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en.JQletro alllo 
O ORGULLO NACIONAL una parte de los españoles 

se desooN·enden del tema 
porque o «iílO son ,españo
l·es » o ,no s·e sienten so1Vida-

Tamr~n .º doming9 día ~, , Jrios del prQteso general. ·Vo
o pe·~1od1st~ · e.spanol Luis tar ·el pró,ximo 'PÍ:ª . 6 es '· el 
Apostua fac1a a sua defen- paso de'bido de qui·enes nos 
s.a e!1, catro puntos da C~ns: sintamos orgullosos de ser 
t1tuc10n. O cuarto, que e o españo·l•es•. 

Durante toda a campaña, 
os . nacional·istas galegos e 
bascas, maiormente, tivemos 
de aturar toda olase de -in~td
tos e aldraxes por parte do.s 
«patriotas» es;pañoles e os 
seus compinches por non ca
drarnos conformes coa sua 
Constitución. Os nosos res
pectivos Jióbos viñeron de
mostrar, ao final, que a tal 
«señora» non Ues inspi·raba illlllimiu!IJP*I•" tlraplldlZlllia~~

de máis interés, vén intitula
do: "La campaña ·anti-demo
crátiea del no y de ·la bs
~ención» . E reza: « •• :Pero lo '1 
importante es Ja l·ectura de 
quienes piden el voto nega
tivo o, más torcidamente, fa 
abstención. 

Hemos de hacernos a la 
realidad de que la mayor par
te de quienes piden e·l voto 
negativo ·están ·embarcad.os 
en una operación antidemo
crática. Es deci'r, no tienen 
taJles o cuales reservas frente a este texto; Uenen un 
·rechazo frontal de to·do el 
proceso democrático y lo ten· 
drían cualquiera que fuese el 
texto de una Constitución de
mocrática. 

tos de la abstención in
tentan algo peor, descalificar 
el proceso haoiendo ver que 

conf.ianza. E nós, os que non 
aprobamos a Constitución 
·porque 1nos sentimos orgullo· 
sos de s·ermos galegos, se
guimos o proceso; o proceso 
xeral cara a Constitución de· 
mocrática da Nación galega. 

AS ULTIMAS-

DA CONSl'ITUCION 

rRematando xa a campaña 
da Constitución, os diversos 
diputados naturais de GaHcia 
(que nun ~ gailegos). adicáron· 
se ás rndas de prensa. Ne· 
'las di·~éronse verdadeiras 
barbaridades, sen .sairmos do 
mero campo da teoría políti
ca; así, o '«Mini~trn de Rela
ciones con ilas Comunidades 
europeas», L-eopoldo Calvo 
Sote·lo, chegado espresamen
te de Bruselas pra .-contribuir 
rn'o ·la'ltado de ce1r·ehro 'dos ga· 
•legos, oeolaraba («t;·I Ideal' 
Gallego», 3-10): .... :E·I ·· dere· 

. cho de autode·rteminación no 
es apUcahle a . ninguno de 
fos pueblos·, rngiones o pa.í · 
ses que forman los pueblos 
de Es:paña. ¿Para qué ut:li
zar una palabra cuyo signifi
cádo llO sería el que mun-

dialmente se tiene por auto
determinaoión? Sería un error 
técnico y un abuso del len· 
guaje». · 

Haberá qu~ co.nolui-r que a 
··Soc-iedade .¡de " Nacións (de· 
vonceiro da ONU), .e a 111 In· 
ternacional, ·que declararon 
a Galicia nación, e, xa que 
logo, 1comunidade- ien pose-

,sión do dereito á sua autade· 
terminación, exercían o erro 
técnico e o 0buso 'lingüístico 
indiscrimilnado. ¿Ou non o 
falou todo D. Leo.poldo. ¿Non 
querería decir que a auto· 
determinación :non é aplica· 
!>le. . . mentras vostedes man· 
den? 

PATALETAS 
POST-REFERENDUM 

Martín Villa, nas sucesivas 
roqas de pr:ensa, botou a noi
te do escrutinio xurando e 
perxurnndo 1que a absfención 
•en GaHcia non era ·política, 
que era «técnica». «Siempre 
·Ja hubo», repetía,- «es algo 
secular". 

¡ Carafio, igual que a ,eo· 
Ionización~ ¿E rnon terá que 
verJ 

\ . 

A «P.luma de Medi•anoche» 
·qUlitaba . o fío machista ne:sta 
serñá.- Co título .. JnsóHto .. , 
L u ri s Oaparrós arremete: · 
«Aúu .. quedan mujeres valien-

.tes, m1:1Jerns origh'Ja'les, mu· 
jeres distintas. Por ejemplo 
una s·eñora seinsacional co
mo es la vedette Norma DU· 

· vai. que cautiva al público 
que va a verla a Madrid, en · 
1.a obra "'Ya tenemos risocra
cia .. . "· O cas-o é que ~ tal 
séñora vedette use· ha ·atre-
vido a desafiar :la desver
güenza -reinante»: « ... Me 
siento orguillosa de s·er vir
gen y sólo pi·enso ser de un 
hombre en mi vida ... "· E 
« ... Ya se .pueden :imaginar 
los •r·eprbches 1(?) que van a 
caer sobre ella. Porque t~les 
·argúmeintaciones (?), a estas 
alturas, son difícirlmente per- . 
donable,s para tantas y tantas 
coordinadoras de afectadas 
por fa :reores1ión sexual de 
toda :la vida como fas que 
ahora P'rolHernn en nombre 
de la liberación de :la mujer». 

Aínda quedan ·entes cua
ternarios. E non o decimos 
pola señora iOuval, euia pos· 
tura 'é eso, moi sua e respe
table. Pero estes potenciado
res da desvergonza secular 
machista (¿por qué non fala 
Caparrós da vi·rxinidade varo
nil?), son nestes tempos, 
nón por menos real, alg9 «in· 
sólilt:O». 

MIOPIA IMPERIALISTA 

Luis Moure-Mariño, cronis
ta ~ de españolerías , insiste. 
No artículo "La 1-dea de na
ción» («'El ldeail Gallego•" 3-
12), vo1ve tracexar a sua con
cepción imperi·a:lista da for
mación das nacións, e o fe
nomenal remexido mental 

que C;8'r1'acteriza · ·á SUa "COm

prénSiÓiíl do feito nacional .. 
Despo+s do ~onsabido tárr.a
go históticq, afirma: • ... Los 
n a c i o n.ai'istas separatistas 
practican una política mFop,e; 
se aoercan ·ail pasado y ven 
los d'i.fere·i:ites mosaicos que 
forman eil Jienzo, en vez de 
al1e:jar la mirada y ver la uni
dad dell conjunto. Un lienzo 
no puede anal·izarse si·nó con 
persp•ectiva, y no metiendo 
los ojos en la pintura». E 
despois de todo un fato de 
consideracións ao respecto 
dos «minúsculos nacionalis
mos», afrrma «Por eso, jamás 
seremos separatistas». 

Outro home ipequeno que 
necesita patria grande. . . A 
sabencia popular xa entendía 
que as partes da obra están 
en desproporción, é o con· 
icunto dela o que máis perde. 
E é itamén dende o conxun
to do ·lenzo imemacional que 
os galegos vernos a necesi
d.acle de poñer ao día o mo
saico da nosa patria. E, por 
eso, os nacionalistas galegas 
poderemos ser 1Fndependen.; 
tistas, pro nunca seremos 

. separatistas. 

A NOSA TERRA E NOSA~ DE 4.000 SUSCRIPTORES, -DE 500. ACCIO~ISTAS; PRO QUEREMOS · QÚE 
SEÑA DE TODOS os GALEGQi. ( . - "' 1 -

SUS C R 1 B A·S E COLABORE e o A 
1 p RE Ns A 'o·A LE 6 A 

POR 'UN ANO 1.200 PTAS .. ; POR SEIS MESES 650 PTAS. APARTADO 1031. SANTJAGO 
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1 ;.~~ .. ~ ¡¡ 1 el¡" .. 

,_.uc'i: -' 1·''0-: Dr. 
... ' l ' ~ 

, • .._ • I 

· - Hóxe .ser.iamos cinco millófls -de ·<~ , 
gal~gos, cinco, tense dito a eito,· si 9-noso 
pais tivese dende .vello, ~lgunha outra 
proiección que .non fqse a de,. emigrar. 
Somás, na realidáde, á volta dos dous 
é medio dentrÓ. Así e-todo, -

' > 

· ru,ral. · Nós todos coAfigúramos un 
1 

'hábitat disp~rsp, presentamos un P?ís con 
·certo, envellecemeñto das- suas xentes : 
, - . 1 -

e cunha densrdade-, de poboación elevadñ. 
Nó~ todos, a poboación de Galicia , 

¿aos· que nos preparqn «futuro», . . 
concentrados ·na Galiciá· occidental'"im~>·~-. .· 
longo dun eixo, mentras se déS8~tlta: .o 
resto do país? Confiern_os, ' pola nósa 
banda_. en que as previ~ións véñan resultar 
como aquela lei da , Ré~Ública española ' • ·¡ ' - ' 

pesamos, e·n kilos, al,g_o máis que a media . 
do Estado español, inda que midamos un 
chisco menos. 

-os que somos hoxe e "os que prevén 
' • 1 ¡ 

e.ue seremps rñañá, téri mbito que ver 1cw1 
feito: estamos· dismin.urndo, 

que mandaba erguer, ir. er·gtJendo, un 
cemente_rio_ por MtJnic.fpJo, péro que en 
Galicia non s.e puido nunca aplicar; I 

A poboación de ·Galicia, nós todos, 
asentamos fundamentalmente no medio 

onsumímonos, ímonos_ desfiando... ¿a '·. 
quén Jle inter~sa que di.smihúaníos? 

acó houbo sempre un eP-menterio 
por _parroquia. 

A._ POBOACIO-N 'GALEGA . ' ' . . ; " . 

VAN NOS DBSAIANDO 
Si cdllemos como base este 

séovlo, é a partir do ano 1950 
canid-0 Galicia empeza a perder 
poboación, en números absolu
tos. A partir desa décaida, o 
d'esterro venc-e incluso á me
dra v·exetativa (nacementos 
menos moites), meidra que foi 
n:ada menos que de 236.105 
persoas , entre o 1951 e o 1960, 
ou de 209 .879 entre o 61 & o 
70. Pero mái:s de medio mMlón 
de galeg-0s delixaron GaHcia 
somentes en 20 anos. 

No comenzo do século, en 
1900, a poboación galega re
presentaba o 10,64 do total do 
Estado español. A nc:YSa nación 
tiña daquela perta de dous_ mi
llóns de persoas e foi medran
do, medrando -4nda que pou
co e pouco, xa que a emigra
ción non é un feito de h-0xe
deica · ser, n-0 1950 a·lgo máis 
de 2:600.000 habitantes, pero 
xa nese ano representábamos 
somentes ·O 9,26 da poboación 
de todo o Estado. 

E si no 1950 nós todos .oa
sábamos dos dous millóns e 
se'iscentos mil, dez anos· des
póís, no 60, baixaramos algo 
e no 70 bastante mái·s; hese 
ano somos 2.583.674,· ( 7,61 
da poboación do Estado) e ase
gún os cálculos que •levan feí
tos no 1980, á volta dun ano, 
seremos moí pouco máis de 
dous mi'llóns e medio e repre
sentaremos xa cáseque nada: 
o 6,71 do total. 

CADRO BRANCO 

O · BN·PG denunciou a uinis· 
teriosa» desaparición en Ou· 
rense de máis de 2.000 votos 
no ¡pasado Retieréndum Cons
titucional. 

lldlta1 Prom~i6na Cultura.is 
(ialetias. S.A. ' 
c....ael46n ele · 

, fÚncl•clo,..•• Acosta éeiras. . 
Xo~Quln. Fontenl~ RocfrlRuez, );(osé 
L1:1is. L6oez ·G6mez. Felipe Senéñ, 
Mor-at~s · Quintana. Xosé Enriaue-. . 

· Vareta G~tr~la. Cé8ar. ' 
Dl,..atQr1 MarQarita Ledo 
Añdi6n ~ 

Rttcl•ató.... • ' 
· aollibor•Clo ... e1Xosé 
· Ram6n Pousa. Xosé L6pez. Antón L 

1 .. 

... ." .,,'\ J ' ' ·_.. ... \ 

t- > 

~ Si 10 '~<>SO· ·¡país rtivese algunha outra ¡proieccióñ"'."quen on f~;;;-·· ·;a~'d-; emig·;;;~ - ·-··-··--- ··-· ...... 

Entrame-ntras, nas outras na
cións do- Estado (Eus·kadi, Pai
ses Catal'án'S, Espa~a) a poboa
ción aumenta ... 

da poboaoión dq Estado, nese 1-oraciáns desv+rtuando certas ría en conta un servicio como 
mesmo ano, pero tomando co- c-0ns_tantes. como son, por · un- f.o¡ en tempos 0 dos áfiadores 
mo contraste. a poboación a.:- ha ~a·r:_ida, a poboación activa ou profes·iona;s, inclusive co
tiva, repriesentamos bastante feme-h'ína -ahondaría ter . pre- mo .. os albeites- ou os oo~po
máis: o 9,30 por cento, u~n 9,30 sente · que do censo x:ernl do 
que resulta de botar contas 70 .ao agrario do 72 hai unha SOMOS MENOS1 

TRABALLAMOS MAl.S ... 
polo bai·xo, · xa que como · po- diferencia· de 100.0QO mulleres 
boación activa_ do Estado sú- traball_sdorns do agro polo feí
mansell·e os traball.adores ga- to de· cámbe·ar o . modefo de 
l ·ego~ emigrados en Euskadi reccllida Ele datos-. o non tó-Pdla contra e se mí ras1etnos 

prá po:boación act'iva, a poboa
ción que traballa, os índices 

. varían notablemente p'Orc;¡ue 
neste caso -o nos-0 país ofrece 
un porcJntaxe de; poboación 
activa mái's a1to que o do Es
tado español -irnos sendo me
nos, fannos ser meno~. pero 
inda traballamos moito máis-. 
Como exemplo, diremos que 
si no 1970, como dixemos en
riba, eramos o 7,61 do . total 

ou en Cata-lunya, pcr exemplo, mar en consideración os tra
cahdo, e.n realidade, ter!~n de , balladores s·imbióticos --q~e 
s.er ccnstderad<?s poboac1on ac- ·COnxugan o traba 1llo do agro e 
t1va ga:l·ega. a industrl·a, xerailmente a cons

Compre clarexar, asimesmo, 
que todos os cálcul-Os esta
dísticos que se · re-~iren á po
boación activa do noso pa_ís, 
inda q'ue c-onplúen que é a que 
dá un porcentaxe rnáis ao!to en 
todo o Estado, fan as suas va-

.ABOSlt1IBBA 
_ NllODICO· GALIGO ·· SIMANAL . 

Galocha. ~isto G. Cabaná (A · ' P. lparra~ulrr~. L. Auzme~i. A.· · 
, Corui'la), Laló Gonzélez (Ferro!), · Amiqo (Oonostia): Marla ÁÍonso. L. 

Pac.o Arrizado (Luqo). X.A " Celeíro (Madrid). C 01.1rán. R. ' 
Carra\:edo (Ourense). F. F~anco. -Palmás (Londres) ... ·carlos Olaz _ 
Ml!rio' Pousa. lqnacio , Briset. (Xinebral. A. P. Oasilva (Porto), X. 
Guillermo Pé'rez (ViRql. GuilÍermo · Cambre M·arii'\a (PÚerto Rico). E.' 
Campas (Pontevedra). F. Cusi, lbarzébal, X. A. Gacif\o. Moncho 
·Emilio VeiQa (Barcelonal . · Vii'la. _ 

1. 

, trucc-ión; por exémp.lo-, os de 
máis de 65 anos, os de menos 
de 15 ou un!ha chea de autó
nonv.;s adícados a ocupacións 
rnarxínais, que poden ser as 
moitas vairantes de artesanos 
·que se moven po·lo noso pobo; 
¿que estadística española te-

-Dl•~eño 9r•t1001 Pepe B,arrÓ~ 
Fotogr•ft•• Brais. Pif\o, 
Fernando Bellas. · · 
Dlbu•o•• Xulio Maside. Xaauln 
Marín. Alfonso Sue.asas. X. Carlos, 
Miquel 'Oocamoo. 

RecÍacclón • 
Admlnl•tr•clón1 Troia 1 o. 
1.0 Sañtiaqo.'Teléfonos: 

Re·d~cci6n 582681 
Administración: 

IDe ·10 a 14) 58461-3 . 
Aoartado 1.031 

Na madrugada do día 6 ao 
7, o 1Gobe..,oo CivM de Ourense 
daba, ~ i·ren escrutados o 
92% dQS sutraxfos, máis do 
7% de Nons, equivalente no 
total a uns 10.000 -votos. Sol· 
prendente, ao rematal'Se o es·· 
orutinio do 100%, deuse a ci· 
tra de 6,05 1d'e Nons, ou seña, 
ao redor dos. ¡8.700!. ' 

lm11 ... ni.1 «Grificas. ~IDim11 
Travesta de ViRO. 289 ViRo. 

· Oep. Leaal C-983-1977. 

oaetrlbule~ A Corul\a e· , 
,Pontevedra DISTRIBUIDORA LAS 
RIAS. Telf.:· 209850~54 A Corufta. · ' 
Bilbao: i:>ISTRIBUIDORÁ VASCA. 
teléfono 4231933 .. · 
lURo;. FOlLAS NOVAS. 
Thlf.: -2,17885. 
Ourense: Vda. de ·LISARDO. 

.Barcelona: F. RAFAEL ARTAL. 
Telf. : 2433658. · 



NACIONAL 
ñedores de osos? Inda que es
tas úfümas referencias señan, 
como é lóxico tamén marxi
nais. 

· Si n-0 Estado español a po
boación activa era, por exem-

. plo, o 38,6 por cen no 1973 
-hai. cinc-0 anos-, naquel en
tón Gailicill tiña traballando ao 
52,4 por cen en Lugo, ao 51 ;6 

-por cen en Ourense.!> ao 47,9 
en Pontevedra e ao 45,6 na 
Coruña. Así de sinxelo .. 

DE CADA CINCO 
MIL 41ESPAÑOLES» ... 

, E tamén soímos máis por ki
lometro cuadrado. O naso país 
ten un'ha densidade de poboa
ción máis elevada que a me
dia do Estado. Hai cinco anos 
Pontevedra tiña 172 habitan~ 
tes por kilómetro cadrado en 
númems .redondos, e A c'oru
ña 129. A media estatal situá
ba'se en 69. Nesa mesma épo: 

ca, en troques, Lugo tiña so
mentes 41,6 habitantes por ki-
1lómetro cadrado e Qu,.,ense 
56,2. Neste senso e durante al
gúns anos, seguindo o rastro ' 
dos postas de tra:ballo coiun- ¡ 

turais que se foron creando en 
determinadas áreas, a poboa
ción galega s1eme!laha abanear
S·e cara - o mar. A partir de 
agor.a, as previsións falan ta
mén de desicensQ da poboa
ción, por exempfo na Coruña, 
pra o ano 80 ... 

De segu·ir así as causas, Lu
go ao millor de1ixa de dar emi
grantes -de feíto o seu índi
ce esM descendendo- porque 
xa nin tén de onde s.acar xen
te, pero Ga1licia s1eguiraos a 
dar; o ano pasado, no 77, cada 
·rnes, . e as·egún os datos de 
emig·ración asistiida, de cada 
cinco mil · ·españo·les" que emi
g·raron, nós, os galegüs, repre
sentamos o 55 por cento. Hai 
un ano. 

AOBNOSOS _ 
SUSCRITORES: . 

-Anímese! Aínda está a tempo de entrar no sorteo. ¿? Non; 
non falamos ·da lotería. Falamos de ... Pro vai s_er millor .que esco
mencemos polo primeiro. 

Nós (A NOSA T.ERRA) sabemos o esforzo que a· vostede lle 
costa o pagar o períódico' todo xunto e por adia'ntado. Entende

. mos que se lle faga costa arriba .. . E querernos achaar un pou~o o 
, camiño. ¿Cómo? Pois ofrecéndolle un galano. Mire. Pra· todos 
aqueles sucritores da A NOSA TER8A, hastra o 31 de nadal do 
1978. sortearemos Ufl viaxe a escoller por calquera destas rutas 
galegas: A ruta do Salnés. a ruta de Bergantiños. a ruta do Ribei 
ro. a ruta da Terra Chá. a ru~a 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 bé!lde. Pra que sinta que a nosa ter~a ten 
unha deuda con vostede. · 

A NOSATERRA 

r 

lGustarialle levar 
un xornal mais a 
suacasa?· 
Porque a sua confianza~ nos ten premio. 

SORTEO 29 DE NADAL 
5.4 DIA UNIVERSAL DO AFORRO 

~------~~------------~~os~rom~~40000p~e~~ra~~sM~~~~~~oo~e 
"Ford-Fiesta. Cinco'televisores en coor de 22'.' Dez ciclomotores de 55 e.e. 
Cincoenta premios de 10. 000 pesetas. Cincoenta premios de 5.000 pesetas. 

MECANICA DO AUTOMOVIL 
. 'MOLINO. 4 7 I VEROUN ' . 

HAHCELO~A 

ALFONSO R. 
CASTELAO 

. {/ LIBRERIA E PA,PELERIA 

CERAMICA POPULAR GALEGA 

AO SERVICIO DA NACION caa ... a. 
José Antonio, 130 - entrecháñ 

. Tléf.: 4·19759 VIGO 

suteca 
e MA'IVHAL 11CNICO 

DE DllUXO 
· ·~ e REPR()pUCCION 

DE PI.ANOS 
e FOTOCOPIAI 

1 

..._.._. ...... _.._ ___ Santiago de· Chile. 28 - bajo 
'Te léfonos 59 96 39 - 59 99 72 
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1 DOIO!,W. ·. 
A· infracción de .,c~da • d_ia 

A .partir da promu·lgación .da Lei. do Chan-, plantéxaselles aos Colexios ·de 
Arquitectos a posibi_lidade de revisar ·e intervir nos proiectos urbanístíco.s que 
se ·presente pra sua aprobación, coa finalidade de denegar · aquel·es que · 
infrinxan a normativa vixehte. Por eso, q Colexio de Arquitectos .de . 
Galicia elaborou un primeiro dossier que se continuará e . abranguerá toda a · 
nación, baseado nos Axuntarnen~os de Ames e de Negrei.ra, na · provincia 
da Coruña, onde se levou ao cabo un. traballo· de denun~ia '.con respecto a 
. construccións Ql:le. se están a facer .e que .rom.pe a .armonía dos pobos e a sua 
estructura, ·amais de incidir na ·~seas a e confusa ordenación · 
urbanística de Galicia. 

Así, estase a comprobar que 
en· gran can1:idade de COri'C€
U~S . ~leg-os, se ediifica a gran
d~·'.mi·~o rí~ ~as veces sin un 

-proiectb. tecmco real. ou, sooor 
dlsé proiecto autorizado pre
viamerrte, auinentanse outras 
·plantas, vulnerando, diste xei
to, a normativa. Por outra ban
da as mesmas aut-0ridades lo
cais e praytinciais potencian is
t& proceder, tomando sernpr~ 
unha actltude pa'siva e de ·de1-
xar ·pa98r• s·in _ter en. ~onta os 

' consieguin't:es ..perxu1c1os so
Clais .que ocas•iona. Como sem
.pre, as lels convírtense en si ·~
xe'las abstrac:cións, en teona 
espe:culativa, X1a que os inme
diatos responsables d8!las non 
as cl.llll'plen, inhibense da ~ua 
execudón e non levan ad1an
te a función de control que 
lle marc:an. 

A espeouiláción do chan e 
a c-onstrucción son -un .negocio 
mol en boga hoxendía, e a 
transl:xencía dos organismos 
cm:nperentes non é unha sin
xeia postura de apatía ou i.ndi
ferenci'a. As inversións niste 
sector por outra banda, teflen 
en todo momento uns benefi
cios asegurados. Os proiec~os; 
eltéranse, i·n'CÚmprense as hor-

mas, e as cidades, vitl.as e po
bos éndhense de edificacións 
lrra'Cionais. 

16 ll)etros. A 1a1ltura nlásima 
Ítidia é de 6. 

Pro uniha vez que istes in- :lar ou . coa su.a boa localiza-· . 
formes sa·~n .á rua, apiarecel'I ción. 
as protestas. Si unh1f~·c·ón :;- Así, en todas istas obras ile
trucción samentes pode lev3r gais obsérvas·e, en xeral, o in-, 
tres ou catro' pl•antas, e des- frinximento do artículo 53 da 
pois He. aumentan duas ou tres ·leí. Construocións que non 
máis ¿quén sail beneficiado dis- con-levan un carácter social nin 
ta situación?. O caso é que si de utilidade públi'Ca, polo tan
º treno non chega por ningun- to, están adicados a vivencias 
hia banda, eiquí os que saen de aluguer ou de venda, incum-' 
rnaliparaqos son sempre • os plill'do o to.e.ante a usos, ou · 
mesmos. seña a ubicación do edificio, 

IA. lei distingue dous tipos por outra banda, á altura que 
de construcción: as que se po- sdbrepasan os seis metros, á 
den autorizar directamente, có- ocupación que tería que ser 
mo as es'J}foteción's agrícolas. do 20 por cento do terreo, ti 
e construccións e instalacións edifiicabilidade que superan · t> 
vence!lladas á execución e ser- 0.2 mª /m2

. a se.,nariadón de dez 
vicio das db(as · públicas. ·e metros entre o edificio e os 
aquel•as que se deben execu- ·lln<leiros e testeiros . 
tar dacorqo eoa · •Ley de:I Sue- O estuidio corresponde a zo
lo, que teñen un fin social ou nas onde n·on esiste delirnita
de ben~icio ipraos ciudadános ción do ohan urbano; entón 
como un colexio ou un centro ademais 'de aiplioárselle q ar
saniitario, relferíndose concre- tícufo 53 '(,«Normas de suelo 
tamente ao medio rurar.-tsta~ no u~banizable no protegido .. l. 
blécense unihas condicións mí- réx.ense por unhas «Normas 
nimas , que no caso dos muni- Complementarias y · Subsidia
'Cirpios de Ames e de Negre1ra, rias del P.l'aneamiento de -la 
que son os ~tudiados , non provin·cia de La Cpruña•, aín
se cumpren en ningún dos · da que en Ames está en tra
princiipios legais. 'Nun total de · mitación unha posible norma
vintedous exemp:los non se tiva municipal e en Ne~:rrelra. 
chega a asumir as nqrmas .por xe no aoo 1976, convocoose 
parte dos constructores. Cada iun · concur5'> prá redacción- dun 
un deles colocou os seus •:Plan General de Orden'ación 
•monstr.uos» asegún o seu Urbana•, pro que nin tan xi· 
criterio e · dacordo cos seus .!Quera se tramitou polo mo- -
Intereses. coa baratura do so- mento. 

· amrinxeo altura, volútnen, retranqueo, ocupaci~. llSo ... 

' '( ., ~ ·, . ... 

• __ •. .L, ~· 

·: 

A110SA.tlaa1 /.5 
. - . ~ ' . . . 

· cr6niaa polftica · 
' ' . .. 

t' 

. Despois ido reteréndUm cOnstiitucional, tan . poll~o 
escientUante prá causa sucursaliista, e en vistas de 
que nOn se podía presumir je¡& bombo e platillo» 1Goa 

. resultados afirmativos, tócalles ·a ialgúns mli0m98dos 
comentaristas . .polí:ticós confoodiir á ¡opinión. púbHca ·t• 
cendo ·insinuaciós idestinadas la IOOlilltalr a~forza real da 
oposición activa á . Cc.ns~itu~~ón esp&Mla en Galicia . 

• AS VOLTAS ~os VOTOS 

Sol,prendidos polo númerÓ de · votos negativos -e 
·como oalquera autocolonizado qüe dubida das .propias 
iforzas- téntan dar ·a. fde'a de que unha paite .cuali
fü;a'Cla deles deben s•er da estrema der·e.ita e do cato-

. IÍcismo mMitante, poñenido exempliños cam-o o suposto , 
poder do Bispo de Our-ense -ou non se ·sabe qué grupo 
de Alianza P9pul:ar en Pontevedra. A cotinuación adi-

. cámos:!Fe a tan ilustres comentaristas políticos,_ segu
rame.nte .a· .pastos de rel·evancia in.fom1ativa na Xunta 
de Galicia, uns cantos datos, datos que fialan por sí 
como un libro a:berto. a · nrooósito da provincia -0uren
sán, que . preci'S'amente - é onde menos forz~ tén . Q. 
Btspo de Ourens·e e onde máis tórza tén ' o naciontalis
mo . e as Comisión Labregas, ond'53 o .porcentaxe d~ 
votos neqativos é maior, mesmo de toda Gaili'Ci'a. 

e VELAÍVAI 

No conc-ello de AHariz~ no que nos pasadas elec
cións ás Gámaras Agrari'as as CC,lil. obtiveron 9 re
presentantes dos 12 totais, os vo~os negativos aseen-

. deron ao 15 por cento do total de electores-; no mu
ni:cipio de Baños de Molgas, .onde o si·ndic;ato l·abrego 
1adadou a totaliidade fllas Oámaras, os votos Non foron 
o 17 por oento, 17 p'O'r ciento que se rapetiu eo Beada 
ou en Oastrefo do Val ·--

En Xunqueira de Ambía, conicell-o no que a totall
·darle da Gálr)'lara Ag.raria ~ das CCU.t iaoádase cáse
qüe a cifra do 20 por cento de votos negativos, e en 
Sarreaus. onde hal 8 iwres'8ntantes .das CC.LL nas 
C'ámaras, o poroentaixe de nons -posiblemente ré
cord en to'Clo. o E·staldo ~Slpañol- foi do 40 por. cento. 

E non é samentes esto, senón que tamén é pre 
cisamente nestes lugarés · nos .que a a1)stención lóí 

. maior de toda a . prO'Vincla, consecuencia do conflicto 
entre o sí e -0 non. 

Estes son datos que fái•an por sí 171esmos e qµe QS . 
asptrantt;ls .a @mtm!~rlstas políti-cc;>s na _prensa .deb[an._ 
eando menos, ter en conta, consultar e eavUar den·antes 
de f¡ilCei" Lon gr?~eir'as interpretacions .. . · · 

e O ·TEMPORAL 

e oert-0 que unlha parte da dimensión das catás., 
· trofes que á~ veces se padecen hal que llo atribuir 
a fenóme'nos da natureza non domin ados, pero C'ando 
un tempoiial como o que vén ~ ·01" ach~nd~r, Galleta 
iprcrduce cons·ecuenci:as tan· cafam1tosas, mid1'Ca qua a 
nosa in'fraestructura de comunlic!acJ6ns de todo tipo, 
que as medidas · previsoras de_ aeci'dente·s .,e de segu
ridade dos halbitantes non tenen un mimmo . de ga
rantías. : 

Que os te'llados das fábricas se fundan e queden 
•asulaga'Clas, que os post~s dos teléfonos e do t~n'd ldo 
el·é'Gtri•co queden cisca os polo chan,, que as carre
tei·ras queden intransi1:a~l1es e as mas das · c rdatl~s 
•afogadas. non son máis qu·e .sh1t omas moi daros de 

. que todo está cativa e ruinm eTite montado. ~ por eso 
.que h•ai unha parte furroame'rital e .priorita1ria dos /daños 
que tén producido este remporal no noso p_al s1 que .lle· -
son a'trilbui'bles ªº sistema económico, so_clal e políti
co que estamos padecendo. Xa qµe fo-go , a el compre 
peidirlle tamén cantas: · ~ 

• . ·MANTEA os ·POSTOS . OE TRABÁLLO. '-

Temas que sinalar 11.esta crónica que posiblemen
te oor .primeira vez nos últimos tempos , unha fábrica, 
OORFI, destin•ada a peohar as suas portas por intere
ses da p"Btronal. vai ficar aberita manténdose os p'Ostos 
de traba!llo, como sempre · defendeu o sindicato na• 
clona•lista ING en tooo o confücto. frente · á postura 
·de mandar. ao paro 01bréiro aos trahaHadores, sempre 
defendida paila sindicato estatial CC.00. · 

· · A aetensª intransiixente dos ¡}ostos de- . trabfiHo é 
· unha liña de acción prlontana que debe marcar a .ac

tiviidade sindlc·al · 110 · noso paíi:; hoxe. Too1as ·as con
quistas que se fagan neste senso son conquistas 
frente ao poder dos monopolios e significa a defensa 
dos Intereses inalienables · do noso pobo. 

\ 
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'Eran os 1prímeiros. an'bs 
dos :so candó· nas· carrefo·¡. 
ras ".Qal·egas se escomen-

' zarof<l- a deixar ver chata
duras e corr-eccións nos 
avis~-~ tC?ponímiéos ofi
ciais~~- Encetábáse . daquela 
á loh a p.ola· recupe~ac-ión 
dos <nomes galegas das 
parr~uias, vi la~', - cid~d~s. -
ríos r.\.~tc., que somente se 
perdt ran .: na burocrac_ia 
do E~tadn. · :· · · ·· ,. 

trá; a épp,c'$. d.o. <?aldeir9 
e a ~rod1á -;.o, sófistlca:'. 
do e:~ómodo spr-ay é ·moi 
post~rior- 'y das accións 
indivjduais e espontáneas 
das .~arelas nacionalistas. 
Ché~ánse a .P,rqyocar gu~
'rras -~~ e · letreiros: .. poñen 
uri, -Óbrríxe:Se; p.oñen·· ·ou'
tro ·riüvo, C-orríxe~e.· ... 

Ao'\ tenlPo; inándanse 
carta.s á prensa protestan
do, ·~sixindo, diante de 
feítos; coma o de abrigar 
a un. tasista a trocar 
(( Rianxo » por « Rianjb» no· 
seu auto OU G cambeo de 
«Puente d.el Puerco» por 
«Puente del Porco». -lo~ 

CO.NCURSO 
"A,S NOTIC.IAS DOS ·N:ENOS~' 

..... ·~ 

Pra· .todos os nenos líastra os 12 anos, A NOSA-lERRA 
corí.voca un concurso de Redacción. ~Trátase- de relatar, 
'literaria ou gráficamente -ou ambolasduas- a nq
tici,a~ xurdida nQ ·entorno familiar ou escolar que máis 
ché·chamara a -atención, por cal·quera c9usa que foqL 
Podedes ·mandar as follas qúe queirad-e_s deñ?.ntes do 
6 dé' xaneiro do ano que ven -'1979L a.A NOSA TE
RRA. «As noticias · dos nenos». ·Rúa Troia, 10. 1.º. 
Ap~ntado 1031. Santiago. Premio SOLPRESA. -... · 
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.; · , · «Sóh -un iriltele.ctual que l·evo a alde,a nos '!SOS», cáseque alúm'no do Mestre Méndez, directivo da . ((:Socfodad . 
Filarmónicá». de Lu-go, l~nha .continua ioita . J?Ola cultu'rá, tocou, 
asimestno, o .clarinete na handa de._ lnfantería de Marina 52, 
dir;ectbr de Me-igas e Trasgos e xa ·de n .. eno cantaba a .duó. 
coa miña · tía ~>. 

ánalfab~to ha&tra· que aos. ·16 anos in·greso~u no s·ern.inario pra se 
.adi·ear:, despOiS; do ano 63, ao ensino coma «Un etérno 

deséóntent'o,. un eterno aspirante a máis, un ' ~terno 
inconformista ... ». 

Por encarga fixo un 1 ihro de · mecanografía e outro de taq'uigráfí a 
e e.iaborou tamén ·l'.Jh par de: tratados pra ehsinar . mecanogi:afía. 

· 'Sin deixar o ·ensino, . paso~ ao eid.o da literatura, 
«primeiro novela e logp poesía satírico-pi'caresca», agora tén 

unha editorial propia. ·Imposible de enüme~ar todas as suas 
actividades, é difíci-1 de entender o seu mov.ernento en campos 

, Nos deradeiro.s t.empo·s, está preparando -un cóiicérto no 
que s~ van cantar dous amaños di 1: un ha traducción do 
1.º acto do «Coro dos esclavos» do «Nábuco» de Verdi e 
unha Óbra qe mú$ica popular rus.a ·á que lle puxo letra galega. 

«O 15 de· xunio do ano ·vindeiro, no Círculo das Artes,: ao · 
Acto de investidura como «Académico Correspondente» 

· tan diferentes. Sí, tamén na radio, cun program~ que se 
da · Academia .de Ciencias ~ Artes de Roma e qe entrega 
dó título de Cabaleiro, convido ás· autoridades -e ás miñas 
amistades, pro cada _ un que se sente onde poda, non se !Je 
reserva asen'to a ninguéti». 

chama «'Cen anaCO$», ,e si tálamos de music·a ~ adentrámonos 
, na ·su- affción de semp.re; 

ALVARELLOS. 
. . O 'demo e a na1 ..... . 

No noso país as editoriais 
fo.ron sempre iniciativas perso
nais <>u de grupo. Cómo na
ceu a túa? 

Senda autor dalgunhas cou
siñas, Nven probl·emas ahondo 
cos editores, en ocasións non 
cobrei nin os dereitos pe au
tor ; escomenzoume así a bu
li r o verme ie acordei de fa
cerme editor; entón fun xun
to de Xulio Xíz e decídimos 
solicitalo. 

A miña editorial fundeina con 
miras ao espallamento da cul
tura -o meu slogan é «'loite 
conosco po'la cultura»-, aínda 
que, se hai unha inversión, hai 
qu'e amortizar e-se capital e 
ter pres.ente os ~nteres-es. Ago-
ra be:n , unha 'editorial é un bon 
guiei'rO pra o espallamento da 
cultura. Eu trato de facer o li
bro barato , o máis caro é a 
«Histmia de Galicia» de Vicet
to , cada tomo cen p·esos, que 
nós andamos a editar e pra o 
que eiscollín o mesmo papel 
do orixina1l. 

¿Qué 1representa na cultura 
galega a rtua editorial? 

Bueno, é un bocadiño pe
oueniño; algo estamos facen- (f) ·-

do, ternos boa vo,J.untá, aínda :;:¡: 
quie non ternos cartas, esta- ~ 
mos frenados 1oor esta grave 
situac ión e non podemos f.un- -
oionar ao ritmo que quixéra- era un método dialéctico e da- pois eu, como non roubo, de 
mas . Estamos preparados pra quel.a acadara un grande ésito. algo teño que vivir e teño que 
sa,car un Hbro s·emanal á rua, HoX'e , con un método novo, vivir traba1llando. 
afnda que non sal máis que falo de ula me·canografía en · As academias desrte tipo sqn 
cada mes . ocho horas» e demóstroo cada . escesivamente se•lectivas ou . 

día. E un'ha lámina de cores, populares. ¿1ieñen algunha pro· 
A liña de pubHcacións s·e- as catro oores básicas que se te.cción ·estatal? 

mella iesoesivamenite populista, ut1·1·1·zan e·n a1rt·es gra'·t1·cas·, azul, , · 
f h Non, nos noin ternos nmgun-re .ráns, umor, etc. L t o 1 
Acúsas·eme -de falla de G·'.'1- mareiro. rna~en a e negro. ha protecoión esratai, tampou-

Hdade dos autores •na miña edi- azul .apliqueiHo ao dedo meñi- co a pedimo~. é certo. En xe-
que, o marelo ao anular, o ral as acaidemias,- son popuila--

tor<ial; agora b•en , ¿cantos edi- maxenta ao corazón e ao ín- · , - d 
tenes se preocupan dos auto-

1 
F res; IJ?Or e11qu1 tenen pasa o 

.res novas? É moi doaiao pu- . dice deil ·e a cor negra. ago, fil los de Delegados provj1ndais, 
lago, unha espec'iie de carri 1l de Go'befnador:es civil·e.s e ~e

:blicarlle a obra ª oe:~a, ª ~aso con cada cor, poilo que vai ñ·en pasado Hilos .e Hilas de 
'ºu ª cailquer Premio Nobel, cada dedo eoas letras que lle prostitutas, por poñerche dous 
dar ª co~oci~r novos v~·lo~es ' conesiponden. , estremos -e eu asegúroche que 
non o fa1 mngunha ed1toirial. , 

"' , t · 't d · , se a t e 1n d e r o. n es acta mente Por outra · banda, son moi e: es e un me <>1 o mo•1 prac-
ami·go do humci-r, n'On sei si Jic9, · reduc-¡1do á quintaesencia. igual. 

a , 1 · A for:mación,- ¿"non debería son .ou -non bo humorista, e-so ¿ ue 1pape cumpnrolJ as 
tóca•e deci'lo ao pobo, ao "lec- aoad:emias 1pa1rticulares , na' for- esta".' garaimi:zada polo Estado~ 

· , t , - · d · , ? igual e gratúitamente .pa·ra to• tor, pro sí, gústame muiito o m~o10~ eomca o noso pa1s. 
hUJmor. Non sinto -a razón ·de .nodo ·deci··rc'h·e ·0 que t1·.x·o· a" dos?. 1 r: Home c aro, o mesmo que 

·vivir s'in o humor. -caida día de-_ nosa dende o áno 63 qiÜe s'e tiña que 'estar a · sani:dade e 
rroc·ho humor en todas as· mi- fundo.u. ' A1dícome á formaoión - · d d bl moitas outras e~usas. nas activi1 ª' 'es e p·osi' 1 ·~men- profes·ipnali, . e hoxe é ben· ra,ro -
t t - ' t d h d · ¿"Qué dre parece que motiva. e e•s ·ena 1m~ec an -o. un a. o- ' o banco, o orgaismo oficia'I · ou · 

· · d h ·- d' · 1 ~-"a si1tuaci0n da nosa culturá sis e umor a mina _, e ·1toria. empr-esa oün núm_ero' .conside- c:»t~ 
Tí ielaborach:e, tamén, u.n , par rahl·e de ~mpregados onde non ·e que remedios -poñerías? 

de métodós pra enseñar ' a es- haxa a'lgún, _ante·rgo alumno _A loita constante de cada un 
oribir á .máquina ¿En "qué con·- - meu; .esa pode ser unna testi-· •de nós. Os g·ail·egos ternos que 

- silsten? _ · ' muñé! de si se fixo 'o_u n'op al.- fabricar a · nosa Galicia e é de 
No ano 65 · fixen s·iinxetamen- . go poi a cultura e p'O'la forma- · m·emos pensar o contrario. 

te un método que rachal?e con é:iáií) téc'nica -snbo:r de ,todo, Nós somos os que temos
. todns os fariragosos que · había A nasa academia' tamén fo.ita que reavivar a nosa - cultura 
dei·ca ·daque-la; c'hamábase "La · pola ou1ltfura, Joi'fa polo pres- que el.es nos queren matar e · 
rnecanbgraf1a · ·en. _dos- ryi-eses,., ·.tixi10 comercial, _evid~ntemente, crear a, nova ·imaxe de GaH~ 

Tí dis que lle puñeche mú· 
'· sica gail.ega ao Corq dos Es· 

cravos obreiros da Opera Na· 
buco de Verdi. ¿Es partidario 
'desta mestura máils que de 
descubrir o que ternos no naso 
país? 

En Galic·i·a, qüe s·~mpre hou-
bo moitas baridas de música, 
1non· es·istiu, nem'bargaintes, 
n·inguén -qu:e e•scribira música 
culta; ésto é debido á opre-

, sión que _ sofriu o nos o país 
non somentes na época de 
Franco, senón dende os reis 
Ca.:t:ólicos. 

O músic-o non tiña J.etras, 
porique o J.etrista non tiña li
bertade pra as facer, e· esta 
falla súpl-ese coa picaresca 
duin1ha boca pechada, por exem
pl-o. 

Facerlle únha letra a unha 
músi·ca é moito máis difíc il 
que ao rov:és. Eu non- fixen 
nesre caso unha letra e·scrava 
.da músi-ca, senón que adaptei 
unha létra a unha música. 

Descubrir o naso é moi im
portante, , pero hai no estran- . 
xeiro cousas moi boas, e ta
mén é importante facér un 
qu-i'eiro asequibl•e pra que o 
pobo poda t'er acc•es-o a efas. 

cia. Coido qÚe · Ga'li:cia está 
·dormida sinxelamente, está ¿Cómo ves o noso idioma 
aletargada e o que t·emos que actualmente? ¿Aensas que a 
f.ace( e despertaila, espabiila:la; nosa •sociiedade se gaileguiza 
eiquí o mestre e o cura poden cada ·día máis? 
xo·gar un papel moi importante . . . . . • 
aínda que en moitos cas·os te- Eu_. que me cne1 na 1d1osm-
ñen pouco contacto co pobo . - cra~>1a de terra adentr.o de 
e coa natureza en xeral. Hai Pontevedra, entre os porcos, 
que defender a profes+onaHda- _entre as vacas, entre a facen
de desta xente:, precisame.hte· da, entr·e os, labregos. · · . presu· 
por faHa deste oontac.:t.9 coa ~o de conocer un oh1sco a 
reaHdade e porque si é cert·o vi·~a rural . Col·do ~ue lle levo 
que esiste - algún demencial, - un ha ve1nta•xa m~1 gr~nde . ~ 
hai' ou:tr:os moi bos; :e•u l·embro calguer outro coleg~ mtelec 

.un mestre qúe xa -daquela nos - tua~ que n~ceu na c1dad~ , es-
mandaba failar ga.lego e fala- tud10. na c1daide, des-enrolouse 
ba de autonomía. na - .~1dade, -·ª _u.n d(a,_ p_or e.s-

nmosmo ou pollo , que fose es-
Ser Cabaleiro en Roma, ¿tén éomenzou .a fa;Iar galego. Eu 

algún •senso pra alguén que levo o f!ldea í105 9:?9!5! 
_tr~balle pota c\*1,1~ 9ale9~? , A¿ademlca1m·eÚ1t~ · f 13. 1 a t1 d o, 

1Pra min, tanto este título co-, 
ma o ~de Académi·oo na Aca- · 
demia de Ci·encias e Artes de 
Roma, son e·stímulos pra se
guir traba-liando como estou a 
faGer hoxe. 6s-tes títulos ce
ca'is mas otorgaron polos tra
ballos culturais que eu teño 
reai'izado tanto no . ei:do da- i·n
vestigación literari:a coma no 
ei•do da música, no que dend.e 
seinpre éstou moi· introduci:do. 
O discurso - de ing·resq vouno 
facer precisamente enea!. da 
música cul.ta en , Gal.ida. ~-

unlversi·tarl·atT\éHit~ falÉinda ou 
gramati·calmente fülando, esis• 
te un pouco de anarquía, pro 
esto, é unha gran rrqueza e a 
nosa loita tén de ser .pola nor
'maliización do linguaxe, : pro 
nDn pola unificaGión, porque , 
pode leva!Ja a marte. 

Falo de anarquía porque en 
cada Z'ona hai un'ha maneira 
dirf.er-ente de c1hamarlle á mes

.. ma cousa, e tentar uni·fiicar es
-t9 sería un gran €riro . 

L. CELEIRO 
P •. ARRIZADO 
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O TEMPORAL 
. - . 

:u• gñía ~- ~casa. 

A grua tlróu o iteUado enriba dunha cama. · 

O pasado fin de serriá, unha podente 
furacán achandóu Galicia: as grúas 
caiton sobor das casas ·e coches, as bateas 
.e·stragpr_onse e moitas afundfronse: . -... 
cátron tendidos eléctricos e teleiqo1cos-· 
e algunhas familias pasaron a no1te ·ao · 
ventimperio. Vigo e Boiro son 
dous exemplos. 

Tomiño, ~ A ca·ñ·iza, .As 
Arbo, Lalín, Gol·ada ... 

. - 8 c·entas m111 pesetas , subíndo-
Neves, ·pisos pasaron a noit.e no_s bai- 0 seu valor a 2 mlllóns efe pe-

xos do mesmo, -despo1s · de· · setas se é que está cargada 
Os 60 ·litros por me•tro ca

dréii!do ·contribuiron a paralizar · 
a producción de fiá!bri'Das ?º
ma Ci:troén, e houbo quen t1vo 
que utíil:iziar b1arcas pra ir .aos 
postio_s •de tra'ballo. 

.'Cluedár tamén sin te'llados . de mex:ilón. 
Na _zona cosrei~a de ~aio- Oende domingo levan os ve-

na del'C'a .A Gual"Cha, o espec- olños da comarca sin luz e 
tácu'lo do. m~r era i1f!1presio· tentanicfo protexer as suas vi· 
n·ante, rex1strandose .ond·as de vendas do ar e dos arbres que 
·gran altura que chegaron a ·en máis. dunha ocasión rever'l-
aohandar pequenas construc- taron cristaleiras e hastra bai· 

Os bomheiros non tiveron cións pr-a os l=Jnimais, que en !X-aron tell-ados. •En Escarabote 
des1canso ningún, ,e . a sua cen- . mo'itos . C'asos foron arrastra- ·tial casas .. das .que somente ' 
tra1l1tña quedQU bloqueada por dos poi as auqas. 4 'f.f · queda o sol1ar•. . Er1 puntos céntriocos da cida- · h 11.. 

Pon·tevedra e Vigo parecíari · C·entos de chama·das. En ooü- (N BO.IRO, AFUNDIDA- s · t/allCU'lase que na ría_ ouuo. de ··pasaron seis e sete horas · 
.na madrugada do domi·ngo un- sin fluido eh~otrico -9 a inco- · co tempo recibíronse máis de AS BATEAS . un:ha .perda de case os 200. m1-
ha escea mitolóxica coa furia municaclón afoctou a duas das · medi'o centa· de chamadas de o vento · reventou na ría de flóns de pes ·1~tas . . 
dos avernos desatada. Radias- . 1aÚsilio, res1catando 'Jie'.nos . e Bo1'ro •perta de cen bélteas , En X'era1I, o fora_cán_ afeictou tres emisO.rí=ts de radio, unhta _ 
de · vento que cheg.aron a cen - · . vellos en vivencias asul,agádas dende Es·caralbote hastra 

0 
-Ca- ·a toda a costa atlant11ca funda-h , d d. efas aínda ·agora con averías. d 

1 
, 1 d - d 

kilómetros por .. ora. aonan a- como parte . o seu traba lo : ·bo da ·Cruz, pasando pala praJa men~a"men~e, estraga~1 os~ 
ron 1inidiscriminadamente o que Catro cHás -de ctiuvias deix•a- ·Luns, a Tel·efóni'Ca recibiu do Oarraxeiro. Faltaban preci- tamen _mo1tas _hateas r1anixe1-
atoparon ao seu paso: centos · ron en evidencia outt<a vez a má'is de 1600 éhamadas, unha'S · san:i·ente 3 mes·es pra que 

0 
ra~, ca1ron g~uas da constru~-

de tellados arrjnca'Clbs, inun- 'insufic-ien'Cia da in.fraestructu- 1200 redamacións po.r, ··averías me:X:ilón esfi.vera criado e so- don e en ce·e voou unha fa-
dac.ións de vivend~ en biai- m de s·ervici·os de Vigo, asu- ·e 4.500 teléfonos incomunica- mente se puido aproveitar un- · :brica. l1aí!1én en Lug.o cak~n 
.xos e pisos, arbres, antenas e lragando as nias .do casco ur- dos. · ha. mínitR:l'a p·c:::rte· daquil das l\/18'11·as · gruas e o . v~nt? amn· · 
oaritel•es propagandísticos .tira: ·bano, carreteiras, ba.ixos . ce• Os esta!blecerneñtos de ma- ooucas b::it'P.as .r!e~traaadas aue . cou coma noutr.os mo1tas zo-

.,dos no chan, cinco grúas de- · meroi•ais. En rúas coma FeHpe tenia! de construc1Qión de Vigo oon f.icaron no fondo do-már. ·" nas de · Gali1c;:ia arbres. A nota 
rrilbadas en · Vi.go, rotura nos Sánohez, os veciños non po- 0quedaron sin te·llas, diante da Costará, . asegún os propios' máis destc;i·cada, c'eca1r-tor-a- o -·-
1:endidos e:léctricos, embarca'- dían s·air das suas mesmas · avalañcha iriesp'8rada '·de pro- ma.r-iñeiros, erguer cada ' unha. incendio ~·~·~h~ '?13sa na Póboa: 
cións fundidas· e comuniica- ~asas. Moitos pobos e ald.ea1? pietarids afe~tados, cuios .tei- delas piafas cento e pico mil ide. San Xuli1an,, res·~·ltando unha 
cións cortadas, varios cientoa da proVinci·a quedaron in<Qo.. tos foran arrrncados pol·o ven- pesetas, supoñendo un traba- ipersoa rnorta. Mo1tos ba~os, 
\~ª~ mHlóns ·de p~setas . en p·er~ . ·munica·das. Nesa situadón es- , to .. No polígono: da Coi:a, uns. :lfo · de 4 meses . na: ría. Cada por outra banda, racharon as 
,,, da.:>... ·taban. Bueu, ·A Guardia, Goián .. 400 vedños dun. blaque de 15 batea. signif.~~a ·a_rredor dunhas· . amarras nos portos galego.s. 
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CONVENIOS 
. ' 

SINDl'CALES•MARCO 
Dentro do proceso de conso1lidaci6n da demo

eracia burgue'Sa ,española, ú:n de cuios füos vimos 
de paisa1r recentemente co l'e'feréndym C'Ons.titu
oionail, xoga un papel fundamental 'º e·ido . sindical. 
Non pode ser doutrn x.eito, cando as cent railes es
pañol~s vefi.en sendo 1as encargadas de asegurar ou 
rnillO'r, int e·ntar de asegurar) que .as clases traba
ba'll adoras do E'stado, atuiren 1impasfüles os tremen
dos custes políticos, sociais e económii·cos que se 
están a cargar sobre das suas costas, pra lle fa
oi'litar ao imperialismo .unha saírda da sua crisis 
económica, · e a consol-idación da sua democraoia. 
Galici1a non é allea a lsta situación, e · as clas·es 
traba lladoras galegas resuiltan as mais afe'ota.das, 
por mor da nosa dependenc'ia colonial, pola poHti
ca claramente represiva, que en xenerail desenrolan 
ho seu nivel, as centrales estatailes (fundamental
mente CC.00., U.G.T., e iLJ.8 .0.), como oorrnas de 
trasmis,ión dos partidos dinarnizad'ores en meiran
de degrau, da «reforma» política (P.C.E., P.S.O.E., 
U.C.D.). Dahí que os proiectos na'Cional·istas pro
gresistas, choquen de cotío en abe1rta oonflagra
ción con ista práctica español'ista, e teñan o seu 
reflexo no eido sindica1I, nos enfrentamentos antre 
a l.N .G.' e as devanditas centrales . 

Neste contesto , cabe situar a aparición dos cha
mados convenios-marco, mediante os cales, baixo 
da fachada de negociar uns sailarios e 'Condicións 
mínimas de traballo pra sectores enteiros a nivel 
do estado, supostamente melloriables demp·ois en 
función de convenios de ámeto inferinr territo
rialmente (naoión, provinoia, empresa ... ). achánta
se as verdadeiras intencións de monopolizar a ne
gociación dos convenios en senso ausoluto. Non ca
be pois, clasifica,r como correcta, a denomi1nación 
de convenios-marco , que aparece claramente ten
denciosa, á vista do denanterior, e resuHao inda
mais evidente cando o imperiali smo, na vixente Lei 
de Convenios herdada do fascismo, e na futura Lei 
rle Negociación Colectiva («dem'ocrática»), pon unha 
infranqueable barreira legal, pra negociar conven ios 
de ámeto determinado, mentras se manteña a vi
xenci·a de outm convenio concurrente de igoal ou 
superior ámeto. 

¿Qué se presente conquerir polo imperi,alismo 
cos convenios-marco?, pois coi damos que, funda
mentalmente, o anular as oportunidades que a ne
gociaoión dos convenios brindan ás clases traba
lladoras, prá, mediante as loitas -reivindicativas, 
avantar no proceso de concienciación, na loita de 
c lases. Pra isto, nada mi'llor quE:! facili1:ar ás cen
tra1les español,as a ,concreción práctica do seu sin
dicalismo .. de nuevo tipo,, que, l·embrando as nor-

FJ::RNANDO ACUÑA RUA 

mas .e tácti·cas do ve'llo apareHo ve.rtical fasc.i•sta, 
limítas.e a promover un sindicailisrno bás·icamente 
de prestaciós: «vos·tede, trabaHador, , tranquilo e 
desorganizado m¡ sua fábrica, que eiquí estamos 
nós, CC.00., U:G.T., U.S.0 ... ., pra Jl,e iresolve.r tó
cfolos seus problemas». 

1Por outra banda, e como compl1emento do an
terior, téntas,e de eHminar do mercado s·iindi·cál iaos 
mais . peJ.i.grosos competidor.es das centrales refor
mistas , ás centrales nacionales e de clas·e, que 
como a l.N.G., teñen outra óptica do s•indiicail1isrno, 
radicalmente diferente: «trahaillador, infórmat·e, O'r
ganízate, parti'Cipa, loita, po•is iste é o únioo xe>ito 
de 111-e 'arrebatar mellarais reales ao capiital·i1smo, no · 
camiño ·dunha sociedade xust'ª"· 

inda ma'is, trátase por. ista via, de ·establecer 
mha se·gunda criba, pira impoñ1er a sectores entei
ros, os topes s•al·arial1es decretados a nivel xeneral 
nos paic-tos soc'iales ce1lebrados per,iódicamente an
tre ,o conturbemio dinarnizado·r de todo ist-e pro
ceso. 

Boa prob'a dos b11Mante~ re'Su'11:aaos que as cen
trales españolas ·esMn a . conquerir, é o convenio 
estatal prn sector de Vidrio e Gerámica, recente
mente homoiogado, que aparec:eu de improviso, non 
s·e sabe a cenefa c-erta de onde, e sin 'OS traballa
dor,es comelo nin behelo, fixa un salario de 600 
ptas /día (esactame1nte igoail ,que o saiJar,io mínimo 
·interprofiesionp·I). ·C'omo meHora mais 1destacable. 

/ 

Diante de todo iste panorama, as alternativas 
pmgresistas "no eido sindical, deben necesariamen
te pasur por: 

-Un ·rexe1tameinto dos convenios mal apel,ida
dos «m'<HCO». 

- Abordar a1s negociac1ons de convenio$ con 
unha actitude po:lítJiicamente ela~iifijicadora, cos tra
balladm:es do s:ector o mais informados, organiza
dos e unidos, e sempre que s·e den istes p·resu
potos, a nivel naoional g·ailf?gO, pois é ista a mi'lior 
e mais contundente res.posta ás ·intencJións 'imperi,a-
istas . ' · 

-Entender os convenios como ocas110ns ·impor
tantes, . que hai que aproveitar, pra arrancar mella
ras ao ·capitaHisrno icolonialii-sta, meHoras no p.lano 
económico e sooi1a1l, e melloras no medre da con
ceincia naoional ·e de olase dos trabaHadores ga:le
gos, é decir, planteX!a·rse .o si·ndicalismo como ;ir- . 
ma real dos traball·adores, como 'básicamente com
bativo, e nc:>n como 1esdusivamente de prestacións. 

historW de esmagados Por X. MARtN 
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,«Ao primeriio roubaba porqu1::: 
necesiltaba cartas.' Des·;:wis, a
m.ec!Jidé\ que as causas iban saín
do ben, 1cecais xa non era unha 
urxne1cia pero ·sB·gufn. E difíc·i1 
esip-li1car as razóns. Corres ris
cos, pero, ao mesmo tempo, coa 
esperi·enda vas obfendo m:3is 
.trunfos. 1 Buer.io, ao millar cheqa 
un intr:e. que va non pode sair 
·do medio' que te vJches ·abriga
da a es00ller•. Chámasle RiC'hard, ~ 
é de Ourense, ' e tén ' 15 anos. 
Pansa que o aue fai é. c!igno 
ne-contar. 00Tr!!azanas; e no fundo rise dos máis · porque non 
teñen valor abando pra · ra1cha
ren a sua vi1da de 'probes, de 
difrculta1des e•conórni•c1as, de es
plotaclón de horarios, · de ·xafes, 
·de nómi.nas ridículas. Pois él 
tamén - ip:as-ou por ·ese carniño . 

na1do niv~I social». . Teñen un 
~comprador' :fixo, que valora él 

mércanda, repartindo entre ·eles 
p-rQ'pordonal:mente os _cartas. 
«lJIJlha vez, por e·xemplo, un pe, _ 
riódico ide Ourense vailorou un
ha xoia rouibada nun mH!ón de 
pesetas, · e a nós déronnos- por .. 
',eta 40'0.'Qlfó,,'. . · • 

·«A miña farrHlia, ifoder!, ·a90-
ra déx!aní·e tranqiuU.o. Form9 
pHrte dos, descarri1a1dos, idos bai~ 
xos · fondos .da ·sCJlcieidade. Non 
tef.io solución. Dos ci.nco irmáns 

- ·que somos, tres tra:b:allan, --: un ·, 
atf:tda ié pequeno, ·e eu, :que xo·go 
fot:a das normas , s·ociais». 

ilogo vén o capítulo da poli
c}éi. Os paus, os 'beiros, os em
puxóns. --A , suá forza .contr:~ da 
w~ ·impoten'd -a. "Sí calas e non 

Aos 12 anos dei1xou a e~co-Ja i·: • 

saltas Prfilnda, _yéñei'nte aH Jre!" " 
dia·s. .Aguantas 1os seus mal-os 
tratos, os insulltos. -Si fatas; .céi·-puxose a rtraiballar 1nun comer- " 

ero :de -calzados, ontde lle paqa .. 
oan 2.500 oesetas ao mes. "Era 
maguantable botar alí · oito ~ ho
ras ao 1día, .fac1e.nido de todo, atu- , 
ranido as xerarquí·as, e -lacio 
comprobar ·que aque1les 'cartas 
non 1ohegaban nin pra ir de vi
nos. Así ·que 1es1come(i1cei a m1-
fí;a carreira alí mesmo. Ese~ for 
o meu prime.ira tn;ibalfo_,;, 

'.bante de~contaao, e, por si - forn 
· ~pouco, ~h¡:istra · poides _ recibir un 

gql;piño ro ·l9mbo: "Buen '-c'hicn". 
'' A1demáis, pens·a ·que, con 15 

anos, a •lel non •lles .permi+.e a" 
miña retención- no oagarrón ¡Pe
, ro fano!'; ·a 'fir:i de ·contas, eles ' 
teñen a tixofa polo mang>J ... -

iP.or outra banda,. os ~hivatos 
· ta,rn·én ·son uri 7tipo dfl institu

C'l:n -entre e·les .. A poli:r;ía poteh
cr.a .es·a ª'ctitude ent-r e os-. cfa1-
maidos ·~<'Sañamehte» -.deilincuen
tes, i:n'Cluso erítre _ Js mesmo;-; '· 

Nunca actuan máis de dous ou ~. 
tre:,, e un 1deles sempre é o ' 
que 1pl·ani1fica as accións . . Adí
ca:nse a pisos, alma1céns, coohes, 
xoierías; o •que Hes ·interesa son 
os cartos -e ·as xoi·as, pro · non 
'se met·en .. er.t calquer sitio. "Hai 
que de-limitar o tipo 1de 'casas, 
de . ·zonas., -. ·oarri1os .du_n detérmi-

· compañeiros- dunhn b'anda. _"'Sí, ~ 
·oéro 'COnocémolo~: . 1J-ogo se. sa- .=> ' 

' "be 1quen se adir·a a ·9elatar, a i2 L.__,,,-_____________ .:..1·-----:---...:--------
ser ,confiidente . f.) s·er chivato é _ • ... ltlie dos ~ poirque "°" ., tefien ¡vator 
un sequro . pra ) teu propio tra- ' _ 8 ~ \!'~ de JPf'Ob8s ..... . » -

ahondo pra . rachár 

\ . -

aos 15 ·días collérono An va1 
- cia, desipoJs de o ter-· feit<l 0 

_precisamente por n'on lle oo' 
· fiar sarda á mercancía». · 

E entre eles, os «chotí'l.~. 
que colaboran, coa policfa:/f 

rnin p·araronme e ofrect:ro 
rnt1tP.s por investigar () ~ 
xolas». 

·~ra os d·~- 1 in cuentes prole, 
na1s os 'lug.ares do "golpe. 

son cada viez menos. as oa ' 
porque •dine1ro no-lil ha1, e· 
}(Ofas teñen difícil saída . 0s 
tios do «golpe» son os ban 
maiormente, e no futuro vai 
"º barato», o chantaxe, xa 
direictamente cada vez é 
problemáti'Cc:> topar un peso, 
grupo ideal é o de tres pe r~ 
'"por.que os caracteres son· 
~daptables, os criterios 
firmes, evrt;a.nse os ugrupiñ 
e compréndes·e que ·debe 
xir un e pensar todos ... 

UN COCHE PRA IR · 
A UNHA VERBENA 

Raúl Cousillas Fernández, 
18 -anos, Selbastián Rodríg 
19, José Manuel Fernán dez, 
franoés», 20, Xosé Lois , ta 
20. Todos viven nas casas 
Franco, na Coruña, un b~ 
co11strurdo baixo do auspicio 
p·rotecclón oficial. lembran 
reformatorio de Palavea, • 
entras por teres fuxi:do -da 
e ~ales 1laidrón .. e -do re.fo 
rio ·os 15 días á beira dunha 
bre, de pé, e-orno castigo 
fumqr, pe.lexar nq patio, 
contestacións: :Jembran tam 
afgun profe8or que pegabi 

AS . . • .. ;Eu, .-, comercios; entf'o por !tras ou vqu polo te11ado ... • 
outr-0 que . comía galletas na 
se ou aos privilexiados que 
mentes botaban aló 15 d ías, 

"& ··' CONVIRTESTE 
·-NUN ASO.CIAL .· 

-A ·procede~·ia social estiá 
moi clara. En xeral, son fülos 
de a:breiros, de 1parado~. de 

· trahallaidores sin xorna l fixo. 
Viven en barrips .-coma o de 
tCovadonga ( popu.l'arrne.nte tl1-
1dhita) en Ourense, onde a mi-

-'.-seria r'eñe batalla coa so'):· .> 
vivencia. Familias con máis de 
S·ei.s fillos, usando duas nabi

·tacións pra todos. Xentes que 
teñen o indispensable pra vi
vir, pra comer. O máis que po
den re~urrir é. a tomar· un viña 
na taberna, -botar unha . partiida, 
ás cartas e ao mi'llor ter un 
1aparato de televisión que os 
asfisla con ·ima~es de consu
mo, s·ofisti.oadas, ;Provocadc;>ra. 

· Nnaxes ma.niputladas polo de- " 
·sexo e a -aspiración ·de contar 
con .. , «Per.o si estou en '-paro , 
me falla iunha man e unha 
perna, c-dbro cinco _mil pesetas 
de subsidió · e teño oatro fi-

. Hos, ~ única soloción que me 
queda é andar a pédir... Xa 
non ·é tan xiquera 1dispoñer , 
dunha lavadora, é o feíto de 

' ter que roubar :pra ·comer. Des
ippi:s . fanll-es un_ ghetto» de pe
idra, de lia1drHlos, -con escasez 
de, auga ,·e . luz t nas aforas da 
cidade, c9n malas comunlca- . 
icl;óns, sh1 médicos dispoñi1bles. 
sin unha•, parada de tasi prá 
cal.quer urxe~cia, ~·in un par
qlJle ·0111de poi1dan xogar os seus 
fHlos. Triescentas familias que 
Jntercamlbean a su.a frustr2 . 
,dón, as suas necesid:ad.e~. ~ : 
sua anguria. _Ao mi-llar teñen 
sorte e 'hastra contar) cun ·' gru-. 
IQ.O es·colar, onde os rapaceg .. 

corr:.rnuan a sentir . a opres10.1 
' do espacio vita1I, da insidi.:.:¡, a8 
des·espranza. 

En canto -teñ-en edade f'j)ra 
tra'baHar, reconstruirán, ele:; 
mE;Jsm.os, ;a •asistencia prqgra
madi, -compresora, arquetipada 
do pai. ·Si .a,ntes non podía¡1 
mercar unh'a bolsa'. de pipas. 
un 11ibucanero• oo unha bolsa -
de -... gusanitos-,,, agora · non van 
ter ' pra tornaren un "cubata,, 
o un ;,w'bis1ky», pra fumar un 
parró ou oec·ais pra adquerir 
Üf.1 pantalón «rock" -ou unha 
fal1dra es1cocesa. Porque ~ · a 
propia _soci:e·qade," a que crea 
unha .restra . de ~apararos, · d ·~ 
produotos,"- de hábitos, mes1nc 
de . status, que obrigu.en a pai-
tlcipar na rqda da c·ompeten-
1cl'a. o capitalismo cr-ea medios 
seg•uido pra sobrevi_vir e poder 
reprimir 1as contradiocións.1 _Os 
mensax:es vao encamiñados a 
atraer e aQ 1por qué non ~· ... Así, 
botas man do plurremfJrego ou 

· S'fi•es~e «!por petene-r'as" ·e con
vf liteste mm ((asocial"· nun de: 
Hncuente, nun •choriz.o». · 

!Pro, tamen, nunna puta, por- · 
·que a uni.Cla saí-da. que se. lles 
pila-n'texa ás rapazas é s•enm 
nunha casa,- fregar esca·l·eiras, 
ouns sala-r·ios mi'serentos, so- · 
portando o ~·eñorito ·a señori
ta a todas as horas do día. -
· Criti'oánidólJies os m©1dales ; o 

:Hngua~e.; coma se tiveran ·a 
ob'riga· de s.er coma Hes. En 
tón, · a alternativa é unha ba
"-'l'! amerl•dana· ou un burdel . ' 

IMARIT A OTERO 
/ '· 

Qallo. ·xa que .i.amentra-s colabo
ras - c-on e-les a tí hante deixar 
a1G:-tuar ·con "' i /Jertade . Cando hai 
·algún roubri esnectacullar, sem
·pre se difr:en cara as mesmas 
oers·oas, rtátante dP. sons·ac::ir-

. che si . s :ibes a-lqo ; si- podes ge
c.ir nor:rf'.s · ou intulcións. · Unhas 
veces representan o pa~oA1! o.-:i . . 
terna! 9 de salvadores da ·t" -" 

cohcienda, ou-tras _ van direc~·a
mente ao -choio. Non che que
dan moitas esc·apatorias . ¿Ves 
iste tatuaX-e ·que levo na man ·:
t; .: l ·quere decir -catro «po'lis» 
colle.ndb ou zumbándolle a un 

~preso». 

l'Jon quere saber. na·d~ dos dro-~ · 
gradi-Ctps . .Pra e·), ese -cír~ulo ( 
a11·eo, un amhi'e·rite diterentc : . 
Pretire ·tipos- ·cama -n, po1s aide
prer:ide máis. · «1Pra rnin, o uru-

: gadicto é un tipo de xente. rno·1 
vaga. Eu voy á percura ·de . car· 
tos, eles gástanos, e supoñ() que 

-:°ls·o s·erá que poden-dispoñer de 
·les». ·' 

Os cartas que o-bt:én . ·de cadál 
. rouibn non 'OS gasta todos. ·¡a-

. -mén ~ aforra . :separa · unha parte 
e · «gárdaos "Joen ·ga~daélos,_ por
que o día' 1r\e 1mañá quera mon
tar o meu Jr-opio negocio, Pen
so •que run +ntre · 'con9ret'Ó Je
~arei - un1l- .a vida normal; vivir 
ben; ter mha éasa de~ente. Ou 

· seña, cr1as nec-esi1c;la1des elemen
'tals r·F" ·soltas e evitar, sempre, 
a falh de oartos. 1 Cecais ~tam-. 
pouc' } es:quenz·a o me~ o.ficio ; o 
·que oasa · Ei que non· vou recu-

. rrir a. 'él eón , escesiva ,fo-ecuen
, ci'l-.. Ca.rido chegué -aos 16 ano,:; 

---· iai .cambear o ':méto:Oo, porquo ~ 
tamén, a · sua · situación ~eg,3; 

.ca:rnbeará : Pero._:aínda -non sqbe 
como vai ~-"mont.ar 0 1 ro'.IJo,,._ 

' ·Adernais, a · ~· báf1a conoce · quen 
fa,l ·o /~üpc, ·. Roló_ x~ito .. de ~- é~e
cata'Lu. Normalmente: . eu 'nos 

comercios Antro •p·or tras O'll ªº director, D. Pepe, gu ind 
vou polo tellado, ·as rnál>S das as causas que a un ·lle tra~ 
v~ces pola noite . Dunha vez rou- da casa uá piñata» e pre 
baníos 'ílunha xoierí·a ás duas e pándose 'Cie separar aos g 
media <la tarde . Mentras que de amigos au de mandar de 
o •outro rapaz estaba dentro, eu . aos chivatos ·cando un ese 
na porta , decía-lle á xente que ba, lembran faenar na hort 

·pas·aba por . aH que calara , qu u traba-llar en talleres de ca 
s~ tora. Moitos de1les sorrin. terfa, que lles buscaba o d 
gústalles~ que -saquemos rlalí :-.· tor en troques dunha pr 
mercancía , xa que eles non se ··Estás sin cartos pra Ir 
astreven a facelo" . cine e ·entón vas a bares, 

AS DUAS CLASES ·mercios . .. •despoís co'11es u 
DE DELINCUENCIA che pra ir a unha verbena. 

Va:Jor, se-reiniidade e coller e pézase sempre polo "'des_t: 
tufo do dfüeiro Velei·quí as .cua- -estar pendente 'de que o 
liidades do bo delincuente, do pi-etario -de algo que lnteres 
del.incueme que s~ vai facendo despiste. Así se 'foron forrn 
pouco e oouco dei.c8 ter co·n- na Goruña, a banda do Ga 

' .ciencia de aue é o detirto do de- onde ·estivo Xosé tuis, que 
1-incuente profe.sional, que vive- . pezou por un caché hal 
do 1roubo. Pero :haii outra clas:; anos e 'hóxe retlrouse po 
de-deHncuencia, ·a .que se adoit tén un filio, ou a do Mel 
denctQlina~ . xuw~·niJ, a delin-cuen- ' cwe se '- adicou a ·desmonta 
oia circunstancia1I que ten o de· éhes , º1Antes íbase ·ao • ro 
lito como apoio e que un tlos -áos estableic-ementos con 
!)ro~esionais califica así: ·rco dn xón fl·h vez <le caixa rexlst 
lilncuente .>j;UvenH é G qúe rou- r.a- ou a .tir::ir 11n oar dP.' 
béi' pra os S1eus 1 vicio~. xa que il1uzas, no Muro, dos carro. 
a maiorí~ ten comidt> e cam~ pelxe. · 
aseguradas e os vin+es pesor-; SI SE BORRASEN . 

· .babituais. Este del1in'!f·•ente fa:1 OS ANTECEDENTES ', 
as -cousas máis i-nMnisciente- r.orno ·en calquE:fr ci<lade 
m·ente. 1non, ·as :pens8- o que lle ·lega', a .locaMz.aición ida de'li 
sa~ .aQ ·;~o vaino_ reelizando e cía xuvenil é nos barrios de 

'-pode che9-air a SP--" mái,s rleli'n- mación recent~ coma a Agr 
GUente qu:e o 1profesiona1». nrzán,: Sagrada Fami'lia, .e 

!f. 80 ·redor da de.Jincuericia e'-< de Fra'nco. Ráúl empezou 
'\faladores" , os vailuros ,' os. qu e seis ou sete anos ·con 3 

· se q'ue·dain ·coa· mercancía .p8 . setas que roubóu " ñas' cha 
qando a 'Cu¡:¡rta parte, porque 1 sa- duriha obra "'º '"' francés• 
ben "que son fundamenta-is, ·qL'- f o'utros cinc~ desrnántelaha 
son o osíx·eno do, roubo, x-a qiJe ·chalet, Xos·é tois por •un1 e 
" .estar .rnoito t-em_po .coa pner~ Dqs catre, un áe'l-es, , ~a .a vanc'hc: 
cancía é ·o qµe' t~ pode perc1<'n .. , dade trabailla, «inda que 1 

, 

_,o no,ver).ta . p,sir ce,nto_ dcrs -m!"· moitas difü.:ul_tades '.pra_ top em~~~c 
can .é poi a -mercancía. Hai dia~; · non estou mn asegurard~- r exei 
·aqul mesmd; ~a Co r.u·ña fo¡ . u~ :~ra o .qu_e d~berían .. arna~ ,i-cas." -c 
«Y' se 19 encontró»: ur1'r. á -xoí~ríA :do triaballo»; Raúl -e Seb 

· qué no11malmente. non -' tén mt 1<; • d-ei•xaríano· sk h€Jubera unQ rq1,1e · 
·· de ·dous mi'llóns c6·iflcidiu ·n'1.!"' , -ní·stíá e. !!>arrasen .os antec 
, .tiñá uh' mastrar.io dé 1-0 .:. pe /n , f~s: Al~·m;;¡niq , tra 

.... ""- ' 1 • :.>; ._ \ ... 
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·1s-< 
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eus ·irmáns .... . oero .() tran
que aeiprenaeu a rouoar 

es no mesmo reformatorio 
: cc teño . o ' vicio . no corpo , 
~ empecei a róubar nuncél 

fa 1lt ou de .nada:, r;iunca, e em 
por .unlfia bi1cicl~ta e1.

1
hoxs 

o que señél, c.ada vez se , 
miáis v+cio, rnáis vi·cio,~ noP 
ixaría- nin miHonario•. '•Ü ' 
s• &1':fa á óeroata de dar 

olpe•, un par de mlilóns, 
liados, sin ser ao desco1ao, 
ita ' prolfesionalizarse .. . 

Haúl conta, entramentra::: . 
iña 1'6 anos cando lle de

t iro , e 1que inda hoxe se 
e con catarrns ou apa· 

o un'ha ipU'lmonía ... Era po1la 
, t raguiamos ·de Lugo u, . 

mubado, - bloquéronno~
aron con ·linternas, déron· 
unta de que eramos . rapa· · 
novos, ~non le~ .. ar-
01aro, pero dispararon él • . 

ei el,I !. .. cinco metros , caín 
s n sentido. Leváronme á Re

ia nova e deS'POiS :fun· ab 
tsl Mí.litar, pero dixéronme 
non querían que houbese 

o, déronme un papel, fir
-0 e nada rnáis, tampouco 
ulgaron polo do .coc'he. Ocu· 
eme 1denunciar o do tiro, 
nHo á miña .nai 1pero eta non 
nada. Despois, aínda con
ente, ingresel 11'a cárcel da 
ña:•. 
PADRE VILLA: 
«NON HAI 
DELINCUENCIA» 
VH la, que botou . dende o 

1965 vFvindo nun arrabaldo 
á·is tarde nionrou unha· c1-

de rapacP-s na que deu 
ridade ciseque tota•I neta 
nenos d as chabolas. pensa 
non h ai deliocuencia xuve

Hai actl't\Jdes asóclais, non 
soctas • . · 
embargantes , lstes rapaces · 

1 ese entre 14 e. 20 anos. aceotan 
hort término, síntense -definidos 
e ca i,I e ao mesmo tempo, asu

o d n o seu p1a1pel coma un:i::i 
pro tura reail. 

ira Ir Ni ste · tipo de comport~me :i · 
iares1 - engade- podP.ríamo~ dis· 
es u uir dua·s c ausas : unha inrne

ta; a falha ·de asistencia ou 
cultura por ·parte do medio 

sa. entorno sO'cia'I). Este ra
esM un pouco a mercede do 

capri1cho, do seu instinto 
e todos istes impulsos que 
á apalpando do medio arn
nt~ " . 
Outra mediata; as esC'asas 
.nuTas perSlpectivas por par
da so.ciedade que, ademáis. 
emos aihl como VÍ'Ctimas de 
~oismo -rnáis ben ·contra
IOns . en toao oaso, apun
os nos- a 'hora de btJsca • 

lttc i ·ón~s_. 1Así, vainas desp'.:lcha ~ 
nha ·lma de esmofa que va '. 
nde os pantalóns usados a~ 
ª?º de pan, ' pra quitalos 'f.13 
P?1ª· tfai ·que ter en cqnta, 
en, a sui& víd'a nistes b-arri'OS' 

~ vida ,meldiatizada, probe, si~ 
idas. 1tJ!entras son nenos~ non 
en ·un resentlmento co.ntrn 
·guén. Prio eando cl:iegan á 
bertade acádase 1a ruptura to .. 

contra todo 1princio e 'levan 
ha unha vida de desord'8,• irre
l·ar. ·E ·,ao mesmo tempo, pro
cese nel1es uri' sentimento ,de 

"que vandha t:o.~tra ·d~nha socie.da
a to~ · ~ue -os. -está · 1111a·ltrat_ando. 
iradó: embé;lrgant~s, ' non lles fales, 
ama~ .r ex~r:nj)l'O, ·de motjivaci.óns po-
seo ,i'Cas, 'de preocU.pp~(Ón sociail: . . 
unn rq1,1e . U.es e'slba-~a-. ' - . ' '. . -

antec .• M .. OTERO 
f tra . · ·.= • -~ LEDO 
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DEMOCRACIA 77-78 
"A que deixe1des, tocantes ó xeito de v1v1r, 
ó home ve,llo, vidiado .conforme ós desexos 
.de e,rir.o. 
E a vos 1r,enovar ·no esprito da vosa mente, 
e vestir ó home novo, criado conforme a 
Deus, :en xustid'a e santidade verdadeira. 
E por e,lo, abandonada a rnentiir:a, foJade · ve.r
dá cadaquén oo · s,eu próus,irno; 1que somos 
membros os un1s dos outros». ' 

{Ef,~sios, IV, 22-25). 

Xa ternos ¡posibilidades ipra ceritas . libertades, 
xai posibi'lidades pra escolleflmos 1camiños polos que 
decol"ra a, andai:na pola democracia parlamentada. 
Esto, 1por suposto, que non faga esqueno.er que o 
grau de Ubertade indMdual vén dado máis que 
nada pol1a ·capacidade económica de cadaquén. 

E dito esto, tentaflemos de entrar nas corres
pondentes 1puntu~lizacións. 

Nada que U.e obx·etar á dereita nas suais tr,es 
versións lPiñar, Fraga e Suárez), ipo·isque obra e 
,defonde os seus postulados con ~rnnde entus·iaismo, 
rnaestrí'a e briHantez'a. Polla con'bra, a ·esquerda apa
rece ramp,lona, incoherente e oportunista, a 1esquer
da Hoou ancorada nun raiquírtico . 1anrifranqU'iisrno, 
cando, ao parecer , o franqLJlismo x1a quedou des
manteiJad'o nai ben tempo ipola dereüa, ao redor 
do lema: «Camhi1ar·lo todo para que inada cambi·e» . 
A esqu·erda curnpre o papel de corrector mínimo 
da d·ereita; aparentemente, ·e quitadas .raras escep
cións, amósase oomo un •ubl·uf.f» xigantesco. E ese 
é o reto que o devir histórico ·11es p'lantexa a 
P.S .. 0.c. e P.C .E., enrrram'bolodous con m1iilitan1es e 
simpat.1izantes que non sabernos nin quien son nin 
que é o que queren. 

Da info.rm~c·ión 1 do :Xeito, según par1ez, da do 
resto da Europa Occidental, non se poden deoir alá 
moitas maravl'llas; ou seña, que a 1información in
t ernacional é pouca, mala e condidonada . . A prensa 
indep·edente, no senso rnális amplo ~ ,fondo da _pa
labra non esiste, a de esqueirdas e nula ·e pnva
dá d~ f.o.rz·a di f úsora. Dos oorrnsponsais españoles 
no estranxeirn é moit o me'llor non falarmos; máis 
da mitade do aconteoer in1:ernaciona1l queda no ·si
lencio e o desconocernent:o. A Prensa escrita (diG!
r ia) ca,iHe a un 'das mans, e a outra dá sonp. Xa 
que logo, a libertade ,é tatex,a e .'ª demoonac1

1ia · ~·o
xea. Compre ser 'dono de tragede1iras de mastodon
tica bail·ea pra un comungar con 1rodas de mu!no 
do tamaño das que nos somi1nistran DON Felipe . 
González e DON Santiago Carri,ilo. 

Se nós pertenceiramos ao «catarro izquierdoso» 
1rachari1ámos .. a ·nasa v~stimenta ·diante da t1anta le
irroux1ad'a. Se· nós foiiarnos marxlistas, far1lamos o 
harakiri diante de tanto Krnus·i5mo-Bakuninismo. O 
Marx, no noutro ·mundo, debe andar a C'hO:riar ama
ramerite. E a ' Engels, r,exoub'eirn 1e con re·trnnca, 
diraHe: N·01n c!hores, nom ·ri ! ¿Non ves que nin he
gelianos derniti'stas son?:" iA1h! i_<?h! ¡Todo u~ en
gaiolante poema! ¿Nons1, sr. Yanez? ¿~ons1, sr . 
Azcárnte? 

En tanto ,que incliso ,indicador (ou suxerente) e 
s·in entramos nin sairmos en considenacións de 
caiste ideolóx•ica (somos aJi·deolóxicos, non arnonfos) 
resulta curi,oso observar . como a palabra '"euroco
rnunismo» circula por ahí ·S'en ninguinha caste de 
obxeccións dia\1écti1cas . ¿Ouén a forx:ou?. ¿Quén a 
botou a andar? ¿Ca'l é o s·eu :conc·epto? Diálogo de 
xnrdos éste. O que 1s,i se pode opoñ1er , dial1éotica
mente, por medio dun enfoque neutro, e: 

1.º-->Marx .e máis Enge·ls (ou Leníin) eran tan 
·europeos coma os señores CarriHo e Azcárate. 

2.º-A RDA, Polqni'a, Ohecos.lova'quia, Hungrí'a, 
.Albani1a, XugosiJ.avi.a, Bulgaria, Rumanía e rnoitas 
Repúbl·i·cais da U'R'SS son tan europeas coma, por 
exemplo, ltal1i·a, Francia ou España, sempre que s·e 
t ·eña de conta a Xe·og1ra'fía, a Historia e ·a Antro-
poloxía. 

3.0-Da palabra eurocomuni1smo desp·réndense 
connotacións despectivas, e1sic.luintes ·e radstas 
(,etnográficas). 

4.0 - Sería má1is correcto émpregiar os ape1lati
vos: Esquerda So-c1ia-lista, Nova iEs'qµerda Eumpea, 
Neocomunhsmo ou Neüanarquismo. Pro daquela so
braría o de PGE. 

5.0-Ni:ngún decreto ideo\óxic9 tén forza natural 
pra suprimir unha rea1IMade antroipolÓ'úc.a. 

6.0 -Noustante, d'i'rixentes e militantes, calan. 

Certos s1eñores han 'decir: ¿E a vostedes qué 
Hes 1impO'rrta? Nada, dende logo. Pero podemo'S fa. 
far. E falamos. 

1 • 

BEGINO DAPENA .. 

Por outra parte, é de saHentar que o PSOE pode 
chegar a detentar o Goberno, pero eso non que·r de
ciir que rteña nas mans o Poder. Nin PSOE nlin PCE 
Carlos Durán. 

van poder cheg·ar a tanto, nin xuntos nin separados; 
o rná1i·s que pode,rán s·e·rá condicionar ou inf,luii1r di-
1r;ecta pu 1indirectamente no Pode·r, pro non dete·rmi
nal\o. Que niingu'én se fag·a inlus'ións, e a razón é 
moi siinxe'ia: todo 'S'i1stema queda determinado por 

1.0----jPoder (capita:Hsta, misto ou sociaHista). 
2.0 .........JEstado (nave ou estructura). 
3.0 -Gobemo (.pi.loto ou «pilotage,,). 
4.0-SoC'i1edade ou pobo (obxeto ·e suxeto). 
Non é estr.ano, xa que logo, que impere o gran 

apampamento político en moi amplos sectores da 
opinión pública. 

A·s pedras ~e toque, non únicas, prá e~·querda 
en xera:I son estas: a ·infa11mac1ión a fondo e ver
dadei·ra de todos os acontecementos ou inciden
cias 'intemac-ionais, a política este111im o binomio 
en;·igraoíón-desemp·rego e a simbiosis 

1

das autono
rnl'as dec1retadas. Efo é moderación e non radicali
za~i?n: Elo noin é pedi·rll,e mazás a figue1i•ra demo
crat1ca. Porquft daquel.a, ¿qué é o que significa a 
e.s'guerda?. Non estamos en 1948, estamos en 1978, 
e xa ~u~ 'lago, os plantexamentos políticos deben 
se~ d1st1ntos aos do resto da Europa Occidenta'I, 
po1s que o punto de partida é distinto, as c'ircuns
tancias son distintas e o c.ontesto ínternacionait e 
dis~into. A esquerda (e a dereita) ter án de ter 
rn01 en canta os conceptos: .espacio, tempo .e mo
V€}mento. Velahí o moviliismo, inmovilismo e retiro
movHismo. 

•Non debemos ~ungui.r o noso vagón nun canso 
tren en marc'ha de vía estreita e direc.ción única 
pois q~e sería coloc31rse como furgón de cola que.' 
ad~ma1s, nos podena levar a unha vía morta. Si
na1s delo non fallan. Dinamarca, Heino Unido e lr-
1landa están píor que antes do seu ingreso no Mer
cad? C?mún ; q~e os traballadores e capitahstas 
nac1ona1s refl.es1onen eneal desta . cuestión. Inda 
m~is, Sue~ia,. Finlandia, Austria e Suiza, que son 
paises cap·1tal1stas de ci víi'ización c-ristiano-occíden
tail, non pertencen á OTAN nin ao Mercado Común. 
Noruega, análofiamente, tampouco é membro do 
MCE. E estes países non ne teñen de ter envexa 
ningun'ha a outros países do mesmo s·istema so
cioeconórnico. 

Nós, non máis que demócratas epistemolóxícos 
hegelianos, pronunciámonos e decimos: Non aos 
~loques mifüar.esl, e, xa que lago, á OTAN é PV 
(mgres·ar na OTAN sería ·botar máis leña na fo
~ueti:a). Non ás base.s militares estranxeiras que 
1mpl 11can un grave pe-l1gro, anqu·e éste seña casual. 
Non 1ao Mercado Común, por impjlicacións de toda 
caste. Non á perda ou limitación eta libe·rtade in
dependencia e sohernnÍ'a . Non aos que tentan' se
mentar a xenr.eiria ·e o odio entre os pobos nas 
distlintas partes do mundo. Sí á neutralidade activa 
e posi'Hva. Si ao foro internaciona1I ·da ONU . Si ás 
boas reiliacjóns con todos os pobos. Si aos acordos 
come·rciaís -e outros- beneficiarios mutuamente. 
Sí á concordia e á paz p-or medlio da xustic+a. 

Una democraoi.a que, p.ra s,eguir a ser democra
cia, nec-esita tuteilas foráneas i·nteres·adas, ¿qué 
democracia é esa? 

Os políti-cos, periodistas e intele1ctu·a·ís teñen a 
pa1l,a1bra. Gompre remachar o cravo: a cultura sin 
información, é deformación. Xa que logo, informa
ción obxetiva sobre Norde, Sul, Este e Oeste. Pe
dimos que, aliomenos, se fagan ~e publ·i·quen- es
tudios s,e.rios ·e obxetivos eneal destas cuestións 
de tracendenci1a vital pra todos. O que se impón 
é: información e ·información na Prensa, Radío e 
TV. ¿Onde están agora os que denantes pedían ·luz 
·e taquígrafos pra .as díxome·díx1ome «Caseiros»? . 
""Ompre enterrar a mentiira. Compre loitar dia·léctica
mente po+a Ve1rdade. N'on é broma; é un'ha cousp 
seria, moi ' se·ri1a. Oec-ais grave. O rumbo histórico
universa·l do momento pódenos .levar a un macahro 
.calexón s·in saída. · · 

Dende logo, é mereceint,e de aplauso toda caste 
de moderación. Moderac,ión, pe·r.o pon desprecio da 
verdade; moderación, pern non agachamento dos 
,foitos; modernción, p·ero non manipu+aC'ión na ac
ción; moder.ación, ipem nQ abusar da ignoranci·a po
líti-ca das mais·as;, moderncipin, pero non s1imu1laoión ' 
torta e. servil; moderación, pero no c1laudicaC'ión 
hiP'otecaria. Noi:i hai 'modemcí6n má1is que 'ª' deri
vada de valoración obxetiva .e o seu consegu:inte 
ipronunciamento ~ubx·etiv·o. As outms umod.eracións,, 
son podreidumes · chejrenta.s .. N6s s1·oxe1los duda- i 

darios índepedentes., .non choramos n'in rimos. · 

· N . . de R.: No nÜm~ro anterior (N.0 41); :por un 
erro, non saéu a firma do traballo "«GALEGO E/OU 
PORTUG.UES», nista m~ma sección: tratábase d.e· 

·i 
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(A· 11Reconstrución O PSOE, perde:dor 

1

1n a C i 0na1 i ~ ; . > Some.ntes o 34 por i:en cja .poboación tot! da~~~~~-
. · • EMILIO VEIG'A rexións de · E'.uskadi SÚr · l'.le Qrsó si á Corrstitución· 

Pasada a febre, constitucional, os partidos xa do consens'o. · O resto· dos oascos, o 50,46, aostívose 
" están prantexándose novas tácticas e retocando e urí 1 Ó,93 díxolle ·non. Os nulos fo ron 0,70 

·· · estratexias pra o futuro. D'estaca neste senso e os .bracos o 2,95 .por cen. 
a segunda conferen'cia do Partit Socialista Unificat de 

- Catalunya, na. que se marcou .fündamentalmente 
a política .de ~lianzas que p~opoñen 

,os eu:n;n~omw.ni..stas .. oataláns .. , , . •' .. •' •\ .. .. '· .. ,.. ... 

Antt:oni Guti'érr.ez: seicr~tario 
Xlerail, manirfesta1ba di·ante da 

1conferenCi·a · que· non se debía 
renunciar á política de unidade 1 
·en Catalunya; propoñendo un 
·eixo común co PSC-PSOE e 
can Convergenci'a Democrática 
de Cat1alunya. Anponi Gutiérrez 
declaraba a A ·NOSA TERHA: 
• En Ca·tal·unya que ningún par
tido pensé en gobernar soio. 

Terao que facer en conxunto 
con ouit:ros». O que, según os 
euracomünistas quere decir 
ique a alianm é imprescindible. .• 

u1E é 11n prescindibl•e -eng·ade 
Antoni Gutiérrez- porque 
ipra nós , Oatalunya está nun 
proceso de reconsf!:rucción n_a-
1cional e esa .reconstrucclon 
1non a rpode seguir un soio 
partido, xa que non signlif.i~a 
únicamente a recuperacron 
dunhas instiitucións, senón -a 
reconsitri.Joción cultural, eco
nómica, etc., elementos todos 
que necesitan da uni<lade pra 
aoadalos ". 

Antooi Gutiérrez 

Máis - adiiante engade: .. o ob
xetivo ·de. CDC é xogar un pa
pel determinante na ·ooHtica 
catalana 

16 grian perdedor de Euskadi · lista e de esuerida ábertza.le. 
foi, ·· nesta ocasión , o PSOE. , 'Campañ·a ·á que ·se sumou al
que se enfrenta cáse1que · en gún ida . esauerda estatal. 

' solitario a •uhha situación.: moi e 
difÍ'Ci·I de cara 'ª impoñE:ff ·a:· sua· 
políti•c:a est@ta l facendo abs
'tracción desta última rea;lidade 
basca. 

'-De: toaus .xei·toS;, a influen
. cia ·funda1rnenta:I dos resul'fados 

notarase no proceso de elabo
ración do estatuto. Ao ter que 
·elahararse p'Ola ·vía constitu-

De foi:to, todos os partidQs · cional, e ao .. permitir que cer
ie· formacións que fiaron favo- tos te'itos· desta .se poi-dan rorn
rables a rex.eitar a Constitu- iper asegún :a pres.i9n es.isten
'Clón manifestaron que · o resul- ·te, varios dos P.art1dos esco- · 
tado das votacións · do día 6 Heron unha ·estratexia que pa
vai constituir unlia das armas · ·sa .polo re~eitamento da· Cons
básicas ·da · sua actuación. Ta- tituci·án e por 'Presionar cos 
mén o feito de que so:mentes rresUrltadas ipra rforzar. un esta
un de cada dous bascas votara tuto que definen como \<.:amplo 
e que deles un de cada tres e progresista·~ 'Entre eles. EIA. 
di.X:era sí, é ·como pra preocu- ESl81 e o FWV. Os máis -ta
par aos que xoqaron . toda· a méri ipartiidarios <le rexeitala
sua pdlítica nes·a baz.a e que 1agr1LJ1paidos fundarnenta;lmente 
utlilizaron tocios os ínetlios ao oo redor de Herri B~tasuna·, ou 
seu alcan'ce __Jmoitos · nesta ·seña, os partidos do KAS e 
ocasión- pra oonseguir algo 1A!NVJE1SB, baséanse no rexei
que en Euskadi non foi posi- tamento eta Constit'ución p·r:a 
ble: que se iiprobara a Cons- · terifar desenVE>lver uri tipo de 
titu'Ción. · - 'POiítica fundamentada princi-

ESTATUTO OU IMUNICIPAIS? 
palmente nos resultapos das 
efo·ceións ·munidpais, xa pró

. ;sima, ªº parecer, a sua cele~ 
As razóns daidas ao absten

(;lon ismo a· nivel estata:l es
vaíronse en Euskadi <liante da 
gr:ande campañ1a en contra rea- :. 
·!izada polos p·artidos nac1ona-

bración. · 

NON PASARA. EN 1MADRID 

· Os primeiros, especialmente 

' .. ·. 
; ::.,;,. .. ( - •·' :r 

EIA. ins,is~·ñ en que as elec
cións .munlcipais non . van cam
íbear sustancialmente as cou
rsas ·en Euskad;i como pra aa-. 
n1alas e desenvolver un proiec
to constituinte ba~co e porque. 
ademáis, anque en Euskad! se 
teña rexeitado· a Constitución '. 
~din-, está vixente ' tanto 
acó como no resto do Estado. 

.. . 
. En cal.quei.ra caso, e · -6~p re
·sultados di·reictos de tQi-0:9 es
to, o PSOE negoi.rse a· ffrmar 
o prlmei·ro anteproiecto elabo
rado polia ponencia r~dactora 
do estatuto, ao considerar que 
s-emellante Estatuto non pasa
rá en Madrid. 

Camo · trasforirdo, continuan 
as. accións armadas das doos 
ramas de ETA e, de cando en 
vez, dos ·comandos autónomos, 
coa nova de que a policía ' ini
clou tamén, pola sua banda, 
unha intenS'a . •oampaña de de
t encións , que no- derradeiro 

1mes meteu na cárc'e.t a uns 60 
mi1li·s, a uns vinte autónomos 
entiJpartido e a uniha ducia de 
poll-mHis. A estes últimos ·a 
poHcía ocupm.rlles entre 'o s·eu 
armamento un M-16, fusirl ame
traHador do eX'ér:cito amerl'Ca
TJO; na · sua ver-sión roáis mo- · 
derna. É a primeira v~z que 
se t:én notrciia de que este ti
po de armas se utiHzan en Eus
kadi e oausou certa alarma,·' 
1por ser de alto pod(;!r ofensi
'i/o. De todos os xelrtos, paré
eenos que ninguen neste rpaís, 
,e molto menos a ,policía, este
ña .:Pra se abraiar por nada. 

O que hai que iplamexarse 
supoñermos, é qué Catalunyé. 
qU'eremos despois d'a recons
tn.rcción. E sobor desto seguiu 
decím:lonos o se'Cretario xeral 
do PSUC: «Nós queremos un- ·. 
ha reconstrucción de progre
so. Por eso inoluimos aos so
cialistas e a Oonvergenc-ia De
mO'CráJt:ica, que pra nós non é 
unha forza oonservadora, s-e
nón prngresista de . centro-es
querda .. .- Máis de progreso se
·ría entón a reconstrucción na
c ional se a fixeran as forzas 
·de esquerda maioritarias en 
Cataliunya, ou . seña, vós e so
ci·al istas. «Nin pensalo : En Ca
talunyia sería un erro un Fren-
1!e Populiar ou un programa co
mún da esquet"da. Os comu 
rl'istas non iríamos a unha 
alí·anza somente cos socialis· 
tas» 

E facelo cunh-a liña 

de -defensa dos intereses co- · ••••••m•••••••••••••~••••llil••ll!ll~•·••••---•• 4é'ctlvos e de reconstrucción 

A «CONVERGENCIA» 
NON LLE GUSTAN CERTAS 
((AMISTADES» . 

.Pois a razon desta resposm 
sosp'eitamos que non haberá 
aliianzas, iporqrue se ben os so
d~lis'l:as non re51Postaron a 
.esta praposta, aínda que a 
a'ceipmran, os eurocomunistas 
non estarí'an dispostos . a ir 
soios cos socialist1as, así que : 
t odo depende do parti·do de 

1 

iPujol. · E ·orecisiamente no de
rradei ro boletín deste partid~\ 
:que saíu coinciidindo coa con-

1 ferencia do PSUC, e por taf!-

rtl3;cional. Esto non é niqunha 
vagliedade- · 

\Juere deC1r, _por · 
ex·emplo, que Convergencia 
Democrática de Catalunya fa
rá todo o posible pra evitar 
untia maflQría inspirada no mar-

.. xlsmo e no oonoe.p.to de lol.ta 
de clases, ou s1eña, p-ra evitar 
unha maioría qµ·e responda 
máis a cr~erios ideolóxicos, a 
defensa· de lnteres·es sectoriais 
•neste caso da esquerda, e non' 
·aos inrereses do país. Fa·rá to-

. do o posH)lle pra evitar que Ga
telunya seña vista somente 
•coma unha peza máis no íia
boleiro de axedrez da política 
esn~ñola e non coma un valor . 
suStantivo prop·io». v:aia, que 
Pujol non está pra ·alianzas. 

ESPAÑA . 

Suárezinsegu·ro . . ~ - . ~ ... 

. • MAfllA ·ALONSO. 

Os resultados do Referéndum constitucional 
ocfü;ionaron sensibles cambeos nas espectativas do 
partido no Goberno. De feíto, á pregunta ¿qué. 
fará Suárez despois de aprobada a ·constitución? 
sustitúea esfoutra: ¿que é .o · que pode ·tacer Suárez? 
Un esarne mesmo superficial das ·cifras- obtidas. 
na consu!ta· a nivel de todo o E-stadó, permítennos 
aventu~ar _sin gr·andes riscos qúe foi ·o electorado 
UCD¡.-e :moitos cuestiónanse inclusive se . . 
este · electorado esiste como tal ou se derxa influir 
somente en cada · intre por determinados "as1pectos, 
o carisma Suárez por exemplo o menus · 
discip-linado. Os votos afirmativos forbn en grande "-
parte dos partidos poHticos da oposición - -

Por certo que, ,á:demais, e d pai'"Jamentaria, en ta·nto que amplos sen.toras que .. . 
noiva má'is disputada. porqu~ apoiaron a ·uco o 15 de ·xunio-·non · · · 

. por un lado chámano dende ·a acu.diron. ás "fur-ri&s ' d:~st8'. vez. 
~~~~~r~ªo ~is~~r ug~~r~sf~n~d: . Asíá . a .~ :. oo:~sa~; :·'.:Jqu~Y:~od·~.- ··co ·apo1.o das cifras ~sixidras. · 
vista esta panorámica. é difí- facer ·suá'~ez?· Hiif:: ~nha ij~re_iit~':. Nunh'a segunda oiportµ•riidade, 

~cll predecir unha política de •que ~l ·e f!11na a ·~erra ·que.· pisa Su·arez podía ver ~elfrendado 
l . ..J fu .... ·r:o cata- _ e ha1 as1mesmo un - des_encan- ·o· seu mandato por máiorfa ·ai!ilanzas SÓ' iua no tu · d 

l·án. · to · ·detectaibl·e. ·Nestas cm::uns- simple~ r.iembiargantes. o e-
, ta;ndas · "acudir .ea unhas elec- · terioro d~ .·imaxern que esto re--

·cións ~erais re·sul:l'aríaUe sui- pres·enta ·foría 'moi dificil a 
l\/la'is sí alianÚis coiuntc .. · cidra .. C.Qméntase, nemf~argan- ·pmlongacióJl do goberno uce

rales qÚe de feoito xa · se están tes, en 1 1rnedios 'políticos par- ·dista. . · · . 
iprede·cinrln fameDtarios, ,que un aplaza- üa ·d;ecisi-ón \J'e Suárez de-

mento desrtes .. comicios, 56, hai pertdé toc;la a :marcha da 'Vida 
to, denantes qLI'e Converg~n~ 
•cira De•mocrá:tica de Catalunya ;Produeto dest.as ali'e'nzas e 
conoc·era a p.roposta de Anto- ·. desta unidade será ' a presen
ni Gutiérrez, PujO'I, · escribÍ'a: tación case sin dúbida do Es-

:., .. ouér:'ffñgu.éñ · c-o;!lt1_' c~n C~ ' :t~tut de Oatialunya o prósimo 
, 1pra facer un c-omp~om1so h1s- dfa 21 de nadal. tope q1:1e se 
~· tórico ou" pria actt.ia~de ·acóli- fi.xaron· os ·parlamentarios ca-

ccinvocatorla '. .<las . munici?ais 'ipolítilda finmediaita .. Os partidos 
no ~pJ:azQ ·comprometido de 60 maiorit1arios.,:· .que se. :pronun
días como másimo de5pois ,·dan por un'há inmediata cqn-
de publicado o testo da Cons~ .voca_toria de n:iun:iciipais, pero tan fontes ¡}arlamerntariias- ,ca- · 

. to ~ nuriiha problem~tJ a maiorfa · tal·áns p11a t~r de.finitivamente · 
dtlñ' ou· de. dil\fer,~o~ · rti1dos de ·rematado o · proiecto de Esta

l "es•quérida ·oo '.pra a1cabar de · tut que, ase·gún as úiltimas in-
1 ·dar credibiHdade a entrada ·á iforimacións;· . seguram~nte ,x,a 
\ derei:fa españQlla ·en - gran par- estará reinatado ·o.' mesrno día 
1 '!:e du'bid9samenté ·catalanista_.,. 1qüe vexa .. ª.-: l~z e·sta . crónica. 

titucióh aínida favorecería me- . ·que s~ divi·den no tema da ·pita!lizar · o referéndum, pero 
· nqs ·ao' parti~o n~1 poder: .. -., ,, .1dis-O'ludón da~ cámaras, teñe-n os -resulrt:ados . obtidos non llo 
. A .outra . é!.ltierm'atiya de:" S1:-1i1--· tot?lm~pte . ;. bupotecada a sua _ fan iposJble·. _Agora agarda c. 
rez · corisisrt:e no . s9111etemento iactU'ac1on a· toma de p·ostura desenrolo dos aconte'Cementos 

·ao voto.de investidura ao ·con:. · presidencial,.. e censuran moi e ' trata de _aipurar ao máslmo 
gr-eso, ou sf.ña, á; aprobácioh · "dura)llente. que esta _se val a o tempo concedido, os trinta 
·da .. seu. prog·r¡:ima. pola m_itade ·adóptar, como ven sendo· usual_ dí1as de que dispón dacordo· 

, máis un dos. di:p.4tados.- O mék; ·~n~ UOD n.o derr·a:c'eiro mor:nen- cQ. mesmo teslto da · Constitu-
·i1o -.Priá LJCD é qu.;p.· non ·ce>n.ta . to." · ' "::_:S:u::á:·r_:e:_zt:=é:_:_n:.::.ta:_:b::.=a::_--c_:__=:_º :..:.:..::me~n-- '.-.:::·c~ió:::n.::· ___ 7_~~~--
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A crisis política iraní trastocou a relación 
internacional de forzas e obrigou ás grande·s 
potencias, sobre todo a Estados !J.n,idos, a un 
replant·examento da. sua política esteri~r. 

Irán erá o bastión máis seguro da estrate~ia 
norteamericana e occidental .en· Asia~ O posfüle 
cambeo político que aconteza al'í nc;m · som_entes _ 
plantexa ~ ameaza_ da interrupción dos suministros 

· de petróleo nese país, senón o fracaso de · toda 
unha concepción xeopolítica a es~ada mundial, a 
concepción . derivada da «g1,.1erra fría» entre USA 

. e a URSS nos anos 50 ·e 60·. 

Ese defilnitivo si1nal de al·ar
ma q1;1.e sonou en lr:án pr~ os 
paíse·s capit~llistas de Occ1Gien
te, tratan de conxuga·l-o os 
seuis rnás1irnos 1 íideres nun 
cumio convocado urxentemen
te polü pres1iidente G_iscard 
pira o día s.e1is de xane1r:o na 
i·lla de Giu.a1dalupe, na'S Antillas 
franoesas. Nes·e cumio partici
parán, a1demá·is do presidente 
franc·és, , os tres grnndes de 
Occiidente; o Presidente ~·~rter 
de USA, o prime1i1ro ministro 
británi•co, James CaHag1han, e 
o cancHler alemán, He1lmut 
SC1himi1dt. 

o obxetivo pri1nc ipa1l do cu
mio de Guadal1ulp'e será -se
gún t odos os opservad?res~ 
o reelaborar a -estr~te.x1a .~0-
mún dos US:A e dos _seus pr11:i- . 
cipais aliados nos p~íses_ do 
Terceiro Mundo, que- vi.ven · ~~-m
ha et apa de fondas convuls1oins 
po.\ít i ca~ e ame·azan con ·p~r
der a estabi-Hdaide que se~'l'LI 
hast ra de agora pra que o. ca-,, · 
pitalismo mundial atopara n~
les fontes cómordas de m'ate
r·ias primas e ·g·rl;lnd,es mer~a
dos que ·a.liN'.i~n ~~ crisis d~ .. s11~- . 
t ema cap1rtallts:t? en l3ur.op.a. e 
Estados Unitdos. 

Est e rep'lant examento da es
trat exia . ~eopolítiica de Euro~a 
e USA, é tanto mái's, necesana 
canto que as derraider_ias ac
oións de políti·ca terceirom~.n
dista das grandes potern;;1¡rn 
foron as má:is delá·S · rotundas 
fracasos. . . 

Por exemplo, a po'lí.t:H:a nor- -
taeme·ricana e occidental fo- . 
llou estr.epitosar:nente .en An
go1la, onde Europa e os, ~SA 
apoiaron miliitar e econom1'ca
mente aos mov:ementos de in
dependnceia máis dereM:irstas 
e minoritarios, · i·gnoranclo a 
meirande cap'acidade de orga; 
nizaci'ón e aipáio popular do 
MPLA (g·ru¡po de 'esquerda ·que .
conseguiu a victoria n·a guerra 
civi'I angdlana e gobema ac
tual mente o país comandado 
por Agostinho Neto). 

Outro fracaso do enfoque 
occidentail da dinámica teroei
roniunidista foi Etiopía, onde n 
empeño .de manter a toda cos
ta o ·réX'ime oon:ompido e reac
ciona.rio do ·empierador HaHle 
Selassi·e deu lugar a un golpe 
de estado mifitar de esquerda 
que puxo · ao país na órbita . 
soviética. _ "' 

O terceiro e de,fitnfüvo fra
c~so pode ser Irán, onde os 
intereses políti'co..;eoonómico-

mifüares · dos USA de·ixaron 
padreioer tantó a s'itl:Jación que 
vai se·r di~íic'ill atapar unha saí:. 
da qué combine a permanen·
cia do Sha, da influencia occ:i;. 
dienta!!, coas es·ixenciias do .. po
bo iraní. 

Os únicos_ ésitos da política 
este.rior norteamericana · en 
tempos recéns foron en Orien
t1e Me.dio, onde Carter e o seu 
equipo souiperan atraier. h·ábH
mente ao pre1s:idente exi:pcio 
Anuar 61 Sad.at éara posicións 
pociidentail:istas e chegar a un 
acordo vagamente favorable a 
lsra·e.i,, deixa1ndo compl·etamen
te aparte os inter·eses do pobo 
pa<l1estino e as reivindica1cións 
qo:s países- árabes , máis pro
"gnes istas. 

parn1c·e evidente que as• pró
s'i'mas bata1llas. po1l1b dominio go · 
mundo se diSiputarán e.n Afr'ica 
·e no Gol.fo Pérsico. Por u.nha 
banda, en Af.riica do Sur e 
Hhodes_ia, onde a umediacióñ,, 
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ame1rlcana conqueriu deterio
rar aínda mái1s a -situación de 

· -guerra ci"it1i1l a iatexar entre 
· branicos :e negros. Africa do 
Sur, poi.a ·siua banda, non so-

. menté non modera a· sua po
lítirca de «apfl:rtheid», · senón 
que provoca aos seus veoi·ños 
(Angola, MO.?:aiffibi:que •e Z_am
bia), que ·a'lg·ún día ·p·oden ohe
gar a atenazar o dominio dos 
brancos no país austral. 

Por último, _a crisi·s iraní 
~qúe do seu resultad0, seña 
o que seña·, depende moitísimo 
o sumi1ni1stro ·de petróleo aos 

- países · i·ndU'striaHzados- pode 
reper.cutir nos má·is países- do 
Go'lfo Pérsico. Por exemp:lo, o 
derro:ciamento ida mona·rquía ·do 
Siha do Irán representaría un 

· ·serio peHgro pra o trono do 
r;ei Yaile'!:Jh en Arabia Saudí. 
Asimesmo, a ambigüedade po
ilítica que representan - os emi
ratos árabes uni'dos, ·col.indan
tes con Arab'ia Saudí, podería 
r:esoliverse nun fato de r:epú
bl icas ·democr-áticas pouco in
clinadas a s·eguir a suministrar· 
·He ·petróleo a Occidente. 

·.E_ evidente que todas esta~ 
sitiuaci·óns próximas mer.ecen a 

. atención dos grandes- de Occi· 
dente, e qu1e no pasado a sua 
poi!ftiica este·rior adoeceu de 
demasfaidos - falfos coma p·ra 
non esixi·r unha certa coordina
.ción entrre eles. Dahí as fondas 
motiVa'C'¡.ÓnS do anunciado CU
mio de _ Guadalupe do prósimo 
6 de -xaneifo. 

A CONTINUlll»ADE 

'·Do·s B·LOQUES' 
MILITARES 

X. I}... 'GACIÑO 

'. 

Unh~ nova xunrtanza· do Consello da OTAN (Orgai-
2ación do Tiratado do Atlántico Norde) tivo lugar nes
tes días -en Bruselas. Por pr.imei1ra v.ez, iun membro 
dese Consello, o ministro inglés de Asuirwto · Exterio· 
res1 Davitl Owen -conocido polas posturas :ábertais 
que mantén' respecto ao diálogo cos movementos na· 
cional11stás de Hberación das amigas colonia5 britá
nicas de Atrica-, plamexou ¡a 1nece:sidade ,dun diálo
go directo entre a OTAN 1& 10 Pacto de Varsovia. A 
·proposta non rtopou eco nun 4Consello dominado pola 
ilmluencia 'norteamericana, que prefire, por elo, · que 
·as deliicadas .custións da coesistencia e do posible 
des~rme máis ou menos limitado sigan nas rnans 
·esclus·ivas de USA, a travieso das ,jntermi-nables con
versas SALT, ou no di.luido foro da Conferencia Euro
p-ea de Segurildade. 

A OTAN sigue senda, xa ·que logo, o reducto da 
intransiixenc:ia ooci:dentail , o recambeo, ·sem:pre dispos-
1:0, do recurso á forza miilitar, pesie que, por outros 
c-onductCYs, se tente dar unha i1dea de dist ensión. Has
tira se volve-ron a escoitar, nas ~untainzas do Oonsello, 
as c·or;rn'cidas ardvertenoias de ·que o Pa'cto de Va·rsovi·a 
·s.igue a reforzars·e 1e que, polo tanto , é .necesario se
guir a reforzar á OTAN, - argumento mtinar·io dos fa
lbricantes de armas pra asegurarse os. contratos de su
ministro ·e amP'Mar o negocio. 

Oircunsc·ribir a OTAN a un ámbito puramente mW
tar, sen outro xogo político que o que marque , pola 
s1ua canta, a idipl·omaoia -norteameri'Cana (o que lle per
mite ficar a11leo a gr.aves confl+ctos entre países mem
'bros, éomo Gr·eaia e Tul"quía, e non preocuparse de 
·que en Grecia, por ex.emplo, se violasen durante certo 
tempo os <lereitos humanos que . tanto reolaman pra 
os .país·es do Pacto de Varsovia) , é unha das impos·i
d6ns do piredominio ·norteamer·icano na orgaización, e 
a rnzón de que D'e GauHe, no seu tempo (1966) , deci· 
dirn retirar Frranoia do tingfado, amos-ándose partidario 
1dun1ha forza europea de disuación autónoma. O exem~ 
'P'lo frainc1és non se espallou (·e mesmo se suavizou coa 
c'hegada de G.isca111d á presidenci.a) e Francia sigue a 
.ser a "'ovella negira» da estratex ia oocidental, cerno 
Huma.nía o é do Pa'cto de Varsovia, que a Unión So· 
viéNca quere manter baixo da sua dkeoC'ión . A 'Positura 
•defendi1da por Daivild Owen ipade significar un novo 
_•intento de dat111e un1ha oerta autonomía aos ailiados da 
.sup.e·l"po'tenoia Li'SiA, · pero a indiforencia coa que se 
.acollen fa'i pensar que non s·e adiantou nada nese ca
miño. 

Na:da no 1949, como un prodU'cto direct~ da «gue
rra fría» contra dos países saoPalistas, a OTAN cum
príu -sempre o seu papel de coordinador das forzas 
militares ocC'ident-ais, baixio do mando de Norteaméri
ca. Pra contra.rrestar tan fenomenal maquinarfa miilitar', 
os paísies soe'ia1listas agrup·áiron·se no Pacto de Varso
vi·a s·eis anos desipais, conlfigurán1dose así os dous blo
ques que mantiveron a tens1ión iftter.nac-ional deica a 
dheg·ada dos e1scanceos da coesistencia. Respetámns·e 
os campos de actu·aci·ón- (a OTAN Hcou indiferente pe
rnnte as actuacións do Pacto de Varsovia en Hungría 
e Che1cosfova1quia, e o P.acto de Varsoivi·a Nvo bo coi
daido en non 1interv'ir en zonas ine·s1:ables como Grecia, 
Chi:pre e Turqura) e mafltívose unha mutua vixiilancia, 
que xene·rou, lóX1ic·a:mente, unha cairreira arimam'entista 
'i.rracfonaL IPor slJlposto, aí1nda que a propaganda occ'i
dental trate oe presient.ar as ·causas doutro xe:ito, a 
superioridade miil '.itar está da parte do bloqge ooc·i:den
tal, mesmo na estein'sión xeográifi1ca dos seus damini·os. 
Os país·es so'ci-aHstas, cama consecU'enci'a delo, siguen 
a p·erman:ecer nuniha especi·e de ucua.rentena», da que 

~ somente a saílda da flota soviética ao Mediterráiíleo 
pode 00~1s:ide·rars·e uinha u:ruptura» S1im'bólica. A estra
texia da OliAIN impúxos1e, por outra parte, corno unha 
deci·siva condic1iionan·te á act:i·v·i·dade polític·a dos parti
dos comuni'Stas naoi:ona·is _da 6uropa oocidenta1l, aínda 
que .al·gwns ,deses- parti'dos f.i.Xíeran proclamación de 
·a.flti-sovi1etisrno; e de «1eurncomun+smo», dei1ca provocar 
s1ituabións claras de inestahii!'idade política e.n países 
1eor,no 1,ta'l:iia, por non . aceptar a: chegaida dos comunis
tas · ao gobemo. Esto fíixos1e má+s patente ino breve 
·esipacfo de tempo no que, tras da «·revo•luoión dos ca
raveiis», o RC pnrtugué's ooupou un pasto no golbeirno 
·de Po'rtugal, o que prnvooou g·randes recelos , no Con~ 
sello.. cja OT;A!N, di.ante , do_ peHg.ro do que os . s;.eus se-

.chet0s mi!l.ita~es po.idera.n 'é:hegair ao 1nemigon '. · 

• A 'pe:rs·i !siten~ie da Ot.AN -. .:......,e ."ª neqesariia l:'E;}sposta 
do Pacto de Varsovia-:-:- qüer:e dedr que, pesii·e a t.aioas 
as boas palabras de ~oe8'iistenoia e os prap0.l)i.tos dé 
idesar.me, o enfreintámento bás:ico entre o:> · dous. sis- 
temas s·igue en p·é. 
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Un · valeiro na 1exislación 
Anque leva o enGabe.zado que se vé, esta notiña 

pretende chegar a moita xente. Pretende non ser 
sorn.ente pra asiduos ,destas columnas do periódico 

, nin pra entusiastas ou afeizoados a- tales temas. 
Quere'mos .chegar -a todos . e quixerar:nos que ,quen 
lea estas liñas as comente coa familia, cos 
amigos, na clase .• . no tallerJ porque pensamos que 
o qtJe .se di deseguido pasa dos límites das puras 
aficións particula_r:,es; é un probl·ema- de cultura, 
como fogo .comentaremos; é un as.unto de 
supervivencia, un asunto pequeno, de pouca 
trascendencia, que non move economías, que non 

. fai ruido. Peq1;1eno pro trárxico. 

Estarnos a perder algo que 
non s1e compra nin se vende. 
Os in.osos campos están a que
da'r mudos. Pauco e pouco, os 
nosos campos qu1edan silan
deiros porque os paxaros des
aparecen. Ahonda con f.acer u¡¡ 
recorri1do domingueiro p o 1 o s 
arr.edores de cal·quer v1iila, ou 
millar aínda, facer un viaxe en 
automóvil recorrendo ben kiló
metros pra decatarse de que 
a un e outro lado da carre
tei ra, e non somentes nas bei
ras i·nmediatas, sooón nos pra
dos, nas palas das ar'bres sin 
:follas no inverno, nos kilóme
tros de· cables eléctricos son 
contados os paxaros que se 
poden ver. Somente tres ou 
catro acó, unha bandada de 
estornillos aló, algúns gorrións 
polas oidades e vilas e pouc? 
máis se pode contar; eso s1, 
ás pegas e corvos vémolos 
por todas parres, por ser aves 
omnívoras, que se defenden 
beñ, que tefren poucos nemi
gos i:iaturais e que son bi
chos, moi espi:lidos e ca'lque
ra lles bota a man. Pro dos 
demáis, cáseque nada. Val a 
pena fac·er a proba, sahendo 
que en calqu1er lugar polo que 
pasedes a cantidade de e·spe
cies de aves como mínimo é 
de corenta. E fa'lamos de espe
cies, ou sreña, clases de aves 
distintas entre sí. non de nú
mero total de paxaros. 

Hai uns días fixemos unha 
viaxeta pola provincia de Pon
tevedra; foi un bó recorrido, 
po'is pasamos e pararnos na 
Estrada, Soutelo de Montes , O 
Pi a ñ o, Pont·ecaildielas, Arbd, 
Mondariz, Redondela , Ponte
sampaio, Cangas, Bueu, Louri
zán, e outras localidades in
termedias, en total unhas vinte 
V1iñan a ser, polas que fornas 
por mor de estar facendo un 
traballo consisteinre na reco
llida dos nemes vernáicu'los das 
aves, :esto é; nomes populares, 
gal€g•os, da avifauna de cada 
~ocali<dade encuestada, e en 
varias deilas os vellós facían
nos notar a disminución alar
mante das pequenas ave{): «S(, 
desas ~ palas que pregunta, an
tes había p·ro xa hai tempo 

que non se ven, e antes en 
c.ada toxeira había o seu ni
ño". Dase o caso si·gn1~icati
vo de ter nemes pra designar 
aves que non conocen porque 
xa non esisten na su.a locali- · 
dade. Pens·amois que este é 
un dato de interés pra confk
mar o ,esposto polos vellos 
petnJ'c~os. «Mi.re, eu pénsoHe 
que a cu'lrpa a tén v insoetici
da que se. 11~ bota ás patacas» 
engadien. (Xa en outms occ.. 
sións •e lugares nos indicaron 
que os enxames de ahellas non 
van pra riba por mor dos pro
ductos químicos que eliminan 
o igual ós i111se.ctos daninos e 
ós beneficiosos). 

Non .t€1J'llos datos ornitOilóxi
cos propios qu'e nos confi r~ 
men o anteriormente espresa
do ·porque no naso País Gale
ga a onnitol'Oxí.a é algo novo; 
namerrtras que noutros países 
europeos, como Inglaterra.- a 
ob-siervación das aves é algo 
pro fu n damente arraiigañado, 
aquí o máis normal é que se 
lles tiren pedras as aves e se 
desfagan niños. N·on se canta 
aínda cunha serie de estudios 
1ieitos nos que bas·ears·e; o 
que ternos estase a facer na 
meriande parte nos derradei
ros anos, e necesitabamos xa 
ter traballos eneal de densi
dades de avies pra contrastalos 
con outms censos acttJa1s, pro 
tal contraste como de'Cimos, 
non se pode dar; como moito 
ternos algún pequeno est udio 
como os feil!:os por Lui:s lg'le
S·ias Aves de Galioia publ.icado 
no 1927, ou por Ríos Naceyro 
Catálogo de :las aves observa
das en fos alrededoires de Sain
tiago y otros ¡puntos de Ga.li
cia, publicado no 1850. Neste 
último, interesant:e por ser 
máis antigo, cítans·e como co- · 
múins, aves (aves e.n xeral , non ' 
sotnentes · peqL)·i:Hias. aye,s). · CQ

mo o abutre, indi1cando «común 
en varios sitios montaño-
. s'Os,,, cando hoxe .é ave prác
ticamente desaipareoida da na
sa terra . Tamén esre é un in
dicio má.is do deolive das av·es 
en Galicia. 

. ' . 
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A SITUACION JEN ,EUROPA 

¿Qué aconteóe no resto de 
Europa ao tempo? ¿E o pro
blema some-ntes naso ou pa
ila contra oourr.e tamén tora 
da n.osa T1erra? As ·ailJ'es son 
se.res que non conocen fron
teiras , e coma moitos saben 
polo, invemo son. moitas, pe
quenas e gr.a:ndes, as que aquí 
veñen, aumentando o número 
das que queden nesta esta
ción. Pojs ben, río resto dos 
país·es 1emopeos a siruaci·ón -
das aves tamén é difícil. Te
rnos nas nians unha nota apa
recida na revista "Trofeo» que 
consiiderarnos de int!erés nes
te senso~ Neila dise: «Pese· a 
los eslfu'e.rzos emprendi,dos en 
estos últimos años, ila situa
ción de los pá}aros en Europa 
sigl.Jle siendo preocupante, ya 
que una9 cincuenta y nueve es
pecies tiene1n - necies.idad ur
gente de -protección. Los prin
cipa'les enemi·gos son lps pes
ticiidas y en particufar los in
secticidas». Lago enumérans·e 
varias medidas prnpostas polo 
Conseino -de Europa, encamiña
das a buscar soluicións ante 
esta situación; entre eilas cí
tanse estas: ' 

-Estensión .das Reservas 
Nacionais (¿Qué R·ese·rvas te
rnos en Ga!iiida?). 

-Mamimeinto de zoas de 
aniñamen1:o esencia:is, coma 
terreas pantanosos e húmedos 
en x·eral (¿Oué tacemos cos 
nosos? Des1eoámolos, drená-
molos, «sa:nearno'los»). . 
~Dispoñ'er zonas de repou

so nas vías de · migración. (Non 
Refuxios de C323). 

-Somet-e.r os pllans d.e des- . 
enrafo '~a suas- consecuencias 
como a· contaminación, a se
veros cgntrol1es (¿ ?). 

· · Nos ~1íses ew1ro1p.eos son 
moi rf:)sp1etuosos cos animais 
e es·o sábeno ben os nosos 
emigrnnties, -un dos cales nos 
comentaba á vista de un ra-

ts;e contra las superclfie·rías, va
- 1nas preocupacwnes y absurdas 
· rutinas. Persuadidos con estas 

sabi:as ·liectiuras, d'ei bi1eri. gran
fo que 'las aves ha1óe,fi en el 

. campo, los mi'smos agiricullto
res seríañ ·sus más acérr.imos 
defensores. En ~µgar de per
seguirlas con gU'e.rra desp.i·aida
da valiéndose de . todo género 
de trampas, po11que erránea
mente las ,creen nocivas, las 
protegerían con toda solioituid , 
l·as a1'~nderían en épocas crí
ticas en que lies es1caseara la 

· : subsis'tenci·a, harían respetar 
\J fas 'leyes de 'caza y sobre to
j do, . ej'erae:rían ri·gurosa v'igi
?- lancia en t11emipo , de la cría, pa-

ra que no s·e ma:log.rasen los 
nidos de las aves». Esta obri
ña escrita. en 1'916 fo¡ pensada 
pra rapaces, pra tratar de con
se·gui r algo' die esa educaG·ión·
da .que anreriormente fafaba .. 
mas. Deiiqa ,, hoxe, pouco s·e . 
conseguíu. paz que tiraba ás aves cunha 

escopeta de balíns; «Eso alá, 
en A1l1emani·a, non se pode fa
cer: LogG berran con quen o 
fai e· denún'Ciano». Como de
ciamos ó comenzo, ~ 1:m pro
blema de educación, de cul
tura. Tiña razón o es.critor que 
en aGaceta Mustrada" decía: 
"El número de Parques natu
rales de una nación y toda ac
tuac.iéin a favor de los mismos 
con1stituyen un cilaro índice de 
l·a cultura de la misma». E un 
probl!'Jma de mentaHzaci'Ón e 
de respeto, pro aquí somos 
difer.entes, e tanto consenti
mos na marte de un paxáro 
ou na desfeita dun niño, coma 

. na perda irrepara!b'l-e dunha 
paisaxe ou na 

1
sustitución · d:un 

mo·imento por un •«parking». 
Non corroc,emos o v.afor do no- · 

Os paxa11os, a fauna enteira -
bastantes prab1lemas tén. Dé
bese regfomentar, separar, or
ganizar dre ma1nei.ra que se .res
peten aquelle·s •lugares que pre
cisen pre sua super·vivencia ,. 
porque hoxe urbanízase cal .. 
quer punto da nasa xeografía 
ou _subimos ó monte e topá
monos en pil1eno · motocross 
(¡En qué cabeza se parkía a· 
kiea das competicións auto
m'Ql\fiHsriieas en Aneares ou os· 
rnllys pdlas fragas de Caavei
·ro! !); sumemos a esto os in
cendios, as- mar·eas neg.ras e· 
demais, e veriedes que rea 1-

mente a fauna omitolóxica 
non p•recisa axudas a base de 
desfacer niños ou cazar p·axg
ros. 

so. 

Hai un conxunto de f.e'itos, 
·de S'irtuacións, unha maneira de 
de ver a vida distinta. Cantas 
veces S'entimos aquelo de «es
ta1r · a nivell europeo" pensando 
cicais qU'e quere decir ter te
!eV:is·ión, '1.ava<lora e dous co
ches mHlor que ún; e non é 
eso. É, -entre outras cousQs, 
1estar educado nc:> r.es:peto, res
peto ós <lemais, respeto ás 
dema.is formas de vida (can
tos _ risos aíntla ~i sre patea un 
can- ou se apedrea un gato 
¿será verdade que estamos c.i
vifrzaicfos? ¿s:e:¡iá derto que os 
nosos rapaoes se educan nas 

' esodlas?). Ternos nas mans 
Yn p·equeno Hbriño., tamén an
tigo, pois é . de 19Ú3, escrao 
por- Pedro Ser:rate, onde ·a pe
sares dos . aílios, unha chea de 
recusas s:Jguen ·tenido viocencia. 
Nel dísie: ª'Obras extensas hay 
escriltas donde sie descri:be.n 

. -Ia v.i·da y l·as costumhr,es de 
las aves. El labrador ceiloso 
.dehe consuiltarlas oon f.recuen
oia- para enterarse de cuanto 
en e·llas s•e enseña y prevenir-

··"""'i" 

Galicia quédase amado, amo
diño, ca'Se sin entera rse , Eirr 
aves. ¿Quién de'be buscarlle re
metli'o? ¿O Goberno? ¿Non son 
estas, cousas secundarias? 
.....:bastantes ipro'l:Jilemas ternos 
xa coa suba do peitrdleo, co 
paro obrei·110, coas votc.1cións 
prás A.llca'ldías (dirán)-. «Con
cíbese a cons!ervación coma 
responsaibillida1de das Aut:Jrida
des 'Que esistein: o- municipio, 
D estado ou a: nación, pro sí
gu_es€ oonsiide.rando un terna 
secundario e de pouca impor
tancia nos sistemas polítiGos, 
sin decat:arse de que a con
servación é unha maneira to
ta!I _de vil\fir» di Ray Da·ssman, 
1Eoolügo Maior da Unión Inter
nacional prá Conserva1ci6n da 
Natuneza, pro nes.ta taref.a es
tamos, ou debemos estar me
tidos todos, o Goberno, os 
Partidos, cada· un de nos. To
memos medidas entre todoS, 
porque estamos a pe11der algo 
moi naso. GaHcfa, amado, amo
diño , queda sin aves. 

PATIAO 
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O MILLO 
-~ 1 

O miHo é un ce!'eal rn~i nutritivo, apto pra todo 
tiipo .de a.nimais e é un dos miHores alimentos com
centrados cando ~·e . usa xun~o con outros :· pra que 
. podan ser a:pr~ve1tadas todas as s:uas ventaixas e 
con1eX1ida.s 'ª suas defiiciencias. · · · 
, A composición medi•a do millo gran que se usa 
hoxe ·na .fabricación de pensos compostos, é: : · 
Humedade ... ................................. 14% 
Proteína ............................. :......... 8,2:8,9% 
Zucres e almi1dón ...................... :"! 58% · 

,~~::0 . ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ ._._ ._ -_:::: ::::.:. ;:~~~~; 
Cinzias ... ...... . ... ........... .'...... ........... 1,5º/o 
1Fósforo .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . 0,28% 
Oailcio .. ................ .'..... .. .. . ............ 0,01.5% 
XanrtófiMa~ :................. ...... ............. 16-20 mg./kg. 

A pnncrpal venta:xa do gran de mMlo é que 
s'Uipera a todos os demai·s ·eera~.s-pe,nsos en valor 
ener~éti'Co,. xa que é: . · 

-lMoi rico en zuc·res e ~·lmidón. 
~Tén un a:lto contildo efl grasa. 
-É moi probe en fibras por tanto moi dioces
. frbile. 

Outra v.entaxa do millo e a sua gostosidade, o 
que o fai moi apeteclible p11á maioría das especies 
animais. 

ESTHER ROMERO CASA't 

ter un maior rendemento que os . de gran .liso, xa 
que as suas espigas son máls grasas e cun nú
meio.r rnaior de ringleiras . · * Tipqs de millo hibrido: 

Pra sementar en: 
Marzal e Abri'I nos terreos secos: . 

De . Kalh 56 Kunk-G 11 A 
Wisconsi . 270~U-26 Pioner 383 

Marzal e Abril nos · terreos secos e frescos: 
De Kalb 23B Funk G 20 
Wisconsi 328 Ploner 352-U-28 

Aibril a mediados de Maio en regadfo: 
Funk G 30 ' .Pioner 301 
Wisconsin 641 lowa..._4._417 1 40 
ln:iia 463 _ De K~~ .. -

De .mediados de Maio en adiante, en regadío: 
Ohio M 15 De ka:lb 238-U-28 
1Pion:er 352 1DM'B 7-14 
Funk G 2'0 A11icala 427 * Consellos prá elección da planta: 

Débese tender icara os híbridos, pola sua maior 
;>roduc:tción, en particular os forr<axei·ros . 

Hoxe ténldese a~ cultivo do doble híbrido, de 
talos zucrados, po+s presema moitas . ventaxas: 

En xeral. ~ planta do millo séc&Se cando ma
durece o gran, cous·a .que non acontece .niste doble 
lhí'brido, senón que se man'tén verde na maduración 
durante un certo tempo que depende das condi
cións de rultivo, conservando dista manelra os 
tafos moi xugosos e con oo alto oontido en zuc-res. 

A desiv·e11Jtaxa mei-rande que presenita é que .é 
pobre ·en proteínas, non somente na cantidade 
-senón tamén na calidade, pOilo que é preciso com
pleitar as racións destin'11C;fas aos animais en medra 
-0u producción, con outros pénsos ou forra:xes que 
1llas . propoJtlionen na cantidade e calidade precisa. 
e CONDICIONS ·PRA O .CULTIVO 

ad~ación ªº medio, é menos esixente en ferti'li
dade e labores de cultivo, e ademái·s, a semente 

O gran tén un valor nutritivo 1maior que o do mi- . 
·llo. ordinario por 1ser máis rico en proteííl'SS, .iglJ'a·I 
que as follas verdes. e máis barata. · * Tipos de mHlo comun: O míllo é un dos oereais que máis resiste as 

altas temperaturas, pe.ro é raro que soporte os 0°C. 
A temperatura mínima pra xermolar é ao redor dos 
10QG é ¡:¡ óptima durante · o dessnrofo varía entre 
os- 25 e 30°C. ' 

LISO ·ou DURO: É o máis abondante, tén un 
se·cado. fáci!I e . boa conservación , cousas a ter en 
iconta nas sementes serodias, xa que ás veces sq 
tén que recoller o millo algo húrn.edo. 

Os tallos son resistentes ás enfermedades e 
. tol,eran millar os insectos 'taladradores . * Variedades de millo fonoaxetro . . 
MEXICAN JUN•E: Gran branca. moito desenrolo, ca

paz . de dar as mál'S altas produccións de 
forraixe. 

· En canrt.io ao tipo do lchan, prefí11eos fondos, 
foescos e ricos en · materia org·ánica. . 
e VARIEDADES CULTIVADAS 

Normalmente cultívase o hfbrido e o común, 
mais con certa preferencia cara o é'ltimo, xa que 

DENTADO: Neste tipo, os gra'Us presentan unha 
fendedura con forma de moa, polo que son moitas 

i veces rexeitado1? polos · agricultores, xa que ao 
vellos por primeira vez, pensan que esa tendedura 
é un defecto por falta de madurez. 

HYBRID WHiTE: Gran branoo, algo méis tempenfin 
que o anterior. pl~ntas moi altas. 

FORRAXEIHO 1: Gran amare'lo, menor desenrolo 
ique os anteriores, boas espigas. · 

F08RAXEIRO 2: Gran amarelo, des'enrok> t'ápido, 
boa producción. · · por s·er o cultiv.~ . tradicional! presenta uniha maior ·~n igualdade de con1di.ciós de cultivo, adoitan · 

A- NOSA TERRA , Historia Natura!l ·(S.'G.H.N.) no 
SEOESTRA·DA NA CADEA 'Uepartam:ento de Zoo11ogía da 
DE BURGOS facu:ltade de Biolooda. 

Non soio nos lles parece falouse do censo de Aves 
s1ulfiicienite ternos pechados 23 aC1,tálti'Cas qu1e se vai realiza r 
1horas ao día na oelda, cunha -en xaneiro, como todos ·os 
oomida totalmente i1ritragable, anos, · da realización de un 
•sin cailefación e oun frío bru- iAtlaS" de Aves Nidi!ficailtes en 
tal , cos antídistwbios no in- Galiiciia ·e do cu·rsillo de ·inicia
teri-or, con oacheos diarios po- clón . á OmitOlloxí~ que se vai 
.la banda dos funicionarios . levar a· cabo na Escala de 
acompañados polas· FOP, senón. Maxisteri·o ¡:ola SGHN. 
que n in as rneismas ordenes Por último, chegwse a un 
do Diretror Genera1I de Jnsti- punto, .rela'Clonado con estes 
tucións Penitenciarias son cum- an:teriores, oomo é o desastre 
'Plidas. Estas ótidenes din que .ecolóúco que está a punto de 
están permiti·das todas as pu- sofrir · a La¡:¡oa de Vialdoviño, 
blio'acións nacionales é'·estran- que ·está situada perta do Fe
xeiras que· non señan es:cesi- ·rrol. ,Esta Lagoa é ,do más·imo 
vamente ·pornográtficas· ou ilici- ·i'"reré.s 'Prá avi:fauna de GaHcia 
ten viol.e111cia, que os·paquet~s e de .Europa, por set est~ción 
teiñ'en que ser a:bertos eh pre- migrat-0ri·a na que descansan 
sen'Cia do intel"es·ado e que a do seu paso oµ-tonal a prima- , 
correspondencia co esterior ver~l unha · chea de Anátidas, . 
{escepto de cárcel a cárcel Umfcolos e outras aves acuá
co fin de interoeiptar as con- neas, e donde aniñan varias 
s'iñas) .non pode ser cens·ura- especies de est~s aves en 
da. Pois . ben, .o A NOSA TE- número importante. ' 
ARA, mím. 38 · foime secues- Ben, pois ·esta reserva de 
trado sin esrf:tar eu presente e aves, únha das mfüs importan- . 
enviado a Madr~d polo Sr. Di- · tes de GaHicia, está sofrindo 
rector <leste ·centro peniten- o acoso , da especu-lación; es-
•eiario prá ·s•uacerisUra. ¿.Por qué tanse i:etiranido diariamente ca-
<l 'A NOSA "flERHiA, oecais ·Por- mións de area <la praia que . 
que é o periódico da miña na- . . a . protexe do mar, ·e última
clón escrito· ·no meu idioma ou · 1mente foi vendida a particula
-cooais porque fa'la dos presos res que estudian 'lin proiecto 
sociais? A .e.sta nova · iJegali- de u~banización .. 
dade súmase a non permlsl- ,Ante ·estos feítos, dos que 

.. :bidade a ducharme, . lavar a xa todos os integrantes· de 
miña roU'pa ,e hastra cortal"me seición omió!:olóxlca da 'SGHN 
-o pefo. estaban informados, deciidiuse 

Un preso galega da prisión na xuntanza facer unha protes-
. :central de Burgos. · ta ·pública dacia a IRHEVERSl-

MANUEL· P~REZ · M~ 'BliUDADE que produc·en os pro
cesos ocasionados por este ti-

DESOIS DE ANTELA po de i.hbidenciias na Natura.za, 
. E COSPEITO, VALDOVIÑO aue os que manexan esres in· 

ció_n de Ornitoloxía da SGHN 
:traballará pola ·defensa das 
Aves e o Medio Natura1I Ga-
lega. · 
Fdo. SOCIEDADE GALEGA DE 

HISTORIA NATURAL . 

A ASOCIACION 
ANDRES GAOS 

Sra. O.ire'otora . de A NOSA 
l1EHHA 
Santiago die Oompostela 
Be~uerida amiga: 
E-scríiboche estas liñas pra 

denunciar o labor antigalego e 
antimuS'ic-al que están a ·levar 
na Asociación Andrés Gaos 
que pretendidamente fo¡ crea-
· da pra unha meirande difusión· 
1e espa·llamento da obra. do es
grevio compositor coruñés. 

· É coñecido nos ámetos mu
siicais gailegos a . grande can-

tidá ·d~ pr-obl·emas q'ue a de
vandit~ Asoc'i1ación pon a cal
quer 1persoa que tenta coñecer 
calquer dato cto naso músico. 
U~h'a víctima de ·esta 1pQlítica . 
ifoi :•A NOSA füRHiA,, que viú . 
puibricado uri artigo no que ta 
1llalban datos que non foron pro
porcionados por aqueles que 
Uñan que ter rnais intrés en 
dailos a cqñecer. Pro ainda 
;mais gr.ave foi o suce'dido con 
.4ntoni Ros , o recén naméado 
di·rector da O.NJE. que na sua' 
:><ira gail·ega solicitou a parti
tura 1de "''En las montañas de 
Galicia• séndolle .dada unha 
•cassette · coa grabación da 
obra, s'eica pra que· fora ufa
IJ1l illi'arizánidose» coa s·infonía. 
Posteriormente, Gon9al Come
Uas, o dire9tor da Orquesta 
Catalana de C'ámbra pldeu po
fa miña ·mediación as duas 
'obras ' pra orquesta. de cámara 
de· Gaos; «Impresiones noctur 
nas» ·e <<Sui'te al estHo anti-

guo .. pra angadi las no . seu re
pertorio e grabalas en RNE. A 
resposta foi . a negativa. An
tonte, e X'a que nec·esitaba da.
tos e partituras pra . prepara\ 
res uns programas de man 
pra un ciclo de· concertos que 
a Universídade -celebrará en 
c!dades e vMas ~e Ga.licia, pe 
drnlles os materiais necesarios 
r-etcibiooo unlha negativa ba
seada na próocima edición dun
iha biogratfía de Gaos. 

Como a Asociación Andrés 
Gaos esM a traballar no ant:e
ipr-0xecto de ·A~uivo Musical 
de Gaili<cia quixera dei1xar era
ra diante. da opinión públioa 
galega cal é a -poHtlca de •es
pallamento musical• que l,eva 
ac:Hante a Asociación preve
nindo que a xestión do ·Ar
quivo• pudera alonxarse das 
nec:esidades auténticas da na
sa euilhlra . e o noso pobo. 

Unha ap·er.ta: 
XOA-N M. 'CARIWBA 

así máls beneficios do presu
pu~to que pra ésta 9bra se 
destmarán. Fal isto ainda sa
bendo os enon:nes prexulcios 
que tal extrabclón de auga nos 
ocaslorra. 

b) O propio lnxeñiero do 
•Aixuntamento afirmou que non 
sería posible collar auga do 
rfo sin que este secara. lsto 
tS facid mente comprobabl·e ven
do a ~ auga que o río trae 
actualmente rra sua desembo
cadura, motivado entre outras 
cousias, polo ,aproveltamento 
que del se ven faoendo xá. 

e) •Aparte da utl'll;reclón pra 
regadíos de .numerosas fincas 
funcionamervto de 'mulños, la
vadeiros, etc., o Río Lolra na 
sua desembocadura. na nosa 
Playta, ten unha función ecoló
slca · enorme, xa que arrastra 
cara o mar a .a~ QU'8 este. 
'lianza sobre a playa, sobre to
do nas maruxl1as · de lnvemo, 
area que chega mesmo hastra 

CONTRA A CORpQRACION as casas, tapara:lo a carretelra 
DE MARIN que bordea á playa e ocasio-

Os abai,xo '.fírimantes veci· nando moitos daños. Tamén 
ños ' da Pfaya <le. Loir~. ante ternos que deel·r' que ciando es;.. 
~ aprobación por parte da Cor- ·to pasa _._,coma no .pasado in~ 
poración Municipal de 'Marín iVerno- o Axunitamento n11nca 
en. ·sesi·ón ' do día 7-Xl-78 . d~ se preooupou de mandarnos 
iproiecto. da Alproveítamento da unha esc·avadora pra sacar a · 
auga do Río Loira,- pra ·abas- . areia. tenido que pagar nós un-
tecer a Marín, queremos· ma- ·ha partleuila1-. · . 
nifestar á opinión pública o . 2) IPor todo esto, pedimos a 
,segui·nte: · , · OIMliSION da Cortporación, que 

.1) Mositrar · a nosa ro.tunda .actuou ·duinha mane ira engaño
e enéndca repulsa e pedir a · s;a e , fascista, que dou unlla 
an'Jfación do proi·ecto aproba- falsa il'Wormación do proi·ecto 
do, polos motivos seguintes: orbclnal, e c,ue nbrj tuvo en 

a) A Conporación non ·fixo canta pra nada a opinión dos 
estudios nin se preocupou por cantos de aifecttados que en· 
ver de extraer auga doutros cliltnos o salón de . actos do 
manantiales existentes, prefe- ~untamento, coma portavoces .~ 
ríndoa · .coller directamente do de varios miles de aífectados.S 
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o vernes pasado, primeiro :ereses. na sua miopía fnte
de Naidl'll. rn11nírons'e os . mem- ·lectual, nun~a van chegar a 
'bros da Sección de Urnitolo- v1er, según xa teñen demostra

" xía da Sjoci·edade Gal ega de do '{,Ante.Ja, Cosipeito) . A S·ec-
río Loira_, xa que lle resulta máJs. · 
moi_tq máis ·barato, pra obter 

_ _J 



A Altl 1 OS XllTOS 

OS EN·CAIXES 
E AS PALILLEIRAS 
DA. cosrA DA MORTE 

Na Costá da Morte, as 
mans das m\Jll1eres están 
afeitas a x·og·ar · coas pa
nUlas' e · jl'anillos da almohada 
de- facer os encaixes Son as 
paHlleiras de Malpica, de 
Corme, de Camariñas ou da 
meisma punta da Fisterra as 
que conocen os secretos de 
trenzar o fío do liño cun xei
to bulideiro e baril. Son as 
compañeiras dos mariñeiros 
das augas de Touriñán ou de 
Vifano que, fartas de a1 ran
xar e compoñ·er nas redes . 
dei:xan correr as horas e o 
maxín dándolle e dándolle 
aos panillos, a~ardando a 
c'hegada do mar.ido ou do fi
lio que leva días na mar ... 
vlrá ou non vi·rá, adivíñase en 
qada pasada do fío. Bate o 
buxo ou o amieiro dos pani
llos como unha cántiga que 
pón enxoitos os bei~os da 
farta palilleira: 

·'Camariñas, Camariñas. 
El Rei te quixo vender. 

aM1:ndo a tetra: 
NOTICIA DE ASTERIZ 

Ast-eríz é unha parroquia 
do Concello de Castro de 
Rei. Cas·e é unha ínsua. Lin
da coa parroquia de Rábade. 
Hai quen opina que Rábade 
vén de rabino e que sería un
ha vella colonia xudea. Mo
dernamentie en Rábade ins
taláronse os margatos. Así 
que Rábade tén un fondo ét
ni c-o formado por xudeos e 
margatos. misturados. craro 
~sta, con xentes -do país. Ce-
ca1s por esa mistura . étnica, 

··Rábade, ó que esto escribe, 
sempre lle semeou un pobo 
un pouco aparte, un tanto 
estrano e cunha sicoloxía un 
·poüco especiail. O caso é que· 
Asteriz linda c-0n Rábade e 
oos ríos Miño e Ladra. En 
A_st:ieriz, como se dice popu
larmente, ou en San Martiño 
de Caboi, ·como se e chama 
oficialmente á parroquia, r'3-
mata en Terra Chá. Caboi de
be siñificar cabo ou remate. 
Oespois do La'Clra están os 
montes do Carte1l. E un pou
co máis arriba. no cume do 

oidtoma 
OS DIMINUTIVOS 

Se hai algún ra$gO li·ngüis
tico que serviu pra caracte
rizar - e tamén pra ridiculi
zar (ooa suficienGia estúpida 
do colonizador)- a nosa l·in-
9ua, ése fo¡ a forma do ·di
minutivo -1 ÑO-, -a que 
s·lngulariza o .noso idioma. 
xunto co púrtugués, frente a 
outros romances·. 

É ben sabi1do qU'e o sufixo 
do diminutivo, amáis de dis-

. mínuir ou empequenecer a 
pailab'ra que o leva, imprime 
'Outros. moitos matiices ou va
lor.es, de moi variado signo. · 
É ben coñecido tamén que 
o diminutivo é empregado en 
moitas ocasións cando que
re~os darlle á nosa espre
slon un matiz afectivo, cari
ñ·oso ... Vaiarnos co máis Lisa
.do: o su.fi.xo -IÑO aplícase 
a nomes: ó neniñó, a casiña. 
a folliña .•. ; a adxetivos: o 
milloriño, o pioriño («é do 
pioriño .que se viu .. ) ... e a ad-

O que merque Camariñas 
moito diñejto ha de ter• 

Porque o emporio dos en-
caixes é Camariñas, alí nas 
tardiñ:as soleadas. do Outo
no ou pol·a fresca do · vran. 
as palilJ.eiras bátanse ás por
tas coa~ suas _almohadas pra 
os encaixe~ . Cantigas, contos 
e rumores fanlle compaña ao 
seu :labor. Das suas lizgairas 
ma~s saen as rosas .. os · ro
dop1os, as estreilas ou os ri
bkicados aderezos que de
nantes foron dibuxados no 
~artón e punteados polos al
fmetes, guieiros pra seguir 
os pasos ao trazar as figu
ras 1das puntillas ou dos ta
petes, dises encaixes que 
noutronte nos balnearios de 
~~da de Guitiriz, do Carba
llino, Cuntis, a Toxa ou Mon
dariz as tratantas lle ofrecía n 
ás nais preocupadas poi~ 
axuc.r ,da sua filia casadeira . 

Os t'rabe·os de Camariñas 
sempre se consideraron co
mo ouro de lei, algo que, aín· 
da que rora feiro polo mesmo 
pobo. era cousa seria, dell-

monte, como un nmo de 
aguia ou de laberca, a aldea 
de Martul . Os de Martul fa. 
fan un galega un tanto espe
cial. Semella como si á fa. 
.lar, laiaran. Dos persoaxes 
91ntorescos de Martt:JJI lembro 
ós irmaus Consuelo e o·o
mingo de Algar. Coñocía re
gularmente esta aildea por 
que teño parentes nela. E 
teño ido de festa ali polo San 
Pedm. E tarnén acompañar,do 
ás mozas da miña trib•J, aue 
tban ·ó monte d'e Martul por 
unha area moi fi.na, que em
pregaban pra fregar as espe· 
teír.as. os tallos e escanos s 
as zocas . Lembro aínda o uso 
das zocas chineilas villalbe
sas, trega<las con area. O 
branca da madeira de abi
dueir:a semellaba unha lua 
pequeniña que andiv.era pe>lo 
chao. 

Ast~ri".z ten varios lugares : 
Astenz, o Mat o, e Caboi. No 
medio da parroquia está a 
eirexa parroquial. De diante 
dela érguese un crucalro ce
cais obra dos canteiro.s' de 

verbios : «·estáche ben perti
ño de a·quí", "astra logui
ño»... Advirtamos como se 
intercala nalgúns casos un 
-e- eufónico entre o nome 
e o sufixo : naiciña . paiciño. 
fro·rciña, canciño, maociña 
(ou manciña). etc. 

Pero o va.lar de -IÑO ul
trapasa o 'mero carácter di
minutivo. fmolo ver nos se
guíntes exemplos: ,;Hai ho
mes e homiñbs, monicacos 
e monicaquiños», sentencia 
un refrán . «Homíñon non é 
aquí únicamente •«home pe
quenQn, como «mulleriña» 
non é ::;ó "muller pequeinan. 

¿uCuriña .. é só un cura pe
queno ou un cura insignifi
cante tai:nén? Hai, coin10 nos 
casos anteriores. un matiz · 

. de afecto, ou de desprecio 
ou de de.sprecio ou de bulra · 
que é preciso ver . .. Qué ne~ 
no máis riquiño! »: ¿cómo ha-
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FELIPE SENEN 

cada e moi sonada prás se
ñoras nobres de casa grande. -

As poucas palilleiras dos 
nasos · días xa son curiosida
de, novedade de adiestra
mento e habilidade, cun alg.o 
de eslbicionismo semellante 
ao dises grandes gaiteiros 
ou dos bós oleiros ou artis
tas do pobo que andan pe :·· 
didos pola rúa ou pola teira 
a pedir esmola ... a Galicin 
colo[!iZ'ad'a, esa Galicia cul
turalista e folklórica da · co
menen1cia, 'es.a Galicia da viu
da ennobrecida que aínda tQn 
señarrdada dos vellos cober· 
tores de Camariñas das ca
mas da casa dos seus pais, 
e a Galicia morta das litur
xias. os botafumeiros, as e:1· 
chentas •e os museos . 

Na Costa da Marte están 
as paliile iras xogando co fío 
de liño, do · algodón ou do 
crochet, facendo os encaixes 
cheos de cavilacións, ·de pai
saxes, de ondas, escumas e 
pe.nedas, pra ir parar ás 
mans do colecc1onist~, de 
velta viuda ennobreci-da. 

M. HORTAS 'VILANOVA 

Gaioso. tosco e robusto. Mais 
oon certa beleza_, A parroquia 
é fermosísima. Moi rica en 
prados e en alboredo. As ri
beiras dos dous ríos -o Mi
ño caudail e o Ladra canta
riei ro- sori un'ha kaga mesta. 
onde aínda vive o esprito do 
bosco. Hai vellas e carbaHei
ras e castiñeiros. Tamén 
abidueiras -a xentil abi<luei
ra que di·ría Noriega ou Igle
sia Alvariño- e ameneiros. 
A vel-la fraga contempra co
mo se van esborrallando os 
caneiros do Miño: o de Pe
na ou o de San Roque. Ou 
os de Ladra: o de Regüelél , 
o da Casa Grande de Cartel . 
o de Picuchiña ... Entre Rába
de e Uriz estaba a casa de 
Buenos Aires. que · sempre 
lembrei pechada . E a de Per
natoá, culo nome me chamou 
sempre a atención. Posible
mente que Pernatoá siñ ifiqu e 
•perna á toa., ou o que é o 
mesmo, aperna tola ... ¿Ouén 
·levaría o akume de "Pema
toá? ¿E por qué? No lugar 
de Asteriz estaban -e es
tán as r.asas máis ootentes 

da parroq~ia: a de Pra-90. coa 
sua solaina e o seu escudo, 
símbolo da sua fidalgía. A 
de Mosqueira e a de Regüe
la. que tiña ó seu redor unha 
cantidade de terra, oxe esnil · 
auizada. despois dunha oa;
tilla. feíta por once irmaus. 

No lügar da eírexa semen
tes hai tres casas: a de Fra11-
co, a de Fernando e · a de 
Pernás. O Fernando tiña sa
na de ser un home non mol 
espléndi·do. Cantan que un 
dfa, despois da misa, dedian
te de tocla a parroquia, cha
mou ó seu fülo máis vello 
e díxolle con toda solemnl
dade: 

-Vas ir 6 servicio e estás 
feíto un'ha besta. ¡Toma duas 
pesetas e vaite civilizar a , 
Ou~iro! · 

Esto era polos anos cua
renta e tantos . Os centros 
·de «civilización» que había 
por aquoles anos en Outeiro 
de Rei eran tres tabernas . 
Ademáis do axuntamento e 
do xuzgado de paz. 

,'-\steriz sempre tivera moi 
boas bandas de música . er 

oompetencia coa·s ba=n•das de 
Bcnxe e de VWaoendoi. Nun 
con'curso de bandas· que hou
bera en Lugo, un ano polo 
San Froilán, a banda de As
terlz levara o primeiro ore
mio. En Asteriz había dina~
tfas --'¡Jerdón pala palabra-
de músicos: os de Núñez. 
os do Ma1tio, os CandaJies. 
Moitos deles son emprega
dos -qardas munici·oales' ou 
así- do axuntamento de lu
go e tocan na banda m11nic1-
pa1I. Con todo, a trardiciOn 
musical non desapareceu to
talmente da · parroquia. Al
gun'hos de ·Asteriz tiocan nun
ha orquesta de Rábaide. 

Goñozo outra parroquia, 
entre Barbantes e Ventoseia, 
na provinci'a ae uurense, que 
tamén se chama Astei-iz. O 
Marqués ·de Asterlz -de 
Ourense- tivo importancla 
no século XVIII. Mais o que 
agora interesa é o _nome de ' 
Asteriz ou Astariz, que dos 
dous xeitos se sentíu decir. 
¡,Cal será o scu siñi-ficad'o? 
O nome de Asteriz é fermo
so. ·sonoro e enigmático. 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

bel'T)os ver · aquí ~ri quiiio" 
oomo mero diminutivo efe ·Krl
con? É cilarísimamente iPldi
cador de amor e de cariño. 

Nesta mesma 1 iña figuran es
presións como •vidiña.. ou 
"corazonciño" .... 

diminutivos. Os exemplo::i 
poderíanse multiplicar. Pero 
sinalemos nada máis outras 
variantes .sJeste sufixo, po~
que non e o u.nico co que 
canta o naso idioma, an::iue 
sí é o máis usado. o mesmo 
-iño é -ín nas talas fron· 
tei rizas con Asturias e León · 
u·dáme un pou·quínn, :é u~ 

Outras veces tén un carac- oaxarín... E outros máis: 
ter intensificador: uera unha -ELO: porte·lo, portela. can-
pedra pedriña .. , ... era unha celo, soutelo, code'la, c:::;de-
vella velliña» ... Outras. non lo .. . -ELLO: o cortello. a 
empequenece, .sen'ón o con- pontella.. . -ETE: rapaceta 
trario: "éche ben grandiña... (este · é prácticamente o úni-
Outras, .. r-e-baixa .. cortésmen- co diminutivo usado polo 
te: "ª ver se me fa¡ un ·ta- poeta· Eduardo Ponda·I, que 
vorc;ño ..... En .. miña xoíña.. nen quería, na sua poesí2 
dirixido sobre todo . a nenas ' -forte. garrida. áspera-. fa-
aínda encarece ~áis· o valo~ cer concesións á afe:;tivida -

, afectivo (ás veces. tamén li- de, á tenrura ou mes:-:io :' 
xeirameflte despectivo) qJc debilidade que introduce o 
ten umiña xoia! .... . A ·termi- diminutivo). -=UCO: fachu--
_n_ación -iño-a aparece en pa- · co (diminutivo de .. facho .. ; 
labras sen carácter diminuti- tamén hai as variantes: fa-
vo niingún; é o caso de «SJ;-- chico. fachuzo ... ). OLO: un 
diña•, ugaliña .. , ... camiño" ... , rapazolo, unha raiola de sol ... 
que, evidentem6nte, non son (tén, ás veces . un carácter 

~ymoristico: "dáme un aso 1-
r1 nolo .. ). -ALLO: pequena
llo, -ECHQ: pequecho. MGs· 
mo hai ac_umufac ión de sCi-
fixos dii;ninutivos: pequerre
chiño ... 

Ao lado dest es e doutros 
i;noitos que aínda hai no no
so idioma, compriría anota r 
algúns sufi.xos de carácter 
despecti~o ou ap reciativo , 
aue ·~amen son moi usado<>: 
fer rancho, de ferro: casoupo. 
de r.asa. etc. Pra remata;;nof. 
lembremos que o diminutivo 
actúa ás veces cambiando 
realmente o si9nifícado d1 
palabra; é o caso. aue x::i 
comentáramos. de NOITIÑA 
(as nrimP.inls horas da noit"'' 
ou TARDIÑA (o remate da 
tarde) ., é deci1, lesicalizouse 
xa , alterando o sentido d0 
signo. En resume. vemos ca'· 
mo. fara do carácter cuanti· 
tativo de disminución, estP." 
sufixos teñen un valor cuali=
tat:ivo ~oito máis importante 
e inflwnte na lingua . 

.___...;.,_ ______ -"'-----...--------~----------:-'--..,.--·----·---~-----



•cAFRICA. Literatuta, A1rte e 
Culturan. Esrá enfocada -«vi
rada»- esta revista~libro tri
mestral · fundamentalmente 
cara os países africanos de 
Hngua . p-ortugu~sa: Angola, 
Cabo Ve·rde, G.uiné Bissau. 
Moc;:ambiqu-e, Sto. Tomé e 
1Príncipe -pn.cisamriete os 
países qye · hastra hai ben 
pouco baixo o imperial-ismo 
portUgU'és, e de ahí a im
portancia cuantitativa do co
loni'81ismo ·entre os temas 
tratados-, e vén de tirar o 
número 2~ 

O seu sumario pode espl'i
car mínimamente qué se · es
tá a facer en .. Africa,,: · ·dm-

. pressoes sobre a lit!3'ratura 
nigeriana ... "' 'A Jiteratura afri
can~ df:I expressao . portugue
sa na Ucrania», «Linguas ban
tus de Angola e Moc;:arnbi
que .. , «Literatura de guerra» 
ou ·Oependencia cultural e o 
conceito de primitivismo nas 
obras de Oswald· de Andra-

. de»: crítica literaria~ e unha 
.fat>o de artículos referentes 
a cada un dos países afr.i·ca
nos portugués-falantes. 

Heproducimos, polo seu in
terés, un documento da 
.. unión Nacional _dos Artistas 
Plásticos,. angolana, que apa
rece no devandito número 

·_ dous da publ'icación. 
PROCLAMA 

Considerando que a arte é 
un dos frentes .de combate . 
do Pobo, angolano, nesta ta
se décis·iva da nesa Revolu
ción; · 

Considerando que a arte 
é unha necesidade cultural 
do propio Home . e nom unha 
sinxela actividade recreativa 
ou de luxo; 

Considerando que · ela For
ma parte da supérestructura 
·ideolóx'ÍCa de · calquera for
mac'i.ón social e que, como 
tal, ~stá ·1 i'gada a intereses 
de clase, const'ituindo un me
dio de foita prá creadón dun
ha soci.e:dade ceibe, si:i es
plotación; 

Cons-i:c:l'lerando que sorilente 
1 organizados poderán cumnlir 

a sua misión de creadores 
/ do Arte e de particip::nites 

do p-rocesp da inosa libera-
ción tota'I; · 

Os .Artistas Plásticas An-. 
golianos, · reunidos / én Asam. 
ble;i XP.ni·l An 8 ele outono do 

·axenda 
"'" . .... ' I "'. 

LIBROS ' , . ' . ~ 

A insua de Xavi.er Alcalá. · No
vela escrita cando o turo-r da 
instalación ·de celulosas, cen
tra o desenrolo -da acción na 

. pequena~burguesía d1.,mha vi
.la ga·l·ega. Sitúas e ·o relato 
dentro da literatura .. sdcia.L. 
que Carba'llo .Calero , define 
no pról·o·go coma •maniquea" 
(protagonistas "bns» e anta
gonistas ·•malos .. ), respon
dendo case perfectamente a 
este esquema. 

·AISUA 
XAVIER 
AL CALA 

1-971, PROCLAMAN a sua de~ 
·cis:ólil de . se consti-tuiren_ en 
UNION NACIONAL DE . AR
TISTAS PLASHCOS --UNAP...: 
c-o'n sede en Luanda e da 

' que os obxetivos son : 
- Establecer éo pobo as 

corrdicións pra o , froleoe'men
to da novr;i cultura angofa.na; 

-JDivulgar as r·ealizacióñs 
tanto tradicionais ,como ~ mo-· 
dernas, -dos artistas p.fásticos. 
como foTma de enxertar es-e 
patrimonio no comportamen- · 
to oral e r;i.o vivir a cotíO' do 
pobo ango!-a'no. · 

-lnstrui·r e estimu'far o gus
to do- púbHco , poi as obras de 
arte, canal·izar a sua avidez 
de intel·i'Xencia no s~nso da 
participaeión ·no proceso ar
tístico "e, déste x1e·ito, facer ' 
que 

1 a obra de arte se poida 
enxertar na dinámiea · da 
transformación da nosa pro-
pia ·inentalidad~ , 

.. 
lítica e clarivi'd:ente · dirección~' 
da vangarda - re~olÚcionariá 
do pobo angolano o MPLA. 

A UNA.P espresa a sua s'o
lidade i11ternacionalista con 
todas as orga'nízacións con-

- x<éneres dos · paf ses amigos 
e aliadbs do pobo anqol'ano 
·e da República Pa·pular de 
Ango~I~" · -

TRANSCENDENCIA 
• HISTORICO-ESTETICA -

DA FIGURA DE BERLIOZ 
Sinfonía fantástica · 

Oeica o século ' dazoito e. 
ainda né~ -caso..... de Bach 
por exemplo- a diversida-

-Arraizar · os valores da 
cultura tradicional no novo -

. de de instrumentos na·n su
xeri-an aínda aos composi
tores e ·interprétes mais. 
que ' o doblaxe das oarties . 

contesto cultura:!, non sornen- _ 
te .como patrimonio _ senón 
támén como instrumento. po
dP.roso de . concientización do· 
p;oces'o · revolücior:iario; ' 

-Contribuir á transforma
oión progresiva da herdanza 
da dominación colonial, que 
f.acía dos valores da cultura 

~ africana s1inxela mere.aduría 
burguesá, de xeito que poiida
ser canaHzada de cara a crea
ción do Home Novo; 

-=-Crearlles condicións aos 
art·istas plásticos pra non se 
atoparen eR oposición · co 
munido que viven, . e pra qu8, 
pola contra, se integren ne-1 
como elementos participantes 
na din~mica_ da sua tran!sfor
mación; 

-JPr'oporciortarlles aos · ar
tistas p·lásticos os- medios 
materia-is necesarios prá sua 
activi'Cla.de creadora, condi

cións · pra que poi.dan educar~ 
s·e e evo:fuic-ionar, posio1i1itan
,do a -divul:gación das suas ~ 
r:ealiz.ac·ións e. o i_ridispensa
bl·e ~ncontro co público . 

A. UNION NACIONAL DOS 
AH T 1 STA 'S P LA S T ICOS 
--'Ul\J"AP- pro·c.J,ama a -sua 
decísiá:ri de se ' enxertar e 

' contri"buir na creación dunha ~ 
sociedad e gu'iada oo.fa ' i·deo
tox·ía da .clase - obreira ·e 
a'.poiar e deler.ide/ a lifl'I po-

... 

c 'ecais o máis de1stacabl.e se
ña . -n1eg.~tivamente-· a. ed·i
ción que, apart·e de ser rea
-1-izada en papel prensa de ín-· _ 
tima cal.ídade -pode hastra 
xustificarse no intre actu¿! -
1das editoria·i-s e '.fnesmo da 
literaturá gal:ega-, adoece 
dunha diagramac·ión moi pou
co savera e dun tipo ,de l·etra 
de l·ectura difioultosa e de-

. ,sagradab'l-e. · 
Editorial A·lvarellos. Lugo, 
2'50 páxs. 

CINE ' 

Buscando, al señor GoOdbar, 
·de Ric·hard Brooks. C<iJil Dia
ne Keaton, ,foesday · Weld, 
WilHarñ Atherton. USA,- 1977~ 
De : non ser por certas miu
dezas como a emisión, en 
certo intre, . dun xu·icio mo
rafüante, apartándose do 
punto de vista da prntag-onis
ta, Brooks acerta un film h-as
tra certo punto logrado, ca 
retrato dun personaxe feme
nino atormentado, cargado 
pala pesada Guipa que sup,ón 
o Catoli~ismo da sua familia 

- \ ,, . 

Neste século, figuras· como 
Hanidel escomenzain a de
catarse · non • somentes da 
di.ferencia tímbrica, s1enón 
tamén das restaintes C•arac
terístiC'as diferenciaís inhe
rentes á naturr.za dos diver
sos instrumentos: axiildade 
melódica, iintensidade me
dia, tesitura, mesmo carác
ter -o trombón tén unhas 
posibHidades de brillantez , 
maxestuos·a que non . p.ode 
ter unha frauta, por exem
plo--- e deprenden a empre-

. - gal1as. É a fiins diste século 
e ·escomenzos do 'daz-anovt: 
cando tén ·lug'8r o pertec
cionamento e hastra inven
ción de moitos instrumen
tos · -'-arpa crómatica, trqm
pas e trombóns a ch.aves 
e· pistóns, sistema Bohn de 
chaves prá frauta, perfe<::- · 
cionamento do clarinete, in
venciór:i do seu derivaido- o . 
sax-o. inyención do p.iamo, 
•etc.- Todo esto vén na 
compañ·a dun xiro estético 
protagonizado -pala escala 
de Manheim. -

. 'Esta ríova escala ·va¡ 
.ycambear os gustos dun xe¡: , . 
to b~n radical. A - enterqa ' 

irlandesa, a torte e autorita· 
ria personalidade de seu pai,, 
'etc., ' que tenta rachar con 
educación, lembranzas e fa. 
milia, gmcias a hlnha axitada 
sexualidad-e e vida nocturna . 
O mill0r, Diane · Keaton .. No 
Cine Cap_itol de Santiago . 

MDSICA 

DISCOS 
Johann Sebastián Bach: •A 
arte da fuga" . . "os· concertos 
de Brandesburgo" . Acá<;Jemy 
of St. Martín in tAe Fields 
dirixi:da por- Neville ~ar·riner : 

esco1a. 'óarrbca , qued·; des-: . 
terrada e imJ?pnse o novó 
estillo. Este novo estilo ve
rá Eo seu crecemento e· des- ·· 
enrolo en .compositores co
ma Glück~ e máis tarde' 'na 
primeiria esc·ola de Vieno 
(Haydn, Mozart·. Beett-lovi;¡n). 

A figura que hoxe nos 
ocupa téniol·a de engranzar 
ei1quí. Berlioz supón un'ha 
das · poldras tundamentais 
do paso ·do c-lasicismo ao 
romanticismo. Non sornen-

, tes no cariz · mortclóxico 
supón unha evolución res
pecto a Beetnoven, derrn
deiro '. ·dos · C'Jásicos, ·senón 
noutros mojtql?, ~dos que 
,eu sobrancearía por consl · 
deralo pringial, o que res
pecta ao ti'nibre. · 

O que estivera pr~sente 
na añque.ira - dos composl
.tores do noso estilo, dende 
Glück ~inclüs'O Handel
du.n xeito consc·i1e.nte á ho
ra de instrum·entar. esto é: 
Compoñer pra deterni·iina
dos instrumentos, ou sieña, 
instrumentación a priori, de 
modo que a composición 
queda determinada por ela 
--:-ilembrémonos que no ba-

.. rroco se escribía pra cal
quer instrumento indistin-

tamente, e se á hora de to
car rnanca_ba ailgún, suplía
se a falla ca que houbera 
a man-, Berl·ioz trascen
deo: Decátase que o que 
fara nos derradeiros anos · 
laboura de · bon gusto e 
ofiéio, era realmente unha 
dirnención do son que es
taba si.n esplotar. O timbre 
era un'ha oualidade suscep
tible de esplotación, de 
desenrol'O ao servioio da 
espresiórí, como eran a al
tµra. a durariza [ritmo) : e 

· máis a intensidade. B·erlioz 
non en valuto, foi o autor 
de prlmeiro e cecais mais 
importante tratado de - ins
trumentación e orquesta- _ 

_ clón da historal da música . 

Ternos d·e- pensar que o des
cubrimento do timbre tras
cende aos nasos días : o 

.Philips-Fonogram 6747172 (2 
lps) e 6700045' (2 Lps :)- Pre
cio de o-ferta pór élbum . 
·1.100 ptas. lnterpretacións. 9 · 
e 9,5. Grabacións. 8.5 . Inte
rés dos· álbums : . altísimo. 

. ainda no cas.o de ter outras 
versións das mesmas obras_ 
Oransfield: • The fiddler's. 
Dream... ' CFE. -' Guimharda 
TS-38.008. 

1 
• •• 

Boy·s of. , ~he ; lough: Good 
friends ... · Good music". CFE- ' 
Gimbaraa • TS-38007 

,,... . .... . . ¡¡ 

} ¡ue · está , cons-id-erado o 
gran achádego de . Schoe.n
l;)er.g, ·a timbre como dimen-

, sión sonora, xa está apun~ ' 
tado en · Berlioz, e mesmo : 

' _na esc.ol:a de Manheim. 

, Falando da Sinfo~ía -.Fan
tástica agora xa_, pódese 
decir cás·eque o mesmo 
que da obra berliozá ·en xe-

. mi. · Morfolóx.icamente su
pón uniha ,gran evo1luc-ión en 
cüanto á cuesNón estéti'c·a . 
se retire. A pesares da c..a
tiva diferencia de nacemen
to desta sinfonía ( 18301 coa 
:d'erradeira de Beethoven 
;(1823), o arr,edo "estético é 
aparpante. E elo débese 
sinxélamente, a que B~rlioz 
concibe xa a sua obr.a bai
xo dun punto de v.ista es-

. tético romántico, me'.ntras 
que Beethoven aínda o fa. 
cía dende o clás·ico. 

O tema da sinfonía xa 
non limita o seu eido de 
acción a un sDio tempo, 
senón que se espalla á to
tal ldade da obra. Elo confí
relle á mesma unha unida
d-e inverosímil doutro xeitc . 

O orquestación é xa un 
elemento morfolóx.ico, e, 
x~ que logo, de construc
ción. 

Respecto á versión disco
gráfica que nos ocupa, direi 
que é dunlha beleza sober
ba. O dircetor entendeu to
das as chaves <le música 
berliozá. Con estas premi
sas, o dlsfroite da obra po~ · 
de ser total con esta inter
prestaoión. Sementes f:alla 
a colaboración de ouv.inte. 

MARGARITA SOTO VISO , 

Héctor Berlioz ·SINFONIA 
·FAiNTASTICA· . 

9rqoosta da NDiR , Ham
burgo. 

Director.__,Pierre Monteux 
Movieplay - Concert Hali 

17.1217 /'4 
lnterpretaoión.-8.5 
Grabaclón.--6,5 
•Gran Prix• da Academia 

Charles Gros. 

Coral cclonxe da te.rran: ·Can
tares da miña terra•. Dym
P0-2633. 

RADIO: 
Segundo Programa de RNE. 
FM: Día 18, ás 8,00 h. SONA 
TA PRA Pl·ANO de Bel.a Bar
tók, por ., Giménez Atenelle . 

Día 19, 16.00 h. ,;CANTIGAS 
DE SANT1A MARl.Lj." polos 
• Fistulatores et Tubicinato
res Varsov-iensis·., Dtor. Ka-

, simieraz Piwkossld . Día 21, 
8,00 h. O PRINGIPE DE MA· 
DEIRA de Befa Bartók, pala 
Orquesta FHarmónica de Bu
dapest. Drtm. Andrés Koro
dy , Día 2'1 : 9,00 h. Obras de 
Marcial de A·dalid e Bela 
Bartók . ' ' 

'ARTE 

A acuarela en Galicia. Con 
0bras de Rafael Manso, Gui· 
llot. Enrique Mayer, Man'ue:I 

· . Torres, Vázquez · Castro. e 
Virxi.f io. Na Galería Torque·s 
de t Santiago · deica o 30 ' dé 
·nada1i. , ' 

. 1 
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O · RECU.MCH.O · 
DO. LAMBON -

OEMPOIS DO SAN MARTIÑO: 

A figallada 
Pasado o San Martiño, a 

todos os porcos e caoiques 
flies dhega o seu tempo, dan
do os pirmeirns, non os se
gundos, por ser encorre.aidos 
e de sabor a fe!, pratos que 
amais de sabrosos dan .lugar 
a verdadei·ras festas. 

A mata · do parco, · e!l sí 
mesma, xa era un 1acontece
meinto na familia rural, pois 
viña ser o prato do resto do 
ano e significaba que estan
do o baño cheo había fartu
ra na casa, mais dentro da 
mesma festa da mata había 
momentos moi importantes 
¡por exemplo, cando se fa. 
cía a FIGADEIRA! 

'Morto o p·orco, limpo, ras
cado e aberto, e mentras os 
homes o colgaban na bode
ga ás veces, outras na sua 
propia corte, a mU'ller da ca
sa, a dona, ma rchaba prá ca
sa co fígado . 

O xei t o máis habi tual de 
comer o fígado é asado : pra 
esto , dánselle uns cortes 
pouco fondos na superficie , e 
cuns garabatos espetados 
préndenselle anacos de tou
ciño . Lévase no espeto ás 
brasas , onde se lle vai dan
do voltas , asando ben e dei
xando que o touciño qua lle 
espetamos enriba se vaia da
rretendo coa calor. A onde 
non chegase a - grasa derre
tida deste touciño, untaré
mola con outro anaco de l 
que terémos espetá<lo rrun 
pau longo que fará de frote. 

Cando está asado , sírvese , 

CONTACTOS COS 
NACIONALISTAS 

Benqueridos am igos: es
crívobos esta carta por se 
me podedes poñer en con
tacto coa AN-PG, pois xa o 
estaba e non sei . que pasou 
ahí que eu escribin á AN-PG 
porque desexo recibi·r o .. cei
be» cada mes e a partir do 
mes de agosto e desp-ois de 
agardar tres e máis meses, 
chegou ante un fato de fo.I ios 
que eu pensei serían dos 
Nacionail ~Popul·ares e resu.l
to1,1 ser do PSG coa propa
ganda da abstención, pro eu 
hoxe votei NON, coma nado
nalista responsable que me 
considero, pois coido que fa
cendo o do PSG é fuxi r da 
rea1Hdade ·e coido que somen
te pode votars-e si ou non , 
que o demáis é engañarse a 
sí mesmos. 

Quería contarvos al.ge qu.e 
me .aconteceu eiquí: Ao ollar 
eu que o MN-PG non traguía 
propaganda do NON, falei 
cun . mJl.itante da 1 N·6 e dí
xenlle que con face·la nós xa 
estaba todo ben, .fíxena eu e 

. poñía nos carteles: «Contra 
a Constitución Española e co
lonial, urn .non gal ego ,e po
pu!lar. MN~PG,.. Todo escrito 
en rbxo e despois uns fo-
1lios espric.ando as razóns do 
NON. Todo .elo foi arrancado 
por quen xa -se sabe. 

hotándolle antes aceite por 
riba, con. pemento doce .e 
allo picado. 

Outro xeito de coméfo é 
fritíndoo, en mante'iga de 
porco e con patacas; eu aín
d.a acorde as matas que vivín 
cando era máis pequeno, nas 
que s·e xuntaban á mesa, os 
tíos de Porto , o tío Ricardo, 
... o tío Elísardo, o tío Caru
dho . .. que viñeran facer a 
mata. Momento no que saían 
do forno da cociña de ferro 
as patacas fritidas en fon
tes grondi·smas de " purce
lana», namentras no lume na 
ti'xola meirnnde da casa, a 
que nunca se usaba, acaba
ba de .fritir o fígado picado 
en .!estas mo'i pequeniñas , 
nadando en éebola, e que se 
poñía nunha fonte aparte da 
que todos collían. Era o mo
mento ·en que as conversas 
se apagaban e non se vol
v ían encetar deka a hora do 
café, a oopa de caña o .puro, 
a das fábufas mil veces con
tadas e repet idas , a do quino 
que pesaba máis que ningún, 
ou a do p-orco do temperán 
que despois de desangrado, 
morto e co coitelo cravado , 
botou a correr pala conedoi
ra abaixo ... e que custou co
llelo, a do porco do Sonei ra, 
que non tiña sombra .. . facían 
correr polo bandullo abaixo 
o que horas antes fora parte 
viva do corpo do animal 
máis queri.do da casa o que 
máis agarimos se lle fixeran. 

· MANUEL VÁZOUEZ CAMINO 

Uns días despois eles , os 
espaiíoHstas, PSOE e PCG (E) 
peg.aron a s-ua, incruso emi
ba da do PSG , coa absten
ción. Nós pegamos máis esa 
noite a do 4, e eles pegaron 
a sua por enriba, a nosa es
taba ó lado da do P'SG . 

Despois un neno duns ca
torce anos arrancou a do SI 
que estaba pegada nun local 
que o pai do neno ailugou 
e os desertores inclusive fo
ron á casa do neno, pro a 
mai non !les fixo caso e di
'){é"l'b'nlle- que ·li·es pb'Clía cau-
sar algún disgusto; eso ta
mé n mo dixeron a mín, pro ' 
é coma se llo dixeran a un
ha pedr.a, pois isa de meter 
medo está máis que visto e 
non sement e é a dereita es
pañola a que fai eso, oois a 
e-S1querda xa adepr endeu a 
metelo tamén; xa vedes , 
arrinc·an a nosa propaganda , 
pe·gan a deles po-r riba, e §,e 

a pegan nun'ha casa o dono 
non pode sacarlla das pare
des, portas e v.entás; a unha 
tía miña dixéronlle na cara 
que o seu fiillo tamén lle saca
ba a ,propaganda , das pare
des e o filio, según miña 
tía, estaba na casa, e estive
ron herrando, prn meu primo 
e·staba na cas.a vendo o te
l·evexo; tamén vos . digo que 
uns ooreiros arrincaron . pro
paganda do sí nunha obra. na 
que traballaban, a xente xa 

!ANUNCIOS 
DE BALDE~ 

Vendo botas no"'.aS, sin ,es
tr:..enar, núm. 35, negras, 
medio tacón. Chamar ao 
teléfono 592761 de . ~antia
go. , 

Búscase a Amelio e Manuel 
Trigo, irmáns, que hai 46 
anos ·estudaron na Bélxica, . 
Agronomía xunto com o 
portugués Rodrigo A. Pom
bieiro (os irmáns son veci
nhos de Orti-gureira). Pom
beiro desexaría volver con
tactar com os velhos ami- . 
gos. Escribir ao Ap. 1031 de 
Santiago. 

Estamos facendo unha ri
fa pra colaborar na Festa 
do Antrafdo que far.ernos 
en Verín. Rifamos u:n Ma
rrao da Ceba (de - 80 a 100 
kilos), un xamón do país 
de 8 kifos e 2 cachuchas e 
duas ducias de chou ri zos . 
O ·1-3..-de. xane-i.ro. dacordo co 
número da ilotería. Axúde
nos a ce1l·ebrar o JJOSO san
to'! 

A.IOU!DilA /19 

Gostariame saber se fun
ciona en Oviedo algún gru
po cultural ou de calquera 
tipo galego. Ana Lui1sa Re
ga Rodríguez. Avda. Puma
rí.n, núm. 9, 5.0 B. Oviedo. 11 [ 

Convocamos un concurso 
de pintura e dibuxo pra t-0-
dos os habitantes da nosa 
parroquia . 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 Ave·sma, c /Espifi e-ira, 
27. Santiago. 

CARTAS 

vai sabendo quen somos nós 
e quen son eles . 

Agraderíavos moit o me pu
xérados en contacto coa AN
PG, pois mesmo o mil'í tan te 
_da ING devaindito , non sab e 
o que é a AN-PG e eu inten
to poñelo ao día, e tampou
co sabe o que é a UPG, sa
be eso sí o que buscamos , 
queremos e polo ,que loita
mos, pro el non é o ú.n lco 
e como non t raball an ás mes
mas horas , un é carpi11teiro 
€ out ros mari ñeirns, pois eu 
déixolles os Cei:beis , sei·s que 
teño ;' A ·NOS-A: ·TERRA, deinde 
o sete, e pouco máis. 

Recibe os meus saúdos 
nasionalistas . 

XOSE MANUEL MARIÑO 
Portosón - A Co,ruña 

A TV E O PCG 

Sra. Directora: Són un na
cionalista galego e por eso 
mesmo suscritor do naso 
periódico. · 

P.rimeiramente, é posible 
que a miña carta .non teña 
importancia ·porque , o Hefe
réndum- está nas p•ortas e, 
se public·an ésta, a Constitu
ción Española xa será auga 
anterga. 

.Prn 'abofé, sínto a verdadei
r·a necesida,de dé amosar o 
meu arrepío pola propaganda 

. noxenta e inxusta do Gober
no ao traver.so do seu mi·llor 
aparello: o re1levexo. 

Non quera talar (sería moi 
fongo) do «SI,, ou . do a NON--;,, 
Sementes coido que non se 
pode, ·decir "º deher do ciu
dadano é votar» . Escome.nza
ron ta l.ando do " Dereito a 
votar,, e agora, xa que a 
causa non !les turra ben , 
t rocaron a «deber de votar». 

Por outra banda, os parla-
mentarios españoles avalgan 

JI ún coa sua demagoxia; des
te xeito o que están conque
ri ndo é que nos decat emos 
' t u xa me decatei hai tempo) 
dos seus degoi ros de '.:l po r
tunismo e pouca sinxe leza. 

¿Por qué falan oe "grupos 
parlamentarios" cando na 
TVG s1aiu pedindo o SI e cha
mándonos aos nadona'I is tas 
«utópi·cos" o PGG, que non 
conta con ninguén nas Cor
tes de Madrid? Moi ben, xa 
cjue é así, ¿por qué , Je igua,J 
xe'ito, non pode sair o BN•PG, 
que. é a ve·rd atdei ra forza ga
lega faJ,ando das suas razóns 
pra o NON? 

Eu non entendo ben , ¿e 
·vostede? 

A1gradézolle o 1.er a miña 
carta e agardo non amol'ar 
a ninguén. De poder s,er gus
taríame a presenda desta no 
periódico. 

Moitos s1aúdos. 

XAVIER ,G. VALIÑO 

Arzúa • A Coruña 

AXUDAR A CULTURA 
GALEGA . 

Sra . Directora: Co prego 
da sua publicac ión, e c1.H1 
saúdo de .compañeiro de 
ideas, ·escom enzo ·esta carta. 

O r:notivo é pedi r axuda e 
co laboración de tocios aque
les que sintan e desexen o 
renacer cultura1l de vi1l as e 
aldeas. da nasa nación, e a 
toma de conciencia das no
sas xentes dediante cla tr is
t eira situación na que están 
inmersos. 

A miñ1a intenC'ión é a de 
facer unha asnciación cultu
ral. _Xurdíu nun deses días 
cheos de outfmismo, pro no 
mesmo intre tropecei coa 
reandade, esa rea lidade que 
abafa todos os intentos de 
facer algo positivo: fall·a de 
locail, de interés, de axuda ... 

Por eso , ademáis de ca·!- · 
quera -axuda ou su~erencia 
qu~ será b en recibida, fanme 
fail·a fotos relacionadas con 
Galicia, a cultura, a Viberta
de, etc . Tamén agradece.ría 
info rmación ou direccións de 
cantantes e grup'Os galegas 
pria posib les actividades cul
tur·ales . 

Un saúdo. 

XOSE M. SENDIN 

Paraños, Covelo - Pontevedra 

, •. 
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O presente ar~.ículo é a primeira das cinco entregas"'. de que consta o traballo xenéricamente titulado ·A abella, 
o insecto máis útil•, qüe irán s,ucesivamenrte nesta sección e máis en ·Seitura e sementeiraa. ü autor 

Xosé Sequeiros Sestelo, realizou . o traballo en .base á sua propia experiencia e ás publicacións . 
máis importantes ··encol do tema: Thé Hive an d , the 1-fon~ybee,' .de Dadant, escrito por ·21 · 

especialistas, Arnercan Be~ Journal, Anal les.. del XXIV congreso de Apimondia, 
Apit,rapia de Apimondia, o ·núm.' 136 .de Vivir . con. S~lud, Beekeeping. (Teach yourself 

book), e outros máis, ilic-luiso o Diccionario Etimológico de la Lengua española, dé Joan Coromines . . 
A .ABELLA, O INSECTO MAIS ÚTIL .(1) .. -

o ·ENXAME 
H~bía moitos anos que non vía un enxame 

natural, e desta viez deixei que unha colmea (1
) 

:botara un pra face11lle unhas fotos, observar o 
seu comportamento, e sobre todo, para poder 
admirar este tascinante fenómeno <la natureza. 

E sabía que naquel dí-a raidiantie de sol tiña 
de sai-r o enxame, porque as c~las matemais · 
das que nacerían novas rnestras forao ope.rcu
·ladas o día anterior. E así foi. As doce da ma
fi·á empezou a formarse unha enorme revoeira · 
de aballas diante da colmea, que se ergueu -in
decisa, pro axiña se pousou nunha cr3peira. 
e O ENXAME BUSCA CASA 

iNes'te intl'!e o enxame manda ·unhas abellas 
exploradoras na percura dun'ha . nova morad::i e 
sabedor diso, collín unhas poucas de abeHas 
e leveinas a un'ha cdlmea que oun favo dentro 
tiña disposto a un km. de distancia.' As abellas 
pescl.Klaron 11.edas naquela especie de caixór., 
deron voltas e máis voltas, e parti·ron busc~r o 
enxaime. 

Chegaron de volta canda min .e executaron 
unha sol'Prendente especi·e de dania comuni
cando a dirección do novo niño, .polo que a.xiña 
o en-X!ame entrou en ferYenzia e emprendeu voo. 

EStas. abellas que se tarta.ron de me1 pra 
un ·longo viaxe son tatalmente inofensivas, P. 

quera adiantar aquí que non son como nos que
ren facer creer co monstruoso argumento du:i 
novo fi:lme americ·aino chamado· •Ü · enxame" 
(• lhe Swarm•). estilo de ·Tiburón• 

1Pero voltemos ao noso piacífi~o enxame, que 
ao entrar na nova morada amosa'ba unha ledi
cia tremenda : unhas abeHas chamando ás outras 
e todas camiñando en maroha. Algo difícil de 
desc-ribir. que fascina aos -non inidádos e que 
e51perta a emoción de todos. Este é un bon mo
mento pra ver fáciilmente á nai ou mestra, máis 
longa e e·S-quía ·que as operarias· ou abellfls pro
piamente di·tas, e tamén .aios abellóns, máis cor
:pudos e bruideiiros. 
e A -VIDA DAS ABELLAS 

A nai ou mestra dhega a vivk 5 anos,, e 
cando nunha colmea ou cort.izo , hai · moitas a.be
·llas e a morada .se fai pequena empeza a cons

. trlJC'ción de celas ma1:ernal·s, onde se crían no
~vas mestras a partir de ovos de ope.rarias ali
mentados con xa;l·ea matema:I. Antes de ' que 
estas novas mestras nazan, a nai vella abar~do
na a cofonia. con . parte das abe'Has, formando 
•un enxame, que é o modo de propaga1:::ión na-

' tura·I da especie. , 
As 'abellas, .na primavera, somente · vi~en 

uns corenta días e isto pPdese compr9bar po
ñendo nunha coilmea de aibeillas . negra~ lpn favo 
·de ahellas marelas (iotalliia:nas) aínida S·in naeer. 
.·Achariase que a uns corenta días 'de teren nado 
desapareicen. da colmea. Os abe·llóns fan moito 
balbordo; '[)ro noustantie n:on pican .en a:bsoluto -

-por. non teren ferrete. Só esis·t~ na primaveira 
. calldo se precisa a sua preseJ11Cia pra castizar 
as mestras virxes. . · 
e GUAN1ES E CARETA 

. D:eica agora nol\ f.alei da ca~eta, nin das !: ·
,vas, e tamp-ouco do afumador, porque nin fixe- · 
ron folla ni1n eu gasto de caretas. 

· ·Agora ben, con ·',oertas abell-as africanas fl" 

africanizadas haberra q~e ter máis conta, polo 
... menos na castra do meil, pois defenden as suas 
. pos~sións -con mais bravura que as abella~ 
europeas e por iso chámanHes · ·abellas as~si
nas ... As alb'eH'as cau-casiianas s·on as máis mainas 
e só se defenden dos ataques das outras ·abell1as. 
ca11ao nps tempos de escasez tentan roubalas . 

- Este fenómeno da ladroeira pode · causar serios 
trastornos nunha ahella.fiiza, xa que o me1l ver
quido no chain, estimula o roubo ou saqueo das 
colonias frouxas polas fortes, sendo o ori,xe 
de mo!-tas perdas, ben por morte inmediata ou 
no inl\/lerno, por falla de 1provis'1óns. 
• POR ou~ PICAN AS . ABELLAS 

Se as abelllias ·pican é 1oorqüe están enca
buxadas polo ma:I tempo: frío, vento. ou porquP 
terminou a coll<eita. Pero máls xeralmente i 

.. P.Qf!<1U~ . sé s1in.te1J ~imeazadas _ ou son tratadas 
sin ·consideración. selldo -polo tando · 1 in:ha ·.re"'
ción defensi'Wl, que no tén ren de arbitrarlo ou 
caprichoso, e ado-itim picar máis á xente smrn 

animáis ue deSJ renden os cheirns do suor. 

XOSE SEOUEl·ROS, SESTELO 

Fora oesta5 consideraclj"óns, pódese un arrari
xar ben cun dMSIOO de fume e si1n careta nin 
quantes., pero cunlha pouca de habi'lidade no seYr 
ilugrar. E s·e é nos meses de maio, xunio ou x1 ,_ 
1110. nin s·iquera ftime fai falla se o temuo é hñ .. 
O fome do_ tabaco aoarva ás abellas dtm xeitn 
manoante caen ,,no. ooan rebele.ando hastra que 
esmorecen. Is.o non pasa cando sie usa rorne• r. 
carulos, buJl'O ou bosta s·eca pra facer o fumP, _ 

As abellas dos trópicos (meHponas) ·no~ te-
ñen aguillón, pero deféndense dando trabade
fas nos ollos, nos beizos ou ben espirrando 
unha sustanc'i•a eáustica. ·As de Cuba, concre
tameMe, tan uin mef a1cohólico que emborraciha 
se se toma de má'is. · · 
e COMO ARRANXAR UN .. '. ENXAME 

Pra facerse cun enxame pódese poñer unha 
colmea va.Jeira cun anaéo de favo dentro, . ou 
con cadros -movUes tomee'idos ·de cera, nun 
;lugar despexado a un metro ·do chan, no tempo 

.. do enxameo·: abril, maio -e xuni·o, e mol ben 

. pode i.r aniñars·e ali calquer enxame .. perdido, 
dos que. :ion reclama ninguén, pro téfiase en 
conta que iso é como interceptar o .paso dun 
animal ailleo fuxldo dunha eira veclña, -podén
dose pedir incfemnizaclón en caso de prexuiclos, 
pero non apropiars·e do animal .. Aogora ben, se 
nilnguén ,recfama o enxame no primeiro día ou 
no segundo, pasa a ser do novo dono. Aínda 
que isto o fan os apicultores, é a historia de 
esperar por quen non quedou de vi·r . 

O método máis ré;lpido é -mercar o enxamc 
do mesmo xéito como se compra un año . ou 
un bacor:iño, · ae precio dunhas mil pese;tas pm 

. kMo de · aibellas. 
e NA CAZA OE ENXAME·S .. sl'LVESTR.ES_ 

Os máis aventurei.~0$ e afoutes, que teñan 
vontade de flacer deporte, pogen caprurar ·en
xames si'lvesTres. D·e'ben ir a: un bosque ou 
montaña ·na que haxa froles. e dentro dun vasn 
de vidro apreixan unha abella que e13teña- zu-
gando nun'ha de:las. Enivólvese nun pano negro, 
cun furado que permita o pase da ·1uz do sol, 
que chama a a·tención . da abeHa,. e dánselle 
polo buraquiño unhas .,pingas de meil. Vaise 
abrindo o pano 1e oéi:basie á aballa nunha -cl-areira 
do bosque pra ver que dirección icolle. Ao cabo 

·de pou;cos minutos estará al í ·de vol ta eón tno!" 
tas comipañ·eiiras pra acarrexar ese -meil tan doa
do de arranxar, . e agoria non queda mais que 
seguir a .pista·<Hreoc:ión que .nos ~fan as abe-

llas. Ceiibando as abellas en dous lugares dife
rentes, o erncame sUvestre estará no lugar en 
que se cruzan as liñas de voo. As·í, desre xeito 
a colonia .gi1lvesotre évos moi fáoil de atopar, e 
cun potK:-o de inxenio pódese estrair, polo mar
ZQ, o enxame e o meil sin que morra un·ha soa 
7hP.lla nin rachar a a1lbre! 

e AMIGOS i NEMIGOS DAS ABELLAS 
Non .lle falllan ás a'be•llas', como a todos os 

animais vivi1ntes, unha · chea de· nemiigos, es
tando antre eles o home por partiUa doble. Pra 
empezar, citare! a vo'lvoreta chamada .fafsa 
una•, euros v~rmes se nutren cto pole'n e dos 
favos, criando unha tea" de ar.aña que .impide o 
contraataque das a.bellas. 

Os pioll-Qs morróns das a-bellas son do ta
maño da cabeza dun alfiiler e prefiren vivir a 
cabalo das mestras. Parece que non ·lles chistan 
moito os cruoeirc;>s que as operarias fan por 
fora. . · 

De ámbolos dot,Js neml:gos dan boa conta as 
colmeas vigorosas. Nurrhá destas chegou unna 
camívora preguiza (mantis reiliixio·sa) preoarar o 
>0a:ntar, e men-tras tuchicaba cunnas alJlejtas , 
logo reciibiu o agurtloazo doutra e caiu axiñti 
fora de comba.te. 

As lagartixas e avesipas qomen abella8 en
fermas ou que están a morrer, polo que a ~a 
presencia, sendo pequena, é máis ben benefiC'lo
sa. 

A estes e · outros nemlgos compre engadlr 
.. tío · home; que cos seus· ,insecticidas pódelle-s 
facer moito dano as abellas e xa que logo, a 
sí mesmo, tock> p·or custión de ignoranicia. Ve
xamos: s:e se trata cun insectk:lda unha maza I
ra en p1·ena 111oracion, mataranse as abellas, a 
poHnización ou prLtga será moito pior e a m:i
zaira dará menos maZ'áns, e -nos intres das 
fl.oracións non hal pragas de in~tos ou das 
larvas {verme, morrón) que eliminar! 

Os vitiicultores non tratan os viñedos co 
... sulfato• no tempo da pruga, porque do oetro 
xeito, en v~z .de cai·ren grans et.e polen nas tro
les: .estarían cafrl'do gotas de f°4ngulclda. 

Xa que logo, no tempo da tloraclón non se 
deben aplicar insecticidas ou .fungulcldas. ha
bendo leiis nos países m61S adiantados que obrl-

. gan ao cumplimento das citadas normas. No 
caso de plantas ·cuia ~!oración é continua (to
mate, pemento} os tratamenos, a miudo fun
guioeidas e non insectlioidas1 . débense facer á 
tardiña, que é can<;to o .sol s·e está a poñer e as 
abellas <f.eiixaron de traballar. 

E aíinda en .pleno século XX, hal xente que 
i:>ra iestrair o mel das colmeas afoga as abe
Has en agua, e out·ros que practican actos van
dál'icos coas colmeas, fuxi,ndo axiña coma lus
tres . 

Entre os amigos d.as abelJas podemos con
ta·r milleiros de ap.fcu:ltores, a maioría deles 
máis de corazón que de .cabeza. debendo estar 
agradecidos a eses xenios que fix.eron grandes 
des·coibertas e noilas transmltiron: Huber, o api
·cutor cego, paii da moderna· clen'cia das abellas, 
Maeter.linck (premi·o 'Nobel de literatura) aqtor 
dun del1icioso libro, prohibido durante algún 
tempo polo avanzado das suais C.QnSideracións 
de índole .soc·i1al (La vida de lu ~. Collecc. 
Austral), Kal'll von Frisch (Nobe·I ':Ce ·medicina) 
·que desíelifrou o 1linguax-e das a'be'llas (La 1vlda 
de 18$ abejas Ed. ~hor) e sin esque11Cer ·a 
Dtierzon e Langstrolh . . pai-s da moderna .aplcul-
rura. . . · · · 

En· GaMcia. caiióe fe'mbrar o padre Benigno 
Gonzá'lez Ledo (•o cura das abellas•) que pu
hHoou un libro. a xeita. de catecismo :sobre apl
-culrtura práctica aplicad~ á GalÍicia, [lne!liJida un
hé;!· adi1catorii'a á victori1a. de Franco na guerra 
civill (ou mi-litar?)]. . · 

· '(1) A palabra · col1mie·a vén do ce'lta 
·kulmus• . (palla de centeo), usándose na 
Bre'taña unha verba do mesmo orlxe· pra 

'.designar· ·a casa das a:belJas. No l_atí1n ta-
·"',.~ m.~ri " bah[~ .. :~Y!n:i:~~~"'' (tp:IJ~ E~ trl~o " .. <:>u ... 

centeo), que só persiste na forma de 
•;colmo .. en Gaillidi1a e Portugal e •Cuelmo .. 
no Sierro oriental en zonas de león adhe-
adas a Galicia. · 

I ~ 
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