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.poleiro alleo 
A "IMPARCIALIDADE" 
AFOGA 

ecléctica, apariencia 
ue encobre con frecuencia aos 
aracteres antigalegos, quen fir
a J. Román Montesinos, que 

ende A Coruña ~scribe unha 
Carta al Director" de "La Voz 
e Galicia" vernes, 19 pasado, 
ncol do~ "rótulos en gallego" 
o "Müseu Histórico Arqueoló
ico da Coruña", "que ,tiene 
oca de ambas cosas, ·a no ser el 

castillo", asegún o 

O tal señor, que " ... defiendo ... . 
idiosincrasia de los pueplos, ¡ 

ulturas, lenguas, etc ... pero con 
J cuidado de no hacerl:o ~ 
!tranza, ya que un ideal mal 
oncebido pu~de caer · en el 
rgullo y al mismo tiempo en el 
idículo", visitou o- 111useo " ... y 
e encontré con la· desagradable 
rpresa, opinión quizá subjetí

a, de que a·parecen frecuente- ' 
~nte uílbs rótulos explicativos. 
n .!!lallego. No voy, por 

puesto, a cnt1car que se 
ncuentren en tal idioma, pero 
ienso en el señor de Cáceres, o 
n el inglés o alemán, que 
uieran conocer algo de nuestra 
ultura, y me sonrío pensando 
n el diccionario de lnglés-Caste
ano-Gallego" o en el de 
Alemán-Gallego", ·si hay alguna 
ditorial que se atreva a 

publicarlo". Pero en fin , "no era 
una crítica destructiva", " ... 
opino que, aparte del idioma 
vernáculo, debe existir otro en 
lengua castel lana o español. .. 
como· se . prefiera, ya que _tal 
patrimonio no sólo nos pertene
ce ~ nosotros, sinó también . al 
resto de !as.comunidades". 

... E entón, será ben que os 
rótulos .. esteñan en francés e 
inglés, que son · os idiomas de 

. xeral conocemento, lverdá, sr. 
"sonrisas"? iVaia hom ! Centos 
e centos de españoles que pa~an 
por San Antón tan tranquilos, e 
tivo que ser un señor, ou 
señorito, de "La Coruña" o que 
abrira a boca. En fin, os piores ... 

NOVEDAD E 
Sábado 20, titular do ' ~. 

Correo · Gallego": "Martínez 
Puñal, dimisión en mano . y 
"cansado!' "LA BANDERA DE 
GALICIA ONDEA MAS ABAJO 
EN EL MASTIL DEL PSÓE". 

Bueno, pois ~racias por 
avisarnos, porque nos non · 
sabíamos que no mastro do 
PSOE ondeara bandeir~ galega 
ningunha. lSería cecais que ª· 

paso~Gdiante 

tapaba a bandeira española .. . 
monárquica ou republicana, a 
escoller? 

CÓl\ITRADICCIONS 

Hai titulares que;- por _inocen.
ci a ou o que seña, fan . "dianas" 
clamorosas. Así, o de sábado, 20 
deste mes, a raiz dun ,coloquio 

. en Santiago .encol da ordenación 
do territor}o,- tén o seu: "La 
inhibición - de · la, Xuntª . en la 
materia está jusúficada, porque 
carece de co.mpetencias". 

Pero señores, len qu{diaño é 
"competente" a Xunta?. , 

O "PROBLEMA 
GALLEGO" 

AN-PG de cara á rexeñeración da 
toponimia rural e vilega acadaba 
a sua fase cénit. E ·parella, a 
represión xogaba as suas bazas 
máis fortes. Domingo, 14, no 

' medio do aplauso xeral, militan
tes nacional-popul.ares restituían 
a varias rúas e prazas d~ Ou rense 
ben o seu . nome secular, ben o 
nome instituido ·de hai pouco a 
.nivel popular. Despois de os 
deter a policía, chega martes -a 
notifi~ación de duas multas de 
250.000 ·e 500.000 pesetas do 
Gobernador Civil; ·non se agarda
ba resposta represiva de tal 
magnitude·, pero é que houbo a 
propiciou; decía · a · derradeira 
"Hoja del Lunes dé Orense": 
"Grupos de jóvenes, al parecer 
mifüantes de la ANPG, se han 

--dedicado durante la jornada de 
la · mañana de ayer a pegar 

-nuevos letreros de nombres en 
varias calles orensanas, borrando 
o cruzando los que hoy 
.ostentan, con la pretensión de 
que los . antiguos nombres de 
estas calles y pi azas sean 
sustituidos por otros, considera
dos antiguos, o "inventados". 

Entre otrqs sustituciones se 
· pueden citar la de Plaza de la 
·constitución por Plaza Mayor; 
Eirociño (sic) dos Cabaleiros po r 

Hainos con "vista pra os Plazuela del Cid; Calle del Paseo 
negocios" de carai. Ao bo de (sic) por Call e José _Antonio; 
Santiago Carrillo, másimo diri -. 
_xente dos eurgcomunistas espa- . Call e del Progreso por Calle 
ño: s, veul le a "intuidón. maxis- G-eneral Franco . 
fr al": "Galicia es terrenÓ .difi'cil 
'para todos los partidos, .porque - La deci sión un ilateral de los 
la mitad _de !~ · población está -en _ ·grupos, que no han tenido en 

1 extraniero · · cuenta que respecto a 1 a 
E a outra mitade coas maletas · denominación de calles, el único 

feítas. Hai a que lle era millor orga·nismo legalmente autorizado 
retirarse... para ello es el Ayuntamiento, 

"DESPISTE" 
HISTORICO-GULTURAL 

choca con las nuevas corrientes 
democráticas, pues era más 
lógico, dadas las nt1evas corrie_n
tes poi íticas, que estas actitudes -

Na semá pasada, a-campaña da se canali zasen . · a través de 

' propuestas a la Corporación 
municipal. 

La llamada "acción directa" 
de algunos grupos minoritarios 
poi íticos desvela de inmediato su 
carácter ' dictatorial. Numerosas 
personas presenciaron en la 
mañana dé ayer, indiferentes, 
esta nueva denominación de 
calles, algunas de las cuales 
corresponden a criterios absolu
tamente caprichosos y carentes 
de valor histórico". 

E o despiste deste representan
te do menos "fino" que a prensa 
española tén en Galicia, é 
notable. Non somente non se 
enterou da ·previa proposta da 
AN-PG ao Axuntamento, senón 
que confunde, á vella usanza, o 
legal co democrático. Pero en 
fin, o desprecio que pola nosa 
vontade, popular e histórica 
amosan, e os personaxes que eles 
consideran en posesión de "valor 
histórico" pra merecer unha rúa 
(Franco, José Antonio, "El 
Cid'', ien Ourense! ) , desvela 
decontado o carácter destes 
"periodistas". 

'C)SA TER.RA conta hoxe con ma1s de 4.000 sustfiptores 

Agasalle a un amigo cunha COLECCION 

ENCU:A=DERNADA de A NOSA TERRA 

dende o número O ao 26. 
O necesitamos conseguir ~ntre tOdo:s 1 ~0.00 nOVCIS suscripción s. 

l~bore coa prensa galega, fago un suscriptor 

A MOSA YERRA! 
. ~ 

no Banco Pastor de Santiago: 106~735 
._t¡ ~·~d-J:Jj-l.- J4:11~<i..ó. 1 
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O precio é soménte de 1.200 pesetas, 
incluidos gastos de remesa. 
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Ó.:qÚince de xaneiro ~deste ano recibe ·º Gobernador a Corporación Municipal do Axu11ta~eríto . de v"ilaboa( 
Civil de· Pontevedra un télex, no que se explicita a Cám.ara Agraria· Local, Agrupación de Mariscadores e 

·~o comenzo das obras de rep~si .ción de Autopista as A~ociacións de.Veciños do concello de Vi laboa 
na zona de Vilaboa. Xa dende o iñicio rerriítenlle un escrito ao Delegado Provincial de 
das obras, a opósición ás mésmas foi medrando, . Carreteiras no que se espón cales terán de ·ser as 
c;hegándose a unha tÓtal paralizaci6n condició.ns ni ínimas pra levar ao cabo as obras: 
-concretamente no tramo de Pontevedra-sul- .pasos ele.vados, colocación de tubos.de 0,80 metros 
en xunio do 77, pois aparte da-desfeita ~ -~ . pra pasos de .rego, tuberías pra paso de aµgéis _ 
propia da Al)topista, ·incurriuse en fmqitas irregularidad-es do se·r:vicio do·méstieo, canaliza~ión dos .manan_tíos 
imposibles de disimular. · · ... / _ qÜe quedaron enterrados ·na tráza da ·autopista ... . 
A cuestión é que tras diste telegrama oficial As obras de repo'sición en-cétanse cunha vixifancia 

1, xurde 'unha camp·aña, dirixida esencialmente pala · de 'ci'nco. ·"jeeps'' e un autobús da Gua.rdia Civil. 
prensa e veJada.mente polos .organismos oficiais,· a
favor da autopista, .tentando. de argu.mentar unpa· 
continuación que non está clara, xa que a orde ~efírese 
somepte a obras de· reposició_n e non ·a proseguir -a sua · 
construcción. Diante di~ta situación de desconcertó, 

O estraño está en que nin o Gobernador nin os alcaldes 
teñen conocemento de onde procede a orden p~a se 
presentaran' alías forzas de Ordén Publ"ico, pois, asegún 

·· .informaron, eles n.on a deron. 
... ~ i . · , • • 

t.\U.:-VOPIS.J:~: \ 

DE Movp·o 
Os intereses populares siguen 

en xogo, e as organizacións de 
veciños e os afectados xa teñen 
moi c;oncretado o que ha pasar 
coa autopista. Partindo dunha 
paralización, o primeiro son as 
reposicións de que falabamos 
antes, logo que se clarexen unha 
chea de irregularidades con 
respecto á concesionaria eh que 
se dea unha resposta ás 
alternativas que varios grupos 
deran. As irregularidades concré
tan se en que a concesionaria 
carece de 'licencia de cada un dos 
axuntamentos polos que pasa o 
seu recqrrido, tal e como ordena 
a lexislación vixente. Tampouco 
tén depositado o qez por cento 
que lle esixe a lei pra poder 
escomenzar .a obra, e ademais, a 
empresa concesionaria noh cum
ple o palzo de execución da 
obra, que rematOU IJO nadál de 
1978. Por outra banda, non se 
respetan as dimensións, as zonas 
de dominio, de servidume e de 
afección estipuladas, asimesmo, 
pala leí, e o seu trazado conleva 
un estreitamento das carreteiras 
"nacionales" en beneficio da 
autopista, . que coora por ci rcular 
e que, inda por riba vai ser 
pouco utilizada. • 

A historia de toda esta man de 
- abusos que é a "Autopista del 

Atlántico" comenza en marzo 

lOuen mandou á Guardia Civi_I"? ·_. O Gobernador non sabe nada. ... '. 

do 72. Era ministro de Obras 
Públicas Fernández de la Mora 
cando promulga a ·lei de 
Autopistas de peaxe e nos anos 
73-74-75 redáctanse proiectos 
dos distintos tramos: Gu ísamo- · .. 
Ferro!, non encetado; A Coru
ña-Santiago Norde, encetado en 
toda a sua lonxitude, quitado en 
OrosQ; Santiago Norte-Ponteve
dra, n'on encetado; Pontevedra · 
Sul-Rande, encetado e . paraliza
do; Rande-Vigo, traballándpse 
en todo o tramo, e Ran·de-Tui, : 
sin encetar._ as- obras. Ao· tempo, .· . , 
debido a:· comp~icidadé . vanse 
real izándo o~r~ il ladas .co~o o 

Edita: Promoclóns· Culturais 
Galegas, S. A. . 

Comisión de 
Fundadores: Acosta Beins·, 

~ ··. 

_."scalextric" de Vigo -e tamén a 
P,.ante de,: Rande, obra dur:iha _ 

. grande· envergadura. ' 

·-.CON.T:BA DA RAZ,.ON', 
. A REPRESION 

Os ~fectados n,on e~an a (nda 
conscientes do que lles_ vi~.a 
enriba. Cando ·no ano 1976 se 

· escómen~t(·a traba.llar ·no tramo 
• Pontevedra Sul-Rande, ñas zonas 

·' .de ' Salcedo . e Vilaboa, '· a 
co'née_sionaria e. a 'ad~i.nistración 

ficaban desfeitos, .terras 
regadío ·quedaban see_as, · cort 
banse regatos, _desviábanse río 
os pozos de uso ·pé_lrticul _ 

: secaban- .e _. a · moitas 
fend íanl le as·paredes . 

. As ~ notifiéacións de · espropi 
tiÓn : chegaron sin que a xen 
soupera, ben pra ·que ·eran. Com 
nos explican en CIES, ' 
valoració~ esta feita en funció 
.duris índices, en xeral, ·ao long 
de - todo o reoor.rid.o .. que cal·if ica 
o chan como rÚstico, ··cando. 

comenzan a se ver . con-testad9s: - propia ··.empresa arg.umen.ta e 
. C?1U.e[xas, pÚicions e reclamacións escritos . que se -;- reduciera 

, :sucéd é'nse ' arreo. <' O~,. G.,amiños · · afección en ·:zonas · conc:r~~. 

. Diseño e confección: . lmprent~: "La Regióri,~S.A." Offset 
· Pepe Barro . C. Ouir.og(!, 11 ·y 15. O,urense -

Fotografía:· Briais Piño, D~p. Lega!: _C-963-1977. 
. Fernando Bel las. Dist¡ibuie: prás provincias 

Xoaqu Ífl . .FontenJa "Rodfíguez1'" Xosé" 
Luis. ·López Gómez; Feripi'! Sen.én. 
Morales Quintana, Xosé Enriqüe. 
Varéla García, César. 
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án erguendo a~go do moito qué fixeron mal. . 

o Teis ·ou Vilaboa.; en base á 
)rme densidad~ de edifi(::ación 

esiste. Pro - non é posible 
ucir a zona de afección, -xa 

habería que modificar a lei 
Autopista con .uotra leí; 

~ mais, a propia empresa 
onoce que' son terr'eos semi
anos, que teñen unha , maior 
orización pra eles". 
'Pagáronnos -dí un veciño de 
cedo- a 40, 30 e 20 p~setas o 
tro cadrado, e ás veces, hastra 
nos; po·r exemplo, a ,unha 
l ler na Coruña chegáronl le a 

30 céntimos por metro 

utro afectado iba máis 
xe, "Espropiáronme hastra as 
smas · escaleiras;, .diante da 
a pásanme, por si fora POL!CO, 
a carreteira de acceso, un · 

o elevado, e teño a autopista 
O mettros". 

oitos veciños víro'nse abriga
ª firmar as espropiacións, 
por desconocemento do 

a e outros coacdonados e 
amenazas. Prometían · repa

as casas e repoñer as .augas. 
ducíronse verdadeiras barba-

ades. Levamos tres anos sin as 
tes que surtían o lugar, si.ri 

adeiros e sin dormir -polas 
ites cos disgustos. Lavaban os 

ións onde nós recolliamo~ a 
a· pra beber. Ofrecéronnos . 
a mineral pra cocer o caldo e 

ternas de auga pra lavar a 
pa", eran as palabras alpori
as dun veciño. 

- Os· -- dañC'>S e -. a actitud.e 
aescoñsideradá da empresa -co'n
cesionaria precipit-an os feitó~. · 
Os enfrentamentos dramátiG,Ós 
coa~ ferias :de orden público 
esfo1eron ao arde · dó día; --Os 
veciños · 'de diver.sas parroqÚias 
poñía~se diante das máquiij:~s 
pra que pararan, pra que non lles 

- levaré!n ó que ,representaha a S':Ja 
vida. Son moitos os feridos, pro 
conqueriron deter as obras. · 

"A · min dixéronme -':é oútra 
das moitas opinións- que me 
coll ía cuarenta . metros, pro 
cando vin que tamén me querían 
levar a viña, púxenme dí ante da · 
máquina coa forGada e d íxenUe 
que viñera medir o xefe de 
autop,ista·, ·que por .al í non 

, p~saba ... ". . • 

AS REPOSJCIONS NON 
REMEDIAN OS DAÑOS 

Ncmha manifestaciori; o 2 H3e 
marzal, rhilleiros de veciri.os 
deteñe.n · ao daquela minist-m de 

· Obras Públicas, Leopoldo Calyo· 
Sotelo, e obrígano ·a que -·,os 
escoite. Sucédénse mesas redo.n
das e ~sambleas esplicativas do 

- -problema. A conciencia -medra. 
Por outra banda, ·organismos" e 
asociacións "toman post~.ira pe
rante . os feitos e claréxase -a 
postura pql ítica de apoiar ás 
clases populares, .como ADEGA; 
op~>r:ise . á Autopista na medi'da 
en que a· sua constru~Ción nori"' é 
racional e non. está pensada ªº 

·("'· 

aspecto da desfeita en Guisamo-Barcala. 

"Collín a toreada e díxenlle ao da máquina que viñera medir o 
·xefe da Autopista, a ver onde rematan os 40 metros". 

servicio ·dos · intereses e do 
respeto do· medid galego. Galicia 
esixe ta.oto_ 'en , Ganto ao 
urbanismo ~Of'!lO en canto . a 
unha poi ítica de comunicacións, 
o ter"en cor.ita'<:! propia ri'atúreza, 
como a estructura poboacional 
do país ga1ego, · quer decirser a 
realidad"'. natural, xeomorfo
lóxica', edafolóxica, et<;., cor:no o 
seu espal !_amento"-, o mesmo que 
GI ES; "toda· a Autopista violen
taba 9 territo~io de Gaiic.ia e que 

· a decisión de non reco_nsiderar os 
tramos encetados é unha deci
sión: poi ít.ica de defensa clara· dos· 

· intereses dunha empresa multi
nacional que ·se vía envolta nun 
escánda_lo si. ·se parali.zara.n as 
obra-s e houbera _que facer un 
infor_me e =espli.carlle { opinión 
publica de Galicia, téc_nica e 
económicamente, o que pasa-con 
istes tramos. Tampouco se 
entende a espropiación de tetras 
polo trámite. _de urx_encia que 

ollo,- Benito Acuña, que recibiu 
un impacto de bqla de goma nas 

·éngoas, e tamén unha. longa lista 
de persoas con contusións, 
desgarros e infartos. 

-"Inda fac.endo reclamacións 
con respeto aos tubos ilegais, 
inhumaris, e demostrando -resu
me _ o Presidente da Asociación 
de Veciños de -Salcedo- que 
tiñamos razón, agora xa naide 
nos quita 'de enriba os paos, os 
xubgados. Disto facemos respon
sab1es ás autoridades e á xente 
que teña que vixiar as obras da 
prmfi ncia de Cor-una e Ponteye-

dra. A administración, aó non 
· informar, produce o confusionis

mo, que utiliza pra facer unha 
obra que perxud ica aos gal.egos 
tanto social como económica
mente, e utiliza a lstes galegas en 
favor da autopista palas mesmas 
razons de desinformación"¡. 

A R EALIDADE GALEGA. 
IGNORADAS . 

-.están a facer, senda un proiecto 
aprobado' no · ano ] ·3.:;", ou ao 
poder estabJ_ecido--(lembremos o 
apoio á autopista . clo PC) o que. Hoxe que as máquinas volven 
lles da pe Os veciños pra sabe.r traballar, en principio, pra facer 
quen está con eles. 1 as reposicions, non se· acepta a 

· · Pro todas · as · queixas e táctica ·de feítos consumados e 
_ manifestacións dos aféctados exíxesE1 que se estudien as 

non "eran causa ~fo ignorancia", alternativas e opinións cualifica-
cbmo ' decían os . interesados na das. Estas O' primeiro que fan é 
obra. A rzón venile dar unha · negarse á sua construcción. Asf, 

·resoludori-da Dirección Xerál de · nun informe do Consello Supe-
Carreteiras e Camiños Vecinais, rior do Colexio de Arquitectos, 

-. qu.e .S'e' recibe ·o 1 'Pe xunio, na _,, topamos que "a implantación de 
que ~se · reconoce.n un fato de calquer infraestructura viaria da -
i~re.gularidades .no plante;><amen --· _ ~- importanc.ia dunha . Áutopista; 
'fo e ná éxecución das . obras, supón un radical e 'irreversible .. 
obrigándoselÍe · á. empresa ~ ·a , condicionamentó pra calquer 
realizar varias modificacións, . futura ordenacíón de ter.ritor'io-; 
facer · unha nova espos1c1on. ·? p_Ór tanto,. deoe cdr.itemR.larse · 

_pública de p'roiecto ft P-aralizar as .' necesarJam~n~e_ c~.~~ cq,~secu.erl- : 
obras ria zona Pontevedra-Sul. - cia dunha plaraiiica~ión . terdl«> ~ 

En XlJI io, · a . ·, asociación de ·rial. A necesid~de d:unha Ql~iti~ 
~ Veciños dé l-:é!vadore~ oonquire ' - (cació.n intefff9L-: acor~ coa 

-UQ ·"non aó . trazado · por . réai·i~ade gafega é i.'mp~iosa,! .. 
Lavadores", presíe ·a que o -Sr. Entón, hái qi,Je t~.r ·en , conta . .,.a . 
García Picher .tivése os cargos ~de _.' poboacióri esp~llada a un territo- _ 

_Alcalde de Vigo e Vi.cepresidente · _: , ri.o ~ubeado · por uhna mesta.~ 
"C:le "Aatepi_sta del Atlántico" . .' - .;; mall.a de redes d~ comuni.cación 

4 Toda. esta serie ·de .. ·batalliñas -"' que se reventan P implantar unha 
ganadas polos afectados, sobor . canté . de . transp-orte r íxida, en 
de todo palas actuacións sobre" ' absoluto fl~sible, ' incapaz · de se -
os mesmos terrees 'en obras, . .axeitar 'ás particularidades -(fo .. 

. deixan un ron sel .de feridos dos terreo qué a'travesa. ·Os de.splaza- · 
que, sin estar todos localizados, mentes son 'de · moi corto 
conocemos moitos: Lui ·Acuña recorrido e os seLis orixes e 
Loure iro, _de ,60 anos, Julio destinos .están grc!ndemente di- . 
Gonzálezc de 17 que .. perd.eu un . versificados; A a_ut.ópiS,ta .é a ·obra . 

que máis afecta ao territorio 
sobre do que se realiza. Ao 
dese_nrolarse sobre dunha gran 
estensión de chan ,.~ produce 
grandes áreas espropiadas e 
grandes áreas de servidume coas 
características de non poder 
construir, plantar ou modificar o 
terreo (300 metros moi contra ... 
lados), influe sobor da estructura 
da propiedade do chan e sobre 
da estructura de producción,' 
modifica o drenaxe natural-, o os 
accesos e as redes locaes e rurais, 
_provoca grandes costos sociaes e 
incrementa os de transporte por 
peaxe, e aumento a polución e o 
ruido. 

Nun dos seus man ifestos, a 
AN~PG rexeita si Autopista" 
por ser un modelo de co·munica
ción alleo á realidade do noso 
País, porque ó discurrir o seu 
trazado potas millores terras, 
desfai as bases da nasa econo
mía, acrecentando máis a índa a 
emigracións dos gall;!gos; agrava o 
desequilibrio esistente entre ,a 
Galicia interior e a costeira, que 
serían separadas por unha 
infranqueable barreira. Porque 
dá primacía o transporte privado 
sabor do publico. Sup{>n, tamén, 
tirar os cartos habendo outras 
solucións máis axeitadas, cor'no 
pode ser a eliminaCión de curvas 
nas chamadas "crreteras nacio
nales", creando un carril pra 
vehículos -lentos · nas costas; . 
coavertindo as cárreteiras comar
cales de moito tráfico en 
nacionales coas características 
ánteriores; potenciando aquelas 

· ··ccqrreteiras loca es cuio tráfico o 
. acon.selle, así CtDmo ,millorarlle o 

,: Jirme e as cunetas; nas . zorias 
.. 'labregas, creación · dun carril 

especial _que protexa a. _circula
ción de carros, tractores e gando, 
dando seguridade ó tráfico;-sería 
básico, tamén, a ampliación~· 

_electrificación o modernización · 
da rede actual dé ferrocarrif, 
aprov~itándo - a nasa enorme 

·producción de erierx ía eléctrica. 
Porque non .. podemos permitir · 
que .os nosos aforras e as divisas · 
que mandan os _nasos emigra·ntes 
señan invertid3s ao trav ~rso das 
caixas - de Aforras, Bancos 
(Pastor, Norp.este, etcJ. nunha 
autopista _que está en co ntra dos 
intereses do Pobo GaJego". 



"O Axuntamento quer·que non se seipa nada"-comerita 
un veclño~de Fárbás- "pefo séipa vostede" -enga;de
"que na Corporación· hai un fata de xente, e a mitade 

. deles son da familia e da Alianza Popular máis pura: 
a seno.rita ·carmefa, aspirante a diputado nas pasadas· 
eleccións, teniente de a.lcalde e cuñada do cancel tal 
V izca.ino, ' éste cu fiado do alcalde". Hai adema is 
membros do PSOE, UCD, PSG, "Falange" e posiblernente 
do PC. E curiosamente, todos estes partidos, no canto' 
de defenderen os itereses populares ignoran o problema 
e colaboran coas normas subsidiarias que propugna 
o caciquismo en Sarria. . 
Os axuntamentos galegas viñeron cumplindo unHas funcións 
alleas totalmente aos problemas populares concretos . 
e servindo a uns intereses caciquiles de grupo do que 1 ' 

e mostra apalpalble o Plan dé Urbani~mo de Sarria q~e 
o propio axuntamento encargou, reallzandoo O. Mano 
Iglesias, sin ter en canta os intereses populares, 
xa que non lle presta atención ás condicións do 
concello e onde se nega a participación do pobo. 
Así, trátase de tracexar unha carreteira que pecha 
ip espallamento da vila e destroza as zonas máis ricas en 
agricultura e en pradería sin colleras suas leiras 
pro sí ~evalorizando o seu precio. E decir, un plan 
que defende totalmente o patrimonio dos grandes señores. 

, No Nada! do 77, o rganizacións 
culturais, asociacións de veciños 
e org·anizacións sindicais espo
ñían nunha táboa redonda, á 
que, aínda que non asistiu, 
estaba invitado o axuntamento, 
a alternativa ao Plan de Urbanis
rho, ·que se q:mcretaba na apro
ltación urxente dunhas normas 
feítas con rigor e dun xeito 
racional pra que éstas se poñan 
e.n beneficio do pobo. E, namen
tras non se aproben, que se dea 
información do tema e se canee- · 
dan 1 icencias pra ob ra r a .unhas 
alturas axeitadas . 

A UPG e a AN-PG son as 
duas organizacións, que, co 
apoio dos sarrianos, se enfrentan, 
frontalmente coas normas do 
axuntamento. Aseguún eles o 
plaan foi un desp recio ás parro
quias colindantes con Sarria, 
tra t ándoas como arrabaldos, e ás 
outras non se lles deu . nin o 
mínimo dereito dun núcleo d e 
pobóación (auga potable, luz 
públ íca ... ). Non se considere ás 
aldeas como "chan urbano" pero 
teñen que cotizar a contribución 
urbana. O plan abranque todo o 
municipio pero somente apare
cen nel Our~I e Sarria. Carece de 

· t erreas destinados a vivendas 
sociais e a zonas verdes. 

Non se prevé, ou, polo menos, 
non se concreta un mercado 

·gandeiro, nin siquera un centro 
sanitario, e de facelo, sería no 
sitio máis húmedo de toda 
Sarria. 

-
. "XOGAMOS TODOS OU 

RACHAMOS A BARALLA" 

"Nós os contratistas -di un 
deles- apoiamos. a postura do 
Bl-0que por varias razóns. A 
primeira é por ser sarrianos, e 
lago, porque tamén entran en 
xogo os nasos intereses. No tén 
pes nin cabeza que teñamos que 
estar agarda nd o por un PI an 
tanto tempo, mesmo parece que 
o axuntamento esteña xogando 
ao escondite ou á pita ch9ca . 

Non se entende por qué un 
plan dos 'sarrianos pode estar 
nunhos caixós agardando a co
menencia dunhuos poucos. O 
ijóso gremio mando u u nha carta 
de protesta avalada por unhas 
o itocentas firmas, pero o que 
queren eles é trabar agora, 
porque saben que non os volven 
el exir. 

Os contrat istas d~ obras, que 

·nun principío non c~mpartí~n a 
opi.nióh do Bloque; . hoxe vena 
como a alternativa ·a~eitada, 
defensorá dos intereses de todos . 

. :.,_A LOIT A. CONTR'A DÓ POBO 
r - • ,, . 

- Arrematado o p_eríodo · de 
·r.eclamacións, en agosto esco
m'enzan" a estudiar QS casos unha · 
comisión de concell a·is (Orlindo, 
Manolo· ·"o R6xb"; e Vizcaino 

. entre outros) que . a decisión do 
se.ñor Peña, cancel lal ,.'socialista" 
se ~mplian - prá participación na 
tarefa de todos os concellais. 

Estudiadas as reclamacióris, 
iase tratar no pleno de nadal, 
que tiv.o que sljspen9Etrse diante 
da falla de quórt1m e veciños de 
Sarr ia, Vigo, . Farbán e Vi lar 
déronse cita pra o seguinte, 
pleno estraordinario, que se 
convocaba pra o dous de xa
nei ro, día laborable, ás cafro da 

'tarde e no que puido haber máis · 
que palabras. 

No pleno estraordinario, os 
concellais xulgaban as suas pro
pias reclamacións que aceptaban 
áínda ·depegante outras nas mes
·mas condicións,· aludi_ndo a luga
res idénticos (este é o e.aso por 
exemplo da reclé!m¡ición de mue
bles "La Fabrica" e do Viz.
caino). 

Non é diffcir discerner cai" é ó 
parentesco ou _a am istade que 
xunguen aos formulantes das 
rec lamacións, aprobadas todas 
elas, de ., quitada unha, por 
unanimidades, e por qutra banda 
asegún un afiJiado das Comisiós 
Labregas, "e claro que o único 
camiño a seguir pra qUÜhe 

' aceptaran ·· .... a reclamación é o 
compadreo, sementes pqr amis
tade ou parentesco che conside
raban a reclamación. 

Intentan poñer máis ricos aos 
que xa son. . 

O · Axuntamento de Sarria 
herdámolo do fascismo e o único 
que nos queda é tirar con el. 
- Un dos concellais que lles 
chama ignorantes aos que están 
en· desacordo co · Plan é. o 
"periodista" Villarabid, voceiro 
ofic ial do Axuntamento. e das 
meigas e tr.asnos, a traveso do 
d iario lugués "El Progreso" onde 
tamén cartas de veciños de Sarria 
desminten cada día a sua infor· 
mación sabo r das normas subsi 
diarias. 

LUIS CELEIRO 

Co~· 1G-candidaturas pra o C~ngreso e 13 pra o Senado, 
a provincia da Co~uña-é a que amosa maior prol i.fe ración de 
alternativas ·electorais ~.as prósimas elecións parl_ame ntarias . 

·As -provincias de Ourense e Lugo aumentan no número de 
, éandidaturas presentadas con r:elación ás pasadas do 157"X, 
· pasando de doce a dazaseis, no ·segundo caso, e qe dez. a 

t rece, no primeiro. A provincia de Pontevedra presenta 
tamén trece candidaturas, unha meno.s q ue nas pasadas 
elec~ións parlamentarias. O primeiro que chama a atenc ión 
é como resultan posibles tantas alter.nativas electorais, se, á 
hora da · práctic~ real e de intrudución socral, poderían 
quedar reducidas a catro ou cinco, que son as realme nte 
es istentes, definidas e neeesar ias, por ter coerencia pol ítica 
ben diferenciada _ ~ contar con relativa implantación. 

Resúltanos sospeitoso que aparezcan candidaturas con 
nomes tan esóticos como "Unión para -la libertad de 
Expresion", que un fantasma como a 0.R.T. p resente listas 
electo.rais nas catro porvincias galegas, e que aparezca un"' 
niisferioso Partido Comunista de súpeto. Por non falar xa 
do inventos como o Partido Proverista ou o Partido liberal . 

Realmente, esta proliferación de siglas a alguén lle tén que 
beneficiar e alguén as tén que promocionar, cando, sobo r de 
todo, son mái·s notorias. no espectro que se ado ita ch amar 

- "de esquerda". 

· A ·cri sis dos partidos estatalistas UCD e PSOE e n Galic ia 
non fai máis que denunciar o oportunismo, a incoerenci a e 
as dependencias coloniais. dos mesmos. Neste · senso , é 
interesante recalcar· a brutal mod ificación das listas 
electorais do PSOE por parte da Execut iva española de · 
Madrid . Este tipo de mecánica, hab itual no funcioname nto 
do PSOE, somente ago ra sal á luz, ao ferir apet encias 
personalistas duns, ideolox ismos soc iali stas doutros e 
galeguismo autonomista dos ·me nos. Decimos galeguismo s 
dos menos porque é d ifíci l max ina r u nha corre nte 
nacionalista nun partido creado d a norte p1rá mañá co 
diñeiro do imper ialismo, a non se r q ue hax a mo ito inxenuo , 

. causa posible nunha nac ión coloni zada co mo a nosa. A 
c r isis do PSOE ·en Gal icia, o com ité españo l vai respostar 
con boa lóxica co lonial, inte nsifica ndo os mit ins de Fe lipe 
González nas catro prov inc ias galegas, de t al mane ira q ue 

/ vil as conio O Ba rco e a Carball iñ o trata rán de ·ser 
convencidas pala imaxe tele vi si va e o acento and alu z-::espa 
ñol de tan gran persoaxe impo rtado. 

O ESOT ISMO NA UCD 

A cr isis da lJCD é má is p into resca, porq ue. un no n d á 
maxinado que González Seara chegue a cho rar de emoc ión, 
que Víctor Moro-fixera algunha »,1ez algo por Gal icia, como 
no n seña emporcamos as costas· e augás xurisd icionais con 
petró leo· impe rial (do Mercado ~omún) e q ue o señor Rivas 

. seña un tan díscolo e contestatar io nacionalista. Ev ide nte 
mente, estre gal egos españo l izados e caciqu ís and a o x ogo, 
se ben é certo que os señores de Madrid chegan a provo ca r 
coa sua despótica e telefónica insinuación t rax icom ed ias d e 
criados. 

A REALIDADE 
DO NACIONALISMO 

Entramentras ,. as candidaturas xurdidas no nome 
nacionalismo real érguense sin problemas, levan na sua 
cabeceira .e en todos e cada un-dos postos re~ta ntes persoas 
integradas ni.mha práctica pnlítica non oportunista, p ra 
défender unha alternativa xurdida á quentura anceios do 

· rioso _pobo, e -en cuia defensa xa levan anos de com~ate a 
todos os nveles. O importante que é pra o noso país contar 

~ cunha voz ·galega ·e popular no parlamento español some·nte 
pode se r: ben · ponderada tendo moi en canta por ~uen ~ 
estiveron rep re~entados deica agora e a mecánica de 
comportamento sucursal ista e antigalegO que mari t iveron 
todos sin escepción. As espectativas do .nacionalismo real de 
cara á ·elecc"ións son ,ao naso enteder, infidamenté mell·óres 
que na vez anterior, e coidamos que, traballando sen 
acougo, os resultados poden ser moi positivos ·e hast ra 
sorprendentes. 



·.:ANOSATIBBA 6 

. MACEDA, OURENSE 

En defensa>dun cu,r:a .· ··. 
Emilio González Gtaña, frade da Orde dos Paúles e ensinante dende '"": 
hai neve anos no Colexio dos Mi !agros de Maceda, en Ourense, censurado 
pola xerarqu la eclesiástica -o Bispo de Ourense, Monseñor Temiño 

. proíbelre a 1celebració.n da misa en calqueira lugar no que haxa unha 
soia persoa; o visitador proyincial da Orde comunicou lle a decisión · 
do Consello, ubicado ,en Salamanca·, no tocante a desterralo de Maceda._:--, 
non foi sometido a proc~sd e persecución únicamente por cuestións 
rel ixiosas, senón, e· no fundamental, porque a_ sua práctica social 

· nor.te.ouse por defender. u11ha visión cr-ítica da nqsa realidade e ·a 
· .galeguización. do ensino·, e por enfrentarse en solidaridade cos labregós 

da comarca aos iriteréses cac_'iquiles, un enfrentamento que tivo como froito 
que éstes non puidesen aproveitar unha soia Cámara Agraria nas pasadas 
eleccións ás mesmas. ·E por iso, as clases popular.es de toda a zona · 
con_cehtráronse en Maceda 'pra apoiar ao Graña, -pra impedir o desterro do Graña. 

Os caciques decían que nin era c1,.1ra e apostaban a que se iba. 
Os labregos din que non sé vai. 

AS CERAMICASDO~ 
TRQ@E AS DE SARGAi 
DELOS 4f ESTAN FEITAS 
CON. 1 ERRAS GALEGA§ 
AS IDEAS E A CIENCIA 
QUE LLES 'PROPORCIOI . 
NA o· LABORATORIO DE · 
FORMAS DE GALICIAO 
E O SEMINARIO DE ES 
TUDOS CERAMICOS<t> 

- .. . ...:...,;,__:_ · __ 
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Vostede aparee ía ligado, a 
unha organización de ámbito 
galego, a APG. lCómo se dá o 
paso a unha organización espa
ñola como o PSOE? 

E complexo. Coido que ternos 
unha realidade, o Estado espa
ñol, e que as transformacións 
que hai que realizar hoxe pasan 
por ese ámbito e necesitamos, 
pois, partidos estatais, pero non 
quero decir partidos centraliza
dos estatalmente, senón que 
teñan presencia nas distintas 
á reas e, dalgún xeito, que se 
organicen de xeito federal como 
é o presuposto do · PSOE. Os 
problemas que tén España dende 
o punto de vista internacional, 
de defensa, en fin, non se poden 
solucionar nunha nacionalidade, 
e coidaba que era importante 
coordinarse dentro dun partido 
que tivera como princip io a idea 
federal e que si non funcionaba 
aínda así, era porque non hab(a 
unha práctica federalista, pero 
que se podía poñ.er en marcha. 

E na realidade, pasou de 
defender o asamblearismo a un 
partido _ fortemente burocrati
zado. 

O partido burocratizado vino -
agora, porque hastra acó tiñamos 
as nosas . asambleas locais e 
provinciais, elevábamos as deci 
sións ao partido e . todo parecía 
correcto . A primeira proibición 
foi a da asamblea de Marín, feíta 
ademais por un órgano que non 
tiña competencias sobre dela, e 
estamos vendo xa o funciona
mento dun apa rello de represi · n· 
central e xerarquizado . 
' Unha proibición relacionada 
coa loita polas cabeceiras de 
lista ... 

O carácter da Asamblea d e 
María foi o de respetar ou non á 
decisión da maior ía, porque a 
lista de Madrid tivo entre 10 e 
20 votos sobre 230 prá confec
cionada na provincia. Está claro · 
que os militantes de acó conocen 
esta realidade e as alternativas 

·poi íticas que cada persoa pro
pugna e se def inen arredor 
dunhas listas, pero o aparello 
central define a sua lista en , 
función de fidelidades e prodú-

. cese unha ruptura que o partido 
somete á vía disciplinaria, con 
mecanismos clásicos de ·acusa
.c1on e manipulación. Ouedei 
in6uso solprendido polo feito de 
non estar presente na asamblea 
alguén do aparello estatal pra dar 
esplicacións de por qué se 
cambearan as listas e tamén pola 

''ausenci~ dos mesmos delegados 
provinciais que fixeron o · que 
Madrid dixo -supoño· ·que lles 
darían a sua gratificación-. 
Dende ese momento, o partido 
empeza a funcionar dun xeito 
intolerable. 

Falou de que aquí fixeran 
_unhas listas. dacordo coas alter
' nativas que propugnaban . as· 
t\persoas ü:al era a sua? ,,,.--

Faloü nalgunha ocasión da "cónverxencia-operacicrnal dos socialistas" pero en Galicia 
esta frase pertence ao mundo da irrealidade política. Falou sempre de adaptabilidade , 
e f íxoo entrando hai menos dun ano ria PSOE e conseguin-do o primeirn lugar da 1 ista 
electoral por Pontevedra, inda que decantado o Partido Socialista Obrero Español "o 
defenestraba"-. E fil lo de labregos da terra de Cotobade e f íxose militar na 'Academia 

de Zarago za. Pasou toda a sua vida profesional en Pontevedra, ·e. a raiz da sua 
pertenencia, á UMD separárono do Exército. Acúsase unhas veces de. posibilismo . 

e outras de deformación estatal, entre a ambigüedade de non querer entrar na OTAN ou 
pre ocuparse por certos problemas locais -que por outra banda sempre poden dar certo. 

rendemento electoral- pero non pode globalizar a situación ga[ega ... 

FORTES BOUZAN 
~ O baile do posibilisto 

Eu xa fara partidario, inda 
que eso non trunfou, de facer 
unha candidatura única, con 
forzas . galegas, pra o Senado, 
diferenciando así ao noso parti
do de UCD. O programa sería 
por certos puntos mínimos nun 
Estatuto e contra dun aparello 
caciquil, tamén ? defensa da 
1 ingoa, que sempre tivo proble
mas no Partido, e continuar co 
periód ico que faciamos acó, do 
que sai ron 3 números - no 
último .a editorial foi o que 
sentou pior, chamábase "A 
Autonomía que nós quere
mos" ... - por exemplo, a tesis do 
candidato oficial era que nos 
deixabarí duas columniñas en 
"E! Socialista" pra que, folklóri
camente, .metéramos al í un arti
cul iño en gal ego. 

Cos feitos por diante foómo 
valora aquelas declaracións feitas 
non hai moito en. torno á 
"unidade soc ialista" sobre da 
maior operacionalidade dun par
t ido estatal e da sua posible 
galegu ización? 

O PSOE non é Alfonso Guerra 
ou Felipe González, inc;fa que 
hoxe funcione as(, e creo que un 
partido estatal é preciso pra 
cambear este país, pensando , 
.incluso nas léis que hai que 
resolver, como as das FOP OU' as 
das forzas militares. Por exemc 
pi.o, é precisa unha coordinación 
pra non entrar na OTAN, xa que 
dende Galicia non conseguimos 
eso. O PSOE, trunfador sobre da 
antiga Federación de Partidos 

. Socialistas, foise defin indo como 
federal na medida en que lle foi 
necesario, f?Jero a realidade poi í
tica parece que nori é así, e ahí 
está o aparello buri)crático, a 

apelación á disciplina, a ·proibi
ción dunha asamblea que pensei 
que eran recursos somente do 
franquismo. Estamos nünha 
práctica que encerra ·grandes 
peligros. Por exemplo, en Cata
lunya non se cambea ningunha 
1 ista, pero- acó, mentras o partido 
pague servicios e coa floxedade 
poi ítica que tén, a xente aprovéi
tase desta· situación e uns cantos 
individuos están provocando a 
aparición de fideles a Madrid pra 
encumbrarse por es_e medio. 

Sábese do· xogo de interese·s · 
personaiS' pra aderirse aos chama
dos grandes partidos; lneste caso 
foi a3í? 

Non é un problema _de 3 ou 4. 
O partido decidiu sustituir as 
decisións da maioria penso que 
pra asegurar, con vistas ao 
prósimÓ Congreso, á xente non · 
conflict iva. Foi unha decisión 
meditada e sabedores de que iba 
racha~ o partido e ser un fracaso 
dende o punto de vista electoral. 
Preguntaríame si a UCD, que 
fixo máis · ou menos o mesmo, 
non se entendería con eles. · 

Ao referirse á operatividade 
ou non dam partido · estata r pra 
non entrar na OTAN _quedou 
pendente outra entrada. que pra ' 
Galicia tería graves consecuen
cias; a entrada no MCE. ~ 
. Eu a í nGn teño Claro o 
me.canismo de colabo·ración. Te- · 
mos un comercio máis beneficio
so e equilibrado con Europa que 
con América ... pra Galicia entrar . 
sí, tén moitos incomenentes, 
pero a nivel de ·Estado non o 
teño nada claro, e ao millor era 
unha vía pr~ _ asentar aquí un 
camiño de certo desenrolo, e o 
contrario implicaría un pequeno . 

desastre. 
O que sí está claro e que non , 

hai· identidade de intereses entre 
Galicia e outras comenencias no 
Estado; · dende a sua posición 
poi ítica leales privan? ; por 
exemplo, lcómo valoraría o que 
representou o Pacto da Moncloa 
pra .os traballadores galegas? 

Eu a realidade galega véxoa 
dunha maneira con~reta, estou 
sempre aquf, e ao millor teño 
algunha deformación de tjpo 
estatal p-C5rque o meu ámbito 
profesional foi moi estata l ... 
entón pra min 9s problemas, as 
alternativas e as solucións d e 
todas as contradiccións que 
ternos acumu ladas pasan moito 
polo ámbito estatal. Eu estou en 
desacordo con qecisións que nos 
perxudiquen, como as que afec
tan aos mestres, ao áos licencia
dos. Eu ·mesmo, se no-n teño -.. 
plaza en Pontevedra~ non teño 
prioridade pra unha en Padrón 

_ ou Santiago frente a un 1 icencia
do de Almería, porqu.p ·Galicia 
nas delegacións do aparéllo ' do 
Estado non esiste. ·Eu agardaba 
que esto se fos_e conquerindo 
nunha praxis estatutari~ crecen
te, po·rque ·non V.ex o posibi lid a
des de autogbberno con- compe
tencias absoltJt.as, vexo que o 
marco constitucional 1 imita mo"i
to, bueno, · ·limita re!ativamen'~ · 
. t'c ... 

Os partidos estatais puxéronse 
de , acordo pra o Pacto da 
Moncloa, que aquí se traduciu 
na crisis de sectores fundamen 
tais; entón, un par.tido que se 
denomin'a "obreiro", lqué pos
tura toma nunha situación como 

· a galega e diante do precio que _ 

vimos paga_ndo, a emigració 
Sí, si, claro, un precio do 

todo o mundo debe ser consci 
te do que · comporta a ni 
individual e social; pero 
entramos nun xogo de apre 
ció ns: os desexos son un ha co 
e po 1 íticamente certas imp 
cións a min funciónanme . 
nivel de desexo un poderí 
definir pÓI ítiéamente asegún 
estímulos que recibe no 
entorno. pero despois _ven 
presencia dun aparato de Est 
que está ahí... · 

Como analiza, entón, o prn 
so de galeguización da n 
sociedade, .tamén no . eido 
aútoorganización . das clases 
ciais? 

Creo que a galegu iL'.ación 
única saída, porqt1e senón 
somos nós mesmos... hai 
retomar as no~as raíces, p 
non é mirar soio pra aba 
senón tamén prás follas _e pr 
entorno .. .' a galeguización pe 
·que é. irreversible. 

Si pensamos que nas conq 
tas que foi facendo o p 
galega frente a certo tipo 
industrialización, a oposició 
problemas como a Autopi 
etc. non tivo nada que ver 
PSOE, lpor qué vostede pedí 
voto pra este partido.? 

•Dende qu-e eu estou nel -m 
do 78-, o PSOE cambeou a 
perspectiva con refación á Au 
pista ou pedíamos o traslado 
Celulosa. CI aro que eu nón p 
cambear a declaración de pri 
pi"os .. . 

E no agro, con problemas 
contestados como o da Cu 
lqué posición tomou? 

_Eso foi un problema 
supoño que o PSOE nin 
tratou, e eu dende que cheg 
toquei o tema da Autopista, 
que era moi sensible, e o 
Celulosa de Pontevedra, que 
era mo i pró <;i mo . 

/ 
Vai facer tres anos 

adica profesional mente ao e 
no, ¿-cal foi a sua participaci 
nas reivindicacións sectoriais 
de galegui.zación do mesmo?. 
- No instituto onde estou, 

gal ego é a 1 ingoa no rmai, é 
instituto novo, con rapaces bo 
dos de varios s itios por susp 
der; traballamos ben; e 
medida das mi ñas posibil ida 
preocúpome pola calidade 
ensino. Pero nun senso xeral n 
es:tou moi 1 igado ·a ningún ti 
de actividade sindical. 

Dende que 
de.fine como 
util'ízase no naso 
término Nación, en troques 
partidos estatais falan sempre 
nacionalidades lpor. qué? 

Bueno... eu supoño que 
pa,la.bra nacionalid~de cost 
metela na Constitución e pe 
que é un problema de posi bi 
mo poi ítico, eu acúseme 
posibilismo ... 



CONVENIO 
A BANCA 
Cando ·se van comenzar as 

egociacións pro convenio da 
anca a UTB.G.-1.N. G. de
uncia o feíto de que as 
entrales UGT e CCOO nego
ien xuntas un convenio co 

·idiculo aumento dun 16 por 
en. ·"Pra quedar ben diante 
e todolos. traballadores util.i·
an o lema da falsa unidade, 
·nidade. que, por outr'a ban
a, esixe a pat~onal pra ·nego
iar" dixeronnos os traba lla
ores do UTBG, e engadiron: 
'Dende sempre a postiJra da 
osa central foi de negociar o 
onvenio a nivel galega, como 

'nica solución de poder con
eguir un convenio que refle
e as nosas necesidades, pro 
al potenciou a creación 
unha coordinadora de dele
ados que representa realmen-
e a maioria dos trabal !adores 
alegas. Como queira que a 
EB negouse a esta solución, 
on asistindo as convocato-
ias que neste sentido se lle 
ixeron, intentou ·agora estar 
rese.nte en M.adritl pra ter 

infor:mados os traballadores 
e odo o que ali se fixera. 

nte tod~ esteo a AEB res
ondeu que en todo caso 

.eriamos que · int~grarnos nal
unhas das plataformas xa . 

Jonstituidas, medida que a 
NG non pode aceptar, xa 
ue estas plataformas nin re
resentan os traballadores ga

egos nin recollen as suas mi-
imas necesidades, porque de 
sta r presentes seria unica
ente para defender uhhas 

eiv indicacions xustas, que 
oré xa de que as conseguira
o ". 

Unha comisión da organi
ación estudiantil nacionalista 

E.R.GA, mantuvo ·unha entre
ista a pasada seman co señor 
uárez Núñez, novo rector da 
niversidade de Santiago, pra 

ambear impresi.óns sobre a 
olftica que van aserguir· as 
utoridades academ icas. Pre
entaronl le o rector un pro
rama, que tamen está espos

to nas facultades, reiterando-
1 le a (ntención de loitar po la 
efensa da maioria dos seus · 

Parece ser que o. recotr 
dibagou bastante, o problema 
da apertura do Burgo despa
chourro decindo que se esta
ban facendo xes.tiós. En canto 
o comerdor universitario, nin 
o rector nin o Ministerio es
tán dispostos a sus apertura, e 
en todo caso seria contratada 
a eytidades privadas · pero 
nunca ' se abriría ·con suben-

"O señor Núñez -dixohos 
E.R.GA- nos dive rsos <l:argós 
académicos que desempeñou, 
sempre se distinguen pala in-
h ibición, preci.samente, deses 
problemas academicos; agora 
que é a máxima autoridades 
non poderá dar largas nin 
lavarse as maus tan facilmente 
ou polo menos non lle convi
rá poias repercusións sociales 
que lle traería" . 

De cara ás prósimas · 
eleccións munieipais 
e coa intención de · 
conquerir a 
,homonexización de 
criterios nas listas. 
das candidaturas do 
BN-PG do Sul da 
Provir-icia de P'on~eve-qra 
(dende a Serrado Süido 
e Ría de Vigo· ao , 
Miño) ~celebrouse · unha 
Asambl~a o domingo 
último nos baixos do. 
Axuntamento do Porriño, . 
_asistindo un centenar 
de candidatos que 
representaban a 17 
Municipios (o 70 por 

. cen do total da zona). 

Presentou o ac·to Manue.I Mar-
t ínez Rodríguez, candidato ao · 
Congreso e á alcaldía do Porriño, 
que fizo fincapé na gran respon - , 
salidadque tiña . o BLOQUE de 
ofrecer! le a .o naso pobo a posi 
bil ida.des de votar_ e conquerir sér 
representados por concellais e 
al_cald.es que realmente _loitaran 
na rde-fensa .dos intreses do vecin
d~rio e de Galicia, responsabili
dade que continuaría Franciséo. 
Carballo, · da AN-PG, o BLO
QUE asume e· levará adiante a. 
pesares das dificultades que pón 
6 Goberno español a prime ira 
destas a convocatoria práctica
ment.e simultánea das eleccións 
xerais e Municipais cando de 
proceder con lóxica der.nocráti 
ca, primeiroserían as Municipais 

· e despois as Xerais. '"En todo 
. caso, e a pesares das lim.itacións 
oficiais, -concretanía- ésta é a 
primeira oportunidade en varios 
centos de anos de qu os galegas 
poidamos por fin queimar esa 
·maxen denigratoria, represiva . e 

Co gallo de celebrarmos o 
caboda·no do único semana rio 
galega que se edita na actualida
de, vemes, ·g de .. marzal, no 
Pabellón do Obradoiro, convidá
mosvos a particip;.;r nun festival 
de música . popular. Haberá 
bandas , de música, grupos de 
gaiteiros, solistas,- cantantes, etc. · 
Puntualmente, nos números se
guintes, iremos informan.do do 

- programa. Podedes, dende xa, 
reservar a vosa entrada escribin~· 

do ou chamando ao teléfono 
582613 d~ Santiago. 

esrrlótadora representacfa-p-or- to
da .caste de .caciques, que dende 
se'.mpre . veñe_n impedindo que o 
pobo faga realidade a democra
cia popurar .que Galicia - "tanto 
necesita". · 

c ontinuaéión M arfa Ter~ sa 
Conde-Pumpido, abogado labo-~ 
r.alista da- ING e CC.LL, e candi 
data ao Congres9 -e á Aicald ía de 

. "Péro antes de nada , o vin.d'e'ir1:r 
vernes, día 2 de febreiro, habera 
unha AUD ICION DE MUSICA 
CONTEMPORANEA do naso 
país, Euskad(, Países Cataláns e 
España, presentada e comentáda 

polós nasos colaboradores Xoan 
M. Carrefra e Lo'is- Rodríguez 

.. , Andrade-, n-Bs 1-oca rs, do Mini .te· 
,rio de Cultura, na .Ruél do Vilar; 
S~ntiªgo:- · · 

'.... (a ehtr:ada é libre) . 
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Vigo, considerou que a loita por 
uils Axuntamentos democráticos 
e populares estaba inserta na 
loita que desenvolveron decote 
·as organizacfóns Nacionalistas e · 
Patrióticas do BLOQUE, e que 
riláis que preparación "de títu
los", o requisito que debían 
cumplir os .candidatos era sentir 
~s problemas do pobo e orgaizar 

aos vecinos pra conquerir a su~ 
resolució n "Unir a todos pr~ 
resolver os problemas de todos" 

Yo coloquio, varios candida
tos•deron a sua opinión da · im
portancia de que o BLOQUE 
contara con representantes no 
P~rlarnento, o · que axJmdaría 
dun xeito definitivo aos conce
llais e alcaldes quen representa-

1 

c ión do pobo saríran elexidos. 
Ao remate, outro candidato dixo 
que talaba en público por pri
meira vez dende Guerra Civil, e 
pedfo emocionadamente que ca
da cand idato fora un capitán na 
sua Parroquia e loitara sin acon
go encontra dos enemigos do 
pobo. 

Finali2ou o acto citando aos 
candidatos a posteriores xuntan
zas· nas que cada lista confecccl
onaría o programa concreto _de 
reivrnd icacións nos respectivo. 
Axuntamentos polos que se pre
sentan. 

Xavier B. Martiño 

1 

1 

1 



RACIONAL· 

, , . -
ALVARO B_LANCO GORGOSO 

Q·que foi o .ag.romar do movemento obreiro galega e as suas relacións coa situación poi ítica 
de cada m~ménto é un ha p~za .~mportante pr~ conocer a nasa histori_a e p~a .~?~tré!star · · 

· a .real 1dade actual dun movemento obrei ro onde xa non cabe a indef1rncwn 
· .. " . . . ideol·óxka. nin ' poi ítica. . . . 

O traba-lle). que pubticamos,· como moitos outros que $airan nas páxinas de A~ NÚSA TERRA son, · 
·,· sin c;Júbiqa, unh~ contribl!ción·valiosa pr¡:i conocer, cada vez millar, , · 

As condición~ .· poi íti¿ás .. ='de Sahtiago entre l9l4 a. 
1919 foron Cáseque as' millomes . pra · fornece ( . o ::. ~ 
republicanismo dunha client~la electoral obreip:i. , '. ··"Y 

Na cidade non actuaba ningún partido de clase que . 
dirixise politicamente él loita sindical. A · f\grupación 
Socialista desaparecerá xa denantes do ano '14, . e·' os 
socialistas quedaron illados no influinte paro cativo 
espacios sindical da Sociedade de Cañtei ros, sin que a 
especial pos1c1on cara a poi ítica dos sindicalistas, 
hexemónicos nas sociedades de resistencia, chegara a 
cobrir esta ausencia. 

Pala contra, a militancia federal de importantes 
dirixentes obreiros favorecía a posición do republicanismo 
no movemento sindical. Foi un republ.icano · federal, 

. Ezequiel Rey, quen representóu ás sociedades obreiras 
compostelanas no Congreso Fundacional de C.N.T.; outro 
federal, Xosé Pasín, foi nomeado repetidamente presi
dente de Federación Obreira local. 

O vencello estreito que xungu ía á patronal santiaguesa 
co aparello caciquil da Restauración, deu,lle os republiéa
nos a posibilidade de esplotar a prol seu a loita de clases: 
na prensa republicana abondan os alegfitos contr dos 
"señorones" caciquiles que confraternizaban cos obreiros 
no tempo das eleccións, e as louvanzas ás iniciativas 
sindicais contra das coaccións electorais da patronal. 

A oposición ó dominio liberal-monterista do distrito 
facilitaba inda máis o xurdimento de ven(::ellos poi íticos 
moi fortes antre republicanos e sindicatos obreiros, que 
decote confiaban nos con.cellais republicanos a xestión de 
certas reivindicacións laborais. Do mesmo xeito, os 
persoeiros republicanos adoitaban disertar nos locais 
societarios e os traballadores eran sempre convidados· ós 
actos P.ol íticos do republicanismo. En realidade, a minoría 
republicana no Axuntamento actuaba moitas veces como 
voceiro oficioso das organizacións proletárias. Para medir 
o alcance destes. vencellos, abondaría coa lectura do 
semanario republicano "La Defensa", subtitulado "defen
sor de la clase obrera", cheo de ataques a patróns 
recalcitrantes e informacións encol da loita sindical cotiá. 

Mesmo a ambigüedade política do republicanismo 
constituiu un elemento .·im,portante pra soster a súa 
presencia nos sindicatos. Era unha caste de Xano político, 
que, baíxo dunha das suas facíanas, pódía presentarse 
como un movemento democrático respetable, namentras 
que coa outra aparecía, asegún as comenencías tácticas, 
como unha corrente de exitación obreirista e revolu.cio- . 
naria. O rico comerciante R. López Poi , futuro alcalde da 
cidade pola O. R.G.A., podía negociar campañas electorais 
unitarias hastra con liberais disidentes, como M. Garabal 
Sánchez. Pola sua banda, Xosé Pasín, presidente d ¿¡ 

· .. o r:i'Qso. país e o naso pobo,. 

Federación Obreira e rnáis da Sociedade de Carpintei 
ªº qué no espedente ~obor -dés sucesos revolucionárío 
191 7 a be rto na secretaría do Axu nta mento. Se 
responsabilizou personalmente nada ·menos que- de f 

·de agosto ("pues todas las· reuniones y mitines los diri 
·hasta entonces"), aportaría o atractivo necesario de 
ós votantes obreiros. 

Ainda que a propaganda dos republ icanos san.tiague 
evo!uc.ionou dende posturas dabondo moderadas, res 
tuosas do catolicismo e de Montero Ríos, e dende 
eleccións de 1917 sobor de todo, tentan arreo' dar a im 
dun partido que enceia ~avarítar na démocracia ~ encami 
o aluv-ión de. éonflictivídade social que se está ·a vivir 
Compostela por canles evolutivas: · negando a caracteri 
ción revolucionaria que os monárquicos facían deles; 
feit,o, atraves·aron unha radicalización notable, gracia 
cal poideron seguir a parella radicalización dos sindica 
entre 1914 1 1919. 

En concreto prás eleccións municipais, pódese afir 
a vixencia dun ap-oio espl ícito da Federación Obreira 
candidatos republicano~. Na campa¡;la d~ · 1917, 
-"Comisión Administrativa 8el Centro Obréro" aco 
represalíar ós obreiros que non votaran a -candidat 
republicana; actitude que compartiu a Sociedad 
Canteiros, e, polo tanto, na minoría socisiista,· un de cu 
menbros; o panadeiro Xosé Mareque, .figuraba 
candidatura ó Axuntamento. 

• Polo qüe se refire ás eleccións parlamentarias, 
posible apoio sindical ó republicanismo non é t 
evidente; sementes no eido dos supostos se pocte dar un 
resposta afirmativa. 

Sabemos que int~ rdiccións ídeolóxicas impedían 
anarcosindicalistas amosar .publicament~ as suas opci, 
poi íticas; sabemos tamén cómo a mera ausencia 
denuncia e oposición positiva podía favorecer realment 
certos partidos da esquerda burguesa, pero o c~rto é q 
non esiste entre 1914 e 1919 un soio manifesto 
Federación Obreira de Santiago en favor dos candida 
republicanos a Cortes. -

En todo caso, .é lóxico supor a realidade dun ap 
•poi ítico das sociedades obreiras composteláns ás candi 
turas parlamentarias republicanas: a minoría socialista ti 
que sosfor ós candidatos republicanos da Conxunción, e 
sindicalistas da Federación Obreira non deberon establee 
pexos infran;queat?les entre o voto republicano n 
eleccións municipais e o voto republicano nas parlam 
t~r.ias. Fora do papel dos in.fluintes· dirixentés· obreir 
federais, tan ~ relevante á hora de atrair o ·voto d 
traballadores da base oós sindicatos. 



ilio Corral , con "gorrito marinero", 
arto pola dereita, con Avelino Cachufeiro, "O Gaiteiro de Souteló", 

uínto pola esquerda .' A romería era en ·Cee,: Coruña. 

úsica galega, a nasa música, quizabes a forma de espresión cultural 
dilecta a njvel popular, é un deses eidos· cotiáns sobre do que pesa' 
grande desconocemento. lnfor.mar, pqis, sobre a música con afán 
ulgat ivo obrigounos a recoller non semente a opi.nión dun artesano 

constr úe -i-nstrumentos ou dun pmtesional como Emilio ·Corral, 
ón aquel es aspectos específicos que cáseq ue todos contábamos 
o inesistentes ·na música galega: O traballo de Margarita Soto, por 

mplo, é boa · proba do que decimos, como tamén o é sabermós agora 
: compositores galegas traballaron, mal que ben, a m~sica 1 !rica. 
ealqueira sociedade tén dereito a conocer o que foi realizando 
campo musica~_ perspectiva qL,Je se lle apresenta:á sociedade galega, 
e ría, adema is, gabarse de que a nivel .popular o exercicio da música · 
un ha co nstante: Bandas, instrnmeritistas "a decto", grupos de gaitas , ~. 

¡uestinas, falan--danha lal!>0ura autoorganizativ_a sin máis·apoio 
tituciorrnl que o que se puidera instrumental izar oficialmente prá 
isabida imaxe folklorizante. 
amén neste eido da nasa espresión cultural as cousas poden 
nzarse se, como nos dixo o propio Corral, tomamos canta 

que son nasas. 

TRE-0 (OTIAN E -0 ES.QUENCIDQ 
~...... . ~ ~ 

MOSA MUSICA 
' ' ' 

OR DENTRO ' .. .. . , 

a banda infantil da escal a 
ca, na Coruña, p_ensouse que 

apaz.que xa tocaba o clarinete 
o máis indicado pra facer 

ica galega e· a partir de entón , 
cada recreo, · -Emilio Corral 
ábase ao estudo da gaita; 
pois fun pra Gantigas da Terra 
n Francisco Paradela fo rma
º primeiro duo de gaiteiros 

coro . . Alá botei 30 anos e 
paxinábao coa música de 
, que era do que vivía, xa que 

gaita o máis que quitei foi 
n viaxe ao estranxeiro, nunca 
en marchar, como bo galega, 
í ature i deica entrar na Banda 
icipal da Coruña, que é onde 
u hoxe''. . 
n opinión de Corral, somente 
s músicos están a escribir 
.es momentos música galega:.. 
ba e Leonardo, pero asistimos, 
sí, á introducción dun camelo 
se chama ~'mú sica celta", con 

rumentos alleos e comerci.ais 
ue CI gaita tén pouéos recursos 
ompr.e preparala moi ben, 
ela cantar", e adicarse moito . 

. 

. "Eu uso o modo menos e fago 
cambios , de tono, e por isa non 
t raballo co ronquillo, que é unha 
lastra pra esto, sirve, eso sí, pra 
facer bulla. Nestes 1 camiños 
compre .a índa investigar .e trabal Íar 
moito -na Escala éfe .Música ·e 
Danza de Galicia, da ·óiputación 
da Coruña xa fixemos, con Bao e 
Antón Corral, instrumentos en 
varios ton~s que andamós proban· 
do-e eu teño en proiecto unha 
grabación con duas gaitas en dous 
tonos distintos e podo 'decir que 
lle saquei algo máis á ·ga ita que 
unha muiñeira ou unhJ "jÜta" e 
podemos citar o tempo . r:,~lixioso 
de "lembranzas de Teixido" de · 
Leonardo, porque é verdade que a 
peza máis gaitística é a Alborada, 
e que na muiñeira hai moita 
inspiración pero taméi;i compre 
instrun:ientíst ica e conseg'uir notas · 
a base de t r anquillo como facía o 
Gaiteiro de Soutelo na Muiñeira 
de Char:itada ou fago eu Qa de 
Cabana. Neste senso é necesario 
que os ·constructores evolucionen 
un poucb, que deixen a rutina". 
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OS ARTESANOS 

Pero a · maioría dos construco
tres, os artesanos traballan sin 
ningún ·apoi6, inda· que de les 

, dependa, . en !'wan parte, que se 
enriqueza a cultura galega no eido 
musical. Gab"riel Garceiras, de 
Melid.e, era gaiteiro _e despois 
meteuse a facer gaitas. E gaiteiro e 
sígueas a facer, con buxo e cada 
vez con máis {'vestidos" azules en 
v.ez de roxos, como.,as fan Seivaíie ~ 
na Ribeira de P--~quín.., Lugo, Slro ·é 
Basadre, en' Lugo, Amadeo Goya
nes e Guillermo Alvarez, "O· 
crego", en Monforte; Riobó, ·na 
Estrada;. Poceiro, en Pontevedra; 
Carredoto en Arzua ou os 
"1 rmáns" de ·x¡ nzo de Ponteareas. 
Algúns., comó Bao e Antón Corrai 
ou · Xesús Pérez, están hoxe na 
Escala d .. e Gaitas de Ortigueirá, e 
na historia dos artesanos, nomes 
como os dos dE¡?sapc;irecidos Basilio · 
Carril, Fausiino Santal ices, Rio· 
bóo, Basabre, Liz '· de Ulloa, Xosé . 
de Fraga, Pepe Pérez ou Eduárdo 
Ramos. :~-

Nas carballeiras o ronquillo fai bulla e ven moi ben ... 

iQl)E QUER 

QUE LLE QUER 

QUE tLE DIGA? 
Solp re ndentemente nestas lati· 

tudes, A NOSA TERRA quer _ 
celebrar 9 seu primeiro cabodano 
dun xeito musical e por 1so 
decídome a sair do meu benqueri
do curn.incho al í pola páxina 18 e, 

' empurrado polo ogro do tempo, 
xa que· esto tén de entr ar axiña na 
imprenta, facér un soliloquio 
·~soto voce" sobre o ano musical. 
A conelusión de se a situación é 
mala ou pior dé'ixolle ao gosto dos 
meus lectores, tan sofridos eles. 

O · máis vistoso, chulo e 
repi11tado foi (coido nembargarí
tes ... )· o auténtico "boom" da 
discografía galega. Así- de memo· 
ria, danme as cantas cáseque un 

. medio centci de discos de todos 
· tipos e calidades.· As casas 
discográficas qJJixeron quitar o 
corpo de ·mal ano e invadiron as . 
tendas deses custosísimos produc
tos teñen un : 'impuesto de 

, - :;.: 

lujo" do 22,5 por cento , e co mo 
clientela m anda all, estaban desd 
os panfle itei ros rascatripas (3-
33, 33) hastra o labor digno 
serio de xente como Seoane 
Romaní, dende o inefable, ir idi 
cente e machacante "Són Lalln 
ao traballo serio e impecable d 
don Em ilio Corral; dende 
grabación impensada e inestudiad 
da Coral con director empeñad 
en "hacer-cositas-monas" ás inte 
pretacións sopesadas e vita ís do 
de "Ruada"; dende o piano , ta 
garimosa como .penosamente toe 
do, de ,l\ndrés Gaos á termos 
colección de grabacións · da O 
questa da Coruña... Un índ ice 
coido que interesante, do qu 
todo esto significou fo i o Pri meir 
Premio do Disco Galego que, poi 
polémica levantada, foi máis. qu 
conocido. Supoño que aq uele 
defectos · non se - repetirán n 
segunda convocatoria. 

Pola banda da radio, os señore 
de Madrid siguen ' a nón emiti 
música galega clásica, pero no 
toda a culpa é déles, xa que no 
hai . realmente grabacións ni 
arquivo de RN E. E non as ha 
porque non se proporciona 
partituras, xa que . Tomás Marc 

e 



s peregrinos trouxeron a zanfona, na4uel enton 
aita estaba en decadencia e rexurdeu ao ver instrumentos 
rec idos aos nosos, dahí apareceu o ronquillo". E. Corral 

pro meteuse a grabar tod a a 
sica de cámara que se lle 
nda ra. Deica agora , Esperanza 
ad tén grabada a obra de 
lré s Gaos, parte da de Ad alid, 
ba, Montes, Baldomi r ... , e 

uira a graoala nos prósimos 
ses. Supoño que cedo, teremos 
grabada a obra de cello e pi ano 
Ga os, xa que José ,Mar i'a 

ñero está nelo. O duo 
nares-Mosca prepara a obra de 
lín e piano deste autor e Joan 
11 a de piano. Pe ro o 
positor máis beneficiado fo i 
dúbi da Enrique Macías, co n 

s enca rgos e tres grabació ns. 
tel ev isión lle gra baron a 

xelio Groba as "Cruñesas". O 
blema agora é que o poñan. 

seguindo cos compos ito res, 
bremos os estrenos de cat ro 
as de Macfas, da suite "lntres 
leses" de G roba e da volta de 
an Trillo a Santiago . O labor de 
los Villanueva e de López Calo 
mit iu tamén a recuperación das 
as dos mestres de capela da 
ed ra! compostelana. 

que houbo foi un feixe de 
ementos importantes, como é 

coro de cámara, o "Ars 
sicae"; o coro da Universidade, 
da na incubadora; o Grupo de 

da Universidade, coa 
!usión de nomes populares 
tros eidos da música - Ro
ní, Ferreirós , Pilocha-; a 
ciación Gui tarrística Galega, 
aven.tura da mostra de Santos; 
Orquesta do Conservatorio de 
ti ago, tamén aínda na incuba
ª· Tamé n volveu resucita r o 
nteto rt~) vento da Coruña, e 
ra parece qu e con novas forzas. 
activ iqade concertística, lóxica
n,te, f9i en aumento gracias a 
es grupos e ás orquestas de 
o e A Coruña, mais foi pra 
ixo a actividade xeral ao 
ortar presupostos as Caixas de 
or ros .e ir adormecendo as 
armónicas. Polo qué respecta ás 
sas oficiais, o c iclo que 
anizou polo Nada ! a Universi
e indica como se tén que facer, 
vida da Orqu~sta Nacional, con 
s Marbá, como non se pode_ 

) no Curso' lnternqcional de 
e no , · sica en Compostela veu e foise 
s n1 a sempr.e, pero nesta ocasión 
as ha piano da Universidade, --nun 

ás dificil todavía" digno dun 
c ~sta r,econocido a nivel estatal 

cal é don Antonio Iglesias. Pala 
contra, o ano rematou coa 
cáseque seguridade de que o Padre 
Calo non terá que emigrar e 
poderá seguir a traballar en 
Santiago. 

E poucas causas máis pasaron. 
Po rque o que pasou na "Semana 
del Disco" de Pontevedra, é tan 
abafante, pintoresco, "avec char
me" e demais_ que . .. 
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XOAN M. CARREIRA 

A MUSICA 
GAL~EGA 

E O PIANO 
r: un feito que no noso pd ís a 

ch amada mus1ca culta" vén 
acadando nos últimos tempos 
un h a certa popularidade. Cada día 
ha i máis xente que gosta de 

· esco itar · boa música no -seu 
tocadiscos, asiste aos concertos e 
escomenza a deprender os rudi
mentos e clarexar os ar~anos dJ 
solfa, ao tempo que vai repinican
do algo sobor do piano, guitarra, 
órgano . . . Penso que este especial 
ar de sensibilización musical é o 
chan ideal prá sementeira da 
mus1ca "culta" galega, ' que, 
curiosamente, estes n-ovos aficio 
nados. -e profesionais a índa
pensan non . esiste. No e ido 
pian ístico concretamente -que 
cecais seña o que máis "adictos" 
teña- esiste unha literatura qu e 
pola calidade e cantidade esti.mo 
constitúen unha riqueza que- com 
digo está ' por descubrir pra mo· tos 

, dos achegados á. música. E certo 
·que a obra de piano de Gaos otJ d e 
Bal y · Gay está sin editar no 
Estado español, e que non é 
doado conseguila; nemb.::irgantes, 
ternos algunha edición de Adalid 
-unha da Real Academia Gallega 
con catro pezas del e ¿Útra de 
U.M.E. con algunha máis, xunto 
cos de oufros romáhticos- ou de 
Graba -Pandeirada, Soatiña, Ini
ciación ao píano, en Alpuerto
que penso pogen ser · pra o 
aficionado · un xeito de achega
mento á nosa música. 

Cecais nunha tarde perdid~ .. no 
piano de cada quén ou no do 

. amigo teí)a lugar o achád_ego 
dunha auténtica música -feíta por 
galegas- ' nós pensábarhos 

11 Hnos. Garcei ras", como tantos g~upos de 
.gaiteiros no..noso p·aís foron ganando premios, 
-como esta gaita bretona-, e Gabriel, cada día, 

· vai traóalié;lndo nalg~nha no·seu taller. 

obra c~ral- hastra un certo punto 
.... inesistente, po rque somentes tiña- con6ci~:las e populares, a arte 
r:nos ouvido falar de Beethoven, · - musical "culta" , do noso pobo 
Bach, Chqpin e Tchaikowsky, !? pr~senta partes escuras e esquenci-
pensáb.amos que eso dos composi - das de todo. A ignorancia xeral de 
tores era unha herba que non se centos de partituras de músjcos 
producía no país, ou, alomenos, a galegas é verdadeiramente arre-
que se producía non ·tiña valor piante. 
ningún. lCómo poderían ' esi'stí_r Dentro dá perspectiva que 
aquí compositores -.:.coma qu_en abrangue este desconoce.mento 
dis cal_quer outra clase de ar'tista -que unha vez ' máis obriga a 
ou intelectu-al - que non é máis reconocerm.os que na nosa música 
que unha terra de parias? está inqa todo por facer-, cecais 
Imposible. . ~ · que o aspecto máis ignorado seña 

Pro cécais despois · da "inicia- . o referente ao Teatro Lírico. 
ción" -mediante o método do "lUn .. Teatro . Lírico galega?". 
mesmo nome enriba citado- nos "lUnha ópera, unha "zarzuela" 
secretos dista maxia, lle callamos galegas?", han esolamar moitos de 
gasto e - aínda recunqu emos, e vostedes, abraiados, preguntándo-

-. como non hai dous sen tres... se deseguído: · "lCales?" l"A 
pode ser que dester~en]9s do noso Meiga"? l"Maruxa"? l"EI señor 
max ín o prexaicio secililar - como Joaquín"? .. ! Non, por suposto. 
todos os galegas- sobar da .música Anque eritr~ os máis afervoados 
dos nosos compositores. admiradores ' de Guridi, V ives e 

Naturalmente, as catro persona- Caballero s~ - conta quen esto 
lidades citadas, que . se poden escribe, compre reconocer que a 
considerar, por esquematizar un sua música ::-baseada con máis 
pouco, as máis representativas oumenos fidelidade no folklore da 
pala sua obra da música culta nosa terra, ou ben tomando del os 
galega, son diametralmente opos- .rasgos sobr~mce iros e definitorios 
tas _ estre sí. Se , a Adalid o ·-a unha música, neste caso á un 
calificamos de romántico, a Gaos ·- Teatrp - Lírico, auténticamente 
a chamarémoslle post-romántico, galega, . hai un mundo. Estas 
e entón Bal · será neoclásico e ·óperas e "zarzuelas''. constitúen 
Graba nacionalista. Catro grandí- un fenómeno complexo, cheo de 
sima~ personalidades g~legas que lagoas · e pasos dados en falso, 
p.ola sua calidade son de pero, ao fin e ao cabo, real. 
pro iección universal con toda a · Eu xa dei loca li zado '·máis de 
xusticia do mondo. Non ignore- cuarenta obras- teatrais con certa 
mos a nosa música, que esiste e aque la, debidas a áutores galegas, 
compre atopar, degostar e valorar e eso sin contar as duas óperas 
no seu , xust0 ponto. O piano, f 'La Corte de Don Rodrfgo" e 
instrumento do fogar, pode ser o 
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La Dev.oción de I~ Cruz:'.') e as 
veículo garimoso que nos achegue éstrardinarias "zarztJelas' ' de Soú-

a ela. · Wllo, por moitos (,onceptos (entre 
eles, o da sua gran significación na · 

MARGARITASOT0 VISO historia da música ibéricq), mere-

UN 
AC~EGAMEN_TO ' 
AO TEATRO 
llRICO .G·AlEG(). 

· Hoxe .por h9xe, que a Historia 
da mGsica galega está inda por 
facer, e a sua · "intrahistoria", o 
seu "quid:', por . f.alarmos en 
términos xiq~er aprosimados, 
cecais que seña necesario se 
plantexar antes dé nada· os 
distintos campos e facetas que 
presuntamente constitúen o corpo 
principal· da nasa . música. 

En realidade, non é difíéi 1-, por 
moi por riba que o esaminemos; 
observar que, aca.róri de parcelas 
creacionais -a , cántiga 1 í rica, a 

cente dun capítu-lc{aparte, -mesmo 
nunha clasificación · x~ral. Operas 
que van den¡de os alentos épicos e 
universalistas de Rodríguez Losa
da ("El monte de 1 as án i m_as", 
"Ultrey-a~- "O Mariscal"), aos 
intentos máis ou menos formalis
tas de Ve iga pu Baldomir ("Os 
Artab ros" , "A Virxe do Cristal"), 
que, f ~céndose en certo xeito eco 
dos cantos pondalianos, percuran, . 
cunha acertada visión, que non vai 
parella, por desgracia, coa bonda
de do conseguido, un arraizamen
to no ser medular e· poético de 
Gal icia. Dende concesións ao. máis 

..,. estereotipado italianismo, semen
te · custificables eri · razón da 
hipertrofia ·· "belcantista" , que, 
·deic-a a apar:i'ción de . Barbieri, 
esterilizou a - toda .a música feíta 
no Estado ·éspañol / · ("lnese e 
Bianca" de Adalid), deica ese 
"Amor vedado", galega en canto 

1 . 

l 

ao. orixe e a personal ísima aqúel 
compositiva do autor, poisqu 
non polo asuntQ e idiom 
empregado. 
_ Semellante l ou n:iaior 
mu lt icidade de a·suntos e 
cións que se apunta na creació 
zarzuel ística, que ·abrangue dend 
pezas feitas en español e co 
música pouco ou nada contacta 

· coa da nosa terra, a outras q 
tentan respostar a unha realiz 
c1on musical do "ser galego' 
anque - sempre sen se ceibar- du 
certo "enxebrismo" de moi pou 
altura ("Santos e meigas" 1 

Baldomir, "La Virgen de la 1Roca 
de Rodulfo, "Entre o deber e 
querer de Jesús González 
Faustino del Río, "Rosiña 
Belezar" de Paz Hermo, etc ... ). 

Se ha i algunh a chat a que se 1 

poida poñer á música de Galici 
entendo que estriba, sen- dúbid 
na sua falla case abso luta 
contacto coa rea lid ade, a ausenc 
dunha identif icación fonda 
sincera coas inquedanzas e -frust r· 
c ións do naso pobo: o que en b 
medida realizou co proletaria 
de Madr id o "género chico", 
velaí o inmorrente das su 
cons.ecucións e o convincente 
sua sustal]i:ia. 

Os intentos, a partir da segun _ 
· mitade do século XIX e por par 

de autores coma Garré Aldao. 
Lugrís Freire, de· crearen 
Teatro Galego, abocarían nun 
amara frustración que inda ho 
está por . superar. Lóxico; o te~t 
musical tería de se resentir 
tale~ periódicos fracasos . Person 
mente, .coido que o pior erro foi 
de se esfaragullar na busca de al 
'definitivo en varios intentos, n 
tan ·· sique~ xunguidos por un 
conciencia común reconocedo 
do trascendental de arraizar 
redimir o tópico no pobo, pr 
dende aí, ir subindo. 

Pesie a todo, · antóxasé 
necesario e inescusable deber 
conocemento · de todos est 
·intentos e consecucións -ás vece 
astrévome a afirmar, auténtic 

. mente fermosos e de acadad 
feitura- de cara a construir 
afirmar- na '·nosa mús.íca est 
parcela principal ísima da creació 
artística que é o Teatro Líricó. 
' O de Galicia, con todos os seu 
defectos e cortedades, coa su 
heteroxeneidade sin freno e o se 
melodismo · dereito e frese 
constitúese en 'feito ·artístico d 
valor. Conocer os seus mellare 
froitos tén de ser taref a ta 
necesaria como fermosa: 

MANUEL BALSO 
·_ ' 
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DIRIXIDA AO COMITE PROVINCIAL' 
DO 11P.S. DE G·. -PSOE-1~ 

' ,,. , ~.-.. t. ,,,.,, .. ~ - ¡ .... ..;.....,;..._ ;¡ . ........... ~· ~ .... ~~ 

11ACADEMIA 
.DE CIENCIA~S. 

ISAAC DE VEGA TABOADA ESPAÑOLA~GÁ.¡~ 
' , 

Véxome na necesidad.e de dimitir, ··e ' solicitar a mina 
. ix~ como "militante" do PSOE entre outras raiós, palas 
guintes: · · 

A) A desmesurada am.bición dun diri.xente do PSOE, 
cundado por un grupo qe persoas tan ambiciosas coma 

que non deixaron por un intre de convocar Comités 
a~ion~is ~ provinciais, con diferentes pretestos, pro coa 
1ca _frnalidade de destruir aos socialistas que, dende os 

us cargos, estaban ·o paso das suas desmedidas 
piracións poi íticas, e p'ró q'ue se valeron de toda clase de 
edios, de todos conocidos, consolidando · deste xeito o . 
OE como un instrumento burgués e· caciquil que· vai 
ntra dos principio_s socialistas. · . , 

B) Abórdanse os problemas de actualidade nacional 
mo por exemplo, o da AUTOPISTA DO ATLANTl.C0

1 

ro de cara. á galería, pra qué sirvan de "xustificació~ 
· 1 ítica" prá c~g.iedade do PSOE en Galicia, esquecéndo
de que,_ se ben estes problemas son moi importantes, de 
da val o a·nalizalos dende unha perspectiva oportunista e 
tigalega, xa que non somentes se desfigura o problema 
nón que se sitúa · nun contesto alleo ós nosos intreses: · 
ce(ld'o que, deste xeito, a política do PSOE na nosa 
ción galega sexa contraria ás nosas verdadeiras 

esidades, que sexa precisamente eso, un verdadei ro 
.S.0. Españolista". . 

C) Por exemplo, o imposto da CUOTA EMPRESA
IAL DA ·SEGURIDADE SOCIAL AGRARIA. O PSOE 
be sa~er de sobra que .os labregos galegos non son 
presanos, porque traballan iles mesmos as suas tetras 
rque isas xornadas teóricas de trabal'lo real ízanas ile~ 
smos coa axuda da familia. Saben que hai terras 

andanadas polos labregos que se atopan na emigracion, 
ue nas nosas terras abandonadas' non hai xomadas "nin 

' ricas nin prácticas"., pero ises labregos " isiguen tendo 

que pagar a CESSA! ". Sabe ·tamén que calqueira pequeno 
- ou grande empres_ario ·de zapatos, conservas, tecidos, et~ . .. , 
· podé espartar . ·os seus· productos (anque de xeito 

deficitario) ó resto do Estado, espaifol, namentras que o 
labrego tén prohitlido ise xogo .mercantil. .. · · . 

lE que está tan · cégo ISE dir.ixente do PSOE en 
Galiciéi, como pra negar isa realidade como rñoitas veces se 
fixo? l Non son istes argumentos abondQ como pra que os 
"parlamentarios" do · PSOE por · Galicia suscitasen 
polémica no Congresó e · loitasen po~a ANULACION DA 
CESSA, en vez de ir alí consolidar a política coloni~lista 
do Goberno Imperialista, facéndose diste xeito aÍiado desa 
política caciquil e anti-galega? lCal· .é a sociedade "mas· 
justa: ' que o PSOE quer pra Galicia, a -soberanía do pobo 
galego, ou somentes un cambeo de táctica no xeito de 
esplotarnos os caciqtJes e o capitalismo español? 
· Penso . que o PSOE está traicionando, e non de hai 
pouc~ •. a confia~za que algún día os ciudadanÓs galegos. 
depps1taramos nil nas p¿isadas Eleciós Xenerales, ou ·máis ·. 

. que traicionando, está DESENMASCARANDOSE diante · 
'. do . pobo galego, aparecendo como o que realmente 
pretende ser un axente colonizador . máis aliado coa 
burguesía española. ' 

Pra rematar, · qu ixera · que esta ..carta. fose~ lida nos . · 
organismos correspondentes,· os Comités · NáCional e 
~rnvincial, xa q':Je, como socialista, quixera que os que se ; 
smtan __ r:ia ¡mesma . situación, recapaciten na sua postura e· 
militancia. Eu, · pola miña parte, pra non -menoscabar o '. 
me~ _ideal poi í,tico, súmome ~estarzo dunha Organización '. 
pol1t1ca que s1 realmente esta demostranoo o que necesita · 
-~ quere Galicia,. esa sociedade verdadeiramente xusta que : 
~ pobo gal ego nos corresponde, e cuia alternativa pol.ítica . 
recolle hoxe o programa poi ítico d;r Asamblea Nacional
Popular Galega; .situarnos ó lado dos que realmente loitan · 
polo pobo galega e poi a sua soberanía nacional, é tarefa ~ 
que .todo galego conscente debemos levar adiante. · 

Un saudo socialista. 

XOSE-MA_RIA MONTEA ROSO DEVESA 

Non habería como seguir con certa atención as novas 
da prensa, para pasalo divertido, abofé, se é que un 
preter_:¡dese, e pudese, descargar, a xusta carraxe que, no 
fondo;_ lle produce esta caste de cousas. Extracto de LA 
VOZ DE GALICIA: 

6-7-78: "O día de_z de xullo ás sete do serán faráse a 
constitución da Academia de Ciencias Galega nos locais do 
Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegas ... " (nota 
oficial da nova Academia). 

12-7-78: "En el acto oficial de constitución de la 
-· "Academia de Ciencias Gal~' celebrado ayer ... en 

Sant!ago ... la primera propuesta de trabajo fue planteada 
por el académico y geólogo l.P.P., que habló de la 

. posibilidad de que la Academia de Ciencias Galega 
patrocinase la traducción al castellano de 90 tesinas 
elaboradas por especialistas holandeses sobre temas de 
geología de Galicia". 

13-1-79: "En el despacho de la presidenta de la 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, 
Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fenosa, y 
con asistencia del presidente de la Academia de Ciencias 
Gallega, Enrique Vida! Abascal y el director del 
Laboratori.o Geológico de ·Lage, Isidro Parga Pondal, se 
firmó un importante convenio de cooperación ... para la 
preparación de la serie de volúmenes... bajo la 
denominación de "Cropus Geologicum Gallaeciae" ... Esta 
labor se completó con el proyecto patrocinado por la 
también mencionada Academia de Ciencias Gallega· de 
traducción del holandés al castellano de un conjunto de 
cerca de 100 tesinas... en la conciencia de la capital 
importancia que para 1 progreso de las fu turas 
investigaciones geológicas sobre Gal icia significa disponer 
en nuestro idioma de este conjunto de trabajos ... " (Os 
su.liñados son meus). · • 

Ai se fose unha errata, reiterada, por outra banda, e, 
onde d i "castellano" debe ra dtocir "galega", pero no n ca frá · 
esa breva.. . Eis, pois, o proceso de travestismo . dunha 
institución que comenza chamándose (en galego) Acade
mia de Ciencias Galega, para pasar a patrocinar traducións 
do holandés ~o castelán, e retnatar chamándose, en 
castelán, Academia de Ciencias Gallega e talar deste c9mo 

"'~ "nuestro idioma". 
. E que non digan que non hai traductores ao galego, 

po1s en Compostela, a propria sede da Academia 
abondan ... e neutros pontos do país ... Non irnos agardar, é 
certo, que un fatq de capitalistiñas coruñeses e doutros 
lares teña concencia ·galéga; pero sí ~ería lícito esperar algo 
de ·quen -se con.stituiron en Academia de Ciencias Galegá; 
inda . C'.l u,e: . ten~o en canta a sus procedencia dunha 
universidád~ _aliea."aÓ pars, como ..a de Compostela ~ é, 
tampouco non ,debe haber lugar ao abraio; e, daquela, 
aq uel Gatega do cornenzo non pasa de ser un xeitoso 

- ~ ape ía cn1Ó, ;. :ITllrJi ,· a -" tno~~,- e. ua . ·natureza dou LraS tantas 
m . .N L: _,.:;... . ~ .::!e · quen', 1.. ~:::.:.~ :1 o noso , idiom::i nacional, 
si[nple~~rryente ,pra tltµlar ou f irmar os seus escritos ... feítos 

. m.in per.feito casteián. · 
Que s.i!]án_ por a¡ os novos señores académicos, que o 

están faéendó mui b'~n ... ·¡y olé! . . · . 
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i:res c·aras 
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·_a·ltérnati\l'a 

' . 

MARIA ALONSO 

Os resultados das prósi mas eleccións xerars non 
lle Vé.1n conferir maioría abonda como pra .gobernar 
soia a ningunha das formacións polJticas ·
forrhalmente maioritarias. Esta é, alomenos, 
a opinión que traducen as encuestas que os medios 
informativos formulan estes días, a poucas datas 
do inicio, da campaña electoral e canda' x<..1 se 
conocen as listas dos candidatos e os seus programa~. 

As alternativas, pois, son 
poucas, e baséanse nun ogo de 
combinacións de catro elemen
tos, aparecendo dous en case 
todas as variacións. Se · UCD se 
ergue coa victoria, - poderá 
chamar ao PSOE pra gobernar en 
mi noría, peró aparece improba
ble que éste vaia aceptar. 
Vo Ita rase, entón, cara a forza 
que se atopa á sua dereita, o 
tr iunvirato Fraga - Areilza -
Osorio, e tentara con iles, 
alomenos, un pacto parlamenta
rio que os deixe en condicións 
de gobernar. 

Se gana o PSOE, difícilmente 
11ai ollar cara a sua esquerda p'ra 
procurar reforzas. Os chamacbs 
"poderes fácticos" (a Banca e o 
Exército, neste caso), recearían, 
disque, dun Goberno con cuñas 
do Partido Comunista de Espa
ña, por asimilalo coa idea dun 
Frente Popular. En maioría, e 
por ·pequena que ésta seña, o 
Partido Socia 1 ista Obrero Espa
ñol tentará arrincar da Unión de 
Centro Democrático ao seu 
sector socialdemócrata, ou seña, 
a Fernández Ordóñez. Por outra 
banda, ninguén aposta pala 
coerencia da Unión de Centro 
Democrático no caso de que 
Suárez perda as eleccións. Así e 
que esta posibilidade de goberno 
Social-demócrata é unha das que 
hai que considérar. 

O POUCO ENTUSIASMO 

De modo que o espectro 
poi ítico post-electoral -quitado 
que as encuestas e os pronósticos 
resulten totalmente errados-· 
mó vese arredor de tres opcións 
posibles: unha de dereitas (UCD 
con incrustes da "Coalición 
Democrática"), outra de centro
de reita (maioría da UCD con 
lixei ras aderenci~s socialistas) e · 
unha terceira socialdemócrata 
(maioría socialista con apoio do · 
sector sccial-demócrata do cen
trismo) . 

Polo que se retire qOS 

programas . efe(::torais, os anomea
dos grandes partid9s caracterí
zanse pola sua moderación e 
polo pouco entusiasmo que 
parecen despertar no electoratjo. 
No caso da Unión de Centro . 
Democrático iimítase, sin máis, a 
continuar a tarefa de goberno e 
o desenrolo da ConstituGión nas 
liñas seguidas deica o momento. 
No caso do PSOE, o máis 
t~spectacular son unhas tépedas 
.. c.c:k.naHzacións da - rede de 

-.spo rte, enerxía eléctrica, e a 
xelación da construccióri de 
t-ai~ ~ucleares ainda ' no11 

Fernández Ordóñez, represen
tante do sector social-demócrata 
na UCD. 

encetadas'. Por 'último, o PCE 
cons idera que urxe o control e 
democratización das Caixas de 
Aforro, a promoción do pleno 
emprego e a reforma do sistema 
da Seguridade Social. De cara á 
campaña electoral, partidos que 
de ica hoxe foron de oposic ión 
parlamentaria, pelexan agora 
polo control da Radiotelevisión 
Española durante todas as 
xornadas que median deica o 
primeiro de marzal. 

, 
na -rua 

MAIALDE En MÚskária, onde as fábricas 
Nun clima -de espe:ctación . máis -importantes continúan pe- · 

. · · chadas, sigue en grave estado 
d1ante das-prósimas· electións, · José Luis Etchevar.ría Agirre d~ 
produxironse durante 21 anos, ferido nun costado e. 
a semá ·pasada as deteneions · -nun olla por un cabo da Guard ia 
de lñaki Aristizabal, Civil de Tráfico. Asegún a nota 

- Alcalde da localidade p.olicial, _Juan· Luis Etchevarría,· 
gipuzkoana Luis Vallemoros; presuntos 
de Qyarzun e de tres membros de ETA, tirotearon a · 
vedños mais: - un .cabo da Guardi·a Civil, -

- __respostando iste ~ agresiótil. Tras 
O Alcalde estaba -das . ditas . detencións, fo ron 
acusado ao parecer de _asimesmo detidos, Mil agros Ontil. 
facilitarlle casa e ter Vi.llegas, oe Gas.cante e - María 
pasado informació.n a Dolores Ostiz; de Muskária. O 
membros de ETA (mi lita r:). primeiro dos detidos fara espul-
Como protesta, trinta · sado fai alguns meses- do Par-tid o. 
compañeiros pertencentes Ca rli.sta (EKA), 
ao grupo de Alcaldes de 
Gipuzkoa pecháronse na 
Diputación. Hai pouco, · 
tanto él como a sua sobriña 
sairon ceibes. 

FOLGAS EN NAFARROA 

.CAND,1-DATURAS 

C~ntovintecatro ·candidaturas 
se presentaron nas catro provin
cias bascas pra os .dive.rsos 
escanos do Congreso· e do 
Senado. Do remate, non eisterí 

Media . Nafarroa . fjca aínda alianzas importantes. A dere ita, 
paralizada por mor da folga do ainda que máis _dividida que nas 
sector do metal, secundada en . anteriores eleccións xerais, pre-
toda- a provincia. Div.ersos seéntase ista vez en Gi puzkoa, 
conflictos dos convenios que se con Marcelino Oreja ~cabeza. As 
negocien estes días; Papelera coalicións da esquerda abertzale, 
Navarra e YONGRAF, Potasas, Euskadiko Esquerra. e Herri 
Copeleche viñéronse sumaT a Batasuna _van cada unha pala sua 
estas folgas. -A.sí, o conf 1 icto c;ia banda, se ben as duas apoian a · 
el ínica Ubarmin, edificada con · mesma candidatura pra o Sena-
diñeiro da Seguri.dade Social, e -do, ·formada por independentes, 
que pasou prácticamente a en Nafarroa, dita candidatura 
privatizarse, ficando en mans da . está apoiada así mesmo polo 
Mut'ua de Pamplona. Continúan, PNV, ESI e PTE. 
asimesmo, as peticións de lste a·no aparece Izquierda 
espedentes de crisis e os intentos Republicana en Nafarroa, Gi puz-
de pechar empresas: SETINSA- koa e Bizkaia, eón Manuel 
EAOI, 300 obreiros, Yutera Blanco Chivite á c~beza na lista 
Navarra e Algodonera IUNESA, pra o Coñgreso en Bizkaia. 
con 150. ANEM e APNEM, os_ Xunto a. isto, unha clara 
sindicatos da patronal no ~ector remodelación -dos ~ partidos dé 
metalúrxico, declararon que dereita. ·· i;stes presentan· catro 
chegarán ao tope das suas candidaturas en Nafarrcia ·e -
ofertas. Acaran da folga, cáseque Gipuzkoa,· 'tres en Araba e cinco 
decote sucedéro_nse manifesta- _:_ , . en Bizkaia. Os Proveris'fas non 
cións en Lizarra, Tafalla e !ruña. ¡;¡paree.en en Gipuzkoa. ".faiange . 

' ,J.~ .. 

Española" no no'fai en Bizkaia e · 
Gipuzkoa non presentándose en 
Araba e presentándose como 
"Unión del Pueblo Navarro", en 
Nafarroa. 

Da dividid9 esquerda estatal 
en Euskadi pouco ~e podería 
decir. Cicais a presencia de Liga 
Comunista, ademais . de LCR en 
Nafa.rroa e· o' "eievado número de 
c~e.9o"s . en gran part~ das 
candidaturas: o PSOE presenta 
dous crego!!, Gabri~I Urralburu e 
Víctor Manuel Arbeloa 
cabe.c.eira · das 1 istas pra 
Congreso e o Senado por 
Nafarroa, Juan José Etxabe, 
ex-militante de ETA e xuzgado 
en Burgos, e tamén cregd, 
presentase por LKI pra o Senado 
en Gipuzkoa, outro colega seu 
Jesús Lasa; vai por OIC, en 
éJipuzkoa, ·Javier Markegoi, ta-

- mén crégo, é o terceiro 
candidato pra o ·senado ' po( 
Euskadrko Ezquerrcren Bizkaia, 
etc. Un ha nota asimesmo sobran-

. ce ira· é- a presencia de presos nas 
candidaturas de Herri Batasuna, 
Javier .Murras, en Nafarroa; 
Antonio Torre "Medium", por 
·sizkaia; ; César de la Fuente en 
Araba, e Jesús María Zab.Jrze 
"Carratz" en GipuzkoéJ. Os catro 
últimos mencionados atópanse 
na cárcel de Soria na actual ida
de. En Nafarroa, O RT preséntase 
ista vez - ·con nome tle UNAI, 
namentras que PNV e Euskadiko 
Esquerra, ESEI e PTE chegarbn 

·a un acordo prá candidatura do 
Congreso, presentándose co ne
me de Nacionalistas Bascas. 

. Herri Batas una, poi a sua banda, 
presenta as figuras estelares da 
sua coalición nistas eleccións: 
Te-lesfo ro Monzón por Gipuz
koa; Patxi Zabaleta por Nafarroa 
e'· Francisco Letamendía por 
Bizkaia. - Eltskad iko Esquerra 
presenta ao §eu secretario xeral 
polo Senado . e-n Bizkaia e o 
aboqado Juán María Bandrés por 

\ Gipuzkoa. · 



O MUNDO 
Portugal: 
Ollando pa.ra atrás con, ira 

ANTONIO,PEREIRA DASILVA 

Despois do 111 Goberno Constitucion ... il de No?re_da Costél 
rexeitado polo Parlamento (Asamblea da Republ1ca) 
e que deu paso ao IV Constitucional p~esidido ~º'. 
Mota Pinto, a situación portuguesa esta a se ·definir 
cada vez rriáis, baixo das presións do capitalismo 
internacional (FMI) e polo capital da sua área 
xeopolítica (CEE). 

Semente así se comprende 
este . "ollar para atrás con ira" 
que están a asumir xa case todos 
os partidos poi íticos sen escep
ción, pensando en modificar a 
con st ituc i ón po rtu gu esa con 
miras ás eleccións xerais de 
1980, que se considera irreal e 
sen. posibilidades. A 1 iña cara o 
social ismci en Portugal vai 
desaparecer ráp idamente . en pro
cura da vo lta á economía do 
libre mercado e da iniciativa 
privada como motor económico, 
apenas cos planeamentos qu e 
poidan interesar a un Estado 
moderno de faciana europ eé.!, 
quer decirse capitalista, ·som et i· 
do aos inte reses do capital 
internacional. Portugal, pasados 
os te mpo s en que "ñao era um 
pais requeno" do im perialismo 
colonialista africano e fascismo 
metropolitano, do réxime ante
rior de Salazar e Caetano, volta 
entrar na historia europea, como 
un país pequeno peninsular, que 
vai de co la como a España, 
deixándose impar condicións. 

O IV Goberno defróntase 
a1gma co problema económico 
que apresenta un diagnóstico 
g1rave: inflación 'no nivel do 24 
po11 cerito; aumento do desem
p1w·ego; i111 versións en baixa; 
c~11~1·a:ti1dade product iva estabi liza-

da e con niveles de utilización en 
disminución; aumento da débeda 
estema. Os aspectos relativamen
te positivos estarían na mellara 
da balanza comercial por conten
ción das importacións, recebe
mento de remesas de emigrantes 
e do turismo e empréstamos 
concedidos polo Fondo Moneta
rio Internacional -FMI- e 
mesmo a estrutura orgánica dun 
Goberno con atribución de 
pred om in i o económico a deter
minados sectores financi eii·o s, 
ligados a capitais estemos . . 

A nivel político, este IV 
Goberno de Mota Pinto vaise 
enfrentar co finariciamento das 
autarquías locais que represen
tan o pod·er local considerado 
logo das últimas eleccións como 
independentes da estructura 
orgánica do Estado. 

CARA A RE FORMA 
CONSTITUCIONAL · 

Compre suliñar tamén ·que 
Mario Soares do PS declarou a 
"O Jornal" que para cuando 
houber condicións era mellar un 
Presidente Civil e non militar prá 
Republ ica Portuguesa, o que se 
pode interpretar como unh9 
toma de posición frente ;;; 

alternativa de mod ificacióh da 
Constitución Portuguesa actual 
que ven de , lanzar o dirixente . 
socialdemócrata Sá Carneiro, xa 
apoiados pbr amp los sectores 
políticos e económicos. 

Sá · Carneiro, co apoio de 
Alemania, lanzo u un proiecto de 
rev1s1on da Const itución que .. 
propón a desdogmatización da 
Constitución, a supresión da 
transición pra o réxime socialis
ta "Volta a iniciativa privada no 
m~rcado, trocos na reforma 
agraria, integración na CE E, 
libertade de ensino, al.ongamento 
do mandato do Presidente da 
República -7 anÓs-:-, supresión 
do Conselho da Revo luc;:ao, 
reducción do número de diputa
dos, alongamento da competen
cia das Com isió ns Parlamenta
rias, consagración do referén
dum, etc . . A refo!ma é fonda e 
significa un troco sustanc.ial da 
Constitución progresista .Portu
guesa e a sua conversión nunha 
Constitución de · características 
europeas -neocapital istas- con 
fortes ingredintes de español iza
ción. Claramente o fenómeno da 
reforma españo.la pesa no ánimo 
do fider portúgués e de outros 
partidos e mesmo do presidente 
señor Eanes e de sectores do 
propio Conselho da · Revoluc;:ao. 

A nivel sindical, o feito da 
UGT - que manteñen os social
demócratas -especialmente coa 
colaboración -do PS; c9n apoio 
de Alemania- _ganará algLJnhas 
eleccións frente a lntersindical; 
quer decir ·que esta liña sindical 
está encamiñada a enfrentarse a 
liña consi8erada "dur·a", de 
defensa dos trabal !adores, da 
"lntersindical Portuguesa - Con
federacaó' Geral dos Trabalhado
r,es de, Portugal", e naceu a raiz 
da creación da chamada liña 
nova da Carta Aber;a. 

Noutra ~ orde de cousas, o 
goberno _Mota Pinto está a 
propor a modificación da situa
ción da prensa· e demais ll'}ed ios 
de comunicación por concesión 
du~ decreto regulador a imita
ción do sistema francés, a fin de 
volverlle os medios de comunica
ción á iniciativa privada, c9as 
axudas necesarias dada a precaria 
situación da imprenta en toda 
Europa. O xornal socialista "A 
Luta" vén de morrer sen pena 
nen gloria mentras ·o prf. Sales 
.Lour.eiro, da Universidade de 
Lisboa, vén de probar que D. 
Sebastiao morreu na hatalla de 
Aleazarquivir . en libro que se 
presento u ao público. Morreu así 
uñ mito portugués multisecular 

· que mantiña que e rei Sebastiao 
non morre.ra en Alcazarquivir, 
senón que andaba cautivo ou no 

esilio, agachado en Portugal ou 
nun convento de España on de 
a topar: ía a morte. 

Seguirá Portugal a precurar un 
novo sebastianismo pra os 
tempos que corren, agachando a ~ 
perda e procura da sua identida
de nese laberinto de saudade que 
o asulaga hoxe entre o sí e o non 
ao socialismo e á democracia. Os 
ventas europeos e occidentais 
desvían a nao do seu rumbo sen 
decatarse _de que a gran 
descoberta de PortugaJ é o 
atoparse con sigo propio desde 
xa!. 
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·As FRlAS·.RE!;·ACIO._MS .- .. 
HISPA·NO-SOVIETICAS. 

X.A. GACIÑO 

Non se pode calificar prec~samente de ésito o viaxe 
recén do ministro español de Asuntos Esteriores a Moscú, 
viaxe non se sabe ben si promovido. por inten~ións 
eléctoralistas, por parte do partido gubernamental español, 
ou por darlle unha certa . s~lemni~ade ás relacións 
hispano-soviéticas, . restablecidas, a nivel diplomático, 
despois da morte do xeneral Franco. En calquera caso, o 
certo é que da visita de Marcelino Oreja a unión Soviética 
non se derivou ningún- Cílmbeo significativo nesas relacions, 
e o ambiente no que a visita desenrolou, hai que calificalo 
de frío. 

A verda·de é que ese resultado era previsible. A posición 
internacional de España non variou co proceso poi ítico 
aber to tras da morte do dictador Franco. Os intentos de 
face r unha política africana diferente -forzados pola 
re.ivindicación independentista nas Canarias, que escomen
zaba a pla~texarse diante dos organismos internacionais
apenas serviu pra frenar coiunturalmente esa reivindicación 
canaria; e os tímidos pasos de achegamento ao Polisario 
parecen máis producto do cámbeo da propia estratexis 
occidental -dirixida, neste caso, por Francia- que da 
iniciativa española. Somente pode rexistrarse a nova etapa 
aberta con China, a índa que se produce nun momento no 
que os chinos, pala sua estratexia antisoviética, se achegan 
cada vez máis a posicións diplomáticas occidentais. 

O Estado español, xa que logo, está perfectamente 
inscrito na área occidental máis controlado polos Estados 
Unidos que por Europa, aínda que tente integrarse nas 
organizacións supra-estatais do vel-lo continente, e non é, 
polo tanto, estrano que as suas relacións coa Unión 
Soviética non pasen da cortesía e dos intercambeos 
comerciais, pesie a que por exemplo, as boas relacións 
hispano-cubanas poderían interpretarse como un xeito de 
achegamento á diplomacia soviética; penso, nembargantes 
que as relaci.óns con Cuba respostan a unhas circunstancias 
históricas e tradicionais concretas, que nada teñen que ver 
co encadramento occidental do réxime español (tanto no 
tempo do franquismo como no da monarquía actual) . 

O terrorismo parecía ser un dos temas principais que o 
ministro español poidera tratar en Moscú, sobor d~ base de 
que algú ns dos grupos que loitan dese xeito contra do poder 
no Estado español poderían recibir -segundo algúns
axu da soviética, ben directamente, ben a través da Arxel ia. 
Pero non parece que ese tema se abordara nas conversas 
Oreja-Gromyko, alomenos do xeito que o dirixente español 
quixera. Tampouco parece ctue sedera especial importancia 
ao feito de que Madrid será a sede da prósima reunión da 
Conferencia Europea de Seguridade, cecais porque a Unión 
Soviética teña a certidume de que España non é un p~1ís 
decisivq no contesto da Conferencia, a que resl_!lta máis 
eficaz tratar os temas máis conflictivos desa Conferencia 
coas primeiras potencias europeas ou con Norteamérica 
directamente. 

A única proposta seria que a Unión Soviética lle fixo ao 
ministro español .:_como, no seu día, lle fixE\ra Fidel Castro 
ao presidente do goberno español- é a de que España non 
se integre na OTAN, o que ven demostrar que interesa máis 
como obxeto ·que como suxeto da poi ítica internacional, e 
que as grandes presións internacionais quepa.recen moverse 
sobar do · proceso poi ítico e~pañol baseanse máis nesa 
cons'ideración que noutra. O feíto, nese senso, de que os 
dirix.entes españoles non saiban tjar unha resposta clara 
c:ando se lle plantexa o tema, parece demostrar que o actual 
goberno español tén xa· decidida a sua integración n~ 0! A~. 
-máis antes ou máis tarde- e que si non o fan publico e 
porque· temen provocar unha polémica interna prematura. 
A recén aprobada Constitución española, por outra banda, 

· permite chegar a acordos internacionais de todo tipo 
cáseque sin contar co Parlamento, e menos · a índa co pobo, 
polo que é lóxicó que ao goberno español non lle interese 
unha polémica que deterioraría a sua . imaxe, cando a 
decisión pode tomala no momento oportuno e sin 
consultas. 
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'ATLETISMO 

XII Trofeo Concello de Cangas de Morr·aio· 
A base sigue a facer de Jnónton 
Domingo día catorce deste mes que <;ind.amos, celebrouse 
en Cangas a XI 1 edición do campeonato de atletismo 
polos trofeos que patrocina o concello da devandita 
vila mariñeira e no que teñen sido vencedores 
ao longo .dos doce anos da sua vida, 
as mellares figuras do naso atletismo: Carlos Pérez, 
Alvarez Salgado, Tasende ... deica esta hora 
en que Estanislao Durán xa vai pola terceira 
vez que resulta trunfador da proba grande, 
onde este ano a comision organizadora trouxo 
com o "vedette" ao corredor chileno becado polo seu 
p.aís en Madrid, Alejandro Silva. 

As probas tiveron primeiro a 
participación dos rapaces na 
edade escolar, unhas probas nas 
que se tenta facer popular e 
part icipativo un deporte pra o 
que os nasos cativos semel lan 
va ler cáseque todos e nos que 
non hai outro linde que a edade 
de q1daquén; esí, fóronse esta
blecendo as difrentes catego r ías : 
alevlns, infantís, cadetes ... , am
balasduas en femenino e mascul i-

no. Pois ben, á volta de doce 
anos -unha ducia debe dar para 
adeprender e moito- os rapaces 
siguen a participar e a correr 
nunha clara desventaxa, nun 
desconocemento cáseque total 
de cómo se debe · artellar o 
esforzo, de cómo facer uso da 
intel ixencia e non spmente do 
corazón, de cómo pectrar a boca 
e tomar o ai re pola nariz, etc . 
etc . Así as causas, púidose ve r 

O·,armiño e a donosiña 
Cando se fal a do arm iño, 

cadaquén record a os mantos dos 
rei s, que d isque se facían co 
pelexo des tes animais. Nefeuto, 
sabo r de todo prá cort e dos 
zares rusos, amais de pra os 
Lui ses de Francia, chegaron a 
facerse mantelos com11>letos de 
arm iño, mantelos valiosísimos e 
que levarían unha enorme 
cant idade de pelex-os, pois este 
ani mal pouco máis é que a 
conocida donosiña, medindo 
entre trinta e corenta- centíme
tros. Prec isamente por esta 
semel lanza entre armmo e 
donosiña (tamén chamada don i
ña , denociñ a, garr idiña, don icela, 
e outros) , trataremos de fa lar de 
ambalasduas especies por ver de 
establece r unha d ife renciación 
que convén saber ós labregos, 
cazadores e a ca lqu er persona 
ama nte do campo, po is m entras 
--1 ue a d oniña esta repart id a por 
toda a Pen ínsua Ibé rica, o seu 
curmá hab ita som entes na 
estre ita fra nx a nor teña que 1 inda 
cos Pir ineos, co siste ma Cantá
br ico e co Macizo Galaico, 
fallando en toda Europa na zona 
de influxo medite rráneo, cecais 
por gost ar dun clima máis ·frío. 
Precisamente por ~sta rareza, o 
armiño é hoxe an imal protex ido 
po.la Lei, estando prohibida a sua 
captura en calquer época do ano, 
cau sa que non ocu rre coa 
donosiña, animal máis abondan
te. Este mamífero no inverno 
muda o pelexo, que ·pasa a ser 
branco, ás veces na sua totalida
de, agás o estremo do rabo, que 
aparece en calquer época do ano 
co ma un pincel negro, senda éste 
0- detalle básico pra diferenciar 

~ estas especies, pois a gaFridiña 
carece del, sen do de cor 
acastañada polo lombo e branca 
polo papo, peí to e ventre, o 
mesmo que.di armiño cando non 
tén o "gabán" invernal, amais do 
tamaño, pois aquela e algo máis. 
pequena (entre vintecinco e 
t rinta centímetros). 

O armiño é un dos animais 
piar conocidos a nivel popular, e 
hastra hai moi poúcG> tempo non 
~ sabía eón seguridade ~a sua 
Presencia na nosa . terra, pode 

qu e en parte poi a sua semel lanza · 
coa donosiña e er.i pa rte po los 
seus costumes noite iros, anque . 
tamén esiste a posibilidad e de 
que chegara· aquí en épocas 
recéns. Este é un punto escuro 
que, coma tantos outros, se 
clarexará cando cazadores, pes
_cadores e outras xentes en 
co ntacto d iario coa natureza 
conozan e diferencien os seus 
habitantes e colaboren cos 
naturalistas, pois hai traballo pra 
todos. 

O armiño habita máis lonxe 
do home que a sua parénte ; 
gastando sabor de todo das 
ribeiras dos ríos e regachos. 
Personalmente vímolo · nun par 
de localidades á beira do Ulla e 
tamén ternos datos da sua 
esistencia na desembocadura do 
río Anllóns. Bias Aritio, na 
"Vida y costumbres de los 
mustélidos español es' '"; publica- · 
do polo Min isterio de Agricultu
ra, cita a estes animais en 
Vilagarcía, Valga, Guitiriz, Si 
güeiro, La iño, A res, lri xoa e A 
Estrada, e parece ser que non a 
hai na mitade da provincia de 
Pontevedra nin en Ourense. Al í, 
perta da auga, busca entre 
xuncos e baixo das canaveiras 
peque nos mamíferos (ratas, cor
tas, farapreseiras, etc.) e tamén 
axexa con arte ós páxaros, non 
despreciando os lagartos e 
cobras, caracoles, rás e insectos e 
a índa papa materia vexetal, 
sendo todas elas presas tamén da 
donosiña, se ben ésta, por vivir 
perta do home tamén ás veces 
rouba ovos, pichóns ou pitos, 
polo que pode non ter boa fama; 
pro esto ñon é habitual e v~se 
mirada con . simpatía polos 
aldeanos, que por outra parte o 
temen e evitan o seu contacto -
por consideralo animal velenoso. 
Esta creencia débese á rapidez 
con que este minúsculo mamífe- . 
ro mata ás suas presas, aírida ás 
de superior tamaño, debido á sua 
perfectisma técnica de caza -que. 
a leva ·a morder nas partes máis 
vitais como a xugular ou o bulbo 
raquídeo. Coa suá axi lidade e · 
val-entía, enf~éntase hastra co 
home, coma sucedeu nun caso. . 

como nas probas non ganaron os 
mellares senón os máis prepara
dos, que vén senda unha causa 
ben distinta. Pra Gonfirmalo, 
faremos axina unha reseña 
biográfica-deportiva de cada un 
dos vencedores. ldes ver como 
aquel o tan olímpico de o 
importante é participar" tén as 
suas lindes e a sua seriedade, 
Uflha trampiña verbalista na que 
non poden ~air xa máis estes ' 
nasos rapaciños nin quen, se 
cadra de boa fé, os pón en lista e 
en pista. 

Gal icia con ta ou debe contar 
'cunhas federacións proviriciais 
de atletismo. lPra quén, ao 
servicio de quén están? lDos 
equipos federados somente? 
¿Qué participación teñen estas 
federacións no ensino deste 
depo rte nos colexios estatais e 
sul iño ben o de estatais? iOue 
non hai cartas! N~ r;os fagan 
rir . A xen t e destas federacións 

que .conocemos en Rebordelos 
de Baidaio, onde nun pechadc¡ 
con alambrada de galiñeiro 
entrou un destes animais e lago 
non foi quen pra dar saido e p·ola 
mañá os paisanos qu1xerona 
matar dun tiro , pro debido á sua 
axilidade éralle·s imposible, en
tón, un deles entrou cun .pau, 
pro brincou hel a donosiña e o 
home tivo que sair á carreira, o 
que aproveitou o bicho pra 
fuxir. A pesar delo, se non se lle 
molesta son animais pacfficos, 
pois certo día camiñando con 
Carlos Pedreira por unha pista 
perto de Seoane do Courel, a 
dous metros escasos apareceu 
unha donosiña, que, anque nos 
viu, non deu mostras de 
desconfianza e pasouse ulindo 
aquí e acol á Giante dos nasos 
abraiados oll Ós. 

Como xa indicamos, habita a 
donos iña no entorno do home, 
véndose correr por muros e 

valos , meté nd ose polos má is 
m (nimos buratos, pois o se u 
co rpo longo e as su as cortas 
patiñas pe"rm ítenl le pasar por 
lugares inverosímiles e nin que 
decir hai que eliminan gran 
cantidade de ratos e ratas, 
colándose nas suas garidas, e 
hastra siguen as toupas nas suas 
toupeiras·, habendo científicos 
que calculan que un soio destes 
an imais pode eliminar máis de 
dous mil roedores ao. ano, e nin 
tan siquera autores cinexéticos, 
coma España Payá a· consideran 
perxudicial, anque en moitos 
lugares, cando as ven, afuman os 
buratos pra facelas marchar. 

Polo seu tamaño, amb.as 
especies teñen moitos nemigos 
naturais, pois deixando aparte o 

. tiome, son presa dos restantes 
mustélidos {t.ourón, marta) e 
outros -mamíferos cazadores 
coma o raposo ou o gato bravo, 
e tamén son moi perseguidos 
polos cans. Tamén as aves de 
rapiña, ainda non moi grandes 
coma o gavilán ou o miñato, 
mátanas · -e máis aínda as 
noifeiras, coma o moucho real 
.o u a cunJ'xa , prás-'que -son p.resa 
fácil. · 

PATIÑO 

debe deixarse · ver moito máis 
que á hora de controlar as 
marcás, dirixir polos micrófonos 
aos atletas ou aparecer na . 
entrega dos trofeos. Se- se que r 
contar cunha grande morea de. 
rapaces participantes, se se quer 
facer do atletismo un deporte 
popular a todos os niveles, 
dé.bese contár moito antes cunha 
planificación axeitada nas esca
las de E.X.B-., onde non ha fallar 
o · nen o, . anque agora sí falle o 
adulto, capacitado, sabedor, 
coidamos que pagado, por unha 
Federación Estatal de deportes 
que anda por ahí adiante e non 

.s,e lle ve senón nos días de festa. 
iOue cousas! 

Irnos ver agora xa con qué 
medi.os cantan as rapazas e 
rapaces que foron os trunfadores 
neste-XI 1 trofeo de Cangas. 

Cadetes femenino: Marí Xosé 
Sabuz, do 81ub Celta de Vigo; 
trece anós; entrena todos os días 
menos os sábados, no estadio de 
Balaídos, unha hora diaria. 
Cadetes masculinos: Xosé Lois 
Núñez López, cato rce anos, de 
Lugo; na lista do Club Celta; 
entrena todos os -dí as en Lugo 
duas horas diarias. Femenino
xuvenil: Fátima Paz Gago, 

. rapaza de daz9sete anos, de 
.Santiago, nas listas do GUA; 
"entrena tódolos días menos os 
sábados , duas horas diarias; no 
78 foi sesta nos campeonatos 
absolutos do Estádo celebrados 
en Madrid; co seu equipo foi 
·cuarta · nos campeonatos do 
Estad o _por Ciubs . Xuvenil 
masculi no : Xosé Vicente Fer
nández Ü?árr.ez, rapaz de Teis, 
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Vigo; dazase t€ anos; do Celta de 
Vigo, entrena todos os días de 
unha hora a unha e. media 

. diarias; terceiro do ~stado eñ 
c ross xuvenil; récord provincial 
nos tres m·il met.ros; ganador da 
fase de sector estatal xuvenil; o 
catro de febreiro vai correr en 
Oviedo nunha fase de sector; o 
seu · grande desexo nesta hora é ir 
a Sartre, en San Sebastián. 
Junior masculino: Ernesto Ro
dríguez Rodríguez, dazaoito 
anos, de Vigo; dende hai dous 
meses fichado polo Celta, 
procedente da Sociedad Atlética 
de Vigo; primeiro xuvenil en 
cross provincial; campeón pro
vincial junior {rapaz sumamente 
tímido e cunha fonda presencia 
galega no decir e nos xeitos). 
Ser1iqrs: -Estanisiao Durán C.alvo, 
de Abelendo, Moaña; entrevista
do pra A NOSA TER RA no 
númaro 15; vencedor sin com- . 
plexos di ante do chileno Silva; 
"foi unha carre ira moi bonita", 
d íxome ao remate por toda 
soberbia; Carlos Pérez .confesou
me que, .xa ha.i alguns anos, el 
pronosticara que Durán era o seu 
sucesor. Non houbo erras. · 

Velaí pois o trabáll o de 
cadaquén. Como ben di o dito: o 
que sementa, recolle. Que 
ninguén colla enganos. 

PINTOR 

. P/D .- Dende A NOSA TERRA, un 
viva ben grande pra Man9el Augusto 
Alonso, do R.C. Celta, que cos seus 
corenta e oito a·nos fixo sesto 
competindo honrosamente cos mozos 
de vinte. Ben merece, por el. unha 
cunea de ribeiro . 
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Uns días despois de introducido o énxame ha col mea, 
ía de ·vez en cando botarlle untia óllada pra ver,·"como ' 
tr-aballaba. Polo xeito de entraren e sairen as abellas, xa 
pode un facerse unha ideá de como n:iarchan: se teñer:i nai 
ou non, -se é vella· ou nova, etc. Na noca col mea, as abellas 
salan cun entusiasmo sin 1 ímites e chegaban cargadps 
cunhas bolas amarelas vermellas nas patas, Daba gosto ve!' 
esta enxurreira de abellas que non facían caso dun e · 
alguen dixo: "Mira que cargadas de --mel veñen! ". Pois 
non é mel ! O que tran nas patas é o polen ou fama, a 
sustancia masculina producida _nas ante(as das froles e que 
ao entrar nos óvulos, a parte .femenina de esas mesmas 
·troles, realizan a sua fecundación dando orixe .. á semente. 

AS ABELLAS, 
1 NS ECTOS -POLI N 1 ZA NTES 

No caso. do trigo, do millo e dos piñeiros, é o vento · 
quen transporta o pole_n, pero no caso da_s fro iteiras, 
eucalitos e moitas outras plantas, é ne.cesario que 
interveñán as abellas. Se se colle unha raxnillei'ra dunha 
pereira che-ia cle fro les e se cobre ctm tecid o de tul que 
impida 6 paso das abellas pero non do vento nin do sol, a 
devandita ramilleira non dará froito, porque as abellas non 
pu ideron chegar ás fro les que estab'an dentro. Este proéeso 
da fecwndación por ·meio do polen, propio das plan-tas 
superiores, chámase polinización . As abeHas actúán como · 
insectos pol'inizantes . nos 'éultivos de amendoeiras, · 
_pexegueiros, ·cerdeiras; alfalfa, trebo, •. xi.raso!, etc. e 
calcúlase que o valor de este traballo é máis de 30 veces o 
valar do mel, cera e polen xuntos que as abellas producen. 
Vexamos un exemplo: gracias ás·abellas, o trebo (tamén o 
x irasol) dá tres veces máis semente, coa que ·se poden 
sementar máis campos e obter máis pastos . pró ·ganao, e 
consecuentemente, máis costeletas de xato ou de vaca. 

Grácias a_s abellas, a maior parte. das plantas silvestres 
poden criar sementes e propagarse, impedindo a erosión 
superf icial do chane árrequecendoo con materia or gá nica, 
cr iando capas de terreo cultivable, . e manten-do a vida 
si lvestre de pax9ros e an imais. Aqu 1, o beneficio que nos 
proporcionan os insectos polinizantes (en especial a 
abe lla) é sinxe lamente incalculable. · 

\ Nos EE. UU., o país 1 íder da técnica e investigación 
1 -

' · 

da terra asabaUada . 

XOSE SEOUEIRÓS SESTELO ., . -

apícola, .e~ta~nse pagando 14 déillar.es·:- pol~ aluguer de cad::i 
colóriia . de · abeUas pra polinizar:. nas -- plantacións di; ' 

·amendoeiras. o apicultor, con levar a1í as suas colmeas· 
durante l:ln mes escaso, gana -eses· 14 dólares -por cada 
col~mia, lsira contar .. 9 mel .e o pole¡;! Déspois lévaas a 
outros. lugares:· á floración do larar.i~xeíro, poñamos por ~ 
caso. 

COMPOSICION DO P.OLEN 

Dado · q'ue 6 polén é· o ·elemento focundante das 
pi.antas, · rion é- de esfranar que elas ' poi'íah ·na sua 
_elaboración todo -o seu esmero, . e seña -xa que Togo o seu 
' prodwcto .máis rn<quintado~ 8 mesmo-. análisis químico 
amostra que O polen é un C-onc-entrado de proteinJS, 

·aminoácidos libres, .rninerais _(Ca, P, Fe, Na, K, Al, Mn, 
· Mg, S, Cu), vitaminas (ácidos pantoténico, nicotínico, 

- ascórbi~o, · tiamina, rivoflavina, ' etc.) e - enzimas ou 
. fermentos. As abell·as · utilizan o polen pra elimeñtar ás 
suas crías, pr-a que ' fagan corpo, e despois pasan, 
paseniñamente, a consumir mel, o alimento enerxético. 

;\ 

0 Unha -color:iia puxante de abellas chega p recoller máis 
de 40 kgs . . de polen ~- ao '-ano, e o inxenio dos homes 
matinou d.1..fnhas t rampas en forma de peite de-·tal xeito 
que ao entrar a abella na colmea vaille peiteando ·as 
·bofíñas que lev·a n·as patas e va·n caindo nuilha cunea. As 
abellas, ao ;,observar" este fenómeno, pasan a recoller 
unhas -pelotas máis pequenas en ·cada viaxe. 

Ese po.len caído na cuAca pódese e'iitón comer e 
notarase un sabor intenso-soave, a_gre-doce ·non doado de 
d~finire. · 

O POLEN, 
O ALIMENTO. MAIS SAl1DABLE 

-- Agora chega o mellar do asu nta: Se un. nena' anémico 
~se trata con polen, rexistrar-á un aumento ihtensivci d os 
glóbUlos vermellos no -sá:n-gue. Sean vello oü conval ecente 
_toma polen, · ebservarase · un remozamento no table ou 
recuperaci6n nioi rápida, sin que haxa o máis leve sinal de 
intolerancia. · - -

·convén ag~ra- sinalar senlleiramente que entre -ou·t"ras · 
bondades o consumo de polen -per:-mite: reéuperación dos 

O VELLO DO CRUC~IRO-

Historias ten Galicia moitas 
delas esquencidas e iño radas, 
senda a nosa térriña tan pracen
teira de sabor deleitoso moitas 
delas~ como ten de auguri0s 

'tiña. por persoas indignas, poi· 
Aon ter- amor -ó prfo<imo. O filio 
maior era do mesmo parecer ca o 
pai, namentras o S€U irman era 

. sentementos. Esta' _que vou a -
contar é unha delas. 

. un xan deles; onde non lle daba 
creta á- ;poi ítica, pofo que 'o 
señor abade tiñao coma .uMha 

· persoa "de ben, anque era uri_ bo-n _ 
mocefro... Aos 29 · anos de 
casados a Xaqu í n morreul 1 e , a 
muller, botando moitas bágoas 
por e!a, como tamén os veciños, 
que lle querían loucame.nte. 
Nembargantes fo ron pasando os· , 
d.(as e na casa somente sentías e--. 

e1:,i n profundo s'enti.mento .de. ·door 
- __ e ab<:itimento. Da noite prá 

manan, d~spois de moitas 
r:evoltaduras_ amenceu o 14 de 
abril, e con el· o tru'nfo da 
Segunda. _-República- Española. 
Xaquín e o fil lo entre a ·pena e'- a 
soidade, brincoulles o corazón 
ao .ver o réximen que · eles 
d~sexaban, e aindq puider;on rir 

.' 'Un pouquiño. MÍñas xoias... · -·· 

estádos de debilida-de fri'ica e ;,,ental, - norm~liiación das 
funcións hepática ~é intestinais .(ao parecer o polen é a· 
mellor-: terapfutica conocida prós desarranxos intesti nais 
e~treñemento e diarreias crónicas) e o aumento do leit~ 
maternal .. O seu uso tamén se recomenda na diabetes, en 
psiquiatría, na impotencia, prós nenos retardados. 
favorece a.cicatrización das úlceras internas. E vigorizante 
e estimulante. O descobremento de h9rmonas gonadotró
piGas no polen ·da palma datileira xustifica o uso que fan 

·del -'0s beduinos pra tratar a esterilidade. 

OS AUMENTOS l\llAIS COMPLETOS 

En fin, non se conoce un alimento proteico-vitamín ico 
máis completo., tan favorecedor da saúde, e así se esplica o 
alto precio que se paga polo polen nos países adiantados. 
No Estado español, concretamente, má is de mil pesetas o 
kilogramo, e só e derradelramente que se lle está dando a 

. importancia que merece. O polen e o me!, xunto co leite, 
a levadura da cervexa e o aceite do f ígado de bucallao, 
amósanse como os máis completos e concentrado s dos 
alimentos que esisten. 

O POLEN, 
FONTE DE LONXEVIDADE 

Ainda máis: un estudo feito no Cáucaso e no Val de 
Vilcabamba (Ecuador), lugares conocidos polos moitos 
anos que adoitan vivir as suas xentes, chega a conclusión , 
de que alén da d ieta vexetariana, ausencia de esprito 
competitivo, e do "stress" ou fadiga mental, asimesmo, 
ausencia da xente gorda, é o polen presente na dieta de 
moitas desas persoas Ul"l factor decisivo da sua remarcada 
lonxevidade: 

Pra tomar polen, pódese empezar coa dosis dun 
cullerín do café ben cheo deica chegar a 3 culleres da sop~ 
ou ainda moito máis, sin a máis_leve contráindicación. 

Aíndá que rion faga gracia relembralo: o tabaco e o 
alcohol queiman implacablemente ªº individuo: envelle
cen . Trocar o tabaco po lo pelen e o alcool polo mel sería 
marcar un grandísimo tanto. S.airían perdendo "Tabacale
ra" e o farmacéut ico, pero a sua saude agradeceríallo. 

buscar auga por un reg'Lleiro qu 
de cote por al í había, cando oi u 
que lle daban o alto, quixo fuxi r 
pro non puido porque lle 
puxeroh a pistola no peito. Ao 
outro día ao cantar dos galos 
aparecell todo cheu de sangue, 
morto ao pe dunha silveira. 
Xaqu ín desfací ase en bágoas ~e 
suspiros, que de nada lle vale ro n. 

·Había un vellif-ío que na sua 
mocedéide fora tan valenta coma 
de bon corazón,· e t an ledo con:ia 
agarimoso prás mozas nos- roma
xes, así toleaban todas por 
botarse unJios bailes con ~l. 
Xaqu ín erp . o seu no me, 
conoc_ido por "o longo" p61o 
corp·o -que tiña. Un día coidando _ 
o gando nunha chounsa onde 
~había unha rapaza coi dando o 
dela namoroUse fortemente da 
mociña, xurándoseo seu cariño; · 
así foi, tratándose o casamento 
que foi de moita fartura na casa 
dos pais dela. Tiveron somente 
dous filfos que era como duas 
rosiñas, e na escola co tempo 
adeprenderon mor axiña a ler e -
escribir, tendos o señor m·estre 
en moita estima. Xa mociños 
axudábanlles aos seus puis nos 
traballos da terra, moitas veces 
afástigado's .pola moita labor: Os 
país lebábanse coma duas pombi
ñas. A rríuller era moi relixiosa 
entramentras que o Xaquín era 
de ideas socialistas ·dende os pés 
a cachola, d'abanl le noxo os 

Axiña foi nomeado alcalde da 
aldea, cargo que. durante moito 
tempo foi de moita utilidade : ds 
señores ·entón tiñan pa.rolas pra 
el malignas a mi udo desexánd o-
1 le pra - il . todo o mar qu·e 
pu i€leran. Estas reunió ns celebrá
banse ·na casa do abade, por ser 
contrarios· ao réximen. ipr~ as 
causas na vida cambean! , 
despo is de lo itas nos pobos, 
oiuse dunha subrevación en 
contra da Repúb-lica e así foi . AO 
arn ncer do 18 de xulio, de 

tristei-ra · memoria en 1936 éleu . 
co~enzo - a Guerra Civi l;,' ·que . 
lembr'amós moitos de nós coma 
sé fose ~hoxe. Xaqu ín e o seu 
filJo fuxiron , pró monte á 
percura dun burato, . f~cend'o 
vida por m0ito tem'po embaixo 
dunha gran canteira 'metidos no 
fon.do dela, fuxindo dos faianxis-

tas que · antfaban doentes en 
busca deles. Ün -- curman do 

O probe do vello sigui u 
vivindo na coba da canteira que 
era moi fonda cuberta de silv as e 
cun forte carballo aos pes, onde 
facía a vida cal ermitaño. Ao dar 
fin a guerra saiu ao fin, e como é 
lóx'ico botáronlle a man .su'frindo 
u~ consello de guerra que ó ' 
condenou a: q1tro anos de 
prisión, porque . n'on lle. a topa ron 
ningt..1nha causa, namais ca por 
ser alcalde na República. Sal iu e 
ao fin foise á sua al.dea onde 
todos ..... ps veciños o recibiron cos 
brazos abertos. Vivía nun caseto 
porque os traidores deixárono 
sin nada vivindo soio do que lle 
daba o seu bon curmán. Polas 
tardes iba ·tomar a raiola ao pé 
dun · cruceirci ·lem-brando - ás 
·tristuras · da sua vida, da sua 
muller e dos seus fülos, _do que 
foi morto des'pois !de moi tas 
vergalieiras e do o.Utro filio que 
morreu' no frente de- Astur ias. 
Esta t risteira h-istoria pa?OU no 
tempo do franquismo, tan soiq 
por ser republicán. 

' ~caciques e os fidalgos porqu•e 'as 
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Xaqu ín nas noites ' escuras 
·espoñéndÜSe ad perigro, levába~ 
!les unha bola de pan centeo e 
Jn queixo. Así que foron 
pasantjo· algunhas noites a sorte 
virouse pró rapaz, cando agactía
do un~a · r;ioite de luar _, indo 
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DA A.RTE~ E DOS XEITOS 

CRUCE IROS 
NA EMIGRACION 

Dende as encrucil_ladas .parten 
o~ camiños que "tanto levan ás... 
lefras, ás vi las o·u ás feiras como 
tamén á emigración: Noutrónte 

. foi o Porto dé Vigo, Hose é a · 
Labacol la. Pasa·n os . dí as e a 
emigracipn sigue a ser a resposta 
política dunha economía fascis
ta ; imperialista .. Gal icia -s igue a 
espartar carne humana a precio 
moi barato. 

Na emigración .vaise boa parte 
de · Galicia, o seu ser esfa rélase 
polo . mundo e cando il van os 
costumes, a tradición, a fala, a 
forza, o traballo dunhas vidas 
feítas e afeit as pra unha terra 
concreta. 

Os cruceiros, esas enseñas que 
gaban nos camiños, que son os 
pregoeiros dos vellos cultos, de 
roubos e violacións, de crimes, 
martes, traxedias. Man ifesta
cións da grande fa rtura creativa -
do noso pobo, ta mén te rán sua 
represent ación nos catro pun.t os 

·.andando aterra· 
VIAXE 
AVILAR DE DONAS 

d isa . gran encruciHada da Rosa, 
"dos Ve_nt os. Cruceiro~ d~ ped rc.a . 
. que podemos o·l-lar en -Mo'ñtev i, 
deo, asegÚf! sab~mos polo libro 
de Carl os " A. Zubil laga "Los 
crucei ros del . Montevideo anti
guo" .. Obras de granito que 
atravesaron o , Atlántico para 
chegar ao alénmai-, levados pala 
·man ·dos i'rmáns Xosé e Lois 
. Fernández Bermella, paisanos 
das terras de Amarante, alá polo 
Carbal liño, antre o . lexenc;lario 

. Puzo do Lago e Señor ín . . Ama
rante, iglesario, camposanto e 
derrubacl'a rectoral áo p.é dun 
cast~o, lugar ao que ainda non · 
hai moito acodían os ofrecidos 
poi a Semá Santa pr~ / a~istir á 
función do "Desenclavo". Nos 
ermos de toxo e de carquei xa· · 
érguense os cruce iros poi icroma
dos .e bariles no traballo, sin má is 
campaña que a carriza e os 
paxa ros. Ollar aquil abandono 
nas 1 imieiras da destruci ón é algo 
que aos que somos de por al í 
có rtanos o co razón. Non é pra 
menos, ma}s compre fa cer a lgo 
ax iña. 

pé do regueiro de Portas, con 
temprando ó lonxe as ped ras 
románicas de Vilar de ·Donas, 

1 ndo de Lugo a Compostela debe ter o seu engado. Nunha 
polo Camiño Francés, ó chega r ó' longa perelinaxe cm aliv io as í 
lugar de- Por tas , óllase, fermosa, incruso é saludable. 
maxestuosa e soitaria, a ei rexa · A ei rexa -de Vilar de Donas é 
de Vilar de Donas. unha xoia- da nosa arquitectu ra 

A paisaxe de Po r tos, chea de re_I ixiosa. Baixo das súas bóvedas 
pequenos outeiros cubertos de foron enter rados moitos fidalgos 
monte raso, que ardeu hai un galegas: Ulloa, . .Piñeiro, Varnlá,. 
vrau ou dous, non semella Se ixas, Gaioso, os cGndes de 
galega. E un ha paisaxe núa e Amarante, toda .unha longa lista 
fosca, animada por un pequen o de xentes que adicaron as súas 
regato que me gustaría contem- vagancias a protexer os rnmeiros 
prar nestes d ías de grandes e que peregrinaban a Xerusalém de 
pertinaces choivas invernales. Ocidente. Era o seu xeito de 

O regato de Partos 1r1a, exe (cer a cabaleiría. 
mus ical e cantador, decíndolle · · O máis importante da eirexa 
unha muiñeira ás penas _dos dos de Vilar de Dona.s son as súas 
outei ros veciños e que escoita- pinturas morales, feitas na segun- _ 
rían, gustosas e compracidas, as da mitade do século XIV, 
señ oras donas pintadas no ouso re inando Xohán l. lncruso pode-
do Vil ar. O río, o pequ eno mos afi .rmar, sin lugar a dúbidas, 
regato, é a voz destas terras que se t rata das máis importan-
soed osas. tes e fermosas pinturas. murales 

. Nest es luga res isolados, según que ternos en Galicia. Especial-
nos enseña o "Códice Calistino", mente as donas que dan nom e ó 
os pereg rinos a Compostela su- lugar. De .duas delas dí a xente 
fr ían o asalto• dos bandoleiros e que son os retratos das fundado-
de " desvergoñadas meretrices, ras do convento. Es.tán represen-
coas que o demo lles tendía as tadas con amplias' e complicadas 
súas malvadas redes". De todos tocas, un ha dfefrente da outra e 
xeitos cederá tentación da carne unha frol entre.as dúas. As don as 
-que tén as súas esixencias- ó teñen as tes.tas Jixeir'amente 
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século XVl .11 'd e~ xar á ir pa rar 
dous·-' dos _ seus .cruceiro's"' pr·á 
Mont€video, arti sta de. ··man·s 
(i.zgaira·s que tivo sana e 'cret a 
anónimos. No Cementerio Cen-_ 
tral. está un cruéeiro que fai .vi xía 
ás tam bas dos irniáns -Fdez: 
Bermella: "Sepulcro ·de .. Luis 
Fernández Bermella, natural de 
Santa_ María de - Ama rant e en 
Galicia ... " . lste é o .epitafio ·que _ 
se le ·· n'a ·laxa. ·de marbre ... 
"Amarante en ·G·alicia'. .. " Terf 
moito pra cavilar isto, é a voz dé3" 
identitl ade que gervive máis alá 
da marte. . ~: · 
· Q. ~ Cruceiro do Cristo. do 
Cordón vén. ser outra proba das 
fundacións que os irmáns Fe r-

. ná~dez Bermella fixeron .nunha 
i;_erra que non era a s.ua. Cruceiro . 
'que se - ergue n un · gaio de -
camifíos, alá po ló "Camiño Real 
al Moaldonado" e qu~ no seu . 

POR FE UPE SE NEN 

tes "gacbupíns" que tiv,e1:on qu e 
ir facer . a américa a fins do 
século ·XV 111. . Hom iños que . 
rrforr~ron rillados. pala sua n\orr i
ña, o mesmo que .... moitos ou~ros 
qu e pausan alá, no ·camposanto 
-d~a Chacarita en Büenos Ai-res, 

'. bai xo da ·capeliña que tén tamén 
"o cruce iro que o escu ltor Asorey 
trabal'!Gu coa .millar arte . Crucei
ro qué no· seu-ba ral repro·duz ·a
vicia do emigrante · que tén qtie 
fuxir da sua Patria. A Vir.xen nai 
"acoll.e n_-o seu colo ao Cr isto 
redento r morto .... ise Cristo pe
queniño nos brazps dunha hai. 
Na te rr2f da Chacarita · 'está 
Castelao, estrela, gu ieiro e cru
:ceiro de espe ranza dunha Nación 
nasa, emblema db nacion alismo : 

. _ pede-stal barroco de ixa ler :· "Ano 
de 1880 á devoción de D. Lu'is y 
don - José Fernández, natural~s 
del Reino de Galicia1

'. Gal icia 

Os cruce iros de Amarante .son 
como ca l isquer out ros- cruc~i ros, 
pouco teñen pra lle ter envexa, 
obras dun maestrn que traballou" 
na comarca da boca rrfü.eira de 
Maside, autor tamén que terá o 
mérito de qu e polos remates do · 

"Eu dígovos que os galegas soio . 
impoñeremós respeto éando se' 
n~ considere _c apaces de tronzar 
os vencellos que nos xunguen a 
Hespá ña". -Poida. tamén -que ise 
d í a os cruce iros,"" de Amaran te 
esieñan a saiyo, día no que 
tampuuco haberá emigrantes. 
Gal ici a é ric a en todo , g pra 
to dos . 

: · . "-~; 
inc l inadas_-eomo s1 asp11 a_1 a~ o 
recendo da fro l. Deb'ai xo . este 
letreir~: "Dios vela en mi". O 
povo tr'aduciu os caracteres g.óü
cos da inscripción decindo que 
eran os nomes das donas: "Dona 
Vela e . Dona Elv ira" . O. poeta 
Alvaro Cunqueiro, ·. hai' anos, 

est á presente na· ~ obr a . e nos 
s~ntimentos distes homiños, di·s-

-1\·1. HORTAS VILANOVA 

escr:ibeu un fe rmosí.s imo ' ~ ron- nam en tras envell ezo: · Le 
deau" qdicado a .estas donas do temps, le te mps s'en· va! 
.Vil ar, que comenza con _. este o· tempo fuxe como fuxen as 
verso: augas do regato de Portas. E no 

lse vento de seda ·é. 0 .tempo corazón do home fro Ieee un ha 
que pasa. o poeta compara·· as '.OSa que .-se chama me.lanconía. 
grandes tocas das · donas con· - De ca ra a Santiago de Com-
volvoretas -xigantescas volvore- postela é antes de chegar a Palas 
fas - qu.e abon·an as ra·iolas .do de Rei está Lestedo e, na sµa 

_sol. Outra dqs estrofas do "ron- ei rexa parroquia l, Santiago vest i-
deau''. con ta 8 salgue~ ·. deste do de pelengrino. Como d€be 
)S:eito: ser. 

Vi.la r de Donas queda na nasa i Ei, doras do Vi lar! i ErgueJ 
lembranza cun recendo de lenqa. 

de os . finos rostros e sorride que 0 testo do "Códice Calistino" 
aAdan galán~( -.de . corte "" coii ;e; I ista e o testo de Cunquei ro , 
soédapes de vós! f\gas que _ 

f . d 1 ' d - . nimbado.dun delicado romantis- . pre ira es ve os morrer e amor. - ·· · · · 
mo, dannos a clave do 'mister.io O_ "rondeau" ae ' Cunqueiro--

rematá con· éstes ·versos . ines- que· é -Vil ar. dé- Donas. Un 
· -- miste.ri.o variado c'omo a mesma quencibles: 
L'envoi vi da, 
De todo los amores 0 vosb Ademáis das donas, ás que 

am·or escollo: - fi xemos referencia, na eirexa do 
· mÜfas donas Giocondas, ; en Vil ar hai· m<?itas e moi importan-
vós olla_ tes causas .que ca,nte.mpra r: un 

todalas damas qu~ · fornn nu ret.rablo de .,, pedra román ico·. Das 
pa ís, pintúras. murales destaca un 
· unhas brancas camelias, outras "Cristo, varón de Dores" e unha .... 
frole's de lis-. deliciosa "Anunciación". Pese á 

Le temps s'en vaJ Ou dádes- restauración que se fow · ha i 
me is~ bicQ. untios anos desta eir.exa, riembar-

QU€ cheira a ·rosas de -abril do g~ntes a hum.~dad~ está dando 
Mil e Pico cabo das pintl:!ras. Unha mostra 

ou finarei chorando n.a mifia máis do abandonó que sofren os 
soed-á, no;;.os morwmentos. 

Ma. PILAR GARCIA í'JE.GRO . . . 

ALGO SOBRE 
ORTOGRAFIA (IV) 

"pediu", etc~ A semana _ pasada _ .nos ·ind ica cál fo1 aia - debemos gu'nhas .zonas do galego atl ántico 
tamén ... viamos unli a · escepc.J,óri, preferir. ·Así, de . CANTAR {-e (Aguiñ(), - Ribeira ... ) unit'íca'se o 

COLLERA FIX~RA, OIX.ERA(, 
SAi RA ... ) son ·do modo indica
tivo e equ ivalen ao. pluscuamper
fectó. do españoL Xa v íramo.s 
comó no .. noso idioma é ".fixera", 
nunca . "había feito", ' .'dixera ~ ', 
nun~a- ,·'hab-ía . diió" , e.te. Debe
mos evitar o uso duriha destá·s 

Quedabamos: dicindo a semana 
pasada que, na_ éscrita, se· deben 
resp_etar as· terminacións ·-ou, 
- EÚ, - IU pra os verbos de 
pri.meira, segunda e- terce i ra 
con·xugación, - respectivamente, 
na .terce-ira persoa· do indefinido. 
As·í, . escrib iremos xogou, ou 
cantou; -.bateu ou converteu (de 
bater e co'nverter, r.ion "bati.r" e 
"convertir") · e fuxiu ou saiu (-de 
fuxir: e : sair ) e rexei'taremós, a 
efectos de · orto grafía os cruces 
que se produ cen na fala, tipo 
"saeu'' 'ou "sal eu", en lugar de · 
"saiu" I NQideu" en lugar de 

nesté ountó. ·relativa .aos verbos ' todos· os verbos· rematados en paradigma_ da primeira .persoa, 
VER e VIR: viu especializouse ; ~ar),_~ t@remGS ;O i1idefinido ~ .. e·n dicind0. "chegín" "en lugar de 
co-m_o pasaao .de · VER e. veu, de:.. .. -ACH-§: ~? -ACH ES~ cantache, "ch:egu'e('_: . fais·e xeral, para os 
v 1 R. Hoxe temps que an'ota r ' ·- cantaches_:":,D°"e CO L~L~R (e t,odos •1erbos das tres conxugacións, a 

. ., - "' ·, .. ,_. os--~ en -::-"er}, ~ en -ECHE ou desinencia :.:... 1N'. Na escrita debe-
tamen "' U·n_ ha .escepcion. mais. 0 ~ "· ECHES· ' rl i... ( ) ,-d,-.f · mos" d1'st·1ng·u1·r a de- s1'nenc1·a -El .. · " ., . · -. ._ -:: - .:.. co ecn~ _S .. ·, ,.,, e en-
verbo DAR ten un 1.ndefm1do d '·. h ( ) .. b h { ) .. . fº 1 · · · ' I ' . , d ( . , ec es, .. atec es .... e,.. 1na 7' -para a pr1me1ra corixugac1on: 
ana OX ICQ, ; que e ou) .. ªº xeito . mente, de FUXI R (~ 'todos. os canteT, . xogue'i-, cheguei, dei ' (de 
de amou, cantou... e outro . ) . . 

. etimolóxico, que é deu. Na :ema~a?os en -ir , faremos ? "dar") e ....:....1N· para a s~gund a e 
escri.t·a, , escolleremos este segun- in~efmido_ en -ICH_ E (S): ..fuxi- terceira: coll Ín, saín, , caín ... Na 
do, reservan.do a forma . "dou" Che(s) \ sa1che(s), ca1ch_e(~), et,~. quinta persoa, escoller~mos sem-

-' para 0 presente. Así : "eu non lle Ne,sta .. , ~egunda · persa?, tamen pre a forma en -stes: cantastes, 
dou nada" frente a "ela non lle ternos qu.~ anotar unha esce¡J- collestes, saístes... . 
deu nada daquela"·. . c1on: ·viches, é ~fo _ "ver" . e Pra f inalizarmos, ·máis · u i1ha 

. Na segun~a .pe rsoa deste tem - vi ~:·ches, en éambio , 'de ''.v i_r". . cous·a sobre verbos. Lembrem0s 
po., 0 indefinido, ~amén é a vocal Tenase . .;~- canta _neste t_empo - que FA LAR A e toda~ as fo rmas 
tó-n-ica do verbo (a, e, i) a que verbal ma1s unha causa: nal- des te tempo (DEFENDER A, 

• 

formas cómo subx.unt (vo, pra o 
cal debemos empregéj r a forma 
en _:se . {fixese, d i.xese, . saíse).~ . 
Véxase a d(ferencia entre estas 
dúas . fr,ases: "díxome _que o 
t ixera" (igual a qu e o tiña feito 
xa) frente a " díxome ·que o 
fix-ese" (igual a .que o tiña que 
facer). ·A semana que ven conti
nu a~emos. este repasó o rtográ
fi co. 

~~d \ 081'.:i . .::i.33-i ¡'.... !)¡.:¡-~:Hl ll.X éS..' ; 1
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AS FORMAS 
GALEGAS 
DE P.A. ESTEVEZ 

EN "CEIBE'.' DA CORUÑA 
1 

. Aló a comen zoar· dos arios. 
setenta, revelábase en Ourense;' 
cecáis como fruto maduro que 
deu a tradición des·a "Atenas. 
galega", unha no va .xenerac ión 

~ de artistas" antre os que un- podía 
atopar pintores, escultures, gra- .. 
' badist as e, máis que nada, xente 
procupada na investi gac ión so 
bor de noves materiais e técni
cas, e que no rmalmente levaba 
adiante un métido . de . traballo 
rigoroso; xente case sem pre 
autodidacta ; ~on pouca fo rriia- · 
ción plástita "de esco la" . e co;,~ 
pouéos medios. Algú,s di l e~ emi
gr.a~on pronto, · indo buscar a 
vida a Francia, Barcelona ou . 

. .Madrid, vol tand0 case todos en 
poucn tempo, · despois~ de malvi~ 
vir e medio morrer fo ra "Pra 
poder comer ·adicabámonos a 
loca li zar onde inauguraban al- · 
gunha esposició;, e alo ibamos 
enchernos de canapés e whisky.'' , 
comentábame . un amigo qúe 
estivel·a con outms d0us conoci-

. dos p intores en Madrid) : 
En pouco tempo, un renace

mento cultural asentábase na ' 
cidade das Burgas de xeito 
inusitado, desbordándose por 
r.uas e plazas, misturándose co 
p lacer cheo do café quente 
despois do. xantar nas tertulias 
do Alaska ou do Miño, e 
d eixá ndose sa lpicar . de ribei ro 
pole> serán no barrio dos viñas. · 
Foron crecend~ e mul tip licán
dose os mura.les nalgús locales (O 
Alaska, o Ribadavia, o "Meji-

,, 

1 Ión", o Ei reciño ... ) e atencióde. 
algús grupos centrouse en s itios · 
cencreto, como a Vo lter (o bar 
da x~ mítico Se.ñor Tucho -os 
bigotes máis tesos da cidade-), 
ou na Agrupa9ión Cu ltt ira 1 

Auriense (unha' vez morta el ~ 
mor te marrida a Agrupación 
"Breogán"), arreciar da ca l ci rcu-

axellda 

laba o grupo · cecais mmáis 
compácto, anque carríbeante, d.e 
practicantes ,de toda-s as artes·· e 
!~tras. ..,. 

A_ esas alturas xa levan. traba-
l fado abando algús bomés: Tra
bazo, Vi rx ilio, Prego, Conde 
Ca rba l: Buciños, Saltar ... e co- · -
menzan a ter sana Acisclo 

. Manzano, Xaime Ouessada·, Xosé 
Luis de !:9.ios, Alexan'dro, Vida! 
Sou tó, ... '." _ 

Ao te·mpo traballaban ·algúns 
pintores fo rmando xa· certos 
grupos, coma 0-uique - Conde, · 
Borrajo e Carlos Vello (na órbita 
de Acisclo e . Oue-ssada); Luis 
Vec iño, Miguel Coello·, Moncho 1 

("o Gueri l.l ei ro") e .o escultor. 
Sampaio (que t raball?rían xun~ 
tos certo tempo-), e os que 
poder íamos considerar de roáis 
coerencia ideolóxica, for~ mando 
grupo aparte: lñaki Vázquei 

· Basallo,. Fiz Va l·cárcel, Xurxo 
Fernández,. os irmáns Xosé Luis, 
María . Xosé e Xesús · Vázquez, 
Xosé Novo, Suso Nieto e o home 
que oxe . nos ocu ~a: Pert~uto 
estévez. 

lOue é, ·como ·é e qué fái 
Perfeuto Estévez? · 

No , renacemento cultural .de 

Nacional. 5,.90 peset_§ls. . 902 
páxinas. 
_ Na' sua obra fundam __ éntal, 

Radio Nacional. 11 cadena 
(FM). Día ·29, 9, 15.- Sonata Hume tenta amosar ·que non 
Gallega de Antonio José, --por pode esísti c ·ñingún tipo de 
Joaquín Parra (piano). · coñecemento que · non proceda _ 

;r 16,15.~ "M~tribus suis "dix.e- da 'esperienc·ia. A obra · entronca 
runt" de José de Vaqu'edano. coa tr'adición ·pra:g°mática anglo-

s.axona 'e a sua edición parece 
Coro Do nosti Erski. Director. , especialmente axeitada can'do bs 

· Félix Garitan-0. · 
Día 30, .16,00 .. - }' la noche" e libre.iros · nos c:jueren '.:.. invadir de 

f • , ~ pensamentó m'áxico-pasota. Polo 
"Noche de estío" de Marcia~ do 
Adalid. Por Antonio Ruiz Pi_po que tén -de actua_I o ' pensamento 
(piano);·-· de Harne ná defensa da razóh 

frente aos seus nemigos, ' e polo . 
. 19,30.--.- Transmis ión dende o ... magn ffico · traballo -de ·. Félix 

Teatro , Rea l de Madrid . do 
· Ou'que, val a p·ena mercalo. 

1 

Concurso de Composic;ión da 
' ''Confederaci ón · Española . d~ 
Cajas de Ahorro". · Obras · de . 
Claudia Prieto, Joan Gui.njoan, 
José García Ramal e José Luis 
Turina. 

Tratado de la naturaleza 
humana ( 1738), David Hume. 
Edlcion crítica de Félix 'ouque: 
"Biblioteca de la 1.iteratu ra y el 
pensamiento universales", nú me
ro 22 (dous tomos)._' Editora 
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ACTOS 

"IOllo! ., · Hai lurpios na 
h.orta", d_e- Anxeta_ Loureito, . 'por 
" Pequeii_o' Ohradoiró· de Teatro" 
do Ferro-!.. O vernes, 2 de 
febreiro as sete do serán' en Sada 
(A Cor-ufüi): . , 

ARTE 

Trece dibuxos de Renée en 
fantasía del sol (discurso encol 
do dibuxo ·dos nenos). 11 

f ~ e-r \ 0 1..:i .: m H..¡ r - rn 11 :i v h x a~ \ ' f.. v 

, que falo, Perfeuto fq i dos rn~is carteles e adh isivos de propay.in
. activos. Forma no 74 o grupo . -da . Participa na 11 Bie nal de 

"Galrexo" (nome que designa os Pontevedra, sendo · sleccionado 
prímeirós balbuceos do nen ó aG pra o catálogo. 
intenta r artellar algunh,as ver- Arredor dos principios de 
bas), · con X osé NÓvo,[ ·María nacente -e efímera- · Unión 
Xosé e Xosé Luis Váz~uez. A Galega d~ Arti stas, UGA, coalla 
esperiencia dura pouco e hai po r fin no 1976, un grupo 
quen pensa que foi un fracaso: medianamente homoxéneo: GA-

. aínd~:r non . s.e dá conquerid-o LICIA, ESTUDO E FORMAS . 
t raballar en grupo con ériteriós lntégrano Fiz Valdrcel, Xosé 
claros. Participa Perfeuto nesta Luis V~zquez, Alberte Permui , 
época f'\uhna esposición colectiva xu·rxo Fernández, Vicente Váz-
de -grabado xunto a Sobra!, quez Diéguez, Xesús Vá~quez e 
Ouessada, Xaqu ín Marín, Pepe Perfeuto. Escoménzase a traba-
.Barro, Au ri chu, Anx el Huete

1 
llar forte e xurde, aparte . de 

Aloi · Loz@no, Fiz Valcá rcel, outras actividades, unh a mostra 
,.Reimundo Pati rio, Santi"ago fyiá- de . grabados qu-e recorre un bo 
yer e outros (e sposic iprrque pasa número de sal as e- agrupacións 
pala "Aula da CuJt~ra'.' de .. cul tu ra'is de Gal icia. 
Santiago,-.a "Anfo ra" de Ponte-· 
vedra e a '' Au r ieme·,, de Ouren
se). T raballa -con Fiz Valcárcel e · 
l·ñaki Vázquez e xuntos espoñen 
na Anfora de Ponteved ra~ 
-. Dese rí[ola ünha intens(sima -
actividades en todos ·is tes · anos 
como di~eñador gráfico: son moi 
·conocitlos . os seus carteles do 
Pía das Letras . Galega~ do .. 1976, 
das Prinieiras Xornadas do Ensi
no d~ Gal icia , o da V Mostra de 
Cine · d~ Owense, e dive rsos 

S igue a lab~ura de sedi~enta
ción· e creación do grupo, .-e en 
Febreiro , do 197~8 vol ve espoñer 
GALIC IA, ESTUDO. E FOR
MAS na m"esma sala de hoxe, a 
" Ceibe", cun de stacado traballo 
de Perfeuto que a prensa reco lle 
no seu momento . con ve rbas 
gabantes. 

Participa niste ano na colec ti
va de ASCON, na do "Suárez 
.lriarte" -fna caixa .de A forros da 

Gattopardo-pub. · -. Teó.doro de Hispavox-Wergo S-60.084: 
Ouir_ós, 11. Viveiro. Interpretación.- 9,6. 

AÚgafortes; litografías e Gouá- G1 abacióri, 7. 
ches 'de Antoni Tapies. Galerí·a Momer:it.o 11, / pra . soprano, 
Torques. Algalia de Abaixo, catro grupos corais e trece 
39-primeo"ro·~ Santiago. O~ 20 de ·instrumentistas .é unha obra 
xarie·i·ro ao ·14 de febréiro. clave 'na producción de Stock-

Estampas ·e persoaxes de· P.A. hausen tanto polas aportacións á 
'Estévez: Gatería Geibe, C~ntón técnica vocal como polos prante-
Gránde 16-17,· · terceiro·. A xamentos instrumentais, renova-
Coruña. _De .17ao30dex:aneiro. dores no.' 1962. A presente 
" .. .. temo's· que ser conseier:ite.s versión, . do 1965, é unha 
dos ·centos de artistas que · esplotación riquísima d'as posibi
poboaron- e poboan Galic;:ia e ~ lidades de · ·combi"nación que a 
temós 'que encetar a corrípre:n-der · partitúra · permite, a interpreta
que sí, que ' realmente esiste unha ción de Martina Arroy9 chegaría 
arte galega, que non e nin iste - pra xüstificar meF<;ar o· disco. 

señor nin aqueloutro, · senón o _ ARNOLD SCHONBERG.-"· 
conxunto disa obra no tempo e ". · Cuartétos pr:a corda. . . 
na his toria ... ", P: A. Estévez. - .Cuarteto La Salle. Margaret , 

'o1scos 
Price (soprano). (A edición 
contén a obré! c.uartetística de 
Alban B~rg e Antón Webern). 

DISCO DA SEMA.- - Karl- · · Deut~che .',Grammophon .. 
hli8 .. inz Stqcl)ausen.- MOM_ENTE . 2720029 (6 Lps.). Precio .ofer-

. Martina Arrpyo _ (soprano); 
lrmáns Kontarsky (ór'gaos .éléc

·tricos); Coro · e so 1 istas da 
Orquesta Sinfónica de. Radio 
Colo'niá. . . 

Di rector."- K. Stochausen. 

ta.- 2.250 Pts. , · 
-CUarteto Juilli.ard. Benita 

.Valente {Sopraqo). 
. CB-S S-79304 (3 Lps). Precio 

oferta: 1.500. 
Grabación: DGG, 8,5 e CBS, 

6. 

Coruña) e ·no . Homenaxe a 
Al berti, en Barcelona . 

Ben, e esto deica hoxe. Hoxe 
espón 27 óleos e guacha (algús 
con elementos de "co llage"), 
con algún d?fuxo a r-otulador. 

Son · uns cadros brillantes, 
impecables. A maior parte das 
obras está haba llada cunhos 
coores planas de gran precisión, 
que semellan a técnica da serigra
fía .. Algunhas figuras (as "estam
pas"), con fondo de paisaxe de 
co9res vivas (feitío tan personal, 
que marcan a sua liña de anos), 
con formas puramente galegas, 
doces, na que costa atopar 1 iñas 
rectas . Dous belidos desnudos, · 
un.ha muller que lembra aquela 
sua . "María Soliña" -que se 
r_eproduce eiquí; que fara un dos 
seus máis conocidos linóleos-. 

E o mundo dos "personaxes'~ 
radicalmente distinto ao ante
r ior: axitado, provocador, ... ima
xes en constante dinamismo, de 

· efecto inquedante: o tqlo, o 
cura, o bailarín dos far rapos., ... 

En fin. lste crítico augúrall e 
un bo porvir a Perfeuto. A sua 
evlución, altamente positiva, é 
ben notoria. -

C. VER DE 

lnterpretació.n.- DGG, 9 ~ 
CBS, 8. 

Recomendabil idade. - Absolu
ta. A elección depen de do 
presuposto ecohómico e da 
esixencia de calidade sonora. 

Ludwig v~n Beetho.ven. - Ter
ceiro Conc. rto pra piano e . 
Fantasía .. ral por · Daniel 
Barenboim; ,coro de Cámara da 
Academia de Viena e a Orquesta 
da Opera do Estado de Viena. 
Di ~ector.- Laszlo Somogy. 

ABC, · Westm inster .. Movle-
play.- 13.0831 7. . 

Johannes .Brahms.- _ Danzas , · 
'húpgaras (armonización de Joa
chin) por Rob~rt Gerle (vi o ! ín) ,~ 
Notr:n~n Shetler (pia,í"o). ·~ 
. ABC .- Westminster-Movie

play. 7 1_3.0832/9.. · -. 
Mr . .. fG-x - - · "the Gipsy" , e 

,;Mr~ Fax". . 
• CFE-Guimbarda.- DD-22001 

(PVf?..- 500 Pts.). ., 
The P~rúangle.- Sweet -Child. 
GFE-Guimbar-da.- DO 22002 

(PVP.:- 500 Pts.) .-
Os dous álbums són altamente 

r-ecomerJ.dables, .especialmente -o 
segundo. O p'recio é de regalo tal 
como ,vái a .vida, ou seña que ... 
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Os . cogumelOs bu setas DAR.10 XOHA~l CAOANA 

A p·rancha e en tortillas (11-) .';l 

2. 
3 
4 

1.· .2 ~ 3 . 4·_,_,.f ,. .,_. ' 8 9' 10 11 

·F E B-·¡; ·. 7~· ·.E e· :~ 5 tl1 L 

Os .cogumelos con0cid os como 
"Trichó-lomas" · e "B oletus'.' nos 
manuais de clasificación de setas, 
·do . mesmo xeito que os 
champi ñóns ( ''Psal iota campes
tris;') poden _prepararse 'como se 
indic0u no anteriór número pra 
cis ''Lep iota", se ben pra estes 
cogumelos srresulta 111ellor e 
máis axeitada a preparación á 
prancha, por canto non lle altera 
nen fai perder o sabor propio. 

Tamén se poden tomar en 
tortilla ao estilo paisano, como . 
se di na nosa Terra, xuntándol le 
aos ingredintes dunha torill la 
francesa corrente quer algo de 
cebola, quer chicharos, pemen
tos, etc., mesmo xamón picado, 
anque diste xeito var íase o sabor 
específico de cada clase de 
cogumelo. 

A maneira simple somente se 
lle engade á tortilla os cogumelos 
en cant idade aqondo pra que 
enchan ben de sabor o paladar, 
con pouco sal e sen pasar moito 
a tortilla. 

En canto ás preparacións á 
prancha, fans e do xeito trad icio
nal niste tipo de recetas, isto é, 
bótaselle m.anteiga ou margarina, 
mellar do que óleo;. na prancha e 
dé ixase hastra que esteña a 

A LOIT A CONTINUA 

Cando un pobo amasa non ser 
capaz de artellar il mesmo o seu 
porvir, chega quen se fai dono e 
impar as suas leis, a sua lingua e 
todo o seu, pechando calquera 
ateigo de lumiosidade que faga 
pensar nunha volta ao orde 
anterior, cal é o vieira de 
libertade pra 9 pobo asoballado. 

Só cando hai unha porta 
reganoixada, ise pobo tenta 
espalancala pra que por ela pasen 
os asóballados, a ringleira de 
homes e mulleres que non 

. tiveron ainda a sua oportunidade 
de seren eles mesmos; tras deles, 
pódense ollar os probiños cativos 
que non teñen acougo nos seus 
xogos alleos, pois viven coa 
arelanza da autenticidade, iles 
fan o que os seus pais fagan. sé 
istos t iveran decidido quedar á 
beira da porta, out~a xeneración 

' tería · ·feifo morrer ·a sua 

. A~·,tl:N·CIOS 

DE BA:LDEt: 
Agradeceríalle a quen saiba 
como se 'fai o curtido de 
pelexos {fundamentalmente 
de ov.ella) que me pase' 
.información ao enderezo: 
Luis Aira . Tesoro 21, baixo 
6. l\1adri,d 1 O. 

l\1ARUXA E CARMELA 

punto sen se queimar, botándo
lle l!n pisqui'ño de sal asegún os 
gustos. Convén tomaÍos quenti
ños ou medio momos pra que 
saiban mell a r, xa que fríos, os 

. cogumelos perden toda 9 sua 
gracia. 

Outras setas ou cogumelos son 
máis acaidos como cGO.dimento 
ou ·adobro, como no caso d e 
empregalos pra prebe de guiso. 
Así o "Cantarellus". E este un 
cogumelo doado de.c::onocer pal a 
sua cor amarela. E pequeno, d e 
forma irregular, con laminiñas 
que se prolangan polo pé 
formando un todo ca chapeuci
ño. E moi bon pra acompaAar 
carne de calquer xeito, asada, en 
rolo, guisada, fritida, etc. Bátan
se no prebe cando as cebolas 
estéñan un pouco douradas 
cando se taga o prebe con 
cebolas, se é posible de 
BetaAzos, por ser das mellares 
do noso país. 

Outro cogumel o interesante 
dende o punto de vista culinario 
e doado de coñecer tamén, de 
moita calidade e saqor, é a 
"Fistulina hepática". Esta seta 
aparece sempre arrimada ao pé 
dos troncos das árbores ou . 
tocóns. Con moita frecuencia 
nas carballei ras á qeira dos 

oportunidade, a da mocedade 
dos anos vindeiros. Mais ises 
homes e mulleres teñen a 
vontade de abrir a porta e é por 
is a que ai da que está entornada 
non está pecha, aqriraa a 
vontade dise pobo. 

Pódese ollar a porta ao lonxe 
entre fa íscas, resultas da queima 
que uns devanceiros tentaron 
facer na sua madeira por aquelo 
de servir de valado pra os que 
non· tiveron vontade dabondo 
pra pasar por riba dela. " 

Mais pra chegar a "ela hai 
xestas que rozan e toxos que 
cortan e máis silvas que patican. 
E lóxico, os primeirqs hanse 
espiñar nos toxos e cecais se 
fagan algunha ferida na 'man coa 
fouce, pois é fronde 6 toxal, 
máis ises abrirán o . camiño poto 
que moitos podan pasar;; mais se 
arredan, . pojd_a ser que ·volten ·a 
medrar os espiños e logó ·vaian 
mancar aos que por tras vaian. 
Os devanceiros tan ·a corredoira, 
iso é leí. · 

Mais ao camiñar e ~o· ver cair 
baixo , dos pés grandes-'" piornos· 
que só poidera estarricar · ·a . 
machada, a chave ·do ·-conoce
mento fainos ·pensar ·. que a 
febleza do nemigo en r.iós está, 
pois que n6s erguemd·s medo 
onde debera haber vontade de 
vivir senda nós mesmos.· E ·á 
chegada aquela ri~glelra . será 
como a porta regandixada que 
afumaba medo polo que houbera 
tras dela non era tal, e estoupará 
un · berro que encherá os 
corazóns dos que loitaron. iViva 
o pobo liberado 1 

carba 11 os. T én forma e cor de f 
f ígado, e da í o seu nome. E 
grasa e tén ur:iha carne branca 
que ao partil a coa man calle 
axiña unha cor vermella-violeta. 
Esta_ seta pódese- preparar de 
fl}aneira semellant~ ao _ f ígado 
encebolado: pónse ól·eo · -nunha 
tixola~ noñ:" de máis-, como un ' 
cuiño da tixola, e pícase a cebo la 
daqondo, · como i .cebolas 
pequenas ou unha grande: P-í¿ase 

tamén así un dente de allo e 
ponse . todo a dourar. Cando 
esteña a cebola dquradiña, 
afástase todo do lume e bátase! le ' 
un culler de pimentón docé. Se 
se quer, pódeselle engádir un 
pisquiño de pimentón picante 
tamén. Reméxese axiña pra que 
o pimentón non se queime e 
abra ben, e bátase d_esegu ida o 
cogumelo picado en • anaquiños 
nen moi grandes nen moi 
pequenos. Bótaselle sal a gusto 
(precisa abando porque tén 
sabor doce), e déixase cocer, no 
propio prebe que ceiba o 
cogumelo, deica estar brandiño. 
Pódese mesmo acompañar de 
patacas fritidas en forma de 
cadradiño ou con pur é de 
pataca, arroz branca, etc. Está 
moi ben e non é nada pesado . 

CARTAS 
Traqallos moitos, máis a porta 

era unha pantosrnada cr iada polo 
medo . 

Coa miña'vontade _e alento . 
X. M. LOPEZ IGLESIAS 

OS GAL LOS .. .' . 

E OS ALENTOS 

Xa hai tempo que tina moito 
intrés de darl le unha quei·xa por 
mor de recibir o periódico unhos 
oito días máis tarde

1
de velo eu 

nos kioskos á venda, e coma mín 
algunhos máis suscriptore~: 

Pensamos que está poidera ser· 
algunha falcatrua do nemigo pra 
fastidiar a pµblic~ción,, máis se , 
asÍ'fose con nos que non conten, 
xa que segui_remos. adia~te. coa · 
suscripció.t:l a índa que chova ben 
fo rte. 

Nembargantes, non estaría de 
mái's que vostede .- vixia~~ o 
asunto; · e , ·se ti vera · tel}lpo 
escoitase poiª rua o que se dí ou 
fala. : Unna vez un vello labrego, 
d íxome senda eu néño: · 

Es~oita, rápa~, eséoita . 
Escoita-ao -inverno no mar. 
Escoita os golpes da choiva. 
Escoita ao .v_erúo QOtff~L . 
Escoita aos nenos que éraman 
bradand.o sen ·acougar. '.. ' ' 
Escoita as vocrqs que chaman 
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HQRIZONT As .· 1.- Ouen.tura escesü1a do carpo. 
Apelido do primeiro aka lde nacionalista galega. 2.- Rir .tí. 
Defeuto. 3.- Esistían. Conducir. 4. - Pequena de estatura. 
Estreitamento da ría de Vigo. 5.- Botar sal. Esistes. 6.
Labre, cultive. 7.- Agora mesmo. O . que vén despois de 
teréeiro. 8.- O rovés, fácil. Folla do piñe-iro. 9.- Operación 
aritmética. Esístevos. 10.- Rapaciña. Enceta ur;i bocoi. 11.-
0 revés, anicadas, baixas. En plural, o que queda despois de 
facer o queixo. 

·. _VERTICAS. 1. - Músculo. Forma famili9r de Xaquín. 
2.- Terreo diante dunha casa. Fai dóce. 3.- Nome de 
home. Períodos de tempo. 4.-· Faga ~n r.uido coma de roce . 
Capa .de porcaría. 5.- Certo páxaro. 6. - Semente. 7.
Botará grá. 8. - Tratar familiarmente. Herba pratense. 9.
Boteime fara. Sentir, escoitar. 10.- Labrade. Humedezo. 
11 .- Fogares. Dereitas, ergueitas. 

Nota: Niste crucigrama, o "11" só ocupa un cadro;' 

Escoíta a xente que brega · 
sen froito no seu traballar. 
Escoita a xente labrega 
cando a botan do seu fogar 
cando lle quitan as leiras 
as terriñas do seu vivir. 
Escoita tamén .nas ribeiras 
aos que non teñen porvir. 
Escoita aps nasos vellíños 
xa ·cansos de tanto chorar. 
Escoita polos camiños : 
o vento aapobo berrar: 
¡Erguete pobo, érguete e berra 
a Terra Nosa é a Nosa Terral 

Con un saudo moi atto. s.s .s. 

XOSE RODRIGÚEZ 
A Coruña 

~!ON SOMOS SOIO 
CATRO PROVll'JCIAS 

Ouero lembrarlles a todos os 
galegas que lemos o seu 
s'emanario nacional, que Galiza 
non . dá cabo nas · fronte iras 
artificiais que o centralismo 
estatal. nqs impúxo no seu .d Ía. A 
nosa Galiz.a non é só a sum_a das 
catro ·provincias en que fi'camos 
div.ididos · administrativamente 
ror ~n g.oberno alleo ~á · nQ~~ 
real id ad e ,. natural; . é tamén de 
muitos ouúos galegas (sexan ou 
noh. conscienws desta galeguída-· 
de), · que pertencemos a áreas 
territoriais asignadas a outras 
provincias do · Estado. Zonas 

Estas terras que tamén por 
historia tein ireito a chamáre nse 
galegas constitúen parte impor
tante ao meu modo de ver, do 
noso territorio e desde xá, 
débese facer patente o esforzo 
da sociedade galega por recupe
ralas. A este fin e como un 
primeiro paso, rogo desde aquí 
ás organizazoes poi íticas de · 
ámbito galega ~ue consideren a 
reivindicazón destas· rexioes co
mo un ponto máis dentro dos 
seus programas. Respeito ~esta 
custión, cando Castelao se refere 
a se tén Galiza un territorio 
propio · {"Sempre en Galiza", 
páx. 44), escrebe: ''A terra 
galega é, ao mesmo tempo, unha 
entidade étnica, pero de dificul- . 

· ·tosa reconstrución polftica, por
que a fronteira portuguesa 
róubanos a espranza de anovar 
en breve a comunidade nacional 
dos tempos suevos e visigóticos. 
C.on todo ; é doado esperar que o 

· Bierzo e demá is . comarcas 
limítrofes de Ourens~ e Lugo, se 
incorporen ao seo da sua nación 
f'.latu'ral, e ·que- o témpo -gran 
curandeiro dos erros-hestóric'os
posibilite a reconstrucion total 
da nosa ün idade". 

os que non poden voltar . . 
Escoita .o que dl amáis boa 
da xente que pra fofa se vai. . 
Escoita a quen non ten broa 
senda tanta¿¡. colleita que hai . 
Escoita a xente mareira 
vaixo unüa treboada no mar. 
Escoíta unha noite calqueira 
os_q·ue estañ lonxe do lar. 

·- como a situada entre parte dos 
río~ Eo. e Navia {Oviedo) qu a do 
Bierzo {León), son un claro 
expoñente ·dunha común realida·
de social, económica, lingüística 
e cultural, estando asemade 
dentro do entorno xeográfico do 
país. 

Unha fórmu!a que faga ¡egal
mente posíbel esta vella arela do 
galeguismo, deberá ser estabelci-· 
da en calque r a lternativa de 
autogoberno que se defenaa pra 
Gal.iza e ha ser outro indicador a 
ter en conta sobre da sua fasqu ÍélJ 
máis ou menos progresista. 

Saúdos nazonalistas. 
CRISANTO XOSE VEIGUELA 



Se os verquidos de res iduos nucl eares ingleses a 3oa· 
mi llas1 de Ftsterra significan unha ameaza de contamina
c ión prás costas ga l e ga s~ e hastra pra nós mesmos, agora o 
verq uido de máis de 50.000 Tm. de petróleo producido 
polo buque-tanque grego 11 Andros Patria" representa un 
desastre prás nasas riqüezas· naturais do mar, e o que é 
máis grave, o "Andros Patria" vai ser somente un máfs 
dos moitos accidentes que seguirán a producirse no noso 
litoral. ., 

* Efectos . ,biolóxicos producidos polo 
verquido de petróleo no mar. 

RAMON V ARELA DIAZ 

marte cando a marea negra .cubre unha ampla zona clo 
mar. 

Cando o petróleo · chega ás praias, os an imais 
afectados, ademáis de moitos moluscos filtradores qu e 
viven na area; son as pugas de auga, miñocas mariñas ... 
etc.; todos iles, por pouco interés que parezan ter pra 
nós cúmplen unha función máis ou menos importante na 
cadea a.limenticia da natureza. 

A importancia dos seres citados non é somente 1 

biolóxica, senón tamén económica, pasándose por alto a 
importancia ao respecto da pesca e do. marisco, por ser 
cle sobras cono~jda. Atopámonos por exemplo con que 
as algas (laminaría, Fucus ... ) aprovéita.nse pra acadar 
productos como o iódo, brnmo, agar ... etc., e mesmÓ pra 
util iza.r como fertilizantes néls terras de 1 abo r. · 

7* Efectos biolóxicos producidos polos 
"anti:contaminantes!' (? ) 

A cadea alimenticia no mar escomenza no plancton 
mariño; o plancton é o alimento dos peixes pequenos, e 
á sua vez a istes devóranos os peixes meirandes. C~rndo a 
marea negra producida polo .derrame de petróleo se 
espalla polo mar, os primeiros seres afectados son os que 
forman o primeiro eslabón da cadea alimen.ticia mariña, 
sobre todo o fitoplancton, formado fündamentalmente - A marea negra . do 

11 

Andros Patria" combateuse 
por seres unicelul:ares capaces de realizar a fotbsintesis únicamente .a base de dispersantes e deterxente. 
igual que as plantas terrestres. lstes organismos de suma· Vexamos_ os riscos_ que ista practica produce: 
importancia no m.ar sofren os efectos aa intenupció!l de t Os·,dispersantes o único que fan é romper. a mancha 
luz, osíxeno e anhídrido carbónico como consecuencia ·· de petróleo en manchas máis pequenas; desta maneira, 
da aparición brusca dunha grosa capa de petróleo, ·que , preparan o petróleo pra que seña atacado palas bacterias 
impide o intercambeo de gases entre· a atmósfera e a auga descompoñedoras de m.ate'ria orgánica; ao quedar no , 
e a penetración de luz no medio mariño. Nas algas tamén mar, pasa ao carpo dos peixes e moluscos no proceso de 
se ve interrumpido o proceso de fotosíntesis, e desta alimentación, o dispersanté traí cando el productos que 
maneira, queda mortalmente danado o alimento e lle dan mal sabor á ':'carne" dist~s animais, facéndoos 
refuxio de moitos anlmais do mar; as mane.has de 1 inservibles prá aliment¡¡ición humana. 1. 

petróleo engloban, ademais, grandes cantidades de algas. Os deterxentes, ademáis de pouco ~ficaces pra tratar 
Outros seres mar1ños, como os peixes, gracias ab s_eu o . petróleo, son moi resistentes á degradación polos 

bo olfato, ante a presencia de petróleo alónxanse da microorganismos descompoñedores, é ·por moi homolo
zona, marren moitos por -carecer de osíxeno disolto prá gados qu_e esteñan perturban .perigosamente a conéentra
sua respiración ou ben por pegarse ao seu. corpo pi~gas ·ción de o.síxeno disolto na auga, e afectan negativamente 
minúsculas· de petróleo; e son sempre os peixes peláxicos á capacidade autodepuradora .do ·medio mq_riño. 
os máis afectados, pódense chegar en certas ciscunstan- - · 1 

cias á destrucción de bancos enteiros de peixes. * Un único ~éspoi:isable: O g1berno español 
. Os filtradores de materia orgánica, como o mexilón, , r 

ameixas, berberechos, etc., sofren · tamén efectos Da falla de medidas de seguridade nos portos galegas 
negativos no seu organismo, e no millar dos cas·üs, · pra combater o derrame clie petróleo no mar, das 
acugulan no seu carpo productos canceríxenos que trai _ rudimentarias medidas adopddas despois de conocerse o 
cando el o petróleo, o que representa un serio perigo pra accidente do "Andros Patria'l, as{ como do erguemento 
·o home en caso de inxestión de molusc0s contaminados. da vixilanciá das_ manchas d4 .petróleo scfmente hai un 
Hai outros animais que tamén' poden quedar contamina- único responsable, que é o Gbberno español. Despois de 
dos, como os cangrexos, cigalas, bog~vantes ... etc. dous acc.identes graves fr~rte as costas galegas, o 

As aves que atopan o seu alimento no ma·r ap.c.: recen Goberno non adoptou ningujnha medida encamiñada a 
co seu plumaxe negro e pegallón polo efe~to do protexer o noso . litoral, m~~mtr~s que eutros países 
_.petróleo; son milleiros as aves mariñas que ·atopan a europeos ·(Gran Bretaña, o E tádo francés, etc.) despois 

- ¡ 

·~-~. \ .... ., 

de accidentes semellantes' procupáro nse · de buscar 
,dispositivos anticontaminación e hast ra obr igaroh aos 
pet1:o leiros a se alonxaren das suas costas: eiqu í, o 
Gobemo ·español, a lleo unha vez máis aos intreses do 
pobo galega é o responsable de que as costas gale gas 
perdan pouco e pouco unha das suas maiores riquezas 
naturais, afectando esta perda fundamentalmente a 
milleir os de familias mariñei ras que viven únicamente do 
mar. 

Hoxe, cando moitos barcos galegas están imposibili
tados de faenar en augas da Comunidade Económica 
Europea, por mor da reducción de 1 icencias, o goberno 
español sigue permitindo que barcos cargados con máis 
de millón e medio de toneladas de petróleo atravesen 
decote os nasos caladeiros de pesca co risco que isto 
representa, como vimos de ver co accidente do "Andros 
Patria". E polo que debemos esixir unha protección reai 
dos caladeiros, así .como das zonas de marisco, 
protección que deberá estar baseada en: 

-Medidas mínimas pra evitar novos desastres: 
a) A nivel dos petroleiros. 
:¡) Que os barcos pasen fo ra das 200 millas 

xurisdicionais, ·ista medida apenas ofrece garanti'a, pais o 
verquido de petróleo nisa área pode chegar nun día ou 
dous as nosas costas, polo que se debería abrigar aos 
buques-tanque a que fosen bqstante máis lonxe das 200 
millas. 

2) Medidas de seguridade nos petroleiros, que 
impidan o derrame de crudo, ou cando menos procrancb 
que o seu derrame en ~o de accidente seña mínimo. A 
isto axudaría a presencia de doble casco, zonas 
lastradas .. : etc., e · tamén que se e seo menee un 
remodelaxe técnico prá millora de seguridade dos 
petroleiros. 

3) Un control permanente por rádar cando os barcos 
-pasen a altura das coordenadas da nasa costa; isto 
permitiría disminuir o tempo pra actuar dende terra en 
caso de accidente. 

. b) A nivel dos portas: 
4) Esistencia de remolcadores de altura dispostos pra 

calquer eventualidade, así como bombas de alta presión 
pra zugar o petróleo, e barreiras finchables que· impidan 
que o petróleo chegue as nosas praias. 

5) Vixilancia por medio de helicópteros e barcos dos 
buques cargados con substancias contaminantes e :? n 
caso de infrinxir as normas establecidas, imposic ión de 
multas e impedimento de novos t ransportes. 

6) Creación nas zonas litoral de centros anticont ami
nación, con estacións de estudio pra sua loita. 

1 
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