
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

N.º 41 e DO 8 AO 14 DE DECEMBRO DE 1978 e 30 PTAS. 

Jl. MEDICINA M 
«EU CURO 

P•xinaa 10 e 11 

Monopolios n noso pais 

CO-AMOR: 
lidade a sí 15 

páxlna 7 
...J 
w 
al 



enpoleiro alleo 
«O POLEIRO DAS 
INVASIONS» 
l. LIMIAR E 
EUROCOMUNISTAS 

Ben, desta volta invadíron. 
nos con todas as da lei, e 
nunca mellar di to... O caso 
é que, dada a ameaza de 
que Galicia. orientada por 
eses nacionalistas •desesta
bilizadores y enemigos de la 
democracia•. que din eles. 
rexeitará a Constitución que 
con tanta dor viñan de parir, 
e dada a proverbial inope. 
rancia dos seus delegados 
na colonial, as forzas españo
las do consenso mandaron 
•tropas de refresco .. da me
trópoli pra manter o seu do
minio, ou seña, pra asegurar 
o sr. todo elo apoiado por 
unha Intendencia ben surtida, 
artillería pesada e moita avia
ción (léase prensa, radio, in· 
tervencións en TV dos parti
dos •parlamentarios• -por 
certo, ¿qué pinta ahí 0 
PCG?- , campañas de Axun
tamentos. rede caciquil. etc .. 
etc .. e todos os etc .. que ca. 
daquén conoza). 

En fin. Os partidos consen
suais interesados máis derei. 
tamente no Sí en Galicia 

eran o PCE e a UCD; e eiqu 
se nos embalaron. Os euroco
munistas españoles primeiro 
remesaron ao xete enpersoa. 
E despois de Santiago Carri. 
llo repetir en Vigo os seus 
habituais tópicos parlamen
tarios sobre terrorismos e 
similares. aparece, precisa. 
mente en LugQ, bastión tra
dicional do sindicalismo na. 
cionalista, o encargado má· 
simo dos asuntos sindicais 
do PCE, Marceli no Camacho, 
secundado polo delegado do 
ramo pra Galicia, Rafael Pi. 
liado. Na correspondente en
trevista en •El Progres0 ~ 
(25-Santos). fala Carnacho do 
sindicalismo nacionalista: • ... 
Si los trabajadores se divi
den por pueblos, cantones y 
regiones, su fuerza quedaría 
reducida a l;,i mínima expre. 
sión. Aparte de que. en ai
gunos casos de sindicatos 
nacionalistas, puede darse 
una dirección de fuerzas na. 
cionalistas burguesas... En 
resumen, yo diría que los 
sindicatos nacionalistas son 
contrarios a la unidad de los 
trabajadores... El aislamien
to de los trabajadores en sin. 
d i c a to s nacionalistas es. 
pues, pernicioso para la cla
se trabajadora•. E nese intre, 
pillado •remacha•: ·Además, 
a juzgar por lo que conoce. 
mos mejor, los sindicatos a 
nivel de nacionalidades son 
correas de transmisión de 
una estrategia separatista ... 
y no por intereses de la cla
se obrera, sinó de otra cla. 
Se•. 

A xulgar poio que conoce· 
mos mellor, sería ben que 
o señor Pillado nos esplicara 
a qué clase serviron e sirven 
en Galicia os «Pactos de la 
Moncloa» e a estratexia es
pañola e reformista que o 
seu partido e sindicato aban
deiran... Don Marcelino, que 
da sua banda, nos contem. 
pla cal cartagenero cantón, 
r>arece que asume o «patrio
tismo» (español, claro) dos 
«militares demócratas» e non 
o dos traballadores superes-

plotados dunha colonia. E 
esto, en marxista, é grave ... 
«O POLEIRO DAS 
INVASIONS» 
11. A COLUMNA 
GUBERNAMENTAL 

E chegou a segunda · olea
da• . A UCD. que tén moito 
que ver coa rede t:aciquil do 
noso agro, tamén era de in. 
tarvención abrigada. E á Co
ruña se veu o secretario xe
' :.il. Rafael Arias Salgado, e 
o Ministro da Presidencia, se
ñor Otero Novas, natural de 
Vigo e ciudadano de Madrid 
de xa hai tempo; con eles 
desta volta, o presidente da 
UCD na provincia. José Mei. 
lán Gii. 

Foi éste o que empezou 
perogrullando: " ... La Consti
tución realiza para Galicia 
un acto de justicia, el prime
ro a nivel constitucional. al 
reconocer el derecho .i la 
identidad del pueblo galle. 
go ... •. Pero o •plato forte" 
correspondíalle a Otero No
vas: • ... Hemos vivido un 
centralismo feroz que desco
nocía la realidad de los puP.
blos de España. que impedía 
defenderse a las regiones 
por no tener representantes 
válidos. Gracias a la Const:
tución, Galicia podrá al fin 
. rtespert-:r do seu sono• . co
mo pide nuestro Himno. E' 

que os habla es de Vigo, y 
en La Coruña os puede decir 
que no se puede sacrificar 
a la Galicia del interior por 
la franja atlántica de Gali. 
cia•. (Aplausos)• . 

Sí, aplausos e cai o telón. 
Maxistral actuación do repre
sentante de quens queren po
ñer a Autopista que vai fun. 
dir á Galicia interior... ou 
dos que teñen media pro· 
vincb de Ourense asalaria· 
da e a outra media emigra. 
da ... Dos qu1:. con esta Cons
titución queren evitar que o 
despestar do pobo galego 
pase das boquexadas ... 
11. 1. OS PASOTAS DA UCD 

E despois do mitin, a en
. ·cvista ( .. La Voz de Galicia ... 
28 de Santos). Contesta Ote. 
ro Novas á pregunta de por 
qué os estraparlamentarios 
n Galicia non poden talar 

na TV: • ... Los no parlamen· 
tarios no pueden decir que 
no se les permite hablar. 
Sorprendente el dinero que 
<;lgunos mueven en la propa
ganda del •no•. Tienen discri. 
minación, pero pueden acudir 
a los medios oficiales por 
diversos caminos, como son 
las mesas redondas y otros. 
Casi nos pasamos de demó
cratas-. 

A «Unión de Centro demo
crático• considera ter o ca. 
ri!:ma de decir quen tala e 

quen non tala. Á nUnión de 
Centro Democrático•, deten
t:::dcra de millónG, m;,::itc:; e 
moreas, solpréndenlle e::; c:>r. 
tes que algúns (¿quen::;, se
ñores?) moven n::i pop:ig311-
da do Non. A «!Jnió:-i de 
Cc:1tro cemocráti:::o• rcc:::i::. 
ce, con inmensa caradura, a 
discriminación de certas for· 
zas e condénaas á «política 
da mesa redonda». A «Unión 
de Centro democrático•, o 
que é, que «pasa» de demo
cracia. 

«O POLEIRO DAS 
INVASIONS» 
e 111. A OUINT A 
COLUMNA . 

•Varios y variopintos" fo
rcn os •quintacolumnistas• 
da Constitución en Galicia. 
Entre eles. o noso vello co
nocido Bocelo, talaba deste 
xeito en ·El Progreso• do 25 
de Santos • ... Hay momentos 
en que un si o un no tienen 
gran importancia de cara al 
futuro. Por ejemplo, de un 
s1 depende un matri.:-i.:inio, 
y del matrimonio depe1de la 
felicidad. De en si p..rede de. 
pender, según se entienda. la 
felicidad política nacional...•. 
Pois nade, nós a esperar 
o divorcio .. 
Bocelo non podía ser menos 
que os outros; e antón, co
locou a cuestión do voto ao 
redor do típico ·dilema•: 

• ... Si usted es liberal y 
quiere fastidiar a los que 
practican el terrorismo, vote 
sí. 

Si vota no, hace el juego a 
les terroristas, que no quie
ren que la Constitución se 
apruebe, y ellos sabrán por 
qué. Entre otras cosas. por
que de liberales, nada. Por 
algo se mueven por los ex
t remos• . 

O terrorismo psicolóxico a 
prol do si (moi típico do cha
mado «liberalismo»), acadou 
nesta campaña estremos in· 
tolerables prá dignidade per. 
sonc:I e colectiva. Pero éste 
r.cn o castiga 2 Constitución. 
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RACIO!UL 
O orixe do funcionamento monopolísti

co no país galego hai que buscalo fora das 
nosas fr.onteiras. quitado a pesca estractiva 
de. conxelo. dominada pola familia Fernán
dez ao traveso de «Pescanova». e a do 
sector eléctrico. co grupo Barrié á cabeza. 
representado niste caso por FENOSA. 

. ' ASTANO. en orincipio dirixida e manexada 
por los Barrié. Barreras .... polo capltaf dó":-

n!'.JSO beneficio senón que hoxendía. xa 
están dominados oor compañías alleas. 

Outros dos sectores industriais. como o da 
construcción naval. cunha clara raigaña ga
lega (a maioría das empresas naceron no 
século XIX e principios do XX) víronse ab
sorbidas as máis importantes. por exemplo 

Estado: ou seña. polo «Instituto Nacional 
de Industria.». Tamén a minería pasou de 
ser unha esplotaqión nas mans da burgue
sía intermediaria a entrar directamente ao 
control de capitais estranxeiros; así o ligni
to das Pontes e de Meirama. os xacemen
tos de cobre de Touro. os minerai~ de 
chumbo e zinc de Rubiales (Lugo). o es
taño de Penouta (Orense) o mesmo tempo 
o caolín. o cuarzo ou a cantería. recursos 
todos eles que non se van aproveitar no 

Oeixando ao marxe os grupos máis fortes 
déntro do panorama económico. que mere
cerían L!n estudo específico. a realidade é 
que o capital galego. en forma de ao redor 
dunhas 50 Sociedades Anónimas de 
carácter independente como serían as da 
pequena burguesía galega. entran 'dentro 
do círculo da oligarauía esoañola. e que 
son as que xestiona. únicamente a burgue
sía intermediaria. 

MONOPOLIOS 
E GRUPOS DE PRESION 

EN GALICIA 
«A def1mc1ón má1s asaeta que 

podiamos dar no 1mpenahsmo 
-;Arla o imoenahsmo é a etaoa 
monopolista c;lo cap1tahsmo». 
Lenin no libro:cc O lmperlallsmo 
t••• suparlo,; do 
capitalismo». 

BURGUESIA 
l!lllTERMEDIARIA 

Oíste xuflu. e asegún os datos 
recollidos ·no Dicody do ano 
· 197 5. agrupamos ás fábricas por 
sectores máis representantívos 
diste tipo de burguesia. Asi. nas 
industrias Quimicas. ternos a «ICI 
Farma». «Zeltia». «Zeltia Agra· 
ria» e <1Coopérn relacionadas de· 
reitamente co grupo Fernández. e 
ELNOSA. ligada aos ·Menéndez 
-que pola sua banda forman 
parte dos consellos de adminis· 
tración de «Pontenaya». «Inmo
biliaria Noroeste» . <<Sodiga». 
«Mafriesa» e do «8.anco del No
roeste» 

· I 

Na rama da construcción, e 
má1s esactamente na producción 
.ausiliau:.omo ooden ser «Cemen
tos del Noroeste» ou «Cementos 
Cosmos». caen baixo parte das 
industrias carn1cas: «1-ngsa». 
«Mafriesa». «Frigorlficos Louro». 
xunto con «Pescanova». dentro tJ) 

xa do peíxe de conxelo. Pro a oou ~ 
sa vai de interrelaGións. intercone- "' L ___ .._...:;;..;....:liíf;..;¡;.;3iíiiliídi~~~Gllllilllril:IWilllillll 
sións e de manipulación dos ins
trumentos financieiros. Pois te-

CADRO •RANCO 

O PSOE, por fin, qui .. • 
o•r•t•. (V6x••• C•dro 
Negro). 

Sdl .. 1 Promoción• Culturais 
GaleQH. S.A. ' 
C.mlalbn de 
fÚndadoree1 Acosta Beiras. 
Xoaouln. Fontenla RodrlRuez. Xosé 
Lu~. López Gómez. Felipe Senim. 
Morales Quintana. Xo1é Enriaue. 
Varela Garcla. C6sar. 
Df~tor1 MarQarita Ledo 

Andión 

lled•oto-·. 
ooa.bor~-••Xosll 
Ramón Pousa. Xos6 Lóoez. Antón L. 

mos dlf,,do das conservas. fábri
cas como «Albo». amistosamente 
relacionada co grupo Pescanova. 
«Industrias Gallegas». tamén en 
boas relacións cos de FENOSA. 
ou «Massó Hermanos». que soia 
ante o peligro de subsistencia. xa 
que non conta coa axuda dos 
«grandes capitais». 

No metal contamos con EME
SA. que tén no consello de admi
nistración a Ferro Toubes. que no 
ano 1973 tamén era director do 
«Banco Exte.riorn. a Sande 
González. que era consel!eiro do 

penOd1co «La Voz de Galicia». ou 
o presidente. señor Pardo Hidal
go. que tiña ademais outras ocu
pacións. como vicepresidente de 
«Cementos Cosmos». de «Talle
res del Noroeste» . conselleiro da 
«Compañia Española de lndus
t r1 as Electroqulmicas». de 
«Aguas de La Coruña». da «S.A. 
La Tojai>. moitos cargos pra unha 
soia persoa. Na construcción na
val. ademais de ASTANO. xa 
batxo da éxida do capital estatal. 
«Sipsa». ternos o grupo Freire. 
que dirixe a «lJnión Española de 
Armadores de Buauesl> : dominan· 

AllO.IA!IBBA 
PlllOOICO GALIGO SIMANAl 

Galocha. Sisto G. Cabana (A 
Corui\al. Lalo Gonzélez (Ferrol). 
Paco Arrizado (LuQo). X.A. 
Carrat:edo (Ourense). F. Franco. 
Mario Pousa. IQnacio Briset. 
Guillermo Pérez !Viaol. Guillermo 
Campos (Pontevedra). F. Cusl. 
Emilio '/e1aa (Barcelonal. 

P. lparraQuirre. L. Auzmendi. A. 
Amiao (Donostia). Marll1 Alonso. L. 
Celeiro (Madrid). C. 011rén. R. 
Palmés (Londres). Carlos Diez 
(Xinebra). A P. Dasilva (Porto). X. 
Cambre Marir'lo (Puerto Rico). E. 
lbarz6bal. X A Gac1llo. Moncho 
V1i\a 

a construcción de barcos de acei-

ro. motores Diesel. máquinas e ••••••••••••• 
caldeiros marítimos. 

O sector eléctrico. mono¡ioliza CADRO NEGRO 

do por FENOSA. e do que os ape- ~~~~~~~~~~~~
lidos son especialmente Arias y 
Díaz de Rábago. que participan A exeoutlv• do PSOE 
tamén na «Sociedad Anónima La •oordou non P•rtlclpar 
Toja». «Gas Madrid». na «Com- n•• me••• redonda• •o-

-. . . bor d• Conatltuclbn ••-
pania de Ferrocarriles de Medma pañol• al nelaa P•rttcl-
del Campo-Zamora-Ourense- P•ban os NACIONALIS
Vigo» . e dende logo no Banco TAS. 
Pano~ · 

Na industria do automóvil mó
vense a «Citroen». con capital to-

talmente francés. «Barreiros». •••••••••••• 

Diseño 9r~t1001 Pepe Barro. 
Fotografiar erais. Pillo. 
Fernando Bellas. 
Dlbuxoe1 Xulio Masidé. Xaauln 
Marin. Alfonso Sucasas. X. Carlos. 
Miquel Docamoo. 
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NACIONAL 

grupo absorbido pola «Cryslern e 
«Barro Chavín». con domicilio so
.cial en Vigo e unha inversión de 
seis millón de pesetas. Xa a nivel 
editorial. contamos coa Editorial 
Compostela. editora de «El Co
rreo Gallego». da que e capital 
era no ano 1975 de dazaoito mi
llóns de pesetas. sendo o seu 
maior accionista Feliciano Barre
ras Fernández. «La Voz de Gali~ 
cia. S.A.». que edita o periódico 
do mesmo nome. cun capital de 
100.000:000 e nomas no con se
llo de administración c~mo Emilio 
R e v F·e r n á n d e z • L a to r re . 
Fernández-Armesto. Francisco Pi
llado. Maria Victoria Fernández
Armesto v Fernández Latorre. E 
a empresa editora de «La Región 
de Ourense». con señores como 
Euxloxio Gómez Franqueira. Mar
ti n Esperanza e a familia 
Outemño 

Outros apelidos que soan den
tro dista oligarqula poden ser Sa
lorio Suárez. que actúa dentro de 
«Aguas de La Coruña». vocal de 
FENOSA. «Elaborados Metáli
cos». en ASTANO. conselleiro do 
«Banco Popular» e «Aluminio de 
Galicia». de «Fecsa» e vocal da 
«Fundación Barrié de la Maza» 

Ou o de Xi l Vareta. que ocuµa 
postos en «Zeltia Agraria». en 
«Frigorificos 1 ndustriales de Gali· 
cía». en «Mafriesa». Persoeiros 
que traducen. apoian e configuran 

o 
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un tipo oe econom1a aepenaente. 
da que os escedentes van parar a 
zonas de maior desenrolo indus
trial do Estado 

A REDE FINANCIEIRA 

Dentro do campo das finanzas. 
podemos falar duns seis bancos 
de ámbito máís ou menos galego. 
aínda que as suas inversións se 
levan ao cabo noutras partes do 
Estado. Eles aprópiense do aforro. 
que non vai repercutir en absoluto 
na economía de Galicia. Asl. o 
«Banco Simeóm>. que no ano 
1973 contaba cori cinco sucur· 
saís. O «Banco Pastor». do que 
xa se rumorea a sua absorción 
polo «Banco Central». cun total 
de 128 entidades. O «Banco de 
Crédito e Inversiones». con daza
sete. «Etchevarría» . cunha actua
ción de carácter provincial. >ia que 
somentes conta con seis sucur
sais na Coruña Por outra banda. 
bancos como o «de Vigo» e o 11de 
Lugo» pasasen a se chamar 
«Banco de Gahcia» . que má1s tar
de formará parte do «Banco Po
pular». grupo hnancie1ro d1r1x1do 
polo Opus. Xa. por último. o 
<;Banco del Noroeste». que se in· 
tegrou no grupo monopolíst1co a 
nivel estatal RUMASA. En xeral, o 
capital financieiro. máis que nada 
nas mans dos bancos foráneos. 
como o «Hispano». BANESTO, 
«Bilbao». «Central» ou «Santan
der» .... xa que o número total de 
bancos alleos é de 244. e os que 

~one~oi 
Arte ·POPUiar 
XELMIRl!Z, 1 o. 

SANTIAGO 

4 
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se po1deran chamar propiamente 
galegos redúcense a 144. 

A ma1ores. tamén hai que con
tar coas caixas de aforro das que 
as redes se estenden por todas as 
cap1ta1s de provincia Sobran
ceando a «Caja de Ahorros de 
Galic1a». cun capital pasivo ou en 
depósito de 60.000.000.000. e a 
«de Santiago». con quince mil 
millóns. das que xa se fala dunha 
posible fusión a máis ou menos 
longo plazo. Despo1s virian, nunha 
escada máis reducida. as «Cajas 
Postales». as «Munic1paJes» e. 
hastra as «Rurales» . encargadas 
éstas de ootenc1ar e millorar a si
tuación económica dos labregos. 
claro que sempre no plano da 
teoría e da abstención 

XA QUE LOGO .•. 
Irnos rematar cunha cita de 

Paul A •Baran e Paul M Sweezy. 
correspondente ao libro «El capi
tal monopolista». que plantexa 
con clandade e incidencia dos 
monopolios e do imperialismo . 
«Agás nos períodos de crisis. o 
sistema político normal do capita· 
lismo. seña compe11t1vo ou mono· 
póhco. e o diñe1ro a fonte real : 
noutras verbas. o sistema é de
mocrático na forma e plutocrático 
no seu contido.. E como no capi
talismo monopolista as grandes 
corporacións son as fontes que 
proporcionan moito diñeiro. son 
tamén as fontes principais do.po
der político» 

SUMINl8TR08 PRA 
INDUSTRlll ORAl'1CA 

-<:r Planchas oresensibi]iza
das. oos1t1vas e neqativas. 
Tintas 1morentación Offset 
e Flexoqrafía. 
Equipos e productos ora 
foto· mecánica 
Equipos e oroductos ora 
Senarafía 
Productos e eau1oos ausi-
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RACIONAL 
CONSTITUCION ESPAÑOLA: 

GALICIA 
NON A APROBOU 

Máis da m1tad<i dos vo tar.tes 
galegos r.o r. se" m ar.1fr.istaron 
d iar. te da Cor.st1tuciór. española. 
e entre 60 e 70.000 votaror. Non. 
c ifra que represer.t1¡1 ao redor do 6 
por car.to. Das cidades. foi San· 
t1ago a que conseguiu ur. i r.dice 
ma1or de votos r.egat1vos. cur. 
8 ,38 por cento' (cando o recor.to 
atinguía má1s do 78 por car. to do 
total). e tamén houbo casos, 
como as m esas de Cortec_ >.1da da 
L1m1a (Ourer.sel. or.de o resultado 
fo1 64 Nor.s-34 Sis. 

No 6 de Nadal (u Día de la 
Constttuc1ór.»l. e r.a maioría das 
mesa~ de voto. as FOP custodia· 
bar., e nalgúns casos. er. concreto 
a Guardia C1v1I fo1 tan «celosa». 
que se preocL•pou de espulsar a 
m embros de orgar.izac1ór.s pollti· 
casque as1stiar. ao escrutir.io. dos 

por cento correspor.der, a voto! 
afirmativos. P o 5.28 por cer.to a 
votos Nor.. cor.tab.iizar.do ur. total 
de 23 533 Os votos er. brar.co 
represer. tar. ur. 3.28 por cer.to. 

Por.tevedra halJia de acadar 
21 677 votos Nor •. represer.tando 
o 6.4 7 por cent o do total de votos 
em1t1dos. O censo era de ao redor 
das 600 000 persoas. e votou ao 
redor do 55 por cento 

Somer.te foror. 136 000 os vo· 
tar.tes da prov1r.cia de Ourer.se. 

~ dur. cer.so de 346 725.•Qs votos 
:::! Nor. represer.taror. algo máis do 6 
:;: por car.to. ur. total de 8.509. e os 

.,....,,.._.¡¡;;._ ____ ..i.. __ _.
11 

... votos er. brar.co. o 2.9 p~r cento 
Pola sua bar.da. os datos provi· 

sonos da prov1r.c1a de Lugo falar. 
dun índice de abster.c1ón do 57 
por cer.to. e dur. porcer.taxe do 
5. 7 por cer.to de votos negativos. 

mesmos. Pasoulles a militantes 
da A N-PG Pr. Baños de Molgas 

Na Coruña. cur. cer.so de vo· 
tar.tes de 81 8.336 votou algo 
má1s da m1tade: dos v.otos. o 89.7 

-¿Gustaría/le levar 
un xornal mais a 
suacasa? 
Porque a sua CQnfianza en nos ten premio. 

SORTEO 29 DE NADAL 
54 DIA UNIVERSAL po AFORRO 
PREMIOS. Un xornal de 40.000 pesetas. cada mes en todo un ano. Un coche 
"Ford-Fiesta. Cinco televisores en coor de 22'.' Dez ciclomotores de SS e.e. 
Cincoenta premios de 10. 000 pesetas. Cincoenta p remios de S.000 pesetas. 
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Inda que os medios de comuni cación ofi
ciaic; P privados empre garon Ilegalmente o 
día antP.rior ao do referéndum e o propio d a 
conc;ulta pra tace ren campaña e pres ló" 
dP.c;carada a porl do si, a legallzaclón da «de
mocracia .. española non r esultou un act o e n
t u c;iac;ta. convincente nin d a mínima pureza 
f"fpmocráticaª 

E.N DUAS NACIONS NON PASOU 

O resultado má1s rechamante fo1 que duas nac1óns oprim•· 
rlas polo Estado español. Euskadi e Gahc1a. demostraron 
prácticamente non 1dent1f1carse cos pro1ectos do españolis· 
mo e do colonialismo En ningunha das duas nac1óns houbo 
11ohoación dabondo. pes1e a ser presionada cóas má1s sutiles 
tácticas ps1colóxicas. pra conseguir un si ma1ontano a prol do 
testo constitucional. Neste sentido. inda que a abstención er 
Gahc1a l'lon tén unba clara función de oposición política. sig· 
n1hca· noustante. falla de 1dent1f1cac1ón activa cos proiectos 
no Goberno e do Estado español. act1tude ma1oritariamente 
escéptica e desconfiada. ben v1s1ble sobre de todo nas zonas 
rurais nas que polo dema1s ningún dos partidos defensores 
da abstención teñen presencia nin incidencia algunha. E claro 
ciue os tres anos de proceso de i;lemocratizac1ón aumentaron 
a nesconfianza no noso pobo. como tamén é moi claro que 
en semente ano e medio. o cc;irpo social organizado en pres· 
pect1vas anti coloniali~tas se t~n reforzado e aumentado dun· 
ha maneíra ben visib)e. 

O VOTO NON 

EfP.ct1vamente. o voto Non. identificable nun 95 por centc. 
r.os presupostos do Bloque Nacional-Popular Galega. chegou 
a acadar cifras moi superiores ás das elecc1óns do 15 de 
xunio. cousa inaudita si ternos en conta que un referéndum 
maiormente nas condic1óns nas que éste se realizou. é unha 
proba difícil · 

O voto Non repart1use pola xeografía galega en consonan
cia perfecta coa introducción social e co traballo do moví· 
mento nacional-popular galego Curiosamente, e a provincia 
rl~ Coruña a que cun 5,28 por cento se sitúa no número infe
nor de votos Non. coinc1dindo cunha ma1or introducción do 
sucursahsmo. en términos relativos. respecto do nacionalis
mo. mentras que son nas provincias de Pontevedra. Ourenst 
e Lugo. nas que o BN-PG tén unha introducción ma1or tamén 
en términos relativos. as que acadan o 6 .47 por cento. o 
6.05 e o 5.68 

O VOTO SI 

O voto Sí é na sua inmensa maioria síntoma de ignoran· 
r.1a. da manipulación. do 1rrac1onal1smo. do dereit1smo e. na 
sua minoría dunha conciencia consciente da esquerda sucur
sallsta. non galega. Xa anunciamos que a victoria que o po· 
rler e os seus intermedianos obterian sería «pirrlca». Eles 
están en retroceso. o nac1onahsmo va1 en aumento; cons· 
r.1ente e activo. vai en aumento En pureza democrática. pode 
rtec1rse que a Constitución que se nos va1 impoñer non é ga
le¡:¡a porque. nm siquer. recibiu a aprobación ma1oritana do 
noso pobo. aprobación qu~ se querla conseguir ao través dun 
acto electoral que non reunía os má1s mir.irnos requ1s1tos de 
1gualdade de oportunidades na espos1c1ón das distintas alter
n11t1vas De contar con esta 1gualdade de oportunidades m· 
cluso a posición do sí non tería sido ma1ontana entre o nú
mero ne votantes 

O FUTURO 

A Constitución queda aprobada por España pero non re· 
frendana realmente por un pobo mal informado de manipula
do. e amda mo1to menos fo1 refrendada polo pobo galego. 
11ue está xa demostrado non de1xarse guiar como un borrego 
polos embaucadores «autonomistas» - recórdese que a 
Xunta recom~ndou o voto Sí-. sendo cada vez má1s cons· 
cente na necesidade de organizarse polit1camente pra sair da 
sua s1tuac1ón A postura de absterse tén de seguir sendo ca
nalizarla cara unha posición activa soc1alm'ente que non se 
manteña no escepticismo e no apoliticismo. Compre lem
hrarl les aos abstencionistas que as zonas onde máis absten· 
c:1ón houbo - zonas rura1s. provincias de Lugo e Ourense-
101 onnc·os seus"efec.t1vos propagandísticos non chegaron nin' 
il'y1sual1?a·rse Nas grandes cida&es. os niveles de abstención 
foron ménores e. na medida"'. aumentaron unha migalhña 
respecto d·o 1 5 de xunio, s.......;,ais producto dun desencanto 
r¡ue nunha conciencia política clarificada 

....-



il.ACIORAL 6 / AROIATDll 

MOECHE, 36 CASERIOS DA «MARQUESA» 

Un val poslo á ven~a· 
GALOCHA 

Os caseiros siguen esistindo e a sua 
situación faise día a día máis penosa a 
partir da introducción das relación de 
producción capitalistas no agro galega. 

por unha dependencia e unha 
inestabilidade frente ao poder do «amo». 

que iba adequerindo pouco a pouco os 
dereitos dalgúns casei ros mentras que 
tentaba coaccionar aos máis. Todo elo sin 
ningún conocemento oficial por parte dos 
veciños. E así. a sua inseguridade foi 
engrandecida mediante faladurías e 
coaccións por parte daqueJes que ven nas 
terras da Cavalcanti o seu gran negocio. 

Porque a modernización que a duras penas 
pode executar o labrego na sua esplotación 
familiar ve-se coartada no caso do caseiro 

O «amo» no val de Moeche son os 
herdeiros da «Marquesa» que. da marte 
desta pra acó. tentaron vender os 34 
caseríos da sua prop1edade. O comprador 
era o Grupo Sindical qe San Sadurniño. 

A historia escomenzou hai 
rrioitos anos. Coa Condesa de 
Pardo Bazán ou moito antes. Pro 
fíxose máis doorosa actualidade 
pra os directamente afectados. 
agora. cando hai máis ou menos 
cinco anos que morreu dona Ma
ría de las Nieves Quiroga v Pardo 
Bazán. Condesa de Pardo Bazán v 
Torre de Cela e Marquesa de Ca
valcanti que. vivindo en Madrid. 
vii\era por derradeira vez a Moe
che no ano 1925. 

Dona Nieves. filla da dona Emi-· 
lía. a escritora. e casada co Mar
qués de Cavalcanti. era propieta
ria - entre outras moitas cousas 
porque «este non é nada ao que 
ela tiña» - de 14 lugares no Con
cello de Moeche e 20 nas So
mozas. deixados nas mans dun 
administrador. co que se enten
dian os case1ros. que seguía co
brando as rendas dacordo cos 
precios de 1885 e que chegou a 
cobrar aló polos anos 30 de en
trada nun caserío a «friolera» de 
12 mil pesos. 

A «Marquesa» -como era co
nocida familiarmente entre os ca
seiros- deixoulle o seu capital 
aos herdeiros de familia.-~ Cruz 
Roxa e ao Arcebispado de Santia
go. onde contratou unha misa dia
ria «namentras haxa mundo». Os 
novos propietarios dos 34 case
rlos eran agora de Vigo. E eiqul 
empeza a historie. 
CHEOAN OS NOVO& 
PROPIETARIOS 

Os herdeiros. sei\ores Fernán
dez Cid v Paris e Colmeiro. vii\e
ron rachar es inxenues espranzas 
dos caseiros de Marquesa cando 
se fixeron cargo da propiedade. E 
é que os vecii\os trabucábanse 
cando pensaban que «á sua mor
te a Marquesa déixanos todo a 
nós». Viñeron aplastar anceios e 
escomenzaron a moverse pra ver 
de desfacerse da propiedade. 

Nun pnnc1p10 os propietarios 
vigueses ofrecéronlle os lugares 
aos vec1ños antepoi\éndolles a 
cond1c16n de que tiñan que mer-

car todos os terreos. Naquel intre 
mandáronlle a cada caseiro unha 
especie de circular na que se pre
gaba que ofreceran polo lugar que 
ocupaba. 

Disque que aos herdeiros pare
ceulles unha miseria o ofrecido e 
chamaron á «Agencia de Desa
rrollo Ganadero» da Coruña co fin 
de que ésta fixera un estudio con 
miras a montar dous grupos coo
perativos. un en Moeche e outro 
nas Enchousas. Tratábase de que 
as terras continuaran nas mens 
do mesmo propietario que se limi
taría a recoller os beneficios. ~ 
deixando a organización a cargo u 
da «Agencia de Desarrollo Gana
dero». Pro non debeu convencer 
moito o proie&to ao Sr. Colmeiro 
porque a Axencia nin as gracias 
lle deu. 

Pensou posteriormente en que 
o val de Moeche podía pasa,- a 
formar parte do Banco de terras 
do IRYDA pro tampouco se che
gou a nada efectivo. f.emp•e ha
bía un impedimento e ese eran os 
caseiros, E do proiecto. non se viu 
máis que unha avioneta sobre
voando as orooiedades. 

AS FALADURIAS 

Xalme da• Enchousas: 
ccChegaron maténdono• 
medo». 

Amando Romero. presidente da 
USAC. 

Pro xa deixa~an de ser faladu
rlas pcmtue tanto o Pepe da Senra 
coma o Paredes adicábanse agora 
a efectivizar o seu traballo cara os 
veciños de máis edade que tiñan 
menos intereses nas terras. Ofre
cíase a casa. uns ferrados de terra 
«e os herdeiros déronme a facul
tade - confirma o Pepé da Sen
ra- de darlle a cada veciño que 

·amañase 50 mil pesetas». E 
amañaron 9. que viñan significan
do a mitade escasa das terras da 
Marquesa 

E é entón e-ando no maxln dos 
herdeiros parece escomenzar a 
rondar a idea de botar dali aos ca
seiros do xeito que fore. Esco
ménzase tanteando á xente valén
dose dun perito. o Sr. Paredes. 
que «chegou decindo que eso pa
sara ao Estado. Que o mercara 
IRYDA e que a ver como habla 
ser pra irse dalí». 

Aos veciños estrañoulles aque
lo. Pro non se volveu a saber nada 
hastra que un día Pepe da Senra e 
máis o Enrique Paredes comenta
ron -pensouse que era outra fa
laduría máis~ que quen mercara 
aquelo fora o, Grupo Sindical de 
San Sadurniño. comandado por 

a terreo adequerido e desocupa
do laboreábase decontado. por
que parece ser que ao Grupo Sin
dical lle interesaba que se notara 
a sua presencia física. Entramen
tras. os veciños seguían teimando 
en facer unha cooperativa e con 
este fin fixeron varias asambleas 
parroquiais. Atopábanse cun pro
blema fundamental: non había 
cartos e nir.guén tiña ur. terreo r.o 
que poder alzar a estructura bási
ca - cortes. silos. etc.- da es
plotación. 

sute ca 
e MAlllNAL 11CNICO 

DE DllUXO 
e MPROJ>UCCION 

DE PLANOS 
e FOTOCOPIAI 

Santiago de· Chile. 26 - bajo 
í eléfonos 59 96 39 - 59 99 72 

Strvla: «Vlñeron prlmalro 
a onda eramos mullere• 
solas». 

AMEAZAS E COACIONS 

Os supostos compradores 
d1ante da negativa dos case1ros a 
ceder nos seus dereitos. f1xeron 
presións de todo tipo: ao Xa1me 
das Enchousas leváronlle o nota
r io porque ensilou millo nunha bo
dega vella. e á Silvia de Poelle de
mandárona por cangar unhas ura
litas enriba da herba seca. E mes
mo á Canducha de Teixeiro «viñe
ron unha vez desafiándome pri 
meiro con poñerme unha palea
dora á casa e eu dlxenlles que ha
berla algo máis ca facer asi. e des
pois decianme que aproveitare
mos que senón despois hable
moslle de ir chorando», Tamén e 
ameazaron co notario. Todos eles 
afirmaron non reconocer nas per
soas demandantes aos propieta
rios dos lugares dos que eren ca
seiros. 

Outro tipo de pres16ns máis su
tís foron as promesas e ofrece
mentos de traballo - aos vec1ños 
que notaron menos firmes- de 
criados ou asalariados no devan
d1to Grupo Sindical 

Namentras acontecla todo es
to. o Grupo Sindical - ou o 

MECANICA DO AUTOMOVIL 
MOLINO. 47 I VERDUN 

HAHCELO~A 

Canduchar «tt.ber6 'algo 
prlmalro da meter a pala 
"casa, ¿ou'?» 

Amando Romero- vendía 6 .000 
ferrados do monte adequerido 
- ao precio de 2 500 Pts. ferra
do- a Lignitos de Meirama. que 
via neles un posible enclave pra 
os vec1ños das Encrobas en tran
ce de desaloxo 

O destiño que lle tén reserva
das ás terras o Grupo Sindical non 
se ve nada claro. Por unha banda. 
Pepe da Senra. representante ofi
cioso deste. afirme que . «eu e 
máis outro andivemos todos os 
caseiros por mandato do Grupo 
Sindical. declndolles que lles ven
diamos o capitel a 4 .600 Pts. fe
rrado» . Unhas terras que alnde 
non son do tal grupo. ou·como ta
les non aparecen no Rexistro da 
Propiedad e. 

E. por outra banda. os veciños 
non pensan que seña ése o fin 
que se lles teña asignado. que tén 
que haber algo máis aló. 

Seña como queira. os caseiros 
non tiveron conocemento oficial 
de compra ou venda ningunha. E 
así están sin saber siquera a quén 
lle han pagar a renda. 

ANTO•N L. GALOCHA 
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Setentetantos anos. e bon. moi bon escritor. Eduardo Blanco
Amor fala de ·que conqueriu desmitificar a narrativa·galega. e 
algún dia lle escoitamos estar fachendose por escribir prosa 

culta con linguaxe popular. Pero de cara a conflictividade 
social e politica que· rezuma Galicia 

non é tan minucioso, e dalle tempo ao: tempo e ás moitas 
cousas pendentes que ten o naso pais. un pais co que non se 
compromete a pelo a non ser nise trasfondo Vitalista que vai 
recubríndoo todo. As dependencias son moitas e D. Eduar.do, 
sobre todo. é un bon escritor. 

Tendo en conta o aeu 
orlxe social, ¿cómo ana
liza a sua evolución tanto 
Intelectual como vital? 

Es~ pregunta obrigariame a: 
repeti'r. a reflesionar encol da 
miña vida. E a vida tén unha serie 
de continxencias esteriores. as 
circunstancias do home que pre
sionan sobre sua. e entón. qué
danlle dous camiños conscientes 
ou inconscientes: o opoñerlle a 
vontade a esa especie de instinti
vidade ou entregarse a ela. A min 
gostábame a poesia, a narrativa, a 
comunicación. sempre fun un 
home tentado a talar de máis. Por 
iso. dentro diste complexo de sen
sacións. unha instintividade le
voume a ser unha persoa que. 
máis ou meno·s. practicou todas 
istas cousas. 

Pro a pregunta conleva ade
mais unha proposición ideolóxica, 
sí a miña formación foi proletaria 
ou aristocrática. e o único que 
poido afirmar é o seu matiz doo
rosamente autodidacta. Són un 
home frente a esa incógnita in
descifrable que e o destino. De tal 
xeito que a miña inclinación polas 
cousas do pobo é normal. sin nin-
gún obxetivo paternalista. <C 

Nlste sanso, ¿cómo vi- g 
vlu e como vla o move- ci. 

mento galegulsta duran
te a República e no perio
do no que fol emigrante? 

O galeguismo significou pra 
nós. primeiro. un movemento 

' emocional. non foi nada polltico; 
como por outra banda o move
mento que escomenza coas lr
mandades da Fala era consciente 
de que estamos envoltos nunha 
especie de alucinación do destino 
pra salvar o esprito de Galicia. 
non nos preocupabamos de cues
tións sociais. senón do idioma. da 
literatura. e no fondo a problemá
tica de ser galego. ese ámbito 
complexo que totaliza unha canti
dade de valores e de esixencias. 
Antes de nada, habia que recon
quistar uns seres mo1 concretos. 
determinados; antón. a pescuda 
desa fonte orixinaria do ser levou
nos. claro está, a estudios filosófi
cos. á literatura. a precisar a for
ma oficial. suboficial ou supraofi
cial da historia de Galícia. ou seña 

· foi unha esmerada preparación de 
intelectuais. Pro partiamos da 
lexitimidade do ser. que implicaba 
un compromiso de fidelidade á te
rra. 

O ser galego é. antes de nada. 
un estado de conciencia. específi· 
co. cun trasfondo temperamental. 
Decátate que che estou talando 
do ano 191 5 ao mil novecentos 
vinte e tantos. despois xa viñeron 
os condicionantes pollticos; an
tón. ese ser galego require prá sua 
'afirmación socio-politica unha 
chea de condicións polas qU'e se 
loita. Fartindo diste punto. cada 
un proseguiu a sua roita. algúns 
ficamos fideles ao que poderla
mos chamar «instinto revulsivo» 
e hastra revolucionario. Pra es.o 
non hai máis que analizar os dife
rentes plantexamentos. dende as 
lrmandades da Fala. cun carácter 
netamente emocional, á primeira 
esperiencia polltica. que foi o Par• 
tido Galeguista. 

fidelidade a .. 
SI 

Na época da em1grac1on. can
do chegaron os esiliados. levaba 
vinte anos loitando polo nome de · 
Galicia: por primeira vez. un emi
grante pasou a formar parte das 
columnas do periódico máis im
portante de fala española. «La 
Nación»; logo. pasei moi pronto a 
Universidade. todo isto sin deixar 
de contribuir á formación da Fe
deración das Sociedades Galegas. 

Vostede escomenzou 
a facer a sua obra en ga
lego nunha época xa ma
dura, ¿por qué? E, ¿ ... 
representan «A Esmor
ga» e «Xente ao Ion~»? 

Escribln «A Esmorgai> aos se
senta anos. e ista tardmza estuvo 
condicionada pola mrña situación 
económica. Tiña que manter á 
miña nai. a uns sobriños. e ade
mais. do tempo que me ocupaba 
a colectividade galega. Fundei o 
único periódico de axitación e de 
violencia verbal. voceiro da Fede
ración das Sociedades Galegas. 
Había que subsistir. e a urxencia 
de certas necesidades básicas 
obrigáronme a marxinar un pouco 
o traballo de escritor. 

«A Esmorga» representa, lisa e 
chá, a desmitifi cación da narrativa 
galega. Todo o traballo novellstico 
anterior partia do suposto de que 
eramos unha raza. acougada. per
fecta .... entón eu púxenme a des: 
cubrir o outro rostro do home ga
lego. a parte esperpéntica iniciada 
por V11lle-lnclán. cunha vida crua. 
ruda. cunha linguaxe forte. direc
ta. Esiste unha tendencia á idea
lización. hastra Niera Vilas estiliza 
os personaxes. que son sofridores 
pro neles non se perfila un esforzo 
vital por sair dise marco un tanto 
fatalista. En «A Esmorga». viven 
e morren facendo burradas e dis
parates. que é unha das dimen
sións da historia galega que está 
no xermolo da nosa vida feudal. 
unha vida de loita. de disparates. 

¿Cál é a sua postura 
ante a oficlalldade do ga
lego? ¿Pensa que pode 
ser somentes unha rei
vindicación de tipo cultu
ral ou polltica? 

'Non. non. non. é máis que 
nada unha necesidade inherente 
ao senso de ser galego. O idioma 
non tén que cooficializárnolo nai
de. ternos que oficializalo nós; o 
dla que señamos un pobo de ta
lantes en galego non terá'n máis 
remedio·. que financialo, porque 
senón. pódeselles apoñer que eles 
mesmos son os que propugnan o 
separatismo. Agora semella que 
hai certa capacidade de endós
mosis nistes señores dos pactos. 
dos consensos. pra ademitir car
tas cousas; ademais. estanse 
comprometendo moito e xa non 
poderán dar volta atrás. A coofi
cia lidade é un feito normal. se nos 
poñemos a conquerir unha auto
dispoñibilidade inmediata. sentida 
polo resto dos españoles. o inhe
rente é que eso se esprese nun 
idioma que tén'.que ser cooficial 
pra entendérmonos os uns cos 
outros. 

¿A qué se debe q~e 
non haxa unha poesia vi
tal, estilista, frente dou
tro tipo de poesia politl
ca. criticada dende a in
telectualidade progre
sista como partidista? 

Cando aparece Walt Whitman 
como poeta social. sinxelo. vitalis· 
ta. non deixa de producirse outro 
tipo de poesía. Asi. cando xurden 
0s litadores. xa no século XI 11 os 
Cancioneiros de «escarnho e mal 
dizern protestaban nun linguaxe 
que hoxe non nos astreveríamos a 
usar: logo Rosalía. Curros. Lama_s 
Carvajal. Pondal. que protestaban 
coa morriña dun mundo prehistó· 
rico. un mundo dos celtas. dos 
piñeiros. dos penedos. a sua pro-

sentir prJ!sa. aceleración, os rapa
ces (os novas escritores) non me
ditan nin' estudian. non van ao 
fondo. Teñen presa polos pre
mios. están escitados pola popu
larida'de. entón, non se pode talar 
durf frente coerente como o hou
bo deica hai pouco que o forma
bamos: eu por cronoloxla, Mén
dez Ferrln por perfección. Neira 

. Vilas pola brillantez do seu estilo. 
buscábamos a cancelación dos 
valores tradicionais e das estruc
turas confosas. Agora advlrtese 
unha xeneración de estudiantes 
que levan o protagonismo único 
que houbo eiqul de oposición ao 
réxime. Pelexaban cunhas consig
nas simplistas. necesarias e va
lentes; nembargantes. niste intre 
non se pode seguir improvisando. 
a base tén que ser moito mais 

1 coerente e non abonda con califi
car a un señor que está falando de 
pro-burgués ou imperialista. lso 
son trapalladas, armas da clan
destinidade en certa maneira he· 
roicas. pro manter ese tipo de 
simplificación seméllame unha 
causa absolutamente negativa. 
Vivimos nun tempo de diálogo. de 
supoñer que os demais esisten
tes. que se pod·e ser non marxista 
sin se.F fascistá. 

testa 1ba envolta en saudade. To
dos iles exercían e mantiñan unha 
actitudes contestataria. Claro que 
o término social, reprimido e 
clandestino si con il se quer es
presar socialista, niste senso 
esta concepción pasa a convertir
se nun feito novo. Porque tanto a 
corrente politica como as proiec
cións esistencialistas poden con
vivir no panorama cultural sin 
desvalorizarse nin anularse, posto 
que o home esiste en moitas di
mensións. por unha banda as so
ciais e pola outra problemas de 
asistencia. de esencia. si é un pa- . 
saxeiro por ista vida ou si é un 
home destinado a unha perpetui- ' 
dade. Méndez Ferrín insinua ese 
camiño. esa volta ao ser que non 
desminte a poesía de Manuel Ma
ría ou de Arcadio López Casano
va. nin a de Celso Emilio, que a 
pesares de todo non se esquence 
do plano humano. 

Partindo da sua pro- · 
pía esperlencla, ¿cómo 
ve á Galicia de hoxe no 
plano cultural? 

A min paréceme que hai unha 
certa precipitación en valorar istas 
cousas. O outro dla presentouse 
un libro en Sargadelos. do que 
Carlos Casares realizou a parte in· 
troductoria. pro da disertación 
qlle fixo o autor deducíase en sín
tesis que a narrativa escomenza
ba 'na sua novela. punto criticable 
e. i¡or demáis. inxusto pra nó·s. 
que dende logo traballamos pola 
cultura galega. 

Nós partiamos dunha asunción 
e visión de todo o anterior e do 
que nos era posible facer agora 
mesmo. en canto á perfeccción do 
idioma. os temas. o estilo. xogaba 
unha intención pro non a nivel 
ideolóxico. Pro tiñamos a modes
tia de' sentirmonos homes de 
lransición. Actualmente. déixase 

A literatura. como algo novo. 
responde sempre a un fenómeno 
xeral: si o medio social está revol
to. sin clarexar mlnimamente ce
cais seña natural que se produzan 
iste tipo de reaccións. 

En término• poUtloo
socials, pódese talar dun 
grado malor d ,e concien
cia no pais, no sen•o na
c ion a 11 s ta, durante a 
época da República ou 
hoxe? 

Máis que de conciencia. o que 
haberla que establecer sería o de
gran de diferenciación. Nós non 
nos astreveríamos a pe'nsar que 
se poidera falar de autodetermi
nación. aínda que xa Lamas Car
vajal di sempre «nación galega». 
Esa espresión era unha paradoxa. 
ou seña. discutida nun nivel teóri
co. O nacionalismo era u'n soño 
difuso que tén a sua primeira es
presión cientifica nun folleto ad 
mirable. «Teoría do nacionalismo 
galego». de Risco. pro iste pla
texamento decorrla en términos 
de posibilidade. non do condicio
riamento total ; a nación é posible. 
pro o que hai que facer agora é ... 
Cuestións concretas e evolutivas. 
Era, dende logo, un punto de par
tida tlmido. 

O nacionalismo actual é unha 
apetencia difusa e minoritaria. pro 
moi forte. e asegún as tácticas de 
comunicación que istes visiona
rios teñen do seu propio traballo. 
pode ser moi fecunda no día de 
mañá. a condición de que atopen 
programas mínimos. liñas de coe
rencia, respeto. capacidade de 
diálogo e non de berro. As posibi
lidades do nacionalismo son de 
infiltración lenta. dunha dialéctica 
pausada. de convencer. non de 
vencer: entón. probablemente. se 
é oportuno tanto social como po
liticamente que Galicia seña unha 
nación, hase conouerir. 

~ARITA OTERO 
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Edificios públicos 
que se abanean 

Os edificios públicos.' os edificios que corren por 
conta do Estado. os edificios que son pra cubrir un 
servicio, son tamén. maiormente, unha das bases da 
especulación e o fraude pra as empresas 
constructora s. 

O caso da Escola de Maxisterio de Santiago é un 
máis. Collémolo como exemplo. Por todo o noso pafs 
e cando se inicia o erguemento das concentracións 
escolares. por exemplo, tamén se espallou o costume 
de ter que cimentar duas ou tres veces ou ter que 
apuntalar os muros. 

E as empresas empregaron . a fondo a mecánica 
de crear filiais que quebraban ou desaparecían 
despois de esgotar prosupost9s, traba llar con. obre iros 
eventuais· e sin asegurar, sacar beneficios do fraude 
social. neste caso amparados pola mecánica das 
1 nstitucións do Estado Español. •· 

O caso tamén é que este tipo de cousas han 
continuar hasta que muitas outras dean volta. 

Hai anos que os alumnos. os -asegún se di- deu por arrema-
profesores e máis o personal non tada a obra mmhas condicións tan 
docente de Maxisterio. en Santia- deficientes que ao pouco tempo 
go. ·están pasando os cursos a houbo que apuntalala. 
alufar edificios que nangúns casos VIGAS E COLUMNAS 
non corresponden siquera ao Mi· ROTAS 
nisterio de EdLI<;:ación e Cencia. O primeiro prosuposto co que 
como é o caso do «Burgo de Na- se pensaba facer o colexio de 
ciones» e en ningún á propia es· Prácticas. a escola de Maxisterio 
cola. agardando por un edficio en e unha residencia pra alumnos su· 
construcción. escomenzado fa1 perou os 80 millóns de pesetas. 
anos por unha empresa vatenc!a· Unha vez feíta a estructura inter· 
na. na da obra a empresa deu de 
· Cecais o primeiro erro deste quiebra. 

edificio poda localizarse no plano A escola. que naquel intre es
orixinal realizado polo arquitecto taba en S. Jerónimo. pasou pra o 
Moreno Barbará. que pra máis. «Burgo de Naciones» e mentras 

tanto sana vn no110 prosuposto e 
unha nova contrata. desta vez a 
cargo da empresa Entrecanales 
que continuou as obras sobor da 
estructura anterior. 

No ano 71 o Ministerio de In· 
formación e Turismo. co gallo do 
ano Santo. obligou a desaloxar o 
Burgo pra hospedar turistas e os 
cte maxisterio escomenzaron o 
curso no Colexio de Prácticas. 
onde están aínda hoxe pese a fa
lla de capacidade física pra non 
má1s alá de 800 alumnos. sin 
contar biblioteca. oficinas. etc. 

Cando o peligro se amosou de 
tal xeito que apareceron vigas e 
columnas rotas. e logo de facer 
galicatas. unha inspección do mi
nisterio comrpobou que as placas 
tiñan cemento somentes polas 
be1ras e escombro no medio. que 
a calefacción non funcionaba 
(nunha ocasión sacaron dos depó· 
sitos do combustible 1.000 litros 
de auga). a instalación eléctrica 
con deficiencias por todas partes 
e xa a molladura deteriorara a 
moqueta nalguns locales. 

«Entrecanales» fixera o traba· 
llo con empresas subcontratadas. 
feito que lles permite evadir as 
responsabi lidades a todas. e pa
rar. como fixeron. cando lles deu a 
gana. 

Agora a Universidade. e cecais 
non seña a derradeira vez. deu ou
tro prosuposto e unha nova em
presa está realizando labores de 
apuntalamento e arrematando o 
edificio. ainda que as dúbidas ao 
redo~ del tan pensar que logo que· 
dará inutilizado. 

CONCURSO· «AS 
NOTICIAS DOS NENOS» 
Pra todos.os nenos hastra os 12 anós. A NO.SA !ERRA convoc.a 
un concurso de Redacción. Trátase de relatar. literaria ou gráfi
camente - ou ambolasduas- a noticia xurdid~ no entorno fa.
miliar ou' escolar que máis che chamara a atención: por. calqu~na 
cousa que fora. Podedes mandar as follas que queirades denan
tes do ti de xaneiro do ano que ven - 1979- a A NOSA TE
RRA. «As noticias dos nenos». Rúa Troia. 1 O, 1.º Apartado 
1031 . Santiago. Premio SOLPRESA. 

A NOSATERRA 

AOBNOSOS 
SUSCRITORES: 

Anímese! Aínda está a tempo de entrar no sorteo ¿? Non. 
non talamos da lotería Falamos de .. Pro vai ser millor que esco
mencemos polo primeiro 

Nós (A NOSA TERRA) sabemos o esforzo que a vostede lle 
costa o pagar o periódico todo xunto e por adiantado. Entende· 
mosque se lle faga costa arriba ... E queremos achaar un pouco o 

. camiño. ¿Cómo? Pois ofrecéndolle un galano. Mire. Pra todos 
aqueles sucritores da A NOSA TERRA. hastra o 31 de nadal do 
1978. sortearemos un viaxe a escollar por calquera destas rutas 
galegas: A ruta do Salnés. a ruta de Bergantiños. a ruta do Ribei
ro. a ruta da Terra Chá. a ruta dos Pazos. a ruta do Norte e .a ruta 
dos Balnearios. A cada cal millor. Pra que vostede sinta que o 
seu esforzo non foi en balde. Pra que sinta que a nosa terra ten 
unha deuda con vostede. 

A NOSATERRA 
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N ° 41 I Do 8 ao 14 de Nadal I 1978 

1 



o 

"\, 

)-

le 
e-
o 

)S 

fo 
as 
3¡ .. 
ta 
o 

en 

78 

o PAPEL DA cu·L TURA 

No outono de 1920 sal á luz en Ourense o pri
meiro número da revista NOS; titulábase •Revista 
mensual de Cultura Galega•, era órgao da •Socie
dade Galega de Publicacións NOS•, e facía a se
guinte declaración preliminar: •OS colaboradores de 
NOS, poden ser o que Jles pete ... con tal de que 
poñan por riba de todo o sentimento da Terra e da 
Raza, o desexo coleitivo de superación, a on:¡ulosa 
satisfaiclón de seren galegos•. Durante a dictadura 
de Primo. de Rivera non se publicou a revista -xu
nio do 1923 deica xulio do 1925- e o derradeiro 
número é o 137-138 de maio-xunio do 1935. 

O conxunto de redactores da revista constitúen 
o que se chamou grupo NOS, ou xeneración NOS. 
Aoarez como director Vicente Risco, como xerente 
Arturo Noguerol, como redactor-xefe Xavier Prado 
(lameiro), algúns inclúen a Castelao, pois ostentou 
o título de director-artfstlco, diseñou as tapas e 
impúxolle o nome á revista. 

Partindo dun análisis e estudio da revista, ob
servamos en canto á temática que fundamentalmen
te é unha revista literaria (304 artículos) e de poe
sía (210), sumando moito máis da mltade dos ar
tículos da revista durante todo o tempo de publi
cación. Outras temáticas importantes en canto ao 
número son etnografía-folklore ( 128 artículos) e 
Arqueoloxfa·Prehistoria (73), que ao deco~r~r dos 
números da revista van collendo pulo, escnbmdose 
maior número de artículos con esta temática. O res
to dos temas están a bastante distancia en canto 
ao número: Arte (43), Política (32). Filosofía (30) 
e Historia (29). 

A revista estaba aberta ás curiosidades e nove
dades literarias do país, europeas e das peninsula
res sobre todo portuguesas e cataláns. Entre as 
europeas é de salientar unha traducción ao galego 
do ·Ulyses• de Joyce, de Otero Pedrayo, primeira 
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fe ita en língua románica, ou outro artículo sobre 
Maiokovsky de Emi lio Pita. O tipo de temática es
collido é elitista, en relación á situación do pais, 
analfabeto en todo o que se refería á sua lingua 
e cultura, o que sitúa os temas tratados (prehis
toria, arqueoloxía, literatura), moi por riba do nivel 
cultural que tiña naque! intre o noso pobo; non se 
fa la apenas de temas cotiáns, e cando se fai é 
dende un plano puramente idealista, evitando o ro
ce coa realldade social. 

Os acontecementos políticos apenas aparecen 
reflexados, únicamente o feito da desaparición da 
publicación da revista na dictadura de Primo de Ri
vera, a escasa relevancia dada á chegada da Repú
blica española por uns homes republicanos, libe
rais e federalistas, e sobre todo nos • Día da Pa
tria Galega• que merecen un estudo máis detido. 
xa que o 25 de xulio de 1930 trae catro artículos 
de política que tratan o significado no día, a gale
guidade e a autonomía; o 25 de xulio do 1931 canta 
cunha totalidade de 18 poesías e o 25 de Xul io do 
1932, cunha antoloxía da peosía galega, non apare
cendo ningunha referencia esplícita ao día, nin 
nestes nin nos anos seguintes (33 e 34). 

Na nómina de autores, hai un predominio do 
grupo ourensán que encabeza Vicente Risco, xunt:> 
con Otero Pedrayo e Cuevillas, que aferrollan ideo
lóxicamente á revista. dándolle un carácter marca
damente culturalista e elit ista; síguenlles en im
portancia, en canto ao número de artículos publi
cados, Bouza-Brey e en moita menor medida Cas
telao, Carballo Calero e Filgueira Valverde. 

Vicente Risco foi un home dunha cultura abraian
te e europeista, autor dunha importante obra en 
español e en galego. Publicada na revista, dende 
o ano 30 deica o final. unha xeira de artículos baixo 
do título ·Da Alemaña• e logo ·Mitteleuropa .. nos 
que pensando n:i Europa das etnias e pequenas na-
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cións, se amosa atraguido polo mMitarismo alemán, 
e influido, igual que outros da sua xeneraclón, polo 
celtismo. 

A presencia de Castelao na revista é cativa, 
limitándose a figurar como director-artístico e cola
borar moi de tarde en tarde con algún dibuxo ou 
mostra da sua narrativa, non apareoendo dendo 
o ano 30 nada máis que nunha ocasión en colaboura 
con Bouza·Brey. Datos éstes tirados do estudio da 
revista NOS, que contradice a tesis de que Caste
lao forma parte do grupo NOS, xa que en toda a 
época republicana non oolabora na revista, nin apa
rez vencellado nin política nin ideolóxicamente ao 
grupo. 

O papeí desempeñado pola revista NOS no eido 
cultural, foi o de darlle á prosa galega unha maio
ría de edade e unha categoría e cultivo artístico 
indubidable, axeitaron o idioma prá espresión cien
tífica, representando a función de achegar á nosa 
cultura os avances europeos, facendo da revista un 
centro de recepción da cultura europea do momento. 
No eido social, representa os anceios dunha fidal
guía e pequena-burguesía galega, que ao tomar un 
tímido contacto coa realidade social do país, ofre
cen unha vía de escape a traveso do seu europeis
mo a ultranza e esaltación dun cel tismo vago e 
impreciso. No eido político, un intento de bascular 
o nacionalismo galega cara á via culturalista e eli
tista, alonxada das clases populares, representada 
na postura política do gr .ipo de presión fundamental 
na revista NOS -o grupo de Risco- e reflexada 
na ausencia total da cristalización dos avances do 
nacionalismo galego naquel lntre histórico (a lolta 
polo Estatuto Galega). e significa á longa unha 
clara ruptura coa ala progresista do nacionalismo 
representada por Cast•l•o. 
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«Non que,. que se toque p,.a 
por e so, eu non noto mlllorb » 

· «0 .cáncer é unha cousa moi doadiña de curar. moi 
doadiña. e témola todos.cando dicen esto os médicos 
é a 'pura verdá»-esto é o que nos dice o cu'randeiro 

de LARIN - . ((E unha cousa moi insignificante: son 
dous osos paralelos (cuia posición marcaba o 

curar.deiro cos seus Indices) e unna vea que pasa polo 
medio e que pode inflamarse si por un disgusto ou por 

un esforzo hai contacto destes osos. e ahí está o 
cáncer». Si eu. polos medios que señan. os volvo 
colocar na posjción primitiva. o cáncer desaparece. 

sempre que a persoa non esteña invadida. ooraue si tén 
comido un pulmór; ou ca lquer parte do corpo. non llo · 

vou poñer de lata». 
O curandeiro dice que el ve o cáncer situado entre 

o corazón e o estómago. pro que ninguér. pode operalo. 
pode afectar a l:alquer parte do corpo. 

fundamentalmente as máis er.feblecidas. «así que eu 
morra. ningµén será capaz de cura lo». 

A ·medicina popular. popul,ar e 
marxinal no noso pais. adequire 
sempre unha importancia rigurosa: 
nun principio a xente recurria aos 
curande1ros pra sandar de enferme
dades coma a lcteria. Herpes. Calda 
da Esp1ñela e da Paletilla, Lombri
ces. Erisipela. Mal <'o Aire. Mal do 
Ollo. etc Os O!Jr'ar Jeiros. sempre 
con remedios éaserros e superst1-
c1ón. facían que a. ¡¡ente curase 

Cada enfermedade tiña unha 
oracrón e asegún as distintas zonas 
do país. aínda prá mesma enferme
dade recetábanche harbas diferen
tes. Pócfese por o caso da diarrea. 
por.exemplo. que se curaba atando 
os pés xuntos con follas de corriola 
a que os curandeiros tiñan unha co
pla que somentes sablan eles: 

Teño unha planta na horta 
que ne chaman comola. 
P.ara talar ti conmigo 
cómpreche un ano de escola 
E os cólicos curabano~ con un té 

de escrementos de pitas. esto tén 
boa relación coa medicina cientM-' 
ca. xa·que esiste hoxe un producto 

--.!armacéutico pra· curar ilsta enfer
medade. ieito. precisamente. con 
escrementos de aves. 

Dous tipos de enfermedades 
eran as que curaban astes homes 
con poderes paranosmasis: unhas 
enfermedades psicol6x1cas que de
saparecen coa confianza no curan
deiro e a arela de curar ésta é a es-

plicación dos milagros do Corpiño. 
por exemplo e outras enfermedades 
físicas que os curandeiros sanaban 
con harbas e inclusive algunhas ve
ces con efectos tamen psicolóxicos. 
Neste derradeiro caso a curación 
non é tal. -senón que é somentes 
unha consolación do enfermo que 
logo volve en moitos casos a recair. 

Agora atopamonos con outros 
curandeiros diferentes e a xente vai 
á percura deles pra c•nar as enfer
medades má1s usua1s dos diagnós
ticos da medicina oficial: Artrosis. 
Reuma. Artritis: M al do ffgado. os 
Pulinóns. etc. Nalgúns dos casos. 
estes curandeiros, pra curar calquer 
enfermedade que seña. non utilizan 
medicamentos nin herbas. somen
tes. un poder que poseen -asegún 
eles- que lles permite curar as en
fermedades dos humanos; no caso 
concreto do curandeiro (!e LARIN. 
<<quer crean. quer non crean en min. 
si unha persoa me dice cúrame. eu 
póñoa en cura. e si cumple o r~xime 
que lle dou. sana». O réxime aoque 
se retire cáseque nurica pasa de 
ser: «en 25 dlas non treballa. non 
colla mais de dous kilos de· peso e 
non toque a escoba». 

MENOSaRUXAS, 
MAIS CURAND•l!llOS 

«En ·Galicia non hai bruxas. hai 
curandeiros que practican unha me
dicina folk. pero que debla estar le
galizada» . é a opinión encol deste 

M61s de cen persona• dlarla-.pa e 
á perou,.a de -úde ... v6n •ente d 

MEDICI 

<<EU 

.. o poder que eu tei\o 
podo tranaferllo a nlng 
na pra 01Jrar, e alnda 
mesmo.» 

tema de Alonso del Real. catedr 
co na facultade de Historia en S 
tiago. Esta medicina marl<inal t 
nembargantes. un aspecto negat 
porque crea unha desconfianza 
medicina cientffica. «r¡in médt 
nin mndicinas despois de 11 a 
me valeron pra nada». é o que 
conta unha señora que agarda 
no en Larln. 

Cecais non seña o curandeiro 
mentes o que. cura. a pesares 
seus innegables poderes para 
mais. senón. exudado pola c¡ip 
dade de autosuxesti6(1 da pers 
usando en moitos .casos segu 
mente telepatfa; a unha señora 
iona de Vigo con reuma crón 
anuncioulle a sua millorla a partir 
cetro dfas. e asegún ela. efecti 
mente chegou a miÍlorfa. E tam 
co son estas os únicos homes 
poderes pouc:o .normais: quix 
mos lembrar 'os "\iumerosos es 
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e do~ p•I••• ••tr•nxelroa . .. 
«Connoeco flxo mllagroe» 

MARXINAL 

URO O CANCER>> 

•o• hum•noe non 
o n neoeelto medlol
re•n, en mln ouro o 

responsadores. cáseque en 
rroqu1a un Homes cun forte 

de premonición aos que•recu
ueles paisanos que perderon 
llas e tañen medo que de noi-

o lobo. ou aquela na1 que lle 
u o filio prás Américas. 
almente os arresponsado
n celibatos que telien que ta
imprescindibles pra que o 

deiro u o sobriño ao cargo de casa 
ares mita nela. 
para áctica da me~icin11 marxinal 
1 c¡¡pa randeiros é mbi diferente. al -

pers eles. a inda sendo médicos .. 
segu dicina naturalista. outros cul 

J1'ora les mesmos as harbas que 
crón van recetar pras diferentes 

partir edades. é o caso. por exem
efecti Tomás de Reborido. Todos 
tamp da que · curan non saben 
mes e pra que o pecante os crea 
quixe as suas teorlas e apoianse 

ntración que pode darlles o 

fervor rehxioso que poseen: que si 
tal herba é boa pro pelexo porque 
ten a mesma coor ou que si aquela 
planta é curativa porque o dixo Sta. 
Brixrda 
IR A LAAfN EN 
PERCURA DA SAUDE 

Sí. na carreteira de Lugo a Sarria. 
orto kilómetros antes de chegar a 
esta vrla. un letreiro mandanos prjJ 
celtrgos a esquerda por unha carre
teira con mil baches que fan longos 
os cetro kilómetros. Ainda non ben 
pasáramos Celtrgos. o noso amigo 
Paco av1sanos que a Sra .. con toda
las trazas dunha muller labrega. que 
camiña d1ante do coche era a mu
ller do «adivino». Ao parar aceptou 
a convidada de subir no coche e ela 
mesmo fo1nos dirixindo por unhas 
corredorras cheas de lama polo me
cl10 dunhos corballos deica un lugar 
onde había coches con matrícula 
c1P1quí e daló. unha eirexa e algun
has casas. D1ante de unha delas. no 
alpendre que teñen á porta cáseque 
toc1as as casas labregas. muita xen
te con características di\lersas. ó 
carón da casa un lugar bulleiroso 
onde aparcan algunhos coches. per
lo unha palleira con maquinaria 
agricola e alpacas de palla ou har
ba. albergue no vran de muitos en
fermos que non podían pasar con
sulta e un pabellón de construcción 
recente con estructuras · modernas 
prá' 1 8 vacas. E a casa do curandei
ro. Antonio López. que tamén ten a 
sua teoría xustificativa: «eu teño un 
poder. señor. é un misterio. un se
creto. unha oraci6n cortiña» . 

«Mesmo paresCfl cousíi del de
monio)) é o que tala aquela xente 
que agarda o seu número desespe
rada por entrar. confiada en q'ue vai 
curar. e cos seus detalles. unas fan 
creer aos outros que «ese home fai 
milagros». Un letreiro á porta prohi
be entrar aos pecantes na taberna 
de ao lado e si alguén entra. ou 
mesmo o tasista que os leva. néga
se a consulatlos; a Sra. da cantina 
pansa q.ue «o curandeiro se entera 
somentes cando a sua muller. o fi
lio. a nora ou el ollan entrar ou sair 

á xente» Agora. polo si ou polo non. 
na cantina r.on entran ningufm. 
¿ATINA OU NON ATINA? 

«Todo é un milagro -comenta 
unha nai que agora vén consultarse 
ela e que xa lle corou un tillo-: o 
primeiro día d1xonos. polo neno. 
que trña un parálisis. que curalo era 
coma partilo Pn anacos e unilos ou
tra vez. 

O neno que estaba con unha par
te do corpo rnut1hzada. pra comer 
erguía coa man sana o outro brazo. 
e má1s aquel dia. que fomos comer 
a Samos. o meu nano escomenza 
.con co1telo e tenedor en senllas 
mans a comer casi normalmente. e 
pouco a pouco fo1 mellorando que 
case hoxe non se lle nota. 

Este Sr. tén un misterio que non 
llo di a ninguén e con el fai milagros: 
non podes. eso si. tocar a escoba. 
nin siquera movela deiquí pra aló». 

Tamén outras personas que xa 
foron má1s veces aínda nón detec
tan m1lloría. pro como creen no cu
randeíro. atribúenlle a tardanza da 
sua m1llora ao total rncumplimento 
do réx1me. cmon podíamos collar 
má1s de dous Kg de peso e na casa 
da aldea ben sabe Vde como é» 

De cinco en cinco vai a xente pa
sando pola coc1ña do curandeiro. 
Antonio López. e nós tamén pasa
mos pra despo1s de talar un mtre 
con el decirlle que me consultara 
Pediulle ao fotógrafo que saíra e sin 
ningún recelo. parece que collendo 
unha mente nova. mándame sentar 
nunha das duas sillas que habla na 
cociña. o mesmo que si fose cortar
me o pelo na sala o silencio daquela 
era sepulcral «xunta os pés. ergue 
os brazos». cando éstes estaban en 
posición horizontal. abóndame as 
muñecas coas suas mans e érgue
mas deica tocar unha coa' outra: da
quela pregúntame si me sofoco ao 
andar. e ante a miña resposta nega
tiva faime descender os brazos. tan
ta outravolta o pulso e despois de 
pasar diante miña dime que tiña 
unha infeción aos oasos e a gorxa. 
Logo de anotar o nome. veise coa 
libreta fora da cociña. aos cinco Q'li-

nutos volta. repítame os mesmos 
movementos e mándame estar 25 
días sm traballar e sin beber alco
hol 

Ceca1s si Vd. sigue enfermo ou 
está mal e non sabe Que enferme
dade tén seña porque non foi aír.da 
xunto do curandeiro de LARIN. un 
labrego de 65 anos que dende ha1 
catro está consultando a unha me< 

cha de cen personas dianas dende 
as sete da mañá ás altas horas da 
madru!'Jada. neste tempo número 
que porle duplicarse no vrán 
. A rapaza da cantina cóntanos 
que «primeiro escomenzou con -va
cas e como éstas non creen. non 
sanaba ningunhan 

XOSE R. POUSA 
XOSE LUIS CELEIRO 

DO «MAL DE AIRE» 
A TUBERCULOSIS 

As er.fermedades ou males nas 
mar.s dos menciñe1ros foron cam
beando co tempo. A lgur.has has
tra desapareceron gracias a que 
os avances tecnolóx1cos e a medi
cina científica forzaror. a posibili · 
dade da sua curación e. sobre to
do. demostraron que tiña1; maior
mer.te ra1games físicas e nor. <cso
brenaturaisi> coma se entendia 
r.as er.fermedades descor.ocidas. 
E tamén. a mil lor alimentacrór 
-que dismir.uiu os casos de ra
qu1t1smo. abultamer.to de ventre. 
etc nqs roer.os- tivo a sua in
fluencia na sustitución da espe
cializac1ór. dos mer.ciñe1ros 

A enfermedade máis común 
era noutros tempos o «mal de ai
re». E precisamente era a máis 
c_omúr. porque cando r.on habla 
onde encadrar unha enfermedade. 
por rara. r.ova ou polo que tora. 
falábase decor.tado do <<mal de 
aire». Conoci~nse con este nome 
todos aqueles síntomas. transtor
nos e doenzas que. producir.do un 
estado de febleza xeral do orga
nismo ou unha afección da piel. 
casos debidos ao ,aire que emana
ba unha persoa ou animal tanto 
vivo coma morto. ou o que proce
de dun astro ou de determinados 
sitios ou lugares. 

No caso dos animais. a emana
ción podía ser dur.ha limacha. dun 
boí. dunha cobra choca. dunha 
gata preñada. etc.: e no caso das 
perso.-as. dunha muller no perlo-

do mer.strual. embarazada. de 
xudeu. de Cnstiar.o. de escomul 
godo vivo. etc Podla ser tamér. de 
cadavres. de astros ou ob)(etos. 

No caso dP que a er.fermedade 
fora 1r.far.11I -xeralmer.te era ra
quitismo por def1c1ente alimeryta · 
ciór. 11atábase case sempre !:or, 
baños ao C<ft1vo con diferentes n· 
tua1s e mis1t< a <;J n cada lugar de 
Galrc1a O trataniento dos adultos 
-sor. mo110 menos os casos - é 
distinto por ser mor outras as ma
n1festac1ór.s de er.fermedades 
coma a neuras1er.1a a tuberculo
sis ou o insomnio. etc 

Poderíase cor.s1derar como se
gunda erfermedade en importan
cia estad1st1ca o e<mal de olio». 
conocendose en tal nome «todas 
as enlermedac!es ou molestias de 
que poden ser víctimas un animal 
ou unha persoa. tanto r.a sua ne
neza coma na sua edade madura. 
e debidas á acción mefítica da 
ollada dunha persoa que quere 
mal» . Botarase m¡rn. pra curar o 
«mal de ol io». á figa. ao allo - os 
animais-eo sa1r cara a feira untá
bar.se. por exemplo- camisas de 
cobra. etc. 

Outros males de relativa im
portancia eran a calda de Paletilla. 
do Calle1ro. da Espinela e «Asadu
ras». as Belindas (manchas nos 
olios). 1ctiric1a (ollos marelos). 
lombrices. etc 

A. L. GALOCHA 
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¿GALEGO E\OU PORTUGUES? 
¿E o galego, estrictamente falando. portugués? 

Evidentemente, non. Outra pregunta: ¿é o brasllei
ro, estrictamente talando, portugués? Tampouco. 
¿Por qué? Porque, por exemplo, o galego di biño 
por vinho, chamar por •xamar .. , chober, por •xover•; 
e o brasileiro di vinche por vinte, chiña por tinha, 
mojchi por morte. E unha terceira pregunta: ¿ad. 
miten o galego, o portugués e o brasileiro unha or
tografía común? Eu creo que sí. ¿E ·desexábel? Ta. 
mén. Porque faci'litaria enormemente o entendimen
to entre os nosos pobos, a nivel, por exemplo xor
nalístlco, editorial, diplomático, comercial. ¿En 
que idioma escribiría (non digo falaria) unha Gali· 
za soberana? ¿No •galego• do Instituto de la Len. 
gua Gallega? Un delegado galego nunha conferen
cia internacional, ¿instlria en presentar documentos 
en galega castelanlzado? ¿Ou tal vez, fario en cas. 
talán? Ou se cadra os demais delegados o abriga
rían a traducilos ao francés ou ao Inglés, como ocu. 
rre hoxe, con documentos presentados nas presti
xiosas llngua alemana e italiana na grande maioria 
das organizacións lnternaclonais. Pero existen orga. 
nizacl'5ns (por exemplo a Organización Internacio
nal do Café, con sede en Londres) onde o portu. 
gués é non só lingua oficial (á que se traducen os 
documentos doutras linguas) senón tamén lingua 
de traballo (ou sexa que se poden presentar docu
mentos orixinais en portugués). E compre ter en 
conta que o portugués é a lingu::i oficjal de seis 
estados soberanos, 1lingua de moitas comunidades 
non independientes e mesmo lingua franca comer. 
clal. 

Ora, un documento escrito en galego normaliza
do (ver mais abalxol seria o mesmo que un docu. 
mento escrito en portugués, no que se refere a es
crita, sen por iso deixar de ser un documento ga. 

. lego na fala. Explicome: un andaluz pronuncia noxe 
por noche, ou lah casah por las casas, o que non 
lle impide aceitar a normativa castela na escrita. 
Un habitante de Volgograd pronuncia, con geada, 
Voljojrad, sen rexeltar a ortografía cirílica do ru
so común. E un americano pronuncia tomeito onde 
un Inglés pronuncia tomate. Ou un quebeaués .di 
travol por travall e un suizo alemán di jom inain por 
konm hlnein. O que estou a tratar de demostrar e 
que todas as Jinguas fornecen este tipo de exem. 
plos, e que unha mesma ortogrfía representa unha 
ampla pluralldade de fatas sen lles restar vixencia 
algunha e sendo úti l a todas etas polo f61to mesmo 
da unificación. 

E vamos ao terreo prático. Hai no galego escrito 
de hoxe unha pobre letra explotada que fai de to
do: o •X•: xente, xeito, caixa, sexo, exigir, 
ex-ministro ... ¿Por qué non facer división do traba
llo escrebendo a primeira obra de caridade pra li· 
brar a nosa sofrida lingua do xugo castelán, ainda 
que o •X• nos pareza tan galego (xa veremos mais 
adiante que non é así). Logo ternos os casteláns 11 
e ñ. que non costa nada aportuguesar: tenho, olho. 
Xa con esas, o galego, comenza a ter outro aspeito. 
Pero ainda hai máis: facer pode pasar a fazer, decir 

a dizer, escribir a escrever, cantaba a cantava, sin 
a sem, altisimo a altissimo ... ¿Como escreber unha 
pra que non se confunda con a uña? Pois asi: um
ha, algumha, ningumha, o cal, de rebote, nos 
leva ás terminaclóns: razón, pasa a razom, sain a 
saim, asin, a assim .. o que recolle a nasalidade ga
lega e facilita a pronuncia portuguesa. O caso da 
cedil la pode ser mais difici l de aceitar por non es. 
tarmos afeitas a el, pero non ten mais dificultada 
que a aprendizaxe da ortografia castelanizante ac
tual: cabei;;a, fori;;a. 

Despois ternos a cuestión de escreber palabras 
como frequente, cinquenta, o que leva certa difi. 
cultade pra o ollo afeito a ortografia castelá, e que 
ademais presenta o problema dos nosos catro, cal 
cando. Mais iso resólvess, coido eu, escrebendo 
quatro, qual. quando e pronunciando a galega. E o 
que fai o francés con quatre, quei, quand .. A ter· 
minación .bel está ben abonada na historia da nosa 
lingua, e non ofrece dificultade aceitar amável, te
rrível. Ao meu ver, a mais dificil de aceitar e a 
solución galego portuguesa da terminación -tio. 
nem: formai;;om, questom, solucom; polo menos 
para o noso ouvido actual, tan afeito como esta á 
solución castelá. Neste caso, que sería o principal 
•sacrificio• da nosa fala á escrita común, eu creo 
que ben se pode aceitar a ortogrfía unificada. dei
xando á pronuncia a liberdade de escoller entre 
formación, formazón, formasión e formaJon. Parez. 

me que é o único eón na singradura do noso idio
ma desde unha ·ortogrfía de castelán e 1 castrapo 
até a sua comunidade orixinal galegopor.'..lguesa. A 
unificación ben val ese sacrificio. 

E véxase que non se trata de • lusitanizar• a no. 
sa iingua (por exemplo non diríamos chefe, senón 
xefe, chá senon te, etc.), senón de galeguizar mals 
mellor dito, de a descastelanizar. En Vincios, aldea 
situada a uns dez quilometros ao sul de Vigo, e 
onde se formou o meu galego. dise iso, e non eso. 
ia, e non iba, ervillás, e non e.rvillales, veis (de vir) 
e non vés dlxollo (a eles) e non dixo-lle.lo, terreo, 
e non terreno, nacimento e non nacemento, liña 
non linea, viclño (bisiño) e non veciño (que sería be
siño, un biquiño, acastrapado). todo o cal ·eu xulgo 
bó galego e galego popular. Teñamos en conta que 
a mania de refugar todo contacto coa escrita por
tuguesa leva á castelanización (órgano, centrales. 
amable, por órgao, centrais, amábel) ou. pior ainda, 
á á castrapización (conexo. parexa, manoxo, cal. 
quera, aceira. por coello, parella, mollo, calquer. 
paseo, - inda que esta derradeira acera .. de face
ra, de face. está demasiado metida pra sacala fá. 
cilmente), e, en definitiva á dialectización. 

Eu creo que non se trata de ser .tusista• ou 
galeguista ou castelanista, senón de ser •sensoco
munista• de slmplesmente ter bon senso común e 
voltar á ortografía común (nunca .mellor empregado 
o termo) galegoportuguesa que es devanceiros de
cimonónicos non empregaron, porque no souperon, 
non quixeron ou non puderon (hai excepcións, como 
a de Marcial Valladares), cangándonos en cambio 

co •X• do castelán antigo (exército, dixo, exemplo), 
que son as verdadeiras galegas desde o ponto de 
vista histórico, etimolóxico e lóxico, en liña coa-: 
demais linquas románicas. 

Outro aspecto da castelanización do galego foi 
aceitar un só acento tónico, que non representa 
adecuadamente o noso sistema vocálico. Por exem. 
plo polo (Norte) e polo (con arroz). que deberían 
ser pólo e péllo; ou pé ·(de andar) e pe (de palabra), 
que deberían ser pé e pe en boa ortografía. E ta
men está a cuestión da separación si lábica: sério, 
continuo, língua, e non serio, continuo, lingua (ob. 
servese como hai quen escrebe língoa por sentir 
unha sílaba mais); e, consecuentemente, seria. fa. 
laria, non seria falaria. Haberla que eliminar o h 
de, por exemplo, prohibir: proibir. E escreber mu
seu. non museo; espirito. non espíritu. E. por su
posto, ao non ó. Tamén: fixo-o, en vez de fíxoo. 
fazendolho, non facendollelo; multo non moito; eli
minar os signos de pontuaclón iniciais ¿e a admi
ración do principio, etc. 

¿E moito pedir afacer a vista a ler galegoportu
gués en vez de galegocastelés? Por suposto, nin
guén vai adoptar a pronuncia portuguesa de ch, z 
(ou s intervocálico), j, v (que pra nós serán tch, s 
(ou c). x e b). Mais consideremos que xa agora 
pronunciamos Balenzia (ou Balensia), aber, Bitoria, 
embiar, inalar. por Valencia. haber (e a ver), Vitoria 
(e victoria). enviar. inhalar. Non costa nada escre
ber aldela, feio, idela, ele, aquele, como na prática 
se pronuncia hoxe en moitos casos. 

¿Inconvenientes? Recoñezo de ao principio ha
bería certo confusionismo nalguns aspeitos. Por 
exemplo na toponimia: Sangenjo, Corujo están. en 
efeito, escritos no que deberla ser o galego nor. 
mal (pero pronunciamos Sanxenxo, Coruxo). Pero 
Freijeiro debe ser Freixeiro, Seijas Seixas e 
Javier Xavier por razóns etimolóxicas. Por certo, 
na cuestión dos nomes de pía habería que pedir 
desculpas aos pais que lle poñen aos seus tillos 
nomes galegos. como Xosé. Xurxo. Xerman, Xulia, 
e explicarlles que non se perde nada con escreber 
José. Jurjo. Germán, Julia, e prounciar con •X• (eu 
mesmo me conto neste número de pais, cos meus 
fillos Xohan, Xavier e Xulia Tareixa). 

Non se trata, logo de aportuguesar a fala, senon 
de normalizar a escrita pra que o noso idioma non 
se allee innecesariamennte do tronco común e se 
recoñeza como o que é: unha variedade do galego
portugués, como o son o caboverdiano, o brasilei. 
ro. o algarvio, etc. E trátase de que o galego non 
se delxe asimilar cada vez mals (tanto na tala co
mo na escrita) polo imperial castelán, o que sería 
o triunfo final da política que iniciaron os Aeis Ca. 
tólicos hal cinco séculos, e que hoxe Madrid (por 
outro nome, a corte) gastaría de rematar •prote
xendo• a nosa "peculiaridade• vernácula coa nova 
constitución feita a base de Cortes e recortes de 
xastres a medida. 

Londres 



EUSKADI 
. """' campana 

baixo represión 
• OARSO 

O pasado fin de semá rematou en Euskadi a campaña constitucional cun 
espectacular desplegue de mitines e actos políticos organizados polas diversas 
formacións que funcionan por Euskadi. Debido á situación política na que se 
vive. os·esforzos de todos foron importantes. tanto como pra poder asegurar 
que os maiores foron realizados en Euskadi. 

Todo esto nun contesto de amplia reorP.sión ool icia l auP. levou á cadea a 
uns cincoenta presuntos mi litante$ de ET A. en meaio. por out_ra banda. de 
numerosas accións de ambas ramas aa organización armaaa. 

En Donosu. o PNV e o PSOE 
concentraron no pasado fin de 
semá unhas seis mil persoas no 
velódromo pero as ma1ores con· 
centrac1óns foron as protagoniza· 
das pola esquerda abertzale ca· 
racterizada sempre pola sua gran· 
de capac1dade de mov1h:i:ac1ón 

t11 uonost1. ás poucas noras oe 
que rematara un do PSOE os par
tidarios de Hern Batasuna con· 
centraron a unhas doce mil per· 
soas O acto durou ao redor de 
doce horas e t1vo como protago· 
nistas aos >ca conocidos Monzón. 
Letamendia. Z1luoaga Ha1 que 
decir tamén que o berro má1s pro· 
nunc1ado ao longo da sesión 101 o 
de <cETA. hema zurekinu 

O mesmo domingo. en Bilbao 
Euskad1ko Eskerra celebraba unha 
utxamcoba polit1ca11 -a trad1c10· 
nal festa da mantanza do porco
á que as11uron unha cant1dade de 
persoas que oscilen entre os se
tenta e os cen mil asegün as d1· 
versas fontes Euskad1ko Eskerra 
alugou pra 1ste acto o salón de 
uFeria de Muestrasn de Bilbao. e 
nos d1s11ntos pabellóns podlase 
asistir aos fest1ve1s de müsíca 
rock canción basca. teatro etc 

Había restaurantes vexetananos e 
norma1s. bares de diversos tipos. 
tandas de troles. e «Stands» de 

&.ewmendia. 

organizac1óns poti11cas 1nv11aoas 
saharahu1s Smn Fein. os portu· 
gueses de Sara1va de Carvalho os 
oaleqos da U PG 

AS POSICIONS 

E:n relación ás posturas de cara 
ao referéndum. pode decirse que 
a esquerda abert?ale. ao traveso 
de Euskad1co Eskerra e de Hem 
B,atasuná adema1s dalgunhas pe· 

tlio centro Teleaforo Monzón, o •in,bolo anll-e•peñol 

quenas formac1óns <Ja esquerda 
estatal p·onunc1áronse polo 
NON O PNV xunto a ESEI MC e 
OIC pola ABSTENCION e os de· 
ma1s UCD PSOE PC etc oolo SI 

As argumentac1óns dos aos· 
tenc1onistas e a dos que están 
polo Non fan continua referencia 
a que niste pro1ecto const1tuc10· 
nal non se recollen os dere1tos 
h1ndamenta1s do pobo basco e 
aseguran que pra romper os te1tos 
const1tuc1ona1s no Estatuto de 
Autonomla a negociar con Madrid 
é necesario mostrar un alto grau 
de d1scontorm1dade En Euskadi 
non preocupa o voto nega11vo da 
estrema dere1ta pole sua escasa 
mc1denc1a 

Os que están polo SI son os 
partidos que l6x1camente part1c1· 
paron na elaboración oo pro1ecto 
e centraron toda a sua propagan· 
da en que a sua aprobación é un 
acto de afirmación pac1f1sta frente 
ao terrorismo de ET A e fan espe· 
c1al Tmcapé lóx1camente no que 
se llvantou con respecto á situa
ción anterior. má1s que nos fallos 
t'lllA tén 

Esperase que o NON e a ABS· 
TENCION señan importantes en 
B1zka1a e G1puzkoa e algo menor 
en Araha e Nafarroa. En calquer 
caso o porcentaxe contrario ao 
1As10 cons111uc1onal. asegún todos 
os sondeos. será importante en 
todo o territorio basco 

A .. 1!1111/13-

PAISES CATALANS 

A voltas 
coa Constitución 

• EMILIO VEIGA 

Hai que facer verdadeiros esforzos pra realizar unha 
crónica nestes días sin talar da Constitución. porque 
.diarios. radio e TV non talan doutra cousa; pota rua 
non dás dous pasos sin ver un cartel diste ou daquel 
partido pedindo o sf prá Constitución. Os que mais. 
pro tamén o non e a abstención e. cómo non. a 
propaganda oficial. a afogante propaganda oficial que 
nos recorda o noso dereito. ás veces o deber. que 
ternos de votar. 

No diario non se pode pasar 
unha páxina nas que non ha>ca un· 
has declaracións diste ou daquel 
persoeiro político. que talan sobor 
da constitución; na páxina se
guinte un anuncio. na outr,!I unha 
carta firmada por unha ringleire 
de persoeiros públicos pedindo 
unha o outra postura. Na radio. 
programas enteiros talando da 
Constitución. e pra rematar a es· 
magante propaganda. eu dirla a 
desesperante propaganda oficial. 
non faltan tampouco mitins a eito. 
tamén como non. talando da 
Constitución: total. que a Consti· 
tución é a omnipresente. que in· 
vade incluso a nosa vida privada. 
ocupa espacios importantes da 
nosa vida cotiá e sácanos horas 
de sono deica aburrirnos. obsesio· 
narnos. 

De verdade que como ciudada· 
no estou farto. esgotado. e me 
consta como periodista que esa é 
unha corrente de opinión. a que 
se está a replantexar ir ou non ir 
votar (obxetivo primordial de toda 
ista campaña) como defensa. nun 
último estremo. diante de agre
sión propagandística tal. 

Escoménzase pois. a respirar 
un amplo clima de abstención en 
Catalunya. cecais sexa máis xusto 
decir en Barcelona. pero 10110! é 
unha abstención activa e cando 
vostede. lector. reciba esta cróni· 
ca. xa terá pasado. Pero fique ei· 
qui escrita esta predicción. hoxe. 
luns. catro de Nadal do 197B: a 
Constitución será acollida cunha 
abstención considerable. alnda 
que soio sexa por reacción. 

CONSENSO A CATALANA 

A política tamén sigue. pesie l 
Constitución. por outros vieiros. e 
concretamente estánse celebran· 
do os primeiros plenarios da 
Asamblea de Parlamentarios. 
onde se discute o anteproiecto de 
Estatut que elaborou a Comisión 
dos Vinte en Sau. Despois diste 
anteproiecto consensuado no ple· 

nario. salron dous temas funda· 
mentalmente a debate: un. do 
que xa falei noutras crónicas. re· 
lerente ao sistema de elección 
que se levará a cabo, co denomi
nado primeiro parlamento de Ca· 
taluña (Primer Parlament de Cata· 
111nva) 

Debátanse. por unha ban· 
da. Coñvergencia Democrática de 
Catalunya. coa sua proposta co
marcalista que beneficia sensible· 
mente e convenlle. en xeral. á de· 
reita. e outros partidos de esquer· 
da que propoñen como demarca
ción as «vergerias» ou rexións de 
Cataluña. é decir oito circunscrip· 
ció ns 

As espadas están en alto. 
pro tén as de ganar a esquerda. co 
que trunfaria unha tesis propor· 
cional. 

«CATALAN, IDIOMA 
OFICIAL ..... 

Outro dos problemas que xur
diu. niste camií'lo. cara ao Estatut. 
foi o do idioma. Convergencia De
mocrática de Cataluí'la presenta 
un voto particular no que pide que 
o catalán se defina no Estatut 
como o castelán na Constitución. 
é decir: <1 catalán é o idioma ofi· 
cial de Cataluña e todos os ciuda
danos teñen o deber de conocelo 
e ¡, dereito de usalo». lsta propos· 
ta é considerada drástica pola es· 
querda PSUC. PSC- que a sua 
vez. propón a cooficialidade, 
coma forma transitoria pra acadar 
o ob>cet1vo que todos os ciudada· 
nos de Catalunya conozan o idio· 
ma catalán; pro consideran que 
tendo en conta a realidade socio· 
lingülstica de Cataluña -na que 
hai que contemplar a presencia de 
mil.ons de emigrantes- non se 
node 1mpoñer este deber xa. por
que non queren reproducir. ao re· 
vés. a imposición que deica agora 
padeceron os cataláns respecto 
do castelán. 

ALFONSO R. 
CASTELAO 

~/ LIBRERIA E PA.PEL.ERIA 

CERAMICA POPULAR GALEGA 
AO Sl!RVICIO DA NACION QALmCIJI 

José Antonio, 130 · entrechén; 
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O MUNDO 

As disidencicis 
de Ceraucescu 

• J . .J. NAVARRO. Llatzer Molx 

Ventes de disidencia soplaron outravolta a semá 
pasada na Europa Oriental con outro enfrentamento 
entre as autpridades de Rumania e os dirixentes da 
Unión Soviética. A última evidencia dunha regaña fo i 
o discurso pronunciado o vernes pasado polo 
presidente de Rumania. Nicolas Ceaucescu. facendo 
un chamamento polo que il chamou «o sacrosanto 
dereito de cada nación a ser responsable dos seus 
destinos». 

D1nxíndose a unha moitedume 
convocada nun mitin pra celebrar 
o sesenta aniversario da unifica
ción de Rumania. o señor Ceau
cescu re1terou a sua oposición a 
que as nac1óns da Europa Oriental 
lle adiquen unha maior parte do 
seu presuposto aos gastos milita
res do Pacto de Varsovia. No seu 
parlamento de tres horas e media. 
o presidente rumano foi repetida
mente interrumpido polo público. 
que coreaba o seu nome e canta· 
ba o slogan «Venceremos». 

AS FIL TRACIONS 

Entr,.mi:intras. conocéronse no
vas m1udezas da disputa que tuvo 
lugar hai duas semás na conferen
cia de lideres do Pacto de Varso
via en Moscú; estas miudezas in
dican que as diferencias entre Ru
mania e o resto das nacións do 
bloque socialista son moito máis 
amplas que ha1 algúns meses. 

Asegún o xornal yugoslavo «Bor· 
ba>•. os rumanos negáronse a sus
cribir as últimas iniciativas da po· 
lítica estertor soviética. tales 
como situar avións de combate 
Mig-23 na 1lla de Cuba. e tamén 
opuxeron forte resistencia a poñer 
o exército rumano baixo do man
do unificado do Pacto de Varso· 
via. 

Os lideres soviéticos reaccio
naron decantado ante as fi ltra
cións rumanas das miudezas do 
cumio de Moscú. pois isto impli· 
caba revelar diferencias internas 
entre os paises do Pacto de Var
sovia. Pra contrarrestar estas fei
tos e ao mesmo tempo advertir 
sutilmente a Ceaucescu dos peli
gros das suas posicións. tanto a 
prensa soviética como a dos seus 
aliados mais ftdeles -Polonia. 
Alemania Oriental ou Bulgaria
insist1ron nistes últimos dlas en 
«reforzamento dos lazos» entre 
os paises socialistas do Pacto de 
Varsovia 

D1plomát1cos occidenta1s en 
Bucarest indican pola sua banda 
que o derrade1ro discurso do 
señor Ceaucescu. foi o punto cul· 
minante dunha calculada manio· 
bra rumana pra marcar as suas 
distancias con respecto a Moscú 
e reafirmar a sua independencia. .. 
FELICITACIONS 

OCCIDENTAIS(f) 

Nicolas Ceaucescu deixou moi 
claro que. asegún o punto de vista 
rumano as relacións entre os paí
ses do Pacto de Varsovia deben 
estar situadas no que vén deno-

minando un plano de 1gualdade e 
de independencia nacional. posi
ción que contradice abertamente 
a famosa <<doctrina «Breznev» 
formulada en 1971 polo llder má· 
simo da Unión Sov1ét1ca lsta doc
trina especifica que a soberanía 
de cada un dos estados comunis
tas e unha soberanía ltm1tada e 
suxeta as necesidades estratéx1· 
cas de todo o bloque encabezado 
pela Unión Soviética. 

A iste plantexamento. o presi· 
dente Ceau-:escu responde con 
estas palabras: «é un dereito sa· 
crosanto de cada nación de deci· 
dir os seus propios destinos sin 
ningún tipo de interferencia políti · 
ca ou ideolóxica dun país es· 
tranxeiro» . 

Os plantexamentos hiperinde
pendentistas do líder rumano oro· 
vocaron asimesmo a retirada de 
Bucares! de catro embaixadores 
dos países do Pacto de Varsovia 
(Hungría. Checoslovaquia. Alema-

n1a Oriental e a Unión Soviética). 
dos que o soviético e o húngaro 
ainda non regresaron a Bucarest. 
As relacións de Rumania e a 
Unión Soviética. pois. non cede
ron un chisco da sua tiranteza. 

Outra 1nd1cación que os analis
tas quixeron ver do distanciamen· 
to soviético-rumano son as re
señas aparecidas no órgano ofi
cial do partido comunista rumano. 
o diario «Sginteia11. felicitando ao 
pobo e ás autoridades de Ruma
nía polo cabodano da sua unifica
ción nacional Entre estes men
saxes de felicitación estaban ás 
de todos os paises occidentais. da 
China e hastra Albania. pro non se 
pubhcou o da Unión Soviética. 

As1mesmo aseqún a revista 
nortP.<1mericana << N ewsweak ». 
Rumania tamén rexe1tou a pro
nosra sov1ét1ca de colocar a todas 
<1s lorzas dos países do Pacto de 
V<1rsov1a ha1xo un mando unifca
rlo nra fac1lttar así a sua capacida· 
de operativa en caso de guerra ou 
tensión internacional O mando 
s11nremo rlo Pacto de Varsovia 
ado1ta estar nas mans dun xeneral 
soviético. e asegún as autoridades 
rlP. Bucarest. aceptar ista medida 
1mpl1c<1ria un sensible amingoa
mento na soherania nacional. O 
pronto presidente Ceaucescu in
s1s1111 no seu xa mencionado d1s
r11rso que «ningún soldado ruma -
110 se colocará baixo ordes ex
tr<1nxe1ras)) 

14 / ABOSA iiUblA 

CHINA: O T~~NFO DO 
«PRAGMATISMO» 

X . A . GACl_.,0 

Unha nova conmoción política sacude Chi
nco. no que parece ser o reaxuste definitivo do 
pos t-maoismo e que parece que vai desem
bocar na liña do que os occldentals chaman 
o «pragmatismo», é decir, na elección defini
tiva do mode lo de desenrolo Industrial inten
sivo. o que conleva -como xa se esco
menzou nos prlmelros anos dos setenta, 
cocos relacións cos norteamericanos- unha 
apnrtura ao asterlor, ás relacións económi
ccos coas potencias occldantals (descartada 
unhco r econciliación coa URSS), que atinxi
ron. nas última s samas, o seu punto culmi
nante co pacto comercial con Xapón. 

A conmoción política interior tén a sua espresión externa, 
nestes momentos. nos famosos «dazibaos» (carteles mura
les informativos. polas ruas e polos centros de traballo e de 
estudol. nos que se cnt1ca a Hua-Kuo-Feng. o sucesor perso
nalmente nomeado por Mao-Tsé-Tung antes da sua morte. 
que. pesie a elo. desartellou a calificada como «a banda dos 
catro» (da que formaba parte a propia viuda de Mao). pero 
ao que. tras ter eltminado políticamente o radicalismo es
querdtsta. ceca1s se lle quera «agradecer os servicios presta
dos» pra que de1xe o cam1ño ltbre a Teng-S1ao-Pin. o herde1-
ro do talante pragmáttco e conciliador de Chu-En-Lai 

As caracteristicas especiais da sociedade china. no mo
mento en que se plantexa. a pnme1ros deste século. a loita 
nacionalista e ant1·colon1altsta déronlle pulo a Mao pra de· 
senrolar unha práctica revolucionaria propia. baseada no pro
tagonismo da clase labrega (o proletariado industrial era ape
nas un 1 por canto na China prerrovolucionana). o que a le· 
vou. xa denáe os primeiros momentos e con Staltn a fondas 
diferencias cos soviéticos sobor do xe1to de levar adiante a 
revolución. cuio carácter socialista inmediato non era xulga
do correcto polos conselleiros remesados por Stalin. 

Dende o «período das cen froles» (que conoceu un corto 
periodo de desenrolo. na pr1mave1ra do 195 7. porque os seus 
efectos liberalizadores se xulgaron axíña escesivos) e. sobor 
de todo. coa Revolución Cultural do periodo 1966-1969. 
China v1v1u unha intensa e incruenta pugna interna na que. 
aparte da espres16n das tens1óns de cl!'se que aínda se dan 
nunha sociedade socialista en transición cara o comunismo. 
se debatía a elección entre un modelo de soc1edadr nova. 
baseado nunha descentraltzac16n da activtdade económica. 
co desenrolo autosuf1c1ente das diversas comunas. e un mo· 
delo típico de sociedade industrial 1<x1gantista». que implica 
unha centralización dos recursos e unha inevitable apertura á 
axuda tecnolóxica exterior e a 1ntercambeos comerciais má1s 
importantes 

Os «pragmáticos» ou revisionistas. en lugar de atacar de 
frente ao fenómeno da Revolución Cultural (que. adema1s. 
contaba co apo10 do mesmo Maol. consideraron máis eficaz 
que se tora desgastando. e así ocurnu. de1ca o punto de che
gar a poñer en peligro a supervivencia da estraordinaria tare· 
fa de reconstrucción social e económica realtzada pola revo· 
lución. dende o seu trunfo en 1949 Os anos setenta foron os 
da recuperación dos pragmáticos. que contaban co apoio 
dun home. Chu-En-Laí. que. pesie á sua postura. resultaba 
tan intocable como o idolatrado M ao Os elementos radicais 
foron arrumbados. e Lin P1ao. un dos principais inspiradores 
da Revolución Cultural. morreu. en circunstancias misterio· 
sas. no 1971 , cando xa escomenzaba o xlro nas relacións 
con Norteaménca. que culminarla coa visita de Nixon a Pekín 
no 1971 Teng-Siao· Ping. un dos «depurados» da Revolu· 
ción Cultural. é rehabilitado no 1973 e chega a vicepresiden
te do Comité Central en 1975 Os rad1ca1s. nembargantes. 
conservaban unha sene de postos claves. e. ao morrer Chu· 
En-Lai en 1976. volven conseguir a des11tuc1ón de Teng. que 
é deftnittvamente rehabilitado uns meses despo1s. cando mo
rre Mao e Hua-Kuo-Feng. nomeado pr1me1ro ministro á mor· 
te de Chu. asume todos os poderes. Ao longo de 19 7 7. e 
despois de depurará «banda dos catro». van sentándose as 
bases da nova política económica e esterior de China. Gran 
Bretaña. Xapón e Norteaménca son agora principais rela· 
cións dunha China que perde progresivamente o creto no 
Terce1ro Mundo. que apoia ao Mercado Común e á propia 
OTAN (da que va1 recibir agora axuda taménl. na sua obse
sión de mantera Unión Sov1ét1ca como o se" nemigo princi· 
pal 

O que ha1 que esperar agora é sinxelamente a consagra· 
ctón das novas liñas. cont idas xa na nova Constitución que se 
aprobou en marzal deste ano. Pra fins de nadal. ou pra pri
meiros de xaneiro. reunirase o plenario do Comité Central do 
Partido Comunista Chino. e. ainda. que Teng desminte for· 
malmente os intentos de desbancar a Hua. todo fai supoñer 
que se prcducirán nomeamentos máís acaídos ás novas cir· 
cunstancias. 

O problema. de todos xeitos. é que todas estas batallas 
desenrolaas ainda a vella garda revolucionaría (Teng-Siao· 
Pin tén xa 75 anos) e resulta unha incógnita -sobre todo 
nra os que vemos o fenómeno dende fora- o pensamento 
rlas novas xer;ierac1óns. nadas xa na revolución. 
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O CELTA CARA ABAIXO 
Despois de ter albiscado a espran~a de que ao fin 

se estaba no camiño bon. na verdadeira realidade de 
facer un equipo galego prá primaria división española. 
valai que todo se está vindo abaixo. coma se unha 
meiga chuchona tomase man de 'que esto non fose 
adiante. Pro como xa non se cree nas meigas. nós non 
irnos facelo de parvos e por eso tentaremos hoxe 
eiqui de decir as cousas polo seu xeito e coa 
independe~cia que nos dá a servidume a canto é 
noso. coma neste caso un equipo de fútbol e unha 
afición que van xa polo cam1ño da desespranza. 
perdida a fé - a decir de moitos- nesta primeira 
categoría do fútbol español que. asegún se ve. non 
semella estar feita pra os galegos. 

lmos decir xa por diante que 
lomos testigos presenciais en Ba
laidos dos dous partidos que o 
Celta tifla coma máis dificiles. co 
Valencia eco R. Madrid. ámbolos
dous cheos de xente con oficio e 
cartos dabondo coma pra facer 
tremer aos nosos rapaces: Hortas. 
Galo. Lago. Carlos. Xosé. Cano
sa ... : uns verdadeiros problemas 
cara aos técnicos e cara esa afi 
ción xa afeita dende agora a que 
compre ir cavilando nun equipo 
pra segunda e deixarse de lerias. 

Hartas e chutar imparable. anque 
o balón quixese ridiculizar ao noso 
porteiro entrándolle por antre as 
pernas. forte e raso: no segundo 
¡ai. dor. La~rear.o! outro regaliflo 
tactico dese pretendido engano 
do fora de xogo que hastra pode 
dar pé a que os árbitros -quere
mos per.sar ber.- piquen. Des
pois o seis a cero co Barcelona; 
hastra un defensa catalán. Olmp. 
meteu o seu gol da nugalla. amo
diño. amodiño ... Co Las Palmas 
vimos todos pala TV. Como o Mo
rete estaba soio e o Hartas. coma 
cáseque sempre. vendido aos 
despistes dos compañeiros na de
fensa e aos avisos do seu entre
nador que non se sabe qué fai 

dende o banquillo. Co1damos nós 
que estes rapaces non deben ser 
nada desatentos e farán o que se 
lles mande ¿ou non7 

Non sabemos moito de fútbol. 
contamos o que vemos. E tamén 
podemos ver que non é tanta a di
ferencia entre o Celta o es outros 
equipos da primeira división. pe
sie a aqueles que tañen a escusa 
- ben probe por carta- de que 

Nós. pola contra. e coa teima 
que nos dá cecais un verdadeiro 
sentimento e o resultado de ter 
visto aqueles partidos cos dous 
xigantes do campeonato da liga 
espaflola. onde por certo o Celta 
non ganou. pro tampouco perdeu 
e si deixou ben demostrado que 
no fútbol coma en tantas outras 
cousas. fa i má1s quen quera ca 
quer. pode (alnda hoxe me lembro 
·da desigual medida. flsica e ao 
mellor non tanto futbolistica, que 

Guiar de inverno 

. daban no camoo o xioante Del 
Bosque emperalledo ca pequeni-
1\o Lago e or.de o noso rapaz saiu 
ben máis que cumpndo en tal dis-· 
tinta ocasión). tamos que decir ei
qui que tamos a fé ente1ra nestes 
xogadores da nasa 111rra. sacrifi
cados e valentes: pro 1a1I probe
mente dirix1dos polo seflor Lau
reano Ruiz desde o seu banquillo. 
onde debe estar ben máis atento 
a decirlles aos rapaces que se 
acheguen ao home. que non 
deixen respiros, que esteflan enri
ba da xogada. que os goles dos 
outros. 1ail outra vez. son todiflos 
regalos da defensa celtifla. ¿Que 
non é asl7 lmos ver: Co Valencia. 
equipo millonario que · deu unha 
proba impresión. ben pouco faltou 
pra perder por dous a cero. en 
ocasións nidias de Saura e de 
Diarte: serla mágoa daquela. xa 
que non se ganou. perder por par
vadas. ¿non sl7 Co R. Madrid. 
marcando nós sempre primeiro. 
poidéronnos meter máis goles 
-lembro agora de pasada as 
ocasións de Santillana e de Jen
sen- amais dos dous goles que 
meteron 'os madrileflos nos que. 
no primeiro entrou como quixo o 
Guerini deica chegar parto de 

Despois do que lles dixen o 
outro día sobor de cómo coidar 
o auto. bon é que 'talemos un 
pouco de cómo debe coidarse 
vostede pra non se escachar nas 
estradas do país. Como vostede 
sabe moi ben. hai moita xente 
que caletre tanto que decide 
poñer o carro antes dos bois. 
Así é que. mentres que están 
largando unha navallada de 11or
te a sul á nosa patria coa «Auto
pista del Atlántico». padecemos 
dunha rede viaria en grande par
te intrasitable. que co inverno 
aínda se pón moito pior. Polo 
tanto. compre estremar o coida
do se se quere chegar con ben 
ós sitios. E ainda así. 

Teña de conta antes de nada 
que a chuvia pón esbarantes as 
estradas. sobre todo despois de 
tempo sin chover. que forma 
lama fina co caucho e os fumes 
que se apegan ó firme. Colla an
tón as curvas máis amodo e 
desconfíe das rectas. pois un 
balicate. unha brusquedade no 
volante. poden levalo á cuneta 
ou ó barranco. A distancia de 
frenada aumenta. por eso lle 
convén gardar as distancias. 
Frene. cando lle faga falla. sua
v.emente. e millor ainda. reduza 
a velocidade pasando a unha 

/ 

/ / 
/ / 

/ 

marcha má1s corta. usando a re
tención do motor. Se atravesa 
capas de auga. está esposto ó 
perigo do «acuaplaning». ou 
seña. que as rodas van sobre a 
auga sin agarrar no piso. e se 
nese momento frena ou da un 
volantazo. de seguro que se vai. 

Se chove moito. alcenda polo 
menos as luces de posición. 
coma se houbeta brétema. pois 
pró caso é o mesmo. Como fin. 
acelere con tino, pois as rodas 
motrices poden patinar. e non 
desembrague nunca mentras 
frena hastra que vaia xa amado. 
Se hai néboa. faga o mesmo ca 
se chove, pois o firme es
bara tamén, e vaia mais ama
do ainda e máis separado do 
<¡ue vaia diante de voste
de. nin nunca faga unha manio
bra sin sinahzala denantes coas 

non hai esperiencia. estase aínda 
verde. etc .. etc. ¿Non serán eles 
os donos do que nos queren facer 
ver que teñen os outros7 

Comprendemos que se treballa 
con xente nova. entendemos· que 
pode haber mala sorte; pro xa es
tamos vendo tamén que os erros 
se repiten máis do debido e esto 
non di nada en favor do señor 
Ruiz. coa mellar da sua fe na se-

intermitencias. que as leva pra 
eso e non de adorno. 

Se hai neve. o millor é que se 
quede na casa. Se tén que sair. 
bote contas de que o seu auto 
vaise comportar dun xeito total
mente distinto. As distancias de 
frenado fánse moi grandes e o 
vehículo perde tracción. O malo 
é que ás veces ún non se decata 
astra que é tarde vaia, pois, 
amodo do que lle pareza que 
pode andar sin perigro. Poña 
cadeas si hai molta neve. 
use a retención do mot!Jr, 
non frena xamais de súpeto, 
non S!:l pare nunca nunha 
costa. 

Se o aue hai na estrada é ca
. rambelo, podo ir cuns neu
máticos de cravos se voste
,de quere arriscarse pero eu 
¡quedariame na casa ou iría 
en tren. 

gunda. pro que nós. alnda polo de 
agora. co1damos que tén que ser a 
primeira E decimolo conscientes. 
despois de ver como o Celta se 
afunde. de que este equipo non 
merece ese premio; o Miguel 
Ar.xo. porteiro internacional, 
decianolo o outro día de volta a 
Madrid. onde xoga. Se compre un 
remedio. que non saña tarde. O 
que avisa non é traidor. 

PINTOR 

En realidade. o que debíamos 
facer é andar en tren que. ó meu 
ver. é o medio de transporte do 
futuro: gasta pouca ener:xla. non 
contamina. tén máis capacidade 
de transporte unha soia vía ca
quén sabe cántos carris de auto
pista. e ademais. é teóricamente 
menos perigoso e favorece o 
contacto social. a amistada e as 
boas relacións entre a xente. O 
auto convírteo a vostede nun 
tipo agresivo. e no tren bebe. 
fala e xoa cartas co seu veciño. 
como lacia me tio Claudio can
do viña de vacacións da Suiza. 
que botaba partidas de tute de 
trinta ou corenta horas seguí· 
das. 1 

O malo do asunto é que non 
nos deixan. Vivimos. ou viven
nos. na «civil ización» do auto
móvil, e todo está ordenado en· 
función dos intereses dos mo
nopolios do petróleo e das fábri
cas de automóviles. Cando 'vaia 
no espantoso f&rrubús de Lu
go a Vigo e bote cinco 011 

seis horas no camiño voste
de suspirara polo seu cochi
tlo e 6 millar oon se lle ocu
rre pensar que nunha socie
dade doutra maneira vostede 
faría esa viaxe na metade do 
tempo e con todas as como
didades. 
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TRANSFORMACION 
DOS MONTES 

EN PRADEIRAS 
e 3 .. Transforrnaci6n sin labore.o 

' . 
Hai moitas zonas onde non treballa a maquinaria ou 

faino con moita dificultada. Entón. é posible implantar 
pasteiróns sin ningún tip9 de laboreo. polo que compre 
eliminar a matorreira mediante queima, corte, aplicación 
d& herbicidas ou concentración de gando. 

A queima consiste en eliminar a matorreira da superfi
cie do chan evitando o recocido deste. xa que de produ
cirse tal eliminase unha boa parte da sua capacidade bio
lóxica. ·11m:rn; da destrucción da sua estructura e os con
seguintes peligros de erosión. 

Feita a queima. debe sementarse cando a cinza está 
alnda branca. pra que a semente. que queda na superfi
cie. se poida ir introducindo e quede logo tapada coas pri
meiras chuvias e o chan compactado. Interesa tamén que 
a nacencia seña anterior ao rebrote da vexetación es
pontánea. 

ELOI VILLADA LEGAS ;' pra os métodos de non laboreo a dosis se debe incremen
ta·r. nun 60 por cento e· hastra nun 100 por 100. 

As mesturas poden diferenciarse ~n tres apar.ados e 
realizarse do seguir.te xeito, considerando a unidade de 
Kgms. I Ha.: · 

Mest·•ras de corta duración: 
-Ray-grass italiano. 1 5 Kgms. 
-Trébol violeta, 15 Kgms. 
Mesturas de media duración: 
-Ray-grass italiano. 5 Kgms. 
-Dactylo 1 O Kgms. 
-Trébol violeta. 10 Kgms .• e 
-Trébol branco. 1.5 Kgms. 
Neste caso. pódese sustituir o Ray-grass italiano poi 

Ray-grass hlbndo. que dura má1s. 
Mesturas de .longa dura~iftr: 
-Ray-grass inglés. 1 O ~fns. 
-Dactylo. 1 O Kgms. e 
-Trébol branco. 3 Kgms. 

O soio corte da matorreira tén pouca eficacia, somente 
tén interés cando a vexetación indesexable é escasa. A 
nacencia da semente é dificultosa. Os efectos do abona
do e a concentración do gar.do na parcela aumentan a 
eficacia do método. Estas ¡arcelas débense cercar e 
manter nelas unha carga elevada de gandQ, mesmo ali
menténdoo noutras parcelas e levándoo a pernoctar na 
parcela obxeto de millora. co que se fai un trasvase de 
fertilidade de parcelas máis ricas a outras máis probas. 

Os m6todo• qulmlooaconsisten no emprego de 
herbicidas. xeralmente hormonais. tales coma o 2.4.5.T. e 
o tordó9. con resultados xeralmente pouco satisfactorios 
e non esentos de peligros ecolóxicos. polo que non irnos 

"'considera los. 
A ln-uleol6n do• tr6bol•• é uñha práctica 

que se está espallando no noso pals. divulgada polo INIA 
e pola A.D.G. Como se sabe. as leguminosas (o toxo é 
unha delas) non precisan de abonos nitroxenados. debido 

a que o toman do aire do chan gracias a unhas bacterias 
coas que viven en simbiosis. e son éstas as que lles pro
porciona1. o nitróxenc que precisan. Estas bacterias cha
mar.se Rhizobinus e son específicas. ou seña. diferentes 
pra cada especie. e ás veces dase o caso de que nun 
monte non haxa Rhizobium específico do trébol que que
remos implantar. O trébol. ent(>n. morrerá ao pouco tem
po de nacer. recurrindose. pra resolver este problema. a 
asociar á semente os cultivos comerciais deste trébol. 
gracias a unha operación chamada peletización. Debe 
inocularse a semente sempre que se comprobe que no 
monte ontle queremos implantar a pradeira non hai tré· 
boles silvestres. 

En lugares dificultosos. polo frlo, a seca, a escesiva hu
medade. etc .. pódense sustituir algunha das especies ci
tadas por festuca. fleo. loto. etc. Non son especies moi 
productivas. pero si moi resistentes ás condicións de ad
VAr~idade 

-.ompre utilizar semente certificada. e que se especifi
que claramente que varieda(1•, é, sendo comenente que 
teña un a!to grado de xerminación. Asimesmo. é moi im
portante un manexo axeitado das pradeiras as! implanta
das. ser.do obxeto doutro artfculo desta sección'. 

Por último. compre clarexar que o autor desta serie de 
articulos se baseou na sua propia esperiencia como prac
ticultor no referente aos métodos con laboreo. e nos tra
ballos do inxeníero Sr Sineiro, no referente aos métodos 
sin laboreo. trab¡illos dos que se recomenda a lectura. 

CÁRTA ABERTA 
DENQS SEVH 1 A 

utstou lonxe da t~rra » _ 
- (E non són o primeiro que o 

rlo\ - N.sste ,intre oouco importa o 
que eu faga ou o que eu sinta 
pero escríbovos a todos os «gale
gos>> pra que pensedes un intre 
na emigración. (En Galicia). lr
maus. somq!\ moitos os que sofri
mos.na, nosa carne o mal da erni
graciór pro xa somos menos os 
que nbn esquencemos a nosa 
condición e aíncl,. moitos menos 
os que traballan µor ·arranxar os 
:iroblemas da «nosa terra» -
3alicia · 

Como dixsn. pouco importa 
quén son Ceca1s un home. unha 
muller Pode que un vello ... ¿Un 
neno? ¿Qué máis tén? .. ¡Son 
Galegol Escríbovos porque hai 
uns días fomos despedir unha 
compañe1ra que se iba prá terra: e 
resulta que mo1tos t1vemos que 
quedarnos Non vos conto como 
fo1 a despedida Ouen márs. quen 
menos. sentru algunha vez o que 
s1gnrf1ca despedirse dun bo com
pañerro 
. O meu caso é unha carta de 
carraxe por non poder facer máis 
que calar (de momento) cando un 
dos que quedaba chorando decía 
«¿Por qué teño q\Je ser eu quen 
se queda sempre?1 ¿porqué os ga
legas estamos e f'Staremos con
denados a emigrar'?» .) 

Se vos f1xades. os galegos non 
importamos nas costas do «Go· 
brernol> Escríbovos pra que esto 
non quede en catro bágoas e pra 
Que tomemos conc1enc1a de que 
nós ternos r¡ue erguer Gallera sin 
·ont;ir cos r¡ue non entenden 

Do•I• d• aementell"e1Débese ter en cor.ta que 

Pensade por un intre que somos 
moitos galegos os que andamos 
ciscados polo mundo agardando 
pola volta. Esto hai que arranxalo 

Cando alauén diga que esta
mos afeitos a emigrar, ctramaille 
asesino. ¿Ou é que matar garegos 
non é ser asesino? 

Preguntádelle ~os emigrados 
cal é o que «vive» en terra al lea. 
Eu xa vos digo agora que estou 
morrendo. nesta terra estranx~ira . 
A miña vida está cos meus. coa 
xente miña. E non son eu soio 
quen pensa así. Preguntádelle .... 
preguntádelle aos emigrantes e 
saberedes das suas penas. 

Soio hai unha solución. Facer 
unha Galicia Nosa (dos galegos) 
Todo e demais é a merda, son a 
mesma cousa. Mentras non teña
mos un Goberno noso non haberá 
nada que facer Aínda por rrba 
pregúntannos no Referéndu~ sr 
nu.eremo!' seauir sendo o refuga
llo Pois eu digo ¡NON! 

Galegos. cando fagamos nós a 
;-iosa casa teremos que enterrar 
coas lousas vellas a quen as puxe
ron pra enchernos de goteiras 
¡Cántos teremos que enterrar v•
vosl 

PD.-Le outravolta a carta e 
pensa fondamente palabra a pala· 
hra. Onde poña emigrante pensa
de en todos os irmaus que esta· 
mos morrendo fora. Saúdos na
cionalistas a todos os galegos e a 
todos os que traballan por ceibar 
aos pobos do mundo das poutas 
do· impenahsmo · 

Firma ·un mestre galego. 22 
;1r1os. nom1c1ho. forzoso. Sevilla. e 
non precisamente porque a mrña 
1PATRIA1 mo pida 

POMBO 

Sra Directora de A NOSA TE
RRA 

Prégolle que teña a ben puóli
car no semanario que vostede dt
nxe o seguinte comunicado: 

A ASAMBLEA NACIONAL
POPULAR GALEGA (AN.-PG) de 
Navra. de' Suarna. diante da nota 
aparecida no diario «El tdeal Ga
llegon de data l-Xl-1978. na que 
se dr 11ue o Axuntamento de Na
via ele Suarna tivo un superáyLt .c!~-
1 400 000 ptas. no exercicio de 
'1977. presentou un escrito niste 
Axuntamento. no que manifesta 
aue tAndo en conta as múltiples 
necesidades. a AN-PG non enten
tén. como 57 aldeas ainda sin luz 
eléctrica. todos os pobos e parro
quias sin teléfono rural. moitos 
deles sin carreterra e sin pista. a 
falla dun Centro Escolar en condi
cróns pra recoller os nenos que 
.har hoxe concentrados. a falla 
dunha Central de Telégrafos na vi
la e un montón máis de prime1ras 
necesrdanes a AN-PG non entan
de como se poden dar superávit 
diste tipo Polo cual. no devandito 
escrito. " AN ·PG solicita que no 
prósrmo Pleno se espoñan públi· 
camente os motivos que deron lu
qar a 1sta situación 

Navi;o df! Sual"na 
23-l'!l-1978 

ESPLOTACION DA 
MULLER 

TRABALLADORA 

Veñen de ser despedidas dunha 
P.mpresa do Testil en Verín. 8 ra
p;uas qµe levaban algunhas has
trn 2 anos na empresa. e nunhas 
1·q11<11c1<'1s ne superesplo1ac1ón 

r¡ue estouparon a remataron co 
sem1-desp1do 

As re1ac16s laborales que esrs
tían estaban adornadas cun trata
mento que a encargada da 'em· 
presa lles daba. baseado mo1tas 
veces nos insultos personales e 
na o~riga total de ter que traballar 
todo o dia a un ritmo acelerado a 
.tope (no.n po.dian deixar o traballo 
namel'ltras non remataran toda a 
tarefa). O seu salario oscilaba 'en
tre 40 e 50 ptas., por hora de tra
hallo normal. considerando 1sta 
como a de dentro da «><ornada la
boral normal» . e as que pasaban 
delas (mortas veces botaban de1-
ca as 9 ou 1 O dá. norte). non ~e 
pagaban. e diste xerto nunca pa
saban das 9 000 ptas ao "les 

.'or nba. a ferramenta de trabauo 
e a rnaqumana toda era das traba
lladoras. e s1 algunha máquina de 
-oser se derramaba. eran elas 
quen tiñan Que pagar o arranxo 

lsta s1tuac16n nona res1st1ron 
morto. e .remataron coa provoca
ción do despido feita pola propia 
P.ncargada (que se encargaba de 
levar a marcha da empresa. em
presa que estaba u6icada nunha 
c;isa normal e sin constar no 
rex1stro mercantil como tal. tendo 
;i flilr;intia diste xeito de que non 
prr~r.rsaha asegurar o personal. 

vestir. oa que e oono un lamoso 
cacique de Verín IMariño). ~ 
forma parte do grupo caciquil que 
controla económicamente a víla 
aproveitando o es.ceso de mau de 
obra que hai nela debido á falla de 
p~stos de traballo 

lsta é a parte negra que públi
camente non se dá a,conocer. da 
que son protagonistas sempre os 
·caciques que logo presumen dos 
seus «haberes». como neste ca
so. presentando «desfiles de mo
delos» entre a pequena burguesla 
ourensá. coa especial colabora
ción dos altos confecc1onistas 
franceses Pero o que non se di 
nesta propaganda barata dos des-. 
fries de modelos (cos precios po
las nubes de tal xeito que. por 
cada modelrto .. pode comer unha 
familia durante 7 diasl. non se di 
que rstes Sres . fan os seus desfi· 
les á conta de pagar 8 ou 9.000 
ntas ás traballadoras que llos con
fecronan. •3 cos beneficios que 
r¡urtan. a parte de fugar unha boa 
narte. co resto «montan outra ca
dena noutro piso. collen outras 10 
rapazas. e fan dous desfiles de 
modelos máis que o ano ante
riorn. e mentras os traballadores. 
apretan os cinturós pra poder 
chega, ó fin do mes cos míseros 
salarios que lles pagan. Algún dla 
será, convocado un «desfile de ca
crr¡uesn e subastarémolos a 1 ca
nela cada yn. con tal de facelos 
rtesaparec91das nosas vistas. pra 
<forxar de contemplar «iste autér'l
•1co desfile de asoballamentos e 
<1taques» 

M.C.P. 
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a.Maneto a tetra 

l!NCOL DAS 
CARTAS 

Comenzaron a vir as prime1-
ras choívas deste Outono. E ta
mén os primeíros frlos. Tempo 
apropiado este prás longas so
bremesas. acompañadas dos 
seus correspondentes cafeses e 
as suas copas. O calor xa se co
menza a agradecer. E tamén as 
longas conversas cos amigos. 

Mais esta vida de hoxe non dá 
lugar a cousa ningunha. Todo o 
mundo tén presa. Dé a impre
sión de que xente vive pra tra
ballar. Cando o racional é que a 
xente traballe pra vivir. A xorna
da ideal de traballo é a de estro 
horas Catro horas de traballlo 
ben deblan chegar pre vivir de
safogadamente. Resulta que o 
home non é nada Somentes un 
servidor das máquinas e do ca
pital 

A estas outuras. o home 
tiña que estar liberado de moi
tas cousas. si o mundo marcha
ra como debera. Entre os bés 
que perdeu o home moderno 
-que lle quitaron- está o san
so do camiño. o da conversa e o 
da correspondencia. O home de 
hoxe non sabe camiñar. nin con
versar. nin escribir cartas. O 
tema levarlanos demasiado 
lonxe 

Abonde con decir que 
neste tempo. si un t111era tempo. 
gustarlalle escribir longas cartas 
ós vellos amigos. A xente agora 
non escribe cartas Intimas. Es
cribe cartas comerciales E cos 
familiares o amigos fálase por 
teléfono 

A xente. ha1 anos. apenas sa
bia ler e escribir Milla aboa pa
terna quedou orfa de pai e na1 
inoi novii\a. Criouse cun tío seu, 
coengo en Lugo e rector do se
minario conciliar. ademáis autor 
dalgús libros de Matemáticas e 
de Teo!oxla Moral Pois ben: un 
coengo tan ilustrado deixou á · 
sua sobrii\a analfabeta. Nem
bargantes mil'la aboa era unha 
escelentlsima cociñeira. E facle 
unhos bordados de punto de 
cruz que mandaba ceralno. Can
do miñe eboa ere unha mociñe. 
o seu señor tlo buscoulle aco
modo por medio dun santo eco
me nen te casoiro . E todo 
arrenxedo 

o idioma 
A DIFERENCIA 
ENTRE POBO E VILA 

Xa comentáramos nelgunha 
ocasión (cando falernos de dife
rencia entre «rachar» I «rom
pern. «cerrar» I «pechern ... ) 
que o noso idioma recolle veria
cións ou matices semánticos 
que non tén o espai\ol. Pala 
nasa propria historie de depen· 
dencia e de colonización, unhe 
parte do vocabulario que usa· 
mos - o vocabulario técnico e 
cientifico. fundementalmente
está directamente influido poles 
correspondentes palabras es
pañolas. Esto esplice que moi
tas veces se pense que a cober-

Nembargantes. miña aboa 
materna. que era natural do 
Hospital de Ouiroga. sabia ler e 
escribir. 

Foi casar a perto de 
Lugo aló polo ano 1890 máis ou 
menos. 

Era a única muller da 
parroquia que non era analfabe
ta. Os labregos. nas longas noi
tes de inverno. levánbanlle a ler 

GUIEIRO 

os títulos de propiedade. Moitos 
deles eran tamén analfabetos. E 
se..lle levaban as escrituras nas 
que figuraban os seus eidos era 
pra comprobar que efectiva
m~nte sable ler de verdade. 

Xa metidos en farifle diremos 
que antes da guerra civil moita 
xente tiña que valerse doutra 
persoa pra comunicarse cos 
seus familiares ne. emigración. 

Servidor mesmo tén servido e 
exercido de amanuense en moi-

Cine Galego nos ~ 
tura semántica dun termo cal
quera é a mesma que a do es
pañol. O caso que irnos comen
tar é exemplo disto.· Se «pue
blo». en español. ten dúas acep
cións diferentes: unha. a social, 
a que se retire a unha comuni
dade, e outra. a xeográfica ou 
espacial. no naso idioma estas 
duas noció.ns teñen cadansua 
palabra. POBO recolle só a 
primeira delas. é decir. retírese 
ao conxunto dos habitantes dun 
oaís. é o termo sociolóxico. mais 
non tQn sentido xeográfico 

con que está usado no retallo de 
prensa adxunto. O correcto nel 
sería: «Cine galego nas VILAS». 
porque VILA é a palabra que si 
tén sentido xeográfico. físico e 
equival ao espaflol «pueblo» 
(como intermedio entre aldea e 
cidade) neste sentido. Veleiqui. 
por exemplo. a definición de 
«vila» que nos dá un diccionario 
portugués e que podemos apli~ 
car á nosa lingue: «poboación 
de categorfa superior á aldea e 
inferior á cidade». VILA é. preci
samente. un dos formantes de 
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tas ocasiós. Lembro que estan
do interno nos Maristas de Lugo 
polos anos cuarenta e tantos. 
axudáballe a despechar a co
rrespondencia amorosa a un 
compañeiro. 

Si a carta era en 
prosa. o meu compañeiro aga
sallábame cun cigarro. Si era en 
verso. tres cigarros. Daquela o 
tabaco andaba de estraperlo. 

Ademáis de ter que pagalo a 

precios escandalosos era mo1 
difícil facerse con él. 

Entre as cartas que caeron 
nas miñas máns lembro unha 
que lin nas Alas Baixas senda 
mozo. Era un fillo que lle escri
bla a sua nai dende Buenos Ai
res. Comenzaba as!: «Señora 
D .• Basílisa Pérez- Presente. 

Oueridisímadre y muy señor 
mio: Deseyo queal recibo de la 
presente se haya desfrutando de 
completa saluz como para dese
yo la mia lo más bien para lo 
que guste mandar que lo hará 
con mucho gústo y fina volun
taz ... » E remataba deste xeito: 
«Memorias a los que por mi 
pregunten e V. recíbalos con el 
corazón de su hijo que sabe lo 
es y B.S.M.» 

Neste tempo que nos toca vi
vir non hai lugar prás longas co
rrespondencias. Coido que é 
unh~ verdadeira mágoa. Un 
polo menos bota de menos esa 
correspondencia dos tempos de 
antes. As longas cartas escritas 
a man. que non dicen nada im
portante. Pro que tañen un fon
do e auténtico tremor humán. 

Non sei si agora os rapaces 
se escriben en tempos de vaca
ciós. Supoño que non. Supoño 
que usan o teléfono coma todo 
o mundo. E que o tempo que os· 
rap¡¡ices do meu tempo em
pregábamos en escribir longas 
cartas á mau. ós rapaces de 
agora emprégano en escoitar 
discos americás -mire vostede 
por ónde- en ollar o televexo e 
eh darlle ó porro. Cousas, mo
dos e modos desta sociedade de 
consumo. dirixida e mangonea
da por un capitalismo que non 
sei a onde nos levará. Alnda que 
é doado adivii\alo. 

P.D./Acuso recibo da carta 
do Sr. Monterroso Devesa da 
que quedei moi gostoso. O meu 
artigo encol de Gercle . Paz --ó 
que non coñozo personalmen
te- só quixo ser. como declall 
as vellas preceptivas literarias. 
unha etopeia. Polo demais 
como dicer1 os eshortos xudicia
les -que ó millor dicen ben
«quedo a la reciproca cuando 
de los suyos vierel>. Unha apar
ta 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

numerosos topónimos da nosa 
nación: Vilaxoán. Vilamaior. Vi
latuxe. etc. ou o seu derivado 
VILAR. presente tamén en moi
tos nomes de lugar galegas. De
rivados de «pobo» ternos o an
tigo «póboa». sinónimo de «vi
la~1. que sí tiña ~(frente a «po
bo») carácter xeográfico e que 
conservamos el' topónimos 
como POBOA DO CARA
M IÑAL, na Coruña ou POBOA 
DE TRIVES. en Ourense. 

«Pobo» e «vila» son das for
mas sustituidas no noso idioma 
pola española correspondente. 
Así. non é estreño ouvirnos: «a 
xente deste pueblo éche moi 
divertida» ou «sómosche un 

pueblo mo1 esmageao». 
Tampouco non é casual que vo
ces como estc:1s e outras sexan 
as españolizadas en primeiro lu· 
gar porque non somos un 
pobo llbre e o noso sistema 
lingülstico reslntese da penetra
ción do sistema estranxeiro. 

Fixémonos no aspecto «cualita· 
tivo» dos castelanismos incrus
tados no noso idioma e decatá· 
remonos de como pertecen ás 
esferas nas que o influxo colo
nizador tén máis incidencia. Eis 
a proba de que a contemplación 
da «facies» auténtica do noso 
idioma só será posible nunha 
Galicie ceibe e con soberanla 
propria. 
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MUSICA 
OS CONCERTOS 

I PRA 
PIANO DE 
BEETHOVEN POR 
RUDOLF SERKIN 

A rápida evolución do piano
forte e o desenrolo da técnica 
interpretativa. serviron pra Que 
os compositores foran desbo
tando o violin como instrumento 
predilecto dos concertos solis
tas. en beneficio do creado por 
Plevel. Mozart é o compositor 
Que máis atención lle adicou ao 
concerto ora piano. e na sua 
corta vida sufriu unha rápida 
evolución Que o faría acheqarse 
a concepc1óns cáseque románti
cas nos derradeiros concertos. 
sendo o máis importante desta 
época o n ° 24. K. 491 . 

8eethoven escomenzou moi 
cedo a escribir concertos ora 
piano 0s dous primeiros non 
llos publicaron en vida e están 
fora de catáloQo: por eso levan 
os n.0 1 e 2. os Op. 15 (1797) e 
Op. 19 ( 1795): os dous son 
obras de factura imperfecta dun 
compositor que é ainda debedor 
de máis de Havdn e Que son 
contemporáneas das duas pri
meiras sonatas ora violoncelo. 
os primeiros cuartetos e a pro
ducción de trios. quintetos. ses
tetos e octetos pra yento. Obras. 
oois. de intrés relativo. realidade 
reconocida polo mesmo autor 

O concerto n ° 3 é. na pnrr-.,1n1 
impresión. debedor dos K ·Vi6 e 
K 491 . pro unha aud1c1ñn 11s 
atenta revelará a madure; da 
obra e a escasa depender es
terior do 13eethoven de 1rinta 
anos. A obra. do 1800. é ·;on
temporánea da Sonata de trom
pa, Op 17. de Sept1mino Op 20 
e da primeira Sinfonía Oo. 21. O 
concerto Oo. 37. está. pois. es- . 
crito no momento crítico do 
paso á etapa de madureza. que 
é a de desenrolo dos xeitos clá
sicos. O concerto n.0 4. Op. 58 
( 180e;) é. ora min. a xoia da co
lección; daquela . escribiu 8eet
hoven os tres cuartetos Rasu
mowskv Oo. 59. o Concerto pra 

axenda 
CINE 

Lal• 1 .oo 1 noche• de Pier 
Paolo Pasohni Con Ninetto Davoli. 
Franco C1t11 Pertencente á Triloxía 
da v1cta. mtegrada ademáis por <<11 
Decamerone» e <di racconti de Can
terbury» Tnloxia que vén ser un m
iento de fuxir dos convencionalis
mos e mtervencións que se instala
ron progresivamente entre corpo e 
carpo. Escapada que. segundo o 

aeethoven 
violm Qp. 61. a Sintonía n ° 3 
Op. 55. a sonata Op. 57 «Aoas
sionata» .... estamos no intre de 
meirande creatividade da cha
mada «época media» de 8eet
hoven: o cnncP.rto é formalmen
te perfecto. durando o primeiro 
m01(emento máis que os outros 
dous xuntos. e chamando a 
atención a entrada en sol itario 
do piano. anuncio das innova
cións que presentará o concer
to. ma1ormente no eido das mo
dulacións tonais e a tendencia á 
eliminación das repeticións. O 
concerto n.0 5 ( 1809) Qp. 73. é 
o favorito do .oúblico. pola sus 
¡:¡randiosidade e o dramatismo 
producido polas tensións sono
ras. E contemporánea da sonata 
n.º 3 Qp. 69 pra cello. das sinfo
nías 5 • Oo. 67 e 6 • Oo. 68 e da 
Fantasía Coral Qp. 80 Que se 
considerou durante moito tem
po unha sorte de ensaio xeral da 
Sinfonía 9.0 • Estos anos son de 
crisis personal e politica ora 
Beethoven. e a música posee 
unha forza emotiva que anuns;ia 
xa a esplosión que se vai produ
cir anos máis tarde. 

Rudolf Serkin é un pianista 

propio P.asolini. resulta frustrada 
porque «hai que saber darse canta 
de canto foi instrumentahzado polo 
poder integrante. E entón. se a pro· 
pía sinceridade ou neces1dade foron 
aproveitadas e manipuladas. penso 
que se debe ter xustamente o ca
rraxe de adxurar delas». E Pasol ini 
abxura da <<Triloxía da vida» ª"f' 
non se arrepinte de tela fe1to <<llo ~ 

poido de feíto negar a sincendade e 
a necesidade que me deu pulo á reJ 
presentación dos carpos e do seu 
símbolo culminante. o sexo» . No 
cine Equitativa da Coruña 

MUSICA 

DISCOS 

Bule, berra, chora de Xosé 
Manuel Conde. Movieplay-Xeira 
Grabación e producción. 8 : 1ntrés do 
disco. nulo. 

GUIEIRO 

de onxe bohemio que. esiliado a 
Norteamérica. cheqou a se con
vertire nun auténtico especialis
ta en música vienesa. A sua per
sonalidade fondamente emotiva 
convfrteo nunha sorte de inter
mediario cáseque máxico entre 
o auditor e a obra. xuntando na 
interpretación a máis perfecta 
lectura da partitura e o entende
mento dos niveles emocionais 
da música. 

Euqen Ormandv e a Phila
delph1a Orchestra acompáñano 
nos Qp 15. 19 e 58. Ormandy é 
un director de suma corrección. 
e que sempre atende ás necesi
dades da orquesta e solista. pro 
é incapaz de maxinar un matiz 
distinto ou de crear un intre de 
tensión sonora: estas limita
c1óns carecen de importancia 
nM dous primeiros coric!rtos. 

· de1xanse notar no cuarto. 
·t1ormente na transición do 
•rlante ao Rondó. Leonard 
·stein e a New York Philar-

·11nic son os compañeiros nos 
Op. 37. 73 e 80. Berstein é. 
cada vez máis. un dos directores 
máis importantes da actualida-
cte · 

Bart and John. 8ert Jans & 
John Renbourn CFE-Guimbarda 
TS-38008 

Mulñaira. Masa coral do 
Colex10 Manuel Pe l ete í ro 
Movieplav-321 .482 

RAOIO 

S egundo pro9rama de 
RNE:: Día 8 . ás 8.00. CUARTETO 
N ° 3 de Bela 8artok. polo C-uarteto 
Vegh Día 12 ás 21 .00 DUO PRA 
DOUS VIOUNS de Bela Bartok. por 
Pedro León e Jesús Corvino. Dfa 13. 
as 20.00 PIANISMO DE CATA
LUNYA E EUSKADI por Juan Pe
drosa Día 14. ás 9,45. SKETCHS 
HUNGAROS de Beta Bartok. pola 
orquesta sinfónica de Chicago. Dr
tor F n ll R'einer 

Terce iro progra~a de 
RNE: Día 11 . ás 9.45. ACTA EST 

Conta nas suas virtudes 
unha 1maxinac1ón desbordante. 
unha flesibilidade de temp1 
asombrosa. unha qrande capa
cidade autocrít1ca e unha forte 
oersonalidade capaz de lle co
municar a orquesta dun xe1to di
recto as máis minim"" ind1ca
cións 

O encontro Berstein
Serkin consequiu un dos con
certos n.0 5 mil lor interpretados 
eta discoqrafia española. Como 
reqalo de s:iusto esquisito. com
plétase a edición cunha maxis
tral lectura das Baqatelas Oo 
119. qut·•ustifica mercar o dis
co que as contén 

A qrabac1ón é maqnífica. o 
orec10 tentador. os comentarios 
de carpeta paupérrimos e a pre
sentación probe 

XOAN M . CARREIRA 

Ludw1q van Beethoven Cinco 
r.oncertos pra piano e orquesta 
Fantasía Coral pra piano. coro e 
orquesta. once Ba¡;¡atelas Op 
, 19 ces 61915-6-7-8 PVP 370 
Pts. cada un. Orquestas de Fila
delfia e New York. Directores Eu· 
qen Ormandv e Leonard 8erstein 
Pianista. Rudolf Serkin lnterpre
tacións (8; 8: 8. 5; 7. 5. 9 . 8; 9, 
5) Grabación 8.5 lntrés dos dis
c9s 9 . 7: 8 : 9, 5 

ARTE 
ALFON•O •UCASAS 

Hai aínda quen anda em
peñado en decir que non hai 
pintura galega. incluso mesmo 
algúns dos pintores má1s cualifi
cados pra demostrar a es1sten
cia da mesma 

E isto ven ao caso porque Al 
fonso Sucasas ten unha mostra 
de pintura recente. aberta ao 
público na galería de arte Sarga
delos de Santiago: unha m'Ostra 
que é unha proba evidente da 

, esistencia de toda unha sensibi
lidades galega. entroncada coa 
tradición. 

FABULA de Joan Gu1n¡oan. por 
Anna R1cc1. DiabÓlus 1n Musica 
Dtor. o autor Día 12. 18 00 PIE· 
RROT LUNAIRE de Schoerberg por 
Helga P1larzyck e D1abolus in Mus1-
ca 

ACTOS 

O movemento galegula
ta no •6oulo .XIX por Xosé 
Ramón Barreiro. Conferencia inte
grada no ciclo que eneal da ((Histo
ria de Galicia» organiza a Asocia
ción ((Amigos da Cultura» de Pon
tevedra. As 01to da noite do martes. 
12 de nadal. no salón da «Caja Ru
rah> de Pontevedra. 

••piral.Obra teatral que poñerá 
en escea o fato ((Teatro Aula 6» de 
Granada Na sociedade Cultural de 
Sada IA Coruña). vernes. 15 de na
dal. ás 01to e media da tarrle. 

18 / AIOSADRBA 

Deixando a un lado os cadros 
f1guríst1cos. que son tamén dun
ha beleza estraordinaria. com
pre reparar no outro canto da 
mostra. non figurativo (por cha
marlle dalgunha maneira. xa 
que a figura humana nunca de
saparece de todo: inda máis: é o 
motivo fundamental). Unha das 
cousas que chama a atención 
como característica xeral dista 
serie non figurativa é a casi total 
ausencia de espacios ceibes. de 
«fondo». hai unha teima por en
cher todos os recunchos do'pla
no. acentuando inda máis ista 
taima polo grafismo do pincel 
con óleo. sobre papel (Que é so
porte de toda a mostra) obtendo 
un resultado moi distinto ~o 
óleo sobor de lengo. un grafis
mo como de trazo de tiza. que 
casi tenta asulagar os esoaéios. 

Non sei onde teño lido. ou at
guén tenme falado do chamado 
«medo ao vacío» na pintura ga
lega. na arte en xeral : pois vela
hl o que estaba a decir. Topare
des o mesmo en Carlos Maside. 
en Arturo Souto. en Laxeiro. 
inda máis nos altares barrocos. 
nos pónicos románicos ou na 
requintada decoración cas
trexa 

Má1s. moito máis poderiase 
falar dista mostra pro o millor é 
achegerse a ver. de va¡:¡ariño 

PEPE f;IARRO 

LIBROS 

Recuerdos y cartas de 
Gus tav Mahlar de Alma 
Mahler Traducción ao español de 
Néstor Míguez. Taurus Ediciones 
Madrld 1978 PVP. 850 PTAS. 
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GUIEIRO 

O RECUMCHO 
DO LAMBON 

Chourizos de Potefas 

Trátase eiquí de facer 
chourizos de cabazo, como 
noutra ocasión xa tiñamos 
prometido; nesta ocasión, os 
compoñentes que fan falla 
son os segulntes: 

2 Potefa ou cabazo 

Cebolas 

31 Arroz 

2 Allos picados 

Ourégano 

Pimentón. e pementa pi
cante si gusta 

Grasa e sal 

11 Pasas e zucre (21) 

Vanse collar entre o millo 
dous cabazos grandes; cór
tanse, limpanse separándolle 
a codia dura. e a carne pon
se a cocer con auga nun po· 
te. Aparte cócese sobre a 
tercelra parte, en peso, de 
cabazo. de cebolas picadas. 

O mesmo se fai co arroz, 
que se cace separado en 
auga. escurrfndolla cando es· 
teña cocido. 

Ao cabazo cocido e tamén 
escurrido. bótaselle unha li
bra de pasas, e duas ou tres 
de zucre. duas libras de arroz 

AS MENTIRAS 
DE CAMACHO 

O señor Marcellno Cama· 
cho, diputado do pCE. por 
Madrid, veu hai uns días a 
Lugo diclrnos ós galegas que 
votemos sr á Constitución es
pañola. Pero o señor Cama
cho non nos di as verdadei. 
ras razóns que tén pra pe· 
dimos ese • SÍ• que. segundo 
el, debemos dar a esa Cons
titución española, colonial , 
antigalega e antipopular que 
ios queren impoñer coa nosa 
::omplicidade incluso. Non, 
en vez de reconocer a ver
dade. en vez de pedirnos que 
votemos sí á Constitución 
porque esmaga os nosos de. 
reitos e porque beneficia ó 
capital monopolista, dinos 
que non é así, que non é 
mala a Constitución, que é 
hoa e que vai facer que os 
labregos vivan ben, que os 
obreiros mil loren tamén. O 
dos labregos !molo ver cando 
nos metan no Mercado Co
mún, e o dos obreiros vémo· 
lo no Pacto Social da Mon
cloa e seguirémolo vendo 
cos que agora están xa ne. 
gociando. O señor Camacho 
pretende faoernos crer que 
eles defenden os intereses 

cocido, dous allos picados, 
e as especies, o ourégano 
tostado e desfeito en polvo, 
pimentón e se se quer tamén 
pementa picante. 

Nun cacharro grande bó
tase todo xunto: o cabazo 
coa mestura, a cebola xa co
cida e o arroz, amasándoa 
con manteiga de parco de
rretida necesaria para empa
par a mestura e vaise ama
sando percurando mesturala 
ben. Bótaselle sal e xa que
da a masa feita para encher 
os chourizos. 

Usanse tripas de parco 
ben lavadas, ou tamén de be
cerro, das que se empregan 
para facefas morcillas. én
chense e átanse como os 
outros chourizos, e póñense 
a secar colgados ao fume ou 
20 aire pra que curen. Hai 
quen os pón na chimenea a 
secar e quen os mete en 
aceite para conservalos. 

Para comer teñen a mesma 
iiplicación que os outros 
chourizos, no cocido etc. 

Somente é cousa de que 
os probedes. 

MANOEL VÁZOUEZ 

CAMINO 

do pobo, coma se nós non 
l::Ouperamos que na práctica 
están defendendo moi eficaz
mente os intereses da oligar
quía financiera. O señor Ca· 
macho, pois. minte. 

O señor Camacho non só 
mlnte, senón que tamén ca
lúmnia e espernexa cando 
lle perguntan por sindicatos 
nacionalistas coma a lnter. 
sindical Nacional Galega. O 
señor Camacho afirma que 
os sindicatos nacionás son 
•perniciosos• e dividen á 
clase obreira. e decamiño 
suxire que CCOO o que fal 
é defendela e unila. Señor 
Camacho, con seriedade: 
¿ Pódese chamar defensa dos 
traballadores firmar a media· 
dos de Outono un Convenio 
Colectivo estatal pra Cérami· 
ca e Vidro no que pró peón 
se •consigue• un salario de 
600 pesetas, cando a primei
ros do mesmo mes o Gober. 
no fixara o salario mínimo 
interprofesional ( .. suficiente .. 
segundo a Constitución) pre
cisamente en 600 pesetas? 
Se esto é a vosa defensa 
dos intereses e da «unidade .. 
dos traballadores. aviados an· 
damos nós con Comisiones 
Obreras. 

ANUNCIOS 
DE BALDE · 
Búscase colección com

pleta de ·A Voz do Pobo· 
e • Terra e Tempo• pra fa. 
cer estudio eneal do mar. 
xismo en Galic1a. Apdo. 12 
Pontevedra. 

Búscase piano antiguo, 
coor caoba en boas oondi· 
clóns de uso. Apdo. 12 de 
Pontevedra. Télf. 858538. 

Ando a conquetir as datas 
de todas as festas e rorr>a. 
xes da nosa Galicia. Axu
dádeme. Xosé R. García. 
Fernández Latorre, 44, bai· 
(O, A Coruña. 

Ouixera recibir información 
de • Radioaflcionados •. De
sexo construir unha emiso. 
ra e non sei dos •permi
sos• administrativos. Oue
ro saber tamén se se pre
cisa algunha preparación 
determinada. (eu sú11 rnes
tre industrial electrónico). 
Xosé Ramón Rodríguez Fer
nández. Penaxubeira, Ru
bián de Cima. Lugo. 

Gostariame saber se fun
ciona en Oviedo algún gru· 
po cultural ou de calquera 
tipo galega. Ana Luisa Re
ga Rodríguez. Avda. Puma
rín, núm. 9, 5.0 B. Oviedo. 

Convocamos un concurso 
de plntu1·a e dlbuxo pra to
dos os habitantes da nosa 
:iarroquia. Tema libre, ta
maño libre, todas as técni
cas en dibuxo e pintura 
presentadas en marco ou 
bastidor. podendo propoñer 
cada participante e a t ro 
obras como másimo. Man· 
dar a Avesma, c/ Espiñeira, 
2·1. Santiago. 

CARTAS 

A unidade en Galicia, se· 
ñor Camacho, faise sobre a 
realidade galega, non sobre 
pantasmas coma eso que 
vostedes chaman #España'" 
A unidade fais~ 6 nivel na. 
cional e despois veñen as 
alianzas e a solidarldade in· 
ternacional, e neso andamos 
nós os da l.N.G .. Vostede co
llau unha indixestión de in. 
ternacional ismo proletario e 
non asimilou o que era. Vos
tede trabucouse de número, 
o seu é imperialismo. O in· 
ternacionalismo, señor Cama· 
cho, baséase no respeto á! 
nacións no seu dereito á au 
todeterminación, á autoorga 
nización, nacional vén ne 
gada pola Constitución e < 
autoqoberno. A autodetermi 
nación española á que voste-
de quere que digamos sí, e 
á que nós. os patriotas gale· 
gos, diremos un NON galega 
e popular. Do autogoberno 
quérennos dar gato por lebre 
con ese envento da Xunta de 
Galicia, caciquil e colonialis
ta. que vostedes cocaron to· 
dos xuntos en Madrid pra 
nos seguir asoballando. A 
cutoorganización da e 1 a s e 
obreira galega, señor Cama· 
cho, ven negada por vós, os 
sindicalistas españolistas e 
entreguistas que firmastes o 

ANOSA.TgBBA /t9 

CRUCIGRAMA 
DARIO XOHAN CABANA 

1 .~ 3 4 S. 6 7 -------
' N ....,_._..,._...,._ 
2 
3 o 

rY 

10 
n v ..__.._..._...._..._,.a.. ..... 

HORIZONTALES:: 1.- Cai neve. Estación do ano. 
2.- Rezar. Contemplarán. 3.-Come ó mediodía. 
Ocasión, feita. 4.-0 que debemos decir os galegos 
o día 6 de nadal. Ondean. 5.- Artículo. Parte de fo. 
ra do pan. 6.-Corpo simple. Acidular. 7.-Métese 
dentro. Letras de •telegrafía• . 8.- 0 revés, berre o 
gato. Nome de home. 9.-0 revés, reprodúcense 
moito. O revés, cadra. 10.-0 revés, bastante feas. 
11.- Doble, persoa igual a outra. 

VERTICAIS: 1.-Parte do día que non é día. 2.
Noxento. Preposición latina. Esistían. Mulleres dos 
demos. 4.-Marchan. Preposición. Onomatopeia de 
golpe. 5.-0 revés, non está. Comparativo. 6.-Cer
to páxaro. 7.-Cinr.o d1 1C1s veces. Fales. lnterxecclón. 
~.-Andar pra atrás. O revés, aguce. 9.- Mar inte. 
·ior. Volcán siciliano. 10.-Rede. Insiste. 11.-Pala
.>ra que rima patrióticamente con esta constitucién. 
~elébroa. 

!iOLUCION AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 40: 
1.-RAP. NON. 2.-IRAR. PARA. 3.- LAPOTE. ABRI. 
30. 4.-NOS. RMC. ESA. 5.- EUMESES. 6.-INI· 
~IOU. 7.- VER. DOA. NIO. 8.-TESADA. FATADA. 
!.-AXES. OCIO. 10.-NOS. AOS. 

_ ..:._ ~-. e _,.·_i_ :4 •• . "11! .. .._., • • : , • • •• 

Pacto Social da Moncloa e 
que vos aprestadas, polo que 
se ve, a f irmar outro pior 
aínda. 

O que pasa, señor Cama. 
cho. é que cada vez o pobo 
vos fai menos caso, e senón, 
mire o estrepitoso fracaso 
que sufriu a vosa antroida
da do día dez na nosa na
ción. En vista delo, ¿por qué, 
en vez de vir españolear a 
Galicia, non se quedou vos· 
tede caladiño en Madrid? 

DARIO XOHÁN CABANA 

CHOFER DE ILUSIONS 

TERRA!: 

Esta carta tén dous moti
vos; o primeiro é pra darvos 
as graciñas por me terd3s 
sa sección de Anuncios de 
Balde, era o que talaba de 
ter contacto con persoas ir:· 
teresadas no ilusionismo: o 
anuncio non foi en balde po1s 
unha persoa escribiume e c.s. 
pero que algunha máis o fa. 
ga. Graciñas. 

En segundo lugar tamén é 
pra darvos as gracias. Como 

són ilusionista e fago bas
tantes xogos necesitaba pra 
un deles páxinas de periódi· 
cos totalmente iguales, así 
que; dccldin pedir unhos 30 
exemplares ó distribuidor de 
A NOSA TERRA eiquí en Bar. 
celona, e decidín pedírvolos 
a vos porque ademáis de ser 
o periódico que leo sempre 
pois teño todos os números, 
e se de paso vos podía axu
dar algo, facéndovos propa· 
ganda millor que millor, ade
máis que o merecedes polo 
voso esforzo, por ter un pe. 
riódico galego como tén que 
ser. 

O señor Rafael portouse 
moi ben conmigo e obse
quloume con 30 exemplares 
do n° 27. Tanto a él como a 
vos douvos as gracias. 

Sin máls, un saúdo naclo· 
na lista. 

HECTOR BELLO C/. Ausías 

March · 109. Ese •• A · 2• 1• 

Barcelona 13 

P. D./ Se sabedes dalgún 
ilusionista mandádeme o en· 
derezo ou dádelle o meu. 



TIJBBA 

CIENCIA, SABER, PANTASIA 
Cando hoxendia escoitamos talar aos nosos «sa

bios». racionalistas. neopositivistas. estructuralistas .... 
tecnócratas ao fin e ao cabo, cuia única función é. nen 
máis nen menos. que de servir de sostén e de correa 
de transmisión a unha ideciloxia determinada. unha 
ideoloxia que vai ser o «leitmotiv» de toda a interpre
tación das cencias. pero de todas as cencias. que 
abarcan todo o saber conocido e aínda o por conocer. 
non podemos deixar de clamar ¡qué limites insospei
tados acadóu o saber humán! Pro cando comparamos 
ese «omnipotente sabern dos.grandes sabios. investi
gadores. centíficos e técnicos co saber. non tan me
nos importante. de calquera dos nosos labregos. que 
conoce perfectamente os ciclos cósmicos dos astros. 
que sabe que en tal ou cal tempo non pode sementar 
pro si no outro. entón os nosos conceptos. rachanse. 
esnaquizanse en miles de anacos m iudos; cando es
coitamos decir que tal ou cal ·menciñeiro é capaz de 
curar o que non son capaces miles de mediciñas far
macéuticas. nin tratamentos de cobalto. nin radiotera
pias aplicadas .... a nosa confianza na técnica esbaia
se. Els o gran dilema. ¿E qué a cencia ten que ser téc

.nica 011 máis ben a técnica é un reflexo burdo. «impu
ro» da CENCIA? (e escribo cencia con maiuscula. xa 
que a nosa pescuda tratará de acadar esa outra 
cencla, esa cencia tradicional. baseada no 
conocimento directo das cousas. na relación directa 
antre home e naturaleza. xa que cando se rompe esa 
armonia home-naturaleza xurde a técnica, a técnic~ 
das centrales : nucleares. a técnica dos residuos ra
dioactivos. a técnica dos medicamentos perniciosos. 
creadores de dependencias fisicas e psíquicas ... ) 
Diante de tales alternativas a opción parece nidia: a 
CENCIA é saber. e o saber está en relación directa co 
ouxeto a estudar. nas suas causas. nas suas relacións 
cos outros ouxetos. no seu punto de vista e na sua 
función; cando o conocimento centifico non cumple 
algunhas destas funcións faise abstracción e puro 
idealismo. 

un dos grandes menosprecios que fixo o raciona
lismo estúpido. o estructuralismo aferrolla~te e o neo
positivismo loxicista foi o de esquencer e infravalorar 

XOSE A. PARADA FERNANDIEZ 

unha das fontes ma1s importantes que nos ternos 
prao conoc1mento da nosa historia. e pra o conoci
mento da onxen do noso saber. dese saber «tradicio
nal». herdado dos nosos antergos. comunicado de 
pais a tillos. celosamente gardado nas nosas lendas. 
nos nosos costumes. nos nosos topónimos. nese sa
ber popular de ritos e costumes que se fan e non se 
pode decir por qué se fan: ese saber témolo ahí. nas 
landas. nos contos. na toponimia. nos ditos populares 
que rezuman saber práctico. cotián. aplicable e des
bordante de todo concepto abstracto ou metafísico. 

Cando en tempos no que a historia se esbaia. os 
nosos antergos habitantes do paleolítico se adicaron a 
erguer dólmenes. mamoas. menhires. se adicaron a 
gravar símbolos. cun significado. ainda hoxe descono
cido pra nós. nas pedras de Galicia. ¿non estarlna tra
tando de comunicarnos algún SABER. saber tradicio
nal. esotérico. necesario prao dominio e control da na
tureza (non debemos esquencer que todos estes habi
tantes eran labregos. é decir. traballadores da terra. 
ou mariñeirosl? ¿Qué teima hai en tacemos crer que 
todo monumento e símbolo megalítico ao que ns:>n se 
atopa esplicación doada teña que ser funerariD ~u !áli
co ou de fertilidade (non quero con esto decir que 
tam.pouco teñan esa función. pro esa e efecto doutra 
anterior. as funcións non soi:i escluintes)? ~Por qué 
dende sempre Galicia foi plm~o. de chegada de todos 
os gremios de artesáns e centro importante. en toda a 
Edade Media e alta. de formación de traballadores or
febres. canteiro~. miniaturistas.... incluso literatos e 
troveiros7 Dirán os enfervecidos racionalistas: polo 
centro cultural que supuña a peregrinaxe a Santiago 
de Compostela: pois mira. neso teñen razón. pro ¿to
da? Se analizamos detidamente a tradición. a lenda. 
atoparemos con sorpresas. Claro. pro as lendas po
dense ver dende moitos puntos de vista. pro hai un 
moi importante e que polo «irracional» apenas se ten 
enconta. e é que a lenda está localizada nuns lugares. 
cuns nomes determinados. uns nomes que non son 
arbitrarios. teñen no seu fondo. na sua máis íntima es-

true tura unha razón de seren. Cando nós señamos ca
pace·s de tocar todos os rexistros da lenda esta so
nará. tal como sona un piano ao interpretar unha me
lodía 1nintelix1ble pre un profano en ler unha partitura 
musical. pro si pode entendela despois e incluso gos
tarlle 

Se. ademáis. a toponimia pode ax¡isarnos nesta 
pescuda. mellor que mellor. ¿Por qué na nosa toponi
mia ternos abondantes nomes cunha raiz «lug» (Lug, 
remos que decir. era unha divinidade celta. protector 
das artes e das cencias. pra uns. e unha divinidade in
cognoscible pra outros: Lug era ferreiro. canteiro. la
brego. etc .. tiña un caldeiro como símbolo) como po
den ser Lugo. Luou. etc.7 ¿Por qué aos habitantes de 
Castro de Rei se lle chamaban «Valuros»? ¿Non será 
un «val de Lug»? Esto seguindo todo un camiño que 
ven dende o Estado francés (partindo de Bretaña e 
Occitania) marcado por nomes con componente Lug 
¿Por qué ternos na nosa toponimia cantidades a mo
reas de nomes con componente Danann (os Tuatha 
de Danann. según a mitoloxia irlandesa e o «Libro das 
lnvasións» foron os primeiros colonizadores de Irlan
da os que levaron as artes e o cultivo da terral como 
poden ser Donon. Doncos. Dombate (cun dolmen moi 
importante) Llbredon (antigo nome de Santiago) 
etc 7 ¿Por qué eis1sten tantos topónimos con nomes 
«carn ( «carg» é un dos nomes que se lle da a pedra 
no antigo gaelico) como poden ser todos os «calos) 
(antropónimos) Cangas. Calo e incluso Cangas de 
Onís xa tora de Gahc1a pro no Camiño tradicional de 
Santiago. o cam1ño das estrelas? ¿Por qué todos os 
nomes rel11e1oriedos co celtismo e coa raza celta 
teñen componentes de - BR- (SER. foi fillo de 
Breogán. BR-eogan deulle (¿ou non?) o nome a BR
etaoa. BR-est. BR·etooa. Incluso oademQJo var con 

alternancia vocálica B-a-R-oña (a do castro)?. etc. Asl 
pode'r1amos seguir tacando desbordar a nosa pante
sía. pro ¿pantasla ou realidade? En Posteríores artigos 
verémolo máis detidamente. Sirva esto de exemplo 
pra ir matinando ao que podemos chegar. e o que po
demos concluir se estamos ceibas de prexuicios a 
hora de pescudar a nosa historia. 
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