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O OPORTUNISMO 
EMIGRA 

Hai colmos de colmos. E o 
colmo do oportunismo e do 
electoralismo foi o "socialista" 
dr. Yuste Grijalba, que ao saber 

aque o deixaran en segundo plano 
na candidatura ao Senado -do 
PSOE . por Pontevedra," ... se ha 
desplazado ( inmediatamente a 
Palencia, - al parecer con el 
propósito de presentarse nueva
mente por aquella pí.ovincia, por 
la que consiguió en las Co'rtes 
recién , disueltas un acta de 
senador". 

Despois da su¡¡ actuación ao 
frente da "Jefatura Provincial de 
·sanidad", de singular "brillan
tez" nos casos de contamina
ción, Elnosa, Celulosas, etc, o sr. 
Yuste vén de darnos, unha vez 
mái~. ' probado que e pra qué lle 
interesa o pais no que vive. 
IOgallá marcharan -todos! . 

MAIS QUE NADA, 
PINTORESCOS 

Os que andaban a promover a 
coalición autonomista de "uni
dade", parece que puxeron o 
carro antes dc)s bois. Coas presas 
de - amañar e dar publicidade á 
alianza, esqu eceron a legal iza
c1on pun dos firmantes, o 
"Partido Galeguista"; e alá foron 
largados pra Madrid membros do ' 
POG ~ e . . ,p PSG, disque, pra 
·amañar b asunto. En fin, ·despis
tes. · · 

Non eremos que teñan moitos 
problemas ao respecto, por aque
lo dos "amigos de Madrid"; pero 
así e todo, o asunto manca. 

NOVOS TEMPOS, 
NOVAS FORMAS 

Ab PCE nótansel le os cabeos. 
Nunha entrevista aparecida en 
"El Ideal Gal lego" Xoves, 1 l 
pasado, Rafael Pillado, que polo 
que se ve, tén ~aprendido moito 
das mane¡ras . diplomáticas do 

poi í tico elásico, contesta, como 
un auténtico tecnócrata, ás pre-
guntas qUe lle fan: . 

" ... lVa a ser usted, sr. Pillado, 
· ~I definit-ivo ·. número · uno a 
elecciones para diputados l?O( ,la 
provincia de La Coruña. _ 

'.' -Si bien se. están discutiendo 
·en estos momentos -cuando 
hablo con . usted-· 1 o~ · términos 
relativos a la composición de las 
listas, una primera previsión, 
sujeta a hipotéticos cambios, 
contempla la previsión de ·que 
yo, efectivamente, encabec;e la 
1 is ta por La Coruña": 

IXesús, dnto falar pra nen _ 
decir nada! 

'. CABEZAS CAD RADAS / 

Unha das perso-nalidades máis 
fondamente implicadas na ta.refa · 
de face r periodi-s·mo poi ítico r:1ª 
prensa diaria ~spañola, é o xa 
conocido Luis Apostua. E a este 

· personaxe fémolo - que - aturar 
peri ódicamente os que, por cos-· 
turne cotiá ou abriga profesio
nal, esfollegamos. '~El Ideal Ga- , 
llego". ' Vernes pasado, uriha vez · 
má is ocupábase · cun dos ternas 
predilectos _ derradei ramente·: ..... o 
"terrorismo" vasco. E despois de 
inxuriar -de pasada ao patriota 
vasco Telesforo · Monz..ón-, ella-

mándolle "ayatollah", e no.n en 
p lan de 1 íder poi ítico, senón de 
"santón", monta unha alucinan
te h isto ri_a de cienc ia-ficción pra, 
asegún el, esplicar a tolerancía de 
Francia da permanencia dos 
militantes de ETA en Eusbdi 
Norde. Asegún él, pode ser por 
tres causas: 
- " ... A) Comprar ·1a neutralidád 

de ETA en Euskadi -Norte. 
8) Permitir cierta 'dosis de -

desestabilización de la demacra- -

·.ic •• 

cia española para- que siem p i e_ 
qependamos ae la ayqda o 
p ~otección francesa ~ ( iO 
demo! )_. 
· C) 1 nducir a los empresario s_ 
vasco-espa:'í oles, hosti·gados y 
sangrados en su propio país, a 
invertir en el Sur de Fran ií:I 
donde se. les ofrece paz, estabi 1 i
d-a d socia 1 y seguridad J?ersomd". 

10 que lle dá a un él 

cabeciña! . IAo que xogan can
do están sen qué facer! . En fin, 
sr. Apostua, v9f va a terra, que 
todo · voltou á sua · imperial 
-normalidade. E . Francia xa lle 
r~tirou o_ ''apoio" a ETA. 

O FALAR 
NON TEN CANCELAS 

Hai un espacio habitual na 
" Hoja del Lunes de La Coruña'.', 
chamado "División de opinio
nes", onde representantes de 
c~rtas correntes poi ltic21s actuan
tes na Cruña espo:len as suas 
op1nions. Na "Hoja" do 15 
pasado, falaba ' certo sr. chamado 
José_ González - Dopeso, ·cuias 
"medallas" van dende ser "dipu
tado prim'ero del Colegio de 
Abogados" a ter a "Medalla de 

, P~ata al Mérito Deportivo", pa
sando pala presidencia de "Ami
gos de La Coruña,.,, "vocal del 
Pleno de la Cámara de Comer
cio" e outras de entidade e 
carácter semellantes. Este nome, 
aparte de trazar un "futuro 
panorama poi ítico esp t:: ñol" es
pecialmente sombrizo e negro, 
amais de decir causas como que 

me horroriza e l vocablo 
patronal" ou que " ... hay que 
fortalecer las estructuras de la 
empresa .-.. ", métese ao final, cos 

"sepa¡atistas'', término co qu e 
;;upo ífo que quererá designar· aos 
nacionalist.Js galegas. " ... Quiero 
para Galicia unas atribuciones y 
competencias que no serían 
posibles sin la descentraliza
cion... Pero no confundamos 
esto con las ans(as de separatis
mo que fo mentan algunos, muy . 
pocos, los que se consideran 
"custodjos y depositarios de un 
"galleguismo sospechoso", los 
que nada hicieron por levantar a 
Gal icia de la miseria y postración 
que ha sufrido en otras épocas, 
pues el separatismo, en cualquier 
lugar o parcela de la geografía y 
unidad española, sólo puede ser 
cons.iderado como una traición". 

Realmente ~agoa ter que 
apandar cos alcu:nes desta caste 
de paifoquiños que circulan polo 
país; destes custodios e convic
tos de españolismo flagrante, 
que foron e son axentes e 
cómplices da miseria e postra
ción que sofre Gal icia . . léase 
"mareas negras", celulosas, emi
gración, nucleares). 

• • s no~os suscr1ptores 
' . . . 

Ternos a venda COLECIONS de "A NOSA TERRA" 

dende o n°. O o 26 en encuadernación de luxo 

o precio de 1.200 ptas., eisi coma calquer 

n°. atrasado que enviaremos á volta de correo 

pro atend~r ás numerosas peticións 
que levamos recibido . -

A partires do. 27 ~e xaneiro 

( datd do noso an iversorio)' 

o predo dás suscripcións . - . 

será de 1500 ptas·. ANUAL 

e de 800 ptas. SEMESTRAL 

¡AP~ESU.RES.E A RENOVAR DENAM~ES DESE DI~!·· 

.. 
O por se;s meses O. 10 rrensferenci~O J 

.por un ano . eÜ xiro posta - . 
• ·mporte (cheql.I ' . 8 Env;oo1 . . 

/ . •.-f. • ~~J...: 

- .. -· :-, ,.. f:·., .. 

Novo n°. da cont<J no -Banco Pastor de Sa_n.tiago: 106.7~5 
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O poi ígono industriíll de San Ciprián de Viñas 
en Ourense, no que coa inkiativa da Caixa de;,(Aforros 
se plantexaba "o núcleo industrial mais forte da provincia 
e o intento máis real e serio 
que se fixo nunca·-en favor da promoción industrial 
de Ourense, pra promover o dese.molo industrial 
e canalizar o aforro dos emigrantes cara ás inversióris 
que creen postas de trabal lo 
e poidan absoíber o seu retornó", 
é hoxe exemplo do precio que pagamos pala falsa ;J---' 

industrialización !)O naso país. 

Cun terreo de 3 míllóns de 
metros cadrados "cunha infraes
t ructura axeitada", con 50 ín
dusuias instaladas que 5upoñían 
unha imersión superior aos 
5.000 millóns. de pesetas, o 
decreto 1890/1971. do 31 de .. 
Maib, delímítao como chan in
dustrial, e o decreto de 5 de 
Xulio de 1974, intégrao ·ha 
"Gran Area de Expansión lndus- -
tri al de Gal icia". Os terreas ~ 
mercóunos a Caixa de Afor;ros, 
dlri.xida naquel ·intre por -~ R. 
Martín Esper-anza, ·"taíto", qae 
ao mesmo tempo 'promove a 

Edita: Promocións Culturais 
' Galegas, ' S. A. 

Comisión de 
Fundadc>res: Acosta Béi ras, 

creac1on da OPRIN (Oficina 
Provincia! de lnv~sións), na que 
participan amais Ferrer Garrido, · 
a~tual Presidente da-Diputación, 
Carreña Maribona, que hoxe 
ocupa un alto posta no Ministe
rio de Obras Públicas, os conse
lleiros eta Diputacién Pepe Nieto 
e José Caride -recén elexido 
Presidente qa Cá.mara de Comer
cio~ 'e Pepe Reza. · As xestióos 
pra encher o ·poi ígono industria~ 
apúranse, xunto c<;>as· promesa.s 
~os ·futuros ' empresarios. Era 

· unha bicoca, o diñeiro sobraba, 
pra eso estaba a Caixa - de 

Afo rros que, por si fora pouco, 
entr.egaba o que Se lle . pedía sin 
'garantías, sin siquera ·instrumen
ta r · débi.damente as operaciórrs 
de crédito Carreño Mariliiona; ad ~--< 
·frente do OPRIN, ao tempoq~ue 
daba aos empresarios istas facil i-
d ad es, ofrecía famén ªº capital 
ourens;:ino a posibil idaae · de 
entrar nesfas · mesmas ern¡:>resas 
como accionistas . . -· 

lNF LACION DE 
. CREDITOS 

Gon diñeiro fácil e unha man 
de. ·obra ·barata, os empresarios propaganda, quixeron aproveitar . 
montaron eiqu í naves sinxelas, e as axudas que lle~ ofreéía a ·-sua 
de· construcción rápida, sin. esgo-· .. instalación ho Poi ígono. A estas 
tar, nio moito menos, os créd.ito"s. ~-' Últimas fixéronselle uns >cré9itos · 
obtidos .. Un caso concreto é a· de perfectament-e · instrumentafiza
µnión Cradyto"r, que foi invertir :-- dos., e a_o- chegar a crisis, 
a Xixón. No medio . desta situa-· · convertíronse nas primeiras 
ción, na que uns poucós domina- .victimas, ªº se lles negar a·mplia~ . 

. ban o capital e aproveitándose ción dos mesmos e ' ªº aumentar 
das ventaxa.s in:egülarmente obti-· os intereses. 
das · (sacando fora de Ourense A falla dunha ·infraestructura 
aqueles cartos que non . utjliza-. real, _a éreación de .industrias n~s 
ron);· 'atopábanse oütra ºch'ea' de· . que incluso . en casos ·a m~teria 

; empresas ,".que; inflll ídas "póla, · prima tén que ~ir de fora e· a 
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· desprotección da· pequená 
mediana - empresa, agudiza 

· crisis que está a sofrir a econ 
· · m·ía ~l'éga. No Polj gono de S-
- 'Ciprián, émpresas como Barr 

ros, despois de cambeos 
dirección e ao falta·r "Cafto" 
Caixa de ·Aforros e con é.I 
axudas . f4cil~s, falan do s 

·peche, deixando a máis de 5 
traballadores -sin trabal lo: Uni 
Cradytor, cunl1a-débeda na C 
xa de Aforras de 200 millóns 
pesetas, xa ,tén · regulado den 
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oito meses ao redor duns cen 
e iros, que non cobra-ron aln
a totalidade da sua inde,mni
ión; Moclysa, ao ser uriha 

1 de Unión Cradytor, s~gu i rá 
én o seu mismo camiño. · 
UGA S.A. que naceu co -

io de Felicino Barrera, ofre
le aos tra,ba11·adores un pasto 

empresa• en troques de 
.. ooó' pesetas ( mo itos paga -' 
, pro J10n houbo trabal lo pra 
), canta cunha plantilla de 30 
alladores con problemas á 

de cobrar, e o empresario 
é capaz de garantizar a 

anencia e continuidade .da 
ica. En OREMBER S.A., da 
foi Presidente do Consello 

Administración José Nieto 
e, conselleiro da Diputa

, sen do na actual ida~fo o Sr~ 
rer Garrido, traballan 160 
es, adicados á fabricación de 
eiros aglomerados, funda
talmente de madeira de 
iro; non sé entende a sua 

ación critica, xa que ésta é 
a materia prima abondosa no 

país. Tamén ' é certo que a 
~I dos aglomerados hai noti
esactas de que a "Asociación 
ional de Fabricantes de Aglo

·a90.s" presentóu _na Direc-

ción Xeral 9e Emprego en 
Madrid un espedente de regula
ción· de traballo que afectarla, na· 
sua meirande parte, ~nraball-c3do- ·· 

res galegos, xa que o núcleo diste 
tipo de_ fabricación ató pase en · 
Galicia. lste espedente rexeitóuss '' 
por defecto de forma, xa que ... 
estaba . presentado, a nivel de::~ 
todas as .empresas e a leí 
especifica que ue a sua presenta- ' 
ción será de carácter individual e -; 
na Delegación de Traballp de -
cada provincia. ,A nivel · de . 
salario, se ben os traballadores .. 
cobraron o mes de Nadal, ··. 

.délJeselles un porcentaxe da .paga .. ·~ 
estra. . · · ' ,,' 

O CASO DA 
CONSTR.UCCION 

Pero a crisi~ . no.n __ se centra :; 
somentes no Pol.lgono ·~ senón .· 
que atingÚe toda a Industria. de .. , 
Ourense; ·r:lori e tampouco un ' .. 
sector, senón que sÓ.n t_ódos. Asl,} 
"Rogelio Fernández", adicada ás 1·· 
construccións. metálicas, é pro" :,'. 
piedade · dunha familia · tradicio- _' 
nal de Ourense, que posee ouúa . 
fábrica 1en León; traballan nela ~ 
100 obreiros, e a .f3_atronal .... 
prese.n.tou un espedente de regu- ! 

laciórí de plantilla, despediriélo a z. 

80 tfeles, fiCa:ndo "na fábrica soio 
-20, e · vindo : xa decentado o 
peche tqtal .da Jábrjca. Por outra 
banda·, está ' º sector da construc
ción,- cuia crisis é mo.ito , máis_ 
acentuada,· xa que os contratos 
temporais, despidos por fin de 
obra, e as fluctuacións de planti-
11 a ·-son normais. Unha empresa 

. pode ter un numer.o de tr-aballa 
dor'es fixos · moi ' reducido e lo_go 
nutrirse, asegúr;i o traballo que ~ 
teña, con temporeLros. Un -exem
plo_ pode · ser "Gonstru~oiones , 

· R~-verter", en crisis abert,a, con 
despidos e atraso~ no pago dos 
salarios. ... 

A OPINIOÑ DOS_ 
SINDICATOS 

"O problema dqs polos ind_us~ 
triales dos plans pe desenrolo 
xurde · porque están montados 
sin base ~C'onómica -es.in perspec
tivas de ,._ merca:do J ,0 . paro, a~ 
empresas . en crisis,, ·é consecuen.-, 
cia do riiodeÍo económico '. e 

. social de ·crece mento· que padec 
cernos. As•I, -:es Pactos da Mon-

. cloa xurdiron como unha yía. 
reffortnista, tendo er conta en ' 
que o sistema económico actual 
se basea en que si non hai 

~ ,.· ·::: 

parados, tén que haber inflación, 
e si non hai inflación, té11 que 
haber parados. O certo é que a 
economía española produce tan
ta inflación ·como · parados. O 
que está claro é que o númaro de 
parados aume-nta, que a c;;reación 
de pastos de tráballo novos, que · 
plantexa o Decreto-leí, nón. tén 
en canta os 150.000 mozos que 
·están na edade de traballar. Que 
pr:a o sector . da construcción a 
·alternativa serla a da construc
c.ión de vivendas sociales, necesa
rias porque. un trabaljador non 

. pode pagarse un piso · de luxo, 
escolas, xardíns, ... mediante eré.
ditas a longo plazo. Tamén é 
certo qYe hai intereses por tras 
que é dificil . investigar, e que 
ademáis, aos sindicatos nos pro
hiben toda partícipación nas 
empresa~", dixo a CSUT, men
tras q.ue a UGT opinaba: "No 
período de crisis do sector 
priva.do, é o _ público o que tén 
que compensar esa falla de 
inv~rsión, sin favorecer a ningúri 
sector privado en concreto. Hai, 
por exemplo, escasez total en 
Ourense ·de infraestructura de 
servicios, como poden ser depu
radora de augas, xardlns, escolas, 
ruas, que poderían cubrir mo itos 

.pastos· de traballo. Dentro do 

- sec'to r 'do metal, o prob lema da 
empresa de "Rogel io F .erná~~ 
dez" tlñase que ter plantexado 
hai .un 'ano. pra poder salvala, e 
non se fixo- na~fa. A empresa non 
tratou en ningún intre de adap
tar a sua producción á ·demanda 
·e ªº mercad.q, "e ªº ser unha 
empresa vella, non tén· mentali
dade -~mpresarial ciar¡:¡, e somen-

l te se puxeron parche~. En canto 
ao ·· P0llgono, foi un montaxe 
pantasrila, pola suá falla de vías 
de_ comunicación e de todos os 
servicio,s de infraestructUra; bási 
camente, o problema é que non 
houbo unha planificación seria . 

. O Estado é o que_ tén que poñer 
os _medios, nós estamos d ispostos 
a negociar calquer espedente de 
c;;risis que seña · realista, pero 
esiximos que o Goberno cree 
pastos de Lraballo pra ir absor
bendo a man de obra . A 
·alternativa tena o Goberno, non 
as centrales sindicales" . 

PRA OUE SERVIU 
ESTA POLITICA 
INDUSTRIAL _ 

Dende unha perspect iva nacio
nal, a ING esplicounos: " O 
problema do pasto d e traballo 
en Ourense non se cingue esclusi 
vamente ao Poi lgon-o de San 
Ciprián, aínda que o polígono 
por ser un núcleo maior de 
traballadores e de producción, 
po1s leva en certo modo o 
protagonismo laboral en Ouren
se . A situación do posto de 
traballo é global, incluindo aque 
las fábricas que non teñen o .seu 
asentamento no ·poi lgono. A 
creación de fábricas, totalmente 
a11·eas aos recursos da zona que1 
se localiza, conleva tarde ou

1 

cedo a sus desestabilización; así, 
Unión Cradytor, firma importan
te a nivel europeo e que conta 
ademais cunha fábrica en Astu
rias coa que pode cubrir o 
mercado, non se entende porque 
montou eiqÜí outra filial. Diste 
xeito, compróbase o montaxe 
irracional dos poi ígonos indus
triales e das áreas de espansión 
q'ue por erguer unha fábrica se 
acoll ían a grandes beneficios e a 
créditos que non se invertiron na 
sua totalidade. O que nos preo
cupa é defender o posta de 
traballo, e en Ourense hai 600 en 
xogo. Así que nos dá igual que 
seña a empresa, o Goberno ou o 
INI os que temen baixo da sua 
man estas fábricas; pra eso nós 
seguiremos a movilizar e a loitar 
polo traballo na nosa Terra. 

M.OTERO 
P. VIZ 
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!'Na cidade de Ourense, diversas ruase prazas 
recupera~an, o pasado domingo día 14, 
o seu nome, e algunha outra pasaba a contar 
cun nome de seu, enmarcándose iste feíto 
dentro da campaña "Idioma Galega, ldiom'a 
Oficial'' que promove o Frente Cultural 
~a Asamblea Nacional-Popular Galega. 
~o pouco tempo falábase que a autoridade 
~ubernatjva repostara a este acto simbólico 
con duas sancións de 500.000 e 250.000 Pts: 
~este xeito, a anulación de varias placas quE!
presentaban nemes español izados ou de .... 
personaxes antigalegos coll ía un significado 
ben diferente pra os ourensanos que transitaban 
por cada lugar e aplaudían ao rematar 
cada cambeo de nomenclator, que pra os 
representantes do Goberno Español. 

O acto a que nos vimos refe
rindo real ízouse durante a mañá 
do domingo nun ambiente fe.stí
vo, co acompañamento de gaite í
ros e unha espncación' por al ta
voz dirixida aos moitos observa 
dores que se foron arremuiñando 
nos diferentes lugares, namentras 
membros do Frente Cultural da 
AN-PG procedían ao tachado 
simbólico dos letreiros. 

En total realizáronse·oito cam 
,beos que abranguían diverso s a -
pectas da campaña '.'Idioma Ga
l ego, ldiÓma Oficial", dende vol
verlle aos lugares públicos o seu 
nome orixinal como Eirociño 
dos Cavaleiros \ el\1 sustítuci_ón de 
"Plaza del Cís" bu Rua do Pro
greso en. lugar de "Calle del 
·Genera+ F.ranc<1''· hastra a inscrip
ición do nome en uso popular
mente Rua do Paseo onde antes 
'rezaba "Calle de Calvo Sotelo" e 
''José Antonio". Noutras oca-

'sións efectuouse sinxelamente a 
galeguización dos mesmos, como 

· é o caso de' cambear ''Plaza dei 
Hierro;, "por Praza do F~rro ~ 
"Plaza, May..or" por Praza Ma.ior. 

Outro dos cambeos efectuados 
foi o 'de "calle de Capitán Elov" 
por· Rua ·de .CasteJao~ feíto que o 
FC esplicaría suliñando que se 
suprimí ra o nome dun personaxe 
irrelevante en favor ·do da másí -

person ,~l idade ' gaLe~a do -pre: · 

-sente século.--

A l'NTERVENCION 
POLICIAL 

Na Praza Maior tería lugar o 
último acto. [v1omentos antes de 
finalizar o cambeo correspon
dente, interviña a Policía Arma
da, que procedeu a levar cando 
ela a duas das persoas integrantes 
do grúpo de mil itan'tes naciona
listas pra prestar declaración nas 
dependencias da Comisaría ou
rensana. 

Ao día seguinte, a ''Hoja del 
. Lunes" da localidade .interpreta
ba" o feíto de regalegu ización ·9a 
toponom ía con todo tipo de 
calificativos negativos _e .tomaba 
posición abertamente en contra 
C:Jo mesmo. O martes día 16,· a 
prerisa publicaba a déci'sjón do 
Gobernado.r Civil de multar .con -
medío millón- e 250.000 pesetas 
ás duas persoas ~ que a · Policía 

' Levara a prestar declaraci0n. Nes
te senso, compr-e suliñar q~ue
amQolosdous ·militantes aa AN
PG accederon deode ó p-ri'meiro 
intre e ·con toda corrección a . 
trasladarse a Comisaría, e asegún 

_ a información. facilitada polos 
mesmos a A NOSA TERRA, a 

- .- pol.icía hastra lles · pediu diswl
pas por "ter que levalos", amabi
lidade que se repetiría durante a 

· das respecti\f~S - decl~ra-

_cións, polo que resu-hóu . a inda 
máis solprenden~e a despropor
ción das posteriores sancións de 
orixen gubernátivo. 

A POLITICA DO 
GOBERNADOR 

A AN-PG manifestounos pola 
sua banda, a repulsa e opos ición 
as devaRditas sancións, por feítos 
q\je o público . aceptou con gran
dé simpatía e que ·non supuxo 

máis que un tachado simbólico 
-con cinta aillante- dos letrei- · 
ros municipais, e a cblucaciÓn, 
ao seu carón, dunhas placas de 
plástico, pegadas cón cola -co
mo un sinxelo cartel = ,-afirman
do, polo mesmo, que as multas 
teñen un carácter eminente
mente poi ítíco, coa pretensión 
de qesacredit~r a unha org·aniza
ción patriótíca con importante ~ 

presencii) social, xusto nún. pe-
ríodo preelectoral . · · 

Asimesl)1o e· con anterioridade 
á colocación d.estas placas, cos 
riomes galegas orixinais nas oítp 
prazas e ruas ourensanas, ·"cursá
rase unha instancia di!ixida .a 
CÓrporación Municipaf solidtan
do entre outros, os cambeos 
efectuados· ·a domingo, xa que 

1 éste é o único medio de iniciar a 
nosa recuperación cultural. O 
feito de que a instancia deman
dante nin sequera fose acusada 
no pleno .último municipal, é o 
que nos obrigou a facer os cam
beos mencionados, como teste
muño" decía o FC da AN-PG 
riu n' comunicado remesado aos 
medios informativos engadindo: 
"xa o alcalde de Ourense espeliu 
u.nha ord.en pola que as placas 
popul.ares foron arrincadas. Nos 
prevíamos tal ]l1edida, que non 
nos sorprende, po·is este Frente 
Cultural nada pode esperar da 
cultura do alcalde de Ourense. 
Semellantes feítos impopulare·s 
cometidos polas awtoridades riiu
nicipás se.guirán ocurríndo men
tras estea a mesma clase de 
homes · ao frente' dos inunici
Pi .os". 

A. primeira coalición electorai que ·se tén presentado en 
todo - o Estadó, é a formada pola UPG e a AN-PC . 
denominada ''Bloque Nacional-Popul~r Galego''. A r::ipidez 
na presentación da· coalición non resulta , neste caso, 
somente un dato anecdóti.co , senón que é producto da 
coerencia e do deeantamento dun movemento ideolóxico e 
político que leva anos a traballar nunha perspectiva 
anticolonial. E evidente que as alternativas xenéradas en 
Galicia non teñen prÓblemas á hora de saber qÚen vai ~er 
candidato e nin sjquer o número de orde na lista electoral. 
·porque somente se trata de dar unha batalla na q1:1e esiste 
acordo unánime , baseado nunha práctica previa. de cómo 
dala. · 

OS QUE DIRIXEN 
DENDE MADRID 

Decimos todo esto porque foi ben curioso o "tira e 
aflox.a" na el.aboración das listas de partidos estatais como o 
-PSOE e a .UCD en Galicia, sometidas a bambaneas e me smo 
a presións na prensa, a cargo das diversas "camarillas" de 
cacjquiños locais, que en -ú ftima ihsta.ncia teffen de aceptar a 
decisión .· impos itiva e ir reversible dos amos que dirixen 
dende, Madrid. 

· Foi ben clara a incapacidade decisoria da · bu rguesía 
inter~ediaria galega en casos como os de Lugo, da UCD, na 
que S"é aceptou por parte de todo o aparello caciquil do 

-seí)or ·Rosón -o feo tremendo de admitir a un mozo ministro 
tecnócrata na cabeceira da lista, que antes ocupara o señor 
Presidente da-Xunta de Galicia. 

A. anunciada defenestración do diputado do PSOE pola 
provincia da Coruña, que permanecía no partido sin .seguir 
.os pasos do tránsfuga á UCD, Andrés E:guibar, ocurriu a 
última hora, _por mándado espreso de Madrid, qué cortou as 
veleidades marxistizantes e esquerdosas dos "I íderes. provin
ciais". 

O OPORTUNISMO 
DÉMOCRATISTA 

Nos partidos que están cheos de oportunistas, e que se 
tildan de ultrademócratás, as chamadas por algunhas posi
cións críticas ·"posturas .stalinistas" están á orde do dfa. 

· Curiosamente, é -seguro que se tén moito máis coidado e 
respeto á dignidade dos mil itante"s nos partidos non 
corroídos polo oportunismo, que se ven tildados de 
totalitarios pola prensa "liberal", que nestes maravillosos 
e-xempla~es das alternativas ecuánimes e responsables. 

Especial interés pra Gal icia neste intre tén o comprobar 
cór.no os que noutra '. hora non moi lonxana actuaron no 
nome do nacionalismo pra combater ao que eles chamaban 

· "nacionalismo sectario", ·' están a desempeñar o papel 
poi ítico que !les corresponde. Efectivamente, ha i mo.itos 
tránsfugas da fenecida APG no PSOE. Estes señales son os 
mesmos e coa mesma práctica poi ítica que tiñan ha i anos. O 
único que fan é desempefüir o. papel que o Pode r considera 
máis comenente en cada intre, ou ·tamén servir ao posto~ 
que cotice dálgún xeito un pasado poi ítico · do que ande 
realmenté escaso. - · 

¿QUE HAJ DETRAS 
DO PRAGMATISMO? 

. - todo tipo de maniobras compre telas moi presentes 
agora mesmo. E os galegas debemos estar co olio ben aberto 
diante . de posibles argalladas electorais que argumentan 
baixo. o pretesto de ."co.nstruir un país'', sen ter'en contri
buido unha migalla sequer a organizalo social e política
mente. Pe la vía electoral esclusivamente, coa entrega do 
país no resto dos aspectos ao sucursalismo, difícilmente se 
pode facer' nada positivo, e qUe ~oñ sirva o outro postor 
como non seña ao Poder e ás maniobras de Gombater po; 
todos SO" medios aos que SÍ Utilizan a VÍa electoral como 
reforzamento · dunha li~a poi ítica nacionalista p r.ácticada 
día adía en todos os medios populares, como obx.etivamen
te..enfrentada ao sucursalismo. 

GALICIA XOGASE 
MOITO 

Res4lta rechama nte comprobarmos como un Goberno' 
que levá as cuestións burocráticas, especialmente cando non 
son do seu gosto, con tanta meticulosidade, chegue a aditir 

. coalicións nas que figwan partidos formalmente sin _ legali - ~ 

zar. Seguramente que de tratarse de coalicións electorais 
sospeitosas non far ían tamaña concesión. Evidentemente, 
está ben toda caste de pragmatismo e de. realismo, pero ~-

' tamén Galicia necesita todo tipo de claritjade nos obxetivos 
que .se persiguen, no prog'rarila que se defende e na liña de · 
aquaciqn que se sigue. Galicia xógase moito neste momen-

. to,e por eso compre que os galegas deamos o noso voto 
como confirmación de' p ráctícas poi íticas que ternos com
probado a quen . sirven e non · a pantasmas ·erguidos con 
urxencia que en nada se dístinguer.i na sua práctica poi ít ica 
cotiá e nas suas alternativas da chamada esquerda ~-spañola. 
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En contraprestación, 
algunhas pezas 

O sobexo p~sa, por forza, a sere protagonista. 

-

A 
fam 
da 
dest 

E 
corr: 
absc 
allet 
miñ 
tan1 
tiña 
chic 
Vall 
Eu 
can 
era 
eser 

D 
cap; 
e las 

p 
mee 
real 
que 
des1 
ciat 
poi< 
carr 
nes, 
bes 
xa 
nac 
tarr 
se 
onc 
col< 
que 
mo 
mil 
re fe 
fo ll 
ean 
ent 
peri 
ano 
que 
serr 
os 
cori 
tare 

ció 
ven 

gr u 



! . 

¡' 

E algo máis t¡ue un axitado_r agrario: Seu pai era o director xerente da" Artística", 
na Coruña e por parte de rn~i estaban ligados con Sirneón García, procede, pois, 

da pequena burguesía comercial e industrial. Andaba a facer Dereiro na Universidade e un día 
ao voltar dun campamento. d~ milici::is, meteuse cura: "non ·estaba integrado socialmente, ' 

_ o Dereito non me gustaba e ... ". 
Pero pouc~ e ~ouco inte_grouse na nosa realidade, e a parroquia de Sesamo xogo1J nesto un importante pepel. 

A sua splldaridade cos intereses populares fo ron sempre feítos e por eso foi represa liado e por eso ten vida· -
poi ítica públicl:l, como dereito e com_o deber. 

A traveso do teu medio 
familiar lcómo viches a posición 
da pequena burguesía respecto 
deste país? 

En primeiro lugar, Galicia 
como Galicia non lles interesou 
absolutamente nada, v1v1ron 
alleos á realidade, é máis, na 
miña casa falouse o español e 
tanto era así que eu, ao parecer, 
tiña certo acento galega: "a este 
chiquillo hay que mandarlo a 
Valladolid porque ese acento ... ". 
Eu tamén era alleo ao país e 
cando decía "són da Coruña" 
era remarcando o feíto de que 
eser non era ser gal ego. 

Despois fuches adquirindo 
capacidade de solidaridade coas 
clases populares ... 

Pero foi moi lento, e na 
medida que fun conocendo a' 
realidade, porque no medio no 
que me movía non somentes se 
desconocía, senón que se despre
ciaba todo o galego empezando 
pola xente. Por exemplo, aos do 
campo considerábamolos pata
nes, que talaban a 1 íngoa das 
bestas, pero gracias á realidade 
xa vas collendo un v1e1ro 
nacionalista. Fíxate que eu tiña 
tamén no meu haber os anos do 
seminario, de castración total, 
onde te educaban pra ser un 
colonizador, ou mesmo os anos 
que pasei en Roma, onde 1 en 
moitos aspectos me preparei 
millar e vin causas, pero 
referente a Gal ida.. . si, foi o 
follón de Castrelo do Miño 
€ando eu estaba aló, e naquel 
entón defendía a FENOSA. Ben, 
pero este 13 de marzo fago oito 
anos na parroquia de Sésamo, 
que foi a primeira que tiven, e 
sempre lles dixen que foron eles 
os que me axudaron a tomar 
conta - da realidade. Anos máis 
tarde lin o . "Sempre en Gal ic.ia". 

Ti traballaches con orga~iza-
cións españolas, lcómo -- te 
vencellaches ao galeguismo? 

Na parroquia tíñamos un 
grupiño de traballo que colleu 

~MONCHO V ALCARCEL 
Galego' antes · qu.e cre9o 

certa sona -edrtábamos un 
periódico apoiándonos nac¡ueles 
privilexios da Eirexa, ·que non 
pasaba censura porque nos 
consideraban unha fol la parro
quial, e empezaron a vir ·grupos 
poi íticos. Traballei algo, menos 
dun ano, co PC no campo, hastra 
lles puxen -0 nome ao boletín "o 
voceiro labrego" que non lles 
gustaba porque se · confundía 
coas Comisios .Labregas; prec.isa
mente ao traveso delas acced ín 
eu ao galeguismo, xa que coas 
organizacións españolas non 
estaba dacordo nin co seu 
pensamento nin coa sua actua
ción, sempre discutíamos, e ao 
non ser nacionalistas sempre 
chegaban a pactos con caciques 
-daquela andábamos ainda no 
franquismo-, chegaban a defen
der a Corzo: que si era unha 
persona aproveitabl e pra demo
cracia, que si era liberal e se 
enfrentaba ao Ministro e tal. .. 

Unha das cousas ínáis conoci
das po!a opinión pública é a loita 
das Encrobüs, n'a que tí 
interviñeche ... 

Fanme gracia cando talan das 
Encrobas, e eu digo que 
chegaron a ser as Encrobas 
porque estaban organizados den
tro do MN-PG senó n pasaría sin 
pena nin gloria. A miña misión 
foi axudar, e din a cara porque 
sería comen ente, pero había 
moita máis xente traballando. A 
min detivéronme cando fixeron 
o cuarto intento de ocupación e 
houbo os enfrentamentos. Mais 
tarde tamén fun levado ao 
cuartelillo polo de Baldaio, 
xusto durante a campaña electo
ral do 15 de xunio, que iba de 
senador polo Bloque. 

lOué sinalarías encol do 
movemento organizativo actual 
no agro? 

As dificultades son espantosas 
porque todo o van tentar 
canalizar pala Xunta e irnos 
dados! pero a lo ita será como 
foi sempre: que si folgas do leite, 
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que sí rec lamación de aquí, que 
si reclamación de alá e hai _que 
ver a violencia que sofre o 
campo, incluso tén dereito a 
enfrentarse anque somentes fose 
como lexltima defensa e con esa 
maldita Xunta que teñen que irá 
a canalizalo todo ... 

Según o que dices, ·o que 
necesita tamén o labreg.:> é ter 
opinión sobre o que é a Xunta 
poi íticamente. 

Sí, ve r a maniobra e penso, 
ademais, que o la brego é poi ítico · 
pero non tén mental.ización 
poi ítica dabondo. Ao español is
mo non lle interesa que a teña, 
porque ao Fnillor queda ao 
descuberto e quen deu certa 
politización foi, como lle cha
man no campo, o Bloque. Non é 
propaganda nin puñetas, é así, 
axudou a conciencia r e a proba é 
que é quen tén influencia no 
agro, os outrós fan paternalismo: 
"Vd. no se preocupe, que ' le 
vamos a - poner un · teléfono 
público en la parroquia" 

Nas pasad.as eleccións carrera 
o rumor de que tiveras un 
atentado, e inda así, sacaches 
máis de 30.000 votos ... 

Bueno, na campaña non 
houbo fe ira ou parroquia onde 
non fixéramos presencia, e uns 
días antes, o Cesáreo das 
Encrobas veu precipitadamente a 
Sésamo e cando abrín a porta 
deume un abrazo. Eu pensei, le 
a éste que lle pasa? "home 
Mancho, m~nudo susto, d ixero n 
que morreras, que te mataran 
pegándote un pau na cabeza" e o 
rumor hastra saiu na prensa e eu 
supoño que igoal... bon, en 
resumid¡;¡s foron os enemigos de 
Gal icia ... dábase o casó de chegar 
xente aos Colexios e decirlles 
lpor quen vas a votar, polo 
cura? Po is· está mo rto. E eu 
axudando a cargar un camión aló 
en San Cosme tan tranqui lo. 

lE como ves hoxe o panorama 
electoral? 

Hai algunhas siglas que acallan 
de nacer porque - ven un 
movemento nacionalista que' tén 
far.za popular', ' que por ser 
popular o cons ideran estremista 

__ e din "irnos crear outra cousa 
- con facha de galeguista, · con 
· personas de apel idos ga legas que 

talarán gal ego". 

ldué dirías diante da frase tan 
ouvida de que un crego non se 
debe meter en poi ítica? 

A Eirexa, mol sutil, di que 
quen tén "cura de almas", ou 
seña que.n tén parroquia, non 
pode adoptar unha postura poi í
tica pública porque tén que ser 
un elemento de unidade, p_ero eu 
considero que un crego é un 
ciudadano, un ciudadano galega 
no naso caso, e que tén un s 
~er-eitos e urlhas abrigas, e aquí 
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·en Gal i_cia unha abriga moi 
grave, porque si queremos o 
milla r prá nosa terra non nun 
senso folklor ista senón axudan
do a facela cada vez máis -ceibe e 
cada vez máis popu lar, non 
adoptar esa postura pode ser moi 
grave. Sempre digo que os cregos 
so n un pouco ác ratas, como se d i 
hoxe, paso tas. Falan de poi ítica, 
hai algúns moi enterados de 
doctrinas, etc. , pero despois 
comprometerse 11110 0011creto, de
so niada; "nos 1estamos. por rib1a" 
pensan, 1e .a min paréoeme· unha 
postura soberbia. 

De· non pr1e:sren1ta1rte1 agor:a ás 
xerais: .la qué1 s·e dlellbl1e? 

A miñia posició1n virá condicio
nada pola eirtrievista _qu1e tiven 
recén co .Arie1eb1s.po

1
, . que non 

poífon' ii mp11ediment1e, pero ba
seándose no de "cura de almas", 
pódest1e pre.sen ar pero tés que 
oesa¡r na parmqu ia. 

Xa. peto coa panoqui:a vai a 
nómina. creo eu, e a dependen
cia vosa ·-da Eirexa é tamén 
económica ... 

Eso s í, si tés outro traballo 
atendes igual á parroquia e nadie 
te pode cesar, a non s.er · a 
parroqu ia mesma. A conto des
to, penso que os Seminarios non · 
deberán esistir, e si un individuo 
lle gustaba ser crego, pois ben, 
faría ºuns cu rsillos de Teoloxía 
ou de Sagradas Escrituras e sería 
crego pero de profesión, lvoste
·de que é? po is ·fontaneiro, e 
exercería como fontaneiro, pero 
o que ternos no ·carnet de 
iderÚidade como profesión é 
clérigo. 

Eso que dis, introduciríavos 
doutro xeito na problem[:tica 
social. 

S í, porque eu creo na Eir 
e facendo así a· cou 1>a purifica 
se e deixaría de ser unha arm 
servicio do capital e da colon 
ción no noso caso . 

¿veslle futur~ nes~-senso? 
Por sí 110 n cam bea, ser 

sociedade a que a transfor 
sería como decir que os colo 
1 istas un bon día se sen tan 
redor dunha mesa a ca 
"coño, ternos que camb 
efectivamente Ga licia ·. é u 
colon ia", como si 
Espíritu Santo. 

E a nosa sociedade · fara 
medida que se galeguice ... 

Galeguizada sempre estiv 
escepció n de certos secta 
pero compre afondar na conc 
cía poi ítica, e en época elect 
e contra o bombardeo 
medios de comunicación, 
que conseguir que a xente 
pense que os nacionalistas so 
honrados, boas perso~as p 
que os outros, os que saen 
tele, imandan forza! por 
todo o que· se tén consegu 
acó, se se pensa en quen 
traballou xa non haber~ dú 
sobre si os 
nada. Unha 
problema da praia de Barra 
vén o outro día a Comisión e 
dixo "si xa talamos con fula 
de tal partido, porqu_e iba e 
co Gobernador pra que lle dix 
tamén do noso caso". Poi 
unha burrada, 'porque ese se 
non tén porque ir tomar café 
Gobernador e talar por 
deixándovbs ahí pra que 
levedes o protagonismo, vós 
sodes clase popular e galega. ' 
claro, nós non o fixemos 
malicia". iHome claro! 

MARGAR! 



metal, balance dunha fo·lga 
A folga do. Metal da provincia da Cr.uña, que 
protagonizaron durante 40 días o 70 por cen dos 
traballadores da pequeria e mediana empresa, rematou 
cun laudo aa Delegación de Traballo na parte económica~ 
a índa sin concretar a sua entidade definitiva, 
e cun laudo negociado que recolle 30 días naturai.s 
de vacacións e un plus de asistencia, deica agora . 
retirable ás tres fallas ao trabal lo, e despois desto 
garantizado en _caso de internamerito. Provisionalmente, 
o acordo entre patronal e comisión negociadora fixa un 
incremento salarial de 5.500 pesetas sobre as 23.173 que 
cobraba o peón de salario base. Quedan pendentes 17 
despidos na Cruña, pra os que a única garantía 
é a "recomendación" que fará a Asociación da 
patronal aos seus afil iqdos pra que se readmita soci 

.1 

MA MOITOS OLJTROS 

trapallador~s, e un fato de multas gubernativas na 
Cruña e Santiago, oscilantes entre as 25.000 e as 
50.000 pts., en concepto de permanece.r nos locais 
de R.N.E. pra facer un comunicado a traveso da referida 
emisora ou por formar · parte de diferentes piquetes que 
actuaron durante a fo lga pra parar as fábricas do sector. 
As multas afectaron a áfiliados da ING, ·CC.00. e UGT. 

O sec'to-r. do metal canta con 
certa tradición de l.oita · na . 
'provincia da Cr-uña, e xa pro ta-· 
goniza.ra ·outra folga _durante ~ 
negociacjón,,, d_o ·pasado convenio, 
no 76. A xestación da actual tivo 
como preceder:ite unha convoca
toria ~s centrales con representa-

~ ción no sector pra elaborar un 
anteproyecto de cara ao novo 
convenio, convocatoria á que 
·somente asistiron a ING, CSUT, 
CNT. e USO, en tanto que 
CC.00. e UGT contactaban coa 
patronal e arnflllaban µnha Comi-

caso de Morgadqns 

- sión Negociadora. A mesma 
patronal comunicaríalles ao res
to das centrales que ela non 
poñ ía pegas pra que as mesmas 
interviñeran na negociación, pe
ro que CC.00. e UGT o 
imped(an. Durante dous meses, 
os traballadores non tiveron 
información do que se trataba 
nas negociactons, e de súpeto 
dez días antes· da convocatoria 
de folga, as duas centrales da 
Comisión convocaban ao sector · 
pra tal efecto. Nesta ocasión, a 

.Ouen dixq que non quedaban caciques? . 
, rede· sempiterna caciquil, c'onfigur.ada e configuradora · 
a vida social do país, e singularmente da do rural, 
igue omnipresente. O caso de Morgadáans, 
arrnquia do conce.llo do Porriño, perta de Vigo, 
írvenos 0utra vez pra poñar en evidencia 
nha situaci.Jn ~ue persiste nesta mitificada democracia. 

ca~p de Manuel Represas, , 
añil, si tú anos no contesto.. da 

a caciqui l contra da que uns 
tos habitantes de Morgadáns 
'n escomenzando a se orga
ar. "Cos meus aforras mer
~i duas fincas nesta parroquia. 

ue me ocurriu foi que unha 
as quedou rodeada polas 
piedades de dous socios que 

iaban xunta.ndo ·unha super
e grande de terreo pra venda. 
11iña e outra, 'que o dono está 
Uruguay estabans no medio, -

o eles pecharon todo, e 
dérono pra facer unha gra n-· 

anuel Represas non .é má is 
, un breve · capítulo .: dunh'.a · 
toria que se repite a cotío en 
itas puntos de Gal.icia. P~ro 
tas historias, os Represas 

xogan un papel de 
eto pacente, . que recibe a 
ión db protagonista é predsa
nte o presidente da Entidade. 
cal Men.or de Morgadáns, Raúl 

'O Ferreira e o seu socio 
deron estas fincas a 'unha 
presa pra montar .alí unha 
nxa esp~rimental ou algo asi'. 
fÜn facer con eles dixéronme 

o da miña finca non era 
blema seu, senón do q'ue a 
dera. Asl que v1s1te1 . ao 
reira, pero il negaba que eu 
ra al í unha finca. A terce(ra 
que fun ofreceume d iñeiro 

r ela. Díxome q,ue sabia máis 
menos onde estaba, pero que 

n estaba dentro. Eu non 
ptei a proposta, e respos
me que non voltara máis pala 
casa. Despois levei esto pala 
leg·a1, per-o eu non vexo que 

solucione nada. O abogado 
orne que tiña que enterarme 
a miña finca levaba mais de 

anos vendida, pois entóñ 
r·dese o dereito ... ". 
No cas0 de Raúl Ferreira 

- "eiqu í ese cacique fai o que 11 e 
peta"- dase unha caracterlstica 
moi habitual 'nos medios caciqui
les: .. representa oficialmente ás 
persoas que deblan controlalo, 
pero que en real idade se VE(n 
controladas por él. 

"E iqú í constituise un ha Enti
dade Local Menor e anomeouse 
pres idente dela ao Ferreira:, ·que 
leva vintecinco anos no posta· 

. facendo unha poi ítica · caciquil. 
Se escomenzamos a analizar, do 

· pouco que se fixo cos .carto·s da 
entidade, que son os nosos, el 
:Sempre saía dos máis beneficia
'mos. Fixo unha carreteira que lle 

-· ~eLi ·servicio a media párroquia, 
·: moi ben, pero el era dos 

·P,rinc ipais beneficiados. Fíxose 
oütra e rompéronas mil valados, 
pero os del quedaron intac
tos ... ". 

Ao Fe[reira. a- .xent'e foille · 
collendo ·-, medo , naquelet :;.anós' 
escuras do franquismo. "Tomou
se atribucións de xuez: habf a un 
problema de rego, e .a quen iban 
bus~ar era a él: Regos, éf)tra·das; 
estremas... el decidí a en todo 
canto 1 í.o había entre os veciños. 
E xa se sabe o que fañ as 
amistades ou as enemistades .. O 
feíto é que un sempre acababa 
tropezando con él". 

O que nos fala agora, que ten · 
unha visión máis · ampla pola 
esperiencia na emigración e a sua 
mocedade, pensa que as Entidá
des Locais Menores poderían ter 
desenrolado un papel "fabuloso 
pra parroquia", pero que se 
ato pan mo i desprestixiadas con 

representantes coma éstes, que a 
coitío non se representan máis 

·que a 'eles mesmos:. "Un ha 
entidade Local Menor, respon
sabilizada de velar polos directos 
intereses da comunidade, está 
presidida por· un cacique. O 
Secretario, Chamadoira, leva ta
mén ahí máis de vJnte anos. 
Lago había dous vocais que en 
teoría son os representantes 
directos da parroquia, pero resul-

ta que os nomea o Pleno · c:fo 
Ax unta mento do Porriño, a 
proposta precisamentE'. . do Presi
dente da Entidade. Así que son, 
prácticamente, uns firmóns". 

O certo é que a xente en 
Morgadáns xa confunde os tér
minos, e tanto se identificou a 
Entidade co Presidente e máis ce 
Secretario, que cando .se fala da 
Entidade, . é que se fala de 
Ferreira e Chamadoira. 

TODO ESTA BEN 
ATADO 

Pouco e pouco, Ferreira e o 
seu socio foron mercando máis 

-ter reas, · sen privarse da uüliza
ción do engaño -a pantasma da 
posible espropiación- que hai 
anos daba moito resultado. Mor
gadáns, é, ademais, parroquia 

· · cün altlsimo índice migrator io, 
ma iormente a Sudamérica, e 
moitos - propietarios teñen as 
fincas prácticámente abandona-·· 
das, . realidad e que dá ~, máis 
amplas posibiliaades pra Galquei
ra tipo de manipulación ·na 
propied9de. Tres granxas chega·
ron a se instalar nestes terreas; e 
houbo intención de montaren . 
~utra máis. ·-A. sua propied~d-e . 
paso u de man en man: deles · a 
Zeltia, ·de Zeltia ao alcalde· de 
Gondoma.r e _· un véciñ o, - por 
pouco mái~ de nove r:nLllóris de _,, 
pesetás. i» al:calde tainen vend~u 
a outra pers9a -~fospois, e xusto a 
parte de terreo nnde estaba a 
finca de ~epresas. 

Eiqul todo está ben .atado. O 
monte en Morgadáns, por exem

·plo, e-o cauto natural mellar da 
prnvir:icia de Pontevedra, .aseg(m 
os seus veciBos. Eles son os seus · 
don-os, pern quen os representa é 
a Entidade. "Resu.lta que o 
Presidente desta é ta.mén vicepre
sidente ~da Gondomarense de 
Caza, ~ue .·tén como présidente:· 
a'o ,alcalde de Gondomar. Estes 
señores ·dec id iron facer un cria-

.. deiro de coellos pra · o mor.ite. 
Cada veci'ño de Morgadáns pága-
1 le a Gondomar setecentas pese-

. tas ao ano pra poder cazar no 
monte que é del, en tanto que a 
Gondomarense lle paga

1 
de cano!'\ 

á nosa Entidade Menor dtias mil' 
- oitocen~as pesetas polo aluguer 

da esplotación ecolóxica do 
monte. As cousas están así". 

1 NG, terceira central por número 
de delegados do sector, propuxo 
que se informara do anteproiec-

- to e que se integraran o resto das 
centrales na Negociadora, opi
nando asimesmo que era precipi
tada a convocatoria con dez días 

. de plazo, xa que l lo hai que 
comunicar cun mínimo de cinco 
días ás empresas. Nefeuto, a 
folga tivo que se retrasar' hastra o 
día 4, e aínda así, esta enceto use 
somentes cunhas trinta empre
sas, as máis delas do Ferro,I. Na 
Cruña e Santiago fixéronse pr
quetes pra parar o sector, reali
záronse asambleas todos os días, 
nas que a"' ING defendeu a 
esixencia de clarificación pública 
outravolta da marcha das nego
ciacións, así como a entrada do 
resto das centrales, punto que a 
Negociadora boicoteou, optán
dose pola alternat iva da creación 
dun Comité de Folga ampliado 
aprobado na asamblea, do que 

formaban parte un membro por_ 
central I e representación por: 
empresas e s~ctores. 

O PERIODO DAS 
MOVI LJZACIONS 

Dah í endiante, 'fixéronse máis, 
eficaees ·os piquetes pra pararen 
o sector, e promovéronse unha 
serie de manifestacións, ori·enta -.. 
_das -a sentar á patronal, dado-que. 
ésta tiña rotas as negociacións., 
Unha das máis significativas foi, 
sin dúbida, a que tivo lugar 
diante de -"Televés", en Santia·-· 
go, na que houbo cinco deten-
cións, como xa informamos no 
seu día. En relación coa resposta 
a estas detencións, compre suli 
ñar que os traballadores do 

. metal da Ctuña, reunidos na 
AISS, quixeron sair en manifes· 
tación deica o Goberno Civil, 
pero a Comisión Negociadora, co 
pretesto de que iba informarse 
da sitúación, abandonou a sala, e 
mentras a asamblea agardaba, 
houbo unha chamada anónima, 
anunciando que había unha 
bomba no local. Os traballado
res, claro, dispersáronse, e non 
houbo manifestación. 

U nha vez sentada a patronal a 
negociar, foron evidentes os 
esforzos de CC .00. e UGT por · 
desmovilizar o sector. E así, 
chegaríase ao laudo, despois de 
absterse na votación do mesmo a 
Asamblea, que abucheou á Co
misión · Negociadora, impedín
dolle o uso da palabra a raíz 
dunha intervención na que a 
ING denunciou a falla de garan
tfas do aumento salarial e da 
readmisión dos despedidos. 

Somentes remarcar, como ba
lance da folga, a acusación feíta 
polos traball.adores a diferentes 
medios de _c6municación por 
non teren informado sobre da 
fo·lga en condicións, véndase 
abrigados a presionar directa
mente, acodindo aos locais de 
TVE en Santiago, e · aos de 
R.N.E . na Cruña. 

-
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RACIONAL 
A SAMIDADE 

E A -CONSTITUCION (e 11) 

A af irm ación do artículo 43: "Se r conoce e l 
de re ello él IJ protección de la salud", resposta ao espr.ito 
ambigu6 e retórico do testo constitucional cando se trata 
de facer declaracións abstractas e sin contido CGncreto. 
Pero xa no mesmo artícbtro se enc'arga de cÓn~f et ar o seu 
significado, en pra afectivizar aquel dereito, os poderes 
públicos únicamente organizarán e tutelarán; en _ningún 
caso se impóen a necesidade de responsabilizalos ·e 
estructurar o sector en función de que todn a so.ciedade 
reciba parella trato sanitario sin distinción de sua 
condición social. En resume, que se "protegerá" a saude, 
pero dependendo do status social, a protección vai s~r 
millar ou pior. 

E pra deixar moi claro que o problema non é alterar 
a estructuración actual da medicina, o artículo 12S, no 
seu párrafo primero dí: "La ley establecerá las formas · de 
participación de los interesados en la Seguridad Social y 
r n la actividad de los organismos públicos cuya función 
afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar 
genera l" . Ese é o problema. Déixase atado e ben atado o 
esquema xeral e a asistencia de privada, e entón nos 
importa introducir unha formulación que lle dea un tono 
demagóxicamente democrático que se poida interpretar 
ao gosto do consumidor, pero que mesme deixa a porta 

·bistori8s de esmaéfdos_ 

XENOVEVA FERREIRO ANTELO 

aberta á introducción de máis mecanismos privatizadores 
no secta r pa raestata l. 

Pra nós, a medicina debe ser un servicio público , e 
como tal, gratuito, e igualitario, o que -esixe unha 
estatalización real do sector, desterrando de todo a 
medicina privada. Non se defenderá realmente a 
socialización de medicina máis que levando un combate 
frontal contra da privatización, calqueira que seña o 
xeito no que se manifeste. Se se de·fende a socialización, 
tén que suscribirse coherentemente que funcione como . 
un servicio público no que o Estªdo corra a cargo da sua 
financiación e planificación, en onde a xestión non pode 
estar nas mans de ningún grupo privado. Esto non q1,.1er 
decir ·que esteña burocratizada . nin despersonálizada, 
senón que sería a garantía dunha planificación xeral da 
sanidade, e que abrigaría a un tratamento común e social 
dos problemas. Os modelos que non rematan coa 
privatizacion teñen en Galicia, sometida a unha 
es·tructura sanitaria colonial, unhas repercusións moito 
milis graves. As clases populares galegas son as que 
sosteñen fundamentalmente a medicina estat al izada, e · 
polo tanto, precisan dun tratamento pensando en 
función dos seus intereses, que por suposto, soménte 

poderá estar · garantizado na medída en que a meclici 
es-teña organizada como un . servicio público, ou sel 
estata lizpda a nivel gale_go. 

Promocionar e establecer unha medicina prev_enti 
tendente a erradicar enfermedádes. endémicas en Gal ic 
planificar unha rede. a~rstencial acórde coas necesidad 
do pobo galega, un Úatamento .gratuito igualitario 
todos, ciar solucións xustas aos problemas ·.sanit.flrios 
~oso campo, u~ha garantía .real de funciqnami~nto 
S.S. como unha entidade ao servicio das clases popula 
galegas, etc., esixe a estata lización a n ivel gal ego. 

A Constitución española sign ifica todo o contrari 
este proiecto, e poi a contra, .o pro.gramé;L das,,~ Ba 
Constituci~na is da Nación Galega pra un Pacto Feder 
suscrito poi a AN- PG e a UPG, é o que poder ía asegu 
auqel funcionamiento da sanidade, pois na poi íti 
sanita ria e de equipamento dos servicios públicos dei 
moi ciar-a a· socializactón da medicina e da farmacia, 
concrétas.e toda ~nha . poi ítiéa .. san(tari'a a ·poñer 
práctica por un Goberno Gal ego que'" solucionaría a nci 
grave situación dyxeito global, e que non deixa ningun 

· regaña por onde se puidera introducir a privatización 
sector. Precisamente en -- orde a ese ·prÓiecto debem 
encamiñar ós ncisos pasos.' 



Cdmiño vello de Santiago, lago de pasar, 
ido de EspuÍl é.1 , Triacastela e as curvas de Lusio , 
.nche e San Martiño, acarón dun inmenso 
ific io , o Mosteiro de Samas, no que se 
ergan frades da arde Benedictina, 
entados dende o 1930 ao 1972 polo abade 
r. de Samos, D. Mauro Gómez Pereira. 
actual"idade, o convento está administrado 

lo Padre Victorino González, sucesor , 
Germán Martínez. Estes dous derradeiros 

mi nistradore~ rexentaban en calidade 
Pr ior, pois o abt.:de tén sobar da eirexa 
mesmos poderes que obispo, é o Capelán 
" Real Casa". . 

c.ais se em~.e_tara unha nova etapa en Samos 
ndo D. Mauro co.lleu ·o poder; a sua réxencia" 
"casa Santa" foi temporalmente parella 
dominio do axuntamento oficiql polos 
R fo, qu.e adi·qu iriron forte poder 

spois da guerra como xefes do "movimiento" 
isputaban o dqminio da comarca co 

vaodito Maur~-

N ... PUAS PLAGAS" 

do Río, .• caQiques locais, 
sua labor poi ítica coma 
da "Falange:' eran mal 

eri dos polo pobo, pro éste 
ába subordinado a eles porque 
les dependi'a económicamente; 
minaban todos os organismos 
ciais e "calquer papel que che 
era falta dábanch o si facías as 
mpras no seu comercio"; "pro 

non era nada - engade unha 
iña de Samas- porque canCJo 
patróns cobraban o subsidio 

r primeira vez, xa sin decirJles 
da quedábanse con· algúns 
rtos; si a lguén protes~aba, 
irábanlle a paga, · e tamen se 
en comentado casos de per
s martas e eles segúir cobran-

' ~on é estrano que esteñan· 
os ; e a Sra. arremata amosan

máis -simpatía polos que 
do atracan van a un bJnco au
n ricachón. 

"O convento elle outra plaga 
e ternos en Samos": D. Mauro 
taba espallala, el, home de 

as relacións socials, cacique 
s ¡;¡!turas, amigo personal de 
aneo e de Carmen; por ser "el 
stor" e porque despois da 
erra cecais acochara algún do$ 
amados a morte polo fascismo 
s suas dependencias, era en 
mos respetado, respeto ou 
do, porque coa lingua peque
todo pobo tén ben que deci r 
os mesmos frades nótase certa 
la de talar aínda que decatan
que non poden facelo (teñeno 

oibido) e ..calan, limítanse 
xelamente a comentar como 
igps ''outro tamen o far(a 

í". 

do convento, o 
esmo que a de D. Mauro , 
emella moi negra, razón que 
onda pra que fora calada. 

Nunca SIJ soupo a ciencia certa .. 
as motivacións da queima no" ano 
51; a información que dan no 
convento e que sementan na 
comarca é de que o inc'e-ndio veu 
a raiz duns bidóns de alcohol 
que se iban empregar pr~ fabrica
ci.ón de ·licor "pax", a esta 
versión contraponse outía ·espa! 
!lada nb mundo da cul:tura, de 
Gal icia e do estianx.eiro, qu-e 
tampouco parece descamiñada. 
Eiquí _dise que o jncendio foi 
intencionado pra qüedaren libres 
dúns cargamentos de ·co ntraban
do, de zücre e de tabaco. 

Como que ira que fo ra un 
rapaz, deixou al í a viga, · a 
biblioteca do P. Feijóo carboni
zouse e prácticament_e o mostei
ro quedou destruido-; despois de · 

··nove anos dé reconstitución 
inaugurbLise no ano 1960, c·eca!s 
con : máis de vinte mi·llóns de Pts. 
gastados. 

O abade, có seu "trabaHo'', 
xuntou en Samos lmha gran 
riqueza que veu . "administran
do" o sobriño de O.uteiro (casa 
nada! do Padre), · ágíé~ndamento 
desmesurado da ""casá .. de labran
za, propietario de edificios ·na 
propia vila de Samas, hoxe 
alugados un a Guardia . Civil e 
outro onde está o edificio qe 
Correos; pra máis, cóntase, cando 
un fanático da Coruña regalou 
un coche ~ .. 'lo·r.ri~ .. MG p-a ·os 
servicios dos frades. tsto descu
briuse cantl.o o relixioso rico';- un 
día de visita, !les preguritou os 
fr9des qué tal iba o coche·; éste.s, 
que non sabían nada, decat<!_ron·
se que era o coche ' no que a 
diario, como regalo do tío, se 
paseaba Mar isa, sobriña de D. 
Mauro . A · xenreira por parte 
dalgún sector dos feligreses a 
e;te 'xuez de Cristo tradúcese 
nun poema anónimo que de man 
en man andivo polo axuntamen
to e que eu tiven ocasión de ler 
en Santiago. O p'oelóia enceta 
es í : • 

/ SAMO 
AGOMI 

DO CLERO FEUDA 
"Niste pobo de Sam os, 
t an .glorioso por monástico, 
viye un ,(e·n branca) , _ 
un .déspota, un tiran o ... ". 

A forza ¿·01 ítica do abade era 
- ·im presionante, xefe do seu do

minio e dominaba hasta nos 
organi.smo,s da xusticia maior. 

Nunha época, dous granadinos 
casaron con duas sob riñas suas; 
un foi cJtedrático de literaturá 
na Coruña, Serrano Castilia e ao 
outro meteun.o en Lugo de xuez. 
Un dos xueces máis conocidos 
.porque, · tiveras , ou non razón, 
somente 3ar abas o pleito si 
pagabas máis que o teu nemigo, 
nemigo aparente porque o real e_ 
enemigo dos dous peiitea111tes era 
o )<Uez, que· despois dunha 
denuncia dos abogados de Lugo, 

: foi trasladado. 
Hoxe, o convento, en Samós 

cuns 18 frades e unhas 7 
.monxas, aínda que "esas son 
_aparte" -di o P. Ma simino- é 
propietario dunha. casa eñ ·San 
Cfodio-Mónfprte, onde teñen un
ha granxa e unha residencia 
estudiantil, <S>utra casa en Ouren
se, un colexio en Puerto Rcó, 
onde somentes quedan tres reli
xiosos, duas casas de · 1~branza no 
mesmo concello, un comercio 
arrendado · _. (Traloconvento) , a 
panadeda tamén arrendada, ~n
ha fábrica de Licor Pax , urÍha 
hospedería. pra turistas dentro 
do mesmo edificio do mo'Steiro, 
cuias aulas non hai -moito se lle 
negaron a Corporación Munici
pal pra poñer de prestado o 
Grupo escolar, e o "hermano" 
Gregario, ao pé do cañón, 
administra por un tanto por cen 
das vendas unha gasolinera da 
CAMPSA dende hai 26 anos, 
ainda que o axente propio é o 
chamado P. Domingo. 

"OS FRADES SON 
OS AMOS" ~ 

1 

Perta da vila, a non máis de 
tres Km., está Vila de Tres, ónde 
hai unha casa ooma calquera das 
boas do axunta'mento, con capa
cidade- · pra mater máis de 20 . 
vacas. Propiedade do convento 
nun principio, logo _recaiulles a 
tms Srs. de Río que posterior
mente, nds derradeiros anos da 
déc"ada' d9s _39, vendéronlla o~tra 
vez ao convento- por unos tnnta 
mil pesos . 

Dende hai 28 anos, esta casa 
está traballada por un rnatr.imá-

. nio que ambolosdous xa noutras 
ocasións éstiveran en .Vila de 
Tres, a Sra. Rosa, que naceu no . 
Bie~zo, chegou a ·Samas en 
xaneirq do 49 por primeira vez, 
''tróuxome un frc¡de do meu 
pobo, funme outra vez no 51 e 
agora traballando pra eles. arre
mataremos a vida". 

"Nós -engade a Sra. Rosa coa 
cara_Q_e ledi,cia e amargura que . 
mostran as ' mulleres labregas
eiqu í somos uns 'criados por un 

xornal e a comida; nembargan
tes, non estamos descontentos e 
eles, se non estive ran ben con
nosco xa nos tiñan man dado 
march ar ". 

Os caseiros estránanse, "pois 
os ·fra des deiqu ( non son moi 
malos'-' , da crisis que est á a sofri-r 
nos derradejros tempos o con 
vento; "antes había un gran fato 
de · frades e est udian tes, agor1a 
poucos e vellos". 

O Pepe e a Rosa, caseiro"s de 
Vila de Tres, t iveron por amo 
primeiro ao P. Antonio, logo ao 
Frugencio e agora ao P. Domin
go, que tamén fai de encargado 
da "Casa Grande" de Lusio. 

OUTRO CAs°EIRO MAIS 

Esta casa "Grande" , na que 
nace u .V icente Vá zqu ez Oue i po 
no s. X IX, era un pazo que se fo i 
deteriorando co tempo e o 
descoido, e. que hox e é propieda
de do convento. O Caseiro, Pepe 
da Casa Grande, mesmo ao 
esc.omenzar a talar, refréndaoos 
un rumor que rebule polo 
concello nas casas onde hái 
vellos .. "Un que est ivo eiqu í de 
criado moito tempo -escomenza 
a · narrar o caseiro- tén contado 
va rias veces que antes de morrer 
as Srts. (estase referindo ás amas 

· da casa) o Pad re El ías viña todos 
os días e ehí, diante da capela, 
axion l lábase a rezar e facendo 
mil malaberías estaba de xunt a 
con elas. Despois, cando a dona 
da casa _ estaba de "cue rpo 
presente", ·o mesmo Padre El ías 
abaneábal le ás agachadas a cabe
za, pra que diánte do notario, 
mentras el escribía, dixera qu e 
sí. Ela querialle mandar, nemba r
gantes, eiqu í ao Benito, que era 
afiliado, pro xa nori houbo que · 
facer". 

Esta casa señorial percibía 
gran cantidade de rentas das 
oufras oasas probes e dos labre
gos que traballaban alguntia das 
sµas leiras; "despois de que a 
col !eran os frades -engade o· 
caseiro- estivo eiq9 í o Belouta, 
un veciño deiqu í, e xa levamos 
nos 14 anos". 

As relacións entre o caseiro e 
os amos non parecen ser moi 
co r:;diais e xa éste, que non· se 
priva de chamarlles "corñenen
cias", núnha ocasión coméntase 
que• -tentara afogar a un no 
fregadeiro ·da cociña porque 0 
querían botar da casa; "no~ 
Ímon.os -díxolles- cando teña
mos pra oride, pro vostedes non 
rrie botan a mi. n, á muller e aos 

f l llo~ ao camiño". 
Hai uns catro anos, o xufgado 

tivo que. decidir· e parece. que 
fallou pra ben dos caseiros; a 
casa· estaba sin oclarar e non 
pagaba contribución; por outra 
banda, o caseiro no xu1c10 
avalou a sua .palabra cos recibos . 
qµ,e acreditaban ~terll .e pagado ao 

- patrówa pÚte ·-qu.e lle corresporÍ'-_ · 
día dos bec~rros: 

Os t rat os deben esta r r 

rotos e os frades ceca is que 
se preocupen moi t o pala cas 
edi f ic!i o fá ltall e somentes e 
asegún o caseiro , négan 
mercar a semente das pa ta 
mercar os ranchos, etc. , " 
-di el- , qu e eu tamppuco 
de ixo lev ar nada máls q 
parte dos becer ros ". 

Nun pabel lón novo ·no t 
ro de Vil a de Tres, está a 
mente a fá b ri ca de Li co r 
Haberá cousa duns dez ano 
catal án qu e apareceu po lo 
vento con are la de ser fra 
con ca rt as de l f i xo este 
pabellón e apo rtou di ñe iro 
maquina ri a, ao quedar f-rus 
a sua vocación liscou , fo is 
pra Zamora. 

O Licor Pax, tan con 
nou tras épocas, tén hox 
valor infe rio r. Un frade qui 
e outros dous ou t res, de e 
en vez encárganse de la bo rea 
licor de sabor doce qu e m 
veces sust itue na fa rraca da 
que vén de cob rar o sus idi 
"Sansón" ou a " Quina" . 

O PODER DO CLERO 

Os o rixes do mosteiro pó 
remon tar ao s. VI. Na lá pi 
Ermefredo, desaparecida 
XIX, fálase dunha restaur 
do convento a mediados 
VII , boa mostra da an 
esistencia do mostei ro. O e' 
benedicti no, nembargantes, 
a su a primeira men ci ón 
documentos samonenses no 
960, en cuio século os mo 
foron retraidos polas au to 
des; o mesmo filio do rei Or 
11, D. Ramiro dixo: "qu e rei 
en Samas a prostitución e 
había no convento cate rv, 
impúdicos". Os frade s tiv 
que botarse ao monte e f 
sustituidos por outros 17 
mandou o abade de Pena 
(Becerreá) pre que "defende 
a zona dos ataques dos " pe 
sos"; naquela data, aos cura 
Estraxis (parroquia de Sa 
por solidarizarse cos frades 
beldes", obligáronos a .. deix 
eirexa, atendida aindJ na act 
dade· polos frades. o conv 
tiña na sua dependencia 
mosteiros, 105 eirexas P 

' quiais, poseía 200 vilas, 
lugares, os cantos de Ferreir 
Pal lares ( Guntín) e os de Ba 
delo-Sarria, con ampla xuri 
ción civil e criminal soba r 
mesmos. Parte dos seus. 
estaban no arcebispo de Sa 
go, -Ribadavia {Ourense), O· 
g~, Bierzo, etc. 

O abade era, en 
aspecto, a másima 
el correspóndelle estender 
certificados de conducta, 
permisos pra entrar ' nas de 

- ciencias do convento, incl 
,'aos propios ministros da X 

cia, nunha palabra, é a má 
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" Her~ano" Gregario, 
Pri meiro ferreiro e agora, 
dende hai 26 anos, 
administrador dunha 
gaso lineira _da CAMPSA. 

au toridade do cau to, herdeiro 
dos vasa los que mo rr í an sin 
suces ión (dereito de maniaco). 
Todos os que tiñan bo1s dábanlle 
ao mosteiro unha fanega de pan 
e out ra de millo, todo, todo, 
xiraba en torno ao cenobio. 

No ano 1848, o convento 
esti vo a disposición do axunta
me nt o de Samos, e adicada unha 
parte do edificio ao ensino. Esta 
data encádrase na época en que 
os frades abandonaron o mostei
ro, que arremata no 1880 coa 
restauración do mesmo polo 
frade Gaspar de Vil larroel, a 
quen sucedeu Pedro Rueda, que 
man dou deica 1911 e abriu no 
rnosteiro un seminario meno r; 
deiqu í a 1927, goberna o frade 
Xosé Alvarez, e xa ro 1930 
toma o poder D. Mauro. 

MESTURA DE ESTllOS 
AR OUITECTON ICOS 

. O mosteiro, cun par de claus
tros, a eirexa e a sacristía, está 
integrado, en ·canto á arquitectu
ra_, po r unha mestura de estilos: 
O Claustro grande, chamado 
tamén de Feijóo, data dos ss. 
XV 11-XV 111 e restaurouse des
po is do incendio do 1951. O 
out ro claustro, máis pequeno, 
Gótico ou das Nereidas, é máis 
ante rgo e pertence ao estilo 
gót ico ' serodio (s. XVI); no 
medio do patio tén unha fonte 
barroca do s, X VI 11 que leva o 
mesmo nome. Con este claustro 
comunican o Refectorio, onde se 
observa o estilo renacentista e a 
Biblioteca. A portada deste 
claustro é románica, dos ss. 
XI 1-XI 11. 

A eirexa do rriosteiro, suposta 
obra dun monxe de Samas, Xan 
Vázquez, data do s. XVIII, ede 
quita do a fachada, . onde tén 
presencia o barroco, é clasista. 

LUIS CELEIRO 
Reportaxe gráfic~: BRAIS 

Pepe de Ar rox o, 
un labrego que estudiou no bonvento 
e que ve negra a sua historia. 

Caseiro da "Casa Gr~nde": 
"Como non teñen ra~ón, o xuzga~o múxe9s". 

Sra. Rosa: "os probes 
·ternos que ganar a vida 

onde podemos. Eiqu í\ 
somps uns criados". , 1 

O mosteiro, 
hoxe somentes 18 ·frades 

e 4 monxas. 
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moito's aspectos a estudar na encu esta. En Esactamente pasa eiqu 1 o que cando un enfermo se 
eiro lugar o dirixido a galego-falantes está redactado dirixe .ao médico a censultarse. lOué diremos do médico 
astelán. En segundo término n·ori está nada .claro si se . que despó.is de · auscultar . . i esaminar ··· a ,uñ paciente lle 
unta sobÓr do ens.ino do galega ou do ensino en pr egúnte. "qué quere que lle, r.ecete'''? lNon foi o enfermo 
ó, coüsas que significan e conlevan consecuencias ao médico pra que és~e como especialista lle recete_ 

ntas, sin entar agora na distinción. • axeitadamente? lCómo pode facerse un ha planificación 
- que · realmente nos interesa salientar é outro aspecto do erisin_o con recetas dadas pór,,non espec_ialistas, recetas,, 
o más importante que os xa citados. Con~fideramos a que por outra bánda veñen falseadas? .' Eiquí entra o 
esta como un xeito vil, unha maniobra intencionada- análisis do sistema educativo, qüe irnos esaminar soio por 
te b~n planeada pra conquerir o que se qüere enriba tentando trarificar córn.o van ser .esas respostas e 
uerir, . pra xogar a facer democracia, cando o que por qué. ' 
ente se está a facer, e repito, intencionadamente, é · O sist~ma educativo, como --aparato ideo-lóxico do 

ñar ao pobo unha -vez máis. Pero niste caso ·téntase Estado tenta reproducir a ideoloxía ·dominan.te nunha 
ñalo sen que se decate da maniobra, e o que é máis élite ou minoría por unha bada, e por outra banda cau sar 
:.1 de tal xei.to que ao fin · se poderá decir que foi · 0 na maorí.a da xente unha adm'íración por ·esa ideol ox la. 

o pobo o que se engañou a sí mesmo, cando un ha Non fai falla moitos quebradeiros de cabeza pra d arnos 
máis está ' sendo engañado e niste caso utiljzando ao conta da veracidade diste aserto. Sin entrar en má is 

prá tal fin. · detal les, · a bon da con abrir calquer texto de E.X. B. onde se 
ábense'. de antemán ·os · restiltados da encuesta polo fai a selección da élite, pra decatarnos: 
logo esplicaremos; fáiselle · participar ao pobo na -P,resentan un vocabulario, frno, culto, refinado o 

ción da sua cultura e cerno consecuencia, continuara- vocabulario, o lin.guaxe verdadeiro e válido; ~¡-nguaxe por 
impoñerlle unha cultura all~a. Antes xa se fixo.: . ' outra banda típico dos ben situados. 

xoselle ao pobo unha cultura allea porque sí; agora ~Presentan un xeito de espresión oral tal que se 
nselle coa disculpa de que é 0 mesmo pobo 0 que a confunde coas normas do linguaxe escrito, de· tal xeito 

, pero len qué condicións a pide? lpor qué.? que n.a escala somente poden fa lar os que falan coma os 
i facemos unha encuesta aos labregÓs galegas libros; aos demáis mándaselles estar calados, en silencio; 

untand o cántas vacas tén cada un, o paisano galego -Presentan unha· fami·lia onde todos comen no 
falsear conscientemente porque, con sobrada razón, comedor, viven nunha casa con calefacción, disfrutan 

na que é pra aumentarlle · os seus xa aumentados todos os .anos de boas vacacións, teííen o porvir 
cos. Os resultados non son fiables. asegurado ... corno a familia normal e ver·dadeira. 
ando lle tacemos ao pobo galego una encuesta das · . - Presentan á histori·a duns cantos indivi·duos como a 

~te r ísticas da que estamos a examinar, o pobo galega . verdadeira historia, Etc. Etc. 
a t amén as respostas. Neste caso inconscientemente. Ao mesmo· tem:po están decindo, naturalmente, que os 
>astas falsas unha e noutra ocasión, na · primeira outros vocabularios, os outros linguaxes, os demais xeitos 
ta, na segunda sin decatarse. Pero os resultados falsos de espr_esiónon · son váli'dos,_ non sirven, que as outras 
in e ao cabo, polo tanto non fiables pra deducir familias que nori se acomodan ao modelo presentado pola 
.lu sións, ni11 pra facer ningún tipo ·de pÍanificación · ·escolf son familias anormais, que a historia dos outros non 
lamente porque , sobor datos falsos non se pode é histor ia, etc. etc. · . . 

ificar. · '. 1 Nestas cdndicións; cando na· escala non se fa la- das 
;>e1 o lpor qué os datos ql:Je se recollan desas encu~stas co.rtd ició11s" de _vjda da ·i nmeris~ maor ía, da sua esperie'nciéj · 
an falsear inconscientemente polo pobo ·gal ego? A ·de todos .. 'os· ·días, do cansa·ncio. diario dos labregos, das 
DSta a esta pregunta es íxenos poñer en tea de 'xuicio O condicións 'cie . tráballo · esplotado, dós obre iros, do aforró . 
ma educativo, ademas dé ter en conta o.utr.os aspectos que .se lles 0.b.rtga· a ~face.r c<:¡ndo i-eñen un salario de fame; 
os importantes., 'pero .que nQn por eso deixan de da v. ida esp'b .. sta ·dos 'mariñelros· xogando todos os días a: 
iarnos a clarificar a resposta·. ' · , vida ño · _már, -dos . rfrnbleni'as ·dé ·vivenda .... ·os nen os das 
::ncetando por ist~s últimos, hai que pensar que os clases .populares .non · potferi atapar ningún senso n6 . 
ificadores do enslno saben .algo de técnicas didáctjcas . diséu'rso escolar que tala.de casas fermosas con calefacc;iórf 
le ser que hastra señamo's optimistas), 'hai que pensar :e co rr xard íÍis ' apacibles onde tomar o fresco, que fala de . 
§n que os nasos paisa.nos galegas s,¡;¡ben moi pouco, por .. familias bur:gue-sas ;có'n-boas comodidades, disfrutand o de · 
·ac ia, do mesmo· tema; --~ IJ~! · q~e pensar ·· que hai:- .. _ vac·adón -n-if praiá~ ·seguras do seu porvir, arrecend endo no 
esio nais do ens'ino, · e especialistas: . pedagogos e · x·ardín a:. fecur~ ·: da nQite nas cálidas noites do vran, ou de 
)!ogos que teñen algo que decir" A íste~ n'on se dirixe . perfume's. d~ ros.a~· oü dolor dun dgarro rubio ou dun bo 
u esta. · · ·, . . . pu_rohabancú ;_.,~ "'. 

.. · 
. ,· .. t' • " ·~ • • • •• .} • 
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Por si eso fose pouco, a escola tén a orgullo non ter en 
canta as diferentes posic.ións dos nenos cando chegan á 
escala. Trátaos a todos por igLJal, delles ·a todos os mesmos 
contidos e a mesma ideoloxía. E é precisamente por non 
ter en ~onta estas diferencias p0lo que a escala as con.sagra 

, e perpetua. · · , · , , 
. Dalles a tod,os u.n mesmo vocabulario, -un mesmo xeito 

""!- !, ' ¡' • t. . ' 

de entender a vida, unhá mesmé) cultura ·como . o 
vocabulario, a cultura e o xeito de entender a vida válidos , 

· univ·ersais, imperecedeiros. Impón a todos unhas· normas 
escolares que son somente realizables e realizadas polos 
ind.iv.iduos que proceden desa cultura que a escola impón 
como válida. Os · nenos procedentes dun ambiente cuia 
cultura é idéntíca á ·que a escala impón ·adáptánse a ela: 
constituien a · élite; os ne nos que non son capaces de 
entendela porque proceden doutra cultura, son .tachados 
poi a· escala de fracasados: son a inmensa maorí a. 

A esco la causa nestes nenos a admiración pola cultura 
que . a escala transmite porque gracias a axeitarse a esa 
cultura pódese millorar de posición social, p ódese 
disfrutar dos beneficios de que disfrutan os ben situados, 
pódese ter un por.vir asegurado, pódese disfrutar de 
vacacións, pódese, en definitiva, ter prestixio, influenci a, 
poder. 

A escola en Galicia non samente desprestixiou a sua 
lingua tachándoa de groseira, probe, ignorante, incon:ecta: 
así non se fala, así non se dí, así falan os paletos ... senón 
que prestixiou a lingua castelá : os que talan castelán viven 
ben, teñen poder, inf luencia, prestix io, non andan coas 

· mans encallecidas, non viven en promiscuidade cos 
animais, non espoñen a sua vida no mar. 

Nestas cond icións en que o prestixio dunha cultura, a 
burguesa, levou consigo o desprestix io da outra : a 
proletaria, e no caso de Galicia cando ademais se prestixia 
o vehículo de trasmisión da cultura burguesa: o castelán, e 
se .desprestix i·a o vehícb.lla da nasa cultura: o galega, 
lcómo se pode face r logo unha encuesta preguntando si se 
quere o en si no en gal ego ou en castelán? 

Está claro que o naso paisano quere pra os seu s· tillos 
un medio de vida millor que o que íl tivo. lNon se lle 

· dixo, a través d~ escala, por act iva media e pasiva, que pra 
millorar había que falar ben e falar ben era falar castelán? 

O pobo, por disgracia, vai respostar que quere un 
ensino en castelán e respostando esto o pobo condena aos 
seus filias ao fracaso nunha escala que provoca ise m esmo 
fracaso. O pobo non respostará que se fale e se ensine o 
galega e en galega na escala porque dempois do que, de 
tan diversos xeitos, se lle dixo, non se quere condenar, e 
pedindo un ensino en caste lán é como realmente se 
condena. Velah í a maniobra, a vil maniobra: condenar ao 
pobo ·galega e á sua cultura e lingua, dende o pobo ga lega. 
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EU SKADI 

,Eusk<ldi diante das 
eleccio·ns 

MAIALDE 

o atentado contra do ·conocido- activista e_t~rra 
"Peixoto" puxo de manifesto a_ colaborac1.on 
entre as poli das francesa ·e española e a 
insegu ridade dos refux iados vascos no 
Estado francés. 

- "PEI XOTO" 
José Manuel Pagoaga Gal láste

gui, "Peixoto", natural de ~'.ra
sate , Gi puzkoa, pertencera ao 
esti nto grupo escindido· de ET~ 
des pois da IV asamqlea, conoci
do como "Los Cabras". Este 
gru po operaba cáseque esclusiva
mente nas local ida des de Arrasa
te Oñate e Aretxabaleta e fora o 
p¡im eiro en Euskadi que iniciou 
accións rechamantes e actos de 
guerra psicolóxica contra dos 
membros das FOP e da GC. Un 
mes antes da desarticulación do 
grupo, en 1968, .... viaxa. ao 'Ecua
dor como misioneiro seglar pra 
'voltar aos dous anos a Euskadi 
Norde. Al í integrouse dende os . 
primeiros momentos Jlº frente 
militar de ETA, xunto con 
T>tikia , Argala e outros. Membro 
da dirección de ETA (militar) 
tras da escisión entre poi ítico
militares e militares, estaba acu
sado pola policía de numerosas 
accións, ademais de ser o respon
sa ble dos Comandos de 1 nforma
ci ón. Asegú n as derradeiras noti
cia s o atentado, realizado nun 
coche roubado e con postas, é 
pu 1b' e que d eixe ceqo ao 
rlir !X f rite et ar ra. 

ELECCIONS E· ALIANZAS 
As vindeiras e lecc i-ón s x - , ais, 

segu idas das Municipais - das 
elecc ións forais en Nafarroa-, 
do refe réridum p ra ve r si Nafa
rroa queda ou non no ente 
autonóm ico, así como as c lec
cións pra o Pa rlamento basca alá 
por xunio, plantexár onl le ou t ra
volt a aos diversos partidos e 
coalicións o problema das alian
zas en Euskadi. 

Pra o Senado, dada a con fian
za do PNV en Bizkaia e Gipuz
koa, e do PSOE en Araba e 
Nafarroa, non aparecen alianzas 
posibl es, se ben esist iría a 
posibilidade dun f1 ente p1 -esta
tuto asegún a proposta feíta en 

/ 
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Bilbao por Txiki Benegas, do 
PSOE, e conselleiro do CGV. Pra 
o Congreso hai outro pano rama. -
Herri Batasuna decidiu pr·esen-

tarse. Francisco Letamentía, 01< 

tzi encabezaría a candid atura 
po;. Bizkaia e Teles foro Monzón 
a d e Gipuzkoa. Por Nafa rroa, 
inda sin haber riada decidido, 
semella que Herri Batasuna con
curri rá con EM K, OIC e má is os 
independentes da coalición 
UN Al. A devandita coalició n, 
despois de ser legalizada pola 
O RT, quedou dividida entre esta 
organización por unRa banda, e 
os promotores pola outra, EMK, 
OIC, independentes, como un 
dos actuais concellais do axunta
mento de !ruña. 

COMA SEMPRE 

Cont inúa asimesmo a ofens iv.a 
de ETA (mi litar). Dous Guardias 
Civi les rnortos o pasado· sábado, 
e as medidas de escepción do 
País Basco. Anunciouse a chega
da de 2.000 novas membros d as 
FOP, ao temp o que o Gobern a
dor Civil de Bizkaia prohibía a 
manifestación que baixo do lema _ 
"presoak Euskadi da" (Os preso.s 
de Euskadi) convocara Euskad1-
ko Esker ra pra o d fa 13. 
Domingo, 14 de xanei ro, todas 
as manifestacións antinucleares 
pra protestar especialmen·te pala 
Centra l de Lemón iz, prohibíron
se . En Donosti, despois da 
auto ri zación inicial, coa condi
ción de nan mencionar a Dav id 
Alva rez, metnbro de ETA (mili 
ta r) morto pala Guardia Ci yH 
despo is dun ataque a Centra l de 
Lemóniz, tamén fo i prohib ida. 
En 1 ruña a policía, que en t res 
minutos tomou a PI aza do 
Castillo, centro da manifesta
ción, estivo durante duas horas, 
aparecendo as pelotas de goma e 
controlando os diversos intentos 
da m~sma. 

MECANICA. DO AUTOMOVl:l
MOLtNO. 47 I VERDUN 
· H.\HCELO~A 

PAISES CATALANS 

PSC-PSUC: 
Desavenencias ·na -cQstra 

.EMÍLIO VEIGA 

O tema poi ítico por escelencia na .Catalunya preele_ctoral -
é a dás .coalidóns pra o Senado. A lúns, 15, non ha1 acordo 
PSC-PSUC, ·socialistas .e· eu rocomunistas, 
pra reeditar a _Entesa d~ls Cat.alans. , 
O que pasa e 'que nin uns nin os outros pecharon 
.as .posibilid~d~,s de chegar~ a acordos. 

Hoxe .coñócense por primeira 
vez os criterios socialistas sabor 
do tema da coalicción pra o 
Senado. No decurso dunha roda 
informativa, os socialistas pre
sentaron as suas listas - pra o 
Congreso, que por certo - como 
adiantamos a outra seman
encabezan R-aventós, Triginer e 
~erde por Barcelona; Ernest 
Lluch por Girona; Josep Paú por 
Lleida, e Josep Vidal po·r Tarra
gona. Esplicaron tamén por boca 
de Edua rd Martín eis criterios 
poi íticos inneg9ciables sobar da 
coalicción pra o Senado, que ·en 
resume - son os seguintes : "A 
Entesa deis Catalans foi unha ' 
proposta socialista a todós os 
partidos democráticos catatáns 
no 15 de Xunio, proposta que 
semente aceptaron PSUC e Es
querra Repu·bl icana de Catalu
nya, e que unha vez v i cto r~osa, 

obtivo o respaldo dos outros 
partidos cataláns. O resultado foi 
unha coa li cción de esquerdas, e 
como tal actuou no Senado de 
Madrí, e na Assembl ea de 
Parl~mentaris de Catalunya. Na 
situación poi ítica de en tón, 
t ratábase de propoñer _ demac ra ~ 

· cia frente a franquismo, pro a 
situación poi ítica mudou, e as 
funcións do Senado, dibuxado 
pala Constitudón, tamén muda
ron. En canto á situación, hai 
que clariftcar quen é quen, e ñon 
agachalo, e por outra banda no 
Senado xa non se fan leis, ni n as 
discusións do . Estatut pasarán 
por el, xa que na Aova configura
c ión o Senado - somente. tén 
dereito ·· a veto. N~stas novas 
condicións semente queda untia 
sa ída, e é a creación dunh a 
candidatura que se axeite ao 
novo Senado e á nova situación 
poi ítica, e por tanto n_o n se pode 

XClCfl~~.s.I. 

SUMINISTROS PRA 
INDUSTRIA GRAFICA 

-tr Planchas oresensibiliza~ 

das. positivas e ne.Qa.tivas. 
. tr Tintas imprentacióp Offset 

e Flexoqrafía. ~-· 
Equipos e · productos pra 
foto-mecánica . 
'Equipos . e _productos ora 
·ser.iqrafía,.. 
Produ.ctos e eouioos ausi-

pensar nunha Entesa de todos o.s 
ca ta láns, senón de todos os 
cataláns que están polo progre.so 
e Rº'º socia 1 ism_o, e .c::oncr;ta
mente, a nasa proposta e a 
fo rmación dunha candidatu ra co 
nome de Nova Entesa per 
Catalunya i el Socialisme. Esta 
proposta aceptaa a Esquerra 
Republicana de Catalúnya, pro 
non o PSUC". 

De todos xeitos dei xaro n ás 
listas abertás e non as pe~han 
deica o domingo, semp re cantan- · 
do coas posibilidades do aco rdo 
a _ que se poida chega r cos 
eurocom-unistas, sempre que non 
signifique a renuncia a es.tes 
principios .Poi íticos. 

Pala súa banda, o PSUC 
mani festaba, tamén en roda 
in fo rmat iva med ia ho ra máis 
ta rde , que· non atopabán- puntos 
de acordo cos socialistas pra 
reconduci r á Entesa d.os Cataláns 
nas ·novas circunstancias, é que, 

polo tanto, daríanlle pulo a unh 
agrupación de electores co ou x e 
tivo fundamental de aproba r 
Estatut e coa espranza de pode 
reconducir á En-tesa no Senad 
desp ois das eleccións, creand 
unha minoría catalana nesta Alt 
Cámara. Consultados os social is 
tas. ~obre desta ·posibilidade 
aceptarana polo menos mentra 
non se aprobe o Estatt.¿,t. Hai qu 
agardar, pojs, que esta agrupa 
ción de electores seña a que x 
ad ian tamos a semá pasada, pro 
pasta· por cincuenta persoalida 
des, co soporte agora do PSUC, 

q ue-en Barcelona ,presentar(a a 
Jos ep Bon et, Jord i Carbonell 
Fra ncesc Cande l. 

Pra r emat¡;¡r esta crónica, sin
xe lam ente cohfirma r a creación, 
tal e como tamén adiantábamo 
dunha candidatura nacionalista 
de esquerdas e radical, composta 
polo Bloc Cátalá de Treballa
dors o Pa rtit Socialista.d' Al libe-

. ram~nt Nacional e os in -depen ~ 
dentes Xi rinachs e Félix Cucu
rull, e que a xulgar pola 
dispersión co n que se presentan 
os diversos sectores , da deno mi
nada esquerda revo luc ionaria, é 
moi posible que saquen un ou 
m ái diputados pol a p ro vin c ia de 
Barcelon a. 

. UNECO SELO "DISCOGRAFICO _ .. T 

QUE PULA- POL~ CONS~RV ACIO~ 
DA NOSA Ml)SlCA POPULA.R. 
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A Chino, 
percledoro no sudeste 

J.J. NAVARRO - LLATZER .r.~OIX 

O cambeo recén de réxime en Cambodia supon unha 
clara derrota prá nova poi ítica esterior china, 
e un importante avance prá U RSS no seu presumible 
propósito de chegar a liderar o Sudeste asiático. 
Esta zona, que tras da derrota norteamericana no 
Vietnam, pasou a ser considerada como "aberta", 
conv írtese agora nun nacente foco pro-soviético, 
capaz de ampliar os seus 1 ímites mm futuro 
próximo. Si a situación en Irán non evoluciona 
de xeito favorable pra os intereses occidentais, 
si a influencia de Moscú sigue aumentando no 
sudeste de Asia, a Unión Soviética pode 
chegar a presencia indubidable en toda 
a área do Océano Indico. 

Non se trata dunha afirmación 
desmedida. No Oriente Medio, o 
Bloque soviético canta xa con 
firmes bastións, como son lrak, 
Siria e Afganistán. A camiñada 
do Irán cara esa área, sería un 
trunfo case definitivo prá URSS, 
pro en calquer caso ise non é o 
obxetivo único. Os analistas dos 
grandes semanarios yankees, de
nunciaron a presunta interven
ción de Moscú, segundo a cal á 
crisis iran í terían de lle seguir 
outras. Niste senso, Pakistán 
parece ter moitas posibil id ades 
ae convertirse no prósimo punto 
de fricción. Entramentras, no 
outro estremo de Asia, a Unión 
Soviética presiona de xeito pare
lla, e non sería de estranar que 
despois de Cambodia tentara 
atraguer á oposición a algún 
éximen occidental -caso de 
Thai landia- no seu favor. 

Está claro que no feitío iraní a 
diplomacia yankee está xogando, 
anque discretamente, todas as 
suas bazas, pro no referente a 
Cambad ia; os observadores pre
gú ntanse aínda cómo o país 
liscou de mans pro-chinas a mans 
pro-soviéticas en duas semás. 

AS RAZONS 
DUNHA DESFEITA 

Na rea lidade, Pekín non ·per
deu Cambodia en quince días. 
Anque os dazaoito mil rebeldes 
cambodianos do FUNSK, a'poia-

dos por noventa mi l soldados 
vietnamitas, teñan conto rlad os 
os princ ipais puntos do pa (,s (a 
capital Pnhom Penh, os templos 
de Angkor, Batah, etc.) en tan 
breve plazo, había- xa moito 
tempo que a presencia china en 
Cambodia carecía de solidez. E 
había tamén xa moito tempo 
que un desenlace como o aconte
cido se facía previsible. 

Vietnam e Cambodia semp re 
tiveron problemas fronteirizos, 
principalmente na zona conocid~ 
como "O Pico do Loro". 

lste é o motivo polo que en . 
1975, cando os norteamericanos 
abandonaron -Vietnam e en Sai
gón · se · instaurou un réximen 

. pro-soviético, Pnhom Penh, .opta 
polo apoio chino, por ver de 
frenar o ren.acemento do . inme
morial desexo vietnamita de 
unif ica r Cambodja .e Vietnam 
nunha República de Indochina, 
baixo do liderazgo de Saigón. 

Deixando aparte o testimonial 
caso albano; ista era a primeira 
ocasión en que China contaba 
cun réxime "amigo", baixo da 
súa órbita. Pekín aceptou, pois, 
o mecenádego sobar de Cambo
dia, pero axiña se viu desborda
do por un goberno ultra-esquer
dista que se entregou á purga sin 
canto, e que perdeu ráp idamente 
parte do inicial apoio popular. 
China limitouse entón a recla
marlle moderación ao "premier" 
Poi Pot (que hoxe d irixe unha 
desesperada res istencia na parte' 
occidental de Cambodia) e iste a 
facer ouvidos xordos. _A poi ítica, 
autónoma de máis, seguida polo 
Pot, empuxou probableniente a 
Pekín a non apoiar con máis 
decisión a Pnhom Penh na sua 
lo ita . contra do FUNSK e os 
vietnamitas. 

UN ESITO E UN 
~ FRACASO 

En calquer caso, e de parella 
importancia á consolidación da 
influencia da U RSS en lndoch i
na, hai que considerar a perda de 
influencia de Pekín sabor de 
Cambodia como un fracaso da 
poi ítica esterior china. Despois 
da revolución cultural é do 
illamento, tras da época de 
relación con Albania, e ainda 
despois de apoia.r réximes poi íti
cos reaccionarios, a poi ítica 
esterior china ofreceulle o seu 
apoio a Cambodia. Algúns co
mentaristas levan opinado que 
Pekín aposto u por un cabalo 
coxa. Outros fo ron máis espl íci
tos: China pagou a novatada 
nesta a sua incursión no círculo 
das grandes potencias. 

Emboixo os ·ougos 
CAR LOS DURAN 

O condado máis pequeno de 
Inglaterra era, até hai pouco, o 
de Rutland, que 1 indaba ao oeste
co de Leicestersh ire e ao leste co 
de Lincolnshire (aproximada
mente na zona xeográf ica cha
mada Hol.land, chá a ameaza 
polo mar como a Holandi;! 
continental) . . 

Hoxe· esta terra perdeu o seu 
nome, ao ser incorporada a 
Leicestersh ire, e perdeu a vintea
va parte do seu chan, solagadb 
baixo do embalse máis grande da 
Europa occidental, 

Sucedeu que as relativamente 
veciñas cidades de Peterborough 
e Northampton andaban faltas 
de auga prá sua poboación e 
·industria crecentes. Puxeron en 
movemento as roda da burocra
cia loca l, dos municipios ru rais, 
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do Parlamento e-, d~mocrática
mente, por forza de números, 
gañáronlle a batalla do poder aos 
agricultores e granxeiros da co
marca, que, naturalmente, rece 
beron a sua "compensación" e · 
foron reasentados noutra parte. 

E así, dous vizosos e belidos 
vales da Inglaterra asulagárqnse. 
coa sua vexetación e as suas 
aldeas. o embalse tén o feit ío 
dun fermoso lago; mais, no 
meio, as vidrazas e campanario 
dunha igrexa meio solagada 
testemuñan a orixe do.lago. 

Dende lago, os ·nabitantes 
deses vales loitaron o seu: 
uti 1 izaron · todas as vías lega is, 
fixeron pet icións, moveron os 
seus diputados no Parlamento, 
talaron desesperadamente aos 

medios de comunicación e, con 
moito "fair play" inglés, perde
ron. Porque os outros, os "em
balsistas" eran máis, e máis 
poderosos. Non era que non 
houbera alternativa (Inglaterra 
tén tanta auga coma Galicia), nin 
que os ciudadanos de Northamp
ton e Peterborough foran morrer 
de sede . . Non; foi suxelamente 
que as autoridé¡des que decidiron 
facer o embalse tiñan máis peso 
que os representantes. dos veci
ños .afectados. Máis democracia 
non caibe. 

Pero non todo vai ser negativo 
neste mundo. E así, as alJtorida
des decid iron conservar neste 
embalse o nome do. condado 
desaparecido, e o lago chámase 
hoxe Rutland Water. 
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IRAN: 
UNHA PORTA A ESPRANZA 

X. A. GACIÑO 

O reinado de Mohamed Rheza Pahlevi está tocando ao 
seu fin. E moi probable que~ no momento no que estas liñas 
aparezan publicadas, o em·perador do Irán ocupe un luxoso 
.piso no seu rascaceos da Quinta Avenida de . New York ou 
esté residindo nunha das suas propiedades de California, · 
onde o clima é moito máis benigno. O pobo iraní haberá 
despertado entón dunha longa pesadilla iniciada rio 1953, 
despÓis de que o Shah, ca axuda da CIA, derrocara o 
goberno do socialista moderado Mossadeq, que cometera o 
pecado de nacionalizar o petróleo no 1951, abrindo así 
unha porta á espranza dun pobo que vivía no feud;...lismo , e 
que voltou a esa situación,- pra maior honra e beneficio da 
familia re.al e das multinacionajs norteamericanas. 

~ 
~ 

¡ 

O deterioro da posición do Shah escomenzóu en 
__:outono de 1977, e aceleróuse un ano máis tarde, pra 

rematar nestas semáns, cando Norteamérica, que mantivo o 
seu apoio ao Shah hasta o último momento, comprendéu 
que a resistencia popular era irreversible e que era mo ito 
mel1or esta-blecer unha solución intermedia, que asumi ra en 
pa rte os desexos do pobo, e frenara un movemento que 
poder ía levará revolución. 

Despois de probar a medida de foÍ'~ de encomendar o 
goberno aos militares, sin lograr con elo frenar as 
movilizacións populares, o Shah e os seus aliados 
occidentais rendíronse á evidencia, e -deron paso a B.aitiar, 
un home procedente do Frente -Nacional -partido de 
oposición, que apoia as movilizacións populares;- e que se 
considera herdeiro da figura de Mosadeq-, que pretende 
devolver as libertades ao pobo iran í e plantexa, de entrada, 
o ' boicot petral ífero a Israel e Sudáfrica. A solución, 
noustante, ten todas as características de chegar tarde, 
porque, no momento no que o Shah abandone o territorio 
iraní, o "ayatollah" Jomeiny ten pensado volver ao Irán, e 
mesmo ten xa formado o seu goberno pra esa ocasión. 
Bajtiar convertiríase así nunha mera figura de transición, 
encarregada de conter aos militares mentras o Shah fuxe, e 
que terá que contar cos musulmanes chiitas pra 
reestructurá-lo país. A sa ída iran í pode entón desembocar 
nun tipo de réxime islámico puritano e inflexible, na liña do 
modelo libio, por exemplo. 

Pero o problema do 1 rán e que se trata dunha peza 
clave no suministro petrolífero a Occidente. Por elo as 
apetencias de intervención nos seus asuntos internos 

1

que 
poden ter as mu ltinacionais interferirán no cam iño que o 
pobo iran í e os seus dirixentes queiran tomar. Na figura de 
Bajtiar parecen coincidir tanto Estados Unidos como a 
Unión Soviética, como representante dun equilibrio que 
intresa nestes momentos ás duas potencias; pero Bajtiar está 
xa desbordado pala vontade popular e será difícil que poida 
manterse, ainda que o seu papel como axente da transición 
sexa decisivo. Pero a solución de Jomeiny -que é o que 
parece agora desexar o pobo- pode atoparse con 
dificultades nas suas relacións exteriores, si leva moi lonxe o 
seu islamismo anti-corruptor. . 

En calquera caso, é inevitable que Irán vai recuperá-las 
suas libertades. ,Da habilidade que desenrole no uso desas 
libertades, dependerá que poidan sair airosos da proba á 
que, tamén . inevitablem·ente, lle someterán as multinacio
nais. O novo período de espranza que se lle abre ao pobo 
iran í pode terminar nun novo golpe de' estado que volva a 
colocar 'no seu sitio os intreses de Occidente o u pode 
desenrolar unha etapa de auténtica soberanía nacional. E 
ve~dade que o pobo tomóu conciencia, neste ano e medio 
de lo ita decidida e frontal contra da represión do Shah, da 
sua forza, pero a orientación ideal óx ica desa lo ita e as suas 
características pacíficas -frente a un Exército, en cuio · 
armamento empregáronse grandes partes do presuposto 
nacional, e que- ten estreitas relacións con Norteamérica-

' poden .ser un . 1 ímite pra organizala axeitadamente e facer 
frente eficazmente ás dificultades. 

En definitil.fa, Irán entra nunha fase decisiva da sua 
historia, e a máxima preocupación dos seus dirixentes debe 
ser a de non seguir o mesmo camiño que Mosadeq, 
-defenestrado hai un cuarto de século. 
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DIPOB!IS 
-

Respeto ,pro • • os s-eres .. vivos 
Parece mentira q.ue a estas altur.as e déspois 
da insistente propa§anda feita a traversa 
dos medios de comunicación, principalmehte 
na T.V., eneal do interés e da necesidade 
de protexer .a nasa fauna na sua totalidade 
(xa que cada vez se ve máis '.educi~a · 
e empurrada polo home, po1s xa nin os seus 
últimos refuxios natura is, como as zonas 
montañosas, quedan libres dos barullos, dos 
fumos dos automóviles, das motos "todo 
terreo" ... ), esisten unha chea de prexuicios . 
de cara a certas especies animais que polw 
con tra deberían merecer todo o naso respeto 
por diversas razóns, das que cicais a rl2_ais 
impo rt3nte seña porque viven, si', teñen 
vida e deben ter dereito a conservala e transmitila. 

A concepción do mundo dos 
occidenta is (xa sabedes que o 
home é un ser que pasa mo ito 
tempo discurrindo sobar de 
certas cuestións como si hai algo 
despois da morte, de onde 
vimos, pra que estamos aquí na 
Terra .. . ) basoada na doctrin a 
crist1a ns, pón ó home como 
centro do universo, non embar
gantes hai outras concepcións, 
por exemplo a dos budistas, nas 
que ese centro non é tan el aro, 
pois o centro é o conxunto dos 
seres, o conxunto de naturlleza, 
e así, o home síntese moito máis 
irmán do resto dos animars e 
respétaos. Sin dúbida v lchedes 
no cine ou na televisión como na 
India hai templos adicados a 
monos, a veces ou a outros seres. 
¿cómo se entende tal? . Pense
mos que os mesmos ex lpcios 
tiñan a diversos animais como 
sagrados, e así sued la co falcón, 
coa ave ibis (semellante a unha 
cegoña), ·co escarabello .... por
que na sua vida cotiá vían como 
certos seres lles axudaban, com
prendían como eles mesmos eran 
unha peza máis no rompecabezas 
ecolóxico e como deblan respe
tar e conservar . 

Pola contra, nós, en plena era 

tecnolóxica, sentlmonos omn i
potentes e autosuficientes. Pod e
mos destruir, despilfa rrar , ha i un 
fato de cousas e seres que 
parecen sobrar, a ciencia parece 
ter infindos recursos pra correxir 
os nosos erros si os cometése
mos. .. far(ame gracia, se non 
fose de pena, a actitude de cenas 
sociedades e cazadores ·empeña
dos en ter moitos coel los e 
perdices e que se esquencen do 
conxunto; os cazadores, o mes
mo ICONA deberan comprender 
que non se trata de protexer 
unha ou duas especies de xeíto 
aillado, pois como xa dixemos 
neutras ocasións, uns seres preci
san doutros máis miudos, nos 
que non se repar a, pro que están 
ah(, como sucede, por poñer un 
caso, coas miñocas. ¿Qué caza
dor pensa nelas? . Non embar
gantes, a milleiros nos campos e 
montes arrequecen o chan de 
materia orgánica, necesaria -prá 
vida das plantas que logo ma:n-te
rán a ese coel lo ou a esa perd íz, 
furan a terra permitindo o paso 
da auga e contribuindo a evitar a 
erosión, facéndoa máis esponxo
sa, axeitada pra que nela xermi
nen as sementes, e co seu 
pequeno carpo leven a diario 

cen tos de toneladas de ter1·a 
dende a parte má is fonda do 
terreo ás capas superiares .. . ¿có
·mo prescindir delas? . Nor; sei si 
conte i xa noutra ocasión que en 
determinada zona de Frah(cia por 
abusos de productos qu (micos 
elim ináronse estes seres e ó 
pouco tempo v(use a necesidade . 
de importalos doutros lugares 
pra poder proseguir con normali-

·dade a producción agrícola da 
zona. lNon tén gracia, repoboar 
con m iñocas? 

'.' Hai pois, unha marea de se1 es 
vivos ós que ignoramos a mo itas 
ós que, por falsas creenc ias , 
perseguimos cando non deber1·a
mos facer tal, e así sucede cos 
sapos, as plnt lgas, as curuxas, ás 
có bregas ... Quera. falarll-e a x ente 
do medio rural en especial , pois 
vós sodes os que estades en 
contacto permanente con estes 
animais .o no medio rural eu teño , 
visto como se persigue ós sapos 
facendoos fumar (tamén ós mor
cegos), quei mándoos, esmagán
doos e o triste é qúe se fai por 
diversión, diante dos rapaces 
máis pequenos ós que se ensina 
desta maneira a gozarse na 
crueldade. ¿oe verdade é bó 
prós rapaces adeprender estas 
causas? lSon estos animais 
nocivos? i Cántos cantos sabor 
deÍes! E a realidade é que se 
trata de pequenos bichos benefi
ciosos, pois papan moitos insec
tos e outros animais axudando a 
controlar plagas. "E non falernos 
das cóbregas, polas que todo o 
mundo inxustificadamente, irra
cionalmente , sinte odio. Non 
dispoño de estad(sticas pra decir 
agora cantas martes se producen 
anualmente en Gal icia por mor 
destes animais (cecais algún 
lector, algún médico poida ter 
datos) pro penso polo que 
escoito e polo que vexo que son 
bastantes máis as desgracias 
producidas por accidentes de 

O deporte nos nosos aldeas 
PABLO VIZ. 

Quéixanse os deportistas das 
vi las da falla de planificación 
deportiva, das poucas instala
cións, que pra usar ah i que 
alu ngar normalmente, da falla de 
material axeitado, e esixen que 
os cartos das quinielas revirtan 
no propio deporte que os produ
ce . Pro nada, verbas ao ar que 
ninguén dos interesados queren 
recoller. Se pensamos que nas 
vilas a xente está moi concentra
da, enténdese que, se ben as suas 
verbas non as quere recoller 
ninguén, tamén é certo que as 
suas queixas se oen e que · os 
medios de comunicación se fan 
eco delas. 

Pero o articulo non se quer 
deter eiqu l. lQué pasa co 
deporte nas aldeas? Xa non 
queremos tocar o tema da xente 
maior, é moi ·certo que non se 
van poñer hoxe a botar carreiras 
pra se topar ben ffsicamente. 
Pensamos n~ nenos, nos rapa
ces, nos m~zos. E eiqul onde . 
problema do deporte galego (xa 
non falamos , de momento, da 
educación flsica) .é realmente 
alarmante. E é a dobla de 
alarm ante porque as a ldeas non 
teñen ningunha po-sibilidad de se 
facer nuvir. Ao ser núcleos 'de 
pouca xente e toparse moi 

espal ladas, a sua presión nunca 
pode ser moi forte. 

Sabemos ben o que se preocu
pan os axuntamentos polo de
porte: nada. O que dan as 
delegacións, federacións e de
mais organismos é esactamente o 
mesmo. E, nembargantes, o 
señor Castejón e o seu "Consejo 
Superior de Deportes" deben 
saber que nas nasas aldeas hai 
deportistas e que polo tanto fan 
falla instalacions · e materiais 
deportivos. Está claro que non 
lles importa. Segura .que se os 
millóns que levan pras quinielas 
do naso medio rural fallar_an, 
habi'anse botar as m.ans a cab·eza. 

A realidade concreta é que as 
únicas instalacións son os patios 

· das escolar concentradas onde 
Educación e Ciencia pon unhas 
porter(as, unhas canastas QU 

unhas redes sin preocuparse de 
máis nada. Esto é o non vai máis 
das nosas instalacións. Moito 
máis normal é que os rapaces 
poñan dos penedos na carreteira 
facendo de portería, e al í practi
quen o fútbol (nin que decir tén 
que as cunetas entran dentro do 
campó de xogo pra poder ganar 
un pouco máis no ancho). 
Tamén se aproveitan descampa
dos nas carballeiras ou campos 
de festas e fe iras. De vez , en 

cando chega a concent ración 
parcelaria, fai un campo e a 
afición medra. Organ ízanse tor
neos entre unhas cantas aldeas 
sobre desta .infraestructura de 
que vimos f91ando, porque a 
vontade e as ganas de xogar e de 
organizarse son moi grandes. 

A gravedade está na posibil id a
de de enfermas por falla dunha 
hixiene mínfma .despois de sudar 
e mallarse ( inon hai un m(nimo 
vestuario! ) , de posibles infe~- -
cións por rascaduras, torcedl!ras, 
partir unha perna, problemas cos 
pés e non ter calzados axeitados 
que permitan unha boa transpi
rac ión .... O entusiasmo fai que 
estas causas non se plantexen. A 
necesidade de actividade deporti
va é vital, e as desgraciadas 
consecuencias que a falla de 
infraestructura produce hai que 
llas imputar aos organismos · 
competentes. Outra causa· ben 
distinta é que eles se sintan 
responsables, cousa que nunca 
ocurriu hastra de agora. 

Todas as iniciativas xurden 
dos propios deportistas e dalgún 
mestre que real.mente sinte o 
deporte. Das élites burocráticas 
nunca chega máis nada que . o 
apoio moral a , éS'l:e hastra de 
agora nunca creou infraestructu
ra. · 

caza, ou por imprudencia s do
mésti cas, OLJ por accidente s labo 
rai's. Además, na nosa te rra hai 
diversas especies de serpes e de 
todas elas, sementes · a vlbora 
pode ser perigrosa, senda as máis 
inofensivas. iCanas veces teño 
collido cóbregas na m.an diante 
da xe.nte pra confirmar o que 
.decía! . Hai que conocelas, é"so 
sí, e máis a xente do campo, 
como tamén distinguen a herba 
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maruxa e non · a apañan pra 
botarlle ós coellos na casa. · 

Por favor, dende estas 1 iñ as 
que ro . pedir hoxe respeto pr0· 
todo~ os seres vivos. Todos t~ñen". 
un pape l ecolóxico que cumplir-, 
anque non esteña mo i á vista . 
Que é lamentable que · nos 
teñamos por civilizados, e ha xa 
quen se a dita a botar! le gaso_I i na 
a un ouriz_o cacho e logo 
poñerl le lume . .. 

CALENDARIO 
AUTOMOVILISTA 
-GAL EGO 

Co fin de querer colaborar ca periódico na sección de 
deportes -de cara a unha información máis estensa, e sin que 
esto vos .sirva de mol.estia pensei que s.ería unha boa_ noticia 
informativa pübricar pra os aficionados o calendario" de probas, 
ou mellar dita o que podemos chamar calendario automovil ís
tico galega. Os datos ·collinos dunha revista de "Autopista" 
con data do 17 de Nadal, núm. 1032, que pubricaba o 
calendado de todo o Estado. 

De todas formas, alnda _que foi pubr icada por esta revista, 
co ido--que pode ser interesante a sua pubricación en A NOSA 
TERRA. . . 

O calendario quedá da seguinte forma: 

11 de febre iro . . . . : . . . . . . . . . V subida a Manzaneda. 
11 de 'marzaJ ... · .... :- . : . ,_. ·. . 111 subida ás Neves. 
25 de-marzal · ... . .• -. . . . . . . . . Subida á Coruña 
1 de Abr.il ..... ~ .. -.. ." .... . · . . 11 subida a Verín. 
8 ·de abril ... · ..... _ .... _ . . . . Rallie de ·TuL 
22 de abril ............ : . . . . VI 11 subida ao Almonfrei.. · 
6 de maio.................. Subida.a S. Antoniño. 
19 e 20 de maio . .. . ......... - Rallie do Lacón. 
23 ~ 24 de S. Xoán . . . . . . . . . . Rallie de Ourense. 
1 de xulio . . . . . . . . . . . . . . . . . Rallie da Coruña. 
14 e 15 d~xulio ........ ; ..... : Ra11ie do Ferrol 
10, 11, 12 de agosto .... ·.-. ... . Rallie das Rías Baixas. 
19 de agosto ....... _ .. _ , . . . Subida a Troite. 
19 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . Subida a Chantada .. 

(Somentes monoplazas) 
16 de setembro ..... _ . . . . . . . VI 11 subida a Saleta. 
23 de setembro . . . . . . . . . . . . . VI 1 subida a Manzaneda. 
7 de outono ............... . 
14 de outono ............... . 
28. de outono .............. . 
4 de Santos . _ ............. . 
16 de Nadal , ............ '. .. 

Rallie do S. Froilán. 
Subida á Bailadora. 
Subida a Castro de Beiro. 
Subida a Pontevedra. 
Rallie do S. Martiño. 

Como nota, sñra, directora, direille que non incluín no 
calendario a proba do ·1 autocross Santiago Apóstol, que 
aparece este ano por primeira vez. E digo non inclui'n , porque 
vai a ser o d(a 25 de Xulio, e os aficionados .ao automovilismo 
sabemos que ternos q.ue estar forzosamente; pro non nesa 

· proba, senón neutra moito máis interesante e significativa 
chamada "DIADA PATRIA GALEGA". 

Desde _Arcade, un sáudo mo i nacionalista. 

XOSE LEANDRO 
CASTELLANO BOUZON 
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Sí o vran foi prás plantas a estación das sementes e 
dos froitos_, o outono e o inverno son as estacións que 
polo seu rigor clímatico van provocar a marte de mo itos . 
~exetaís· , ~- outros moitos terán que realizar cambeos 
importantes que afecte n tanto ao seu esterior como ao se u 
interior pra poder seguir. lstes cambios vivindo veñen 
senda como as adaptacións dos vexeta is, a u.n medio 
ambiente adverso, ha espe ra dunhas milloras climáticas 
que· ante s ou dispois van chegar coa prim ave ira. 

As choivas, as xeadas, as ba ixas tem pe ra tu ras, a 
disminución na intensidade de luz ... etc. son · algúns dos 
factores climaticos que inciden con moiorou menor grado 
en todos os vexetais e no seu soporto: o chan; istes · 
factores acentuanse considerablemente na estación · que 
estamos a vivir, no inverno . 

As arbres van vivir a le targadas dur ante esta estación~ 
fría; o seu carpo esta protexido por un revestimento de 
corteza, e as xemas que darán na primavera novas ramas .e 
novas fo ll as, están. abr igad as por unhas escamas .. 

Nas arbres qúe conse rvan a folla durante o ou tono e o 
inverno arbres de folla peren·ne- como son os piñeiros e 
eu.caliptos, producense modificacións i_nternas pra reduci r 
o perigo de conselación cos fríos de inverno, centradas 
sobre todo na aliminación de auga libre presente dentro e 
entre as células ao mesmo tempo que retardan todas as 
suas funcións vitais; istes cambeos no interior dos vexetais, 
perm ítelles pasar a época desfavorable cons-ervando 
mesmo as suas follas. 

RAIVION VARE LA DIAZ. 
) 1 

- biariual-, no prim e ira ano fórmase· o aparat() vexetativo 
que comprende unnas follas, un talo corto e unha raíz que 

_a cumpla sustancias de reserva (igual que as "xeofitas") . 
Chegado o inverno, a parte aérea desapa'rece .e som.ente 
queda a raíz. No segundo. ano, a planta produce ou tro 
aparato vexetativo que ten non somente follas e talo 
corto, senón tamén troles, froi tos e somente. No, inverno 
seguinte marre todo o conxur:ito . . · 

A razón biolóxica do ante.rior proceso das plantas 
bi an uais, atóp ase ao descubrir que istas plantas prec isan 
baixa s temperaturas antes de que seña posible a formaci ón 
de froles, froitos e semente. lsta esixencia da baixa 
temperatura pra floración é unha característica que reside 
na. constitución xenética das plantas, como asimesmo 
están contrnladas xenéticamente a ma ioría das respostas 
dos vexetais aq medio ambiente. 

Dentro dos cereais, atopamos algúns que están . 
obri~dos a pasar o inverno na terra, xc! que requiren un 
trata mento frío, son <? t rigo, .o ceriteo, ·a cebada ... etc., 
cerrais que se semen.t an no outono- pra que invernen no 
campo, e recólleselle a colleita a p rincipios do vrau 
seguinte. 

Hai outras arbres, que perden as suas follas -arbres de 
folla caduca- como resposta ao descénso de temperatura 
destas ·estacións, e como resposta tamén acortamento do s 
días, bos exemplos témolos nos carballos, castiñeiros, 
bídueiros, arbres frciítais ... etc. Durante o inverno, a seiva 
elaborada ·distes arbres de folla caduca deixa de circula r, 
xa · que os vasos que a conduelan tapónanse C\.mha 
sustancia chamada calosa que somente se reabsorbe coa 
chegada do bo tempo na primavera. Os labregos, 
conocendo este adormecemento das plantas nista estación, 
aprove itan pra realizar enxertos, podas, etc:, pois saben 
ben que durante o reposo invernal ·as manipulaciós nos 
vexetais teñen máis probabilidades · de ésito que en 
calisquer outra época do ano. 

esperan tamén a ·estac1on favorable. Grácias a istas 
adaptacións algunhas plantas he rbáceas poden vivir varios . 
anos . 

Dende os ano~ 80, sábeseque o periodo que teñen que 
pasar istas plantas na terra durante o inverno se pode 
suplir colocando os grans en frigoríficos a unh a 
temperatura que vai de 1 a 10 grados. En esperiencias 
feitas co centeo no ano 1937 xa viran os investigadores 
que si se trataba unha semente con frío durante 50 días, 
os días que tiñan que decqr rer dende a sementeira tratad a 
deica a florac ión eran 50, ou o que é o mesmo : o número 
de días que decorre rá dende a semente á completa 
floración faise menor a medida que aumenta o período de 
enfriam ento. 

Na natureza atopamos, plantas ás que non se lle ven 
elementos vivos durante o inverno; compriría cavar un 

Si istes descubrimentos, xa antigos, se taduciran a 
. nivel práctico na agricultura galega de hoxe; supoñerían 

un gran avance no desenrolo económico, pois de ter a 
terra ocupada durante · 7-8 ou nove meses cun soio cult ivo 
(trigo, centeo), aplicando istes descubrimentos, estarían as 
terras ocupadas durante 2 ou 3 meses co mesmo cultivo , e 
ademáis sería de esperar o mesmo ~endemento. 

Entre as· moitas plantas herbáceas (herbas) que viven 
no noso campo, atopamos algunhas que pasan o inverno 
cu ns e lementos vivos, a índa que pareza que esteñan secas 
na sua parte aérea. Unhas, como as artigas, forman silveira · 
espesa o secarse o seu tal lo e as suas follas, pero conservan 
xemas vivas nises talos que somente están esperando a 
chegada do bo tempo da primaveira pra reabrollar. Outras, 
como a margarida ou o dente de león, no inve rno 
conservan as raices e unhas fo llas agrupadas rente do chan, 

· pouco na terra pra atopa los, estar en fo.rma de rízomas 
(talos subterráneos que medran parelles á superficie do 
chan, como os lirios, os espárragos, a caña ... etc'., ou en 
forma de bulbos como os allos, as cebolas, os tulipanes, e 
mesmo en forma de . tubérculos como as patacas. As 
plantas que teñen rizomas, bulbos ou tubérculos estári 
agrupadas co nome de "xeofitas", e caracterízanse, por ser 
talos subterráneos ·que teñen xemas, pasan o inverno 
enterradas a espera dos días longos .e as agradables 
temperaturas da primaveira. 

Pero a gran-- maior ía das especies vexetais , herbáceas 
són plantas anua is que somente van vivir un ano, e . non 
van ter que adaptarse perante factores climáticos adversos, 
somente van esistir durante o inverno na forma de froitos 
ou semente, permenacen no chan á esp~ra de condicións 
ambientais propicias pra o xe~molo. 

Un caso ,curioso de adaptación é o que p·resenta a 
· zanahoria, ,por ser unha planta -que vive dous anos 

Pero nunha nación. dependente como a nasa, 
incapacitada pra deci~ir o seu ftJturo por si mesma, cur\h a 
economía agrariél inserta nas estructuras dunha econom ía 
al.l ea, española, e cun dominio poi ítico que impid e 
cal isquer planificación en función de intereses gal egos, 
non é estrano que os avances científicos de todo tipo, e 

· niste caso os da investigación agraria, atopen barreira s 
insalvables, sobre todo cando van supoñer milloras prás · 
clases populares galegas. 

A COP E L, DENUNCIA 

A Coordinadora de Presos en 
Loita de , Burgos, integrada por 
membros de todas as coordina · 
doras do Estado, queremos . 
denunciar a situación inhumana, 
en todos os ardes, que nos están 
facendo padecer coa única razón 
da forza das metralletas e a 
violencia institucionalizada: os 
señores Ministro de Xustici~, do 
Interior, Director Xeral de 
Prisións, Gobernadores Civiles e 
forzas ao seu cargo. 

Actualmente, na prisión de 
Burgos atopámonos confinado!> 
no seu departamento celular , 
oitenta prisioneros de todo o 
~stado; algúns sin motivos n in 
apa rentes nin xustificados, en 
réxime especial e sometidos aos 
pldraxes ma iores e en flagrante 
atentado contra do disposto na 
L. E.C., a Ded aración universal 
dos Dereitos Humans e, en 
breve, contra diversos fins desa 
Constitución que nos "veu" en 
so rte. 

Por conseguinte, denunciamos 
iste réxime opresivo, cruel e 
inhuman, deformante de · nosa 
personalidade e que nos tén 
sumidos na maior miseria flsica e 
intelectual, que se contradice 
coas · declaracións de ce rtos 
politiquillos que de co.ntinuo" nos . 
afirman t riunfalmente que so 
níos ciudadanos dun Estado de 
cferei t o. 
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O réxime opresivo de que 
falamos tennos . ¡¡laxados nunha 
ce lda de 3 por 4, sucia· e 
insalubre e con cásque todas as ' 
instalacións de aseo nun moi 
deficiente estado, duran.te 34 
hor'as ao día. · 

Xantamos na celda e no chan. 
Soportamos as 23 horas de celda 
con temperaturas bastante infe
riores a .cero grans, sin as roupas 
e medios necesarios e cunha 
alimentación moi deficiente. 
Aporreásenos _do xeito _ma1s 
arbitrario palas FOP, que as 
veces efectu an ªs requisas 
continuas en prevenci~m de 
"posibli:fs fugas" . 

Contamos cunha avellentada e 
sucia ducha, a ma ior parte das 
veces con auga fría. Non ternos 
acceso ao Economato, nin a un 
traballo dig~o. A desnutrición de 
moitos compañeiros e evidente e 
adv í rtese tense alarmantes signos 

-.de anemias e tuberculosis 1 así 
como probas apalpables da perda 
·momentánea de razón nalgún.s 
(sábese de. compane1ros que 
falan soios nas celdas e perderon , 
a noc1on do tempo e da 
real id ad e) tras de sete meses de 

.. encerro e malleira.s, e dentro 
dunha tensión acentuad ísima. 

T énsenos· alonxados das nasas 
fam ilias e amigos. Danse casos de 
censuras de correspondencia non 
autorizadas pala autoridade xu
dica l ni suxetas ao disposto na 

Lei -Antiterrorista-_ O mesmo que 
incautacions (A NÓSA TERRA, 
é un exemplo) ilegais por non 
estar autorizadas, de semanarios 
ou revistas ·~ditadas en galega sin 
a máis mínima notificación ao 
efecto e que "'contestan a quexia 
legal espresada polo perxudicado 
con Un: o · Sr. Di-rector Xeral de 
Prisións acorda que no penal de 

Burgos non se pode ler A NOSA 
TERRA' 

sindicatos CC.00. e UGT pola 
actitude demostrada polos repre 
sentantes dos traballadoresAixos 
do porto, chegando hastra, un 
dos seus 1 íderes, Sr. Figueroa, a 
querer coaccionar ao secretario 

. da O.T.P. pra que os disco.nti 
nuos non tivesemos nin voz nin 
voto na Xunta Local Portuaria e 
-Comisión Delegada de Asuntos 
Delegados, e así eles seguir 
cocendo a ·sua "democracia'·' 
maneira da mafia que teñen 
implantado no Porto de Vigo . 

Non rios autorizan a -ser 
internados en enfermería, a 

, pesares das doencias ou enferme-
dades que. se sofran e padezan. As eleccións pra os disconti-
Carecemos de ~ servicios· - de nuos son hoxe, día 10, o día 8 

fíxose dita xuntanza sin espera~ barberí.a, tendo que mercar 
follas de afeitar co noso d-iñeiro, ª nasa represe.ntación a que saíra 

-si 0 ternos,- Non podemos usar os .el ex ida polos traballadores dis-
servicios de lavandería. contínuos. Diante deste feito 
' Denunciamós a Reform.a Peni- . completamente antidemocrático,. 
tenciaria dirixida ú~ca e esclusi - os delegados do S.O.P. (Sindica-

- vamente á aliminación do preso .•. to Portuario) inda que presente 
que esixe os seu$ dereitos· e a nas deliberacións, refráronse sin 
castración total da sua personali- votar, e CC.00. e UGT 
dade, a Leí Antiterroristá, a Lei "democráticamente" votaronse 
de Peligrosidade Social. Recia- entre sí,· safnd_o elexidos, como é 
mamas ª· concesión dunha lóxico, 5 de CC.00. e 1 de UGT, 
amn ist ia xeral como único resultando que nQ porto pesquei- • 
medio d e rematar con tantas ro hai arredor de 300 t!aballado-· 
improcedencias. re_s e non teñen re'preséntantes, 

ocupqndo dita representación 

1 ü XOGO DOS 
SINDICATOS 

A lntersindical Nacional Gale
ga do porto de Vigo, manifesta a 
sua máis enérxica repulsa cara os 
. ' · .. 

unha minoría de fixos do porto 
comercial. 

Diante diste felto, · a ING, en 
carta dirixida á Org;:¡nización de 
Traballos Portuarios, fai impúg
nación de dit_a xuntanza, convo-

catoria e eleccións pra demostrar 
ante a opinión pública e a clase 
traballadora de Vigo quen son os 
verdadeiros sindicatos amarelos. 

A 1 NG do Porto de Vigo 
preguntámonos lquén é o 
patrón no Porto .de Vigo? 

Por outra banda, quer facer 
púbrico que as centrales CC.00 . 
e UGT non se presentaron ao 
recento de datos das eleccións 
sindicais do metal, pra facer a 
composición do comité negocia· 
dor. E o qué e máis lamentable e 
que denota falla de liiionestidade, 
é que o mesmo día un membro 
responsable de CC.00. de 
Vil lagarcía entregaba na Delega· 
ción de Traballo actas do meta l, 
e asegún palabras do dito seño r 
"es que las acta's no las teníamos 
actualizadas". Namentras._jstas · 
centrales · que se auto-titulan 
"responsables''. xogan a facerse 
publicidade, j:>retendendo ' ter 
máis membros -na comisión 
negociadora, os traballadores 
ternos que espe-rar pola negocia· 
ción do convenio. 

A ING xa manifestou que non 
ten interés en xogar .a protago
nismos diste tipo, cedendo a su a 
representatividade pra· que se 
negocie un convenio pr_a todo o 
metal, pro o que tampouco vai 
permitir é que por ise afán de 
publicidade que teñen as centra· 
les "responsables" se retrasen 
por máis tempo as negociacións . 
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DA A-RTf E ~DOS XEITOS -.-~ 
: . --- .r • .. 

PE.NA GORNEIRA: . 
PAISAXE, 
ARTE E HISTORIA 

A ser:ra da Pena Corneira é"· 
co mo unha grande serpe de 
cristas recubertas por escama s 
gran {ticas, por grandes penedas, 
antre as que se ergue o inmenso 
falo da Pena Corneira, ,enseña 

· que garbea cara aos montes do 
Suido e Avión, cara-ao Ribeiro e 
as bocarribei ras de Ourense e do · 
Carba 11 i ño . 

Mais a Pena Comeira non 
somentes -é paisaxe, é . historia e 
arte . Tres ideas istas que en 
Gali ci a sempre se han dar xu n
tas, como testimuña d isa irman
dade co entorno deic.a comple
talo e perfeccionalo, pero as 
cousas tampouco fican ahí. 

A Martiñá, o Testeiro e o 
Su ido, Avión, Novelle, os embal
ses de Castre los e Albarel los 
outeándose dende a Pena Cornei
ra ; dende ai í compréndese a 
riqueza e a dependencia abafante 
de Gal icia. Po r" isto m smo . no 
punto esculcador ase ntouse un 

·. andando aterra 
O GAITEIRO . 
DE SOUTELO DE MONTES 

A primei ra noticia que t iven 
do Gaitci ro de Soutelo de 
Montes deuma , o meu amigo 
Urbano Lugrís, aquel xigante, 
dono dun corazón inocente, tan 
grande pinto r e poeta, anarquista ~ 

de profesión e de vocación que_ 
dinamitou tódalas formas esta
blecidas pra desorganizar · ó seu 
xeito a . súa propia vida. Fo i 
tamén Urbano Lugi-ís q1,.1e.n me 
dixo o nome do Gaiteiro de 
Soutelo: AVE LINO CACHA
FEl RO BUGALLO. E declao 
hinchando o peito e solemnizan
do a voz como si .estivera 
recitando un verso de Pondal. E. 
logo mostroume unha fotografía 
de Avelino, coa gai a ó lombo . 
Anos máis tarde o Gaiteiro de 
Soutelo de Montes · sería meu 
amigo persoal e agasallarf ame co 
seu libro de versos VOANDO 
CAS AAS DA VI DA, no q1.:1e me 
puxo unha adicatoria manuscri 
ta . O libro leva unha fermosa 
poi tada de Urbano Lugrís. 
· Ave lino Cachafeiro Bugallo foi 
un mito . Por ahí anda unha 
biografía súa realmente 111oi 
interesante e apaixoante. A gran 

. tr inidade de gaiteros galegos 
fo ron : o Ga i teiro de Penal ta, 
cantndo por Curros, o Gaiteiro 

oidionia 
ALGO ·SO.BRE 
ORTQG.RA FIA (111) 

fo1:te castel0 do que non ·q_uedan . 
máis qüe laxes, escaleiras e foxos 
antre os toxos e ·- ás ' xestas .. 
Aquel a- comarca chamouse ;"cas
tel ·a" poi.as · fortalezas que con" 
tro laban- a riqueza gandeira, 
agrí~ola ·e viffateira, castelos de 
Orcellón, Cavadoso, Cabanelas, 
Roucos, Sande, Franqueira,· 
Bou-Sou no Castro da Veiga, 

·repart(anse antre o'° Miño e o.·· 
A vi a. 

As fondas raiga ñcrs do niño' de 
águia de Pena Corneira arri ncan 
da Prehistoria. Ai'nda hai pouco 
atopáronse materiais da Edade 
do Bronce, os cast~os non faltan 
naquil perímetro e restos dun 
asentamento romano descóbren
se antre as penas aproveitada.s, 
covas que nas ·suas moles granúi:. 
cas ollamós ºtraballados os muí -' · 
ños, os J)lechinais, os pechos das 
portas, a fonte fresca que deix_a 
cair seu flo de auga na gastada 
pía prerrománica. Acobillos de
fendidos pola natureza que no 

-paso do tempo serviron pr-a 
protexe r aos fuxidos das 1 iortas 
da s terras chairas. 

de Ventosela e o Gaiteiro de 
Sou ~ elo de Montes. Son mo i 
coñocidos os versos de Curros : 
Dendes do Lérez lixeiro 
ás veigas que o Miño esmalta 
non houbo no mundo enteiro 
mái s uro gante gueite i ro 
qu~ o gueiteiro'de Penalta. 
. Témoslle sentido, contar a 
don Ramón -Otero Pedraio que, 
s.endo él neno, seu pa1 levaraó ó 
peirao de Vigo, supoñemos que · 
no r emate do século pasado, a 
recibir ó gaiteiro dé Ventosela, 
que viña de América . . Había 
unha grande espectación. O 
Ventosela baixou do bqrco vesti
do de etiqueta, -~óa gaita do fol ó 
lombo e nunha mau unha gaiola 
na que pechaba a un lor-o. 
Tamén o Gaiteiro de Soutelo de 
Montes fixo a súa xira americán · 
alá ·cara QS anos trinta. 

Avelino Cachafei ro 8°llgallo 
naceu en Soutelo de Montes, o 
26 de maio de ·1899 e moheu no 
mesmo lugar o 13 de abril de 
1972. Filio e · neto de gaiteiros, 
foi proclamado o mellar gaiteiro 
de Galicia nun concurso ce'lebra
do en Sanüago de Compostela o 
1 O de agosto de ·1924. Eran tres 
irmaus gaiteiros: Avelino, Casto r 
e Bautista, que emigrou a Vene
zuela . O Gaiteiro de Soutelo foi 
Avel ino. Castelao contou o seu 

Irnos continuar esta serie de -

senón que, ás' veces, son criterio's 
estralingüísticoS- os que deciden . 
a .consa_gración dunha ou doutra 
fo rma . ' lsto· é _n ecesario térmolo 
claro, porque moitas .veces se .cai 
no erro de considerar como non 
yál idas . formas que _ o son con 

· regras ortográficas que nos axu 
·daÍ·án a míllorar a escrita . do 
no'so idioma. Hoxe fixarémonos 
na lgunhas solución·s morfolóxi ~ 
cas que ' escolleremos na escrita. 
Puntualicemos primeiro unfl a 

· cousa: - a unificación escr ita do 
idioma supon · un labor ·. de 
elección, de escolla dunhas de
term.inadas formas .e o rexeitar
mos outras nese plano escrito da 
lingua . lsto non quer dicer q·ue 
as · f-ormas escollidas '''va ll an" 
sempre máis que as · rexe itadas, 

· todos os direitos , · anque non se 
recQl lan na escrita. N9 plano 
oíal, unha lingua sempre ten 
"fervendo" unha ser ie de v.arie
dades perfectamente lex ítimas. 
Que a ortClgraft'a escolla e 
éonsagre unha non debe "matar ''. 
nunca esa riqueza das dist.in tas 
modalidades que o npso idioma 
t en nas · zonas do ter_rito rio 

.·.nacional. 

"A Compostelana' '. . danos da- po, pois . o seño r de Pena · 
tos sobre a Pe~a Corneirá'; cOmo ·. Corne ira . negouse a · presta rlle 
o seu seífo r· foi ºno sécul·cr XI 1 homenaxe ao rei· Alfonso. Dem
Airas Pé.rez, que tanto tén que __ po is, arrepentido e .conmovido 
ver co filio de Doña .Urraca, -ou polas astucias de Xelmírez, de i
seña co-rei Alfonso v1 ·1; pris io- -xa lle á Eirexa compmtelana as 
neiro naquela c_árcel, ceibou no o su as terras e fortalezas. No XV, 
mesmo , Xelmírez . pra no 'ano Pena Cornéira pasa ao Conde de-
' 1111 proclamarse ·raj de Galicj a. ,. Ribadavia e dende entón as 
As rivalidades antre Arias Nuñez ped ras da fortaleza servíronl l.es 
e · o seu so gro, o rexente Co nd~ de refux io aos i rma11,diños. Sabe : 
de Traba perviviron longo tem- mos, · por un proceso do 1526, 

FELIPE SENEN 

como os R.eises Cató ! cos , !lo scu . 
vi axe a Galicia, 01 el na ron des
tr~uir istas fort aleza s das que- se 
va lían os · irmandiño s, antre e las 
as de propied ade do s Condes· de 
Ribadavia: Formigueiros e· a 
Pena Corneira. 

No baixo, e nu'n · escampado 
añtre as penedas-; que · figuran 
formas asexantes de monstruos ' 
ápocal íücos, está a eirexa de 
Santa María de Lamas·, o é::rucei
ro baixo dun castiñeiro .petru ;; 
cial. Aires -medievais aniñan na 
P~na Corr:ieira, a sinxela erm ida 
románica somell a non que rer 
estorbar de.d iante da gr.andeza da 
paisaxe . A espadana fura n() ceo, 
se ndo un bo exemplar do romá- . 
nico rural. 

De cando en vez, o b<ide lo 
deixa fuxir pola paisaxe os seU'S 
águdos e roucos ecos de funeral. 
Oued anza', saudade na paisaxe 
que hoxendía - tamén se ve 
esgazada polas modas importa
das. pü'la E¡specu laci6n: Os· g'ran 
des panteóns de marbre que 

·desafían en lo ita á ermida e á 
paisaxe .... en definitiva, 

· al lea impásta . · 

M. HORTAS VILANOVA 

A-MIÑA SUB RIÑA DE MADRI trunfo en eumpostela. E no fol murne1ras máis famosas e máis 
da ga,ita de Avelino Cachafeiro fermosas de Galicia. A súa 
Bugalb de·i xot1 dibuxada a fac e identificación coa música popu- Múía del mar salada 
de Rosal ía.. lar foi tan grande que ó povo a más c;.ie perla del Sil 

· f\v-elino era un home máis ben "apropiouse" da másim a crea- ere_s cual r'osa_gallega 
pequeno, regordecho, e usab a _ ción mus ica1·-de Avelino Cacha- " del .ba rrio de Chambeí°( ~ 
unhos grandes bigotes. Era loiro fe-iro Bugallo .. Jamén hai }·~nha · - - Pechei o libro . Despedinme do 
corno deci'an que eran os celtas. " grabación, non moi -boa _ por . Gáiteiro de Soutelo de Montes. 
A súa constitución era forte e. qerto, feita haL x·a moitlsirnos -Nori voltei a ollalo máis. 
robusta como a deses carbállos anos pol·o, Ga-iteiro de · Soutel~, · ··· Cando paso por Soutelo · de 
que medran entre as pen.as. Unha qu.e ?<a.· non ., debe . andar no · Montes lembro un te'sto de 
sorrisa _ intel ixente e compren - mercado. A súa · arte prodixo.sa C:astelao escrito en Soutelo. nó 
.siva, ilumiñaba .o _ seu rostro-, · morreu . con él. Foi unha má~oa ano 24 .'cando foi o gran trunfe 
simpáti-co e ,espresivo,- cun nQ.n que non qúedarán grabaciós ben do GAITE 1 RO: 
sei qué de malicia rétranqueira . . feitas _ Mais xa sabemos o. qué " ... O pai· do gaite iro, na porta 

Av.elino Cachafeiro Bugallo pasa dende sempre coa nosa da casa, botóu un to·guete. 
vi vi u semp_re .. na súa: terra natal .. : .cüJtma P~?P~lar. _ - Avelino .ganara o .primeiro pr-e-
Tivo unha tabérna pra ganarse a O 1 ibro de versos · de AVE LI- rJ?ib.~ '. . ::·.,, _ 
vida e logo unha gasolineira en NO CACHAFEIRO BUGALLO 
Soutelo . de · Montesc. Do -eu - pu6rico.use, no · ar:io 1969, ti:?n " ... C> país, ~ a·· naí e ···a irmán " 
matrimonio non .tivo_ tillos. A algús poemas en castelán e foi dende a sorrisa dos · seus beizos, 
morte da s~a compañeir:a entris- ·prologado · por- Otero Pedrai9. 
tece-uno moito. Dende a guerra Estiven a presentación do . libro 
civil o mftic9 GAITEIRO. DE en. Vigo·: Falei !ongo co Gaiteir,o 
SOUTELO DE MONTES non de Souielo de Montes sobor · da 
volfou a tocar· en· públ ico. Nos · nosa mú.si¿a popular e da poesía. 
derradeiros anos da súa 'vida Con aquela retranca que britaba 
cultivou a pintura e a poesí<i . sempre nes olios do Gaitei·ro de 
Tanto as súas pinturas como os Soutelq, d íxo.me: · 
seus versos non son gran causa. · 

O que case ningué.n sabé é que 
o Gaiteiro de Soutelo é o autor 
da famosi'sima "Muiñeira de 
Chantada", que a rheirande parte 
da xente ten. por unha pez a 
popular e que é· .unha das 

6) Con este preliminar .. ~faro, 
as éiecciórÍs que se fará ~ ~a 
escrita so n: 

a) OS/-ONS: Escolleremo.s 
-ONS. Así, escribiremos (con 
inde.pendencia do que prorn,m
ciemos): razóns, corazóns, etc. 

b) -AO/ :....:AN: Escolleremos 
-AN: irmán, castelán, etc. 

c) O plural, . en ·consecuencia, 
escribirémoro · -AN~: . irmáns, 
cans, plans, etc. ( Fican esclu id os, 
lóxicamente, os topónimo s e 
xen.tilicios: ~-sí, ternos , GOIAS 
frente a GULAN.S e FEFIÑANS, 
MIRAS frente á f?ERTAMI-

- Lea o met) 1 ibro. de _vagar. Os 
poetas havos teñen moito que 
aprender nél. 
. Aerín o libro ó acaso. · .E 

. atopeime con eºstes versos que 
realmente me chamaron a aten
ción: 

RANS; limiau . frente a ribei
rán ... ) . 

d) SIN/SE-N: .Escribiremos 
sempre SEN. 

. ). NIN/.NEN: Es~ribiremos 
s~mpre NEN .. . 

--
; f): SEÑA/SEXA: Escribi re mos 

SEXA. . 
· \ g) FACER/FAGUER : Escri 

b'.1iremos FACER. 
l h) TRAER/TRAGU ER : Escri

biremos TRAGUER . 

i) . CAE R/CAI R: Escribiremols 
CAER ·. . . 

..._ 1) -ZON/ -C ION: ~scÓ llemos 
-ción: nación, cargación, etc; 

dixeron a unha: 
-=-contade: ·. . 

· 1·0 irmán p<eque.no ·contou: · · 
t'-Eu tamén ga~nei o tercei'ró · 

premio: _ Deixáronine tocar e 
toquei. iSe vise-. meu pai, que 
be_i1 me sa(u a· a·lborada ( -

'-Poi ganache un !.raxe, rapaz. 

, Aciuela noite escoitei dende a. 
camá co'mo as mozas cantaba n:' 

Toca, gaiteiriñq, toca, .· 
men iñas correi a velo _ 
qu , é moita gaita a gaiti.Ba 

, do gaitei~o de Soutelo". 

11) -DA/ DADE: Sempre -da 
de: hum idade , claridáde, ver -
dade, facultade, liberdad e... · 

7) . Dos ve rbos da primeira 
'conxugación - taremos o indefi
nido, na terceira persoa, en -ou. 
Así: XOGOl:J , CANTOU, FA
LOU; dos ve.rbos da segunda en 
- eu: COL LE\), BATEU, CON
VERTEU, SUBVERTEU, etc. e, 
finalmente,' dos verbos da tercei
ra conxugación en - .iu: SAIU, 
FUXIU, etc. Unha escepcióri: 
V IU especializouse como indefi
ni_do do verbo VER e VEU , en 
cambio ,- c)e VI R~ · ''onte· non me 
vi u" fr~e n te a "veu onte po la 
mañá ". 

- ; ¡..:;' i- J 1 
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"LA BATALLA DE ARGEL" 

"A Batalla de Arxel" é ante 
todo un c'anto épico ·ªº pobo 
arxel ino_, e á súa Revolución 
nacional-popular. A película ~ a 

· síntesis artística dunha esp·eri~n
cia poi ítica e: polo ta_nto, o· cine < 

con.v írtes.e eiqu í nuriha arma de 
loita poi ítica, ·nunha testimuña 
de apoio aferróa"do -aos ·. move- -
mentos de 1.iberación naciona·1 de , 
todo o mu ndó, 

Doutra banda, a pel ioula non 
afonda dabondo nalgúns ·áspeu
tos de vital importar:icia pra un 
debate poi ítico (o papel da 
"esqüerda" e do P.C.F.; o papel 
da pr·ensa, a situ'ación da Revolu~ 
ción . arxel ina no contesto inter'
nacional; o proceso de recons
trucción dos cadrns poi í~icos do 

' F. L.N. e ele to'do o movemento 
nacion.alista en soio dous anos) e 
prescinde dun an'álisis· polo niiu
do da real idade social e econó
mica do pobo· arxel ino antes da 
Revofución . . lsta é a principal_ 
limitación da película, ' si a 
comparámos., ·· por exemplo; co11 .., 
outra ob1:a maes'tra 'do cine 
poi ítico, como. "A Batalla de 
Chi lé, película ista mo ito máis 
analítica e rigurosa nos seus 
prantexamentos poi íticos. "A 
Batalla de ~rxel'', nembargantes, 
resposta perfectamente ao deba
te . )OI íticossobré a ut ilización ou 
xustificación da violencia qunha 
c lase ou nación oprími.da ·con.tra 
da clase ou nación· opresora (is a 
que agora na term inoloxía bur
guesa se alcuma de "terroris
mo" ) e a ins.erción dista violen
cia nunha estratexia ampla, de 
tipo poi ítico e · militar. E é
precisamente na denunc ia ant ire - · 
presiva onde a pe'I ícula acada as 
millares secuencias, ~po i ándose 
nunha impecable realización téc
nica-artística, que permite a 
ideratificación emocionada do 
espectador coa prob lemática do 
film : as loitas de r libe ración 
nacional. 

Dende esta perspectiva cumpl e 

perfectame.ñte a s_ua fÚriciÓn_ de 
homenaxe, a un. pob.o ·e a_ unha 
nación que conquerirori esmagar 
o imperialismo e pódese situa r a 

. pel Íc4la na avangard¡ do, cine 
-poi ítico pop ular e anticolonialis
ta. 

• LOVAL · 

OS CUARTETOS. 
DE OORDA 

DE A.RNOLD 1 

SCHOENBERG (1) " 
XOAN M. ~ARREIRA 

Co romant icismo, o· campo 
. sito'P que deica a flevo lución . 

•• < 

GUIEIRO 
Francesa fora un xeito de 
artesán-c riado va ~ atapar .o 
seu lugar preponderante :ia 
sociedade art ística. A música, 
polo · que · tén de abstracto , 
vi'asf;! com_o o xei'to .»máis 
directo de• comunicación · co 
cósmico e o meirande ' a~cei~ 
.do·. cornpositor ~ra a·:1ibertade; 
1 ibertade que ·so mente podía ·· 
e~presarse a . traversa 'do 

... individual, - da or]~i'r'i'al ida de 
froito. do subxetfvo, da 

- intu ic ió.n . que i;;va a comu
nión coa esencia das 'ce:iusas. 
As ·consecuencias desta con
c~pCiÓri to_talizadora. da com
·pos.iC'ión vanse ver na música 

· progr.amát.ica e m0i especial'
menté no p_oema sinfónico. 
Gusté.IV Máh'lér: foi p nerdeiro 
desta. comprensión · e tentou 

· · leva la ao 1 ímite nas su as 
· si rifo~ ías ~astodónticas1 • . Ne- · 

las vai:,_desenrolar d.un . xe ito 
sistemático todas as posibili- · 
dades ~Imbricas da orquesta., 
segui'ndo un camiño xa aberto 
por ·. Berl ioz e ·por Wagner. 

.Esta inquedanza pola -c.romá
tica é parella ao trabal~' -que 
están a iev-ar en Franci unha 
serie de composi tores p figu
rados pola pe.rson:alidadE? aín 
da polémica de Erik Satie. 

- Unha· conse.cu~ncia, pra eles..,_ 
a.i'hda non totalmente clar¡:i, 
do · hipercromatismo é.1 o 
alonxamento das leis a'rmóni
_cas créadas, cásequé dous 
séculas antes,· por Rameau; ? 
decir, a _perda da tonaridade 
como_· elemen LÓ " si ne . áua .
non" da~ obra musical. 

. Esta disgregaéión d-a tradi
ción musical coincide crono
lóxicamente coa decadencia 
da vella ' sociedade . Esta 
decaden~~a é . a(nda máis 
notoria _ nq q:ipital. qa "vella 
Eu r'opp", Viena, onde se van 
desenrolar ·toda unha serie de 

_ feitos ._esenciais prá comp·eñ
sión da ..cultura do século XX, 
como son a obra dé F reud ,· 
Wittg~nstein . Musil, Koko
ch <a·, Kafldinsky e Schon
berg. · Arnold Schónbe rg ·
( 1874-1951), é unha das · 

f -

: ________ ..... _..., ___ · ·., Autooom {as · e ConstituCión, 

por Artxo Teixeiro. Edi !: Follas 
2720029 (5 Lps). Precio. oferta , 
2 :250 Pts : LIBROS 

O rey dos pillos, por Eduardo 
Ces Iglesias .. Ed. <iia "Caja de 
Ahorros de Santiago". O libriño, 
de 1cüarenta páxinas·,· reco.ll e 
un ha biografía acompañada de • 
numeroso material gráfico encol · 
dún curioso persoaxe noiés que 
no primeiro cuarto de século se 
fixo famoso como "José 11 el 
divino, ex-rey de ki's p·illos". A 
causa ten in't rés, xa que o "rey"
ch.egou a escribirse . co. Kaiser 
Guillermo e outros monarcas da 
épo~a . A colección de fotos de 
"José 11" é máis-que i_nte.resant.e. 

·o rapóso pillabán por Babar. 
Edit. Casals. Despois do "Picari
ños", método de ensino pra 
parvulos,- aparece o seguinte pra 
o segundo nivel. 

O gran · libro de Sán Cipr-ianc;>: 
Vario.s. Edit. Akal. 

A fundición. Catro trabaflos 
premiados nó segundo concurso . 
"Modesto- -Figuero\)!', escritos 
por · Xavier Alcalá, Oca, -Barrio e 
Taibo. 

Novas. ., 
A lingua é o noso escudo, poi: · 

Gutiérrez. Ed .it. ·Escola Abérta .. 
~A pesca galega e·. ·a sua 

investigaC'ión, por Labarta. Edi-. 
cións do Rueiro. · 

Hidalgos de Monforte, por 
.V1cett.o .. 11 tomo. Edit. La Voz 
de Gúl1cia. 

•, 

RADIO 

RADIO NAC-IO°NAL. 111 PRO
GRAMA (FM). 

I 

Día 22, .. 19,30.- Música 
portuguesa contemporánea _ 
._ . Obras de Lopés e Silva; Gilia e 
Pires. 

DISCOS-

.(Contén a obra pra cuarteto 
de berg· e Weberri) 

-Juili'iard Ouartett. ·. Benita 
. .. Valerrté (s0prano/ · 

GBS S-70304. · Precio·.ófer~a, 
1.500 {3 Lps). . 

Gr.abación.- DGG .- - 8 ,5 e 
CBS.- 6,5. _ 
· Lnterpretación.- DGG·.- 9 e 

- css.~ s. 
Recomendabilidade.-· ,A.usolu

ta. A. · elección ·depende do 
pr.esupost.o '. ecÓnómico - · e-'·. da 
esixenci.a da calidade sor1t>ra. 

RECOMENDADO 

G i -~seppe Verdi.-
T AF F. 
- Orquesta f= ilarmónica de, Vie
na 

Die'trich Fischer-Diesk'au .· 
ARNOLD SCHQNBERG .- . Director.- Leonard Berstein 

Cu a·rtetos pra corda S~S S-77345,, - ~recro. ofe rta, 
- La Salle Ouartett. Margaret 1.500.'--

P!icé (soprano) . .. Dietrich · - Fisctler~Dieskau, o 
Deutsche Grammqphon 1

'· m~llor _bar·ítono da actualidade
1 

/ 

pe rsonalidades -;nái-s apaixoan
tes da hist~ria da · músfca e, 
c~cais, unh'a das mt!is signi fi
c·ativas dá c'ulturn do noso 
século, xa que poucas persoas 
foron, coma ei, unha testimu
ña viva e doe nte do proceso 
de "deshu~anjz-ación" 60 · 
rioso tempo. 

Scnonberg é ""' un c·aso 
inédito ·de autodidac_t'ismo -o 
se-u único .mestre foi z,emlins
ky, e por poucos meses- e o 
seu· aprendizaxe musical _ foi 
un lento avantar ao traverso 
do estudo de partituras, 1 ibros 

•e 'dos descobrementos ' poi a 
prop ia esperimentación. A 

'>! sua. pri.me1ra gran obra, 
_: "Verk larte. Nacht", escrrbiuse 

aos vintecinco - a1'1os, o que 
a~osa un · lento proceso dé 
maduración que· sirve pra nos 
espl icar a rápid_p ev~ucién do 
seu labor. 

Schonberg · atopouse - como 
compositor na máis dificil das 
el~ccións, xa .que o seu apeg0 
á ti-adición o pulaba pra 
seguir o ensino dos devancei-

. ros, e a sua sensibilidade e 
conocemento . e · amosáballe 
que a tradición que tanto 
é,lmaba xa dera de sí todo o 

_que era posible. O resultado 
veu coa rotura polo eslabón 
máis delicado, o da tonal ida- , 
de, o que lle permitiu recoller 
aquelo que a tradición deixa
ra mill-or desenrolado e máis 
afor:talado, ó - elemento for
mal. · E curiosamente, vai se r 
polo redescobremeríto do 
co'ntrapunto e ·poi a utiliza
ción do timbre como elemen-

- to de desenro lo, c.b mo se- vai 
iev-ar adiante . a · revo lución 

. musical máis importante ·da 
que ternos noticia; a que 
posibilita ría a ..., inco rporación 
dun -feixe.de -novas posibi l ida
des e a. creación dun un iv~so 
soñoro inédito. 8 non deixa 
de parecer irón.ico que o paso 
·adiante fara dado no riome da 
·mesma tradición que, irrever
siblemenw, mo rreu de non 
ter xa cousa que facer que 
non fara autorrepetirse. 

Os catro ~uartetos cataloga
dos da obra de Sché:inberg, 

nunha versión -moqél ica .. da . 
xeni.al ópera- de · Verdi. A 
gr-abacióri . 'fíxose na "Opera de :. 
Viena, a partir da producción de 
Visconti. 

Interpretación . ...., 9. 
G rabatjón .. - 7 ,5. · 
lntrés._; Si . lle gusta a ópera, 

nin que decir tén. Si aínda n<;>n 
. lle · gusta, pode ser' !-;Jnha 
iniciación. 

Arnold Scti~nberg · (1~74-1951) 

son unha 'gula pra entender a 
sua · evo lución . ao mesmo 
tempo que representan un 
-eixo da música de cámara do 
noso século. A súa cronolox ía 
-Op. - 11 (1905), Op. 10 
(1908)', Op. 30 (192-7) e Op. 
37 .(1936)- indic.:i datas 
esenciais na vida e obra do 
músico e cada un dele~ 
resume exemplarmente o 
sen so da su¡¡ etapa .compositi
va. O seu cuarteto en Re 
Ma-ior de 1897, fara de 
catálogo, descoberto e publi
cado logo da mort~ de 
Schonberg, é un documento 
importantísin1'o de compa ran
za e comprobación do madu
r~cemt!nto .de estudiante de 
vintetrés anos. 

- A edición no mercado 
éspañol de duas versións do 
ciclo cuartetístico de Schon
berg por dous grup'os ameri
cans sumamente 1 igados ás 
obras -aq traversa da. J'Jui -
11 iard School of Mu sic- , 
déronme unha ocasión irre- . 
nunciable pra falarlles. aos 
lectores de A NOSA"TER RA 
da obra dun dos composito res 
- cecais, o compositor- máis 
amados e ademirados por 
min. 

Alan Civil 
Otto Kemplerer 
EMl-Odeón.~ 037 -000.530. 

(Precio. - 350 Pts.). 
__., Ve r-sión ¡de elección dunhas 
obras ferme~'Ísi mas . 

Jose . Af~so.- Enquant~ há 
forca 

CFE-Guimbarda GS 11001 

Fran~ois Beranger.-' En púb~
co ' 

CFE-Guimbarda GS 11002 
1 • 

PARTITURAS · .. _ 

Sie1e Micropiezas 
X .. Madas 

Editada! de Música Española_ 
Contemporanea (EMECY. 

Este ·cuaderniño de sete 
páx¡nás pra· plano é a · Primei.r~ 
o,bra .. publicada .do cé~posi¡or' 
vigués. O · título .. de Mitropiezas 

' ven ,xustificado dabohdo xa qtJe . 
• é)lgunha ·delas, a prim'eira,., non 

W .A. MOZAHT .- Os catro tén mái~; que dous compases·. A 
concertos pra trompa e máis ob_ra é reyisión do 'corhposto no 
orque~ta. . . vran· c'o 77 e estrenado en Vigo o 

Orqu"!Sta Philarm_onia ·20~1-78 ·por ·Margarita Soto Viso. 
,.: ' ' -
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A-matanza 
do ·porco 

RAXO (_Pra fritir) 

Moitas veces se tiña talado do 
individualismo que amasaba o 
xeito de ser do home galega, 
pero a historia e o xeito de vivir 
e traballar da nosa xente sempre 
amosou o contrario. A tendencia 
ao traballo comunitario foi unha 
.constant-e no facer do pobo 
galego: as mallas, as tornadas · 
colectivas, as vendimas, as ma
tanzas, e outros tr.aballos que 
fll'ecisen das xentes da coniun i
dade parroquial. E penoso ver 
como hoxe, por mor de axentes 
estemos ao ser e sentir da nosa 
xente, aquelas tarefas colectivas 
van desaparecendo. 

Neste tempo real ízase a ma
tanza do parco, máis sin o 
carácter de festa ritual que tiña 
non hai moitos anos. Como, "a 
todo marrao lle chega o seu San 
Martiño", dende o 11 de Santos, 
de ica fins de Xaneiro ou 
Febreiro procédese ao sacrificio 
do animal máis preciado. O 
porco, den t ro da economía de 
subsistencia galega tiña unha 
manifesta importancia. Según o 
refraneiro significaba "o goberno 
do ano" e cando unha familia 
era probe decíase dela que "non 
matan parco". As atencións que 
o animal recibe durante a ceba, o 
aproveitamento de cáseque todas 
as suas partes, o refraneiro, as 
distintas designacións que recibe, 
o poder curativo atribuido a 
algunha das suas partes, etc. 
revisten ao noso protagonista 
dun carácter máxico-relixioso; 
dah í que o día da sua morte, 
ésta adequ ira caracteres escep
cion ais. Da súa importancia ao 
travéso dos séculas son boa 
testimuña os grabados e escultu
ras que representan ao porco. 
Hai quen asegura o seu orixe 
celta, e que os nosos devanceiros 
lle concedi'an un carácter sagra
do. 

Ü ' di'a da matanza, xa 
conocicJo polos veciños, cada un 

· au'todesignábase un papel no 

AN.;0 .NCIOS 
DE e·A.LDE·;. 
Met'caría o número 4 7 da 
Revista Grial. Poñ erse en 
contacto con: Man1Jel Her
riida Paz. Rúa Manuel 
Mato, 6. Vil !alba.· 

Agrupación Cultural Galega 
·' 't Léstrego", un recuncho 

.. cu!t ural pra os galegas· na 
emigración. Colabora con
nosco nista laboura . Barqui
llo 18-cuarto esquerda. 
Madrid. 

Agradeceríalle a quen sa.iba 
como se fai o curtido de 
pelexos (fundamentalmente 
de ove lla) que me pase 
.info rmación ao enderezo: 
Luis Aira. Tesoro 21, baixo 
6. Madrid 1 O. 

XAMONS (asados ou "curados") 

rito, acordando de que parte do 
porco pe_garía. O día escol 1 ido 
tería de ser sen choiva, que non 
cadrara en lua nova e que non 
1 eva ra "R". Ao abrente, os 
homes preparan o chedeiro do 
ca rro ou o banco de matar, pra 
lago deitar ao parco, así coma os 
fachóns de colmo pi-a . logo 
queimarlle as serdas e rasparlle a 
pel, ao tempo que se lava ben. 
Mentras duran istas faenas, os 
homes son obsequiados cunhas 
copiñas de augardente acompa
ñadas de biscoito, roscón ou 
figos secos. Chega o intre de 
sacar ao porco, que sairá polo 
seu pé ou de ca 1 isqu er xei to 
hastra velo deitado e agarrado no 
banco. En pouco tempo, aquel 
parco, que entrou no cortello de 
cú pra combater o meigallo, e 
que saiu collido palas orellas, 
sucumbirá baixo do coitelo do 

CODILLOS 

sagro do parco, así coma o de 
que sinalados pr·atos se coman en 
determinadas c;latas: o cho urizo 

· 1 no San Antón, o Bandullo no 
- Nada!, o Paiolo ou Botelo no 
Antroido, o Lacón no San 
Vicente, o fígado na desfeita, e 
Cachucha pola trilla, etc. 

-Enceta a desfeita abríndol le o 
bandullo o porco, lago tíranselle 
as trip~s _e máis o unto que son 
levados potas mulleres . . Ao · 

TOUCIÑO 
(cocido) 

·matachín. Se son varios os 
parcos a matar, deberán morrer 
lonxe uns dós outros, percuran
do que non se ouzan pra que 
no.n se lles atrabulle ou coza o 
sangue. Durant.e a agar:rada, os 
cativos dispútanse a valentía de 
pegarlle do rabo o animal 
namentras o invitado ou o 
novato caí víctima das andróme
nas, indo buscar unha "especial" 
pedra de raspar o porco: nunha 
das casas do pobo entrégasel le 
unha pesada pedra que tén que 
transportar xunto do lugar da 
matanza. Tamén se lle ofrece ao 
invitado a "asadura do · banco", 
consistente nos residuos que do 
intestino do porco se sacan -

seguinte día - namentras as 
mulleres lavan as tripas no río / 
pra. facer os chourizos, córtaselle 

fanse metendo a zorza e demais 
na tripa, coa ax ud a do funil; 
logo póñense a curár, pendura
dos dos lareiros, no fumeiro. Son 
moitos os tipos · de chourizos a 
facer, e asegún os compoñentes, 
reciben distintos nomes: Os 
chou rizos qordos, pra comer con 
patacas cocidas e grelos; as 
chou rizas de Vr~o, con moita 
carn~ e cabazo; e as chourizas do 
sangue que _ levan carne, zarza e 
máis sangue. Os do vrao reciben 
iste nome por que duran deica 
iste tempo e son o sustento do 
labrego que vai trabal lar as leiras 
lon-xe da casa. Cecáis das partes 
máis -apetecibles do parco, entre 
xamóns, chourizos, orella e 
lombo, a · que tén máis · so na e 
aceptación seila ·o - ra'cón; que 
xunto cos grelos, que · 11e - dan 
sabo r; convertiuse . no prato 
nacional por· escelencia. Din que 
no século XIII a · lacón foi 
obxeto de tráfego de estraperlo. 
Xunto co Paiolo ou Botelo, é 
prato propio do · Anfro ido; c;:J ata 
na que vén rematando o ciclo 
das matanzas. lsta relaci ón 
matanzas-Antroido po"de man i
festarse nunha danza dos séculas 
XVI-XVII, na que o matachín, 
disfrazado totalmente, facía 
figur as e pegáballe a xente cunha 

cunhas pallas. · 
Ternos que observar que 

hastra que o porco non empeza a 
botar o sangue non interveñen as _ 
mulleres. Unha dalle voltas ao 
sangue nunha tina hastra que se 
enfríe; pronto sairán as sabrosas 
filloas. Según Taboada Chivite, o 
ritual que se sigue na desfeita e 
as fórmulas que se din sobor das 
su d partes son proba do carácter • 

a cachola, e os lacóns, quitándo
lles as unllas, que serven de 
amuleto contra o meigallo. Logo 
sigue a soá, os xamóns, · e o 
lombo, que se lles levan aos 
salgado iros. 

Na hora do xantar, ao que 
están invitados todos os que . 
participan na matanza; c'ómése ·o 
fígado, os riles, . as asaduras e o 
corazón, todo ben compangado 
con cachelos e pan centeo. que 
sirve pra encher o . bandullo de 
tan. madrugadores axudantes. 

O delicado trabal lo de facer os 
chourizos correspóndelle ás mu-
1 leres que preparan a carne 
picada; faise a zorza, que fica 
dous ou tres d ÍéJS nas tinas e lago 
énchen se os chourizos. Estes 

CARTAS 
OS INTERESES 
DO GfJBERNQ 

deficiente e. impropia · (n:i~todo 
Hondt), inesistencia de libertacle 
e secreto de voto., limitacións aos 

O Goberno españolísimo da partidos nacioñalistas de GaliCia, 
UCD está no seu lexítimo Euskadi e Catalunya no acceso 
dereito de convocar eleccións aos medios de comunicaci6n, 
·xera(s, p'ois é correcto dentl~ a m istura con outras el-ece.ións 
p~r,speé:tiva dos "modos" . que municip.ais, etc. En fin, que .non 
establece o dereito constitÚcio- se pón en cuestión nada, nen a 
ría-1 comp.ar-ado, mais non · '. do estructura nen a n,atureza dunha 
xeitó que .6 . fix·a:· -· conio'. 'nas lei que priva e manda,- mesmo 
anteriores do 15 de xunio de asoball.a as Nac[óns como a n.os.a, 
1977,_ en ' detr imento _dos parti- etc. ~. . 
dos das Nació ns ·do · Estado, cpn iCanto haber ía que copiar de 
campañas. electorais . cativas, das ·q ~PortugaJ, ,da sw:i .~ei electoral-e-da 
máis cativas do mundo, de xeito formación . cívica ·, dos- seus 
que o electorado non chega a se }:idadáns! Galícia, ~"sempre · en
decatar do alcance das suas - tre 'Espáña e Port'ugaÍ", i_cando 

. decisións _ ao' votar e de ,quen aprénderá! Mesmo un. poeta 
senda franquista aparece como portugués do . _sécu lo pasado 
demói;;~ata, o\1 . · quen ' se'ndo re fle .. xaba ben o proceso eJeitora 1 
oportunista e españolista quer que agora convoca , o gobr mo 
aparecer como . nacionalista. .. español da- ÜCD. Decía as í un 

Os partidos poi íti cos, adema is, .ep]gráma de Jo~o de Oe\.,1s .: 
non teñen criticado en absoluto "Hn entre el-rei e o po\!O 
istas mal as mane iras de convo.ca- por certo u11 acordo eterno: 
toria, dende upha lei electora l forma el-rei Goberno novo, 

logo o povo é r'o Goperno 
· por aque.te acordo eter,no_,_ 
. que há entre el-rei ~o pavo. 
Gra~a a esta harmon.ia, 

, que é realmente un mi~tério, 
ha vendo tantas. fü'9oes · 
o Governo, o Ministério, 
ganhé;l sempre as elecic;oes! " 

O epigrama . ~ 'm,utatis rnu~an

dis" non tén perda, lnonsí? D. 
S('.!ncho, D. Sancho Rot.'.: ·· 
' • - • _, - ÁNTÓ~tffEIR IÑA 

Semella cousa de "bruxas" 
que últimamente proliforeA tan
to as catást rofes petideiras, e que 

··'predsamente · sucedan ·non sb-
mente en frecuenc·ia · senón 

· ta men ~- en · : "iñtenstdad·e~· · .. nas 
col<rnias ·e · nacións ·aso'balladas 
(Bretaña, pc:ir exemplo). E, cómo 
n.011, na nosa terra (xa .levamos 
catre en dez anos) ~ isto non 
parece ter rumbo de rematar. 

vexiga de p·orco chea de 
tradición · qué entronca coas 
máscaras do Antroido · de Xinzo 
de Limia, chamadas Pantalfas, 
que lle pegan a xente con 
vex igas. 

Por terras de Abedes (Verín) 
celébrase o 17 de Xaneiro a 
romería do San Antón, na que se 
asan nun espeto de xesta, os 
chou rizos. As columnas de fume 
de xesta, os chourizos, o pan e 
máis o viña son os elementos 
resaltantes da festa ao pé da 
er·mida do santo. Fai anos era de 
lei asistir á poxa ou subasta do 
marrao de San Antón e doutras 
partes do parco, as cales se lle 
ofrecían ao santo pra librarse de 
n}ales e desgracias. 

Pero de todo isto xa . ternos 
que falar en pasado ou como 
moito en presente histórico. A 

··mecan.izaci6n das matanzas des
luce o que noutro tempo foi rito 
e festa: o coitelo do matachín 
trocouse . polos electrodos, os 
salgadeiros e alacenas por nevei 
ras, os funiles por máquinas .de 
embutir e . .". os nosos paisanos, 
víctimas do progreso que chega á 
ald ea en forma de T.V. ou 
coche, . xa non póden facer de 
aganan tes do parco'. 

XE~ARDO DAS.AIRAS 

.Hai quen cree que isto é 
producto da "adversidade", da 
mala sorte en fin, o pobo:galego, 
como · todo pobo colonizado, 
acepta . (máis ben aceptaba) con 
resignación o que se lle ~en 
enriba; esto enceta a cambear e 
tén , que cambear e es1x 1r 
responsabilidades, xa_ .. que non 
podemos aceptar resignado~ a _ 
ver como a nosa terra _se convirte · 
,nun cementerio, desaparezan 
'postas de traballo e manden ;. 

. rili_lleiros ae < pers9as áo paro e a 
_emigración. -.O ,Go.berno ~spqñol 
somente fai. "algo" cando .non 
hai remedio e isto en. tocio, 
téfiennos como fornecedo ra de · 
man de obra e· de materias 
primas e ·refugallo . dó que eles 
non queiran. · 

o pobo galega' tivo moita 
paci encia hastra de agora, 
toda. '. 'pacencia" 'tén 1 fmite. 

Un salido nacionalista. 

-MONCHO 
Barcelona 



. Chegou o tempo de .castrar a · co·Jm~s:, isto é, de 
~stra\~ll·e parte. do ·mel · que as ab~llas. prodüciron 

. abondosameni:e concentrando e procesando nos favos o 
~écta'r reco llid(,' das froles, .coas suas trompas chu_6hado
ras .e . carretada no buche."' Tiñan os . .favos mel :.claro 
·transparente , mel coor do ámbar·, e.• un mel marrón 
escuro translúcido que, dec.ateime·,· ccir~espond ían : a 
plantas difere:-ntes: froiteiras, arcolito, casti.ñei r·o, uceira ) 
·carrizo, etc . O ·resultado da mestura é o mel coor do 
ámbar típico dalgunhas zor:as da Galicia. 

O mel é un curioso alimen-:o natural que se conserv'a 
indefinidamente sin necesidade de salgado ou engadirlle 
outros preserva :ites, e compre agora decir que o mel non 
é unha medicina, que hai que manter lonx~ dos nenos, 
con ef~ctos secundarios conocidos ou desconocidos _. e

1 
que hai que tomar estrictamente dosificada, e acompaña
da de alimentos . Aínda que necesaria, unha medicina é,, 
en definit iva , coma un bombeiro que pra apagar un 
incendio destrúe parte do edificio. 

O mel é cáseque todo o contrario e non amarga. E 
bon pra os nen'os e pódese tom9r canto se queira sin 
perigo ningún, quitado no caso dos diabéticos, pro
mesmo asf, o mel non lles é tan nocivo coma· o zuere de 
mesa . Dous médicos mexicanos declararon ter curado ~ 
diabét icos recetando mel; porén, o máis aconsellable e 

prudenc ia, ~ado que hai diferentes tipos de 

VE NT AXAS DO ME L 

XOSE SEOUEIROS SESTELO. 

Na". Rusia levouse a cabo un esítoso esperimento cun , 
grupo de pacentes afeétados de úlcera gástrica, ' 
suministrándolles c;omo l,'.mico alimer:ito 1-/2 kg. de mel L 

'(1.750 · cál.) diario · durante duas semás, obténdose 

j 
__ mellores resultados que cos métodos convencion ais. 

1 Dado o. seu poder bal.sámico, o mel é bo nas 
.· ronqueiras, e na irritación da larin xe, e s solprendente

/ mente, e Dr. Jarvi-s recomendao na incontinencia dos . 

1 

. . J 
feito fervendo .zucre en agua nunha p roporción de 2 kg . 
zuc re/ 1 1 itm de agua . Este xarope carece axiña do sabo r 

. e das caracterfsticas aromát icas db mel, pro mesturado · 
co mel, pode pasar desapercebido pra que.n non coñoce o 
sabor do xarope e do mel . Ha.i apare ll-os capaces de 
detectar as máis pequenas falsificóns e correspond"é ao 
Estado (D.G·. de Sanidad), sendo del misión, persegu"ir 
todo tipo · de adu!teracións, e tornándose cómplice de 
rron facelo. (No que respecta aos_a.p iculto res, a éstes non 
lles interesa en absoluto a adu lteració n do mel. 

O ME L AO LONGO 
DA HISTORIA 

Para completar este· panorama sobre o mel, unhas 
anécdotas do enxame delas que envolve este producto 
natural: Nas tambas dos faraóns atGpouse mel en 
perfecto estado de conservac ión, deixado nelas, pra 
alimento dos faraóns cando resucitaran, ahí máis de tres 
mil anos. A Al exandre Magno , o grande xeneral grego da 
antiguedade que morreu no 325 antes de Cristo, lonxe 
da sua terra, levarono á sua patria embalsamado en mel. 
César Augusto, emperador dos romanos, pe1·guntoulle a 

- un vello patricio cómo era que se mantiña tan novo, e 
éste respostoulle: "por dentro mel, po(fo:-a aceite". Do 

' tempo dos romanos véh o costume da lu-a de m el, polo 
que os recén casados están un mes luar (28 d fas) ao seu 

E no eido da alimentac;ión infantil onde hai que , aire, ben· provistos de me l pra completar a sua felicidade. 
sinalar a senlleir~ impo rtancia que tén 0 mel, pois a sua Un bacte ri ólogo americano puxo varios cultivos de 

recens: debido ao caracter higroscópico do mel, os 
pequerrechos non m ellan as sabas da ca ma poi a noite . 

, O MEL E OS NENOS 

administración a-os nenos fa i que a retención do calcio microbios (tifus, bronco-neumonía, peritonitis e pleure-
0 sabor doce e delicado do mel fíxolle a xente do leito seña maior (isto siginifica máis med río -e unh a sfa) en contacto co mel, e ficou sorprendido ao 

coidar que se trataba de algo moi especial, respondendo . mellar fo rmación dos dentes), non produce acidez, seu comproba r que aínda os máis rebeldes morreron antes 
ao seu instituto que lles decía: as c_ousas atraint es polo · ''cootiao .:en _ferro pontea a deficien.cia deste elemento no dos catro d fas. _O mel é, por tanto, bactericida e 
gosto, agradables no aspecto , sonche boas pra un, p[a sua · leite mat erno ou de vaca, ap <J>rtando evidentemente uns bacteriostát ico. O consumo do mel aconsellouno 
saúde do corpo e da mente -ou polo feíto de seren buas principios ~que, non están no ~ucr~ de mesa·. o resultado Hipócrates, 'o pai da medicina, e Marañón, que o 
é que son atraintes- . A esperienc ia así o vé r:í conseguihte é unha maior ganancia ·de peso, un .maior .,_- tomabanª cotío. 
comprobando co decorrer do tempo; e actualment.e· crecemento lineal e unha mellor dentición, todo esto _ Finalmente, o melé prefe rido palas abellas, podendo 
reconócese que o mel representa as seguintes vertt:axas: ~ comprobo use en ensaios co ~ grupos de -nenos, a uns matarse- mutuamente por él nos casos de roubo ou 

- ·E o alimento · natural de asimilación máis fácil ,e - dándolles mel · e a outro~ non. Está po-r tanto saqüeo, ou suicidándose en masa cando se pón Oiante 
- recomendado nas anerYJias , 'qa~uitisrrio , aando 0 neno dunha abellariza un cacharro cheo de mel, condición 

un estimulante .enerxético inmediato (recomen
dado aos deportistas antes e despois dun esforzo grande) '. 

-E mellor soportado polos riles. 
- Ten un ha 1 ixeira acción laxante. 
-E µn sedante indiscutible. 

COMPOSICION DO ME l:.. 
E PROPIEDADES 
FISICAS 

Aínda que o .mel escuro é moito niáis rico en ferro e..r. 
outros minerais que o claro, o •análisis dun mel de ·tipo 
-mediu-aaa seguinte composición: . 

agua . ... . .......... .. .. ... ; ..... . 
fructuosa (zucre de froita) '. .. ... ..... . 
glucosa (zucre de uva) .. .. r . • ..... ••• • 
-suerosa (zucre común) . ........ ..... . 
maltosa e outros sacár:ido1s .... " . ... ' .. . 
ácidos (cítrico, máliGo, acético, butírico, 
etc ........... . . .. ... . .. . . ... .... . 

minerais ............ .............. . 

1 i,2 por 1 OO. 
38,2 por 100 
31,3 por 100 
·r,3 por 100 
8,7 por 100 ' 

0,6 por 100 
0,3 por 100 
0,2 por 10,0 

enzimas (;nvertasa,d iastasa, r.tc.J; v itaminas 
pigmentos;· tani~o e sustanc.ias aromáticas. 2,2 po-r 100 

A sua densidade é 1,42 ( 1 litro de mel ¡:iesa 1,42 kg. ) 
e 1 kg. de mel fornece 3.300 calorfas (1 kg. de carne 
1.700 cal. e 1 kg. de xema de ovo 2;900 cal.). E 
totalmente soluble na agua. 

O MEL NA SAUDE 
HUMANA 

Sin que o mel seña uhha droga específica de acción 
fulminante · e con inesperadas contraindicacións, tén 
nembargantes unha activa e co.mprobada . acc1on 
benfeitora en V'.!oitas doenzas do cqrpo humano como 
son: úlceras internas (estómago, duodeno) , artritis, 
reuma, iñsomnio (2-5 culleres denantes de deita rse), 
arteriosclerosis, estreñimento, litiasis renal, anemia; 
insuficier:icia coronaria, g.:t~trC'EJfitei-itis, hipogl icemia, 

_etc., hastrn se lle atribúen· propiedades antimitósic'as 
(anti -cáncer). 

non pode transformar fáci-lmrnte a· suerosa do sucre de . _que, por certo, non se dá na natureza. As abellas atraídas 
mesa, e todo sin problemas de·tolerancia. . polo seu recendor van buscar ese botín apare.cido de 

qosis recomend~das: no 9rimeiro e no seg~nd? mes, repente e pousan nel sin decatarse que xa non poden sair 
•tres culleres do cafe cheas d f mel en cada biberon, no máis, non deixando de fungar nel por moi bañadas que 

· · ~ ~ esteñan del. , t~rce1ro e •no cuarto .n:es catr culleriñ~: d_e mel, de ~í en 
d1ante xa se pode baixar a tr s cullen r:ias se se que. Pra Un análisis superficial dirla que carecen absoluta-
facer a ~apiña do _cativ0 e' ( ' leite de vaca, m~stúrase mente de intelixencia pro que debe ría decirse, entón, 
este con 1gual cantidad e de !agua (do outro xeito, ~n dos seres humanos, que buscan os, por outra banda 
leite- puro, producir_íanse rr\oi graves desarranxos nos ' innecesarios, tabaco e alcool sabendo que lles son 
delicados estómago e intestinns do nen o). Pódese eng ddir nefastO:s ou cando se matan sañudamente nun campo de 

' catro culleriñas de fariña por cada biberón, denantes de bata ll.a, casf: sempre por intereses que non Gomprenden. 
que a mestura de agua-lei t e ferva. Ao ,chegaren os o,y --.:_ 
meses, di·sminuise a cantidade de agua e auméntase a da 
fa ri ña e o leite. COMO C~NSUMIR 

A índa máis: cando a muller preñada toma mel a O MEL \ . 
miudo, tense observado que o neno nace con más cabelo, 
ergue antes cabeza e a dentauria desenrólase mellor. 

1 

COMO SABER QUE 
O MEL E.PURO 

Todo isto está .moi ben cando o mel é puro , pro 
perguntará o lector: lCómo se i que o rnel da tenda non 
eStá adulterado? Sobor da ·adulteración .do mel, c0mp re 
precisar unhas cantas éousas: -cáseque todns os a limentos 
poden""' se r adulterados con materias de segunda cal id ad e 
ou aditivos químicos. O melnon fuxe desta regl a, pro sal · 

, mellar parado, porque so mente se pode falsificar cori · 
~guz, Zucre ou glucosq,. Compre tamén saber q Úe o mel, 
cando a temperatura baixa a perta dos cero grados, 
cristaliza de modo peculiar, transformándose nunha 
masa yniforme, pastosa, granulada; que se po,de remexer 
e parecendo como se lle botaran fariña. lsto que pode 
semellar un incomenente, é tamén -unha ventaxa, pois 
indica q.ue o mel hon se adulterou, podéndose retornalo -
ao estado 1 íquido quentáfldoo en baño maría, sín· 
necesidade de que a agua chegue a ferver. Este tipo de 
cristalización é pois .únha garantfa da pur~za do mel. 

Agora ben, se o mel é fluido máis da canta ou coas 
baixas temperaturas cristaliza callando no fundo do 
envase, formando unha especie de. pedra, é porque 
probablemente se lle engadiu agua ou x _~rope de zucre, 

O xe ito máis doado de con~umir mel é tomalo tal 
como se presenta ou co pan na parva "desayuno", pero 
pode sustituir ao zucre en todas as suas aplicacións: por 
cada taza de zucre bota rase unha taza de mel, e poi cad a 
·taza de rnel botarase, unha cuarta parte de taza de agua 
menos po is xa vai inclu ída no mel. O s doces e bolos 
preparados con mel mantéf.íense frescos máis tempo. 

;Unha bebida escelente pra o vrán é un vaso longo de leite 

fr(o con café, endozado con mel. 
A co' ll éita do mel en Gal icia este ano non foi boa, e 

na primavera pasada-perdéronse moitas colmeas polo mal 
tempo: as abellas nqn puideron pastorear. Con tan 
poucas. reservas, coido que no prósimo inverno morrerán · 
outra\/olta moitas colonias, ·o qué , podert'a evitarse se os 

__ labregos tiveran uns mfnimos conocementos de apicul- · 
tura. · 

Debido a esta e·scasez de mel, estase venciendo o de 
Galicia, coor ámba( a 500 ptas. litro (350 ptas. Kg.) ou 
aínda máis. Noutras zonas do Estado Español estáselle 
pagando aos apicultores 90 ptas. kg. por mitras tipos de 
mel, que chega ao mercado con precio dun.has 220 
ptas../kg. · 

En definitiva, consumir mel, este alimento que 
aceride o apetito e apaga· a fa.me, significa aforrar 'en 
diñeiro' e ganar. en saúde. Unha persoa facendo esta "cura 
de mel" estada matando moitos paxaros dun tiro". 
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