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en.poleiro alleo 
O SEÑOR MORO 
PESCA · POUCO 

Tras da xuntanza celebrada 
entre o .. Ministro de. Trans
purtes" 'f c-omuniéaciones .. 
con representantes ·dos ar
madores do Cantábrico · que r 

-faenan no Gran Sol. o «Suo-
secretai-io de rPesca y lVlarina 
Mercante», Víctor Moro, fixo 
unhas declaración pra «Euro
pa Press», recollidas por «t1 
Gorreo Galli:;go,,, dla 24 mf 

·agosto, aas que estraemos 
os párrafos -máis ·«profundos" 
..... ::>e va a un am¡silio aoani
co· ·de negociacioones inme
diatas ... "• comenta don V1c
tor; preguntado sabor de cal 
é a solución ao problema aat> 
·licerrcias, contesta o bó r ao 
home: «Pues negociar, y ne-
gociar ... Ainda. ~nsiste o p'e
rioidista, tfrando ao corcho, 
e hastra tén a ousadía de In· 
qui·rir . sobor das contra-parti
das da negociación, ao -que 
resposta o señor Moro: «En 
·fin. Eso se escapa ya de mi 
contexto» . . 

E remata o flam:¡f')te subse~ 
cretario: •Yo veo que existe, 
por las declaraciones de los 
ministros, una firme decisión 
del ·Gobierno de abordar el 
tema en todas sus conse
cuendas. Este tratamiento 
habrá que ir haciéndolo gra. 
dua·Jmente, en función._ de co
mo se desarrollan- los acon
teocrmiento~ ~ -

Non 1semella rnof enterado 
o señor Víctor Moro, do que 
trál entre rnains, aínda que 
labia non Ue falte. Das bre
temosas 1respostas con que 
nos obsequia, somente se de. 
duce o iatopármonos 1perainte 

un deses funcionario·s feito 
a 1machada ·polo Goberno es
paño·I; cecais •por certa afini
nade ' con deterr:ninada respe
cf e ;mariña.; os besugos, po, 
ñamos 1p0r caso. 
MAIS ENCOL DO 
«DIA . OA PATRIA» 

. Don Marino Dónega -ase
gún recollemos de «'La Voz 
de Galicia» do sábado, 15 de 
}(Ulio- ncmha roda de pnrn
sa con algunhas centrale::; 
sindicales e partidos polít1· 
cos. na que ·figuraba convida. 
do como representante da 
•Xunta», dixo, -referente ás 
distintas •denominació"ns" 
qu~ He veñen .. buscando» ao 
iDía dé.l Patria Galega, que 
·•non)~ trat.a de . contemplar 
as diferentes denominacións 
xa. 'esiste·ntes, senón de re
montars-e ·á tradición históri
ca das lrmandades da Fa.Ja 
e actualizar · políti.camente ·o 
que eres c'tiamaban u.Oía de 

· Gállc1a", sr·n mais .. . · 

Non 1estarría :por demák; 
1lembrarlle ao «Sr. Ministro~ 
que ra das lrmrandade·s da Fa· 
1la era :toda unha concepción 
1patrilótica, ,e a:o ·resipecto, c<>n .. 
vidámola a 1leir a :páxina 1.ª 
de A NOSA TERRA rhistórica 
do 2s· de Xulio de 1926, que 
nós ·reproducimos ·na co1nr1:rn· 
1portada deste número e onde 
se dí: uPola derradeira asam
blea que en Compostela ·xun-

. tou ós nacionalistas, fo¡ 
acordado facer «rÜÍa da Pa. 
tria• ao 25 do mes de San
tiago•. 

Antó>easenos claro, "señor 
ministro»-, que a aolualización 
pohticia da denarninaoión noh 
esperou por vos-tede. . · 

ESPOAT ACIONS 
·· Despois daquera tan boa 
de que era tradicional q·ue o~ 
mestres galegos se ,aclima
taban mellor que os máis .no 
estranxeiro, por mor da se
cular emigración, · o señor 
Vallés, Director Xeral de Per
sonal do Ministerio español 
de Educación, céibanos outra 
polo mesmo precio: 

"Tradiciohalmeme, Galicia · 
exporta maestros•. 
- Tamén esportamos electri
cidade, icabatlero. E as aldeas, 
sin 1luz ... 
TRADUCCIONS 

.A Constitución espaiíola, 
que en ·Euskadi por pouco 
non atopa. 1quen a quixera tra
dú(::ir, en Galicia case provo
ca un conflicto entre autono. 
mistas («El Ideal Gallego .. 
19•8antos). ªº enc3rgarllo 
Adolfo Suarez a lglesia3 Co-

. ·.rral. e pensar a_ españolería 
autóctona que sería má1 ~ 
propio Domingo García-Sa- · 
bel l. 

De lgl.esias Corral non es
tá .nl·n comprobado que se1p:i 
galego. Pero tanto tén. Total. 
a Consttitu~;'ón e·spn.ñ·ola é in
traducible a Ga:licia. 
OS crPOSIBLES» DE A. P. 

En •La Voz de GaJicia• do 
domingo, 17 pasado; sal · unh~1 
desas •curiosidaáes" que er1-
chen ben ' páxinas de moito:1 
diarios: Nun mitín de A..P. c:m 
Laragoza, subastáronse catro 
botellas de viño ·coa firma o 
dedicatorfa de Manuel Fram1 
lribarne~ E «tas boteUas fue
ron adjudicadas por un prn-
cio global de 29.000 pesetas•. 
A posteriori, Fraga declaro,1 
que éste era un máls dos'· 
xeitos de autotinanciación u' 
seu partido, e ademáis abri
gado, • .. .'porque no tenemos 
ni las urbes de la Adminls· 
trac)ón ni multinacionales ex
tranjeras ... 

Poi1s ·O ·que sf pa·recen ter 
é adiñei1rados simpatizantes. 
E :pra quen ·eles so.n, .non sci 
de qué •se queixan. 

·A F.A:O., unha especie de 
O.N .U. pra -asuritos alimenti
cios, anda á busca de solu
cións pra os •problemas ali 
mentlcios" do~ países do 
ohamado •Terceiro Mun(fo,.. , 
léase · países víctima do lm· 
perialismo. E as suas •yan . 
koides», paternalistas e cw-, 
drangulares mentes deron 
coa solución: a falla efe par
cos e bec·erras, boas son ra
t'!§~ 

· A noticia, recollida por ·El 
Proqreso• do 17 de Nada!, 
quitárona óa publicación es
pañola «Nueva Rioja ... E da. 

. .· ·. . ··o' 
,11C~A.ll .. 

rl\!%~A~~fnw1n@Wü~%ftrM6 
AmigOS lectores: 

A NOSA TEB.B.A1 

. . . 1 

o que a tal organizacion in
clúe a España dentro dos 
"'países terce·iromundistas•, 
os autores do artículo, pare· 
ce que sentíndose aludidos, 
recoméndanlle aos señores 
da F.A.O. empezaren a dar 
exemplo, incluindo na sua 

dieta ,habitual algún exem· . 
piar do impopular bicho . 

Menos imal qu·e Galicia, 
«rte~oeirromundista.» . ou non, 
ahonda 1en carne, anque non 
1pra :todos. Que se non, xa 
nos vilamos polos barrios de 
Santiago ou .calqu·ei•ra outro 
si·tio coa 1eseopeta de balíns; 
que de rratas, xa se sabe, 
está .o lpa.í1s e o mundo cheo. 
A COLONIA, 
AO DJA 

1A UCD matou o carpo pra 
·, dar metido ao ?CG na Co. 
misi(fo redactora do Estat'uto : 
Variadas e variopintas foron 
as razóns e argalladas esgri. 
midas pplos delegados rru . 
bernai{lentais en Gal'icia ao 
·respecto. David Pérez Pu. 
ga;,,~portavoi;' ·da UCD, dec1,, 
que se incluía ao PCG •por
que tiene representación e. ; 
tas Cámaras del Estado,. (?J. 
e Q subsecretario do Mi111s
terio do Interior, Sancho llof 
afirmaba que " ... se tratab:: 
de tener coherencia en la rn. 
presentación, lo que única· 
mente se consigue sr se t1e. 

· nen en cuenta los µe1rtidos 
políticos•, e que •es cori 
veniente tener a un repre
sentante del PCE (ah!), por 
cuanto este gartido tambfén 
estará presente entre los 
componentes de la Comisión 
constitucional que habrá de 
negociar el proyecto de Es
tatuto•. 

iMoi 1bo ieso que montarono 
1pra espl.icar a ~·representa· 
ción Jparilamerrtaria» do PCG. 
(¿Non quitarán o <•G» e se 
defxarán de 1lerias?}. Entra. 
mentras, en .Euskadi o PCE 

1mendiga un 1posto como es
trapall'llamentario pra redac· 
tar un 1f:statuto en teorf a se
rme liante. Non sei, non sel; 
se ve que os «pueblos de 
Esipaña non son Igual.es nin 
a Lei española úniea e In. 
divisibl » 

Na semá de Reis, A NOSA TE~RA,non sale, 

jA pasaio ben e .axudarse que se ocaba o ano! 

Pro o 12 de xaneiro de novo con vós. 
' _, 
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O sector do . metal está en folga na 
Coruña dende o día catro de Nadal. 

•boas palabras,, e ·as •boas intenc-ións ... Unha suba lineal de 6.00Q oesetas 
ou sena un salario bruto ora o oeóñ de 

A causa .da par·alización é a firma do · 
·convenio que remataba a sua vixencia no 
mes de · setembro. Pero as negociacións ' 
e'scomenzaron, coma sempre, nun 
despacho entre a parte social, . 
;r~presentante- dos traballadores, formada 
por CCiOO. e UGT, e a patronal. 

Nas primeiras asambleas; CC.00., 
central maioritaria no sector, controla 
dende a pos~sión do micrófono hastra {)S 

· turnos de palabra, producíndose · tarnén -0s 
primeiros enfrentamentos entre ese · 
sindicato e a ING. A proposta dista 
última era a ampliación do comité 
ne·gociador; ao resto das centrales e co 
apoio dos traballadores dáselle vida 

30.500, duas pagas estraordinarias de trirlt& 
a1as ae salar,io real, un plus de carencia · 
de i·ncentivo po,r día · trabal fado, xornada 
de .. 2.000 horas anuais, trinta días de 
vacacións, o cen por cen de salarioi · 

·en caso de enfermedade, eran as 
peticións as~midas polos traballadores 
que diariamente asistían ás asambleas 
·nos loéais da AISS. Nembargantes, · A folga plantex0use. con retraso e como 

uh instrumento final de presión, un 
recurso necesario c~ndo se esootan íit.S 

a un · comité de folga no que entran a . 
formar ·oar:te todas as centrales sindica,es 

.o ofrecemento da patronal · cinguíase . a un 
aumento bruto de 3.500 oesetas. 

As prime iras mC>vi lizaci ós 
.efectuan&e na Coruña, cunha 
man~festaclón que remata dtan
te do Goberno Civil hastra que 
o mesmo Gobernador se com
promete a servir de interme
diario coa .patronal. ·Logo vi. 
ñeron os cortes de tráfJco tan
to n¡¡ zona industrial como no 
mesmo centro d::i cidade. Unha 
:vaz.,que a ·maioría do metá~ es
:taba xa -parado na Coruña, ti> 
ronae- sumando outras zonas; 
.Carbaílo, Betanzos, O F&rrol e 
Santiago, cun to~al do 75 por 
-cen das empresas ·paradas· 
. O ~anflicto do metal xurde 

-nunha tpf)ca na que se están 
a n.eg_oclar os novas na~ so .. 
clais:.; polo tanto, os empresa. 
ríos non tiñan presa en nrmar 
o convenio. Canto mais o re
trasaran había mais Poslbifi'da;· 
dés de ·que entraran dentro de.. 
ses acordos-límite na suba dos. 
xorñais, e xogaron esa haza en 
oharh:ls amistosas coa Negoci-a
dora -durante os meses de se. 
tembro e santos. · 

.Encétase a tolga, a patronal 
mantense en ofrecemeñtos 
-aknbQUcos e o confl icta elij)á· 
11ase a toda a provincia. En 
S&Rttago nabería as i?fimeíras 
detenclóns ·c2 membros da ING 
1 de OC.00. f§ 2 da UGT) des
pols dun forte enfrentamento 
QQa policía no decur$,O dunha 

. concentración dianta cJ.e •Te-
Jevés ... fábrica esquiro! na tai
ga do meta'!. que non se uniu 
ao paro a pesares de qu~ o 
Comité de empresa era ·mato· 
rltaríamente d~ UGT. A fi;ti'Z 
dQs en.frentamentos, a pat~cmal 
áprove1ta pra rachar as · neqo. 
oJacións ¿hastra que s·e . acal. 
men os ánimos• e taméñ ' a 
ralz do seu paso pola Comi
saría, 'Xan Carbailo e Manuer 
Pose, da ING, presentarían k 
nuncta por detención arbitrar1·a 
e vot trato díscdmlnat9ri.o "tto- · 
rc:m <>$, únicos detldos ·que ~ti, 
V'eron incomunicados os dous 
<días). · 

... , .. , Promoción• Cultureia 
(;aleQaa. S.A. 
C."'8el6n de 
fÚnd8cloree1 Acosta Beiras. 
Xoaauln. Fontenla RodrlQuez. Xos6 
Luis. Lóc>4tz G6mez. Felipe Sen6n. 
Morales Quintana. Xos6 EnriQur 

· Varela Garcla, C"8r. . 
DlreciloP1 MarQarita Ledo 

Andión. 

llechlotoree • 
· eol•bot-•dorea•Xosé 

Ramón Pou9a. Xos6 L6pez. Antón L. 

O METAL 
.... 

O PACTO SOCIAL 
N.ON MARCHA 

En Santiago, diente de ccTelevés», a folaa enfr.entousé coa insoHdaridade e a represión . 

Despois da carqa, a ·policía detivo, a ,. ltrabaUadores . 
.da ING, de CC.00., .da· UGT. . 

PlllODICO GALIGO SIMAN~L 
Gslocha, :sisto G. Cabana (A 
Corul'\a). Lalo González (ferroll. 

· Paco Arrizado (Luqo), X.A.
Carr&t:edo (Ourense). F. Franco. 
MariÓ Pousa, lqnacio Briset, 
Guillermo Pérez (ViQ0)1 Guillermo 
Campos (Pontevedra). F. Cual, 
Emilio VeiQa (Barcelona!. 

P. lparraQuirre, L. Auimendi. ·A. · 
Amiqo (Oonostia). Maria Alo.n.O. L. 
Celeíro (Madrid). c.· 0'1rén, R. 
Palmés (Londres). Carlos Diez 
(Xinebral. A. P. Dasilva {Porto). X. 
Cambre Mariflo (Puerto Rico), E.· 

· lba.rzábal. X. A. Gacitlo. Mancho 
Vii'la. 

•Os ofrecementos da patfo;. 
'ria! foron primeiro· ·rrr1soi'iru>; 
IO'go xa se . convertiron . . si "·se 
nes pode califiear de ~lgo, ·en 

· baixos. A suba serí1 d~ 3AOO 
pes·e'tas a · partir .de xaneiro. 
quedandtr un salarió base wa 

', o peón ·de" 28~40-:- e dende , se
. tembro a nadar; 'o oumerttp aa
rf & 'unha especie . de· gtatlfí~~ 
-Clón aue non · se contabUlzase 
na nomina. Ademáis, iste au
mento sería s.obor da táboa ·~~ 
fa.ria!, e non sobar da masa sa. 
tarial bruta. ·que é o ctue nos 
-~retendemos •. lsto re!·~postou 

Dleeño vrafloO. Pipe Barro. 
· Poto9rati•1 Braia. Píl\o. 
Femando Bellas. 
Dlbu•o•• Xulio Maside. Xiquln 

Marín. Alfonso Sucar:a1', X. Carlds. 
MiQuel Docamoo. 

Rad•oolón • 
Admlnlat,raolóiu .Troia 10. 
1.0 Santiaqo.'Teléfonos: 

Redacción ·682681 
Administración: . 

IDe 10. a 1.41 ·seiefa. 
Apartado 1.031 

un ,, tepresentante <lo comité 
neyoch1dor. 

:f'rir· outro 1·ado, advirtese un 
d~emo 1 o dí stinto· . d9· .c~nflic-. 
to entre Coruñii. Santiago e 
Fei'rol, ._ e . unha · post4ra mái.s: 
-racU-car<de CC.QQ, con respe¿ 
to , a outros convenios, nos 
qué o proceso de negb.ciación 
seLmantiña sementes entre os 
representantes de cada unha · 
·das p$1tes,· en que os paros 
~se limitaban : ao · círculo da~ 
tábr~as e non había C'áseque 
móvillzatlóns na rua ·e actitu
d&S, . de es•oallar o conflicto...! 

Imprenta• «Gr6fica1.Alpimn 
Travasla.·tte ViAO. 289 ViQo. · 

. Deo. Lecial C-983-1977. 
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Telf.: 2433658. 



RACIO!lAL 
f\'S·eattn D1g·z, do .Comité ~e.. 
gociadOI:', ,a espJicación vén da
'tfa · 'porque; •en Ferrol · t~.das . 
as empres.as éstán -en _folga le
gal, .na 1Coruña son un 90°1~, 
e eil Santiago sementes un -40 
por cen teñen s9lici~das . a
,fpl1ga; .polo tanto, ·é norma~ que 
es.tes tr~halladores desexen oa• 
raí! 21: todo o ,sector. Ademáis. 

!Jalladores do sector conleva 
unha certa 'desli·gadura con 

·eles•. 
Os comités de fol·ga son lo

cais,. ·e entre eles non se co- . 
ordirian directamente, senón 
aºo traveso da' comisión nego. 
ciadora, o , cal detxa · eRtrever 
-Ce-rta desunión e desinforma-
. ción. A única mnvilización con-
x-uma que se levou ao cabo 
ao ·longo do cooiflicto fo¡ a 

· mant.f.estaclón ~do dí.a 22, reali •• 
z-ada ·no Ferro!, n~ Coruña e 
en Santiago. 

Naceu coa finalida~de de ar- <! 
tellar o que é , en s1 a folga: ·j 
movilizacións, · formación de pi-. -gs 
·quetes informativos :.. Tendo . .. 
. en conta o xogo . ao escohdi •. u.. . 

a ~folga viv~. 'da unión 'e .~c-ola
briración dos traballadores e 
de non_ deixars·e aprei!Xar por 
determinadas actitudes . pac. 
tistas. ou · desmovilizadorás. 
{~rearon unha coordinaaffi:a da4 
grandes empresas' pr:a- · que se· 
solida.rt?3sen e se movlHzasen 

, :co metal. xa Ql!le éstas (Bazán. 
· ·Astano., ·Emesa, lntelsaJ estan 

fora do c·on.fücto por se · r-exe
rén por convenios de empresa 

. con salarios maiores. O úni
co que ·se conseguiu faran pa. 
ros simbólicos de duas. horas, 
dous días con·cretos. · As suas 

. condicións de traballo son ben 
diferentes, e a solidaridade ne
cesaria non se acadou . 

fsa' i;oolcaHzaclón en Santiago 
vén d'eterfninada pola postura 
~ 'lef.evés. aue. dentro- do 
secwr, po?ese i.;onslcterar co
ma a ... máis. moderna, racional, 
compétitiva, cunhas condicións 
de traballo superiore~ ao res. 
to; cun· comité de fábrica que 
caí na prqpia política paterna
Usta da empresa, e que o mes
mo feito de ter un salario máis 
elevado que os demais tra. 

te ·que leva 'a patronal, eles A gran empresa ·~on par~u. Outro •reforzo pra patr;onal. 
· eran os encara a dos . de rr~anter 

· . " .fn.lga,. hoxe por hoxe, co-~
ttm!Ti. 

UNHA c :ARAVANA FEITA NO PAIS GALEC?O 
"'A DISFRUTAR POLO MUNDO 

GRANDES' FACILIDADES 

iii 
-comerciol 

L AMAS 
CASA CENTRAL 

Avcta.. de la Coruñ~-• . p..95 
·rtla.: 211641-215726-2f3MS 

BUCURIAIS -
;fJ/ General Franco, 2-4 

Télf .. : 450674 ~ 

Av. NIWia Castrillón, f2 
TAtt . 560704 

L U Gr 

AS PONTE& DE 
GARCIA R()DRIGUf.Z 

VIVEIRO · 

Os traballadores do metat reclaman f;.000 pesetas de aumento. 
Os patróns inon ceden. 

-ABOSADBIA 
. . . \ . . 
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A : renova(ción: 
Cla 

FELIPÉ SENE'N · 

O cuÍto ás pedras {algo que aínda vive en ' Galicia 
e cecais dende os tempos preistóricos do .Megalítico 
vello culto animista, nel o home se s·inte'venc~llado"' 

"coa natureza, repres.entada en f!10imentos · 
de .grande interés etnolóxico, ta~ como as~ paqras ' 

· adiviñatorias ·de Muxía: á dos_, «Gadrises», baixo 
da <JUe pasan . os doentes do reuma ou .dos osos 
-00n degoros de_ se curar. A .trBdición cri.st•anizol( 
o lugar, vendo na,.pena dos cadrises o treu da 
barca ... que trouxo á Virxe cando se lle aparece~ 
-ao' Santiago ... perta está a barca do vi axe, a grar 
laxe ·da pedra de abalar que s<;>mentes f;lbanean os _ 
que estan en gracia ... cousas 9as doutrinas relixiosas. 

I 
· O caso é -que o santuan_o 

natural de Muxía, . frente do 
-eabo Vilano e cara ao · Atlán
tico, sempre foi ..moi visitado 
polos remeiros que facían. seu
camiíjo cara -a punta da F1ste· 
rra, facendo denantes sua . pau
sada no mosteiro de Moraime, 
onde ·aínda hai restos da ro
manización e dos tempos sué
vicos e visi'9odos, alá polo sé
culo V da nasa era. 

Cecaís· por isto 
mesmo ~scoitamos frases-- có
mo c:jue _• Muxía perderá turis
tas _ e pelengrinos porque_ .a 
_pedra -- :!e abalar cambeou de 
sitio,. 

O San-tuario da Virxe da 
·Barca poída que té'ña raigañ-as 
no mesmo románico e que no 
XVIH sofra grandes cambeos 
deica facer o actual t-,emplo, 
ao que se chegan xentiñas 
ofrecidas dende Bares hastra 
o Mino. 

Con iste xeito de e-avi
lar, descubrim.os a pouea-_ sen-
-sibilidade, a ralla de cultura 
que ños asulaga por non com
prender -a dialéctica __ da - nahf 
reta, os prodiixlos feitog- por 
ela, os mesmos qúe ~'íios fix~ 
ron ver . como "inLl~Gros·;. e · iue 

O erudito Padre Sarmiento, 
bo conocedor da tradición ga
iega, repara dediante da pai
sax·e de Muxía e ouserva as 
característica·s- do ·lugar, no 
que o mar. o veríto, o sol e as 
petJnrs xogan a facer :prodixJes~· 
algo que o cristianismo de 
aquil tempo tén que asimilar, 
algo que pervive deica OS' no
sos días, máis sin He faltar a~ 
·estética cónsumista na que O=> 
Imperialismo envolve á nos~ sociedade. .._. _____ _ 

hai uns días se repetiron ªº ~ 
cair unlía chispa -qµe furou por 
antre . a pedra dos cadrises, e 
deixan9a- un rego no 'granito, 
foise e moveu a p·edra de aba
lar ... sori causas diste santua- ' 
rio f.latural· de Muxía. 

Repar:ar, . remendar, · querer 
trocar a natureza, como algun
ha diputado galega propón, é 
o síntoma de querer buscar. a 
sua promoción, é desconocer' 
a cultura e a sensibilida.de ga
.fegas; é coma _ quen ao día lle 
quer QÚitar a, noite, ou ao sol 
~ sua compañe¡:¡,a a - lua. 

A pedra · de _abalar oesp:la
zouse, . ceca is i1on a'balee con 
tres, ceca is . non ·se lle atine 

_·co pu~ pra facela' abalar. 

Así sé mant~a ·traOIC:1Cn't-, asf 
se alimenta ·o folklore dun po
bo, disto xa s·e encarg-arán os 
milleiros -de pelengrinos que 
sigan indo de romeiros. a Mu_
xía· pi"~ alí ouservaf a pedra, 
o · mar o vento e e sol, e no 
oh'an _os _sinais do raio .capaz 
haStra de mover a· pedra pra 
qufi a tradición- viva. 

A crisis do sector econ6mlco que 
Oaliciá -v _iña arrastrando dende varios 
anos antes, agudlzouse cos Pactos da 
Mo.ncloa, firmando entre os partl_dos do 
«con~enso>> a tlns do 1 977. Estás pac
t~.s Uveron a resposta do naclonallsmo 
popular nas xornacias de lolta do 27 de 
'xaneiro e d~ xunio, constltuln·do as 
maiores movilizacións das clases tra--
balladoras durante todo o ano. Con••· 
cué·ncia da polítlca económica avalada 
poh• españolismo foron os con
flictos de Ascbn, Corfl, Astano, RegoJo, 
San Remo e a crisis de todo o ·sector 
pesqueiro, sendo éste un avance · do 
que o . Mercado Común reserva é no•• 
economía. · , -

-~ REFORMA AUTONO---...-CA -
O ,ano- ábrese coa instauración da ·reforma autonómica 

orientada a perpetuar a coloniiaci.ón de Galicia. ~poiada por 
todo o sucursalismo e o seudogaleguismo. Estas duas ver
ter.tes políticas al,iáronse do -mesmo bando, tanto nas movi
lizacións-sindicais do 1.~. de maio como na data conme·mora
tiva do Es.tátuto ~ a fracasada coni;:entración-do Obradioro do 
«Dta da Patria Gal.ega». Fre,nte a éstas posturas, o naciona-

.li!?mo popular deu a batalla durante o·año ·1978. rexeitando a 
soluciór, neocolonial que representa a ·descEtrotralización pu-. 
_ramente administrativa. Este proceso culmina _agor.a, tras da 
aprobación da Constitudón española, C'oa e_laboraCión do Es
tatuto que-preteñde mar.ter á' nasa Terra na sua dependencia 
política, económica e c_ultural e no cal todos os partidos 
- menos- os integrados no BN-PG- están dispostos a cola
borar pesie a cori~ceren o teito que prás formas de autogo
bernc;i. representa esa mesma Co,nstituci<'.fn. 

A Dl;MANDA DE so••RANIA ' , 
Quizabes o feito político máis importante do ano· que 

-. agora remata fora a celebración do Dia da Patria Galega. o 
25 d~ >.c_ulio . Esta data puxo· de manifesto_ a nula r~sposta po-

, ~ pu lar que tén a reivindicaci0n autonómica.e o significativo 1n
crémento.-da adhesión á 'demanda de soberani~ nacional. 
neste intre representada ·pala defensa das Ba~es Constitucio
nais'. .A manifestacjón convocada polo Bloque. que protago- , 
niza esta segunda alternativa. deixou en ridiculo a concentra
ción autonomista apoiada por todas as_ forzas espaf'Yolas e 
seudonacionalistas. · 

A nivel. sindical descubriu$e tamén a falacia de certas al
ternativas aparentemente galegas, _pero no fondo tributarias 
do ·espafraUsmo. o exemplo 'téniolo en distintOS:"·intento~ de 
sindicación -de rama: o Sindicato da Pesca Galega, abo_cou ' 

· nas ce.MM. do PC e o SGTE acabou nunha confederación de 
sindicatos r exionalistas co que se; descubriron ·as iñtenclóns 
verdadeiras que orixirniio_n a sua creación e a'-qu-p.n trataban 

~, de combater. Mentras tanto." algunha éentral española. como 
sucedeu ant~Jiormente "!.º eido político, téñ que engadir o ca
lifícativo de gatega pra poder.demorar algo máis a. sua marte. 

O anó foi positivo no av¡mce do nacionalismo galega -e 
' rep~esentou tamen un fránco retroceso das alternativas que 
seGu~dan ao imperialismo. Este tanta agora promocionar a 
ambigüedade coa· creación de póst1,1ra~· organizativas que. sin 
abdicar do seu $ervicio ao mesmo.' adopten estructuras poli
ticas formalmente galegas pra, asi, darlle máis garantiá á ma
niobra do cqnfusionismo. 

O ANQ DA DBMOCftACIA 
·o ano da autonomía e democracia que ~gora remata foi 

pródigo en demostracións de onde éstá a política correcta e 
onde o engar.o. Se o escepticismo medrou, foi quizabes con
secuer,cia do desencanto producido polo fracaso das._alterna
tivas políticas tradicionais, pero que xa se está reconvertindo 
en ap.oio popular ás amenazas do nacionalismo.. . 

O refer.éndum constitucional dá te$timuña tamén do que 
foi o"ar.o políti~o. Frente a todo o españolism9 aliado na res- -
posta afirmativa. a$ únicas forzas políticas que se enfrenta
ron á Constitución foron as que iisumiron a defensa da sobe .. -.' 
ranía nacional. En médlo, as posturas test imoniais dÓs -q~e 
pretenden paliar a falla de i~plantaciÓn ~oa ª!11bigüedade . 

. A MANIPULACION INFORMATIVA 
A NOSA TERRA. como semanario . galeg~. non .quer 

'deixar s~n reseñar o es13ectáculo presentado pala prensa de 
G,a lici~ nos .últimos tempos. Admitimos a prensa de linea edi~ 
torial clara; admitimos a prensa.de. opinión e de opción politi-

/ 

ca, pero cousas ben diferentes. son ·a ocultación. a manipula- -/ 
ción das conciencias. a promoción do confusionismo e a de-
magoxia. que estivo ao día naquela prensa pretendidaménte 
«asép*a» que e·ncubre 'os in.tereses niáis antigalegos e 
ré'aGci_onarios. En toda esta prensa. a información .foi manipu-
lada decqtío. e por -algo sería : · 



D.CIORAL 
ABAN-DA INFANTIL DE TARAGOÑA .O· "destape" 

Atopar a música de \l'idrio$ la Florida· 
O vendaval do pasado día 10 levóu '. o tellado da 

sección de fabricación, evidenciando as pésimas 
conqicións en que se atopa a empresa. 

Ninguén dubida da 
importancia cultural que 
teñen, pra Galicia,: as 
bandas de música. 
A sua aportación á nosa 

· vida musical tópase en 
regresión pola influencia 
negativa ·.da televisión 

~ que incita -ao consum~ de 
actos musicais alleos 
~ nosá cultura. En · 

· Taragoña esistira unha 
destas bandas populares 
que des·apareceu . · 

. absorbida no nome do 
cprogreSO». Hai. ano e 
pico, vóltou á vila o 
mestre Xosé España pn 
fundar unha banda 
infantil, ten'do como 
p 1 atafÓ rma o Ge ntro , 
Cultural da vila. 
A NOSA TERRA estivo 
~n Taragoña falando. co.~' 
algúns dos 64 rapaces . 
que hoxe están a áto;1ar 
a ·música. 

Un fato de persoas di·?(eron 
en Taragoña que serí·a un;ha 
·cousa boa facer un fato cultu:. 
ral e promocionar unha banda 
·de música. Era polo 1977 e xa 
había tempo\ que ... os Pinchu
dos,, dei,¡<·aran de esitir. E ago
ra · os meiran:des, os homes, 
eran reempfazados ou releva
dos polos rapa'ces. Seus país, 
algún tamén nun tempo mú
si!cos, xuntáronse· e aos que 

1 

non tiñan merc·áronlles instru.: 
mento~. instrumentos 'bos~ e 
os rapaciños puX1éronse a es-

1 tudiar música, sollfeo, a en-

·. · Pero · non é esta a primeira vez que a destartalada 
. e ·vetusra instalación da fábrica sofre semellante 
·descalabro. Xa o pasado ano·'cafra parte do te.Liado. 
lste ano toi o tellado · enfeiro- da · nave ·de tabricación 
te algun:s ou.otóns. Está~·ltuación manca o' fraballo · . ~ · 

nesa .parre da tábrica e anque o personal acuoe 
ountualmente .ao seu pasto non hai produción. · 

-- Vidrios da Flotida, prnpieda
. de de conpcidas ·e adiñeiradas 
familia:? · da cidade corrio os· 

. VaJc'arce, Fontán, etc., · vén ·de 
'presentar agora, por medio :d:O 
seu u1rector J. Manuel A. Val. 
verde imha solicftude de pe
che temporal de -Oous meses 
con pas·e da plantilla ao Segu
ro de desempr·ego, coa finali.
dade de arranxar os des·per. 
fectos causados polo :. tempo-
ral. . · 

Pero . os traballadores" des· 
confían que iste peche tem: 
;>oral sexa aproveitado pola 
·empresa pra outros f ins, cou-

~re~sentapió_n d~ .banda .~ -AuÍa de, Cultura. da iOa:i~a- de sa nada ·estrana nunha empre-
Afo.,ros·de"°S'alil'trago. , ·sa q1.,1e tén xa aburrida ·á üe-
oito e media no local do cen- tán faicendo ··algo. pola ·música ·legaci~n de t~aballo . de tanto 
tro. cultural recén ergueito. · ·que é o ·que a e:les lles gusta esipedénte de crisis. presenta-

Hecuperouse a 1música en Adicarse nun rnañá protfesio- do ·por era, a saber: 3 no ano 
Taragoña, ' e os Pinóhudos dei- nalmente. á música din os ra- 62 e outros tanto~ nos, anos 
xaron histori·a e moitas das paces que é algo particular de 71°. 77 ~ 78. . 
partituras suas ·á nova banda. cada un, que é unha idea moi , ·Agustm Malv1·do, encarg·ado 

E es·camenzaron os contra- personal. ·Pro vén s·endo a ide< de Fabricación e membro do 
tos sobre todo . . polo vran. En de moitos de·les, de case to.' ~omire de ·empresa comentá
Hibeira, en Noia'. ·eh Boira, en dos. E son moitos. 64 esacta- ~anos •a Empresa, diante de 
Santiago, na r.a·d10 viguesa, no'S mente, 11 deles ra1paz~as . To· · c~Q.a ' novo espendente de cri
.. tresici·entos mi'llones .. . da Te- do'S entre os 1Q e "os 14 anos srs .• ··alega pérda$ e falla de 
1levisión ·esipañola .. _ e· as ga- E al;gún con i·deas xa moi in mercado. Nembargant~s él pro
nancias axudaron a- es1comen- teres·antes: atd·icarse .ao - «jazz duc-ción,-eando mencis..._rt)8nt~n
zar -someinte a esc::omenz!ar- nun grupo aparte sin deixar ,, se xa que dende hai -4· anos 
a desquitar o gasto do i'nstru- banda... é o ·gurgu'llo da mú· ven funcionado un novo 'forno 
mental. _ sica. · e, doutra banda, ·non hai es-

¿Que qué pensan os · r.~pa- . Unha banda, sesenta e catro tocks, o · que - si,ñiiftca que o 
ces? Pois -:que se están pro- rapace.s... e mMs que empe- que se 'Produce se vende". 

mén do comité de empres~. 
erigadía . que ·hai que ter en 
,conta, .ademfüs, que o perso,. 
·nal .non soio non medróu, se
nór. · que dismlnuíu, x.~ que' ~· 
empresa leva a poHtica de nol'I 
~· mvo -per:st>naT e 'mfñ. 

·r~'c)ne.r as vacantes, polp que 
a ,,productividade, en relación 
ao ernprego, aumentóq•>. 
:· A

1 
~ostura dos traba'lladore~ 

en p·rincipio é a de aceptar a 
~g.ulación temporal ao cargo 
do seguro de desemprego pero 
cr8ª·ndo un. comité de vixHan. 
cia que controlase a execución 
dos acQrdos e que sexa a a~ 
min.istraGión, e non a patronal, 
quen · marque os plazos de 
arranxo de instalaciións e vol
ta ao traballo normal. O ouxe· 
tivo é imp.edir que a patronal 
poi.da poñej en perigro i;:is pos
tas de traballo e a continuida
de da empresa xa que data do 
19 de Nadal ten presentado un 
ne>vo espedente de crisis . 

Xavier García manifesta a 
súa opinión, compartida polos 
seus compañeiros do Comité, 
de que os propietarios pre
tenden especular cos terrenos 
nos que se asenta a tabrica .e 
que presentªn un valor sustan. 
cioso por canto son edifitabf ~s 
e acbllidos no plan parcial · <J~ 
Florida -.e dos que xa i,evan 
vendid.0.s máis de 2.000 · m

2
• : saia_~_ todos os dí·as de ~et~ a 

--~:-~~~~~~~~--~~~-=-====================:==:::::::==::::::=:=:=:::::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::::::::::::::: O comité de Empresa. na 
súa totalidade afiliados á ING 
ven de presentar un completo 
· informe da situación .. da. fá

. mocionando prá vida, que es- zan. ·Gonzalo Ve.loso, me_mbro ta-

UNECO SELO DISCOGRAFICO QUE PULA. , 
POLA CONSERV ACION DA NOSA MUSICA POPULA.R. ...... __ 

·ALFONSO R. 
CASTELAO 

VUIO 

T,,....... . . . . LIBRERIA E PAPELERIA 

, ~ERAMíCA PO~U~R ~ALEGA . 
AO 81!1RY,ICIO DA NAOtON· a•• -U 

.· Jon. Antonio, 130 ~ eritrechM · 
. Tl6f.1 4·19759, 

ME(:ANICA DO AUTO~OVIL . 
.. :MOLtNO .. . 47 / VEROÜN · · 

HARCEW~A 

brica ao Delegado "'de traballo -
saíndo ao paso · do 'foacente es
pedente de crisis presentado 
pola patronal. A loita pola de
fensa do .¡)osto de traballo si
gue adiante e nos próximos 
(Jías veremos si os traballado
res logran o seus · ouxetivos 
ou si, pala con.tra, os afans 
e$peculativos da· patronal con
q~iren destruir a 'P.arte da fá
brica que non destruiú o tem· 
para l. 

GU.ILLERMO P. L. 
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NACIONAL A~TEBBA/7 

Dende a intuición de que o naso idioma · era algo máis que 
unha ferramenta pra entendérmon\Js á militancia 

nacionalista e popular na AN-PG pasaron algúns anVi e 
cada vez creeu menos no intelectual que se proclama 

indepéndente e aí.deolóxico, ~cunha forma como outra de 
evitar compromisos,,_ É un dos poucos autores 

preocupados nola literatura infantil 

e vai sacar un libro «As ruas do vento ceibe» con . versos 
pra 'nenos en catro partes : a patria, a cidade, o mundo 
e as cousas e os héroes. É tarnén un dos poucos autores 
~ue tén feito poesía cointüral do momento ao mill,or 
·porque depren.deu a facer versos con Paderne, poeta 

· ·popular de Outeiro de R.eí, e na poesía 
noool::ir o · ~oti'án pesa, pesa moito-

MANUEL MARIA 
Fidelidade á poesía e ao país 

Quizabes ·señas un dos es
critores imáis conocidos popu
larmeme ino noso pais, ·e to
cios sa-oemos que eres da Té. 
rrachá luguesa. Falanos taméñ 
do teu orixe social. 

t:u procedo dunna familia la
hrega mais ben acomodada. 
Na mina casa, canao eu era. 
neno, adema1s das terras que · 
hC101a en Uuteiro de Rei que, 
vinan mantendo a unhas once 
vacas, conrabanse a1guns to
ros e unhas 30 tanegas ae ten. ¡ 
das . A miña familia, tradic10- ·¡' . 

nalmente, foi unha · tam111a de 
subcaciques da comarca e de 
cregos e, dende o século pa
saao aos días de hoxe: pn
meiramente foi alcalde un t10 
de meu pa1, rroino meu pa1 moi
tos anos e as sesions do 
Axuntamento celebrábanse na 
cociña da miña casa a s:Ja 
morte, no 43, toino outro p< 
rente e ' agora eo un p1 1m.J 
carnal que tén uns 30 anos d~ 
alcaklí~. 

Teú pai, ademáis, líalle aos 
xornaleiros a .prensa .. : 

Nos anos da guerra e un 
pouco antes -plltoume con 6 
anos- había xornaleiros sobre 
todo) prá recolleita das pata .. 
cas e. pra ce rtos traballos co
mo outonar. Lembro que un 
criado erguíase co día a abrir 
a porta. Os xorn(!leiros esta
ban agardando, traballaban to
do o dia, ceábase e rieSpois 
de cear meu pai obligáballes a 
rezar o rosario e logo facía
lles un'ha lectura de "El Ideal 
Gaegon que era daquela o · xor
nal máis reaccionario de Ga
licia, que se non estaba diri
xido polo coengo Toubes, tiña 
nel unha influencia total. e era 
unha :ectura pr~ cor.trarrestar 
o que eles chamaban ·a mala 
preQsa ... 

Tí levas escrito uns 20 libros 
de poes1a, cinco ou seis de 
narracións, 1moitos artículos, 
algún .pequeno ens¡ io, e unha 
duela de cousas de teatro, 
¿qué senso tén, dentro da tua 
obra, escribir semanalmente 
«Andando a Terran? 

•Andando a rerra" é unha 
sección que eu fago con moito' 
agarimo e o que quera é dar 
unha visión. o máis personal 
posible, de Galicia, pero da 
Galicia real e non da que sal 
nas a1versas. l>uias. Dende a 
descripción dun val aos meus 
viaxes po1a t:)retaña, ondé to-
pei galegas, ou as saídas a 
::>uiza, onae tiven un gran con
tacto coa emí·gración -unha 
lia11cia trax1ca ~ terriole-. en 
·cada artículo fun contando es-
to que se chama un pouco a 
intrahistoria que, pra o que eu 
entendo, é unha das chaves 
fundamentais da historia. 

Empezaches a . escribir, al~· 
polos anos cincuenta, poesía 
esistencial, ¿qué relación ha
bería entre esas formas lite. 
rarias 1e a situación do move· 
mente social e p0lítico daquel 
intre no noso ·país? 

Do internado dos Maristas 
e o Instituto de Lugo pasei a· 
viv ir cun tío cr'ego, de voca
ción tardía; que tixera o doc
torado . en Roma con Cantero 

Cuadrado e que no ano 40 e 
.• tantos; sendo pro.fesor en Ma
. drid, fixo un discurso de ini
cios do curso que se chama,ba 
•Notas para una filosofía de la 
Falange" e a miña formación 
destes anos foi máis ben unha 
deformación ... de todos os ·xei
tos. e dunha mane ira . intuitiva, 
eu sempre me mantiven fidel 
ao meu idioma , meu pa i tiña 
algúns :ibros en galego e eu 
empecei a escribir en galego 
(a xente da miña mocedade vi
víamos nun errno, ba ixo da in
fluencia arrepiante do nacio·' 
nal-catolicismo, aquela asigna-

tura que se chamaba «Forma
ción del Espíritu Nacional·., un 
profesorado depurado ... l E no 
50 conocín a xentes que tiñan 
algo que ver co galeguisrno cc-
ma Fole, Pimentel, Anxel Xo
hán, un'ha persoa moi irnpor, 
tante, hoxe algo es·quencida, 
condenada .á morte aló en Ca
narias, a Iglesias A1lvariño, que 
era amigo do meu tío, e de
cateime que Galicia tiñ::i unha 
pers.onalidade, unha cultura, 
unha lin~ua, e que esto tiña 
unha personalidade, unh~ cul
tura .. unha lingua, e que esto 
tiña que ser fundamental pra 
o noso futuro. PrÉ1 miña xene
ración ~uña N :>vás, Novo
neyra e eu-, desorientada, -o 
esistencialismo penso .que era 
unha füosofí,a que traducía moi 
beíl a unha mocedade que per
dera an'ha Guerra Civi l e unha 
Guerra europea . Máis tarde, 
as causas toronse clarexando 
e fornas cara · posicións nacio-

. nali·stas despois unha longa e 
doorosa esperiencia de auto
formación, que tería que ver 
co desmantelamento organizati· 

... -- .. ,,,,,,,,,., .. ~ue formaba a nova narrativa. 
.1. que xunto coas teorías de Fan

{\On penso que foi o que nos 
· empurrou a orgaízarnos políti-
1 oamente. As pri~eiras . . reu

r'!ións das que teno not1c1a e 
ás · que asistín tiveron ·. lugar 
·aquí én Lugo no ano ,60_e che-

1 gai"ían a ciliar no que se cha. 
¡mou o .consell~_ da Mocedade,. 
polo 63, e a partir dese mo-

1 mento penso que , se empeza
. ron a perfilar distintas corren
' tes que por · un lado darían o 
PSG e polo outro .a UPG. 

·Daqueles anos ao que hOX4' 
é o MNPG, ¿qué pasou? 

·Déronse pasos asombrosos. 
Daquela, por exemplo, tente
mos· un plan de axitación que 
Iba consistir en espallar a 
,¡1ulticopista un testo de Cas-
telao .. Era unha ·causa nebulo

, sa e había un gran sentimento
: to de Galicia e un·has reivindi. 
1 cacións máis culturalistas que 
1 sociais. Logo todo se foi ciar!· 

flcando cada vez máis -ahí 
1 están os 1 O ptmtos de cando 

se fundou a U'PG, que nin SÍ · 
quer se declaraba marxist~-
hastra hoxe. Unha cousa quf'! 
me parece · .fundamental ·na 
,historia do nacionalismo é a 
fundación dos sindic.atos, xa 

1 
que entendo que na loita d~ 
.liberación nacional compre ter 
oraanizadas ás clases traba
lla:doras. Unha cousa que per. 

1 1sona·lmente me fai ter qran f~ 
J., n- trunfo do nacionalismo ga

'Jeqo é ·que oor primeira vez 
vo e politrco do g.ai11eguismo... ore too o talaba mono da sw: ten unhas forzas sindi·cales 

Sí, o galeguismo queda bo- · época .Pe secretario do Axun- propias. . 
rrado como organización. Son · tarnento de Mondarlz e dos ¿E hoX1e, diante do resulta
testigo do primeiro intento da seus ' ·via.xes a Portugal eon D. do do refe·réndum e ás portas 
moced.ade de organizarse polí- Enrique Peinador. -Algunhas ve- da~ Mur?icipais? 
ticamente, xui>tamente en Lu- ''.. ces que, tomando cuneas de O resultado non me sorpren-
90 no ano 60. ribeiro. ás que era moi áficio- deu, e penso que é moi impor-

Falache da jmi>ortancia das · 
influencias ¡personais naqueles 
anos ¿a quen destacarías? . 

nado don Ramón. Cabanillas. tante eses 60.000 nons que 
tentei preguntarlle pola sua houbo e que foron votos mili
propia poesía, daba respostas tantes, xa que ás forzas nacio
evasivas . nalistas, concretamente o. BN-

¿E GS ,pe11soeiros considera- PG non poidQ facer a sua pro-
Unha das PL·rsoas polas que dos hi$tóricos d0¡ galeguismo? paganda: negároselle os X"r: 

sentín unha grande amistade Si. Cll'tero Pedrayo, que. era nás de Galida, negouselle o 
personal e me deslumbrou ft?i un home cunha gran humani- te1eveso, prohibíronselles as 
Carlos f\.1asi·de, e prá miña for~ dade, unha gran forza· galega moviliz·acións populares. que
mación personal foi un home como o pode ser o Miño ou dando a campaña reducid'.' a 
olave e fundamental. No 52 e un- carbalio centenario e que uns cantos mitins. un pouco 
53 aue estiven en Santiago fa- contaba ailgunha cousa da Re- máis de propaganda, os votps 
cendo ·o servicio militar, púi- pública . O seu galeguismo era negativos multiplicábanse: . En 
denme formar culturalmen.te moi de dereitas, o mesmo que r.anto ás Municipais, e si f'e
na Biblioteca de Masi·de, moi o de outras persoascoma Cue- mos en conta que o elemento 
rica en temas galegos, e o seu villas, que cando o conocín ciudadano é relativamente po.u
sentimento nacionalista foi estaba terriblem'ente . preocupa~ co en Galicia e que nos ·Con
clarexador ora min en moitos . do polas conferencias de San cetros de vila e rurais conc'
aspe·ctos . Maside era un mar . . Vicente de Paul. Outro persoei- cense moi ben ás persoas ~¡ 
xista e ás 1primeiras persoas ro co ,que tiven gran contacto 0 nacionalismo dá con xentes 
que, por decilo así, se abriu foi con D. Vicente Risco, sem- honradas e populares, que as 
na post-guerra penso que fo- pre desconfiado e reservado tén. penso que se pode levar 
mos a Novoneyra e· a min. Te- ao talar de política. Pero ·outro moi ben a campaña cara adian-
mos talado moito, tanto na ca- perscina-xe pouco valorado e te. . 
sa del. como no desapareci·do que quizabes fose o máis na- ¿Cómo ves o ani•novo prás 
café "Español" e nas vottas cionalista que el.i· conocín foi clases populares? 
que ternos dado pola Ferradu- don Ramón Vilar Ponte, que Vai vir unha época dificil e -
ra, Maside, dende logo, tiña tiña moi vivo todo o proceso en principio parece que todo 
moi claro o concepto de Gali- dende as · lrmandades da Fala está en contra , cunha Consti
cia nación, moi ber\ asimilada · e únha coni:;epción do mesmo tución española que reserve 
toda a teoría política di Cas- moi militante e, dende logo, a pra sí cousuas que nos impor
telao, conxugado, penso · eu incomprensión dos seus Jillos . tan tanto como a ordenación 
que dun xeito correcto, co que A tua chegada, 1poi·s, ao na- pesqueira, _a da banca, os re
debe ser o internacionalismo cionalismo baixo ~unha pers. cursos mineiros; coa entrada 
pro) etario. ·1 amén ton.ocín bas- pectiva ~ntiimperialista. ¿có- no MCE; coa apertura, sospei
tan':e a aon Ramon Cabanillas. mo foi? ' to, de novas vías .pra emigrnr 
q.Ú.e era unha persoa moi sin. Xa e.staba en Mon'forte vi- -estou pensando no viaxe de 
xela pero que non talaba nin vindo e unha causa que me Suárez a V~nezuela- pero 
de poesía nin de poltic::i, con- impresionou moito foi a revo- sempre ternos algo que non 
taba anécdotas da sua estan- lución arxel1na e o benbellis- poden evita r: autoorganizarnos . 
cia na Academia Galega e so- mo, co'mo a toda a mocedade ~ . M. L A. 1 



ou 'ª pnmeira h , ' • , 
se van. Han d ,ora da tardt:: e medio do s' e est~r alerta ' ndexama15 sab 
duro que "dema 'electrónic:os aounc1os emi~'n cando 
rapaz, ceta~s e /asa rile a un, hA emigración ~dos ~or-
sarlle a rou a e 30 anos. que orne• ~coménta~ ma1s 
b1ne1r.o d p que trai 'na 1 agarda turno os un 

h e turno ma eta d a·· pra am 
c,.qrosos ·no e <JUe olla · e assel ao ~ 
espera ~ s que aumenf no en-tanto c - cara-
dunh ' unha mull r an as bágoas uns olios aper~a' ~?~ta de crrstai dªoºus Qenos do c:~:~ máis 

lor d , querer soltai' s que despo· - º. lado 
o pa1 ac, h os~ Os is b1ca 

.fo _ven qu'e ll~sc anse bai~~ do a~be~os saltan arree 
, pa1 a - sacan f 1 ngo d , · que non v· ol o os e tenta f ~ na1 can 
-enn d -· va p n or -t - "ª e , o pai d ra Suiza, •N zar a seu 

enamos pos tos dos nenos-- non o noso país 
es1, pero cando • e ¡raballo, cóm qlueren que 
esto". menos que pre les 'mell 

M

·11 · · nos ax · or 1 eJros d , , eiten al -
co e emigra t go ·ª sua famil" n es gale ' . mes que , se ia este mes- d gos , van pasar 
un 'd nos vai e permi 

1 

e Ourense...:_ pas·ar moi . so, •un 
votar. que n e o máis d pronto ,.--t:li 
coor d on. pens . uro v · e rosa · e mngu, a1 ser 
Xa ven coms como nos queen qu·e é de 
a o nos t ren fa maleta té- ratan ·ei , cer ver déixann~s ne1111os duas hoqui, pérdenno~ 

ha palabra catse no ,medio das lljl•rd~ndo 
como eml' ratannos cOma a pista, nun'. 

, ato; comag~anres,, ,así que zapatillas ou 
A , emigracióscravos que ' .,,,::O"' trataran 
soberanía qn~ un dos froítos ºJ"· 
nantio de • , ternos enrrib a falla de man de obra ba a. un ma 

• , rata. : 

Dende . calquer ºd pa__gando ·ret c1 ade suilza h _ rasos ,,..,,,. e egan · t . .-cheos os trabal , JIDal1Qs iserv· . ladores 1 ICIOS . .. ga egos, 
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Os principios de tren no Estado español .remónta_nse 
ao ano 1848. O primeiro tramo que entrou en servicio foi 
o sonado .«Carri.let». er'itre Barcelona e Mataró .. que se 
inaugurou . o 28 de Outono dese ,ano. Máis tarde. :-., 
Medrid-Aranjuez ( 1851) e Xixón-Llangreu ( 18_55). Xa n·:1s 
primeiros tempbs, públi_case unha Real Orden. con data 
de 31 / '12 / 1844. na que se establece:~_si rescate 1rnti
cipado de concesións. unha revisión de tarifas pre ovitar 
·ga,.,ancias abusivas. e. a fixación dos anchos da~r vias; 
nembragantes. había un articulo que establecla u11 siste
ma de (<concesiones ,provisior!lales d& las que podrian be
_neficiarse sujetos de especial arraigo». que deu lugar a 
inda be.n chanchullos e especulacións. Un·destes «suje
tos de' especial arraigq» resultou ser D. José Salamanca, 
marqués de Salamanca. que, sendo ministro. con_cedeulle 
amplas subvencións ao ferrocarr.il MadridTAranjuez, que 
despois el mesmo había de recibir en calidade de empre
sario e director da citada compañia. 

No ·ano 1868, :xa habla 4.803 _Kms. ~e ferrocarr.il. o 
que:Vén Qando un promedio de 340 Kms. por ano de t-en
dido de vías. habendo anes. como o ·de- 1859. que SEJ 
construiron hastra 800 Kms. Ben. Pois destes 4.803, non 
había un soio kilómetro de vfa férrea en Galicia. Se ve que 
o gran· capital (marqués de Salamanca. casa Aothschild. 
grupo Le Grand Central franéé.s. ·et~.) non til'la interéses 
xa daquela en Galicia como lugar de inversión. 

Hoxendía, ternos xá no pals unha carta lonxitude de 
tendiqo ( 1057)" Kms. asegún. datos de 1973). pero irnos 
dar algun~as cifras genantes de quitarmos consecuencia 

. ni.ngun_ha ~elas. 

-· 
CADRO l . 

-
REDE FE FERR~ 

OC ABRILES 
(1973) 

r, 
fjTAD~ 

GAUCIA ~PAÑOL 
... 

ims. ·· ····· ············ ·· ··· ·· ······· 1".057 l t>.o39 
Kms./100 Km2 .. .. ... . ..... . ......... 3'57 3'27 
Kms/1.000 hab. ···· ·····.······ ···· 0 141 0'49 

CADR02 

DENSIDADE DE 
REMOLQUE 

T./Km. brutas 
remolcadas por Km. e · 

dia 

-MERCANCIAS VIA~EIROS 

Monforte-Ponferrada 
Ourense-Vigo . ..... ....... . ........ : 
Monforte-Ourense . . .. .... . . ...... . 
Monforte-A Coruña . : . .. .. . ........ . 
Ourenllb-Puebla de Sanabrni . . ... : 
Odferise-Santiago .. . · .. , ...... . .... . 
Santiago-A Coruña .. : .. ". ... , . .. . .. . 
Vigo::santiago ................... ..... . 
Betanzos-Ferr"ol .... . ......... . ..... . 

CADR03 

11.500 
1.500 
9.000 

3.300 
1.700 
1.700 
1.000 

600 
.400 

6.000 
4 .000 
2.500 
2.80Ó 
3.800 
2.200 
3.300 
2.200 
1.500 

DENSIDADE DE~·· · 
C:IRCULAC:ION 

(1971) . 
Número . medio diario 

de circulaci(>ns 

MERCANCIAS VIAXEIROS 

M onforte-Ponferrada ····· ·········· 21'8 16' 1 
. Monforte-A c"oruña ........... .... . 8'3 1 17'3 
Monforte-Ourense · i • .' 15'7 16'3 
Ourense-Puebla de ~·~~b;i~·::::: ~ · ~·1 10'8 
Ourense:-Vigo ........ . .. : ........ ., . 2'7 28'7 ' 
Ourehse-Saritiago ...... , ..... : ... ~· .. 3'9 · 11 ·4 
Santiago-A Coruña .... ;: ...... : ~.~. 3'3 18'6 
Santiago-Vigo ....... . ;,, .. ....... .. 2'0 17'2 
Betanzos-Ferrpl :·.; .. : . . .... . : . ....... 2'0 14'1 

J . 

. / 

XAQUIN LOPE:Z:. FACAL 

A NOS.A TEJU\Ai 9 

cando os ferrocarriles eran privados, o o~p1tarpr1vado so
mente escometía· a construcción se lle vfa·-unha rendabili
dade clBra. 'ou se recibía subvencións e garantias nas 
suas in.versións por p·arte do Estado. 

Can.do os ferroc~rriles foron <macionalizados» a cousa 
seg-uiu prácticamente igual. En realidade, como nunca 
esistiu u_nha planificación na politice'· de transporte_&, o 
que primaba sempre eran os.intereses privados. As inver-

. sións er. infraéstruc~ura warja estiveron destinadas a fo
mentar o tran·sporte por carretera. As motivacións desta 
política estiveron vencelladas moitas :veces a e"scesos de 

· producción de cemento ou espansión da industria do au
tomóvil. 

En Galicia. aínda que.poida pare.c~r (Cadro I)" que.esta
mos lixeiramente por enriba da media espai'\ola ef1 canto 
a 1o·n?<itude de vías por superficie, este datp leva. a e.n-

. ~ rede ferroviaria galega constá de 1.057 Kms. (cadro 
1 ). e as liñas que a forman ·son: .· 

VIGO~A CORUÑA 1"1.8 Kms. Os ~entros niáis impor
tantes que u~en son: Vigo, R-edo~dela; Pontevedra, Vila
garcía de Arousa, Padrón. Santiago, Ordes. A Coruña. En
laza coa fronteira portuguesa a traveso da tlnea. Vl~O
TU l. 

, gaños. O outro dato. lorix.itude .de vias por 1.000 habitan
. tes é máis significátivo debido á gran dispersíón_ da po
boación galega. ·9 ahí xa imós piot que a media espal'lo1a. 
Ademáis un índice significati\(o e o n'trñero de .estaci6ns 
por 1.00_Q h. _e as ca'tro provincias están entre .as 1 !? pic;>r 
dotadas do Estado. 

. A CORUÑA-.FERROL-PONFERAADA 3.16·Kms .. aeica. 
as lindes da provincia de· León; deles, 46 Kms. son do :tra
mo Betanzos-0 FerFOI. Os'centros máis importantes que 
une _son: A Coruña. O Farcol. Beta'nz.Q.s. Lugo, Sa.rria, · 
Monforte: O Sarco de Valdeorras~ 

SANTIAGO-OURENSE~PUEBLA DE [SANABRIA, 238 
· KmS:-deica as lindes' da prov-lncia de Zamora, E o chama
do «acceso Sui:.de Galicia». Vai'Por.Santiago .. smeda, La
lín, O Carbailiñb~ ·Ourense e Verftt. 

VIGO~MONFOHiE. 178 Kms.; No primeiro tramo, 
Vigo-Guillarei. empalma c~ ramal fui-Fn;mteira portugue
sa. Pasa por V.igo,. Redondela. Porrino._ RibadavJa', Oureri- · 
se (onde empalma coá liñá OUREN._Sr:-ZAMORA
MADRID} e Monforte, ende empªlma coa vía MADRID 
~EON · 

FERAOL-XIXON. 155 kilómetr.os de1ca H.ibadeo, E o . 
único ferrocarril de vía estreit~ ·. en Galicia. A pesares de 
atravesar ceJl,tros tan importantes Como O Ferrol. ·Nerón, 
Ortigueira. Viveiro. Burela, Foz e ·Ribadeo. a pesares de 
unir (?) a Ga.licia con todo o ·«Norte jndustdal», sigue a 
ser un ferrocarril de vía estreita. Hai que ter de canta que 
o 13ncho normal dos ferrocarriles do Estado español é de 
«6 piés castellanos». éll.i.seña. 1.67 ms. Este ancho esta
bleceuse en . 1844, «para· pr-c;>porcionar a los ~suarios la . 
máyor seguridad y comodidad~>. Polo que se ve. a como
didade e seg~ridade dos viaxeiros do Norde de Galicia 
non tén impor:tancia. "Ei aillar Galicia de todo o Norde da 
Península. t;imoouco. 

Se nos fiiamos no cadro 2. verem.os q~e. en canto ás 
mercancías. ~ trani.os rliáís importante~:$on . Monforte: 
Ponferrada. Monforte-Ourense ~e · Qurense-Vjgo. En 
viaxeiros · sobrancean Moriforte-

0

Ponferrada. _ Ourense~ 
Vigo. Ourense-Puebla de Sanabriá e Santiago-A Corui'\a: 
todos eles por riba das 3.000 Tm-KÍn .. , brutas remolcadas 
por Km. e día. 

Se analizamos o cadro 3. v.em0s .na deosidade decir
culación ·o número medio.diario de circula'tións·. As liflas· 
de maior interés··· volven ser ' Monforte-Ponferrada.' 
Monforte-Our~nse e Ourensé-Vigo. - ~ 
· En mercancías. a . másima~pensidade correspóndelle a 
liña Mo.nforte-Ponferrada. rneñtra's qu,e en viaxeiros cd- . 
rrespóndelle á liña Ourense-Vigc;>. seguida d~ Sarítiago
Coruña, Monforte-A Coruñ~ e .Santiago-Vigo. 

Compre atgunha observacióf.· a est_es datos. A primeira 
que sor. · .... mente dun ano ( 1 ~71 ). e.seria interesantisim"o 
analizar ó l"' senrolo .destas cifré;IS nos .seguintes. pois es-

. tarla por apostar <i¡U.e aumeptan nos trai:nos «de penetra- . 
cióri» 13 saída de Galicia, a'sl como ne:> eixe d FerrolA 
Coruña-Santi~go-Vigo, disniinuindo de- xeito notable na_ 
Gfllicia inferior. Resultado evidente __ qa emig_ra<;::ión es~e-"":" · 
rior e interior. A segunda é q_ue ·os datos débense en graj:i 

· parte ao pésimo servi~io asistente. ;Se , ó . s·ervicio fo'f:a 
competitivo en tempo~cartos con orutro 1ipo de tral)~pr
tes: poderíase decir aquel slogan «Papá ven 'e11 tren», 
peró en Galici_a moitas veces é xogár a peleza ir e sofrfr o 
tren. · 

Claro que todo esto noñ é rnoi· a~. estr~nar. Denae"' 
sempre. as inVF~rsións ferroviarias foron moi ·precarias; . . 

No mundo. 13 tendencia do ferrocBrrir é a construir vfas 
con barras máis longas. de 72 a 300 nietros; e están a fa
.cerse; _esperien,c;:ias con ba·rras de 800 a 900 m. Tamén ~e 

·· tende a utilizar c~rriles máis pesados. de 60 a 75 Kgs.-m. 
Estanse abandonando os esperimentos de propulsión 

por turbinas debido fundamentalment~ á alza do precio 
do petróleo. e os derradeiros esperimentos sÓn en loco
motoras eléctricas; alcanzándóse veloc.idades de 300 a 
400 ~m~h. (o tren .trances T.G.V. «anda» a 307 Km-h.) 
Claro que todo esto sona a utopia eiqul, ,que.ainda hai tra-

. vesas de madeira en vez de hormigón·. na que se sinte o 
.- golpeteo das rodas nos carriles debido á o:>rta .lonxitude 
destes, etc .. etc :. : . · t 

O de electrificar o· ferrocarril podía empezar a facerse / 
en Galitia important3 «esportadorn de enerxfa eléctrica. 
e con un ha mínima parte da rede elctrificada. o ·de andar 
fac.endo esperimentos a 400 Km~h xa non. mentras non 
se cambee a infraestructura viaria. e.arquera que lea a 
prensa verá case todos os .días noticias nas que, a un . la
br'ego "1evoulle o tractor un tren, a outro matoulle as va
cas. todo en pasos a nivel. Tendo en canta a enorme dis
persión de poboación e minifundio das terras; é milagro
so QUe . non pasen máis oesgracias. Claro que ten que· 
ocurrir' unha desgracia en mortes dé peri?oas coma de hai 
uns n:rnses ~ra que se prohiba por decreto a construcción 
de· noves pasos a nivel : veremós. canto se tarda en cons
trufr paso·s a dis.tinto nivel pra soli.Jcionaros que hai ·hoxe. _ 

Por si non fora pouco a antigüedade do material ro· 
dante. a infraestructura viaria . precaria, a_ case nula elec
trificación. o pésimo servicio. as ínfimas condicións de ~e
guridade {recordemos o recente accidente de Redondela1 
a .Rente salenos aos galegas con UA plan d~ «descentra-

_ 11iación» . ·· · , · 
A Renfe pretende establecer sete zonas con outra.i: 

tántas cabeceiras de liña. Claro que estas zonas queda('. 
.reducidas a 6 porque duas delas .«tó.canlle» a ·Madrid. A 
Galicia mét~na como· ap~ndice de León xunto .con Astu·
rias. Zamora , e parte de Palencia; vamos. O· conocido 
como «r.oroeste» polos de~c·entralizadores. 

Tendo en conta que de Galicia ·salen todos os dias 
_unha chea de camións con peixe e gando sospe~tamos 
que o que se pretende é seguir fomentando o transporte 
por carretera dé ·carne e de peixe. Alnda que ao m·illor so
mos . mal pe.nsados. e .o que. se pretende é equiparar· a~ 

1 
mercanpías que che,gan aos partos galegas cas que che· 
.gan aoS- portds de León. Zamora e .Palencia. · 

Cando Galicia ten tantas afinidades xeográficas e cul
turales con Portug~I. cando .o pr~bl~ma de. mermas en 
penso de peixe e came están tan vencellado ca lerititudl 
do transporte·. cando os .problemas de tra~sportes de 
mercancí.as dende. a pra o~ portos ga!Elgos do Atlántico 
ten un ha importancia ·.tan· grande, o. preterder ·«descen
tralizar» Galicia e.n León, xunto con Astu1 ias. Zamora 

t · d · P 1 · d r · · d t 1· d par e e a enc1a, son a a emo (( esce.n ra iza or 
centralista». -

.. H~D~ ~·J:4j 

·FERROCARRILES 
~ 

,, (1973) 

GALiqA ESTADO ESPAÑOL .. 

Kms. ······ ··· ·· ·"· ··········· 1057 16.539 ~ 
Kms./ 100 Km~:." . .. ....... . . 3'57 3'27 

. ~ms./1 .000 hao. ,· .. .. ... ... 0'41 ' 0'4 
- . 

¡· 



Os mestre• galagoa, obrlgadoe il emtplfrr 

· Neste noso primeiro ano de esistencia, A NOSA TERRA informou de que ~<Madrid 
xa tén ·presidente>>" oU de que «Elnosa xa matou>l. pro tarnén de que a Constitución 
Española «Galicia non a aprobou» ou mesmo do «Significado galego do Prim.eiro 
'de maio». Cara·¡¡Jo ano que vén, elaboramos un balance preto do que foi o l ~78 pra 
Galicia. e foron moitos feitos que seman~lmente A NOSA TERRA recolleu. tratando. 
de facelo co meirande rigor e co tratamento periodíst_ico que consideramos mái~ 
.acaído. 

/ O 24 de ~etembro. nunha plata
forma petrolífera do Mar do Norde, 
cen traballadores. na sua maioría 
galegas. póñ.ense er, folga frente a 
Brow & Root. empresa· multinacio
nal r.orteamericana de bandeira pa- · 
nameña . Unha folga de traballado
res_galegos r.a emigración á percl,)ra 
dur.ha millora nas suas cor.dicións 
de traballo. coma aquela do 1931 
en Trintxerpe que se saidou con 7 
galegas martas. Miltores cor.dicións 
de tr~ballo r.un país alleo. porque a 
negaciór. do dereito a vivir e traba
!lar 'r.o propio país é ur. dos tributos 
que Galicia sigue a pagar'lle a políti-· 
ca .española. 

Si dende o que vai de século 
máis de un millór. de galegas saíror. 
da nasa r.aciór. e a emigración foi a 
válvula de escape pra os espulsados 
das suas terras. os despedidos das 

sir. bancos onde pescar. un feíto no
ticiab.le a todo o r.ivel do Estado 
como o paro. r.on o foi en Galicia 
porque «de cada cir;co mil «es
pañoles» que emig(aror. -según 
datos 0ticiais- nós. os galegas, re
preser.tamos- o 55 por cento». E ta
mér. por , eso, se no comenzo do 
século a poboaciór. galega repre
sentaba o to.64 do total do Es-
tado español. r.6 1970 éramos non 
máis do 7.61 ~ deiquí a dos anos 
reduoirémor.os ao· 6, 71 . 
- E os emi_grantes galegas non so

mente tiveror. qµe procurar traballo 
fora do país. senón que moitas ve
ces ergueron eles mesmos as suas 
propié!.S casas pprque como en Mac 

sustegui (Bilbao) ·«a xerite chegaba 
pero non tiñamos onde meternos.·· 
Ado(taba vir primeiro o home, des

.. pois a muller. o resto da familia. A 
vida facíase nur.ha . habitación e 
Qunhi-.-.. de catro vivíamos cinco 
.tam11ias alugadas... O qu~ dor-
mía na cpciña tiña- que s~ er-

1 
guer antes ca o dono da casa¡ 
e deitarse despois; así era o 
acordado. 1Pola noite f.acíamos;. 
os cimentos. os muros. e cando es-
taba o tallado pasto xa non nos tira
ban a casa» . 

Foi r.oticia. eso sí. que nas elec
cións sindicais a 'central nacionalis
ta ING conseguira máis de mil dele
gados, situándose a nivel cuantitati
vo mesmo despois das centrales es-

«DESPEDIDA DE ANO ·VELLO 
ENTRADINA DE ANINOVO» 

ANOSA 
tata1es CC.00. e UGT .. pero sendo a 
primeira en movilizacións e presen-

. cia nos conf.ijctos obreiros. As cen
tr~es estata1es apoiaban o Pacto · 
Social da Moncloa e a central gale
ga defendeu unha alternativa anti
capitalista e anticolonial e promo
veu movilizacións nacionais o 27 de 
xar.eiro e o 27 de xunio contra ci 
Pacto da Moncloa e en defensa do 
pasto de . traballo, realizándose 
asambleas. paros e ·manifestélcións 
.en numerosas vi.las e cidades
ga:legas, sobránceando á mani-1 
ifestación de Vigo, con mais de. 
·sete mil persoas, onde unha das. 
consignas máis coreadas foi 1 

•Corfi .. Ascón, queremos soliJ-· 
ción•. 

Entramer.tras. e ao berro de «To-
dos a unha» o 1 O l:le xulio tiña lugar 
no Ferro! unha manifestación festi
va promovida por UCD, PSOE e 
PCE e as suas centrales sindicales 
en favór dun chamado «plan de 
emerxencia» prá crisis da cor.struc
ción pava!: a cor.flictividade era 
unha ·constante en moitas fábricas 
do país -Ascón e Regajo en Vigo, 
San Remo er. Villalba , Corfi no Po
rriño. etc .- . O «'Plan de emerxen,
cia » da co.nstrucción naval queda
ríase en · mera propaganda política, 
a loira de Ascón despois de. seis 
meses saldouse con de_spidos e re
ducciór, de piar.tilla.. e dende o 12 
de maio. en que a patronal pechou 
Corfi -de testil-. os ·traballadores 
aír.da siguen a loitar pola reape-rtura 
defir.itiva e desencaretar a falsa cri 
sis que o grupo Violas. ir;tentou. 

·Como en «Confecciones San Re
mo». o'nde máís de 20 trapallado
rab houberon 'de ser readmitidas 
logo de demo~trar que a crisis ale
gada era ur.ha maniobra pra despe
dir ás traballado~a¿ máis COFlflicti-

. vas. como er, Corfi , afiliadas á ING. 
, A celebraciór. do 1 º .de maio po

larlzouse arredor de dt.ias altérnati
vas sir.dicais con claro trasfondo 

político. A 1 N G celebraría un ha :m 
nifestación Que contaría coa"~asi 

· tentta.de óitómilleiros de persoa 
c'uios obxetivos centrais se concr 
teban na defensa da autoorganiz 
ción dos traballf,tdores galegos. 
loita contr'a o Pacto da M~loa e 
reivindicación .de postas de tré\bal 
na nosa Terra. Cunha asistencia q 
se pode cifrar entre 1 O e 1 2 mil p 
soas· celebrouse a .manifestaci 
convocada polas centrales sindic 
les españolas e que cantou coco 

-~rs~ dos partidos PCF., PSG. M 
PJé, roG; PSOE, 'LOA. PCE (r 
PGP. e FRAP. Os obxet1vos da me 
ma. dentro.da dificult~de de defi 
los dado o 'éonfusioni.smo que fr 
leou ao longo de toda a marcha. 
rfan a devolución do patrimonio si 
dical , a defensa do poiecto de L 
de ·Aceión Sindical na. Empresa e 
problema do paro. 

O 11 de abril coostruiase a po 
pQC:ha a «X unta de Galicia » e fo 
malizaba a sua presidencia na pe 
saa .de .Antani.ó . .8.os6rJ. Oe~te >< · 
1fnstituci?naHz·arse uriha· t9rmu 
de descentralización administra 
tiva elaborada e da comenencl 
do· Gobemo españ'o!, apoiada ·po 
·todas as forzas de dereita e es 
querda, agás das nld'iamqnte na 
cionaHstas, que ao longo do an 
demostrou a sua inoperativktad 
e a falla de apoio e credlblUda 
de social. como quedaría 'be 

. demostrado co gallo do 25 d 
xulolo •. · , 

«A a.utonOm1a é un eng¡;¡no. 
nacio'nalistas non particip~mos 
dedah· 40 milleiros de galeg'os·p 
las ruas de Santiago. Era o «Ola d 
Patria» - ~ traballa'ilores. labrego 
emigra.mes: mozos e vellos partic 
'paron na manifestación que' conv 
caba o BN-PG tendo a gala ·unan 
midade :e entusiasmo. E á mesm 

. hora de Iniciarse na Alameda o me 
rande e masivo dos actos en co 
me1nora~16n da P.atria Galega. u 
has 7 mil persoa~ as~t(an no Obr 

á conc 
Xunta. i 
estatai! 
de ámt 
da ·auto 
siglas t 
nal» . p, 
ipal SOC 
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,¡ AllOi• na••· 

Contra e uAutopi-sta» 

RRAPDR . AROSAtRBBA 
unha m á concentración p(ogramada 
coa'-<asi Xunta, polos -partidos e sin.di-

! persoa 'estatais e· por aquelas forma 
se concr 
oorgaoiz 
~a legos, 
oncloa e 
de tr~bal 

de ámbito galego que apoiar. 
da ·autonómica, nun total de 
siglas ba ixo .o titalar·.!de «Dfa 
na l» . Por OL!tra .oanda nó c;ine 
ipa l 500 persoas' acu~iroÓn a un 

.tencia q convocado polo PSG. 
12 mil P piques de rematar o ano e· 
lifestaci e do -Referendum Constitucio-
35 sindic 'á' 
DU CO CO 

PSG, M 
PCE (r 

>s da me 
de defi 

m 1s da !Tiitade dos votantes 
os· abstivé'ronse e máis de 60 
otos for~n · n~g~'tivos . identifi-
1 na case totalidaae' cbs pre
s os do BN -PG. coincidindó a· 
iz ación xeográfica df"J vota:· 

o que f1 » co meirande indice de abs-
1archa, ón Galir.iA non aorobaba. des-

:ia na pe 
1 e~te >< · 

· tórmu 
lminlstr 
nenencl 
Jiada ·po 
na e es 
u~nte na 
J do an 
ativkiad 
edlblifda 
arra ·be 
o 25 d 

ngano. 
icip¡:¡mos 
tlegos p 
o «Dfad 

lto a .Constitución española. ~ 
a camp'atta Cóntra a c.;uota j 

res~rial da: S.S.A. -na memoria~ 
os, e a.movili~oión dps trae- C.rtoa dereltos, que afeotan aapeol•lmente lt muller, 
contra da mesmá; .a primeirm.· Aguen •In ae conquerir. · 
.artal as CC.LL. promcwen e f1AA der.uncraoa unha conversa pr. · ... lows>1 e apartamer.tos dur.ha esta
do leite esi"indo unha suba.¡tg.· vaaa $tre o senador Iglesias Co- .ciór. de inverr.o. Detras da socieda
o do mesmo. millares condí- rrat., que saira pola ·candidatura De- de ar.ór.ima, amparada polo propio 
e garántí,as por parte das em- mocrática . Galega, indo posterior- axur.tamento de Trives. falábase de 
s das co'ndicjóns'de. recollida. mente a engotstar a filas da UCD. e que había persoas tan relevantes 
meses despois, o 21 de tnaio, exe·cutivos de· ~«.Autopistas del coma o propio Pío Cabanillas: 
rábanse as elecciÓ.ns ás.Cáma- Atlántico» na que se traducía a vin- «UCD está detrás. somente así se 
Qrarias con todo tip.o de' ar.ga- ·culación do senador aos intereses comprend~ a actitude ·do alcalde, 
s caciquHps, resultando· vence" . dos monopolios e ao capitalismo fi- do abogado que. nos vend~u a nós. 

as candida.turas promovid~s nancieiro, e na que ~e comprometía 
1

do ser.ador José Quiroga. natural 
ersoas ligadas .á Administra- · a interpelar ao. Goberno en defensa deiquí ... » 
española, ás vella·s «Herma'n- da Autopista . Tamén ao encetar o E 'tamér. a especulaciór. chegaba. 

S>l. ás chamadas coop.erativas ano. 166 veciños e~n multados e á illa de Cortegada. propiedade de · 
0 e Feiraco), ao.s granc;ies pro- catrn detidos nos diversos enfrer'lta- dor, Juan de Bor.bór. . porque no seu, 
nos ou aos «influintes» . Ai"nda . mentas' coas FOP en oposición á dJa lla «regalaran» ao rei Alfonso 

sindicato nacionalista Comi- mesma. E en xunio. novps e...tre.éi1;s~ XIII. e chegaba da mar. c;:!un conoci-
.Labregas acadaría'·547 repre- mento.s deror. un saldo de ~-2 Jeri- . do cor.~ella l · santiagués especialis-

labrego r.tes en toda Galicia, demos- dos, dous deles de gravedade . tas nestes negocios: País Ferrín. 
os partic o ser .. o :ori.rn~iro sindicato da «0 naso problem.a é un proble- E máis aló da illa. a lagoa de'Val- · 

n, cu·n porcentaxe de · vocais ma caciquil de enfrenta mento cúci doviñ0. r.o Ferro!. tamén foi punto 
Qo e Ourense dunA25 por c~n- capitalismo salvaxe que non raspe~ de mira dos intereses privados. ou o 
9utros sindicatos. como as ta as suas propias· leises» .. Era a mor.te de Figueirido. e~. Ponteve-· 
A. SAGA. SILGA e FTT. saca- cc::inclusión que tiraban 0~ ·v~ciños dra. me.smame.r.te comunal. adica-

s en co respectivamente 153. 158, 42 diante da ocupacón dun ma'nte de do a uso militar . Er, todos os casos. 
3lega. u representantes. mar. común por Meisa. S.A. des~i - as clases populares der.unciar. e re -
. no Obr o 5- • 1 eu numero 1. A NOSA TE- nado .á construcción de «bunga·- c nmar. 

Foi noticia durante todo o vran o 
lume que iba achandando milleiros 
de hectáreas de monte galega e o 
naso país. en gracia p moitos inte
reses cor.xuntados. iba queda.ndo 
sin ur.ha das su as fon tes de riqueza. 

· De.nde as actuacións irregulares 
dos xurados clasificadores prá de~ 
voluciór. dos montes comunais ás 
parroquias. hastra os intereses eco
nómicos dos madeireiros . ou a pe
netración capitalista no agro. ,Que 
busca terra. a ermo prás suas esplo
tacións. ou as redes do caciquismo 
político están r.o orixe do fatalismo 
que frente .. ~os incendios asumía 'o 
labrego galega: «Se nor. arde este 
ano é o .ql)e vér.; o caso é que nos 
funden como seña >,> . 

«Amiguiños. amiguiños. pasade 
outra vez que aínda hai esperanza», 
e o pesqueiro «Mar Or.ce» tentaba 

· engar.char ao conxelador Marvel 
ar.tes de encallar,.nas illas. 27 rra
riñeiros morrlan o 27 de xaneiro na 
Ría de Vigo. Así escomer.zaba un 
ar.ó difícil pra os .traballadores g·ale
ges do mar. A presencia de barcos 
estrar.xeiros collendo a nosa pesca. 
os ..acordes gubernamentais con 
Marrocos ·favorecedores dos gran
des armadores. a perda de ca'ladei
ros pala ampliación das a~as 
xurisdicior.ais da Comunidade Eco
nórriica Europea (CEE) . a falla de in
terés do Goberno español en nego
ciar a concesiór, de licencias pra os
'pesqueiros. e por fin. o temporal. 
dan un balar.ce certo dos soios que 
quedaron pequenos e mediar.os ar
madores que nor. souperon enfren
tarse á potítica er. favor dos mono
poli~- ·e sobre todo os mariñeiros. 
na defensa do seu posta de trabailo. 
que por · prime ira vez protagoniza . 
bar. folgas reivindicando seis días 
de desear.so ao mes nos pesqüeiros 
do día do porto da Coruña e un con 
ver.io laboral.r.as bakas do porto de 
Muros. 

Unha das grandes constatacións 
do ano foi saber que contábamos 

· con moitos recursos mineiros e. 
como cor.trapartida. que todo esta
ha en máns alleas -as minas de 
Wolfram de Santa Comba en máns 
do Banco Central. as de chumbo e 
zinc de Rubiales. a de estar.o da Pe
nouta . as de cobre en Tauro. etc.-:
e que tamén todo o mineral sal de 
Galicia sin transformarse eiquí. xa 
que, ademáis de comprobar «in si
tu » en múltiples r~portaxes as pe
nosas condicións de traballo e os 
fraudulentos xeitos de apropiación 
dos terreas. en nifigún dos casos 

·e~tá previsto o procesamento meta 
lúrxico dos diferentes mir.erais. ·un 
dato máis, «coa prod.ucción de lig
nito das Ponte.s e Meirama. Galicia 

· pasar:á a produdr pérto de catro ve
ces a producciól'l total actual de lig- . 

_ nito do resto de Estado esoañol» . · 

O 27 de malb. máis de 20 presos 
na cárcel da Coruña recurriron ás 
autolesións pra deixar en constan
cia da r.egativa dunha serie de de
reitos nese centro. ·Algúns deles 
houberon de ser internados en di ~ 

versos centros hospitalarios por 
ir.xerir pilas. culleres, etc. A fins de · 
autor.o celebrábaselle taryién un 
xuicio a membros da COPEL: «Non . 
tivemos tempo de talar e.o abogado 

· defensor. xa que somente nos de
ron cir.co mir.utas e r.on nos cono
ce. fornas maltratados e secuestra
dos pola policía. os que trafican di
visas andar. soltos. se o-,que quere
des é o r.oso san~ue. veleiquí o ter.
des» , E Xosé Antór, Sánchez proce
deu a cortar as veas diante do tribu
nal. 

Tamén serían obxeto de informa
ciór. feita directamente por A 
NOSA TERRA os delincuentes 
xuver.ís, os er.fermos mentais. os 

· homosexuais, as drogas ou as 
razór.s do · alcoholismo. 
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ANAU~ DliN ARTIGO. 

A NOSA .. LINGUA DESPOIS 
~ . . -

DA CO.NST.ITUCION 
:'! 

-NO.VA. SITUACION LINGUITtCA 
Se ben é certo ·que as nosas xentes van en progresivo 

avance cara a recuperación da · nosa ·identidade, non po
dem'os negar que o galega aitida sigue nunha situación B. 
Ouere isto decir q'ue ·p_ra esa poboación domesticada na 
ideoloxía do poder. a f.ala do traballo, da casa, da rua, nqn 
j máis que símbolo ·proletar(o, de incultura, de baixo sta
tus social, en definitiva, de homes marxinados, namentras . 
que o castelán representa o pod~r, a riqueza e a cultura. 
Esta situ·ación de dominio dunha lirigua sabor .de outra 
chámase en temas lingüísticos diglosia: 

Como é a.ntidemocrático someter o idioma da r:naio
ría 6 da minoría, sería plena xusticia e dereito fundamen
tal do noso pobo que o gal ego . ficara dunha vez e pra · 
sempre no lugar que lle corresponde. é decir, no primeiro, 

10 OFICIAL. Pero pra chegar a iso compre covertilo o~ri~ . · 
gat9riamente en necesario. Agora perguntá eu: ¿Tent~ a 
Constitudón oficializar a nasa fala ou reconocer a e~1s
tencia de duas linguas? ¿Ca uso indistinto solucionaria
mos o probréma? Pra respostar a estas preguntas bote
mos unha aliada 6 apartado terceiro do artigo tres: 

' «A riqueza das distint§s modalidades lingüísticas de 
España é un patrimonio cultural que, será obxeto de espe
cial respeto e protección». 

/ . 

No fondo, no fondo considera esa «riqueza comq 
algó característico e. peculiar, pero non corno fundamen
tal pró noso país. E·ese é un erro intencionado. O imperia
lismo sabe moi ben que si se lle toma ese tesauro coma 
algo máis que unha simple modalidade pode i'nclusive 
xurdir unha ampla concencia ·nacional-popular, por isa 
adimit~ o respeto á cultura galega sempre que non le'v'.e:·a · 
cavilacións de tipo político-social e pra asegurarse de que 
tal causa non ~ucede - non lle .dará soberanía sinón única i 

M -ANUEL LOPEZ FOXO 

IDIOMA 

·~ 

~rs:%''.11;~t. 
·· ... { ·.": :··· 

exclusivamente prptección. Se aínda .non está claro, for
mulémonos a seguinte pergünta: ¿A quén se protexe? 
Evidentement.e. 6 que fica por debaixo, q que é inferior. 

' Tales m·aniobras. logo. somentes conducirán, todo 
máis, a unha cóofi¡rialidade. E con isto o problema lin
güístico galega seg.uirá igual que agora porque, dixera o 

escritor Paco Rodríguéz, «a. situac;ión dunha lingua domi
nada está sempre determinada pala presencia de oútra 
dominarfte. Só facer.do des¡:¡parecer a que fundona como 
asimilacionista e dominante do -contesto social podare
mos ·lograr a n'or~alización total da nasa» ( 1). A oosa !in
.gua despois da Consti_tuci6n non ?!Cada,: nin mqito menos. 
o dereito de oficial senón a legalidade da sua rnarxina 0 

ción. · 

. A xustificac-ión destas verbas ·reside no··.«amparo» 
que van prestar á cultura de Galiza. c~ndo ésta riori tén 
dereito a vivir eternamente amp~rada. e r.eside na auto
no.mía colonial cando a autodeterminación é o único ca
miño pra acadar a soberanía nacional de labregos e ma
riñ~iros. ¿Qué terá que ver .. esto co outro? Pois moito. Xa 
ninguén dublda de que a problemática cultural que esté a 
sofrir a nasa n·áción tamén necesita unha solución polftica 

· que non veña :ae Madrid nin dos seus delegados. En resu
midas. cantas, o dominio de denantes con outros nomas, 
ou de outros xeitos. a mesma causa. 

, Tema aparte serla o 13nsinc do galega, en galego ou 
galega. O primeiro quer decir que haberá . .$Jnxelame~te 
unha nova asignatura, o segundo unh·a simple traducci6n 
de «castillo» a castelo, e,. finalí('lente o terceiro un ensino 
feíto por' e-pra Galicia. Por suposto que os nacionalistas 
~stamos co de°rradeiro. Nembargantes, tras da Constitu- , 
ción tampouco veremos cumpridas as nos~s ·aspiración~. 

Veleiquí. pois, .o que recolle o devandito texto constitucio
nal: vixencia do dominio lingüístico e da escala con conti
dos inaxeitados á rea.lidade galega. todo elo baixo· outros 
·nomas·, claro. 

( 1) Cooficialidad~, un ha nova táctica asimilista. A NOSA 
TERRA n.0 1 R. 

AS CERAMICAS DO eA$ 
TRQ .@E AS DE SARGAi 
DELOS a ESTAN FEITAS 
CON 1 ERRAS GALEGA§ 
AS IDEAS E A CIENCIA 
·aUE.LLES PROPORCIOI 
·NA O LABORATORIO DE 
FORMAS DE GALICIA-0 
E O SEMINARIO DE ES 
TUDOS CERAMICOS <t) 
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~~---~EUSKADI . . , -... - PAISES CATÁLAN5 -

_, UN ._ A.-o .. ' -1978~ · CUMPLEANOS 
E . CABODANOS 
DE ·. CATALUNYA 

• EMILIO VEIGA 
lste joi ano tje cabodai:10S en Catalunya. , Ao longo ~ 
:do 78 q~e. remata, cumpriuse o prim~iro anq do 
·restab.lecemento da Gelíleralitat, o sinxelo balance .dá 

:fu. ·no lado pPsitivo competencián . .m oito áreas 
,, funenll , ~r en Alzaga (vih de Xete). 13.1.7~. de ' sentlcío, e no lado negativo, a falla de valoración 

OARSO económica nistas competencias, que falicita a - - - mín ; en.. lruña, o slogan cque . 
A aparición dos-· se '\laya.t•, ranzadó en principio exercitación OtJ posta en práctiGa das mesmas. 
comandos autónomos por Eit·'"'· fíxoo· seu unha grar'. Papá Tarradellas tamén cumpriu o seu prim.eiro ano 
como,., nova forza armada parre da esquerdá d& Eu8tmdi. de estancia en Catalunya despois 
no paa.orama político de.- denc~ os-'an·arqui-shs de A~" da suá volta do esilio: ' 
Euskadi, 'véñense engadir taspJla hastra lK'I. ~osteri.~ro- ' · un longo ano no ·que os e;:.- to tivo contrapartidas: non hai 

1 • , _ménte, tanto. a mamres-tae~I n t.a. láns tiverolÍ dabondo pra co- "'19' esquecer que no trance as espectacu ares acc1os ,,.,.,,nvl'V"j:t,da polo ANIV PS 
oyv ~·..,_ : • ' nocer o mito e ver nél o r J- houbo- que ,renunciar · flaman-de , ETA (·político-mil.itar) . oc.E. OR1f e PT en BiL 1·- · . . ·t .. 1 · - d · - t · d 
b orno a contramani·festa- 1t1co, cpm~ . o m1 o, era_ e temente ao ere1to a au o e. (asálto ao Goberr\o ~6° c ad :i . .-0- ·A,+v.anda nostre pres1dent», o presiden- terminación, á iaea dos pg·:sos 
el n convoc a ts µo - d d · ol 't" , · -Militar de Donosti, .. ,, K .. · 0 tasuna non ·!J<>za- t~ e to os, como P . 1 1co e Catalans e-'a_o concepto nac1on 

· d h · t .por ·6J erri -- . ª pop·ular Apenas o político de Suárez en . Ca- mudándoo polo eufemism9 na· secuestro un a av1one a ron uo apo10 · . 
1 

. N - · d . Iidad · 
' ·" · ··lleiros na seaumta ta unya. .. on_ e arrisca o ase-., c1ona e. -

pra asulagar Bilbao en _escasos mi ..1:.... poli'8%0S .oa gu~ar que a sua pop,ularid~de ,.¡¡:: pra ser noticia¡ tamén Ca-
, propaganda ·Contra .da · 9". medio . ovs - l:iaixou molto, e,. el, consc1en-

9<>. neta nista últh:na-···fori:íl'I :;OS te delo·, non p· ensa P- T. esentar- talunya deu elem·ento_s . . o pior 'G(>nstitucióilj 1ódo elo r accidente do mundo contabi-
. no marco a·e contrnu1áaae- ·asistentf:ls. Be ás eleccióris de presidente )izado , iste l!lno 78 pasou pre-

d . , _da Generalitat~ que x;a_ tén .da- cisamente no camp"i-Óg .tarraco-
á campaña e e.xecuc1ons '.KONSTITUZIO HONI e . . bon do con pasar á historia co- nen-se . aos. Aftaqaes. As aua~ 
emprendida tras do . . :Os asaltos de ~'° ~~~tico- mo -o home qUe lle volveu a e media do once de xulio, 148 quince de xunio pa"sado militar) a emisoras de ra~IO G.eneralitat a Cata lunya, ncs, vernneé!.fltes ·morríañ al:;>rasados 
por ETA (militar), así de televisión e salas de eme , Gdentrós, pensia-- •mlsión . cum- ao estoupar perto '110 camping 

t Os Cada P~eron. xunto cos numeroso~ priaa•, 0 q1¡1e equivai ª rter;ir un camión cargado de propile-
como os a rae mitins celebrados e__[1 Euzkad1 deixar organizada t..inha Gene-. no. Os cadavres cunha estraña 
vez maiores, delimitan .n-ola abstención e polo NON ralital cunha base co11servaJo-

1 
A d t -- t 

1 " d 'ra· nunha .Catalunrya que · vo.--- cor azu ··· es ruccion, 0 -o marco de vio encia no orden do día o te~a .ª tál. Lembraban a Hiroshima, a 
no que vi:ve Euskadi. Constitución. Sobrancea, amais ..tou prog~esista. _ , oidade xaponesa ·mártir da 

11 t da propaganda mural real.za- Niste ano.- eu remarsaría_ o •-bomba ·atómica. · 
Pare O a es o, a -da por EMK, o mitin-festival ensino obrigado do c¡;¡talán, Qué talar deron 'tamén os 
campaña pro-estatuto celebra<to por Herri Batasuna que por ~rto, xa está na prác- escándalos financieros que ei-
encetada ~olas forzas en Anoeta, que xuntou arredor tica ' cáseque totaln:ieryte nos quí se re~istra_ron. En .febr(;}iro 
autonomistas, quitado das 15.000 persoas e o m?n- ~lyersos mveles: Ha1 que con- descubríase- 0 «affaire» Mun- ' 
Herri Batasuna e LKI, tÍ:l){e - reallza~o por ·Eu3 karhko ta~i_lizar tamén 9 anteproiecto taaas, que consistía en pagar 

Eskerra, na · ·Feria· de Muestr~s 'de estatuto de ·Catalunya, que mediante roda de intereses 
ini~ian a dinámica ae Bilbao•, .por onde, asegun :asegún todos os . ol:iseryadores anormalmente 8ltos .. · Desp9is 
do arío 1.979. a maioría dps periódicos pa ,a_· :é suoerior ao 011e · funcionou rlP. trP.s ~ mP.ses de cadea: Juan 

MAIS REPRESION · ron máis de 100.000 persoas. coa- !RepOOrk:a: Ago(S . xa -so"'., carlo8 Mt¡otadas Prim:·: saía en 
Acarón dun número -non de- Os resultados, fundament-al.... 1mente falla que en Madri<;t norr libertade ~1xo tianza de catru 

terminado de mortos pola ac- mente o alto porcentaxe '. de ·'<> recorten. Claro que todo is- millóns de pés·etas. O . escán
ción de EliA (policías, confiden- abstenci_ón ª!1 ~afarroa non 

:ESP'AÑA 

dalo -podía. sul:;iir deica os_~1 .500 
·millóns. E·n ·XÜnio, destapouse 
un fraude fiscal -:-de '!Jlil mi
llóns. ' Aos tres responsables 

. que s·e ·atopátf, (ftten sabe :Qri-de, 
caialles a multa de 6.000 -mL 
11ons de p~setas. t., por s1 es· 
to non daa aondo, a cá,rce' 
Modelo, cjue asegün o Dir.ector 
de lnstitucións Penitenc .arL1s 
é o modelo do que · -n,cn debe 
ser unb-a cárcel , fo1 , esceM
r.io de: si:icesivas _fügas, a ' máis 

· esp·ectacuJar o 2 de XU'.l ' O, que 
· fuiron 45 reclusos · po!a~ ajean· 
fari'llas. Foí tamén escenario 
de múltiples autolesións. ma. 
tíns e ·mortos en estrañas cir· 
cunstáncias; a última delas 
corítabílízase o tres de naJal 
xa rematc:ndo o ·ano: ·Pan!,ce 
ser que por abuso de drogas. 

E na vergonza poolít1ca co
lectiva, hai que apuntarse o 
ate.ntado contra a li.bertade ·óe 
espresión que significoti o con. 
sello de 'querr.a contra Els Jo
glars, o día seis de r.narzal ve
ríficábase is'te consello de 
guerr-a contra dos .catro acto
res do grupo; unha semá an. 
tes o mesmo Albert Boadella, 

· dir~ctor do grupo, escap·ara 
do h.ospita:I vestido de médico. 
Segundo· a acusación, a obra 
•A ' Torna,. contiya inxufias ·ao 
ex·ército. A sentencia conde
nou a dous anos de cadea, fei
to qu~ desatou a maiór c.am
·paña que pola lihertade de e~
presión deica agora . se real!· 
zara en Cafalunya. Popul:m. 
zándose unha máscara repre
sentante da traxedia greqa a.un 
brochazo vermello que lle ta
pa a . boca, símbolo -do que 
podiamos calificar o slogan do 
ano: •·l.:lbertade de espresión• . 

.' 

tes~ mcluso tres membr~s do pode considerarse homoxéneo 
exén:ito entre eles un · xene. xa que nalgunhas. zonas a _a?s
rall.. trece mortos pola8 Forzas tencló.n tiña car~cter pohti~O 
~--~ Público é o tJalan~ de esquer-da, en zo.nas rura1.s 
~lste! "ano, recen morto Jose monopolizábao· a •Alianza Fo-
Mlgue:I Señarán •Argala~ _ e_n raJ Navamn. 
AQglés _parto de Bai.on&- '6et:i llAI EUSKARA'fH 

· Suarez ten· medo, 
· - "" ÍI MARIA ALONSO -datá axeitada prá renovac1or dos mortos nerteneclan a ET A As protf,!stas das Federa· 

(ftrillmfJ;-, 'fJOtlS' aos ·coman~ clóns de lkastol41s e da Fede
autónomos, tres persoas . mo~- r:aci.óA de E-nsinantes de Eus
tas pola acción indiscriminada !kadi (IE)lllJAS.JSl'J1EiE) · J>()fo nulq 
da policía dous nas festas de apoio ·con-Cedido polo gobemo 
San Ferm'ín ~n lruña e urt~a .marearon o ámbito · cultural 
rnuU.er en Arrasate. deste ano. O secuestro do De-

A represión atinguíu, tamérr -~egado de Enseñanza de Do·· 
ao Estad~ francés. Asi, ª es- nostl,· señor Crespo, deu ori· 
tradicclon de Aldalur, militante xe por outra banda a que ·arJ. 
dos comandos autó~omos, de~- tes de dous .días o goberno 
l!)ois de oheQar terido á con_'l•· <lera os 350 millóns que esta-
~l'fa' de Uoojbane Garazl. a8f ban pron:ietidos hai meses prás 
~orno ·os ase~inetos de Agur~- 'ikastolas. A campaña .escomén-
zan·e Arregul, muller do e~-mi- zada pofa •·Academiéf da Lingua 
litante ·de ETiA, Juan Jose ~t- Basca•, Euskaltzaindi·a no mes-
xabe ·e de José Miguel · Bena- de xunio 'baixo do lema Bal 

, rá.o. destacado dirixente .de Euskarari, Sí .ao Euskara. deu 
·C.11A (mi:lltarJ. A actuacaon po.. ·'to0rixe a unha ·re.s:tra~ ck 
liclal e Cle gr:upos de e.strema· :mpyilizacións populares cunna 
dereita ·vi use arrequentad'~:ftras asistencia de máis , de 40.000 
da 'po&ta. en _vigor dos t,amo~Qs . pers_oas no fesUval mestro ce
quince puntos· de Martm Valfa. 1Jebrado no campo .de fútbol ~e . 
E a elo que se deb_en, s~~undo · San Mamés .. 
a policía, a desart1culacion d~· : IJ\loutro ·orden, xurdiu a crlsis . 
numerosos comandos de. -ETJ:\, da · .prensa basca, funélamental· 
'maiormente ·en Guipuz~oa 1 e. mente, do semanario "«1Punto 'J 
Biskaia, pro tamén en Nafa- Hora• dirixioo oor Mirentxu 
rroa' . e Araba· {seis en Nafa~ ·Pifr.r-Oylen: qruña, xa prá~tlpamen.: 

, /rroa, catro en ·Araba) nos tres te ciesaparecid6, e· os proble-
derra~eiros mes·es; mas , laborais e · P.cpnómicos 
QUE SE VAIAN , ·al:J"eCJOr .ao mar10: •Egin•. Polo 

As dive·rsas .actitUd'E)S lrentff que parece, unha corrente p~~ 
:.: da loita armada de ·~TA: con· tendería transforrriar o penq-

denas: sin · res·erv~s .por p.~fe . dico nun portavoz da esquerda 
da· PCE, ORT ·e UCD, e o apoio abertzale, mentras- a outra. en-

, por' ;par.te . {a ezquerda a~rt-- "tre ,<lfltras .. razons tanto politt· 
. · :Zfi-1-e·,, están a cristalizªr -UQrtt cas como de financiación " s·e- . 

. ~ ~-· da., .proposta >de -~r~Ua'. .~ · · ría partidaria de facer de 
·cfirJts· ,..t;f"A'.· {militar e ·PQIJt1.~- _ .. 1Egín. un periódico pra toda a · 

·, ~ltttar) ·· do 1Cons·e'llo X&rnl \ta•s .. ' es·~·uerda basca. 
' .. ' ,~ ~:._T:ras 'das • festa_s do:San Fer ... · 
. ~- . .:. -·~ 

- ' . - dos axll(ntamentos. Dende -lo·· 
O ano do desencanto, 1978, arrem.~ta cunha . go, se as duas campañas elec-
incógnita que xa prácticamente oon é tal. ¿Que- nos· torais han de ser di~~re~cia:-
prepara o futuro político?: haberá elec6ión xer:ais · das,. tal como ben~f1c1ana -~ 

· · , d f b · · ·· dere1ta, mesmo ca1he-: cons1-segurameqte na derrad~1ra sem~ e_ e retro, . de-rar qae esta data de abril. 
municipais . algún tempo despo1s, destes .resultados po.de ser prematura. 
combinados· deducirase a masa lexislativa . Conolu do pois 1978, o. ano 
do parlamenté> nun ou outro senso-a~egún seña 1 da C.ons,tituci_ón e tamén o 

. , · ~no no que importantes sec-
a· relacmn de forzas. tares da poboación tomaron 

A decisión de ádrantar as cipais7 -Sin · peligro. de ~r~o. condencia de que a realidade 
~leccións xerais ven fÓrzada pódes·e ?prono~ti_ca~ . qu~ . a~ r:ian está feifa somentes de 
ipola dificultade do partido do eleccións mumc1pa1s oca&aoi- boas palabras, . os par.tidos no· 
Goberno pra obter 'o vota de narán a victoria da esquerda. , füf<:.os mai·or1tarios ·botarans~ a 
investi~urua necesario no Con- .A puplicación dos seus resul. unha carreira sin freno a .. pro1 
greso dos diputados . . Sin o tados dañaría seriamente os ·da confirmacMn do voto, Am
apolo das minorías, curiha _ cri- proi~ctos de Süárez_ •De xeitc plós sectores do electorado 
sis interna n.o propio, partido. · que a UOD non ~?de c?rr_er son hoxe unha incógnita, e a 
e cunha dereata que veh a¡:>re- ese risco. E os mais opt1m1s- considerable abstención' do re 
tando, a UCD somgnte .Pode tas falan do mes de abril._ xa feréndum pode devir un fac. 
tratar de ·recompoñer a. sua ·ce·lebra1fas as xerais, como tor decisivo. ·· 
ima_xe.. Pero a convocatoria de-==::====:::;:==================~ 
elecclóns xerats e unna apps-. 
t~ - torta qu~ / leva canda · ela 
un fato de consecuencias gra. 

' ves: .Prim~iro, paraliza a ne
.9ociación· clos estatutos -nos 
dous casos máis · urxentes, os, de_ Cataluñya e Euskadi, ben 
distintos uh do outro pero que 

- -non admiten demoras por · ra- • 
zóris diversas. Os ·testo.s dos 
estatutos que· teñen que 3er 
sometidos a debate · no c'on
gres·o cairán en ' mans- de no
vas parlamentarios por medio ' 
dá Comisión de- Asuntos Cons
titu:eionais ·e quen nise ·intre 
a integre. Dutra dúblda !lOn 
disipa~a ¿pra G'.án·do . as mu ni-
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,A nova ·crisis 
ido petróleo 

• JJ. NAVARRO. LL. MOIX 
A suba do precio do 'Petróleo acordado hai días primas e países depauperádos 

suxetos ao xogo dos· máis. 
eolos países da OPEP (Org~nización de Países_ 
Productores e Esportadores de Petróleo) .A-sí. na nasa década. a capa
reunidos no ·emirato · árabe de Abú~Davi foi un fo.rte cidade de maniobra internacio

golpe económico .. pra o~ e~ta:dos industriais 
capitalistas de América do Norde 
e Eurppa Occidental., 

Esta suba de precios, dunha 
cuantía do 15 por cento en 
aumentos ' graduais ªº longo 
do 1~'/!:I, cnega nun intre r¡o 
que a economía e a xeopolíti· 
La ao · bloque capitalista es· 
comenzaioan a adaptarse á -Si
tuación derivada da crisis da 
enerxía sunseguinte a gu9rra 
árabe-israelí ae Hl73, e á to· 
ma de conciencia dos países 
productores ·de máterias pri· 
mas do seu pape·I clave no 
sistema económico mundial. 

. Todo o circ1,1ito económico 
mundial está baseado no pe
tróleo e estarao a1nda algúns. 
anos hastra que novas rncho
loxías o · sustitúan, xa que ') 
chamado u ouro ne~ro" P. o mo
tor da industria manutactureira 
e do transporte de mercancias 
Así pois, fluctuacións do seu 
precio non somente _ ate~tan 
ás ganancias dos países capi
talistas. senón tamén, ás balan. 
zas de pagos. -xeralmente 
fráxiles- dos países do 'fer 
ceiro Mundo, que non estan 
avanzados industrialmente nl!I 
teñen materi.as primas propias. 

\ 

laOO$ rn·ediante a aepredac1on 
das suas materias primas ou 
!'\ mori'opolizaciún dos seus 

nin independencia política pra 
11e~ 1mponeren as suas cond1 
cións aos países desenrolados . 

A CRISIS ·DO 73 

Hastra 1973. o sistema eco
nomico mundial l<le1xando apar· 
te os paises do «campo socia· 
lista») baseábase na superes. 
plotaciÓn do Terceiro Mundo 
por parte dos países desenro- · 

mercados venciendo aó mas1. 
mo prec io productos fabr ica· 
dos ao mínimo coste. Nese 
mecanismo,' e non noutra ra
zón, está a causa do gran des-

. enrolo i;tconómico e do co'nsi
derable grado de benestar aca
dado polos países industriali
zados na década dos sesenta 
a primeiros anos dos setenta. 

Pro coa crisis do l ~ff3, o 
equilibrio trastocouse e o tí- · 
pico es1quema "Países indus. · 
triais capitalistas :_bloque co
munista- Terceiro . Mundo" 
cedeulle paso a outro onde 
ese Terceiro .Mundo se subdi. 
vidía ·en países con materias 

nal aun estaaú pasou a ae
pendér das materias primas -

·que poseía e das ·condicións 
en que podía intercambealas 
cos máis sempre en función 
da sua ~tuación xeo!=JrMica e/ou 
ao degrau ae aepmmenc1a po
lítica. 

Ao primeiro, o cambeo de 
situación foi duro pra os pai
ses desenrolados (sobar de to
do prá Europ-a Occidental. xa 
que os Estados Unidos soupe
ron encarar a crisis xógando 
coas suas propias reservas ~ 
facendo valer o seu papel de 
potencia imperial hexemónica) 
que deberon soportar restric
cións internas, frenazo nos 
seus ritmos de medre econó
mico, e sabor de todo, inflac· 
ción e os meirandes costes. 
o que aumentou o seu estado 
de dependencia. 

Nin siquera ós países pru
dudoi-es (de petróleo e outras 
materias primas) saíron tan 
beneficiados como coidaban. 

A inflacción_ absorbía as suas . 
ganancias ~ a sua falla de 
desenrolo industrial obrigá
baos a impo~talo todo máis ca
ro. Un círculo _vicioso. . 

Precisamente ahí está a cla
ve de alarma da situación .ec
t~a.J. A caída do dólar coma 
unidade de . intercambeo e a 
inflacción mundial romperon o 
equilibrio acadado nos dous 
últimos anos (nos que o p_re
c10 uu petrólt:o somente au
mentara un 5 por cento anua l) 
e que ber;etic1ara sobre todo 
ás economías fortes pro tamén 
·¡-ntroducira unfa fase de ·cal
ma en economías máis estro
peadas. 

PRA 1PRIMAVEIR~. 
A 10RISIS 

·Agora, a cns1s xeneralizacia 
pode voltar. O barril de petró-
1leo pasa a costar. de 11,50· a 
14,54 dólares. Voces de todo 
signo político económico que 
éste é un aumento crítico prá 
economía ' mundial e que os 
efectos da presente crisis es. 
comenzarán a notarse na pri
.mavei ra do ano 1978. 

E un agoiro . siniestro, por-
, ·que ao marxen das dificulta
des financieiras en Europa e 
os Estados Unidos. quen paga 
Siempre as crisis do capitalis
mo son os países probes (e 
cando se fan máis aguzadas, 
as clases populares en xeral). 

En segundo lugar, porque o ca
pitalismo adoita pasar -e a 
histori_a recén próbao- da di. 
námica de crisis á dinámic2 
de agresión con s_uma . facili
dade. 

14 /A NOSA TDllA 

1978, UN ANO DE 
PLAN~EXAMENTO 

DAS CRISIS 
l.NTERNAC-IONAIS 

X. A. GACIÑO 
A piques de ¡rematar o aino 1978, ·resul~ comenen. 

, 'te volver a •vista atrás le idarlle un 1repaso •ao que 
foi ·a a.ctualidade interinacional neste tempo. Cecais 
que caracterí1stica s~bra.nceira sobre da devandita ac· 
tual·idade é a ·de que, ao longo de 1978, todo o com
pl-exo ·sistema de reilaciüins e de l·oitas internacionais 
pasara .por unha crisi.s especial, de grandes movemen
tos e tendencias qu~ se 1puxeron en marcha, sin que, 
dei·ca agora, se consolidaran nunha nova estructura 
'<le relacións. O ano 1978 foi todo o contrario de anos 
anteriores á cri1sils eneirxética, nos que ·se ,podía talar 
,dunha certa estabilidade 1nas relacións internacionais, 
c;on •somente algúns focos conflictivos llocalizados. Nes. 
'te ano, pola contra, fl iconflictividade ,lat.exante no difí
ci1l equlibrio da coesistencia estoupou, particularmente 
no Terceiro Mundo, tanto en Africa -prindpalmen
te- 1como en Asia e Améric;i 

Efectivamente. si houbera que localizar a conflic
"tividade internacional de 1978, habería que recurrir ao 
·continente africano, onde, dende o problema do Sahara 
~ que están implicados todos os países do Mogreb : 
Arxelia. Marrocos e Mauritania, onde h;:istra se che
·gou a un golpe de estado-, ao proceso de libera
ción das maiorías negras asoba!ladas en Zimbabwe . 
·Namibia e Sudáfrica. pasando polos conflictbs da· zona 
Etiopía-Somalia e polos salpicóns do xiro que Exipto, 
'Coas suas negocacións con Israel lle deu á cuestión 
·do Oriente Medio, se·n esquencer a significativa gue
na «fóstregon do Zaire (na que .a intervención euro
pea xogou un pqpel clarexante dos propósitos do im
perialismo occidental). puxéronse as bases compromi. 
so por parte da Unión Soviética na axuda ás causas 
progresistas do TercteJro Mundo . 

Non hai que perder de vista , noustante , os cam
beos operados en Asia, dende os enfrentamentos en 
ílndochina -coa sombra da.tova China detrás- deica 
·a resistencia popular contra do réxime pro-americano 
-do Sha do Irán, co relativamente· pouco destacado 
golpe militar de e~iuE'.rdas en A1fganistán. e. sobre to · 
do, a importante crisis post-maoista da China Popu lar. 
·que pechou un ano cheo de xestos pro-occidentais (os 
·apoios verbais descarados ao Mercado Común e á 
OTAN e o acordo co Xapón) coa apertura de relacións 
diplomáticas plenas con Estados Unidos. nunha diná
mica Bnti-soviética que parece irreversible . 

!"ola sua conta , Estados Unidos dirixíu un complexo 
proceso de ulibernlización,, na ~mérica Latina que 
está baixo do seu control. aJr1da que dita proceso non 
~ saíra ben por igual en tódos os países nos que 
se puxo en marcha. Está pendente o derrocamento do 
'dictador hereditario Somoza, e a revisión das elec . 
~óns do Ecuador e Boliva. rachadas por senllos gol 
pes militares, aínda que no ~egundo dos países cita 
dos houbera un contra-golpe con apariencia democrá. 
tic a. 

En Europa, o máis destacable foi o trunfo da de
reita nas elecoións francesas. e o proceso de dexene
ración cara a dereita da "revolución dos caraveis .. e'n 

' Portuq~!. mentras que en Italia continúa a crisis pe r. 
m? ,1ente ab~rta pola -r.esisRtoe.e-¡a' -presionada den de 
o P.stewiY polo "'Vf1er-poder dos Estados Unidos- eri 
.. :;•.¡¡f!pYomi<;o •r1dórico .. preconiza~:los polos «euroco 
ui ,r11s1~s 11 • e na liepública Federal Alemana intensifi 
::;ou.-;c 2 «Caz;:i de bruxasn contra OOS ccanti .constitu 
cloaiS» de E:.souerdas --normalmente. xulgados por ·xue· 
ces con pasado 11azi-, que non poden . acce'der a pos 
tos na Administración pública; e cáseque tampouc c; 
nas empresas privadas. 

No bloque soc1a11sta. escomenzou a !:Jpuntar a e n 
sis que pode plantexar Rumanía. coa opos1c1on ;10 :n. 
.cremento das aportacións ao Pacto de Varsovia, com e 
unha protesta indirecta á doctrina da "sober,1 nia lirn i 
tada., de Brejnev. · 
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DIPOBTES 
L·ugares protexidos 
Pomos e estivemos somente-s media hora, pero . foi 
abondo. lbamos en plan de dar un paseo pola praia 
en ·i>l·eno inverno, vendo o mar que estaba. coma 
un prato. O día era espléndido; un auténtico día 
primaveiral .a ·pesar.es da dat~: 1 de xaneiro 
do 1978, xa hai un ano delo. «Ano novo, vida nova. 
dí o refrán, pro nesa breve media hora puidemos 
ver que mellor sería de9ir «Ano novo, vicios vellos•, 
pois namentras 1que a ll)iña muU.er, o meu pai; 
os meus irmáns e eu pretendíamos ver aves ha 
lagoa de Lauro, por · crernos _que habería abondancia 
delas. dado o réximen de protección que tal 
lugar tén na presente tempada de caza, ·alí, 
frente nosa, na outra b~fra da lagoa, un incívico 
señor andav-a a tiros coas acuáti'cas. 

E digo o de incívico con 
·plena conciencia delo, pois en 
canto tamos arrimando cara 
él, logo de ceibarlle outros 
dous tiros ás gaivotas que ne
se momento pasaban, encarou 
cara o monte Louro e perdeu
s,e de vistél . ¿•Foi casualidade? 
¿Ou fol miáis ben retirada dis
creta diante dunha posible in
tromisión nosa?, (ipois dispos
tos íbamos a botarlle en cara 
a sua ac'tuaclón). Coa fuxida 
máls 'ben indicalba conocer que 
facía mal. Facía mal, porque a 
ia9oa de Louro é un dos con
tadísimos lugares que na Co-
· rouña est>án -protexidos e pro-:..e
xida a fauna que neiles repou
·sa. 1No seu día apareceu na 
prensa unha nota onde se lle 
daba publi1ctdade ás limlta
'Cións cinexéticas nesta última 
tempada <le caza, e na que se 
es•presaba: •Queda prohibido 
el ejercicio de toda clase 'de 
caza en la zona costera oc
cidental atlántica del término 
municipal de Muros, zona· de
nominada laguna de Louro,., 
pasando a continuación a es
presar as 1 indes da mesma. 

¿1Por qué esta protección pra 
esta localidade?, hase pregun
tar o lector. O motivo obedece 
sin dúbida a un primeiro pa
so ipra o esta'blecemento dun
·ha cadea de lugares nos que 
as aves mi-gradaras podan re
-pousar nos seus viaixes anuais 
•As aves mi·gratorias non cono
cen as frontei ras que os ho
mes pintan nos mapas e fir
man nos tratados; non son de· 
nl.nguén e, con.:trariamente ao 
que di a Leí de Caza, que fata 
de •aprovedhamiento de la ca
za,. ou de .. procurar el orde
·nado aprovedhámlento de esta 
Importante riqueza ... opinamos 
que tal •plantexamento é falso, 
·pois parte ·da idea do animal 
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como ooxetu tO'!::l'Xeto ·d.e uso, 
"de collo-merco-raciho)' cando un 
animal é algo máis que eso, é 
moito máis por sere un ser vi· 
vo. As aves migratori·as están 
pasando por momentos difíci
·les debido á presión ·demo'grá
fica, á contaminación e á des
aparición dos seus lugares na
turais en todo o muri'.do . En 
concreto, no Estado español é 
conocida a mortandade habida 
no coto Doñana, o 1proiecto de 
urbaniz•acíón do Delta do Ebro, 
a reducción e contaminación 
na Albufera ae Vailencia, os 
problemas nas Tablas de Dai
miel, a desecación da lagoa de 
tanda e igual a de N~va en 
Palencia e a de Sutz Sánchez 

en Sevilla; a de Calderón, ta
. mén en Sevilla, "está x.a par
cialmente desecada e a Salada 
de Márlaga está en proiecto, 
namentras que a de Duero, 
en Valladolid, preténdese ur
banizar. En GaHcia en concre
to está a perda da lagoa de 
Antela, no seu día unha das 
me'llores da Península; Cospe1-
to e Alcaián están drenadas 
Baldaio partida en dous por 
unha carreteira e circundada 
ipor unha cante arHficiaL ¿Pra 
qué seguir? ¿Vese ou nen se 
quer ver o problema da con
servación das acuáticas?. Pcir 
favor , non acabemos de amo
l al o cazando naqueles lugares. 
contadísimos lugares, onde rle
berían gozar de impunidáde. 

Ternos na casa un recorte 
de non sei qué revista onde 
se comenta o por qué dos par
ques naturais, e del quixera
mos recoller tres frases: "Des
de el punto de vista de la edu
cación , es indudab le que los 
parques constituyen un medio 
de primera ca1lidad a la hora 
de incitar a la~ nuevas gene
raciones a comprender cual de-

[> 
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be ser el papel del hombre 
dentro del conteixto general de 
la Naturaleza,,, «Otro interés 
que presentan algunas zonas 
que son o debieran ser par
ques radica en que con fre
cuencia constituyen e·I hábitat 
típico de especies de animales 
y plantas que se hallan en pe-

ligro de extinción o de rarifi
cación» e finalmente «es fá
cH deducir que el número ae 
parques naturales Je una na
ción y toda actuación a favor 
de los mismo~ constituyen un 
claro índice de la w lturua de 
la misma» .· Non necesitan co
mentario . Serla bo recordar ta-

mén na XVI Conferencia Mun
dial do «·lnternational Council 
for Birds Preservation.. cele
,brado en Canberra (:Australia) 
en 1974, con asistencia de 17 
países, cítase o segulnte acor
do entre outros: Urxir dos go
bernos de Arxelia, ChiP.re , 
Exipto, Francia. Grecia, ltaiia, 
Líbano , M2Jlta, Marrocos, Por
tugal, España e Túnez, paises 
onde se siguen cazando ou 
capturando enormes canti<1a
des de aves mi·grantes euro
peas, que tomen medidas le
gais pra reducir en esta ma- · 

. tanza e se establezan refuxios 
pra. ditas aves mi,gratoriasn. A 
estas alturas debe estar clara 
a necesidade de protección 
das aves acuáticas, así como 
a creación de refuxios prás 
mesmas ., Non embargantes, ta
tén ·queda claro que sin a esis
tencia dunha boa rede de . vi
xi lancia non se da o cuimpri
mento da normativa legal esis
tente hoxe por hoxe a lexislar 

· co fin de protexer a fauna es
tá. ben pro si esa faunua «in 
extremisn resulta non estar 
protexida, como realmente se 
dá no caso ·comentado da la
goa de Louro e sah~ dios en 
cantos outros , a Lei é papel 
mo·llado que de nada sirve. Da
se unha xustificación, un fa. 
cer-gue-se-fái, unha mera teo. 
ría, unha · formidable burocrá. 
tica, cando a supervivencia daf 
·especies no mundo entein 
precisa ·de algo máis. Tamén 
parece claro que hoxe por ho
xe non se está pra destinar 
fondos a estes mesteres, pois 
so~ considerados ·de segundí
sima liña. Alge haberá que fa
cer ,- e neste senso eremos que 
algunha Sociedade ecoloxista 
se vai ofrecer · a ICONA pra 
levar un'ha vixilancia efectiva 
e gratuita destes ,lugares pro. 
texidos, ao tempo que fai ·cen
sos faunísticos e outros estu· 
dios ríos mesmos. A lei de 
Caza prevé o nomeado de 
Gardas Honorarios e ésta po. 
dería ser un'ha das posibilida
des. Outra sería o control de 
Igual xeito anque sin esta for
malidade ·burocráticá (·que se
rá o mais factible pois o 
!CONA non se quererá com-

prometer) e posible,mente se 
dean tamén outras posibilida
des, pro · a idea en prindpio 
poderíase 18Var adiante de 
maneira esperimental e con
trastar logo os· resultados. Al. 
go haberá que facer. · 
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Dada a importa'ric;:ia que tén o cultivo da vide nal-
gur.has zar.as do noso país. vou tentar . .hoxe desc~i
bir as enfermedad~s e pragas máis importantes que 
poc..len_'atacar ás nosas. cepas. 

A FILOX~RA 

E cousa conoc~i.da o. dos grandes destragos que 
' ocasionou eiquí· er. Galicia. Oriund_a de. América. rio 

primeiro .país europeo que se conoceu foi en Ingla
terra. dalí' pasou a Franc)!i e logo a Par,tugal. N-o 'Es
tado español a p/im~ira noticia que se tivo dest~ in
secto foi r.o ano 1876 nunha finq:1 da provincia de
Málaga onde en poucos ~anos murcharon to?os os 
sor.ados «viñedos» malagueños de' moscatel e Pe
dro Xirnénez. Case ªº mesmo tempp, apareceu uh . 
segur.dó foco ·~a comarca catalana do :Empordá e 
ur.s anos ,máis tarde. o insecto penetrab~' na provin-
cia de Óurense, na que se rer.onoceu oficialmente- a 1 

sua esisteQcia e'n 1882. -
Síntomas esternbs; A filoxera ·· é un 

. ' t 
pulgón pequer.eiro sernellante aos que atacan as 
hartas e as arbres de froita. Causa o daflo. na -vide 
eur~pea. por,que vive sobre. das suas ·faiceiras, .eta- ' 
var.do nelas o pico; con esto o que fai é··enfeblece-, 
los favorecer.do que ' pod~ezan. e adema!s impide · 
que a seiva chegue ás partes ·a:~,1:ias 'da 'cepa. pois 

1 zuga dela n~s raiceiras pra o ·set!· alimen.to. Como · 
cor.s~cuer.cia desfü. a cepa enfeblece tomando un · 
aspecto arrepolado con entrenudÓs cortos e ,folias 
pequer.as mare_leantes rematando p·ar secar e mo
rrer aos poucos anos. 

desenro@:.se o insecto en ambas cepa_s. Na europea 
desenrólase somente na fase que afécta ás. raicei-

- ras. pqlo que a propagación -será polo cban, men
tras que na americana. por darse tamén a fase que · 
ataca, ás partes aéreas. da cepa'. a propagación será 
ademais polo ar: 

Tamén' teñen 11r.ha ·influencia moi grande; na 
maior ou menor propagación, tres facto1-es ester
nos: a natureza do chan. á .humedade superficial e o 
ver.to no caso cor.creta da vide. Americana. xa que 
.axlfda á propagación das fase.s aéreas. . 

Os terreas barrentos: ao se fenderen no vran, fa
cilitar, o camiño das filoxeras palas tendeduras 
mer.tras que os areosos dificúltano. pois os insectos 
pegan cos grar,s soJtos. 
· Si a humeda0e superficial é moi grande, favorece· 
a suba das larvas á superficie. e despois dunha chu
via ou tormenta é o propi9 labrego o que sirve de 
medio de p~opagaciór, co barro que leva apegado 
ás forr.amer.tas ou aos zapatos. onde van ir larvas.. 
do insecto. 

Medios de defensa: Despois .de moitos 
er.saios feitos. a única solución que se átopou pra 
combater a filoxera foi .o emprego de portaenxertos 

.. americanos. xa que son precis_amente as vides ame'
ricanas as que millor resisten ci ataque do insecto. 
pero os seus froitos son de pior calidade. 

O ataque ·r,unha viña maniféstase sempre da 
mesma forma. en forma de «rodales»; cbmenzan a 
morrer as cepas do oéritro. e sucesivamente as con 
tiguas. propagándose a infección dun xeito concén
trico chamado «mancha de aceite». 

ren m'á1 edosas. xa serían ab·andon,atjas polo lr:1Sec
to. Nestas raiciñas: nas tendeduras ou .baixo das 
cortez~s. ap_arecer, agrupaéións d,!3 filoxeras de coor 
amarelo-verdosa. 

Tentouse tamén conseguir · un "híbrido de· vide 
americar.a cor. vitis vinlfera, pra co'nservar a 
calidade dos froitos desta última. pero non tivo ési· 
to -a- e·sp-eriencia , 

A elección do portaenxertb é un problema que 
hai gue resolvér eºn: cada caso concreto, tendo en 
cor.ta tres factores: 

1.º Que o portaenxerto se adapte ao terreo no 
que se vai facer a plantación . 

A mil lar forma de identificar un .ataque de filoxe- · 
ra. é observando cunha podente lupa. ao fin da pri- _ 
maveira. r-aidñas <;Jo groso d'un lápiz das cepas da 
periferia ou ur, ro.dal. non do centro, xa que por .se-

Tamén pode recgn·ocerse. aÍnda que_máis dificil
mer.te. pola presencia nas raiciñas máis peq:ueéhas. 
duns bultos provocados pola picadur9 do insecto. 

Propagación~ E 'distinta na vide e9ropea 
qué r.a vide americana. por ser distinta a forma de 

2 .0 Que teña resistencia abondo a filoxera. 
3 .º Que teña afinidade coa variedade europea 

que se lle enxerte. pra que prenda e se deser.role 
normalmente . 

FABRICA' DE 
fABRICANTES 
$ra. Directora de A' .NOSA 
TERRA: 

Todos coñecemos a gran· 
de Importancia social que ta
ñen as ·Escalas da Maxisterio· 
pois delas saen os profeslo
naes do ensino do preescolar 
a· do EX1B, e, por ista razón, 
o Ministério de Educación e 
Ciencia utiliza todos os me· 
dios pra convertirnos en 
transmisores da ideoloxía im
perialista española nunhas 
Escolas de Maxisterio que 
non son outra cousa que .. fá
bricas de fabricantes" de co
lonlzados. 

··Elsí, entre os . centos de 
exen1plos pra confirmar esta 
teoría, hai un moi signi·fica
tivo co que nos atopamos ao 

' facer a~ "prácticas" ·(?) os 
alúmnos de Maxisterio de 
Pontevedra:' Na escala "ANE- · 
JA:•, onde desenrolamos as 
nosas •prá_cticas,. .,(?), todos 
os luns e vernes-, denante~ 
de entrar nas aulas, . fan co-

- locar aos nenas- en fila, e 
dempois d.e rezar uns minu
tos," escóltase un berro; FIR
MES!· e .escomenza a soar 
nun ,tocadiscos ~ o ·Himno de 
España• mentras erguen un
ha bandeira española. 

Falto reacionario, é::unh1:1 

clara intención españolista 
de apartar aos nenas da su~ 
realidade · naciona'I galega, 
lmpoñendolles uns prlmelros 
esquemas. ideolóxicos: .. Ja 
patria cqmún indivisible•, ·la 
indisoluble unidad de Espa
ña...... EvJdentemente, todo 
lsto está dentro do marco 
constitucional, e os p·artidos 
que pediron ' o •sí ... á Consti
tución estarán · dacordo ta· 
mén co que eiquí se denun
cia. 

X. CARLOS CASAL DIAZ 
_ Pontevedra 

«AS CABA.ONA'oAS : 
DE IBERIA» 
Amigos de ·A NOSA TE ARA: 

Fun buscar un amigo e11· 
termo a Palma, en avión :den· 
des ·de Santiago. Todo mo1 
ben. Sair pra -Galicia outra 
v..e~ pasando por Madrid. co 
gallo de enlazar alí co avión 
das 2',35, da madrugada do 
día 8, que era o único. _que 
nat>ía. Callemos . o avi6n en 
Barajas, chegamos a Lab·aco
lla, voamos duas ve.c;:es por 
enriba e demos volta p~a 
Madrid a causa do mal tem
po que non déixaba aterrizar. 
Alí nos dixeron que ás 8112 

· da mañá saía outra vez. O 
meu amigo entérmo .e .rnáis 
eu durmimos (?) na sala de 
espera. 

1. 

As. a112 da mañá, novo apla
zamento, e así varias veces. 
Cantas v¡ices preguntei a 
resposta foi ·que o tempo es
taba millorando. Así hastra 
as duas da tarde, hora á que 
cancelaron .. ~ voo 212, que 
éra o naso, e nos puxero;i 
un autobús que dixeron tar
daría 7 horas en - chegar a 
Santiago. Tardou 12: saímos 
ás . 4 da tarde ·e chegar'nos ás 

·4 da mañá do día ·g, 
, Os autobuses eran de 70 

pi'azas. UrÍ btllete de avión 
de Madrid, a Sc::ntiago costa 
perta de 3.000 pesetas'. Mul
fiplícade ' e ve redes -que son 
200.000 pesetas ou máls b 
(~porte aos billetes de avión ' 
dos 70 que viñamos nun · au- , 
tob~s. O aluguer deste, polo 
qu-e eu entando, pode andar 

ñeiros que viñan pasar unhas 
pequenas vacacións á sua te
rra. 

Pero aínda hal un colmo 
dos colmos. Xa dicen que 
.•durmimos• tirados pQf a sala 
de espera. A unhas persoas 
que foron preguntar por nos 

- 6 aeroporto de Lal;>acolla, a•· 
xéronlles que nos aloxaran 
moi cumplidamente no Hqtel 
B~rajas. O cinismo "ºn · \én 
1rm1·te. 

AMARO ·YANES ANDION 
l.ugo 

MARTIN ViL'LA 
QUIXONOS TRABU-
CAR , 

máis o r.úmero de votantes que 
non sabían o que era a Constitu 
ción. nip o que votaban. 

Por outra banda os servicios de 
comur.ica'.~iÓs adoecen de fortes 
deficencias. S~ipa. señor ministro. 
que eiquí fáltanno's carreteras. 
lago medios de transporte, fálta
nos un servicio axeitado eje co
rreos (trannos as cartas a feixes 
no bar, dos 'Casos). non ternos te 
léfono. cecais pró r.oso' ben tarn
pquco hai televisiór., a radio r.or 
ternos teíl!Pº a escoitala. os pe
riódicos nin os .. pQdemos ler nin 
r.eles nos debremos fiar e pra arfe
matar, tamér1 nos levaron as e,s
co·l9s. 

· palas 3.0.000 pesetas·. Nego
cio redondo · pra .. fberla .. , 
que · saca partido estra do 
mal tempo. · 

- , Despois do referér.dum consti
tucior.'a l. Martín Vil la fix9 unhas 
declaraciós nas que ber. pretendía 
dar unha visiór, . error.ea- no .. ex
tranxeiro do T-;oso país. ou demos
trar que nor. conocía pra nada a 
nasa realidade. 

Ar.tes 'das votaciós . an'dan a. J 

vuelo mar.dar,qo razós. e si r.uh te ' ' 
ver, Ós. caciques levar··a papeleta 
ou desc,or.fí_ar. que non seña a que 
el.es lles-: cor.vén: «democrátrca
rrter,te» cando. 1 queres . algo do 
axuntamer,to dinc~e «espere u·s
t~d» ou '- «vuelva mar\ana». 

¿·Acaso non -nos puideron 
avisar antes pra que viñera-, 
mos en tren, devolvéndonos o alto porcer.taxe de abster.-
0 impo1te dos billetes? Al, ' ciór, rexistrado no nóso país, se i
nón, asr perdían 400.000 pe- pa ese señor que pudera . conver
setas que no~ roubaron, .que tirs.e a gran maioría er, NONS ga· 
nos espoliáron, ós 180 pa- legos e N

1 
.QNS populá.res s.i a cam: · 

· saxeiros · afectados do meu' 

· Sr. Ministro. ¿é ésta a de'Íno-c 
bacía? ¡Que Óeus_, a ar:npáre! 

paña con:;;titucior.al ~ra feita de· . voo e doutro a Vigo. Asf nos ' . · 
· mocráticamer.te. ~. SUS.O e ' XAIME DE .·" causaron gra\tes pe.rxuiclos, · 

a nós os dous e ós moltos -· Nós: coma labr~gOS,' , ev.alua- 1 PACIOS 
emigrantes, soldados e mari- mas r.un 90 po_r 100 o,u cecais IN:CIQ•Lugo 
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O BELEN DA 
CATEDRAL 
DE OURENSE 

O belén é ur.ha tradición que 
. non ter, máis de tres séculas; as 
suas raíces están na nobreza do 

e naquiles tempos do nacional
catolicismo. cando a Acción Ca
tólica e o «Frente de Juventu
des»· ~e facían a competer.cía a 
quer. ter o belén máis grande. 
Belér.s nos que se ollaban de-

Barroco. Son · os señores do sertos nevados, pescadores nos 
século XVIII os que eséomenzan oasis ou palmeiras nos lameiros. 
a montar polo Nada! os rebirica- Todo ur,¡ rrur.do cultural mi·s-
dos 'beléns: r.os que se recollen turábase e saía un nacemento 
feítos do nacemento de Xesús m~s~iz9, cur.;i e cheo de panta-
contados polos evar.xalisi:as e sía . 
reproducidos e escenificados no As fi~:Jriñas feítas er. Castela 
barro: A anur.ciación aos pasto- er,dexa'máis·Joron populares nos 
res. a visita dos reis a Herodes, · togares · gale.gos, onde se cele
º mesón. o portal e todas as pe- braba o r.adal ca bacallau, o co
quenas m_iudezas que a creación ' cido, os figos 'e as p~sas; o be-
do pobo lle foi er.gadindo: a ·1a- lén era causa dos comerciar.tes, 
var.deira, o canto do galo, ·a re- así' como no Miño portugués era 
gateira ou o ·cagón .. .. esceas re- algo xa máis do pobo, algo tira-
collidas palas xer.tes de Castela do da xente de casa ben. Polos 
e reproducidas polos. seus olei- meses de outono, os oliairos de 
ros, postas á venda nos decimo- Barcelos adicábar,se a fatér as 
nónicos bazares e mercadas en figuriñas cheas .da enxebreza do 

· Galicia p9las parroquias que nos país: os pastores coa coroza, as 
días do Nadal movilizaban a to- casiñas e as fontes portuguesas, 
dos os rapaces do catecismo todq ur. mundo real copiado do 
pra erguer o nacemento. A bus- amb.iente real. cheo do colorido 
ca da mogo nos comareiros, céJ- gala ico-portugués pra lle dar 
ch.ates de pedra, mirteiras, pon- mliis forza e sensibilidade. 
las do que fara , era un pasatem- Cumpría, pois, un r.acemento 
po pra os rapaces nas vacacións _g6qo_ aloo r.o aue se retratase 

ndaJMlo a tetra 
VERSOS DO NADAL 

Don ManuekPérez e Pérez foi 
-e ainda nor, sei si-é- Benefi
ciado da Santa Eirexa Catedral 
da Asunción de Mondoñedo. En 
«Ediciós Celta» de Lugo, don 
Manuel pubrico'u, no ano 1959, 
un libro bilingüe, con prólogo-de 
.Alvaro Cunqueiro, titulado «Ver
.sos navideños» . Coid·amos que 
este libro, bastante voluminoso, 
fo ir;o escribindo don Manuel 
nas horas de va-gar. que serían 
moitas, q~e lle deixaba o seu 
beneficio r.a Catedral mindo
niense. Como o libro vai cumprir 
vinte anos de vida e tén xa a 
maioría de edade, según as lei
ses espaf.\Ólas. coidamos que 
sería proveitoso, ·nestes días le
dos de Nada!. Aninovo e Reis . 
darlle ós lectores de A NOSA 
TER RA un ha pequer.a mostra 
do talento poético de do,n Ma 
nuel. pr·incipa lmente das _ ~uas 
composiciós en español que, 

, · como os parcos - perdonan --

. ALG'O SOBRE 
ORTOGRAFIA-(1) 

Ur. ·dos problemas que ten 
unha lingua non normalizada é o 
de r.on dispar dunha ortografía 
fixnda, precisamente pala falta 
dur, poder políticc;> que oficialice 
a !ir.gua e consagre normativa
mente un modelo determinado 
de lir.gua escrita. 

Désde med_ia-
dos do XIX er, que. cos primei 
ros beiros de identidade dos na
sos escritores. se pode situar o 
comer.za da descolor.i:Zación da 
nasa r.aciór .. até hoxe. as ter.ta· 
tivas de un ificación escrita de 
naso idioma teñen sido varias ·9 
os cr iterios seguidos fóxicamen
te diferentes. M ais o estado ac- · 
tual do galega escrito permíte-

do-, non teñen desperdício. 
En Mondoñedo. dende o 

século XVIII, hai unha interesan
te tradic::ión poética. que chega 
deica ós nasos días. A meirande 
aportación dos poetas mir.do" 
nienses procede de xente for
mada. no Seminario Conciliar de 
Santa Caterina. Esta formación, 
humanística e galega. polo que 
semella. non reza con don Ma
nuel Pérez. Don Manuel Pérez 
máis ben se d~.beu inspirar rios 
versos dun individuo madrileño 
que' polos <fr.os cincuenta anda
ba polo «l-dt~ Gijón» e e~crib í a 

causas ct• mo esta :· 
¡Cercedilla . .Cercedilla 
paisaje de maravilla 
nada frecuente er. Castilla! 

ou aínda : 
Bien por m i yerno : 
1 me ha sacado a mi hija, 
me ha dado ur. nieto! 
lñoramos si dor, Manuel Pé-

rez conoctlu 6 seu colega madri·
leño ou viceversa . Sería intere-

nos afirma.r ·que realmente as d1-
verxencias sor, poucas e aue er. 
ningún caso. como ten escrito 
X. M . Mor.tero Santalla, poden 
ser pretesto ou · escusa pra 
deixar · de escribir r.o r.oso· 'idio
ma . 

Oüen así argumer.te está 
busoar.do unha feb le ' coartada 
pra a súa prác_tica lir.güístjca es-

, pañola . , · 

Hoxer.día, estamos asistir.do, 
porér. , a ur.has discusiór, sobre 
a ortografía do r.oso idioma, 4ue. 
nor. teríar. nada de neqativo se 
non supuxesen en moitos ca · 
ur, desvío do problema 
fundámental da nosa 
lingua, qué é a súa cor.diciór. 

de lingu¡;i dominada,, son1eti-. 
· da d un proceso de ~-g resión 

a Galicia de sempre. cos seus 
problemas e a sua persor.alida
de. 

1
1ste r.acemento escoménzao 

a faóe.r polos anos 70 o .«artis
tiña » ourer.sán Arturo Saltar. 
escultor do barro da terra, for
mado r.as tertulias do bar do lu
cho, no «Vol~ern do Eirociño ou
rer.sár, que dirixía Don Vicente 

sante pescudalo. Deixámoslle o 
tema a calqueira crítico ou eru
dito pra que se luza . No noso 

-país nor. faltan entendidos que 
poidar, . é!esenrolar o tema con 
sagacidatle e profund_idade. 

Sin máis retórica. ahí van un
hÓs ar.acos d·e poemas de don 
Mar.uel Pére:z. .Comenzaremos 
_por ·un tituladó «Ofrenda de una 
polla» . O cholo r.on tér. malicia: 

¿Ves esta polla tar. linda 
que hoy contenta te .traigo? 
Es ur.a prueba Pé!tente 
de lo mucho que te" amo; 
de .queTú eres mi ' cariño 
y mi cord ial entusiasmo. 
E seguind~ co tema das «po

llas» , estensamer.te tratado por 
don Manuel. ahí vai outro testo ' 
que coidamos millora o anterior: 

Para mejor demostrarte 
lo mucho que '. yo te qu iero. 
esta preciosa p-oll ita 
con sumo gusto te er.t regó 
La tenía er. tal aprecio. 
que si algu ien la qu isiera . 

CANTIGAS 
~YERRA 

coloflia,1. e que só será 
liAgua . :normal cando Gali
cia sexa unha nacjón li~ 
berada. 

Sobre este punto. que 
nos parece estraortlinariamer.te 
importante. pra r.or. desmarcar-

mas o problema. habemos vol 
ver outro día cor, máis amplitu- . 
de . 

Vaiamos agora citar ur.s pri
meiros pur.tos sobre a ortografía 
da r.osa lir.gua. que poder. ser
vir . a maneira de receitas . pra · 
termos Ur.

1
ha primeira guída es

crita do r.oso idioma 

·-

Risco e ás que asistían todos os 
que cavilaban en facer un arte 
galego. er. crear cecais unha es
cala o,urensár., o que se .foi co.n- · 
querir.do. 

-Artu·ro Saltar é un gr1nde ·co
nocedor do barro, do arte de tra
ballalo·, e r.isa terra retrata a Ga
licia labregt!, as romerías, os pe
lengrinos medoñentos no ca
miño, os rapaciños ledos acu
rrunchados r.a beira dun crucei
ro. Dentro dista sensibil ida de 
feíta e refeita en Galicia, Arturo 
Baltar vai facer.do o seu belén, 
nacemento que todos os ·anos il 
mesmo monta baixo do Pórtico 

_ do Paradiso da Catedral ou-
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safógase da sua mexada, os fei
. reantes ces fardos. e alá nun ou
teiro o paw co seu alcipreste, 
no baixo, as casiñas de tella do 
país coa solair.a e o corredor, os 
pomb;:iles e os cabaceiros, as 'el
ras e as congostras -énlan:iadas, 
os rueiros ao pé das viñas, as 
cortes e o mur.do do traballo, os 
carros de bois, os arados, a ledi~ 

· cia das gaitas. dos par.deiros e 
das cunchiñas, adivíñase r.a le-

. dicia do nacemento dun novo 
veciño . nas bocarribeiras gale
gas. No fondo da paisaxe sir.te
se o frío. as follas murchas, a 
xiada outor.rza baixo dun ceo 
escampado e laranxa do ~olpor . 

As figuriñas · de S_altar falan 
soias, Xaime Quesada <'.leuüe as 

rensár.. cores, esas coures ao traveso 
das que se ve a terra do barro, a 

·As figuriñas retortas, ánima do galego. isas figuriñas 
er,collidas e cos ollas · miudos que cada nada! baixo do Pórtico 
e~~ulcar.dó o futuro, represénta- · da Catedral ourensá deixan un 
se ao emigrante que se vai coa algo de espranza que se espare·
valixa, os pelengrinos cans'os lle poi.os eidos, polos bimbas
acougando baixo 'das retortas tras, polos espantallos, palas 
caracochas dunl:los castiñeiros· medas da paisaxe galega retra-, 
que erguen ao ceo as suas por.- tada con personalidade r.o na
las suplicar.tes, o mexón que · cerner.to do artista Arturo .Sal
bota prá cur.eta o pistola· e de- tar. 

M. HOITAS VILANOVA 

- yo daría éuanto tengo 
ar.tes de dar la pollJta 
objeto de mis afectos. 
Da ófrencla de «pollas» pasa-

mos á ofrenda de ovos: 
Cor, estos dos huevo~ 
recibe, bias Niño, 
muchísimos besos 
con grar,de·cariñó. 
Nas ofrendas de queixos don 

Mar.uel chega a unha "grande 
. economía espres1va : 
· Te ofrenda un rico quesi.to 

este. liiño -pequeñito. 
ou aínda: . 

Hoy cor. mucha devoción, 
te ofrece ur. queso Ramón. 
E lembrar.do ós meus amigos 

que se chaman Vice nte, maior
mer.te q Vicente Pardo, axe ser
vir.do ó rei coa graduación e 

· emprego de cabo. nó~ resite- a 
ter,tación de transcribir 011frr 

poema c;Je don Mar.uef : 
Niño Jesú!.';, es.te quesito, 
te · regala Vicentito. 
Pra rematar con éste poema. 

titulado «Un caramelo» : 

Toma. chupa un caramelo 
Y ten cuidad~ al hablar, 
que si te cae er. el sue!o. 
ya r.o lo ouedes chun>1r. 

Coido que, como se dice hi
bituaJmente, pra poñer broche . 
¿je ouro a esta «noticia», nada' ~ 
millar que unhos versos· duri 
crego das Rías Baixas, cuio 
nome sir.to non .lemb~ar, e qué a 
bon seguro suscribiría don Ma~ 
nuel Pérez e Pérez e que sron 
comd sique. máis · o~ menos: 

El mundo está caduca nte, 
prevaricada la gente, 
las vi rtudes en mer.guant e 
y los vicios en éreciente .. 

Por este ano hada máis. Que 
o prósimo ano. queridos e. pa

l cer.tes lectores, nos traía o que 
·desexa.mos. Que ber. sabemos o 
que t> 

MARIA PILAR GARCIA NIOIO 

1.-Están totalmente deste- . 
rrados a·s apóstrofos (atención: 
apóstrofos. nor. apóstrofes, qu~ 
son oütra ·causa) que. adubiaban· 
antar.o a escri\a Qctlega . ., Hoxe', 
escribimos. do. r.o . co'. r1e,ste .. .. e 

nor, d'o, r, ·a. etc. CANTIGAS DA 
TERRA tería qu~ poñer o recorte 
de prer.sa que hoxe "ilustra o 
naso comentario~ Asimesmo, 
carece de ser.tido colocar ur. 
apóstrofo despóis do' ·artigo. en 

· rótt1los ( ~obre todo. de casas de 
· e.amidas e similares¡ como O' - .,. .. 
Muiño. O'Miño.. etc. E o que 
Carballo Calero chamaba humo-
rística mer.te «galega-irlandés». 
ao xeito dos O'Hara e outros 
apeiidos dest(;l lir.g~a. 

, . 2. - Mar.ter.se o h- inicial eti
molóxico. 

Así. escribimos HO
XE , _HORA. HABER .. . Nor, hai 
razón ningunha pra . escribir 
«oxe». se nor, facemos estensi -

, va ·esta regla a toda car.ta pala
bra comer.ce por h. E certo que 
esta letra está valeira de soni.do, 
pero desde un punto de vista or
tográfico sería . hoxe pqr hoxe. 
antieconómico suprimirmos, fa
cér,domos ur,ha cor.cesió~-á fo
nética. todo h- ir,icial. 

3 .-Suprímese. en cambio. o 
-h- medial e, así. 'escribiremos: 

. aí. velaí . ~ - cultismos e.orno 
coerente . ad~sivo , jnerente . 
proibir. etc. 

A prósima semana cor-,tinua
r8mos cor. e-ste pequeno reper- . 
torio de r.ormas ortográficas da 
r.osa lir.gua. 

J -
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Neste , libro novo dun ·poeta 
astra agora desconocido adi
víñase un mundo interior e moi
to· que dicir. A .forma · métrica 
non é o que se atopa neste libro 
-moitas veces antóxanos des
'coidada_:_, senón o concepto 
moi madurecido e m~ reducido 
á sua mínima espresión verbal. 
O · revés doutras poéticas. vése 
aquf ;,,an xeito anti'rretórico. e 
compre ter en conta que. este 
xuicio non é favorable á retórica 
nin deixa de ~elo. pois cada poe
ta tén o seu xeito que lle 'Él pro
pio. 

Postas a bu'Scarl le · algunha 
relación. atoparíase con.algunha 
poesía oriental. ou. máis nos no- . 

·sos lares. tamén con Luis Pi-• 
mental. O feito de que Cesáreo 
Sánchez non . lera a Piemntel 
npn quere decir máis que poden . 
darse interpretaciós , similares 
sin bue se dita· a...infl~a. 

Oum:1 cousa notoria 'é ·que , 
non é este un libro de pri'meira 
lectura. Cada vez que se rele-. re
sfstese menos á .comprensión 
pleha e vánselle achacando 
máis e máis cousas contidas no 
gris discu rso dos versos de es
curas metáforas. Tamén no inte
rior do libro se prevé outro novo. 
un desenrolo máis ester.so dal-

gún cor.cepto : é ese libro que. 
como dicían os poetas antergos. 
«nos debe o Cesáreo». 

Unhas palabras máis: este li
bro r.ém é superfluo·. quere diciF. 
non ' é un libro que veña , darlle 
outra visión a un material poéti
co xa preesistente na poe.sía ga
lega . Ar.tes polo ·cBntrario. é un 
libro que ~porta un mundo·novo. 
coerer.te e persor¡al. ·construido 
Rtraveso dunha esperiencia de 
emigración. " mais que .non tén 
nada que ver con ou,tras poétir 
cas da emigración. Mesmo can
do se albisca o acontecer social 
este.rno, é atraveso da brétema 
dunha obsesiva viSiór, pérsonal. 
quizaves un pouco esquizofréni
ca. da persoa que- cavila moito e 
moi lor.gamente ·e contempla 
ur;iversos moi especiás. 

·sin dúbida. non é un ·libro 
perfeuto. pero trai o anuncio de 
moi fermos.~s singladuras. 
AMARO YANES ANDION 

MUSICA 
UN DISCO 
DE FUNCIONARIOS. 
CRONICA SONORA 
DUN CONCERTO 
NOXENTO 

O 19'77 viu o centenario da 
invención do fonógrafo e. lóxi
camer.te. fixéronse en todos la 
dos actos de. conmemoración da 
data. Un dós máis sonados foi o 
concerto que o 1 O de rpaio ·se . 
celebrou r.o Teatro Real de Ma-

.drid oola Orquesta Sinfónica de 
~:RTVE d'ixim:i'da polos. dous fun 
c1onarios responsables dela e 
cunha ·programación . adicada 
esclusivamente . á «música es
pañola». O Ministerio de Cultu
ra tivo a idea de grabar un disco 
co cor.certo que é testimuña so
nora do que foi a fur,c ión e que 
pode ser definido cos rpeirakdes 
«tacos» do repertorio de cada
quén. Pola miña banda. pro
'póñoo como candidato a recibir 
o título de pior disco do ano que . 
remata. E que conste que ao fa
cer esta pro~osto teño tras de 
mir, media ducia d~ sofridísiméjs 
audicións do devandito disco : 

polo que podo , fa lar cun certo 
coñ.ocemento. ,, 

«Noches ·en los jardines de 
Españá» . ( 1916) é unha das 
máis belidas obra¡¡ de/alla; r:iela 

atopanse todas as claves. tím
bricas e ·rítmicas da época 
media · do compositor. Nela 
chega Falla· ao seu madure
cemento ,e apórtalle á . cul~ 
lUra mus·ical ibéri·ca os des-

imPfesionistas ao traveso dunha. 
der.sa orquestación. A obra está 
no repertorio de c'áseque todas 
as orques'tas europeas e é de 
estudio obrigado pra calquer .c;li
rector ifiteresado r.a musica ibé
rica. xa r.on digamos pra un di
rector dunha orquesta que. teó
ricamente. está ao ' servicio d9 
ciudadano do E$tado español. 
Ignoro si Odón Alar.so lle tén 
odio especial á partitura. si o día 
da grabaciór; éstaba enfermo. si 
dirixía á primeira lectura ou si 
quiso deixar moi clara unha ab
soluta ineptitude: tanta.s 'Vecés .. 
demostrada neutros tantos ase
sinatos musicais. 0 \caso é que a 
sua antimusicalidad\:i. descono
cemento da técnica de dirección 
orquestal. d~sinforma9ión sobre 
historia' da música. ousadla 
dada pala ignorancia e toda .a 
restra de · grnvísimos defectos 

. que pósee o director leonés ví 
ror.se máis que superados na 
execución do concerto pra 
plano de don Manuel, Temp¡ .. -
rltmica, agóxica, · timbre, fra· 
~. dinámio.a, métrica, me-~. 
Jodía, nen .parecen esisfü·. 
pra Odóri Alonso, que nlrr 
slquera pa~eoe ·eS<:oitar á. 
pianista -Rosa Sabater- c;uw 
loita maxistral e d~noqadamen · 

te por facer entenqer o senso 
auténtico d.a composiciór. ~ Né
gome a analizar polo miudo a 
interpreta-ción xa que pouco se 
.tiode sacar · de desastre · seme
Uar.te e nür, dispoño do espacio 
nece~ario pra elo . 

O ·outro director titular da Or
questa -profesor de Dirección 
Orquestal do Conservatorio de 
Madrid e as iduo asistente ao 
programa ~te l evisivo «El Mu~do 
de la música»- Enrique García 
Asensio. pesie á sua notoria me
diocridade tén alor'nenos a virtu
de de saber ler música e de fa
cerse entender pola orquesta. xa 

que .o seu brazo metronómico 
marca sempre a medida xusta e 

aas orrras por 1:cnr1Que 'fran
co -Director de programas 
musicai,s de HINE, crítico 
titular de ·iEI País•. autor 

'·ue «Moritañas nevadas» . cuiia · 
a sua man dá sempre as entra
das no seu momento. Por des.
gracia é absolutamente imper
meable a calquer sensibi lidade 
musical . e pra el tanto é di r ix jr 
Mozart coma Puccini. xa que ·· 
non entende de matices. nin fra-
·seos' r.in nada que se pareza a 
recreación dunha obra. A sua 
lectura das catro obras enco
mendadas, «Los esclavos feli
ces» de J . C. Arriega'. «La tilla 
del Marxant» de i;: _ Toldrá. «Es
tival» de E. López Chavarri e 
«Tres melodías vascas» de J. 
c;Juridi , están. ao nivet dun alum
no aventaxado de último cursQ 
de sa"lfeo. ou seña están perfec
tamente medidas e afinadas. 
pro non teñen nada que ve,r con 
algo. chamado i,; terpretación 
musical. O bo que.

1
tén é que ún 

non sofre temendo ·calquer fallo 
pois. insisto. García Asensio é 
tan ·Seguro como Uri cronóme
tr~ .. - -e tar. pouco musical coma 
&l .. 

Pra rematar cyo insulto ao 
contribuir.te que paga cos car
tas do seu peto absolutamente 
tod?s os aspectos da trangalla-

aa o disco tral uns comenta
rlos ao concerto coas típicas 
características ·imperio-triun
falistas e unhas esplicaclóns 

do de Odón Alonso e un feixe dei 
cousas máis- mas que. alleo a 
calquer comentario mínima
mente musical enche dous fo. 
lios con consid.eracións pseudo· 
literarias de nulo intrés e dubi · 
dosa erudición . 

Resumindo. 'si tén algún ne · 
migo ao que lle goste a música. 
regálelle este disco. A sua ven· 
ganza ser_á perfecta e refinada . 

~OAN M. CARREIRA 

CONCIERTO CONMEMO
RATIVO . DEL CENTENARIO 
DE LA'INVENCIO,N DEL FO
NOGRAFO. Obras de Arria
ba. Lóoez Chavairi. · Falla. 
'Gurldi e Toe.Irá. Orquesta 
\Sinfónica de lAilVE Ros-a 
Sabater. Otres. Enrique 
·García Asen-sio e Odón 
Alonso. 
Mrr.1!rer•o ae Cu1tura MC-
001 . 
Grabación.-'6 .5 . Presenta
ción .-Fastucisa . 
lr.terpretac1on.-Odón Alon
so.-0 Enrique Garcfa.-4. 

Ir.tres da \:Jraoctción .-Al
to. pra masuquistas. Acon 
sellable escoitalo cun vaso 
de Licor de Toxo pra degus
tar. 

' ' ' ' • ~' ~o ~ l - · .i.. ' - -p " - · 

axenda 
..,., origen y reglas da •• 
música de . Antonio Exímeno. 
Edición crítica de Francisco Oterp. 

Conslllu- Editora Naciona l. Bicli'oteca de la lite-
pra un debate 

statutario · galego. de A~.xo .'reixeiro 
iñeiro. Pró logo de Ramón PiñeirÓ. 
olección Al exandre Bóveda. Follas 

edic ió1-.s Santiago. 1978. ·so 

ratura y el p~nsamiento Hispánicos .nº 
36 . 250 pts 

Exímer.o é un dos máis 
importar.tes teóri.cos musicais do 
século XVIII e este libro é unha peza 
eser.cial como documento pra 'enten
der" a historip da música e das ide~
loxías musicais. 

E: po1s totalmente re~ 
comer.daQle pra ca/qu~ra pe'rsoa mír.i
mamer. te preocupada polo tema.· O 
p1 ólogo é sustancioso. 

. .. 
MUSICA 

ACT_Os, 

Ciclo Cultural de música 
en Galicia-. Orgar. 1zado polo 
Di·partam er.to de Música da Ur.iversi
darlP rte Sol',(l ago e patrocinado polo 
M ' '"'~ lerio de· Cu ltu ra . Actividades da 
s,.111á1 d1;1 30 . Orquesta de Vigo e 

coro «A.rs Mus1cae» na Coruña ; e 
«Faíscas do Xi abre » na Estrada : día 1 . . 
Qrfeón (<Terra a Nosa» en ·celar.ova: 
día 3. Orquesta da Coruña na Escola 
de Maestría de Mor.forte: e éi Grupo 
Ur.iversitario de Cámara no ' Carba-
1/iño: día 4, Grupo Universitario ·de Oác 
mara en Sta . Marta de Ortigueira : día 

. 5. Grupo U.niversitario de Cámara er, 
Vilagarcía: e día 6 . Grupo Urnversita
:;fo de Cámara .er, Mondoñedo. 

RADIO 

Ventaxosls1ma relC1\-tOn calidaat · 
precio . Recomendamos. 

GUERRY RAFFERTY .. - CFf: . 
Guimbarda DD -22003-4. 
RALPH McTELL. - CFE - Gimbarda 
DD-22005 -6 . 

Dous álbums dobles ao precio dun á/ .. 
bum , sinxelo. Non /les concedo as 
benzóns outorgadas ao resto da 'serie. 
pesie a elo. véxoos recomendables. 
FUXAN OS VENTOS.- ((Galicia canta 

••gundo p_ -•rMma d• a - á. · f ao ner.o Vol. 1» e «Sementeira». 
RNE. FM día 30. 16 h. LITURXIA esta grabaciór, .e m 1 ~ que orte . Philips-6328248 e '6328249 . 

Pola rrnña bar.da d1re 1· que la go dunha -
DE ' SANTIAGO DE CÓMPOSTELA atenta audición compre · ademiti~ a -
polo Ne.w -York Pro Musica. Dtor .• perfecta coherencia da . versLón de .. 
Noah Greenberg. Harr.oncourt. Particularmente , doull.e, -7 

DISCOS1 

AN 1 ON/0 VIVAlDI : «11 cimer.to de/1-
,armor.ía e dell.inventione» , 12 con
certi. Op _ 8 (As catro estacións). 
Cor.certus Musicus de ·viena. 
Dtor.-Nikolaus Harnoncourt. 
Telefur.ker,-Decca 6 . .353861 / 2. 

' Precio de oferta .-900 pts. , 
Grabac ión e presentación.-9. 
Interpretación - A polémica respecto 

un 8 . . . : ¡ ccEL a&SILISCO» .n" 4. Editada 
l r.trés da grabaci.ón.- A/to. máis aínda 
si xa .tér. unha v~rsión «clásica» da polo prestixioso Departamento de H• 

da Filosofía da Universidad& Oveten obra. 

JOHANNES BRAHMS.-Catro Sinfó
. nías. Obertura tráxica . Variacións sa
bor dur. tema.de Hayan e Obertura pra 
ur. Festival Académi·co. 
Orquesta de Clevelanda. · 
Dtor.-George Szell . · 
CBS. - Maestro. - 61922-3-4-5 (4 
Lps. 1r.deper,dentes) . 

se, dirixido pplo profesor. Gustavo 
Bueno. Sobrancean os traballos de 
Ouintanilla encol da (<Semántica y fi
losofía de ra ciencia» , Peña e.ncdl de 
c(Schoper,ha'l(er y' la música» e Bueno 
encol de <d~eterminismo cultural y 
materialis.mo histórico» . 
O precio é de 200 pts. e pódese-pedir 
ao apartado 360 de Oviedo. 
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XOSE CO~D·E: 
o -maldito e de.sco.noddo p'oeta 

d,a e·mi_gración galegá. 
'· 

·As circunstancias políti
cas imperantes nos dem~
dei·ros cuarenta anos no Es
tado espi;iñol. e moi partí· 
cu lar e asañadamente . en 
Galicia, obrigaron ap esilio 
forzoso ou provocado, da 
mellar intelectualidade pe
ni·nsular. ben físicamente ou 
en rela~ción á sua obm. 9 
caso galega é · ben claro. 
pois as mellore·s obras de 
moitos anos (•"A Esmorga". 
.. Memorias dun nena labre
go •., ... publicáronslj\ na em1-
9ració americana. 

1Un autor galega que se 
.viu no caso foi- o ourensán 
Xosé Conde, emigrado nos 
albores da guerra, aos . de· 
zasete anos, e que -acadou 
a sua formación intelectuaí 
en América. -Chegou mes
mo a entrar na ":Real Aca
demia Gallega•, pero, a pe
sares deso, a sua figura e 
desconocida de todo pra o 
gran público, xa ~.eña debi
do á publicación íntegra das 
suas obras na Arxentina. 
ou ao carácter cívico-so
cial da poesía, carácter que 
lle valeu difir.ultades de ca
ra ao seu espallamento na 
Patria. E agora. a vintesete 
anos .das suas primeiras ar
mas de escritor galega, 
co1do que é ben dar noti
cia dos seus feitós. 

Tres son as obra~ gale- . 
gas de X osé Conde: Nou
tvmino de soedades (1952). 
Muiñada noittébrega (1955) 
e máis Terra Aluciada 
H9591. A orimeira , · típica 
obra inmaduréa, e ·un reme
x1do ae int1uenc1as: acaran 
da · rosaliana. fundamental. 

o cancioneiro, cántigas, e 
.. algún atisbo do que será 
· tema fundamental dos se

guintes libros do autor.: á 
poesía cívico·socic.I. A es
trofa, o romance: · a rima. 
fácil. 

Muiñada noitébrega xa 
presenta, nun linguaxe máis 
el·abor:ado, temática di.fe
·rente, agrupada en · catro 
partes;. lírica, telúrica.,.. fi
losófica e, a principal, adi
cada á emigración, _que es
comenza ieun significativo 
poema adicado i Cristóbal 
Colón. 

·A ·sua o'br.a fundamental 
é Teflra aluciada, glosada 
por Neira Vilas: •T.A. pode 
decirse que é un só poe
ma: o poema da emigra
zón ... •. 

No libro, Conde tala pri-
. meiro do s·eu caso personal 
de emigrado, pra rematar 
:facendo toda . tmha interpre
tación da emigración, ·como 
.un mercado. no oue os aa
~gos non soma-me venoer • . 
a sua rorza ae traoallo, se· 
nón xa a sí mesmos, á sua 
ctiltura, á Terra mesma. t 
xa que logo, un rexeitamer.
~o frontal do feito emigra
toriq, bas·eado na saudade. 

. que concibe como a quin
taesencia da alma galega, 
a conciencia de pooo. t:sta 
saudade, convertida -en sino 
ineludibl-e, chega a aooca1' 
nunha fonda xenreira: . o 
emigrante mergµUado no. 

ANUNCIOS , 
DE BALDE 

O CASTRO DE 
"Bus<Camos contacto perió
íiico, por correo, cos club~ -
e asociacións xuveniles que 
haxa en Gali1cia . Os c·lubs 
interesados neste intercarn
beo de ideas , programación 
de aotivi·dades, etc. escri
hide a Club Xuxenil «lrJ· 

rneirada.» -Ensanche- C / 
Constantino Lobo, 15·1.° Fe· 
rrol. 

dusco información encol 
das comunas montadas ei
quf en GaHcia e das qu·e 
se es·reñan montando. Es
crib·i r .a M.ª Luisa, Ponte da 
Pedra, 7, 

1 

4.0 Santiago. 

Pra estudo sobre sociaiis
mo e nacionali3mo inter~sa 
col.ección completas de 
••Oalicia Socialista» e de 
·"Ceibe ... A,pdo. ·12. Ponte· 
ivedra. 

1lnte·resan nomes populares 
de cogume.los ou setas por 
zona~ ~ bis-barras da no· 
sa napión. Apdo. 12. Ponte
v.edra. 

·~.~a rcaría . máquina de escri· 
bir de oficina de polo ·me
·nos l2S espacios; por ser 

. urxente prég·ase ' a qüen 
poida vemierma se poña en 
. contacto con Manuel Váz
quez no teléfono 810049 de 
Padrón. 

---=----~-
·t 

ITA. TREGA . 
Amigos de A NOSA liE•flRA: 

Un dos espacios que me 
g·u$ta ler e no que estou in
teresada é ··A. arte e os xei
tos" porque me parece que 
me será de utmdade na es
cala. · e amais, interésáme. a 
:Xeografía -e a historia da Na
sa Terra. inclulndo nesta non 
somente os .feítos ·senón to-
da a arte que os recorda dal
gún xeito . . Gostaríame poñer
me ·en contacto con Felipe 

~ Senén por se el me puidera 
econs·ellar ·algúns libros onde 
eu me ik.J$tre nestes temas. 
Non sei s·e sera moita moles
tia pero· e~pero que me res
pondades. 

Sobre o aldraxe da Santa 
Trega, quérovos dar a miña 
opinión. Coido que hoxe· te
ñen a culpa as autoridades 
que algo fan pagar aos turis
tas e que no vran son ben 
deles, e eses cartas tiñan 
que •verse» precisamente 
neste c·astro. Por outra banda. 
o museo qu,e din que hai. . eu 
gue levo ido tres veces a 
Santa 'f.rega, non o p4iden 
var .nunca poraue sempre es
taba pechado. 

.Penso ·que o que había que 
facer é unha laboura· de con
cienciacióff do. .pobd da 1Guar
dia de .que teñefl .un tesouro 
e que polo tanto teñen que 
esixir tanto ás persoas en
cargadas de coidalo como á 
x~nte que 0 val visitar. por-

¡' 

GUIEl'RO 
• • ' \l .. 

seo de enormes contradi
_cións, renega da Terra, ~e
ro~ ao fin, non é quen de 
esquencers·e dela e de re
nunciar a voltar. 'E é da
quel~ cando· cai ñ·a conta 
cabal de todo o mundo de· 
. m1ser~a lJ(Je é causa e efec-
to da emigración. E o ob-

. xetivo do re-greso á · Terra 
implica unha razón fonda: 
voltar cun1ha misión de con
cienciac.ión dos seus com-. 
patriotas:, remata .. "Tierra 
:Aluciada• con dous poemas 
o penúltimo dos · cal.es 
{•Voltarei") · é como un 

. pranto de tillo pródigo: 
• .. .Voftarei anque me digas 

qua esqueceron . a miña 
. . fisonomía. 

que estou sin marxes pra 
' · frolecer. 

Hel de· voltar. que aínda te
ño a búsula gardada 

e torcas seg.redas pra che
gar a tempo ... •. 

·Pra r.ematar, haí que ,pa
rarse ·na ·lingua por el em
.pregada, que é dunha enor
me riquez·a. No anQ 53, o 
poeta adicouse a andar Ga
lleta. a fin de completar o 
seu conocemento ,de · idio
ma e. costumes do país. E 
frolto . desta andadur.oa e o 
seu idiolecto, r-ealmente no
table. 

1E nada máis: Este quixo 
ser un artícÚlo · de presea..: _ 
taclón dun poeta descono
cido pra o gran públi·co da 
nación, e que coido mere
ce ·un pasto de hon0r den
tro. do camºp~ da literatura 
cívioo-:soci·al gaiega. Xosé 
Condz · XOEL OOMEZ 
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DARIO XOHAN CABANA 

1 2 -3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 J a A 6 J E 
2 "' I ji o ~ 

3 /;> l. f9 o 
4 ll 
s 
6 
7 
8 C) 

9 L o 
10 /l ti tl ·~ o 

HORIZONTAi$: 
1.- Marchará. Adoita, costuma. 2.-Casa das 

aves. Conxunción. 3.-lMantidos, obesos. Déanlle a 
volta. 4.--Doce meses. Naque! luQar. Esistía. 5.
'Perxudiciás. 6.~topeina, encontreina. 7.-ó !'(h. 

ves, tfüido. ·EscOite. Manca, magoe. 8.-Retrocettes . 
Outra maneira de dicir «niño». ·9.--Cereai. Estampa 
de correos. 10.-Corda. Nave. . · · 

VE-RTICAIS·: 
·1.-Central sindical _patriótica. Moeda de .25 cén

. timos. 2.-Botara gargaHadas. Separación de plantas 
vivas. 3.-iP-Oeta _galega do R·exurdimento. Ac'h~ga 

·a un lado. 4.- ó rovés, húmedo, augoso. s.-Lin-· 
.gua: románica. 6.-Abeños de labranz;:¡ nAm•P.>no:s.1 
7.-EnleeL - atei. H • ..:._11na:n eslstenc1d. 9.-Desi·nen~ 
cia de · aumentativo ...... 10.--lPresas, mañuzós. '·-11.
Adoitar. C-heiran, osma;n. 12.--Sentína, es·coiteinia. 
Terra no medio do mar. 13.-Demostrativo. Tres 
mdas. -

CARTAS · .. 
c:fO'e. nas pal¡bzas que están 
cubertas non se pode P'ltrar 
nelas polo cheimme que bo
tan. E unha verdadeira ver
gonza que unha cultura tan 
nosa como é ·a Celta. os 
propios ga.legos ··mexen por 
ela•. fo. que vivo dende hal 
doce anos en Catalunya e 
vexo como miman as suas 
causas, ·ooido que en G1aHcia 
a xent.a non as valora cecais 
porque naide lfo ensiñou, J>or 
eso decía que hai que ens&. · 
ñar a . querer e valorar xa 
dende a escola as nasas ri
Q!Jez.as que son moitas e de 
moi boa calidatle. 

.Perdonádeme que me es
tendera máls do que pens·~
ba. Agardando que me res
postedes, recibida un forte 
saúdo. 

PURA.CID 
Sabadell 

ABSTENCION E·N GALICIA 
Decidíume . a esorlbi:r ·e 

mandar P'rá sua publicaolón 
esta carta, o fei:to de diver· 
sas decraraci6ns intencion·a
damenJe mintireiras apare·ci
das na u.prensa galega» eneal 
das causas do· outo índice 
de abstención habido en Ga
iicia no. pasado ref'eréndUm. 

Admito qu:e unha parte da 
xente que non votou fo¡, de· 
bido posihlemente a causas . 
«técnicas·~· circunstancias ad
versas· ·coma o tempo, etc., 
e tamén á em igración, e que 
hai xente indiferente, ~ pasi· 
va e cómoda , e nue todo pro-

ceso, electoral ou similar 
semp·re compor·ta uns índices 
de abstención x_a esperados. 
Pro penso que ha1 - O'Utros ti
pos de razóns que motivaron 
a esmagadora abstención ga· 
lega, e que a al·gúns non lles 
)a·sta nin interesa nomear 
.Jor<we das · su as causas al
gúns del•es son culpables en 

. grande medida. 

Cos seguiintes punto·s so
mente l'ento aixudair a refle
sionar a a:l·gúns: 

1.-JNós último·s anos ho4-
bo xa duas chamadas á •par
tl'cipación popuilar nas turnas. 
¿:Por qué non se aquefaron 
ais diifiioultades técnicas xur
didas nas anteriores chama
das á particip~ción? ·¿E que 
rnn hou'bo tempo dabondo? 

Eu creo má1is ben que es
to das •idi1fiou1ltades t~cnicas• 
é un!ha arguici·a · pr~ cando 
uns de~ermi·naidos re.s-ultados 
n·on conv:eñe·n, ~ maniipula'los 
ideoloxicamen:te. -

2.--'Causas adversas. Se 
n,n me falla a memoria, e 
creo que non, eu diría r;ue 

··o tempo c·limátioo no re-fe
réndum d.o 76 fo¡ tamén ~hu
.vioso: ~·~ é de supoñer qüe · · 
os .caminos e 11vías de · co
muni·oación• rur-ais non· est1· 
ban en millares condicións 
que as do p·asaJo dí.a 6. Sin . 
·embargo a abstención foi· 

menor no ano 76. Penso ta
m'!!n· que rres,res tres úil,timos . 
anos no cambeou susta•nclal
men'te nada en .. Gáilicia. Da· 
qúela ¿·cómo. s-e esp'li•ca a· pro- · 
gresivo. aümenfo da .non par~ 
ti'cipación activa e volunta· 
ria? Lém'brems·e tamén as pa
sadas , efeceións de Xunio. 

3. - Conciencia políti,ca. 
Oueda_nd_p C'raro que os · que 
se abSfliveron non o fixe·ron 
preicisilirrienlte pota inC'iden
cia dos partidos que propu~, 
naban a aibs'tenición, tain!3n 4;1.¡ 

. certo que moitos abstivéron~ . 
se plenamente con·scientes 
do que facían e esto podería· 
se demostrar se esistira:n es· 
tadíiSt.icas ben ela'boradas e 
fiabll•es. 

· Por, mitro lado, tén qu~ que 
dar)::raro que o nivel ~e for
mac1ón po:l1!i1c·a de moitos que. 
foron vot-ar non é en · abso
luto :;superio.r ªº da rrraloría 
que .non foi. 
. 1Pra rematar direi que ao 

pob.o galega aínda se lle po
dera seguir prometendo, en
d.oza!)do con palabras, etc. 

· En definitiva, seguir esplo. 
tando. Pro o que demostrou 
n-o pasaqo · re.feréndt..im foi 

· que aínda non comunga maio
ritariamente con rodas de 
muiño. 

MIGUEL A. LISTA 
- C•rballo 



UN VI' ANCICO 
GALEGO-POH 1 UGUES 

. . . ' 

DE. GIL.VICENTE 
A temática· do _Nadal foi mol cara .á lírica ar

caizante de Gil Vicente. Motivacións de raigaña 
popular. q!Je o dramaturgo sabía aproveitar con 
óportunidade- e mestría. inxeríndoas nos téxtos 
de máis varia xinea. Sábesé que as cantigas de 
feitio. tradicional. así as casteláns como as portu
guesa~: que. Gil. Vicente ·soía intercalar nas súas 
pezas teatráis son erÍ boa par,te auténtica~ente 
populares. tanto que en ocasións apenas indica 
o autor os primeiros versos. por tratárese de 
cantigas moi divulgadas que os ouvintes coñe
cerían de 'memoria e que, con seguridade. ps ac
tores cantarían ou _recitarían In extan•o. 
Noutras ocasións o dráma turgo. terrnando dun 
motivo popalar coñ~cido, traballaba sobor del e 
refacíao libremente. anque sempre dentro dos 
·perfís modélicos. que tan familiares lle ~ran. En 
todo caso, o _x.enio creador vicentin~ está pre
sente arreo niste tipo de adaptacións e refendas. 
Cicáis, ·pr.ecisamente. o seu meirande mérito es
taña en non sabermos hoxe distinguir onde aca
ba a autorla do pobo e onde comenza a do poe
ta. Tal foLa estreita comunión antre un e outro. 

Dos va'rios. textos tradicionáis de t.ema navi
deño que figuran ao longo da súa obra é de des
tacar a Cántlg~ que dá 
F•»"r•. o cal. asegún 
se anura. «fov 

rf'.r;>resentado ao muy 
excellente orlncioe el Rev 

dom loam ho terceyro deste . 

noma, na sua nobre e sempre 

leal cid~de de Lisboa. aas 
matinas do Natal. N.a era 
Senhor de M .D.XXVll» 

(Copll•cam da todal•• 

obr•• de Gii Vicente. Lisboa 
1562.; primeira edición das 
obras completas). 

O grande interés que pra nós reviste a 
mentatta cantiga _:_e razón oola aue 
cons1ctero que é ·unha xoia que tamén nos 
pertence- radica en · 
representar con toda pureza a tradición llrica 
gal ego-portuguesa na súa forma · más énxebre.
isto. é, a do paralelis~o ·combinado co leixaprén. 
A fórmuJa documéntase apondo nos nosos Can
cioneirós medieváis. pro arrinca sen dúbida dos 
vell>s manantíos populares da oantlga ~· 
vllao. Non saberéi decir si Gil Vicente tómou a 
tradición estrófica directamente do folclore, vivo 

XOSE M.• ALVAREZ .BLAZQUEZ 

aínda no seu tempo. ou si foi buscala nos cader
nos dos trovadores e xoglares . lnélínome máis 
ben ,polo pr[meira posibilidade, amparado naquil 
certeiro labor de pescuda e aproveitamento da 
lírica oral. que está patente ao longo. de toda a 
obra, vicer.tina . 

- Ser.do así: ternos no vilancico de GiÍ Vicente, 
?atado en 1527. unha peza clave. na que pivota 
o entror.que da nasa vella lírica popular do Nadal 
co rex.urdi~ do vi.lancico galega. culto. sí. pro 
sempre popularizante, do que teño achado mos-

. tras abondosas e ben xurdias a partir do · ano 
·1620 (Catedral de Sevilla). E de sospeitar que 
nos anos que median antre ambas datas terlan
se cantado nas catedr~is e mosteiros de toda a 
penínsua outras moitas composicións galegas 
do xénero. hoxe perdidas. Canto má is recuadas. 

. máis affr-;s serín aos modelos acortado~ _pola 

.1 

~ · . 

lradiciór.: paralelismo e leixaprén. pro asimesmo 
_:_¿~or qué non?- cadras oitosllabas. dísticos e 
-triadas de . diverso metro. coplas de galla• 
galega ou endecasílabo anaspéstico, etc. Nos 
máis de douscentos vilancicos galegas cantados 

' to ~a de Galicia polos séculas XVII a XIX que 
arestora. teño recollidos, hai formas variegadas 
de todas istas formas . xunto con outras insólitas 
de retórica barroca . prenuncio da descomposi, 
ción e morte do xénero. malia os serodios inten
tos de renovación producidos na propia Galicia. 

Mais. xusto é decilo. ninguén soubo como Gil 
Vicente recoller na sinxeleza duns poucós versos 
o verdadeiro . ecoar da lírica tradicional galego~ 
portu.guesa . Veleiquí o fermos6 vilancico. frol do 
rosal vicentino · sempre escolmada e valorada 
polos seus antólogos: ~ 

. CANTIGA 
Blanca estáis colorada. 
Virgem sagrada. 

-Em Belem. vila do amor. 
da rosa naceo a flor. 
Virgem sagrada . 

Em Belem. vila do amar, 
naceo a rosa do rosal, 
Virgem sagrada. 

Da rosa naceo a flor 
pera nosso Salvador. 
Virgem sagrada. 

Na ceo a rosa do rosal. 
Deos e homem natural. 
Virgem sagrada. 

(GIL -~ICKNTE, 11187) 

. (Nota bene. -Algunha vez tense usado 
· a ... p.alabra vllancela pra nomear as. 

composicións poé-ticas galegas do tema de 
Nadal. Certo que o sufixo loo non é 

propiamente galego. mais tampouco o é',_ 
en moita maior medida' '? que se prQQ6n .. 
En troques. a connotación, temática, xa 

consagrada. de aquila outra forma 
aconsella o manti me.11to ' do híbrido 

vllanolco. como ·distintivo dun xénero 
que a voz vllanoate non · representaría . 
No tocante a panxollfta, estimo' 

qu~ deb~nos reserva{ o seu uso orá 
cantiga puraméntp popular. J 

Vigo. Nad;:il de 197~ 

,/ 1 - . 
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