono pra o Dueso e á morte 
de Franco, co indulto, saíu . 

«Esta historia adáptas-e a . ho
mes como Roca, .como Porras, 
que botou 22 anos, moitos de
les en celas; a un home que da
quela estaba en Cartagena, un 
tal Otero ; de acó de Vigo, mal 
da cabeza e aturando malleira 
tras maUeira ... Esta é a verda
:feira historia penitenciaria que 
sigue hoxe latex.ando en .estable
~ementos como Ocaña, 
P~erto , Burgos. Eles din 
que hai . unha mlnoría que 
arma follóns. M~ntira. Si 

- hai 10.000 presos; máis 
dun milleiro tragaron 
dbxetos, están 
cortados, loitan•. 
Cando' se enceta 

a reforma Valdés, 
Roberto Velo está 
outravolta na cárcel, 

. esta vez na Coruña e 
sal elexido, xunto con 
Xosé Antón. representante · 
dos pres·os, permitíndoHes. 
nun primei·ro momento, -certas 
funcións de control sobre 
limpeza ·e ali·memtaélón. 
Aos poucos meses. 
os reclusos levan adiante unha 
serie de accións · de denuncia 
das condidóns carcelarias e te
rá que s·er asistido por inxerir 
pilas. Tras!ádano a Burgos, pero 
'antes. na Coruña... ~ 

•O prlmefr.o día que !les pe
sei a carne, faltaban sete kilos 
e ~ed. io _(botando cantas, puide-

ron facer un desfalco d·e 300 mil 
·pesetas) e élº pouc-0 tempo UA· 
has latas de bonito figuraban e·n 
albarán a 250 pesetas pero de 
bonito nada, era agulla. Na Xun
ta díxen'lle ao· director: outro ar· 
tí culo alimenticio . prostituido por 
vortedes e lévano dando na car
ee! dende hai 5 ou 6 anos duas 
veoes á semá ... outras 300 mil . 
O tío, mosqueado, clíamou a un 
>dfe de servicio e telefonearon 
a un ultramarinos, «la Riojan::i» 
A · lata de 1 kilo 200 estaba ) ~ 
2Q5 e éstas, sin ser bonito e 
pesando somente 1 kilo a 250 
.-.. e tamén co pulpo, que o <;on
xelado resulta que era máis ca
ro que no Muro, ou o xurelo ... 
E así, un fraude tras doutro .. . 

Do traslado a Burgos, a espe

e nói 
ro de 
Ma'híé 
tácti 

, lgua 
-Poi~ 
s. 
E est 
rque e 

riencia tarnén é ilustrativa, oor- In, re 
que uuns días antes de .3alir 
un cabo primelro da Polltía Ar'. r:~.~~ 
mada e·ntrou na celá do .neu so vei 
compañeiro Mahía , que estaba O• . 

ri ron 
me 

en do 

con Joaquín Gostorrotegui, un 
basco, e díxolle: 

-¿'Non me conoces? 
...-JNon, eu non. 
~í. home, eu estudiei co11-

tigo nos Salesianos. 
E despois engadiu 

-¿Qué tal? 
--Mal, moi mal porque aos 
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nin 
ida de 
n rou, 
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!Staba 
11, un 

ue relevadas vén ' resultar 1 que 
fi.n. .. fa.cían o aue· lles daba 

gana, ma'llaban sin razón ou 
ustlficación, téñennos 23 horas 
echados na cela, a comida é 
nha basura, o sentido da hixie- · 
e catastrófico ... 
E o primeiro terciou 
-4>ois téndelo moi mal, pbr
e nós ternos ordes de darvos , 
ro de daryos a non par:ar. 
Ma'hía, ao escoitalo, cambeou 

táctica e Joaquín dixo: Bue
' Igual que o sle R-entería. 

Púis os de Rentería somos 
s. 
E esto é o normal, afümoo 
rque o pasei, como_ cando des. 
r iron a Füga -faltaba noí, 

n medio metro- chegarc · 
endo cadheos "contra a pare
!», rompéronme ·os poster~ 

tiña, déronme varios paus 
rirme e en verdade, era gra

so ver a 70 individuos pr.a 1m 

PRESO T AMÉN PENSA 
o que non se dan conta os 

co 11- res da Xusticia é de que 
reso tamén está capacitado 

· pensar, polo menos algúns 
os, e dase conta de que 

aos ún dereito pode condenalo 
nin a 30 cando unha gran 

idade de sirvengonzas, que 
n roubando dende que saí
·del coño de su madre" es
protexidos . . Non é semente 
so Matesa. ou Sofico , é ! 

caso de todos e hastra 
que n-0n se empece 

a zumbar 
- por ri -

ba que o Goberno non siga · 
fombar por abaixo, porque alo
menos unha serie de presos 
non o van consenti'r. E a socia~ 
dad&, que tén o cerebro co·mido 
poIQs que· mandan, da'lle a man 
a indhtidµos como Muntadas pe
ro non a un pob-re home -·-que 
é o C< so que se dá na deli',1-
cuencia común e en todo · o Es
tado--. que leva 40 chourizos e 
un litro de leite e o condenan 
a 10 anos- ¿rehabHitación? in
gun'ha e cada ta·ller que hai nas 
cárceles somente sirve pra dbó
bar. a un •. 

E entramentras, nas cárceles 
a doe1~za máis común é a he
patitis, padecer dos bronquios 
ou as que tocan ao sistema ne·r
vloso, e nos seus talleres fan
se día a día os balóns que co
mercial iza calqueira firma pra 
toda Europa, fichas pra •hermo
sear• casas , pinzas, cepillos , 
rnupa militar " e a media salarial 
debe ser de 3.000 pesetas. Así 
de sinxelo . E un home non se 
pode permitir estar 15 anos tra
ballando e non sair da cadea 
nin con 10 mil pesos, porque si 
a ese home lle deran un mínimo 
do que lle pertence podería ter 
ao sair 400 ou 500 mi-1 pesetas 
pra empezar unha vida e ter 
con gue_ se alimentar. porque a 
a ma1ona ¡como non reciban al
go da casa ... iª casa! a miña 
fami-lia é da Coruña, meus ;:>nis 
estiveron emigrados 20 anos r.o · 
Urugai e despois de traballar 
toda a vida non teñen onde cair 
mort~s ¿ente:-ndeches? El cego 
-ha1 uns dias operárano dun 
olio- inda de cando en vez ·lle 
sigue a dar a agulla que 110 que
dou de traba11lar dende os 18. 
con 14.000 pesetas e outras tan-

tas a ve"lla, inútiles 
perdidos, como todo 

o pobo. destruido 
put eado, e' 

de' tXÍmer. Eu 
baixo ningún 

concepto entro 
neste •plan•. N0n 

me dá a Qana•. 

MARGARITA 
LEDO ANDiON 

. ccC.ndo un home .• e corla, tr,;ga obxetoa, ••be que val - ~;¡.rrer, ·• porque 11 o ú~lco · 
camlño que noe queda». ccA aocledada t•n o cerebro -=omldo Polos qullt mari da:n». 

DENUNCIO TODO 
COPEL esistiu sempre porq~e é pedir o que lle 

pertence a cadaquén. Que si está estipulado que 
· lle dean tres mantas limpas. pois que lle dean tres 
mantas timpas; si tés dereito a un cuberto, que 
cho dean; si tés dereito a que non te esploten, 
pois que non te esplotén. ·E hoxe ternos quen nos 
apoie na rua. algún periódico com~ vós, ou corno 
«lntervíu». E algo de razón haberá .... pasa como 
con ETA ... - · 
_ COPEL non é unha mafia como di seguido Gar
cía Valdés nos seus discursos pra xustificarse cara 
afora , e eu, que me tirei en prisión - máis por des
gracia que por sorte-, cáseque 1 8 anos. podo 
comprobalo. A única mafia organizada é aquel in-

. dividuo que é un chivato. Eu non podo ser mafia . e · 
coma min todo loitador que é perseguido. vixiado. 

- Si eu quería meter un transis~or - que está auto
rizadQ- tiña que facer unha instancia pero os ou
tros. os que ·meten rad.ios. tocadiscos e déspois 
fan o negocio dentro son os que saen de permiso. 
os que están de cabos. é a mafia autorizada pra 
vixiar ao compañeiro. pra que se chiven do com
paf'leiro. 

Hai outros. pola contra, que esixen os seus de
reitos e si fosen a mafia que eles din, o único que 
tiñan que facer en cada prisión era limpar a tres ou 
catro e nada máis. 

En COPEL hai moita xente honrada·. inda que 
entre 1.000 haxa algún que non o é (estou a lem
brar Burgos e ao compañeiro que recibía as cetro 
ou cinco mil pesetas que mandaba cada semá CO
PEL de Madrid e as distribuía en tabaco e cervexa 
pra todos nós). e os dírixentes adoitan ser homa
do5. Pra min si algo tivo COPEL foi non saber ac
tuat máis na rua qüe na cadea dende o primeiro 
momento porque _a opi·nión o ún·icÓ que entande é 
o idioma dos paus ¿quén lle porá o axóuxere ao 
gato? E diflcil organizarse. non hai medios 1e os 
pou~os que hai non poden safr máis que do roubo 
(¿onde traballamos nós? .. . Nalgún caso tampouco 
se quere claudicar nunha sociedade que senala 
unha!) cateQorías dacordo oons poucos ... ) e dentro 

· das prisións. uns pra Burgos. outros pra Ocaña, 

Qutros pra Puerto de Santa María .. Pechados 23 
horas, sin poder reunirnos nin facer asambleas. in
filtrándonos individuos que son colaboradores de
les. 

Si queren axudar ao preso, que o axuden dende 
dentro (véxoo dudoso!} e que non gasten 14.000 
miÚóns pra que saian cárcel,es como a recén inau
gurada de León. Que dean os permisos. a todos sin 
escepción. os mesmos be111eficios pra todos, que 
acaben cos destin19,5, 011.JJ n11esmio 1q ll!l e se· preocupen 
da hixi·erne. porque someint1e vii.n unha 1Cál'lcel onde 
se p11eooup.aralil p1.olfiqu1e11rm tio :se duchase, no resto 
poder estar ili-00 días. sliíl1 ~01c1ai:r ;a1 1aiuga .. • En fin, que 
J sociedade 1c1am¡pJ1e11idla 1Q1t.1181 ·cand'o1 ú,n home se 
corta,, traga o\bx1e1tos,, s:a1be1 1que w:ai1 morrer (Giirá'l
dez. con máis de 30 dl!as rdie 11~01!y¡a rde fam,e, 1gatego, 
loitado1r; rap;aceus O[!llllfiO• IP'ao0i. que o ti\11eron que 
operar ·3 veces~ é1 ¡plllll'q1Je1 é· 101 ú:111i1c;o carniiftQ que 
nos .queda. A. re.spo.11sabiliid.sdle éde todo o murndo, 
n o11'1l es1c1l·l!.ISÍ'-'amente1 die Ml.a-r~in 'V1illla:; de 'Suérez ou 
Valdés.. , 

De·nuncio 11odo 1esto rcon ª'e9ría fünda que pui 
dera percibir algll non1 io queil!leda pe1f'cibir- por
que penso que é a miña obr1i:ga ¡\1'1iva COIPiEU ¡V1l
VA TODO PR.ESO QUE SOFREI 

RO•ERTO,OSCAR VELO CIO~ZAL1BZ 



UIBUD 

¿GA.LEGO NA ESCOLA? 
PATIÑO 

«O galego· que non fata na .Jingua da sua terra, 
nin sabe que tén de seu, nin é merecente dela». 

Quero adicar estas Uñas o meu abó Francisco, 
labrego coma tantos outros gal·egos, de quen ·ade. 
prendín a miña liingua nai, e a todos os labregos 
e mariñeiros, en ·especial ós pais dos rapaces do 
colexio de Ro is; quixera que discutisen este 1escrito 
punto por punto, que se queden co que v-exan e 
que non ace'Pllen o que non lles conv1enza. S·ei que 
tanto eu coma eles, ás veces por distintos camiños, 
buscamos . o mellar pra os rapaces. 

Nestes días, as lnspeccións Provínciais de En
sino Primario estan rnandándoHe ós pais dos alum
nos de iE.X.B. unha eniquisa sobar '° 1ensino do naso 
i·dioma ·galega na escala. A ·esplicacjón que enca
beza a ·equisa non é tendenciosa, senón que polo 
contrario, ó noso modo de ver, centra :ben o tema. 
Non ·embargantes estamos tan colonizados polo cas
telán que, aínda ·que par.eza incríble, hai un enorme 
porcentaxe ·de ·xe.nte que ·ináica de a·igunha maneira 
que adeprender castelán é unha necesidade, e ad-e. 
prender galega é un •luxo, un luxo do que se pode 
prescindir · " porque eso ~a o sabemos, non hai que 
estudialo". Nalgún pe1queno sondeo f.eito, o porc.en
taxe de pais que co¡gan se debe prescindir do estu
di·o ·desta materia chi:,ga e sube do 50%, e ésta é 
uniha realidade ,- tristeira, 1descorazonadora, ,pra rea
lidade. 

1P.ensando nesta xente e ·en todos aqueles que 
de!ben contestar dita ·enquisa, ocurríusenos facer · 
certas consideracións ·que pas·amos •a espoñer, e 
que ieoidamos 1deben ser :meditadas antes ·de cubrir 
o papeliño, pois tamén ternos constancia de que 
ailgúns o cubren un pouco coma se fose unha qui
nie'la, non decatándose da tmnscendencja do mo
mento, pois cicais é ·a primeira vez •que se consul
ta ó poho sabor o cultivo 1do iNOSO ·idioma na es
co·la {non sabe:imos si hahería algo semellante an
tes ·da 1guerr.a) . A RESPON9ABIL110ADE de cada un 
dos 1que cubren a folla é enorme, pois das suas 
contes'tacións 'POde depender ·en gran parte o fu
tmo da 1nosa lingoa, 1que tanto trathallo e esforzos 
costóu pra conserval·a. 

Consider1en , pois, por f.avor 1estes 10 puntos: 
1) ¿JPreguntáron·lles ·a'Jgunha vez si usted~s que. 

rf an que se 1ensin~se castelán? (Todos. sabemos que 
durante moitos anos, cando un nena ohegaba á es
cala, sobar de todo ino rne·dio rura1l, 1l·eva'ba paus e 
berros porque o maestro talaba icastelán e o nena 
entendía mal ou non entendía). 

· 2) Os ¡,diomas son como a ~ente, nacen, me
dran e marren (pénsese no 1latín, morto como idio
ma faJ.ado). O galega· é o 'NOSO 1i·dioma, o idioma 
dos nasos pais, a fa.Ja na 'qLIB as ·nais agarimaron 
ós 1fülos, a 1lingoa na •que os homes ·da nasa ter-ra 
amaron ás suas mulleres. Si nós o .rexeitamos, ¿non 
sería romper un 'POLico cos nasos devanceiros, con 
aqueles ·que sementaron o mesmo chan co seu su-

dor ·antes que nós? Si nu11 no'3 ·interesa ¿~raiille in. 
teresar en Jaén, Madri·d c•u en Roma? 

3) Outras persoas fonxe de nós, a pesar do 
jndicado, tr.aducen obras 1ga;legas ó seu .idioma, dan
lle mérito á nasa cultura ¿non somos nós mesmos 
ignorantes de moite bo que aquí ternos, e non é 
certo ·que por falla de esplicacións, dámoslle pouca 
importancia á nasa ,historia, ó naso arte, á nasa 
cultura? 

4)' ¿iE ou non verdade que na escala no medio 
rural, .non se pode pr·escindir do galega, pois en 
moitas ·ocasións :déhese recurrir a él pra esplicar 
conceptos._ adarar · palabras do :Ji.bro en casteilán, 
etc? ¿Sucedería o mesmo se lholibese eses libros 
en galega, nun g.aJ·e·go asequj'bl·e, .fácil? 

5) · !En 1España, anque a moitos non lles -guste, 
hai catro idiomas: caste.iián, vasco, cata.lán e gaillego. 
Como ben dí a enquis'a, quei-rámolo ou non vivimos 
nun país cunha car.acterística: ter duas Hnguas. Sa
bemos o que sucede co castel·án, que debe estu
diarse na ·escala moito, pois o dominio dun ·idioma 
é uniha ·das bases fundamentais pra ·adequirjr unha 
cultura e ainda unba posición na vida. 

¿Non ven que desta nianeira quen saiu benefi
ciado foron os ha'bi·tantes das ddades, que son 
os ,que normalmente dominan o .castelán .e enten
den os ·libros? ¿por 1que non facHita11lles o mesmo 
ós ·galegolfal·antes, onde e·l·es se desenvolverían 
mellar, esto é, na sua língua? Aínda lhoxe nunha 
das·e de trinta rapaces, se hai un que fa.Je o cas- · 
telán porque o falan na casa, os dem'ájs '° consi
deran o ' superior, porque a cultura, os mestres, os 
libros se espresan en castelán ¿por qué, volivo re
petir, non s·e pode conse·guir o mesmo a traversa 
do ga.Jego? ¿É que 1non se :pode adeprender mate
máticas ou ciencias ~en galega? ¿non é o mesmo 
unha folla ·que una hoja? si dos más dos son cua. 
t.ro ¿quérenme decir cantas so_n duas máis duas? 

6) Seguindo co ·mesmo, 1hastra fai pouco con
sideráhase: ó que falaba galega coma persoa infe
rior ¿Seguimos pensando q_ue fol·ar galega é rnos
tra de incultura? 

7) ¿.Que vat pasar nos outros pobos bilingües, 
País Vasco e Gata'luña? Porque é de supoñer que 
tamén lles poden facer preguntas semelilantes co
ma as que · agora nos tfan a nós. ¿Creen que con
testarán que non queren que se ·ensiine o vasco e 
o catal·án, ou polo contrario o 1deforiderán come;> algo 
seu? ·¿farán mal si queren cons·ervar ·algo propio? 

8) Mentras ·gracias á TV. todos conocernos a 
Travulta, , Julio lglesi1as, Cruyff ou .·a lñigo, persona
xes .intrascendentes, ¿conocemos ós NOSOS per
sonaxes importantes, pensadores, artistas, xentes 
que adicarón a sua vida ó ideal dun'ha Ga'licia me
llar, o P. 1Sarmiento, 1Pondál, Bóveda, A'Her Ulloa, 
Bejras, .Alonso Montero, ·etc., etc.? rea·lmente ¿que 
sabemos de Castelao, do que tanto se fala agora, 
ou que ·limos de Rosalía? 

¿·Sabedes que dín algúns dos nasos escritores 
eneal do i.cJioma ga1lego? iEscoitade: a,Pobo que es
¡¡:¡uence e escarnece o seu ·idioma é un pobo morto. 
Xentes que falan a lingua que non lles é propia, é 
un pobo que non se pertence. Ese pobo dí ó resto 
do mundo 1que perdeu a sua dignidade." (Murguía) . 

«A nasa lingua e o camiño de ouro da nasa 
redención e do naso progreso: s·en a .jjingua morre
remos como pobo, e ·nada signirficaremos endexa-

1 majs na . cultura univ·ersal». .(A. Villar Ponte). 

«Algúns homes andan a falar dun idioma uni
versal, único pra toda a nasa esp·ecie. 1Eu dígolles 
que a v.ari·edade de i'diomas, coa sua variedade de 
culturas, é o si·gno distintivo da nasa especie , o 
que nos fai superior·es ós ·animais. ¿E sabedes por 
qué? iPor·que os probes anjmais afnda están no idio
ma universail». (Castelao). 

9) ¿Saben ustedes que na Constitución que to
dos teri:,mos que vot,ar no prósimo mes de Nadal, 
fálase das ·distintas 'iingoas de España, e que polo 
tanto, o ·que vote SI cando menos acepta o que di 
de «'Proteger a todos los pueblos de España en el 
ejercicio de sus culturas y tradiciones, lenguas e 

, institucion~s» e que o artículo 3 di: 

l. El caste111.ano es la lengua española oficial 
del Estado. Todoq -los españoles t¡enen 1el deber 
de ·conoc~rla y el derecho a usarla. 

11. Las demás ·lenguas españolas serán tam
bién o.ficiailes en fas respectivas comunidades autó
nomas de acuer·do con sus es1tatutos. 

IM. La ri·queza de las 1distintas modaliidades Hn
güisticas de España es un patrimonio cultural que 
será objeto de ·especial respeto y ·protección». 

¿Danse canta de 1que o ·galega pasa ·de ser unha 
lingua de incultos» a un~ha ljngoa oficia1l, coa mesma 
categoría 1que o castel-án en 1Galic:ia? ¿Oans·e canta, 
por si ihai suspicaGes, que o estudio do gal1ego non 
quere deci·r esiquencer o castelán, que debe seguir-
conocéndose e _estudi·ándose? · 

1 O) ¿Saben qu~ , ~eguindo no terreo lega1l·, a 
Xunta 1de 1Galicia, ~ : .:. ~·J L.1 proi·ecto de decreto-lei prá 
i:ncorporaéjón do' gailego ó ensino, que sería obli
g·atorio na prnescnlar 1(párV<ulos), EXB e Formación 
P.rofesional-1, 1estudios que se continuarían ino Ba
c'hi111erato, F.P.-2, así como nos "centros ünde estu
diarán ·os .futuros mestres? 

1 r • ' 

¿Sucederá que cando non tíñámos soportes le
gais pr.a o uso do gale·go houbo que 1:ra:ba1l'lar ·e so
frir pra conseguilos, e ·agora. igue t·emos certa po
si1bMidade de l·egali·dade na man tiramos con, ;todo 
por terra? 

Despois de ,estaib'lecer as consideracjóns de
,v.anditas, cpidamos que :todos .estarián xa un pouco 
rnáis en situación de conrestar a ,esa p.riegunta, im
portantísima pregu!(ta: ¿gal·ego" na escoila, sí ou 
non? · 

E 
l 
s 
p 

re 
se 
e 
pr 
so 
E 
Te 
mi 
pr1 
di! 
Pe 
toi 
as 
fe! 
ra:i 
xa 
mi 
fe!: 

sic 
es 
ci~ 

po 
vo 
se! 
dot 
rre 
COI 

mil 

/. 
des· 
tern 
do 1 

dou 
que, 
rism 
mov 
rrori 
o te1 
de 1 

evac 
rism 

ccCJ 

o 
bid a 
moc 
re» 
Com 
Can1 
man
de te 
de e 
plata 
Cent1 
direei 
mía< 
co re 
u oc, 
tes, s 
ta ron 
sen de --

'·' 
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, FraCasClu .· ~SDlidaridade 
8 ' i'n&llitaslación Co pobe> chileno. 

MARIA ALONtlO · ánti~terro-riSta -
- ! ,. - A Gonferenc.ia . de- solidaridade · co~ Chile · · 

\. • EMIL1IO VEIGA claüsurouse a se'má pásáda·en Madri~, COa lectura da 
f!.. fi,xación dun calendari.o prá, elabor~ci611_ do «Acta de Madrid pola. lib~rtade de Chile», na que se 

Estatut, a manifestación anJitértorista e o co,ngreso da denu'ncian as condicións inhumanas de vida que 
Unió Democrática de Catalunya, foron tres ·elementos Pinochet pretende éonsolidar en Chile mediante a 
sobranceiros desta semá política catalana:· Vaiamqs 'institucionalización do seu réxime politico. -o-._ 
por partes. d~c-~mento denÚncia espresamente as compras d~ 

A manifestación antiterrorist.a ' armas realizadas polo réxime da Xunta Militar cos 
repres~ntou un esfrepitoso fraca- 3.000 millóns de -dólares do_nados por gobernos e 
so de movilización pra-o~ partidos ~rg· ~nísmos de crédito estranxeiros ·que, ademais, a e sindicatc:>s que se volcaron en 

preparativos: somente 25 mil per.. Acta $Olic;ita manteñan· os instrumentos de 
so.nas secundaron a conv<1catoria. fiscalización sobor do r-éxime . de Pinoch~t, en 
E non será por falla ae difusión. concreto a- Comisió[l prá investigació,n dos ·º~· reito~ Todos, absolutamente todos os _ _ 

medios de comunicación. radio. huma.nos .eo Chile, que traballa baixo ~o patrocinio 
prensa e televisión. se puxeron ª das Nacións Uniqas. 
disposición dos ~rganizadores. 

Persoeiros dos partidos e sindica- Finalmente, no t.estb do Acta 
tos convocantes espuxeron longo denúnciase a, "esis~~ncia de dictaduras -n6utros . -

lier, asesinado en l W¡:ishington .: 
pola policia politica chile-na- fixo 
chegar a todas as organizacións'.e · 
estados en loita pala democra
ti_zadón de Chile. No seu testo. os 
presos din: · 

«Para os camaradas que loitan 
na clandestinidade ou na s·emiie=-

, galidade dos frentes de masa. pre 
aqueles qüe viron pisados-os máis , 
eJementais dereitos. pra os fami
liares dos presos políticos desapa
recidos e pra ós presos polJticos 
que aínda ficamos en cárceles e 

i.-J. 

as suas raz6ns pra acudirá maní·- estados do cono Sur e esí_xese 
testación . Pois _ben, as suas 

/ pr:'e'sidios. o -feito dé contar có 
apoio ~ctivo de amplos sectores 
democráticos c0mprome~idos c:o 
pobo. dos partidos; organizacións 
sociais e relixiosas e dos- gober
nos revólucionarios que . non 
abandonaron Ós principios d~ i·n
.ternacionalism·o profetario. é un
importante estím~lo. moral -e polf- -
tico qué Aes empuxa ª~ ~esenrqlar r 

Sccións a cada volta · máis -abanas -
razóns non pareceron convencer. o esclareeemento de~artado da situación 
xa qus en Barcelona semente 25 dos desaparee.idos a raíz , do ·. contra da ·dictadura. conscient~s 
mil persoas participaron na mani- --de que pon estamos illac;jos ' e de 

festación . golpe militar de 1973. - que a nasa loita non sornente, é 
lexítima e necesaFia. senón que 
ademais. est~n comprometidos 
con ela os pobos, organizacións_e 
homes pra quens o respeto -dos 
dereitos humanos e a. dlgnidade
dos traballadores non ·é un mero 

O análisis desta cifra fai refle
sionar por unha banda, eneal da 
escasa capácidade de moviliza
ción de partidos e sindicatos. e 
pola outra. pón de manifesto o di
vorcio entre as dirección e as ba
ses. xa que. en teoría. semente un 
dos partidos e o seu sindicato co
r respo ndente. PSUC-CC .00 .. 
contabil izarían moitísimos m~is 
militantes. , 

As manifestacións en contra 
desta foron prohibidas e outras al
ternativas. cor:na un escrito firma
do por 850 persoas en somente 
dous días. poñía de manifesto 
que. sin estaren a favor do terro
rismo, non lles parecia adecuado 
movilizar á xente contra dun te
rrorismo. sin denunciar asimesmo 
o terrorismo branca ou terrorismo 
de burguesía que non invirte e . 
evade capital. ou contra do terro
rismo de Estado. 

"CANYELLAS FOR"I» 

O outro tema estrela foi sin dú 
bida o congreso da Unió De
mocrática de Catalunya co «affai
re» Canyellas de por medio. 
Como contei noutras crónicas. 
Canyellas: diputado de U OC. 
mantiña unha postura de fusión 
de todo o centro. incluido a Unión 
de Centro Democrático e a sua 
plataforma catalana Unión de 
Centre de Catalunya. en con.tra da 
dirección do seu partido.. Presu
mía o Antón 'Canyellas de· contar 
co respaldo do 50 por cento da 
UDC. e no congreso, nembargan
tes. somente o 20,5 por cento vo
taron a pral da sua pe,rmanencia. 
senda' esp1ilsado do partido co 73 _____ , __ _ 

,\ 

por canto dé votos en contra del. 
O partido demócrata-cristiano ra
tificouse na sua ideoloxía e na sua 
política oficial. ou seña. colabora
ción estreita con Convergencia 
Democrática de Catalunya e de
mais partidos do centro. escluindo 
todo pacto co sucursalismo. U nha 
vez espulsado. a U OC reclámalle 
a Antón Canyellas a acta de dipu
tado que lle debe a este partido. 

Por certo que a ÜCD xa esco
menzou a sua campa;a particular 
a traversa dalgúns órganos de co
municación que din que Unió De
mocrática de Catalunya deixou de 
ser cristiana . política na que se 
reafirmou no seu _congreso. O que 
pasa e que á UCD suarista, que 
agora canta coa colaboración de 
Canyellas. iilterésalle reclamar pra 
sí esa ideoloxfa. Xa encetou a 
campaña cos medios dos que dis
pón . 

O ESTATUT. O PRIMEIRQ 

E finalmente. decir que vernes 
reuníronse en sesi6n plenaria os 
senadores e diputados de Cata
lunya e decidiron abrir a partir do 
13. luns. 3 días pra presentarlle 
enmendas ao proiecto de Es~atuto 
elaborado en Sau pola comisión 
dos 20. Despois. cinco días pra 
seren estudados, por esta comi
sión, co cal. o día 27 de santos 
empezarán as sesións plenarias 
que asegúq fontes parlamenta
rias, rematarían o día 1 de nadal. 
deixando xa listo o Estatut pra ser 
refrendado polo pobo catalán. 

Así que. sin dúbida. o Estatut 
será outra vez o prime!ro. 

·motivo propagandísticc;> e destina-
do a cubrir int~reses imperialistas. · 
Na actual coiuntura. unha das ta
refa's principais no plano interna~ 
cional é desencaretar, implacable
mente a campalia de . rnaquillaxe 
en que está empeñado o Goberno 
chileno e non se enganar respecto 
do proceso institucionalizador 
perpetuador do actual orde de 
causas. Por todo o anteri,or. os 
presos polfticos chamamos' á soli
_daridade internacional a: 

1 ) Ampliar e intensificar o 
capoio a todas as forzas co~se
.cuentemente antidictatoriais -que 
'.operan· no pars'. 

2) Ampliar e intensificar ·a · 
campaña de denuncias -das· arbi
tra~iedades. aldraxes e vi~lación_ · 
dos dereitos esencia is . en que in- _ 
curre permanenter:nente a dicta ~ 

dura." 
3) Intensificar os esforzos 

por atapar- e sal~ar a vida "dos 
compañeiros e compañeiras se
cuestrado_s polos -«organismos de 
seguridade». 

A Conferencia de solidaridade mén pensar 0 dificil que terfa re- 4) Presionar activa e · sis- · 
con Chile xuntou dirixentes so- sultado prá UCD suscribir a Acta temáticamente ao Goberno· pra 

· brancei~os 'de partidos de es'quer- de Madrid e a sua coñdena espre-
que permita a volta dos milleiros 

da de moitos estados. Polo que se sa ao suministro de armas á dicta- de compatriotas ós , que sé priva· 
retire aos convocantes. en víspe- dura. Igualmente caibe pensar- do inalienable dereito ·a vivir ña 
ras da ,celebración _da conferencia. n~s presió~s comerciais ª·. politi - sua patria. 
a Unión de- Centro Democrático - casque puido exercer.o réxime de e 5) · Desenrolar u,nha_ ampla 
abandonou a iniciativ¡:¡, ao deseo- Pinochet. campaña de solidaridade e apo¡o 
brir que non había representantes Á Conferencia de solidaridede aos compªñeiros e>.e-presos pollti
oficiais da Democracia Cristiana. con Chile fixo posible conocer un cosque permanecen en Chile. SQ-

A pres~ncia arreo de Joaquín Ruiz documento manusc~itopor encar- ·fren presións arreo e persecucións 
Jiménez non desfixo as dúbida_s éelados de Chile que Isabel M~r- por parte dos '<<organismo~ de ·se - ~' · 
do partido do Goberno. Caibe ta- garita - viuda de Orlando Lete- · guridade». - : 
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Militaresu 
• CARLOS DURAN 

En Inglaterra non hai 
censura -escóitase decir 

a cotío. Poi s ... haber 
haina, o caso é dar coela. 

Senón véxase o que lle 
pasou ao xornalista Peter 

Laurie, que ., en 1969 
publicou sen atrancos 

oficiais u'n libriño titulado 
« Beneath the C.ity 

Streets» («Debaixo das 
ruas da cidade»), sobre 

dos preparativos da 
defensa civil británica en 
caso de guerra atómica. 
A información ernpregada 

obtívoa exdusivamente 
de fon tes of id as 

publi·~as. 

iA demanda do libriño foi tal 
que en 19716, téndose esgota
do os .e!Xemp'l.are.s á vel}da, ·a 
Lauri·e ·qulxo ipublicar unha se
gunda edición. Nunca tal fixe. 
ra: no Ministerio da Def.ensa 
dixéronille que o l0ib

0

ro contiña 
oertas partes que podería.n ser 
útiles a un ¡posible enemigo. 
Lauri·e perguntou ·cales eran 
eses «seoetos» tan raros que, 
non somente provi_ñan de da
tos facilitados por eles mes
mos, senón que fomn ademáis 
publicados sen diificuHade sete 
anos antes. 

· iMals ninguén H~ dixo en qué 
oonsistía o rniolo da cuestión, 
pois iso sería tarito como re
velar cal era esa zona sensi
tiva ·que preo·cupaba ao Minis-
1:erio, e o posible enemigo non 
terfa máis que comparar a pri
meira coa segunda edidón pra 
saber de qué pé :coxea a de
fensa do país . 

CaUaghan: O sorriso da 

« 1imparciialidade» 

1 ibro en 1969 é... o actual Pri
meiro Ministro, James Calla
ghan. 

¿Que pensar de todo isto? 
¿Qué está prohibido publicar o 
que é público? O propio Peter 
Laurie coida que, se esa Infor
mación foi permitida en 1969, 
era porque non lle podía ser 
útil ao posihle enemi·go (a 
UiR'SS) , entanto que :hoxe po
dería bene.fici·arse d~ela un ene
migo que xurdiu desde aquela 
data ·endiante. É s·abido que 
en 1969 comen.zaron «the lrish 
trou'bles" (a guerra .<Civil na 
Irlanda do Norte). 

O certo é que. non ·fa.i fa<lla 
moita imaxinac.ión pra _ obser
var os preparativos de defensa 
en caso de insurreccións, ata
ques terror·ist~s ou guerra ci
viL Por exemplo, o no'(O Bdi
ficio do uOld Bailey», principal 
tribunal do crimional .en Lon
dres, ·está construido de xeito 
que poida r·esistir un ataque 
con bombas. Outros ·edificios 
·están construidos sobre colu. 
nas (como os hórreos) que os 
separan do chan, ·de maneira 
que un tumulto non :poña en 
peligro aos seus moradores 
( ·ed i f ,¡ c i os consulares, por 

Tamén podería pubHcar un- exemplp o que os ing·leses te
ha simp·le reimpresión do libro ñ·en en Madrid). A embaixada 
e apencar cóa conseguinte ac- USA en Londres está arrodea
ción xudicial que 0 Estado da dun'ha rampa que fa¡ difi
desencadea·ría contra 0 autor, ci1lísimo un posible asalto (so
e nela por forza s·e terían quai hre todo sabendo que dentro 
.revelar os usecretos». o caso dispoñen de infantes de mari
é kafkiano: segundo 0 gober. · ña ·~ que as f iestms son a pro~ 
no, é posible axuntar ,.informa- · ba de bala). Os novos retretes 
ción púhHca de tal xeHo que públicos de Londr.es teñen un 
constitúa un •secr.eton oficiail. p·asadizo de emerxencia que 
i: coma se un neno mercara un v.ixilante pode usar en caso 
un rompecabezas , nunha tenda necesar:io, deixando pe~t;iad .a ' 

con dhave unha porta de .fe
e coas pezas construi~a unha rro .que ne dá aooeso. Os tei-
ifigura prohibida ... Tal é o que tos de moitas estacións ~ub~ 
o fiscal veu decir ino proceso urbanas despexáronse pra fa. 
que •lle foi a·berto .a un grupo cilitar a vixilancia polic.ial. 
de xornalistas por esta teima. 

O ·curioso é que o Ministro 
do Interior que non puxo obxe
ción . alguniha á publicación do 

iEspertos do IE'Xército aseso- · 
ran en arquitectura: recomen
dan non t:Jsar adoquíns que s:e 
poderí-an convertir en proi·ec-

· tís; non deixar estructuras de 
metal espostas á dinamita; 
mesmo construir estructuras 
ifalsas» ·que enganen ao sabo
te·ador; protexer cavidades de 
v·entilación, asoensores, pon
tes. En Hyde Park, onde se 
r>roducen moitas manifesta
cións. puxeron vailados refor
zados de s·eción en Y, que 
a g u anta n perfe'Ctamente os 
empurróns. Moitos e·dificios 
'"emodonais" i(asooiados ca 
Poder) careoen de fi.estras no 
andar baixo, teñ·en a tuba'Xe 
protexida pra impedir a ·espio
hoxe, e· as estructuras de acei
ro reforzadas contra raios lá
ser. , 

Os inxenieros ·do hércHo re
CO'mendan a política do Xene
ral Wade na Escoci·a do s1écufo 
XVl!ll, ou a de ·Haussmann en 
París, cos s·eus amplos bule
vares q u ·e se construiron 
acihandando os iban.íos proleta
rios, e ademáis un soio cañón 
podía dominar todo o seu lon
gar. 

'En Belfast son corr.entes as 
rampas que van cortando. a 
·estrada a intervalos pra impe
dir unha fuxida rápida en au
tomóvil. Pero non é somente 
xa a klanda do Norde o que 
p·re·ocupa a e·stes especi·álistas 
do Exército Británico, sm1ón 
posibles situacións contra es
tremistas políticos que a poli
cía non p'od•erfa controlar, e sí 
o Exército. 

Pra manter orde nun conflic-
to político, o gobemo confia
ría no xeneral sir Michael Car
ver, que foi comandante de 
tanque-s ·en Africa durante a 
segunda guerra mundia1I e logo 
xefo do Alto Estado Maior. O 

, E'Xército organizaría operacións 
psicoLóxicas pra · asegurar a 
i.ealtade da poboación. Todo o 
cal compromete a sua '"impar
cial idade» política tradicional, 
e inaugura unha era neomedi1e. 

/ . 

A·NOSA-nmtA l 4 

o POBO ·IRANI, 

VICTIMA s·oLITARIA 

X. A. GACIÑO 

A ·c~i·si·s do Irán escomenza a tocar fondo, dende 
o momento no que o Sha lle entregóa o gobel'ln.o aos 
mi1l.i0tares, oo apoio de Nol'\team~rica (o novo primeiro 
mini•stro iraní, o x·eneral Ghalam R·eza AZ'hari, recibíu 
a sua edueaoión mi'litar nos . Estados Unidos) e a 
«neutrál.idade» dos países europeos, incluidos os so
ci•aldemócratas, que parecen prieferi·r o petróleo do 
Sha aos derei·tos humanos do .pobo i1raní. 

O goberno mi·litar preséntase coa intención de res
tablecer o orde público e de sanear a admin istración, 
Os resultados resp·ecto ao primeiro ·dos obxetivos non 
poden s•er máis -elocuentes : amplióuse o toque de 
queda e medrou o número de mortos na represión das 
manifestacións -que siguen a ser pacíficas e des
armadas-, así como o número de detidos -entre os 
mem'bros da oposición . Parella a esto , e como pra 
compensar de cara ao esteri·or, escomenzaron unha 
serle de detencións de membros de anteriores gober
nos e de altos cargos da administración acusados de 
corrupción. Os mi·litares 1queren, xa que 'lago, dar a 
imaxe de incorruptibles, de xustos, pra preparar des
p~is unha transi·ción a unha democracia controlada , 
na que poidan presentar políticos do sistema que ofre
zan unha mínima credi'bHidade de honestidade (dando 
por suposto que tódos os «Corruptos » foran depura
dos), frente a unha oposi.ción que pensan quedará mal. 
t~ita pala implaoable represión agora intensificada. 
Sería a coartada perfecta, pra carnbealo todo pra dei
xalo todo como está . 

A protesta popular, entrament ras , continúa, sin que 
o· desp·legue militoar asuste ás masas, que est án a de
mostrar unha capac.idade increrble de loita e resisten
cia . Hastra de agora, as únicas armas da sua loi ta son 
as folg·as e as manifestacións, aínda que o uayatollah " 
Jomeiny, nunha das declaracións que fixo dende o seu 
esilio ·en París, non desoartara a posibi1lidade de chamar 
á '"guerra santa» no momento oportuno. Pero , nestes 
momentos, a actitude de resistencia pasiva do pobo 
iraní convírtes·e nunha labazada moral prá insensib ili
dade ética dos gober.nos occidentais presunt·amente 
democráticos e que, co seu ·aipoio espreso ou co seu 

· silendo · cómp·lice, éstán colaborando o xenocidio em. 
prendido polo Sha e o s·eu gobemo mHitariz·ado. 

Evidentemente, nesas condicións a foita popular, 
pode resistir un oerto tempo e r;nesmo forzar ao poder 
a tomar outras medidas menos de·scaradamente re
presivas, pero non pra darlle a voilta á situación e im
p•lantar un poder pop1,.Jlar (que sería popular, pesie a 
todo o i'Slarnismo co que s·e revi·sta). Nes·e s·enso, a 
situación do conflicto íraní non var.ióu escesivamente 
oon respecto ao meu comentario do mes de s·etembro. 
A 'ioita popular demostróu unha gran capacidade de 
convocatoria e de raigame, pero non desenrolou o 
sistema máis axeitado pra · plantexar a batalla defini
tiva. O sistema podería ter as1.1mida es·a Ioha, s.i tive
ra actuado con · máis intelix·encia e nón forzara a si
tuaci6n, aferrándose á def.ensa dos privi1lexios oligár
quico~. 

Cos países occidentais 'alineados ao Sha, coa impo
tencia dos paísoes terceiro-rnundistas ·e coa prudencia 
da v·eciña UiRSS, o po'bo franí convírtes·e nunha vícti
ma solitaria, polo que ninguén moveu aínda un dedo 
de solidaridade (que cécais se desborde, ·ccihumanita. 
ri.amente, G'ando a cousa non teña r.ernedio), .e arredor 
do oal fabrícase uniha ima%e manipulada que, baixo do 
pr~testo do f.anatismo reHxidso, tranquiliz•a as con
ciencias 'do mundo «civilizado». 

val de castel'Os e bunkers nas ••••••llÍÍI••••••••••••••••••·•· cMades do Reino Unido ~ 
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PORTEIRO .GALEGO DO R. MADRID_ 

MIGUELANXO 
<<A mirla xunta non me vai meter o gol.>> 

D'ominqo día ·cinco deste mes,. o equipo do R. 
Madrid, lider sen conocer a derrota nesta liqa que xa 
andamos, empatab_a a dous qoles_,..co Celta. No estadio 
de Balaídos, milleiros de qaleqos aficionados ao fútbol 
berraban animando ao equipo punteiro hoxe do noso 
fútbol nesta primeira división. Nove rapaces de 
G.alicia e dous · máis de fora, vestian a camiseta que 
leva a cor azul da nosa bandeira pra facerlle frente aos 
millonarios xoqadores do equipo'campeón,,Coidamos 
nó.s -como ben nos dixera o veterano Pinilla- que 
estes homes terían que partir o peito sobordo campo 
ora non desmerecer a qrande forza das voces que 
arrempuxaban dende os asentos, moitos en 'pé todo o · 
partido. No remate, un dous-dous que deixá un ano 
máis ao equipo da capital española sen saber~ que é· 
qanar en Viqo, e van vinteun, ·que xa é chover. 
Debaixo das porterías dos dous equipos, dous mozos 
qaleqos con desiqual sona, anque con semellantes 
r:nerecementos de ter en conta á hora de ·nomear un 
bon porteiro: Hortas: polo Celta e Miquel Anxo polo 
R. Madrid. Co primeiro teremos de falar noutra 
ocasión ahí pra adiant~. e co titular da porta 
madridista e da selección do Estado español facémolo 
hoxe. 

Sabemos. Mlauel. 
que antes de Ir pra fut
bolista xogabas. e ben. 
ao baloncesto ••• 

_:_Sí, os meus comenzos fo
ron como xoQador do bal.pnces
to: xa tiña dazasete anos cando 
me decidin polo fútbol. na ter
ceira división co At. Ourense. 
dempois ftchoume o Madri'd pra 
cederme un ano ao Castellón, e 
volvín pre o eQuipo no Que estou 
coido QU~ hai a1Qo así como 
once tempadas de competic!i(?n. 

¿Quén tlxo a Mlauel 
&nxo POMe,r.o tltular do 
R. Madrid? 

-Coido Que o meu traballo. 
o feito de non ter perdido nunca 
a fé en cheQar a esa meta, nada 
máis. 

IDlsa por ahl que •• o 
Mlauel Muñoz seaulse 
no Madrid. cecal• U 
nunca cheaaria• onde 
agora est6s. ¿pode •er 
certo? 

-Non o sei de certo, son 
causas Que haberla Que vivilas. 
pero o Que si é seQuro é Que. se 
ese señor seQuise de entrenador 
no Madrid, eu non te ria as mes~ 
mas ao_ortunidades Que tiven. 
eso tef'lo o claro. 

& tua esperlencla 
como xogador lnterna
clonal ... 

-Se ft,m á selección do Esta
do espaf'\ol foi porQue o selec
cionador' pensou -diQo eu_:_ 
Que poderla render; chamáron
me. levo aQora mesroo Quince~ 

:partidos xoQados e a miña la-
boura de rendemento coido (\le 

. pode terse como normai. oc;>is 
non levo feito cousas., 11101 Qran- . 
des e tampouco cousas moi ma
las: . entón siquen contando con
miQo . . pro eu tamén me dou 
conta de Que calQuer dia podo 
deixar de ir. 

Na &rxentlna. onde. a 
parroQula g 'ateaa. é 11 
maloria •. ¡¿Qué lmpre- _ 
sl6n traes daQuala nosa 
xent.e e daQuelas la-
rras? -

-Boeno. na Arxenti-na esti
vemos todos moi concentrados. 
non tiven a oportunidade de po
der falar co~ nosa xente como 
ben quixera. tampouco cos es
pañoles. anQue todos. sabémolo 
ben. tiñan a mellor vontade de 
recibirnos do mellar xeito; repF 
toche Que a nosa concentración 
alí foi cáseQUe total e non podo 
decirche a impresión que neste 
senso eu tamén quixéra ter. 

¿Quédalle tempo a 
Mlguel &nxo pra cavllar 
no porvlr da sua Terra? 

-Sí. anQue o deporte che 
rouba horas. sempre Queda un 
tempo pra pensar .no Que é teu. 
nps seus problemas. 

¿Cómo slnte• ta a (aa
licla dende Madrid'!. 

- Moitos dos Que estamos 
fora. coido eu Que sentimos tan
t~ ou máis a Galicia ca oa QÚe · 
viven ou poden vivir nela. dentro·· 
sen sair ; todo o que seña noso. 
dos Qaleqos .. sentímolo. certo. 

¿Calé.o futuro Que ti 
aulxer.á's pra todos 
nós? · 

-O futllro está nas nasas 
mans. non podemos ser canfor~ 
mistas como hastra de aqora e 
ternos Que reclamar o Que nós 
coidamos que é noso. 

¿Tes lé nas autono
mías aue se están ·a 
dar? 

-Non sei se debo ter fé nas 
autonomías; pro na autonomía 

· qaleqa non . teño nin8unha. 

lribar. asegún as de
rradeiras noticias. fl
c ho u pola esQuerda 
abertz'ale. ;;.Por Quén fi
charé Miguel A11xo? 

-Boeno. pois pasme nun lío; 
xa Que hoxe en Galicia hai un 
desbaraxuste tal Que 'dende Ma-

drid teño moi pouco claro o 
noso panorama; téñense Que fa
cer máis con.cretas as l::.ousas. 
aínda Quedan moitos i:ialeQos 
due non saben a quén apunta~
se. t~molo Que ter ·en conta á 
hora de clarexar este ambiente, 
cun lío de partidos que non fan 
senón liar máis as cousas sen 
deixalas ben eraras. 

!E xa pra ramaíar, 
¿cal fol a lmpre•lbn Que 

_ che delxou hoxe o Cel-' 
ta? 

-Boa. moi boa. todos viche
des cómo xoqou contra nós e 
non merece estar no fondo da 
táboa deste campeonato; tén 
rapaces moi novos e. o Que' é 
ora min un orqulo e coido que · 
tamén o será pra todos. cáseQue 
todos Qaleqos; esto tense que 
aqradecer e ha de dar resulta
dos ben máis ca positivos. xa o 
ve redes. . 

Miguel Anxo, o primei·ro ~ dereiq 
- PINTOR 

-

O coello e a mixomatosis 
O coello é un roedor orixinario 

da Península- e das illas occiden
tais do Mediterráneo. Posterior
mente. foi introducido en parte de 
Europa e. máis tardé. a fines do 
século XIX. levado a zonas dou
tros continentes, maiormente 
Australia e N. Zelanda. onde se 
convertiu en terrible praga. No Es
tádo español era abondosísimo. 
no tempo dos romanos decíase 
«cuniculosa Iberia_», e Estrabón 
conta como o emperador AuQusto -
tivo Que mandar ás suas lexións 
pra axudar aos habitantes das Ba
leares · a esterminalos. poisQue 
acababan cos cultivos. En Galicia 
tamén abondaba; é de suliñar a 
pouea ir:ifluencia Que tén nos ditos 
pop~arés. debido a Que non se 
lles daba importancia. mentras 
que a lebre. por exemplo. era moi
to máis apreciada. Non hai moitos . 
anos. ~.M. Castroviejo escribia: 
«0 coello. que brinca palas catro 
esquinas de Galicia» .. 

E uruini.tnal estr.aordinariamen
te ·prolífico. Pensando Que cada 
femia pare sete veces ªº ano. e 
trai oito crías como media. a sua 
descendencia. pode acadar en ca
trp anos 1.274.840 coellos. A pe
sares desto. mantense á raia debi
do ao Qran número de nemiQos 
Que tén: 

«lrlombres. ·p~nos . linces. lo-
bos. 

qatos. martas. comatlreias. 
cuervos. áQuilas v zorros. 
·osos. búhos V cornejas». -

En Australia convertiLJse en 
-oran plaQa Que acabou con toda a 
vexetación. causando Qraves per
' das económicas. de xeito que se 
tentou destruilo por todos os me
dios, dende lonquísimas barreiras 
de aramio de milleiros de Kms. 
hastra o exército. pero sirí resulta
do. En 1 .950. decidiuse introducir 
o virus da mixomatosis. e en pou
co tempo acabou con 4 I 5 deles. 
consenQuíndo.se o seu control. 

Este virus descubriuno S$1are
lli a fines do séculq XIX en Améri-

ca do Sul. onde é endémico ·nos 
coellos do xénero Svlvilaqus, Que 
están inmunizados. pero Que po
den transmitirllo aos coellos «Ío 
xénero OrictolaQus. como o n0so 
Orictolar1us cuni.culos. No 1.952,' 
un médico e arrendatario francés 
chamado Armand Delille. colleu 
dous coellos vivos e introduciulles. 
este virus. na loc~lidade de Mai
llebois. no c;lepartamentó de Eure
et-Loire. Ao ·que parecer. des
truíanlle as suas hortas e decidíu 
acabar con eles. En pouco tempo, 
a doenza correu como a pólvonf e 
espallQuse por toda Francia e Eu
ropa. 'Nci 1 .953. xa cheqaba á Pe
nínsuJa 'e a historia xa é de todqs 
conocida. 

Este señor. tristemente c.éle
bre. causante do aniQUilamento 
dos coellos. estivo procesado. 
pero sementes paqou unha multa. 
xa que ese delito c9ntra da Natu
reza non asistía nas leis francesas. 

A m,ixomatosis causa tumores 
no pelexo~ boca. nariz. xenitales e . 
olios. · pechándollos case de todo. 
de forma que apenas se ven. Así. 
o animal doente. tén os sentidos 
moi disminuidos. presa fácil dos 

·predadores e carece de interés ci
nexético. 

O virus somentes o pode des
truir o lume. ou seña. qu'eimando 
o animal afectado. Si non se fai 
así. o cadavre s.erá un foco infec
cioso e sequirá transmitindo a en
fermedade. Que se produce .a tra- .. 
veso dos parásitos estemos: pul
Qas. piollos. carranchos e mosqui
tos. Tamén se transmite . directa
mente · por contacto. As épocas 
máis propias prá enfermedade 
son polo vrari: mellor aínda. can
do vai calor e hai humedade. xa 
Que así abondan máis os insectos. 
Durante o inverno.-o virus está no 
orQanismo dos coellos. 

forzadas os orQanismos compe
tentes nos diferentes paises. -pero. 
sin resultados positivos hastra de 
aQora. Actualmente hai unha va
cuna medianamente satisfactoria. 
que se lles inxecta aos coellos do

. mésticos afectados. pero esta so-
lución sería imposible de levar ao 

. cabo co coello do monte; ade-· 
mais.. hai que vacunar cada ano. 
Afortunadamente. hai alQún 
exemplar Que se fai resistente ao 
virus e supera a enfermedade. e 
deste xeito: slquese mantendo a 
especie. Esperemos Que se con
quira unha caste resi~tente pra 
acabar dunha vez coa maldita 
«oeste». pero pra . esto haberá 
Que esperar anos. 

As consecuencias da mixoma
tosis podémolas clasificar én tres 
fatos: económicas. dnexéticas e 
ecol6xicas. As económicas refi
rense ás perdas Que hai polos pe
lexos. carne e_ artíCulos artesáns 
que non se poden obter. As se
Qu ndas aféctannos a todos os 
cazadores. por non poder disfroi-' 
tar coa sua caza. As consecuen
éias ecolóxicas non son menos 
importantes Que as anteriores, xa 
que o coello é peza clave no de
senrolo de moitas comunidades 
de animais. é pra alqún animal re
presentaba a meirande parte da 
sua alimentaci6.n. Afectou princi
palmente a varias especies de 
aves rapaces e sobor de todo ao 
lince ibérico. dismint,1indo moito a 
ooboación e poñendo · en peliQro 
de estinción a va~ias especies ibé
ricas. 

A. Pl~•IRO 

Unha forma de axudar a acabar 
coa «oeste» é loitando éontra dos 
insectos e queimando os cadav
res. Tamén están investiQando al- · 
qún remedio centlfico a marchas 

BIBLIOGRAFIA,: Jean Dor~t: An• 
tas qua la natura

. laza muera. Ed. OmeQa 
Barcelona. Vída animal. Ed. Plaza 
v Janés. 

J.M. Castrovieio e A. CunQuei
ro: VlaJes. por 1!1»• 
monta• JI chime
neas de Gallcl•. Aus
tral. Madrid. 
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Seitura e se¡¡1enteira 

O CONTROL .BIOLOXICO 
DASPRAGAS 

O feito de que o us9 de pesticidas a~menta a necesi
dade de utilizalos non é nóvo, como tampouco o é o que o 
uso seguido deste productos provoca novas pragas; pois 
no caso de moitos dos nosos cultivos que dependen en 
boa parte distes productos químicos. o número de p_ragas 
que hai que controlar aumenta co tempo. 

Os pesticidas máis comúnmente utilizados -os insec
ticidas- son na sua maioría tósicos e algúns,sumamente 
tósicos; a tosicidad crónica adquirida co consumo conti
nuado ae resíduos e a contaminación do ambiente provo
cada por istes productos fitosanitarios. son de por sf fac
tores que obrigarán sin dúbida, nun plazo non lonxano. a 
un novo plantexamento ou revisión dos métodos que 
hoxe se empregan na , loita contra das pragas e as 

· doenzas das plantas cultivadas. 
E de e~perar. por ben noso e da mesma naturaleza. 

que a loita contra das pragas do campo se encamiñe polo 
control biolóxico que consiste en utilizar insectos útiles 
como medio de combatir a. outros nocivos. Os insectos. 
como todos os seres vivos de escala zoolóxica. teñen 
enemigos haturais. ben seña outros insectos. ou ba'cte
rias. fungos ... etc. que contribuen a limitar a sua propa
gación. e é precisamente nesto no que se baséa a loita 
biolóxica. que se ben presenta algunha dificultade de 
aplicación. con resultados prácticos a'índa pequenos. non -
hai dúbida que será un dos novos métodos empregnados 
pra combater os i~sectos ; dado que é o método máis efi
caz. que a naturaleza empregou durante millóns de anos. 
~sigue a empregar pra mantero seu eq~ilibrio . ecol,óxico. 

Vexamos algúns e_xemplos de insectos que ontribúen 
ao control das pragas e como actúan: · 

A «mariquita» ( «Coccinella septempunctata»). carac
terística por presenta.r sete puntos negros nas su as ·alas 
·anteriores. é un gran devorador doutros insectos moi ' 
perxudicais prás pltlntas, os chamados pulgóns ou «co
chinillas» que co seu peteiro zugan na savia e enfeblecen 
tanto as plantas que deteñen ·a súa medra. As plantas 
atacadas polos pulgóns invádenos despois funges. que 
no liquido zucrado que espulsan istes insectos topan un 
medio propio pra se desenrolar. 

Os pulgóns tenen moitos nemigos na natureza, entre 
iles. larvas de insectos. como os do xénero Chrysópa e 
Syrphus; est es últ imos carecen dé patas, andan darrastro 
e cazan con grande axilidade os pulgón!?. matándoos con 
agudos .garfios. pero o máis conocido e espallado de en
tre os insectos útiles é a «mariquita»; a sua alimentación 
específica -aliméntase en esclusiva de pulgóns- tanto 

RAMON VAR'ELJl DIAZ 

berza.-pón--os seus ovos baixo do pelexo da oruga; saen 
afora despois diminutas larvas que darán orixe a peque
nas avespas. cuias femias poñerán outravolta os ovos 
dentro do corpo da oruga, co que contribúen eficazmente 
ao control dista praga. lste é o m!Jdio (11áis frecuente ·que 
utiliza a natureza pra mantero equilibrio entre as diferen
tes castes de insectos. 

en .estado de larva como de adulto fai diste insecto un 
dos máis beneficiosos. polo control que exerce sobar dos 
pulgóns. Na naturaleza, non atopamos semente insectos 
·útiles que se alimentan -depredadores-doutros perxu
diciais. poís aparecen tamén 'i111sectos parásitos doutros. 
dos que os máis importantes son os endófagos, que 
constitúen un caso especialísimo de parasitismo. no que 
0 axente (hóspede) agresor vivie en estado de larva dentro 

Os insectos _(ltiles. tanto os depredadores· como os 
pará sitos, abondan moito na natureza, e. a súa vez, tañen 

. nemigos naturais, conocidos co nome de hiperparásitos. 
que son os que limitan a sua propagación. polo que se 
consideran ausiliares das pragas. 

da sua víctima. debora as suas visearas e sal agora en es
tado adulto. Como exemplo diste t ipo d.e insectos topa
mos o «Apanteles glomeratus)>. nemigo da oruga da 

Preséntase. pois, na natureza un equilibrio entre a pra
ga, ó insecto útil devorador ou parásito da praga e o hi
pe·rparásito, pero iste equilibrio ás veces creba, e eiquí 

están a xogar un papel moi importante os productos qui
micos utilizados como pesticidas, que ao matar indiscri
minadamente. non semente afectan aos insectos perxu
dicais que queremos combater. senón tamén a moitas 
castes de insectos beneficiosos. A rotura do equilibrio fai 
que algunha praga pouco manifesta deica ise momento, 
adquira de súpeto en certos anos carácter de invasión ca
tai;trófica. arrecuando o ano seguinte ao estado normál 
de equilibrio (sirva como exemplo disto a invasión repen
tina das larvas dun mosquito chamado Típula sp .. que 
desinou as plantas dos prados da provincia de Ponteve
dra o ano pasado, e que iste· ano non se fixo notar). 

Que todo isto sirva pra facernos ver que non consiste 
en matar indiscriminadamente insectos como se fai cos 
insecticidas. senón que a algúns ternos-que protexelos. e 
hastra crialos en cautividade con ·alimento acaldo, pra 
que a solta en grandes cantidades sirva pra domear rápi 
do a praga, anque isto xa é máis labor dos laboratorios 
dun Centro de investigación que tarefa individual de ca
daquén. O que sí está da man de cada un é a utilización 
dos productos químicos. que no seu conxunto poden che
gar a provocar desastres ecolóxicos e económicos de · 
grande importancia. e amais. conducen aos labregos por 
un calexón de consumo sin saída, poisque a aparición de 
variedades de insectos resistentes aos insecticidas abri
gan a aumentar o número de aplicacións e as dosis ; ao 
eliminar unha praga cos pesticidas aparece outra nova 
por matar os seus parásitos ou exercer sobre deles unha 
acción ·tavorable, xa seña directamente ou pqr medio de · 
plantas hóspecje. 

Anque ninguén dubida de que o combate das pragas 
do campo é imprecindible . non é o medio químico a base 
de productos sintéticos -pesticidas- o medio máis idó
neo. pero nacen e perviven istes métodos de tratamento 
máis por razóns económicas que ecolóxicas, pois os mo
nopolios de productos químicos atopan un amplo merca
dq gracias -aos esitos momentáneos que presentan e .a 
xenerosa publicidade que espaUan nos medios de comu
nicación. 

Hoxe, os insecticidas que conteñen DDT e outros 
organo-clorados están prohibidos en moitos pafses, pola 
alta toxicidade e a acumulación que fan diles os organis
mos vivos; hastra se está a sustituir istes insecticidas por 
outros menos persistentes. pero nas nacións colonizadas 
e dependentes coma a nasa. estamos sofrindo a agresión 
do noso medio ambiente cos productos que desbotan nos 
países capitalistas avanzados. Si xa era pouca a carga 
que tiñamos que apandar coas indu·strias estractivas e 
contaminantes que poñen na nosa Terra derivado dunha 
industria lización irracional. por carecer de soberanía rea l. 
o pobo galego, tén de seguir cargando con productos quí
micos (os pesticidas) que. por acumulativos no carpo dos 
animais. por matar castes beneficiosas de insectos. por 
tósicos. por non ser solución prás pragas a medio e longo 
plazo. e. por que non decilo, por cancerfxenos. se convir
ten en productos rexeitables non somente dende o punto 
de vista ecolóxico do equilibrio da natureza. sen6n tamén 
dende unha perspectiva socio-económica galega. 

NON A CON S TITUCION A casa d.a M ocedade, pois, rea- Ao frente do museo. e desto · Así . tén unha apreciable cifra de 
Reunida a Xunta Directiva da firmase no NON á, Constitución .e . fará causa de tres anos. está, Feli- visitantes que lle permite certa 

do vixiante do castelo. na que 
tiña, puxo Felipe Senén un ta ller 
de rep51ración de pezas e os basa
mentos dunha biblioteca qaleqa. 
Tén. espallados Galicia adiante. 
colaboradores que cataloqan. coi 
dan e vixían o que haxa de inte
rés. Eiquí. na Cruña , anima o di 
rector as esploracións submariñas 
na badía . que xa teñe.n dado froi to 
co achádeqo de ánforas e vasixas 
de diversas épocas . .Síntese e está ' 
Felipe comprometido coa Terra, e 
nese vencello vai incluido o estric
tamente político.· 

Casa .da Mocedade de Moaña. o fai estensiva a nosa postura á pe Senén López Gómez. asiduo autonomía económica. O museo é 
pasado día 6 do presente mes. toda a mocedade de M oaña. colaborador deste semanario, por de carácter municipal cruñés. A 
acordouse entre outras causas: - XUNT A DI R ECT I VA. DA certo. Felipe é un mozo nado no meta didáctica é unha fase da loi-
Facer pública ' a nasa 'postura CASA D A MOCED ADE DE Carballiño e licenciado en Arte ta qué o director. actual leva a 
diante da Constitución. Dempois _MOAN.A po i a U niversidade compostelana . cabo poi a diqnificaci6n de San 
dun longo Proceso de discusión a MoanN a, 6 de Santos do 1978 . Antón. Quedan atrás , os atrancos 

Ouere darlle a San Antón unha fi- moedario-administrativos. 
nosa postura coma mozos gale- NO CASTELO. nalidade peda!!lóxica Os museos 
gos é clara e taxamente a do MUSEO DK SAN 
NON. Esta postura vai encamiña- ANTON · 
da no sen¡ido de que artigas tan 
reaccionarios e· perxudicales pra 
mocedade traballadora galega 
non se leven a cabo, como pode 
ser e;> decreto de «Fomento de 
Empleo Juvenil». que non vai ' a 
facer máis que aumen~ar o paro e \ 
consecuentemente a emigración 
xuvenil. No eido estudiantil para 
esactamente o mesmo. pois non 
se implanta un · ensino ·gratuito 
igual. obligatorio e galega deica 
aos dazaoito anos. 

Na badía cruñesa está o cast·e
lo de San Antón. Onte servíu para 
fins militares defensivos, e tamén 
foi cárcere. , Alí estiveron presos . . 
entre outros. Melchor de Macanaz 
e Porlier. Hoxe. e dende os anos 
sesenta. é museo histórico
arq.ueolóxic.o. O vello edlficio pón 
unha 'nota de austera beleza no 
medi9 da crecente vulqaridade ar
qui1ectónica que se refrexa nas 
auqas da tidoada capital de Gali
c1a . 

aoostuma,n a pecar de cemente
rios_ de obxetos. Teñen as pezas 
como perdidas sin unha lenda ao . 
pé que nos fale da época. proce
dencia. estilo e autoría delas. O vi
sitante. en xeral. non sabe moito 
de Historia e de Arte. 

Mediari~e esquemas e lendas 
na nasa linqua quere Felipe que o 
visitante de San Antón seipa qué 
é o que está a >1er . A xente que vai 
a este castelo-museo máis que 
polo seu contido impórta lle polo 

. continente. e o que desde el se ve. 

Pero hai que ter coidado co 
material exposto. Por -desqracia 
évos así. Había colqado un mapa 
de Fontán e houbo que retiralo. 
porque a xente levaba anacos del. 

Val a pena visitar · o castelo
Non ·hai moito desapareceu unha museo de San Antón . Pero. por 
b.ola de cañón dunhos vinte kilos t\)dolos santos do ceo. respete
de peso. Tamén. pala contra. hai mos as pezas ~spostas, e Ó edifi 
reqalos que non se merecen: al- cio. Pronto teremos unha quía. 
quén caqou nun pasillo. xustiño Para o ano sairá o prir'neiro núme
ao pé dos serviGios. Deben ser ro dun ·boletín. Sumemos e non 
cousas da democracia, diqo eu. restemos. 

Hai qúe sequir. Xa na v1v1enda BRAIS DA BOUZA 

· ~ 
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A ARlE E OS XEITOS 

O CENOBIO DE SAN 
PED'llO DE ROCAS 

Escotéille decir a Don · Xesús 
Ferro Couselo que -o nome de 

1Rocas lle viña ao luqar por 
aquelo da paisaxe de penedas 
que somellan as rocas de fiar. · 
As penedas es.faraqúllanse pola _ 
paisaxe na compaña dos carba-

· llos e dos castTñeiros: antre d11es 
está a ermida furada na oedra, 
no mesmo qranito. a espadana 
empuleirada. dacabalo de duas 
oenedas. o cenobio, o campo 
santo _esquencido.' e no fondo. a 
fresqueira · Fonte do Santo. Q~e 
sementes cavilar nela xa da qa
nas de beber. Todo está no 
monte Barbeirón. perta de Es
qos e non moi lonxe de Ouren
se. 

Foi no século IX cando o 
cazador Don Xemondo atopou. 
aquelas covas escavadas na pe
neda en tempos do século V. ce
cais polos suevos. A obra conti
núana os e·rmitaños Eufrasio, 
Susanio. Quinedio, E~co. Flavio 

. e Ruvio'; que arqallaron tres ca-

peliffas soterrádas. Os seis e~mi
taños quixéronse enterrar r.iaquil 
luqar. Conocemos istes datos 
por unha lápida datada no ano 
573 e conservada no Museo Ar
queolóxico de Ourense. 

O cazador don Xemondo. cos 
· seus compañeiros. foise tamén 
de ermitaño pra aquil luqar. tal 
cal fixeran os seus antecesores 
e velahí como a vida continou 
naquil bosque hastra que. no 
ano 906. Alfonso 111 manda a 
buscar ci Xemondo ora Ovtecto 
en troques de trinta monxes e 
outros moitos previlexios. Co 
San Rosendo. o qmobio de San 
Pedro de Rocas vecéllase ao 
mosterio de Cela nova; por iste 
tempo. o 999. os irmáns Suero 
e Oveco Gundemariz provocan 
liortas .ao se apoderaren das te
rras_ que Celanova lle dew a Ro
cas; saen mal parados os 
irmáns Gundemariz e refuxianse 
no cenobio de San Pedro de Ro
cas. que de vaqar vai collendo 
millar ·sana e importancia. Has
tra no século XIII. sairá dalí un 

GUfEIRO: 

bispo ora OureMe. o· prior D. 
Fernando· Pérez. Daquela. a mi
llar nobleza de Galicia pedialle 
pr.estacións aos frades de San 
Pedro de Rocas. 

Os incendios. a esclaustra
ción. tran de seu o abandono do 
mosteiro. que se vai esquecen
do co , tempo. Hastra o 36. no 
campo santo aínda se 'enterrou 
alqún difunto. pero dende entón 
foron os dominqueiros. os co
leccionistas de antiquedades. os 

M. -HOIT AS; VILANOVA. 

A CORT•SIA 
POR,.-UGU•SA 

Hei moitos anos conv1dáron
me pre pronunciar. unha confe-
19t1Cla en Portuaal. Aló fun. Era 
1lóé tempos da dictadura de Oli
Vlira ·salezar. O nome da socie-
4ide 6 Que iba disertar era moi 
t8"Go e moi pavero. Non o escri~ 
bo eiaui por medo a trabúcar-
me pois temo non lembralo ben. 

A conferencia celebrárase 
despóis de cear, sabor das nove 
da noite. Comenzara talando un 
escelentisimo señor doutor 
inxenieiro. en neme dos «homes 
de letras» . Despóis falou o es
celentísirno señor presidente da 

. sociedade. Sequidamente, o es
critor e xornalista escelentísimo 
señor Huqo Rocha. autor de va
rios libros eneal de Galicia. fixo 

.a nresentación deste barbas aue 
durou media · hora ben lonba. A 
continuación a poetisa Marla 

_AJexar¡drina .. especiali!,jta e bió 
qrafa de Flobela Espanca. reci
tou de memoria unhos versiños 
meus. Despóis deste proemio. 
pró.loqo e limiar. erquinme a ta
lar. Levaba a miña. disertación 
escrita. mais. en vista das cir
cunstancias. decidln . esquecer
.me dos papeles e abreviar. Pen
so que o ·ser humán ten unha 
capacidade de aquante. E que 

o idioma 
SOBREONOSO 

· IDIOMA 
Mesmo nos dan ganas de fa

cer un artigo humorístico sobre 
aseveración sernellante. 

Unha frase como· ésta non 
tén sentido ningún, nen dentro .. 
nen fora del. Estarzo mental 
considerable sí que se precisa 
pra chegar a formular unha afir
mación como ésta . O noso idio
ma. o galega. leva «construido» 
desde hai moitos anos. desde o 
momento en que o latín falado 
no noso. paí~ evolucionou . alte
rouse.- até chegar a te.r unha: fi.
soraoniía diferente. A distancia 
co· idioma orixinal vaise agran~ 

dando progresivamente e os ha-· 

compre non abusa·r da xente: a 
que ún lle debe todo o respeto 
do mundo. De xeito e de manei
ra que an media hora ou asi des
pachei como puiden e sabia. Xa 
coidara que todo rematara. 
Mais. non. Estaba trabucado. 
Erqeuse outro escelentísirno 
señor doutor facer a louvanza da 
miña di.sertación . Falou da miña 
craridade . na esposición. da be
leza de forma e da miña capaci
dade de síntesis. non sei sr con 
·irania ou non. Como fin de festa. 
corno diría un locutor de radio 
ou televexo, entraqáronlle á 

mina_ compañeira un .ramo' de · 
troles enormísimo. que non ha
bía qaleqo que o saltara. 

Rematada toda esta función 
falei con al11unha·s das persoas 
asistentes 6 acto. Entre elas 
atopábase a esc.elentísima 
señora doña Isabel Guerra Jun
queiro, tilla do qran poeta. Doña 
Isabel tiña oiter:ita e varios anos. 
Era unha señora miuda, simpáti
ca e moi faladorp . O seu home 
fora ministro de Xusticia coa 
República. de.nantes da subida 6 
poder de OliÍteira Salazar. D11 

"es necesario u.n. gran ~sfuerzo pal'a construir 
la 'lengua gallega" - · 
bitantes da antiga . Gallaac;la 
chegan a . non comprE(nderen xa 
o latín que escoitaban. o latín 
eclesiástico. por exemplo. Ta
mén nos escritas desta etapa. 

· escritos en latín. única fingua 
polo momento co prestixio e o · 
«status» de lingua escrita. co
menzan a filtrarse xa galeguis
mos. palabras ·latinas galeguiza
das, que o escriba non dá evita
do, pola presión da lingua oral 
sobre el. A fins do século XII te- ·· 
mos xa testes escritos no naso 
idioma e este feito supón real
mente unha. ruotura ® "cordón 
umbilical» que o unía oo latín . 

Dáse xa unha adecuación entre 
espresión oral e máis espresión 
escrita e. a partir deste momen
to .. xa asistimos a un brillante 
culti~o literario da nosa lingua. 
que se plasmou nas sonadísi
mas cantigas eje amor. de ami
go, .de escarnio e de-maldizer e 

·que son exemplo, adema is. dun
ha grande' precocidade literaria 
no concerto das literaturas 
románicas. Nestes tempos. a 
nasa era un ha lingua 
normalizada, veículo de 
e.spresióo común a todas as cla
ses sociais. lingua oral é lingua 
escrita . Causas h istóricas e 

'----------------· -

,descobridores do mundo. os que 
se apod~raron, destruirori e qra
baron os seus nomes nas pare
des do mosteir.o. 

No 1965, os rapaces do «Ci.r
co Ciudad de los Muchachos» 
fixéronse co luqar e alí monta
ron o ~u campamento pra fuxir 
.da realldade e continuar a v1Cl'a 
no monte Barbeirón. De todos 
xeitos. os visitantes si!liuen sen
da os donas do luqar. ali tron~an 

Isabel convidáranos pra visitar a 
_interesantísima -«Casa-Mus~u 
Guerra Junqueiro». no vello 
Porto. perta da~ Sé. Moito falara
ni9s e de moitas causas. 0 11 Isa
bel coñocía nioi ben a poesía de 
Curros e de Resalía . e ainda de
cía versos de memoria. Fumaba 
moito e convidáranos a viño de 
Barca ·de Alva. de onde era nati
vo o seu pai. As cepas que de
ran aquel viño. seqún nos espri 
cou. foran pranta,das polo propio 
Guerra Junqueiro. 

Outro persoaxe moi intere
sante que coñecéramos daque
la. e que non sei qué sería dél. 
foi o xornalista Teixeira e Cas· 
tró, Era un qran inco.rforme. Mol 
a11udo e con problemas ideo

-lóxicos que lle obriqaban a mu
dar de xornal con máis frecuen
cia da que el desexaría. Con el e 
con outros ami11os fomo-s xanta_r 
un . delicioso baca fil au · a «Casa 
Victoriano» no Cais da Ribeira. 
Falamos lonqo con Victoriano: 
Contounos que ainda non había· 
moito que o chamara a Pide pra 
interroqalo. Cando saliu do inte
rro11atorio viña sin dentes e sin 
moas. Victoriano narraba moi 
ben. O seu relato era arrepiante. 
Polo deméis Victoriano tiña 
-se supoño que sique tendo
unha aleqría comunicativa e 
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as_ suas represións pintando co
~azóns, nomes e aoelidos. cecais 
.porque se coida que aquelo é 
cousa _al lea a nós, alqo descono
cido que non vén no.s libros, que · 
non tén valor. 

· Así . hoxe está San Pedro de 
Roc;as. co seu campanario daca
balo das penedas. feito xa no 
século VI. coa ermida antre as 
penas. Do seu altar sementes 
queda o cancel mozáraóe. das 
poucas pezas boas do prerromá~ 
nico qaleqo. Nq esterior. os sar
teqos románicos dos irmáns 
Gundemariz. coa herdanza das 
técnicas e do traballo do Mestre 
Mateo. · na parede a inscripción 
prerrománica qu~ di «Mico» (?), 

no chan as máis vellas tumbas 
escavadas polos. primeiros .ermi
taños. E ·no fondo a fonte do 
Santo. botando sempre antre as 
oenedas. caíndo a auqa na vella 
oía. fonte na que aínda hai uns 
anos se bautizou Iría Gala. unha· · 
nena Qtm naceu canO'U o ~~e
quismo sementes podía- ser fol
klore e rito sin máis ... 

andanclo .. a terra 
mesurada. que contrastaba cos 
silencios lonqos e melancólicos 
de Odette. pianista da RTP e 
profesará, coido que de · Piano. 
do Conservatorio de Música de 
Porto. 

Tanién nos· acompañou. nes
ta ocasión. a poeta María 
Alexandrina·. unha muller moi 
fermosa, no seu outono real
mente espléndido. A sua corte
sía e finura eran estraordinarias. 

. Desta xa un pouco lonxana 
visita a Portuqal ún le_mbra todo 
o protocolo. lonqo e· comprica
do. dun acto barroco. cecáis 
anacrónico: comparable ás co
lumnas salomónicas e as vides 
douradas que decoran a moitos 
retablos do século XVII. O trato 
de persoa a · persoa suxír'enos 
-e non esplico a razón- a cor
tesía qótica que se usaba -en 
Barcelona e na Valencia do 
século ·xv. unha das cidades 
máis ·ricas e máis cultas de Eu
.ropa. E decir. o· meridía e o sol
por. De ~odos xeitos supoño 
Que. nos derradeiros tempos. a 
cortesia portuquesa evoluciona
ría. Ou que, polo menqs. o pro
tocolo non será tan compricado. 
Aínda que. a decir verdade. ún 
tenllé apeqo ·ós vellos ritos. A 
sua finura e ferrnosura. compén
saos da sua lonqura. 

MARIA PILAR GARCIA NIORO 

razóns de dependencia política 
que fan que se encete na nosa 
nación un proceso de coloniza
ción en todos os campos: van. 
ser as causantes desa tan traída 
e levada decadencia ou depau
peración do· noso idioma. proba 
-unha vez máis-,- de que a 
sorte dunha lingua· é algo moi 
vinculado á sorte e · á evolüción 
dos homes e das multares que' a 
falan e proba tamén de hoxe o 
combate pala lingua non se 
pode isol.ar do combate pola re
gularización. pela recuperación 
da nosa política. da nosa econo
mía. da nosa cultura. Un implica 
a outro. 

Se con iso de «construir l.a 

leng_ua gallega». o señor Dele
gado de Cultura da Coruña se 
quer referir a dota la de. vocabu
la rio técnico e científico do que 
estivo falta até hoxe. que non se 
asuste, porque o esforzo pra 
este mester non vai ser -non 
é_:_ tan grande. E sinxelamente 
un labor de adaptación e aí t~
mos a carón noso un idioma 
corno d portugués, do que botar 
man no que nos far preciso e 
sempre que non atentemos con
tra a propia lingua. O «esforzo» 
é normalizare idioma . .facer 
uso del xeral e único, 
ampliar a s-a práctica a todos 
os nivéis e pra todas as situa
cións. Eis o esforzo e neso esta -. 
rnos. 
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· · s ·CA meiro paso. Os passotas: as M U 1 .. pantasmas da. noite marxinal in -
. · · . vaden todos os· recunchos da 

N.H.U.:: DISCO" 
POLEMICO 

E de xusticia o saudar con 
acento a saída do prirneiro disco 
de N.H .U . Pouco· se:pode decir 
eneal do. rock en Galicia -foi 
un dbs eidos da música que inda 
non ~topou as lií'las aa~ que de
senrolarse-. En todos os casos, 
é cmfsa sabida pra o aficionado 
(1ue do pouco que se fixo. os 
.nóis serios intentos . estiveron ·· 
sempre nas mans de N.H .U. Esa · 
·pode ser unha boa razón pra re
con·ocer méritos a un disco que 
mareé: o abrente dunha nova 
xeira: a. do rock. 

Galicia. nación eje S!;!cular . 
atraso nas teimas Cl,llturais. non 
pode ser vanqarda nás pretendi
damente anticulturais ou con
t~aculturais coma o rock. O rock. 
que x!Jr~iu coma unha resposta 
irracionalis·ta á ·ªqresión capita
listrt nos países superdesenrola
di;>s.' sup~n uns niveles de de
senvolvemento indu.strial <:iue en 

1 Galicia .inda están por.. conse
quír. O rock-toi:>a eco -e nunca 
mi!lor empl!rnc;1a a espres!ón~ 
coma fonómen<;> d.~ rev!;!rbera
ción· da situación noutros países 
ou nacións do Estado e&Pañol: 
defínese. xa que loqo, un proce
so de asimila'cióñ aos esquemas 
cultura,is e ideolóxicos da forma
ción social española. Falando~ 
rnoito máis claro, dirlamos que 
o rock na Galicia non é de todo 
rtlleo á colonización cultural. 

Non hai rock qaleqo, pero esta 
mesma razón , máis a elección . 
vanqa'rdista sen vencellos as 
qrandes cidades oo Estado, que 
son os niño's do rock, subiu in
discutiblemente a calidade: as 
limitacións. o estilo da música 
de N.H .U. non son as do rock 
pesado e sinco¡::¡ado. qu~ están a 
facer no Estado ·as. ~ovas xene
racións do «rolim>. · N.H.U. e 
hoxe un caso lllado no naso pa
norama musical. pero é o pri-

o .. ' - \) 

ARTE . -

Caelelao., 
Mostra do album «NOS» durante 

todo o mes de ·Santos no Pub «11 
Gatto Pardo» de. Viveiro (Luqo). 

. , \ 

MUSICA 

R A D I O 
RNE. 2° Pro¡:¡rama FM. O 17 ás 

16.00 Horas. A NOITE. DUAS RO
MANZAS SIN PALAB_RA~ e NOC-

nasa xeoqrafía: son os ºapósto-· 
les e públicp indicado pra esta' 
nova música; unha música que 
no caso de N.H.U. xoqa por si
tuarse -no vieira rnáis proqresis
ta5 da música-qu'e se está a es
coitar no Estado esp~ñol. Seica 
en «oopqrama». anaco «rocke
ro» na proqramación televisiva. 
outorqáronlle a N.H.U. un dos 
·mi llores pastos na ' discoqrafía 
an11al e qra'baron_ vinte minutos 
coa sua música. Cecais a actitu
de dos que cultivan esta intere
sante paixón musical seña un 
pouco desborda~te: o disco non . 
é tan bo~ e tén laqoas doadas de · 
escoitar. Pero tén bos temas e 
os ritmos non lonxanos do. «free 
jaz'z» danl!e ao disco unha per
sonalidí'!de interesante. O traba- . 
llo instrumental resulta en 
conxunto. bó e presenta unha 
qama tímbrica estudiada ' e con 
forza. Pala contra. tes~os e por
tada re~ultan · mái's ~en probes. 

Outr9s facianas da producción · 
disco¡:¡ráfica (prensad~. qraba
ción: .. ) están no seu punto. 

As chatas. ao n:íeu entender, 
virian dadas pala incorícreción.e 

.. ralqúns casos. evidente f¡:illa de 
solidez no desenvolvemento 
musical: - non tén man acertó 
compositivo. Maqoa. Pero se o 
qrupo traballa nesa limitación é 
de esperar a sua superación, 
que é a da inesperiencia , 

Un aos soportes da crítica' é a 
obsesión polo que puido

1 

ser e 
non foi .' Gracias á inconcreció_n 
dos primeiros traballos. é. case . 
doqma de fe na moral perdoavi~ 
das da crítica máis tradicional. 

«Son bos rapaces». dirán. Non 
penso que seña éste o camiño 
máis indicado pra acheqarnos a 
calqueira obra cultural: hai Que 
teimar en criterios de riqor se 
queremos que N.H.U. faqa o 
que. alqúns están a decir que 
fixeron. O tema vai ser polémi
co: defensores e detractores co- -

TURNE $.OUVENIR de Marcial de 
'Adalid. Antonio Ruiz-Pipó. 

O 22 ás 16.00 ·horas. DOCE 
CANTIGAS DE ALFONSO X. New 
Rok Pro Musica. Direc~or. N. Green
ber¡:¡. 

DISCOS , 

Sala concarlos da Vl
valdl e ·as suas, lrans
c rl p c i Ón e leilas pÓr 
,llach. ( Solisti Veneti e a 
Orquesta d~ Cámara Paillard. Maria 
Claire Alain ; Roger Veyrón .Lacroix; 
Zuzanne Rucickova; P Toso e N. 
Calabrese. Hispavox-ERATO· s-
66302 (3 l=psJ Precio deica o 30 
de xaneiro. 1.080- Pts. Interpreta-

merizan as suas campañas cara· 
a qanar opinións. Encétase d re.
fe~éndum N.·H.U.: é bo. Nof"! é 
bo. Non sei. .. . ¡_non pasará oµ~ 
lle estam·os dando moito bom- · 
bo .. ' 

LOIS RODRIGUEZ 
ANDR~DE 

ART.E 
MC>STRA PE .. 
CERAMICA 

NA SALA MAESTRO 
MATEO DE SANTIAGO .DO 
24 bE OUTONO AO J DE 
SANTOS PASADO 

Seña ben re~ibid~ hoxe. eiquí. 
caJquer esposición de cerámica 
en xeral. Múltiples razóns impi
.den que este tipo de mostra 
plástica seña. ·c·omo, todos 
quixeramos. frecuente. !=ntre 
esas razóns. porque fac~er cerá
'rnica resultou case ·sempre. me
nos atractivo ' como medio es
presivo que outras artes, como a 
pintura ou ,a escultura en madei
ra por exernplo. pra toda unha 
corrente de artistas. novos, por
que ninquén,deica hai ben pou
co. se encarreqou de promocio
nar a creación niste campo (co
mo exemplos positivos, nous
tante. ternos as niostras. de 
cerámica ._popular qaleqa de al
_qúnhas ,aqrupacións culturáis: 
«Valle-lnclán» .~e t.uqo, <iAvan
tarn do Carballiñ0. e tantas ou
tras); porque. ao m_illor. o ensino 
das té.cniéas dos qrandes mes
Úes ceramist:as (de Buño. San-

_1 q u iñeda·. '· aonxe. Niño de 
Aqufa .. ) estivo cheo de dificul
tades ou nón p_uid_o ser masivo. 
ou non se · deu tal ensino; por
que en qrandes zonas non había 
o, barro a.xeitado; e. moi en 
qrande medida. polo pouco nú-. 
mero de fornas axeitados en 
'case toda . Galicia. 

·Pro seña especialmente ben 
recibida a mostra de Mari Car

- men García Pirallo. Mayte López-

cións. entre 5 e 9. Grabación. 6. In
terés do' álbum: moi alto. 

Homaxe a Galicla. 
Varios intérpretes. Columbia. SCLL-
2350. 

·Fiebre de vl~lr. Moris 
(rock and. roll). CFE-Zafire DJL-
7033 

-
CINE 

N~vecanto 

( 19QO). De Berna~do Bertolucci. 

Con Dominique Sanda. Gérard ·De
pardieu. flobert d~ Niro. Burt Lan
caster, Don.ald Sutherland, Alida Va
.lli. Stefania Sandrelli. Laura Betti. 2" 
·Parte. Indispensable. No cine «.Re- . 
.nacimieht0>> de F.errol. 

Meixide, Mila Cameselle. Oliva 
Martínez. Santos Carrera e Víc
to~ Alvarez B~o. Seis artistas ra-

- dicalmente distintos cunha ca
racterística común: unha forte 
vontade creativa . Non hai unha 
soia peza que estaña de máis. A 
variedqde de obras e estilos vai 
dende a xenial riqueza espresiva 
de Oliv·a Martínez deica as jm

·presiqnantes imaxes do Santos. 
cunha Mila Cameselle brillantí
sima (cerámica vidr~da case 
sempre con estructura de cadró. 

PUBLICACIONS 

Ritmo. 

nº 486. Santos do 1978. Nú
mero adicado aos centenarios 
de Janácek e Hilarión Eslava; a 
sección qaleqa vén adicada á 
problemática da óera na Co
ruña . 

Precio 125 pts. pedidos ao 
Apdo. 342 de ·Madrid. 

ACTOS 

Filosofia lingüisllca 
da. Constitución ••
pañóla. 

O decreto do ensino do catalán. 
Perspectivas · pra o !'laleQo. Confe
renc!a a car¡:¡o de Francisco Rodrí
qu~z . 13rof.esor do Instituto Alfredo 
'Brañas de Carbaflo e autor. entre 
outros. de «Confl.iéto linQüístico e 
ideoloxía» e «Problemática nacional 
e c9lo~i~lismo>¡. 

Dentro do pr0Qra
ma ~o Instituto Socioo'edaQó~ico 
Gale¡:¡o eneal da «P,roblemática das . 
.Ji¡;io?s sin normalizar: Situació,n do 
q~le¡:¡o e .. alte nativas». 

de coores perfectamente con 
trastadas e composición perfec
ta). é un labor investiqador ás 
veces. clasicista outras. pro 
sempre ben medido. ·da Mari 
Carmen. a Mayte e o Víctor. · 

En . fín. estamos. dediante de 
seis artistas dunha qrande cohe
rencia formal. Sequir traballan
do así e continuar investiQando
en cada un dos seus estilos. 
será un ésit o pra iles e unha le
dicia pra nós. 

C. VERDE 

O 18 de Santos ás 11 ,30 da 

mañá na Facul tade de Económicas 
de Santiaqo. 

LIBROS ' # 
• ,¡, 

llrasll, historia, xen• 
te • ••mba-cancl6n de 
~osé María Garcfa Rodríguez. Edl ~ 
ción _do autor. Poesía . 148 páxinas, 
150 Pts. 
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ANUNCIOS 
DE BALDE. 
Cara o argallamento dun

ha semá cultural, desexa
mos poñernos en contacto 
con quen nos puidera dei
xar películas eneal da emi
gración galega, ou de ou
tros problemas que hoxe 
está a sufrir a nasa Patria. 
Dirixirs~ a Fato cultural ga
fego «Saiudade». Centro Cí. 
vico Trin~eripe. E d i f i e i o 
«Trintxer». Trintxerpe. Pasa
jes de San Pedro. Guipúz
koa. 

Búscase colección com
pleta de ccA Voz do Pobo» 
e «Terra e Tempo" pra fa
cer estudio eneal do mar. 
xismo ·en Galicia. Aipdo. 12 
Pontevedra. 

Büscas·e piano antiguo, 
coor cao'ba en boas condi
cións de uso. Apdo. 12 de 
Pontev.edira. Télf. 858538. 

Mestre i1ndüstrial, -coche 
propio, busca traha·llo na 
zona de Sarria, Lugo ou 
Monifortr~. Relacionado ou 
non co<1 profesión. Xosé Ra· 

, món Rodrígu,ez Femández. 
P,enaxuberra, Rubián de Ci
ma. lugo. 
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CRUCIGRAMA 
DARIO XOHAN CABANA 

1 2 4 s 6 7 8 9 10 n 

E .s 
l 

- s ~ A L; 

HORIZONTAIS: 

1.-Realizo. Parte branda da madeira. 2.-Des
feito ." Adverbjo de cantidade. 3.---;Empezar a comer 
unha cousa. 4.~0 caír da tarde. Amarrada. 5.
Pre1be de aHos. 6.-Ataños de barro. 7.~Prnnome. 
Froitos secos. 8.-Laxa de pizarra. Amas de cría. 
9.-Consoante repetida. Unir, reunir. 10.-Dar vol
tas sobre sí. Conozo. 11.--;--"Demostrativo. Lado. 

VERTICAIS: 
1.- Anfibios. Pronome. 2.- lnterxección de no. 

xo. Ao rnvés, certo barco rde pesca. 3 :~Amarrárao. 
Tetas dun'ha vacas. 4.-Porcas, desaseadas. Arti
go. 5.- Mandha ·de ilama. Preposición . 6._:_Conso
ante duas veces. Cociñ'e. Advervio. 7.~Ao rovés, 
días sinalados. Ao rovés, meten moito ruido. 8.-
0haga. Dei. 9.- Farjña con auga. Ao rovés, indú
ceos. 10.~lntl:erxección. A'ire. M .-Posesivo. Desem
bocadura dun rfo. 

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUM. 37 
HORIZONTAIS: 1. - CBFA. SACHE. 2. - AH. 

A1X1EA1S. AS. 3.- N. UL!O. M. 4.~SH. PRIEB1A. BO. 5.
- A!CLLJIS. SilOL. 6.__JROLA!C. PINGrA. 7.-AiLOT. TUSl!A. 

8.---.JPA. OHUXO. HA. 9.-0. OTI. R. 10.-'SiA. ALUGrA. 
00. 11 .~AIPQl.A. OHAAE. 

CARTAS 
OIDIOMA 

Estimados compañeiros de 
«A NOSA TERHA»: 

Son un mozo do Ferrol que, 
coma tantos outros galegas, 
estou -estudando fora do na
so país. Aínda ·que os meus 
pa¡s falan galego decotío, eu 
non o adeprendín deica os 
catorce anos. Cecais por isa 
agora aprec·ioo como -algo de 
moita importanci·a pra mín, 
como a base do meu ser ga
lega. Desexaría que estas 
opinións. encoil do 1.'ema da 
lingua foran, se vedes que 
valen un pouco, publicadas 
no xomaJI, aínda sabendo que 
son cpinións non dun exper. 
to, senón dun gailego ó que 
lle preocúpa o tema da lin
gua. 

Coido que a gal·eguización 
do profotario, dos traballado
res, é a que 1garé!'ntizará a su
periv¡ve.ncia do gal.ego coma 
lingua do pobo. A galeguiza
c·ión da ·soci·edade non vai 
ser posihle só poJ:'lque sexa a 
1 i n g u a maioritaria, porque 
ahonda coa ·existencia duns 
sectores non integrados e 
con presfüdo (burguesía) pra 
que unlha fe'bre castelanizan. 
te caip sobar das capas máis 
populares (·ga1lego -falantes) 
facendo un'ha ·identjficación 
lingua posi'Oión social que 
xenere unha fuxida 'li<ngüísti
c·a nos sectores precisamen-

te máis galegas. Pra os que 
non teñen moitos cartos, a 
lingua é un valor socia1l coma 
calqueira outro {coohe, car
tas. '.. ) e o rexeitala é pra se 
pasaren á .¡j.ngua :do rico, á 
li>ngua ti.na, á ljngua na que 
se escriben os xornáis, D cas. 
telán, a J.i.ngua do imperio, a 
que falan ~antas mHleiros de 
persoas ·e outras «razóns» da 
xente benpensante e univer
sal ista de s·empre. 

O trá~ico, o que non é pra 
botarnos a rir, é que ·isto é 
xa unha rea'lidade ¿Oántos ne
nas do Ferro! f.alan galego? 
Moi poucos. 

¿Cántos pais ' ·galego-falan
tes lles falan os sues Hilos 
en caste1lán? Moito.s. 

E abonda con oHar un pou
co calquejra vUa pra ouvir o 
castrapo dos nenos, que xa 
non son nin de alá nin de 
alá. Un!ha mistura de !Jiinguas 
que r·eifrexa ben a nosa colo
nización culturnl, o sentimen
to de inf.erioridade 1que, cons
ci·ente ou insconscientetnen
te, ·está actuando sobar de 
moitos galego.falantes. 

Pra rnín, a saí-da ·está nun
ha galeguizaciófl da atase 
obreira. Simplesrnente por un 
f.eito: porque va¡ acabar por 
se convertir na rnáis impor
tante. E ista gáleguización se
rá a salvación do ga1lego. 

Cando os pais Hes fal·en ós 
fi.llos en galega e haxa unha 
escola gal·ega, e ·os obreiros 
sexan cons'Cientes dos · valo
res que tén ·a sua propia cuL 
tura e a Hngua pase a ser a 
práctica cotiá do naso senti· 
mento nacional, sexa unha 
realidade normalizada, pode-
1remos asegurar a pervjven
cia do ga'lego. Cando a mo
cedade fale galega, o futuro 
estará garantizado. 

'Pra mín, os que discuten 
tanto eneal da ·normativiz.a. 
ción ·están comezando a casa 
polo teillado. 

Na miña opinión pr·e·gunto: 
¿!Non é máis imp·ortante o 
tratar de que a ·lingua se tale 
C'ada día ·riláis, se introduza 
en ambientes máis diversos, 
que os 1nenos adeprendan na 
casa ·e na esco·la que o que 
catro eruditos pojdan decir 
nunha conversa encOil das 
comenencias ou ·incomenen
cias de seguir un'ha alterna
tiva .Jusista ou i.ndependente? 

¿Non coidan que denantes 
de fa+ar dunha normativiza
ción compre facer unha nor
malización que aínda hoxe 
non S·e acadou? -

Non creo que ó pobo lle 
i·nteresen as discusións b¡. 
zantinas, pro sí os feit9s 
concretos. A Hngua recupera 
a sua dignidade e a sua cas
te na fala diaria, non en dis-

cus1ons intelectuais. 
Eu persoalmente preferiría 

un achegamento ó portugués, 
pro coido ·que ninguén de nós 
debe es-qu~cer que ·a primei
ra tare-fa e conquerjr ter o 
galega nas esenias. E lago, 
xa virán normativas. 

Polo .que se ve, á recente 
Xunta de Galicia o problema 
cultural da nosa nación non 
lle debe importar ren. Os ca
taláns xa teñen 1escola cata. 
I·á. ¿Nós cando? 

MANUEL AMOR 
Ferrol 

ENCOL DE GARCIA-PAZ 
-Amigo Hartas Vilanova: 

Unha in.formación bastante 
cumprjda de ·García Paz dáa 
Carballo Calero na sua «His
toria da Literatura ... "• páxs. 
723 /724, inda que este pro
fesor repara máis na obra ca 
na vida; entre el e vostede 
abofé que dan unha imaxe 
complementaria da - vida e 
o'bra. Como ailí pode V·er, Gar
cía Paz ·era de •Santiago 
(1895) e xubi-louse nun'ha vi. 
fa xienense, sen indicar onde 
mora hoxe; a data que el da 
prá IV Melodía é a de ,1935. 
Vostede non o adara pero 
suponse que ese retrato 
~anónimo?- é conxetural. 
Apertas e ás ardes. 

XOSE M.ª MONTERROSO 
DEVESA 

A Coruña 



O MATRIMONIO NA .~URSS 
.. Casar na URSS: un :traxe bran~<;> .. u ~.:veo e unhas 

- frofes. a fam ilia e os amigos rodeando á- parella . o , 
certificado matrimonial entregado solemnemente por 
un diputado _do S?viet local. o costume de leva r o 
ramo áiumba do soldado desconocido ou á de Lenin. 
e lago a festa, as felicitacións, o vodka ... Pro ¿ e des
pois? ¿Cal é a situación da muller nas relacións fami
liares no país dos Soviet s? ' 

. O artículo 122 da Const itución da U RSS establ.ece 
<tue o home e a -muller tañen iguais dereitos en todos 
os campos da vida pública ou p rivada. O articulo 53 e 
os Fundamentos d~ lexisÍación da U RSS eneal do m a
t rimonio e a fam.ilia, que xunto cos Códigos do mat ri
monio e da famili ª const it úen a basé da lexislación 
soviética neste tema. din que o home e a muller terán 
os m esmos dereitos e deberes nas relacions fainil ia 
res, tanto ent re eles como respecto aos f illos. 

Esta igualdade legal non significa que a muller teña 
acadado xa o mesmo st at us que o home na práct ica. 

- O 50 por 100 do~ diputados nos Soviets locais son 
m ulleres. pro some11te un 30 por 100 no Soviet Su
premo da U RSS. Nun ·estudio feito en 19 7 5 ent re os_ · 
obreiros dun fa to de cidades da parte occident al da 
URSS. viuse que mentras o temp'o libre medio dos 
homes era de 38, horas semanais, o das mulleres er.a 
somente de 2 4. debido ao coidado da casa· e dos ti 
llos. Pro nembargantes. un dato importante é que a 
inmensa m aioría das mulleres soviéticas traballan fara 
d0 lar, e que representan hoxe o 73 por 100 do perso
nal ad icado á educac ión e á cul tura. o 70 por 1 Oó dos 
médicos, o 40 por 100 dos traballadores cient fficos. E 

· non ·Son somentes mot ivos económicos os que as em
pllxan a t rabal lar: nunha encuesta fe ita na cidade de 
, l(ost romá. na República federa t iva de Rusia. p regun- · 
tóuselles ás mulleres si seguirían traballa ndo si o seu 
marido ga nara o que agor.a ganan ent re os dous; o 70 
por 100 respostou que sí. Os nenas non supoñen u'n 
problema debido a ampla r~de de guarderías. e o t ra
ba llo domést ico vaise solucionando mellor ou peor 
gracias ás lavanderías. ao reparto a domicil io das teo
das. o costume de facer en .fam il ia únicamente a Gea e 
COIT)er cada un no ·seu cen'tro de t rabal lo. e a que os 
homes, van botando unha rnan .na casa. inda que falt e 
m oito pra ese 50 por 100 ideal. 

Voltando ao matrimonio, a edade minima pra ca
sarse son os 18 anos. a mesma da maioria de idade. 
inda que as repúblicas federadas poden reba!xala has: 
t ra en dous anos .. o único' matrimonio vá lido é o civil ; 
as ceremonias relixiosas non teñen ef ectos xuríd idos. 

Os noivos presentan a sua solici t ude perante as of ici
nas do rexi st ro civ il. na que manifest an cono'cer as 

A URSS DE CADA DIA-
A Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. cunha 

superfic ie de 22,4 millóns de kilómetros cuadrados (u'nhas 
45 veces a do Estado español) e unha poboación de 260 

. millóns de habitantes. é unha federación de quince r.epú
blicas. cada unha das cales tén reconocido formalmente 
na Consti tución o dereito a separarse cando o' desexar. é. 
decir. o dereito á autodeterminación política. Cada ·Repú
blica ten os seus propios órganos de Goberno - Soviet Su
premo (parlam ~nto) e Consello de ministros - é a sua pro
pi·a Const itución. Adema is, hai un ha Constitución e uns ór
ganos de goberno da Unión que deciden a$_cuestións co
múns da federación. O Soviet Supremo da U RSS está 
composto por duas cámaras con igual número de diputa·-

• - aos: a Cámara da Unión. prá cal os diputados se .elixen por 
circunscripcións electorais do mesmo número de habitan
tes. e a Cámara das Nacionalidades. na cal cada República· 
tén o mesmo número de diputados independentemente .do 
seu tamaño. ' 

A URSS non é «Rusia >>; Rusia non é máis que unha das 
quince repúblicas federadas. que antes da revolución de 
1917 oprimía ás demais nacións (por eso se talaba do 
«imperio ruso») . A URSS é. ·pala contra . un verdadeiro 
conglomerado de razas. nacións. linguas e relixións. 

O Soviet Sup~emo - da URSS elabora semente os princi
pios· xeta is. o que se chaman os «Fundamentos» e o Par
lamento de cada Rep~bl i ca desenrólaos ~ concrétaos nos 
diversos Códigos (civil. penal, fami liar. etc.). 

No pFoces0 de elaboración dos _F undamentos da lexisfa
ción sÓbor do matrimonio e a familia. en 1968 o Soviet 
Supremo da URSS redactou o proiecto inicial. Áem'es~u
selle logo aos Soviets das repúblicas federadas e pubricou

-~e na prensa. Discutiuse nas fábricas. nos c~ntros de ensi-

PO'MBA NAVARRO 

r~sponsabilidades derivadas do matrimonio e estar 
mutuamente ' informados do seu estado de saúde, e ' 

-un mes despois ce lébrase a cerem-onia; a lei di que se 
fará solemnemente. a nÓn ser que a pare lla desexe o 
contrario . -. 

~ Xa casados. o primeiro problema a re~olve r é o do 
apel ido; os cónxugues poden optar entre 'esco llar cal -

. queira dos dous pra usalo en común. ou conservar 
ca9a ún o s~~ ·d e s~lteiro. O ut~o deteito personal dos 
cónxugues 'é e.s.coller libremente cada un a sua-ocupa
ción. profesión e lugar de residencia ; a muÍl er soviéti 
,ca non tén. xa ·que logo. que segu ir ao seu home si 

- éste m areha pra out ra Ci.dade. Nembargantes, faci lfta
se que o matrimonio viva xunto. abri gando ás emp~e
sas a. darlles y aballo no mesmo lugar;, 

En can! o ao aspecto económico do matrimonio. os 
bens dos cónxugues d ivídense en dous tipos: bens de 
prop iedade pe rsonal e bens de propi edade común 
conxunt a. Son bens persona is os que t iña cad.a un an
tes de casar.se. os que ádequi ra durante o matrim onio 
por ; égalo ou herenci.a, e os de uso persoha l (roupa, 

:no."nas institucións xurídicjl.S e científicas, nos min isterios. 
. . Ao ? ov1et s·upremo chegaron máis de sete mil propos

t as 8 Observacións, e é!,O p~~iódico « I ZV~S!ia» , ql!e reguiar
tnente !nfótmaba da marcha do debate. máís de oito mi l 

· cartas. En total. A discusión alongouse máis de dous me
. ses. Cqas observación recib idas reflxose o proiecto antes 

de sometelo ao estudo da 'sesión plenaria do Parlamento; 
moitas das proposicións que foroa rexei t adas antón, aco- , 
lléronse 'despois no~ Códigos dalgunt,as das repúblic i:ís fe- . 

- deradas. _ 

A relixión predominante é a cristiana' na sua ram a orto
doxa. e logo a musulmana. se ben hoxendía a maioría da 
poboación non é crente . H ai un ha ¡;epa ración total entre a 
Eirexa e o Estado: os,cregos viven das 'esmolas dqs fregue
ses ou dQ seu traballo; o ensino é totalmente estatal . laico 
e gr_atuito. Os edifi c io ~ destinados ao culta e os obxetos 
que conteñe'n son propiedade da Eirexa. mais pra evitar 
que se perdan ou estraguen obras de valor artístico que 
pertenecen ·ao patrimonie espiritual de. toda a poboación. 
non pode vend e\os ou modif icalos sen o conse.ntimento do 
Ministerio de Cultura ; eando son precisas restauracións, · 
páganse a medias antre' o Ministerio e a Eirexa. . 

A. maiorí~ de edade acádase aos dazaoito anos .. A esca
la abrigada vai dos. 7 aos 1 6, e é_ totalmente gratuita .. igual 
que a Univers_idade. na que se e·ntra por meio dun esame 
selectivo e tod0s cuios alumnos reciben unha J>eca . maJor . 
ou menor asegún as notas. Precisan menor puntuación pra 
entrar os que teñan traballado alorpenos dous anos nurltra 
fábrica ou no campo. Ao acabar os estudos é o mesmo 
centro ae e.n s1no qu en lles bu'sca traballo aos rapaces. 
ofrecendol) es tres ou catro á escolla dacordo co seu espe
dente académico. 'Póde.se trabal lar cle.nde ós 16. prn entón 

calzado. _etc.) quitado as xo ias e pedras preciosas, que 
se ·consideran sempre propiedade común indepen- -. 
dentemente de _quen as use. Son de prop iedade co
mún conxuñ ta todos 'os demais bens; os có nxugues 
teñen i~uais dereitos de posesión, uso e d isposición 
sabor deles, e deben act uar de m utuo acordo. Esto é 
así indé! que por ·t erse adicado ao co idado da ca¿a e 
dos f ilias a muller (ou o home) non teña recibido sa la
rio, propio. 

A propied9de común co nxunta somentes se divide 
en taso de disolución do matr im onio, por nulidade, di 
vorcio ou morte (a efectos de he rencia ). e entón con
sidéranse as partes iguais; esto pode ser modificado 
polo xuez en atención a unha serie de circunstancias 
(si un dos cónxugues está incapacitado pra traballar, 
quen- se queda cos fi llos, etc.), pro non pode nunca 
privar tota lm ente a un dos cónxugues da sua parte. 

Hai dou s tipos de divorcio : cando hai mutuo acor
do entre os cónxugues e non teñen fillos menores, 
basta con presentar unha solicitude conxunta no 
rexi stro civil. e aos tres meses esténdese o certificado 
de divorcio. Nos demais casos, o divorcio ventilase 
nos tribunais. A lel non establece unha lista de cau
sas. senón sinxelamente a imposibilidade dos cónxu
gues de convivir e conservar a familia . O home non 
pode pedir o divorcio sin conformidade da muller du
rante o embarazo e un ano despois do parto. 

Si os có nxugues se poñen dacordo sobot dos fiilos, 
o reparto de bens e o pago de alimentos: Taise o que 
eles decidan ; en caso contrario. decide o xuez. Na 
práctica. nó 99 por 1 00 dos casos os fillos quedan 
sempre coa nai a traveso dos sucesivos casamentos, 
propor~ionándoselle así unha estabi lidade emocional 
ao nena . Pro o pai tén dereito a velos a vixiar a sua 
ed ucac ión, quitado casos especiais e['l que se demos
tre q ue as _,..suas visitas causan uri influxo perxudicial 
no fili o. 

O pago de al imentos aos filias é sempre o_brigado. 

O yago de al imentos ao outro cónxugue pode ser im
poste polo xuez si un está incapacitado pra traballar e 
prec isa axuda e outro está en condic ións de prestar
lla; a obriga desaparece si o alimentista recobra a ca 
pacidade de traballar, si lle xurden os medios suficien
tes pra vivir ou si se volve casa r. En canto á forma do 
pago, consiste nunha cantidade fixa mensual, entre
gada directamente polo obrigado ou descontada do 
seu sa lario po la empresa en qüe traballa a petición del 
ou pm orden xudicial. 

a xor~ada é reducida. inda que se cobra o m_!lsmo. A xor- · 1
' 

nada laboral normal é hoxendía de cuarenta horas sema
nais. Na URSS non hai paro, pala contra , o número de 
pastos de traba llo medra máis rá~idamente que a poboa
ción 

Na Unión SCDviética, como en todos os paises socialis
tas,_ non hai propiedade privada dos medios de producción:· 
as fábricas, os Bancos. as te ndas, os pisos pra alugar. son 
do Estado. En canto a terra , é propiedade do Estado, e cu l- . 
tívase ou ben en fo rm a de granxas estatais ou ben en
tregándolla ·aos labregos organizados en cooperativas 
(Koljoses) en usufructo gratuito e a perpetuidade. 

O límite da propiedade 'pfüsonal é un ha casa pra vivir, 
un auto e_diñe1ro no Banco. Adémais. o Estado concede en· 
usufructo parcelas de 800 metros. chamadas a «facenda 
ausiliarn. pra harta e animais. ou pra .construir unha casa 
de vacacións. 
. Hai dous- tipos de vivenda : as de propiedade privada. 
construidas por cooperativas de t raballadores. e as .de pro
piedade do Estado. gue as. aluga a uns p_recios realmente 
moi baixos: a vivenda con todos os seus servicios (auga 
quente, gas, electricidade, c;;i lefacciÓn. teléfono) supón 
corno media de un 4 ,.a un 5 por 100 do salario. Moita xen
te prefire vivir ne-ste Gl timo tipo de casas, .Porque ent(>n ~s 
reparacións. corren por canta do Estado. ' 
. Esiste-n · aerei to de herdanza. de bens · ou de dif'lei r.o. 
sempre q.ue non ·vaia en contra dos princ.ipios xerais .encol 
da propiedade : por exempro, si vostede lles deixa a sua 
casa aos fillÓs e eles .teñ~ n xa outra . . poden ,quedarse coa ' 
que prefiran das duas. pro a outra teñen que verdenllar ao 1. 

_Estado. xa que rion se pode ter. unha casa somente pra alu-
gala . · 

- P. N. 

'·r 
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