


npoleiro alleo 
iOUE FOLLON! 

No remexido poi ítico actual, 
no que · as lindes máis nidias 
quedan esborraHadas polo opor-

tunismo de toda caste, parece 
que hastra se pode ser "naciona
lista galega" e estar ina UCD! . 
O Secretario da Xunta, Xosé 
Rivas Fontán, de ideoloxía, 
ase9fJn .et, "netamente gal leguis
ta" , .. "por no llamarla de otra 
forma", fai unhas declaracións a 
"El Ideal Gal lego" del martes, 
23 pasado, no seo das cales 
aparece o seguinte: "La actitud 
galleguista de José Rivas Fontán, 
según el mismo nos dijo, no 

supuso tra1c1on a n ingún princ_i
pio del partido ucedista, porque 

· desde el. momento en que se hizo 
la lista para las elecciones del 15 
de junió de 1977 (y de esto 
Víctor Moro es· testigo), yo puse 
como condición p-ara incorpora_r
me que mi can'didatura tenía que 
pasar por una defensa abierta de 
Galicia, . como· ·una tierra con 
.personalidad propia, que en la 

. naéierÍte demqcracia había que · 
dótarla de uri aparato poi ítico 
ajustado, auh(jue dentro de la 
unidad de"'" España,·- porque todo 
hay que d~-cirló, para qu_e 
después no le señalen como 
separatista". 

Meigas fora; hom! Pero vaia, 
. ;:>arece que se cla·rexa esta xente; 
que a sua. defensa d.e. Galicia no·n 
é tan aberta, -e ao escoitaren só 
mentar certas palabras, van · e 
péchanse en bánda. 

PASADAS 

Outros que tal bailan son os 
"galeguistas" ex-PSOE. Modesto 
Seara, ex-secretario xeral do 
"P.S. de G.-P.S.0. E.", arremetía · 
contra do que el chama as 
"cabezas caciquiles . do PSOE", 
xentes que a sua poi ítica 
" ... tiende a crear una organi~a
ción ' para conquistar el poder 
para el uso de un pequeño 
grupo, sin control ningun'o por la 
base". E a cousa non tería a sua 
aquela se 11on for que empregara 1 

da difamación e o 1 inguaxe 
impreciso e demagóxico, moi "á 
europea", pra espresarse; que pra 
Modesto Seara todo estO non é 
senón "un leninismo máis". 

O que Modesto Seara quedara · 
en ~acique pequechiño, que non 
poidera chegar · aos niveles de 
caciqueo dun Felipe ·ou un 

,J 

Alfonso, e que ar:ide rabudo por 
eso, enténdese. Pero que outras · 
ideoloxías, non "socialdemócra
tas", llo teñan que aturar, xa lle 
ronca. Un pouco _ de respeto, 
lou?. 

O "COCÚN" 
KREM~IN 

"El Ideal Gal·lego'; d_e martes, 

23 pasado, baixo d o "imparcial" 
título "Vacío en Europa ante la 

· amenazante posición "defensi-_ 
va" soviética", inclúe unha 
"conside-ración" dos "catro" 
occidentais no · Cume recén de 
Guadal-upe arredor deso: dos 
mi si l~s que· a U RSS posee. E o 
máis- insistente, miren vostedes 
por onde, era o ministro 
"socialista'' inglés .Mr. CaÚag- · 
ham, que advirte que ''.Europa 
está en ''mantillas", e que" ... ha 
l leg·ado el momento de que los 
·Estadqs Unidos ·se tomen el 
máximo ínÚ~rés' · eñ porler - a 
punto la def~nsa de Europa, e l 
"primer parapeto" · sobre el que 
irá a esttellarse el ímpetu de los, 
rusos". 

• 1 

¿E os "yan kees" cos seus 
misile~ qué? lXogando ás 
bolas? lOu tomando "posi- · 

c1ons defens-ivas" no Golfo 
- Pérsico? que se ve que hai que 
gardarse do "ímpetu i ran í". 

PRL\ "JET A" NON 
HAI FRONTEIRAS 

Cara pétrea, a do notario Bias 
Piñar. Despois dos "numeritos" 
dos seus pistoleiros en Madrid, 
co ronsel _ conseguinte, que 
chegou a Santiago, onde intervi
ñeron nas acc1ons membros 
conocidos de "Fuerza Nueva", 
vai e acusa de entrar a tiros na 
Facultade de Dereito de Ma
drid ... lsaben a quen? .. . á KGB. 

Pois os "tovarich" detidos con 
--armas mesmo despois, apellidan 
ben ilustre e nobiliariamente, ao 
estifo de F/N. lOu serán zaristas 
esiliados? 

paso CJdiante - --- ~ Agasalle a un amigo c·unha COLECCIOM 

MO-SA ·TERRA conta hoxe con máis de 4.000 sustfiptores 

ro . necesitamos cons_eguir entre. todos 1.000 novas su$cripcións. 

coa prenso galega, -fagc:a . un suscriptor 

A MOSA TERRA! 
~ .. 

/ .......... _ .. : 

ovo n°. da contQ no Ba'nc·o Pas'tor de Santiago: 106.7-35 
•Jt. 13 rc..:. ., __ j- ,1 • 
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dende o número O ao 26. 

O precio é semente de 1.200 pesetas, 
induidos gastos de remesa. · 
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"Esta é a nosa ruina, tanto me tén que FENOSA me mate de fame comó a·Garda Civil defendendo á Fenosa . 

Pra alimemar á Central Té rmi
ca de Meirama, cómprelle a 
FENOSA facer· un embalse en 
Vilagudfo, no Axuntamento de 
Ordes -A Co ruñ a-. Pero aos 
veciños das parroquias de Gorgu
llos (Tord 1a), Lesta (Ordes) e 
Xesteda (Cerceda), ás noventa 
familias afectadas que viven 
esclusivamente da agricultura e 
ven como as suas praderías van 
quedar asulagadas, cómprelles 
abrigar á devandita empresa a 
negociar unha serie de puntos 
Goma a revisión de precios 
''dignos e iguais pra todos'', 
inden:inizacións polos perxuicios 
caus..ados " hai xenle que queda 
sin te11ds e en xe1al cub1e as 
~illo res '', é garantfus d que se 
habilitarán os serv icios imp1 . · 
cindibles prás comunidades, xa 

CADRO BRANCü_ 

Os traballadores que cohs
trúen o embalse de Vilagud ín 
amosaron a sua .solidaridade cos 
afectados e están· a pé de· obra, 
sí ;-pero de brazos cruzados. 

Edita: Promoclóns Cult_urais 
Galegas, S.A. 

Comision._de .Fu.ndadores: -

Acosta Beiras, Xoaqu ín. 
Fontenla Rod r"ígüez, X osé Luis . 
López Gómez, Felipe Se-nén. 
Mdrales Quintana, Xosé Enrique. 
V~rela Garcíá, César._ 

. Vou. loitár pola.miña .vida". - -
Tod_o o efectismo popular d~sta frase simplifica o xa típico enfrentame-ríto entre 
a empresa mon·oporística productora d_e enerx fa eléctrica2n Galicia a osJabregos· 

galegas. Daquel ano 63, cando se asulagou Portomarín en Lugo, coa única protesta 
qun .gato que quedou riba dunha casa mentr~s as_ augás subían e sub íart, ou dunha 

vel la que a hOl;-lbO que arrastrar pra que non fixera q· mesmo, aos ·d ÍaS de ho-xe, moito -' · 
cambeou _o agro galega en organización e co.nocemento práctico sobre de "cómo 

defender s~us dereitos. 

VILAGU-DIN: 

QUE ,fENOSA NEGOCIE .. 

As oitu da mañán, unha fogueira axudaba a q~en,.,cer e_ a que as 
máquinas non pasasen. · 

'JI. 
__ nalgúns · casos a cobrar 100.000 
-polo -monte e 150.000 por: 
fen:~do de labradío. Na actual i
dade, ainda hai sin vender máis 
;cie 200' forrados ·ae i:>artlcul;re{ · 
o monte de man común e sin 
clarexa r:_ unha serie de aspectos 

. re.fe1·idos · á .concesión . dos ·. rfos" 
< Bedu ido, Paradéla e Bustelo á 
Ñ · FENOSA -da que ningém dos 

tres Axuntam entos da :Zo~a é· · 
sabedor- maiorm~ntE? _P;lque-,~~;. 

· un del .és ; ·o río·- Bustelo, está 
concedido· a varios-- veciños p ra 9 

J 

non contestaron. Hai unf:la sem' 
cando empezaron as obras d 
esplanación, .os · labregos decid 

- ron parar as m·áqu in as "hastr 
porque ~ enéetaron . a trabal la r e 
terras de dubidoso dono e cand 
se ll.~ piden as escrituras, 

-encargádo."'.' de - FENOSA négas 
ou mesmo se mete na palleir 
pra non topar connosco' 1 

presi0nar· '.pra- .que a empresa s 
teRa> :q u~ -., senjar - a neg~b51r 
suas esixencias. 

que moi tos cos ac1uais qued ará n 
conaci poi embalse. 

comunicación entr,e· as d ife f·e ntes · . -_ api·o_v~itar .pra. u_ns mu iños·. 
núcleos de poboací ón. · 

Hai pouco máis dunha sem 
xoves 25 de xane iro, os· veciñ 
viñeron parar as _obras reclama 

E cando se fala dos servic l s 
imprescindibles, pénsase en algo 
tan lóxico como ) as comunica
cións, por exemplo. Non mo i 
lonxe, e a inda por resolver, está 
a esixencia de que FENOSA 
constrúa unha ponte sobre o 
embalse de Portodemouros, pra 
comunicar · as parroquia_s dos 
Axuntamentos de Arzua e Vila 
de ·cruces - e a pesares · de 
promesas, dous rapaces afogados 

OU VENDES OU -QUE FALE A EMPRESA 
ESPROFIACION · · 

, -do a presencia de alguén d 
emp-resa· pra informarlle. ·das su 
posicións .- En·cefquse, con isto, 
consabido , tira e afloxa. O 
¡r{fcio ,_ FENOSA quería que 
comisión fose, deica -Ordes per 

.no 1972, mar.i ifestación,s, detidos 
e veciños pendente·s de xuieio, as 
clases populares teñer:i' que seguir 
loitando por unha vía .de 

F Ef\JOSÁ empezou a facer se 
coas ter as pra o embalse d e· 
V ilagud in no ano 76, . e coma 
sempre, os seus tratos foron 
individuais e ,en moit~s casos 
coactivos, amparándose na pa·n
tasma d a es p ropiació ri fprzosa. 
De primeiras, - foron protestas 

1
espontáne·as e a cofhpro~aci ó_n 
q e que ria medida en qu e a xente 
se fac ía máis reacia, os precios 
iban subindo. Así, d~ ' 35.000 
pE:seta_s _ o ferrado de monte e 
75.000 o de labrad fo -pasouse 

,.Redactores PERIOD·ICO ·GAlEGO SEMANAL 
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A~ irregular.idades eran moita'S 
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Axuntaméntos, instancias que 

CADRO NEGRO 
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matou por - sqbir . ·' o A set,1 ,, 
andado , hastra · .Gorgullos, ~ 

orno desta ·· prime ira · .r-euhi6n 
on sairá nada, . nós días " 
cesiv.os e dende as oitÓ da 
añá, 200 persoas responsabili- . 
'ron se de qué .as .. obras. de 
planáCión non ~egu-il¡en .. adia'n;: · 
, . ha.stra . qüe ' oo.me.nce' uriha 

egoéiación én serio : üs ·obreirós 
spostaron dunha maneira po'si-
va (están a pé de · obra si·n· 
f!ballar) a" pesares ·de q .ue o
rimei.ro . día o encargado lles~: 
andou facer un cordón pra 
frentarse .. cos labregos e a 
uardi,a Civil, a pesares de facer 
esencia, noo parez qrie teña 
áis ordes que a de vixiar inda 
e os v.eciños· .non se espl ican 

oi ben "a que vén' facer de 
termediaria si n·ós con quefl 
eremos .falar é con 'FENOSA". 
E FENOSA pretende seguir 

atando cos labregos individual
e nqn organizados e a 
da comisión que os 

_1.~~ 

r.ep.te.senta,· e dí qu~ sJ, que e ~iá · 
. :c,J)'si:l9.sta -<~ pagar .. tf.da~- as ter.¿as 
''·que tiña adquiridas 'e d~spóis que 

se sol iciten 'beneficios á AdmiMs
·~ráción español-a... "é· coma ·:se 
por riba se quixeran rir de nós:'. 

Como aq1Jela · outra ··f€:5ta 
. popÚ.lar ·da Monta.ña, do agosto 
. d.o '.' 77;· Q'riéJe 0S afecti3dOS oe 
· Portodemouros · de-íxaran . ben 
claro ··que encetaban '. unMa 
ofensiva en serio, este doming·o, 
día 4 ·de febreiro, 'os ·que teiñén 

, ·ás· costas o embalse "de- Vilag·u- . 
· d ín, van facer ·outra festa pra' 

analizar p-or unha .bandq · a 
situ'ación ~ a proposta das 
CC.LL. "de apoiar ao · Bloque 
Nácional-PopUlar Galega rias 
próslmas eleccións municipais . e 

· integrarnos nas suas candidaNras N 

polos Axuntamentós · de Orde·s, · :; ~ 
Tordoia e Cerceda e o apoio . xa o ¡ 

nestas eleeció~s xerais, como ~ ¡ 

único xeito de defender os nasos " ~· 
intereses en todos os eidos''. _ 

. · . · , ~vil "Hai este precio, e o-que non o queira así ser'éÍ espropiado". 

ORTODEMOU ROS:· .. 

unhO .. pon~e -· 
"A empresa MONCARRI 
pezou a trab-allar' no ano 6,3, 

léndose ·do de sempre: Poñer-
s medo, .tentar dividirnos 
léndose de intermediarios que 
s ~ercaban as 'fincas e nos 
nd ían ,,outro 'lado. , Había 
ritos, o 4aso do Pascual., q:ue 
ercaba rnáis ferrado.s dos que 

n e entón, a ganancia iba 
días entre el e máis o dono da . 

)Ca. O precio por ferrado de 
ade ria era de 15.000 pesetas, e 
ubo , veciños que puxeron .· · 
istencia, e ao ir a pleito, 
iron mellar ·beneficiados. Polo 
-68, ésta empresa MONCA-

1 L empezou a /'meter auga, de . 
1 xeito que asulagou todas as 
rras, e a xente tivo-que -sair das 
sas (tivo que emigrar arredor 
n 55-60 por cento); ·desque se 
i a xente, volveü retirar a auga, 
s ríos quedaron oútra vez coa 
sma· canle. As zonas afectadas 

n Arzúa, Vil.a de Cruces, · 
ntiso, Golad~, Luoño, Lousa

Larazo, Arnego, Tuiriz, 
Bracos; Agra, Seixo, 

lmil, Ribadavia, . Visantoña, 
igondo, Maroxo, Viñas, TraA
o e Dombodán. No ano 70 

cando enfrou . F ~ NOSA, 
tra_ que no ano 72 morreron · 

us rapaces af.ogados e entó.n 
u algo na prensa". 

'A partir desta choveu sempre 
eles, a auga_produce _cartos e 

s qu ítannos os pasos; os ríos 
ctados son o Ulla, 'Arnego e 
. Dende a presa á última cola' 

18 kms., que quedaron si~ 
tes e se convertiron nun ma.r 

dividía en duas zonás un 
ritorio que estivera perfecta- · 
nte comunicado. Os paisanos 
n onde os abogados, pero ao 
un pleito coa FENOSA, non 
facían caso, · sempre trataban. 
amañar e voltalos pra tras .· 
os os alcaldes de todos Ós 
c·ellos estaban en 'contra dos 

mesmos 

o primeiro contrato consta 
que a empresa lba amañ'ar 
os os pasos q ue había e todas 
. , OH 1? HtE I l 8~ \ 1:-t ti 
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cumpliran o primeiro contrato; 
·éntón, os de- Coño e Beigonefo 
·protestaron, · o proiecto non Se 
aprobou, e· entón, a empresa fixo 

. unha barcaza que é a que. lle dá 
_agora servidume a outra zona, 
pero ·que non sfrve ,cáseque pra 

~ nadá, ·x·a ql:te · nin os propios 
carros pqden entrar riela e ·ha'Stra 

. xa .ten caido algún tractor. A 
:: > barcaza está,, feita de h~i · tres 

anos. , . 
.- A emp-~esa fixo .outro ptoiecto 

· n'ovo, deullés cártos aos axunta-- ~ .. ~ .. .., ' . ,. 

.melitos ·o- Pra . que cargaran. cos 
- '. gastos das forÚés... fa<:éndolles ' 

firmar -~ ª - conf~rmié;faéJe da obra 
, ,.que re~Gzara MONCARFll L, a 

aceptación dá obra. Dos cartos, 
os veciños non vimos .- nada', e 

Cando se enteraron de que a xente estaba diSJ>._~sta .• de verdade... . . siguen"' sin fa'cer as obras das 
· - .pon tes'': 

as servidúmes das le_iras, e o Hoxe -d~se o cas~, por -.~e_Íl)~io>' 
único que fixo foi un par':. de _de ManueL Cardáma Fernández, 

· ponte~, as duas cáseque xünto ·da· que tén·" que· sacar,.... a hetba do 
cola, e unha carreteira palas pradó . q.Jnha , barca: Cando a 

~ leira_s_ que non facía ningún , empresa · presentou ·á · ot>ra · 
servicio, , bordeando t:odo· o - rematada Gfo .. ·proi-€cto,: nón 
embalse, asegún decfan ·- os figuraba pra nada unha~ alde~a qtié" · 
veci'ños; cando antes a ·zona tiña quedaba ilJatfa ,_de todo, pra que 
toda éaste de comunicacións. non puide ran demostrar qu~ non 

E ALA FOI UNHA 
COMISION: .. 

.· :"o 21 'de :rgosto do 77 fí xose. 
-· a:festa da Nlon.tañ~, ·roontáda por 

militantes d·o .. ·s1óqúe e vec'iños 
je caea unhá das parroquias, e , 
onde a x¡¡nte tomou clara 

conciencia do problema; despois, 
o 16 de outono, fíScose unha 
manifestación convocada pola 
mesma xente,· dunhas 6.000 
persoas, onde a concurrencia de 
guardias civiles foi masiva. Logo, 
creamos unha comisión, e fomos-
52 persoas á Coruña, pra 

· falarmos coa dirección de 
F~NOSA. Ao se nos decir que1 

non estaba ninguén da dirección, 
negámonos a nos ir, e foi 
daquela cando apareceu o 
secretario xeral, Antonio Sáenz 
Valdés, con aquelo de que "yo 
soy un hombre preparado con 
una elevada cultura, y voy a 

·usarla toda esperando que 
ustedes hagan lo mismo". Non 
nos quería deixar decir nada aos 
de Portodemouros, e diante da 
nosa postura de non ceder, 
f íxonos a proposta de deixarlle 
actuar á empresa, e prometendo 
-unha - pronta notificación ao 
respecto. ( 19 de Nadal). Daquela 
es1x1mos unha entrevista co 
Director de cara á eliminación da 
barcaza e a que se puxera unha 
ponte pra todo tipo de uso 
fgando e xente). F ixouse a 
entrevista pra o 27, e alá foi 
unha cor:nisión de 13 ' homes, 
quedando os demais en contacto 
co resto da xente, . pra ver de 
facer algún acto de presión. E 
éste foj o de pechármonos no 
túnel en Portodemouros, onde 

.. estivemos deica o 31' á mañá, 
. que nos botaron os grises, todo 
esto ~espois gue a. Comisión 
recibira · unha negativa con 
respecto ao da construcción da 

:. ponte . 
· ·O Gobernador de. Pontevedra, 

· ·de pechados, c¡:oncedeu unha 
-entrevista, pero non . fixémos 
·Cé~so'. Fixemos únha fümared a no 
túri~J prá ver ·de que no.n e n.t rara 
a PoJicía Armada, e er.itramps na 1 

rsa·lá· -de " maquinaria: Había un 
, corñ.pafieiro que decía qJe ~'cada 

g.obéroa<iór ~ .. manda· na · · Sí.Ja 
'"'p·rov·ír,icia, e ' a FENOSA rri~ nda 

· nas ' catro". 
- ·E< despois ·. daqúela, h0.ubo 

·manifestacións, d~tid ds har .va
.dq~ Jl_rocesados, ·e esa.!:' co'"usas 
todas ... "da ·ponte, ~al nrfa· r,·~rf.3 '', 
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Os fascistas de toda coor estan a depfegar. nos derradei ro.s di as 
unha intensa-actividade en medios universitari9s, a .base dás 

. consabida_s "razzias" con por,ras e cadeas, actitudes ame~zantes, etc, etc .. 

·''lr1contro1Gdos''. 
. . ,.. ,, . ·, 

en Com.postela 
En Santiago,. os devanditos 

suxetos, "emulandc( aos compa
dres metropolitanos quveñen de 
asaltar a Facultade ae Dereito 
madrileña, escomen..zaron dende 
luns as incursións nas facultades · 
compostelanas, · arricando carte
les e paneles de propaganda, en 
~lan silecioso nalgúns casos (Me
dicina e Ciencias ·da Educación), 
ou ben en laradaJs cos adubío§ 
bélicos de rigor, como foi o caso 
de Filoloxía, onde mesmo chega 
ron a afirmar que o acontecido 
non era máis que "un aviso", e 
que á pFósima queimaban o 
edificio da Facultade . 

Non son de estranar estas 
'vaentfas" que se permiten os 

epígonos de Hitler e Mussolini, 
se ternos de conta a actitude 
.solprendenmente tolerante que 
observan de cara a eles e as suas 
acción~ as autoridades guberna-

. tivas. 
Os : ciudadanos de Santiago 

poden observar, se se ·chegan 
calquer domingo pola mañá 

deica a Praza do Toural, como os . 
cachorros de ·Bl¡;¡s Piñar, ··Fernán
dez Cljesta, .Sánchez Covisa e 
Cia. loceos seus uniformes para
militares nos postes de propa
ganda, comportament-0 penado 

_ poi a Lei, sin que as autoridades 
se dean por aludidas. Claro que 
desatan os rigores punitivos, en 
troques, contra dos militantes da 
AN-PG que restaudban os 
nomes galegas de ruas que 
hoxend ía ostentan os dos inspi
rado.res ideolóxicos dos que estes 
días andan a levar adiante a sua 
"cruzada" paricular. 

Martes 29 e Mércoles· 30, 
celebráronse asambleas de distri-
to na Universidade pra respostar 
ás falcatruadas dos "incontrola
dos" d ,arras, chegando a facer 
unha manifestación esixindo a 
"disoluciódas bandas fascistás" e 
a "espulsión dos fascistas da 
Un iversidade", e ao peche da 
redacción deste número, a índa _,,, 
estaba prevista pra .Xoves outra ' 
concentración cos mesmos obxe-

tivos ~ 

Ahi . un tempo, apareceran 
polas ruadcidade cartel-es" de 
propaganda da fasdsta nos que 
aparecía un Cruzado, simboli
zando -a Europa, mallando nun 
negro, ca lema -correspondente 
que invitab·a á mocedade a 
"luchar por la n,ueva idea". A_ 
idea é tan v'ella como o imperia
lismo, e está de máis o decir e¡ue 
estes "martillos de separatistas" 
poñeríannos a nós, galegos, se 
nos deixásemos, ac-árón do ~ ne
gro, a levar paus da "Europª". 
Pero nó.s, '.'as r.a?;as. inferiores", 
negro, galegos e oprimidos de 
calqueira caste, non estamos pra 
aturar estas aduanadas. 

Ao mellor, agora polo An
trordo, os "cruzados" poñen as 
mascariñas pra mellor anunciar 
'.'la nueva idea", e ararecen ·en 

-fo rm a de Mercado Común, 
OTAN ou calquei ra. outr-a varian·- · 
te do imperiál i~mó "de ro§fr.o 
humanQ". Vaian vos1edes á _sa_- . 
ber ... 

Por se a algúén lle quedaba· algunha dúbida 
encol da continuidade do franquismo nos métodos 
·políticos, . na utilización ·caciquil da Administra
ción, sal á_ luz ·un escándalo en Pontevedra que_ o 
ven confirmar outravoltaResulta que a UCD~ non 
tiv0 reparo ningún en mandar telegramas, nn nome 
de alcaldes da provincia, que, nin son, asegún 
confesi.Jn propia, do partido, nin signaron as 
peticións contídas nos memos. Vese' que o partido 
gubernamental pensa que a Administración son 
eles, donas e e"Sclusivos sefíores do poder local. 

MANIPULAR AOS 
INTE Rl\/IEDIARIOS 

Esta actitude descobre, por outra parte, unha 
nada !Solprendente mecánica cqlonialistaque co.nsis
te en manipular aos mesmos servidores intermedia
.rios da coloni.zación, cunha )rrespo!i1sabilidade 
p'osiblsoménte nos que se sinten omnipotentes. l'>!on 
hai dúbita de que causas así, nefeuto, somente 
pode facelas. quen '·'conoce ben a provincia" de:nde 
postos de res_ponsabilidade. Falta, en boa lóxica, 
que os intermediados, indignado.s por utilización 
tarí irre·spetuósa 'dos seus· rfomes, sedean de· baixa 
da ,poi i'tlca antigalega... . . ' 

. ¿NACIONALISMO 
PRO-.;:'_C.E.E.? 

. Cotempo, as causas rematan_ por se clarexar, non 
semente palas evidencias da práctica de cadaquén, 
se_njóri xa polos propios p}antexamentos teóricos. 

· vimos de nos enterar que un anomeado partido 
·' nacion~lista, ·e cómo non, obreiro e marxista, se 

define pala entrada no Mercado ComúM Europeo, 
"a pesar de ciertas reticencias". E so lprendente o 
afir[llar que· se é nacionalista e estar, ao tempo, 
pala conso lidación do imperialismo e dos r'nQflOp.o
lios, que se loita polo autogoberno e non xa 
contentarse con minimizar o problema do Estado 

- español, senón co-mplicar inda riláis a é:ousa 
áxudando a "construir Europa"-(?). Pero, lde qué 
Europa se trata? . Claro que nón ó é esto todo. O 
papel destas i;;orrentes ideolóxicas -o seu xusto 

- papel d~ intermediarios- queda inda .máis claro 
cando afirman sin se por colorado que os"partidos 

· estata is non te-rán forza en Ga 1 icia . hastra que 
asuman a realidade do país. (? ). E precisamente 
este papel de galéguización do sucursalismo é o que 
eles · queren desempeñar afervoadamente . . En fin, . 

· ·servirlles de exemplo e devancei·ro .. ~ Faga poi i'tica · 
española-, pro non con fasqu ía _antigalega. Abofellas . 
que llés han ter que pagar os servic ios prestaffos. 
_Anque ao mellar, e por sortf'. pra o noso pobo, nin 
ese> . · · 

OUTRO EMBALSE 

Negar certas cpusas nun p¡;¡ ís coma 
pecharse ás evidencias de todos os 

·monopolios siguen a esmagar as ·nqsas · riquezas, a 
·esquilmar ·ás ·nasas clases populares. Uñha vez máis: 

· FENÓSA vai .asulagaun farturento val na parroquia 
de Vilagudín, OrdesUnha.vez máis, as CC.LL. están 
organizando e axudando a()s veciños a defenderen 
os · seus .intereses inmediatos. E .ben elocuenta que 

·señan somente as organizacións anticoloniali.stas de 
verdade as que encaren ·a defensa das nasas clases 
traba,l ladoras, dunha . maneira real, frente aos 
monopolios. E esto dunha forma que .ten moi en 
canta o presente, . pero tamén a necesidade de 
contar cun · progrma poi ítico que signifiqu·e a 
consecución da soberani'a do naso pobc;> pra 
goberr)9r .aca ídamente os , nasos intereses. C?ende 
esta perspec~iva, é de onde ternos que guiar . os 
nasos pasos hoxe os galegas~ 



Jmplese xusto un mes desque 300 mariñeiros do 
rto lugués de Celeiro iniciaron a s.ua primeira ·· 
lqa pra esixir que os armadores respeten a normativa 
al vixehte -Convenio do 1965 e determinados 
ectos da Ordenanza de traballq de pesca de ce.r:.co e _,,. 

tras artes do ano 63- no tocante a pago de hbras' estras,- '. 
acións, descansos e efectivización do sistema "á·_ ·· 

rte" ao..cincuenta por cento pras artes de palangre 
rasmallo. 
asaran . catro dlas e os 
adores av 111 eronse a pagar os 

asas, cobrando cada traballa
do mar 36.700 pesetas pero 

ltinúan a se manter intransi
tes no tocante aos puntos de 

. canso e realizac ión do "á 
·te", po lo que a folga sigue 
ante e pasa · a i ntervi r a 
legación de Traba l lo de cara a 

tiveran · lugar conversas 
xuntas entre armadores e a 
tra l sindica l 1 NG, única con 

non varían :> 
ect ivas . 

conversas 
posicións 

Centril ,·como -depemJe a" o·el~g~- ~; 
ción de Trabal lo. 

'A seguir, e con .t,rámit.e de 
ur xencia, . a l NG ·.spl ic ita co_n'f.I ic -
to colectivo, e ao ·ter lu-g9r · a. 
p ri mei ra avenencia,-Ds.armado rf'.ls 
comparecen máíoritarianiente -- .. 
- un tótal de 17 sobre 21 :_ peró -
a-Delegación invalidaa , argumen~
tando qu·e - ·éstes "non están · 
repres·entados dabondo", 

A 1 NG califica, outravolta, de 
arbitraria esta . actuación da · • 
Delegación de TrabaÍlo: e esixe, . 
a presencia dun · funcionario 
ministerial, trasladándose a Lugo 
o inspector de: Traballo José 
Antonio Pérez. de t~ón. 

Celeiro secundada polo comer
cio, que pechou en solidaridade 
coas cuas reivindiéacións, unha 
marcha hastra Viveiro; que foi 

' 

obstaculizada pola Gua rdia Civil 
e un peche, vernes pasado, na 
eirexa de San Franc isco de 
Viveiro. 

Unha folga, compre lembra lo, 
que esixe o cumplimento dunha 
normativa vixente, ha teoría, 
dende hai 15 años ... 

esa situación, e p revio a 
ic itude de conflicto co lectivo, 
NG ten unha ent revista C:) 

bernador Civil, xa que enten
que a Delegación ... de Traballo 
1 tén unha actuación correcta, 
urrindo, pra o mesmo, ao 

O ULTIMp 
ORGANISMO 

Por fin ten lugar unha nova 
reunión, o 22 de xaneiro, onde 
os armadores manteñen a sua 
postura intransixente e alegan 
incorreccións na tramitación do 
confl icto por parte-do sindicato, 
remitlndose o asunto a Maxistra
tura que é 1quen ven de citar de 
novo ás d uas partes a unha nova 
convocatoria que terá luga r 
nestes prime iros dí as de febre i ro . 

A montaña luguesa: 
Alternativa nOC:ionalista 

tat uto do Gobernador" de 
de outono do 58, que no seu 
' ítulo 11, aparte 13, fixa en~re 
seus deberes e atribucións a 
acidade de fiscali zación, co n

c1 revocación dr1 d eci sió ns de 
lqueira tipo de organismo 
! drpenda d a Adm inist1 ación 

xgdlfica.s.I. 

·~· ·· 
DUSTRl.A GRAFICA . 

Planchas oresensibiliza- · 
das. positivas e 'neqativas: 
Tintas imorenlai:;ión Offset •· 
e Flex.oqrafía : · · ' . . : · 

Equipos e. productos pra· 
foto -r:necá nica-. 
Equipos e productos ora 
Seriqrafía 

· Produ.ctos e equ ipos· ausi-

Durante todo o mes, . os 
mar·iñeiros, realizarlan, pola sua 
banda, amais das asambleas· 
diar ias, unha man if_estación en 

-LUGO 

f ,olga do ·metal .. 
. O d ia 3.1 . do. mes pasado, 

enceto l:'l se en t l!.ig10· lm hla ~fo lg_a· 
dos · trabal 1 adores do sectoir do 
Me~al, . dada a pos1c1on · · da 
P_a1rnnall nas negociacións do· 
Converni,o Collectivo, 11egodación 
!evada· adian:tre polas oentra les 
1 NG,, CC.00 .,CSUT, USO, .LJGT 

- e SU;, As ' POStlllrns -da · Patranál 
xiraban ariredor du li) na o:ferta ~.de: 
620 pesetas r 1f.fo . sallario-base 
( 18.600 ao mes), 283 pesetas do 
plus de asistenda, a concesión de 
1 buzo rnáis e tr ilita días de 
vacac ións, ofertas· todas elas 
dentro da liña que a organi za
ción patronal CIEOE téiri mar.ca
da. En canto a rniviridicac ións de · 
tipo -sindical e soda!', a parte 
empresarial1

• • neg.ábase xa mesmo 
a encetar negociac ións. 
. Os trabal-!adores, pola contra, 

reiv·ind icaban un :sa.lario-0-ase de 
25 .000 · pesetas, ·amais do ·plús 
asistencial, :e.' OS · trinta .=d'ías de·· 
vacadóñs, ·e . áderyia:is; reivi-nd ica- -
cións t ie-tiJ:>ci ·sindi·cal e social, do-; 
tipo ' dúnhas gara·mras-:- m·a 'os 
delegados de emp·resa, o récono- -
cemento -da sección sindical 
dentro delas, ·e ·a elección e· 
conferimento · do poder executi
vd aos comités de seguridáde . e 
hixiene. A foga, en princ ipio, 
est;á c0.nvocada deica o día 2, 
incluido, á espera ·do que dean 
di> :;¡ as posteriores negociaciÓns: 

A creación .dunha -rede · viaria 
que .con:iu_nigue o~ : mii dous_ce_l'il 
tos, ' seis _luga_re_s eritre sf_, e .cos ,
ceritros comerciais e admiriisti:a"< 
tivos máis achegados; a creación 
dun servicio municipaliz·adb de 
transportes qué pe-rmita comuni- -
car . -periódicamer:ite a todas as · 
parroqu ias e lugares co·as redes-· 
re9ulares de .transportes: e cos - · 
centros administrativos :e c·omer
c iais, dun- ~eito especial . coas. 
fei-ras; a- · -electrifiqición <;Jos 
centos ' de pobos · "que viven 
ba·ixo do : imperio dp candil", asl: : 

. - .como o -milloramento, . amplia ' e • 

ción .de ·potencia .e: adaptación ás 
circuristancias climatolóxicas ' dá.: • 
zona do resto do tendido1 ·á· · 
creación ·de 'hospita is coni~rca í's · 
en .Becerreá, as( cómo ambulato- · 
rio s · ·en · cada ' co~11o; . · o -·· 
artel-lamenro dun ser~J.~f.é ., v.eteri- 
nari0 perma_n·enté con c~fitro's dé 
inseminación en ·-todas ·as· parro
quias. Estes· son punfos ·sobran
ceiros da ·"Alte rnativa' dá Monta- -
ña Luguesa'·' · qwe á .AN-PG vé'n 
de facer públ ica ¡ e cj·ue está : 
elaborada en : base a un fato · de -
puntos reivind icativo·s que en 

abril de 1§78 lle presentaron as 
CC.LC. á Adm·in'tstración espa
ñola, · e que completaron ca 
traballo ' d'e diversos · candidatos 
do BN-PG as- eleccións münici
pais de dita zona. 

. NON AO EMBALSE 

A forte emigrac1on· (nos 
Aricares·, de cada· 3 habitantes ; 2 
están émigrad9s), a falla~ t,otal de 
s.ervicios ·como ·auga correrite, luz 
(na Fónsagrada, por . exemplo, 
máis da mitade dos pobos están 
sih l.uz e ·néf resto á sua potencia 
non chega a nada), a falla _de ' 
/carreteiras qúe comuniquen pa
rrciq.u ias e · lugare's, a·"inesistencia 
de - · indu'stlih :que. creén- un , 
número de- pos'tos·· de · trabal lo 
significativó, - a apfoveitár'nento 
en favor · do capital · estranxeiro 
das riquezas do sochán- (caso das) 
minas de R'Übiais, en· Pedr.afita), 
a falla de escalas ·de ·pl-anificación 
dacordo coas pecüliaridades da · 
zona, :e · mesmo · dos centros 
escolares · en xerai , ·a falla-.c-ase 
absoluta dun --servicio - sanitario 

1 

'1. 

(hosp·itais, médicos, farmacias, 
veterinarios) "son unha mo'stra 
apalpable da situación da monta
ña luguesa, consecuencia da 
polltica que o . Estado español 
desenrolou en Galicia e en 
concreto nesta comarca, · a 
traversa dunha administración 
caciquil, fidel servidora. dos 
intereses do capitalismo colonial, 
das suas necesidades e dos seus 
plans na nosa nación", dise na 
introducción . E ademais das 
medidas espostas, de tipo social, 
a Alternativa recolle o apoiO 
total· da éreación de minfgru'pos 
adap.tados á realidade xeográf'ic'a 
da ··zona, a oposición total á 
creac'ión á presa "Grán Su arna", 
defendendo un plan de medidas · 
especiais que quite a esta 
comarca · da postergación ,;¡-sui 
gen-eris" a que se viu sométída 
durante ·os cLiarenfa anos que · 
·leva pesando a ameaza désta 
Presa. Asimesmo, de~ndese a 
creación · de Industrias trarrsfor 
maderas do mineral que hoxe se 

- estrai t d~ ·· m,ina _jde - RÚbiais 
(Pedrfit~) ·-'e,. a1·9uhha ;~ o-utra 
concrec1on ma1s. r 1 
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A-.NOSA TE1lB.A 

· Promov.eu a fin _ dos ses.enta a_" Aurier:ise" ~ntre. o g_al_eguismo trad:icional d_o café Miño e uns rapaces 
novas -que s.e reuri Í!=ln n_o Coral ín, saben ,,qu·e. ri·ña que ser un ni ñc{dé' inquedanza·s poi [ticas disfrazada 

; · de Agrúpación Cultural, pos_t9 queós tempos non permit.ían .nada máis" e foi vivindo 
_ a; alineación .da Academia Galega,-p.or exe.mplo., ao lado do l"r1stituto de .. Estudios Orensanos, 

<_:1Ue nacera como réplica of.icialista á _mesma, Óu o desmembramento da "Breogán", ·ausp·iciada polo 
Partido Comunista Español e o afortalamento dá vella -Agrnpación er:itmncadá co n:acionalismo organizado. 

~. 

Antpn _ Fernánde_z_ Sá.nc.hE~s, de? 1· anos, e viaxante de teci<;ios e candiüato ·ao. Senado polo BN-P.G. 

Dende moi cedo vencelláches
te ao galeguismo, leal foi a 
·causa? 

Teño que empezar talando do 
meu pai, filio dun labrego -car
pinteiro, dun simbiótico, que 
deprendeu a ler con doce anos e 
aos trinta era mestre con plaza. 
Pois ben, espulsárono do maxis
terio no ano 40 e o único que lle 
puideron demostrar era o seu 
galeguismo. Era un home que 
prefería falar co labrego que co 
cacique e os caciques molestáro
no todo o que pu ideron xa 
cando a guerra, e todo eso 
quedou moi marcado en min. 
Cando eu tiña catorce anos, 
reingresou ao maxisterio, pero 
mandárono pra Castela. Xa saber 
que era a técnica do impeFio, e 
eu sentín moito aquel desterro, e 
poidoche decir que ·Xa daquela o 
meu pai e máis eu escribiamonos 
en galego. Poido decir, pois, que 
o meu acceso galeguismo veume 
dado por xeneración verbo da
quelas inxusticias que se facían 
por mor do galeguismo. 

lE a conesión, xa máis adian
te, cos xermolos organizativos 
do nacionalismo? 

Por unha serie de azares, aos 
trinta anos comence i o viaxe 
comercial que me levou a entrar 
en contacto cos cataláns -entón 
encetábase o movemento da 
Nova Canc;o-, un bo día chegou
me un papel da Asociación 
Cultural de Vigo, onde se reco-
11 ían firmas pra cursar unha 
documentación a propósito de 
que, despois do Concilio, se 
~retend ía que a Liturxia galega 
se fixera en galega e, por outra 
banda, eu cismaba na posibil ida
de de sacar un boletín, polo 
menos semanal, en galega, quiza 
bes impulsado por aquel suple
mento semanal que tiraba o 
Tele-Express, o Tele-Estel e 
empecei cos primeiros contactos. 
Recordo que cheguei a Ponteve-· 
dra e comencei a mover tarxe..tas 
dun lado pra outro, tarxetas de 
amigos pra outros amigos porque 
tentaba, dada a miña movil idade, 
xuntar un núcleo de xente 
disposta a escribí r pra facer unha 
causa moi sinxeliña - .nin moito 
menos soñaba cunha cousa da 
dimensión de A NOSA TE- .. 
R RA-- pero que saira ·á rua. Por 
certo que cado estiven en Ponte- .. 
vedra . pra : v.er a . ·amigos -Cóm;o 
Tino; Caam.año ou Pontenla, pois '· 
estahan moj escamóns ·e cahd'o 
chegamos . a ·- ter . máis· confían.za 

' éonfesáron.me . que, ªº aparecer 
eu: p,or_ ·- al í . conocendo no me$, · 
gireccións, tel.éfooos. _e ~ fal•ando 
daquela marÍeira, t0máronme. 
por polkía. Entón eles estaban 
.esc;:amóns de min e ·eu non . me , 
esplicaba como .aquela xente que 
me .recomendaran tanto tiña tan 
poucos azos. 

~ · i.Qué si.gniftcarías do ga1eg1Jis-· 

AMTON· DA PONTE 
"GaleguismO sí,. pero aritHmperialista" 

tno de aqueles anos ao de hoxe? 

O contraste é brutal. O gale
guismo dos ar:ios 60 era máis ou 
menos romántico., máis ou. · me
nos de boa té, pero non se vía o · 
nivel de compromiso, nin de 
actividade nin de organización 
que se ve hoxe. A xente que 
acudía ao ga leguismo 'era máis 
ou menos ilustrada, pero moi 
condicionada e non conseguía 
atraeá mocedad e; hastra os que 
querían combaternos poi iti ca
mente tildabannos de carcas, 
pero houbo un momento signifi
cativo acó en Ourense que foron 
os cursós de galega que deu Paco 
Rodríguez na Auriense, e que 
foron realmente revulsivos, em
pezando daquela a "rescatar" a 
un bon número de xente. 

Pola tua actividade profesio
nal, tés un conocemento prácti
co da pequena burguesia comer
cial e industrial. .. 

En Galicia, Terra de traballa
dores fundamentalmente, hai un
ha gran cantidade de persoas que 
hai 20 ou 30 anos eran asalaria
dos e que trabal landa 16 horas 
ao día de ron montado empresas 
(algunhas das ·que hoxe teñen 
100 obreiros vinas nacer eu en 
buhardillas, contando saias ou 
pantalóns na mesa do comedor). 
Pero en Galicia, como pasa en 
todos os países colonizados, 
prodúcese unha pequena-burgue
sí a mimética que cai no absurdo : 
como fjxeron unha empresa que 
lles costou moitos suores, noites 
sin dormir e empeñarse hastra as 

, orellas, resulta que se sinten 
capitalistas. De feito, a_ alta 
burguesía aprovéitase di.les po r 
unha razón: aos obre iros· xa lles 

. saCé! o máis rqu.e pode, e como\ -
Fatendq e un criado dos ol igar- . · 
cas, xustamente os paga~os da 
festa son os pequenos e media
nos· comerciantes e empresarios 
que cangan c0n todos os tribu
tos ... pero siguen a imitar os 
modos e as modas, le.n a revista 
"Hola" e queren vivir a sua vida · 
estilo "Hola" part icular; polo 
tanto, acuden ás ceas dos sába
dos,, visten á muller ~on aqrigo 
de pieles e son . totalmente ' 
ant.igalegos. 

¿Antigalego~ por -inxenuida- , 

síntense capitalistas. Eu d-ígo"lles_ 
moitas veces: iPero animal! lTí 
pensas que si forás un capitalista 
estarías ah·í tras de ·- tuamáquina, 
tras do teu most1 .:1dor-vareando 
rrietros de tela.? i_Tí ~on. ~s máis·. 
qu e un obreiro autónomo un ·: ' 

non teñe-~ tempo ou ·porque as 
suas . rela-cións sociais -non lles 
per:mi~en adoptar éertas .posturas 
públicas; e mantéñe.nse na inope-

. rancia -porque a fe sin · obras noñ 
salva a ningüén . . . 

poucn aventaxado! -Falaché de Bóveda, de ·- Caste-
. · ' · · · ·. - . f_ao, lcóidasc que · pode· haber 

Nestes tempos de eleccións ·: ' 
aparecero.n ·úg1a5·, ·x~rdiron cóla~.:.. . . galegui-smo que non- seña anti~ 

. ' ' ·- rmperialista? . ; -· < cións... · 

Qué opinas, entón, do pap 
que xoga a prensa en Galicia? 

E unha prensa que se poder 
imprimir en calquer outro siti 
porque está de costas á realida 
do país . Sirve pra poñer esquel 
-a xente leias pra ver si morr 
algún amigo-, p·ra· publicar 
anuncios dos comercios e p 
enterarse, lendo as letras gra 
des, do que pasa polo mundo 
despois infinidade de asuntos 
merda que acontecen en calqu 
ra pa rte, pero nunca amasa q 
en Galicia hai unha comarca q 
rega o río Tambre, que ha_i u 
intereses na Terrachá, que h 
uns intereses no · mar, esto 
com o "jauja", que ·non pa 
nada ou si pasa é un pob 
demente que despois de 
intentar suicidar catro vec 
acabo u rnantando á sua nai. 
unha realidade, somente sal 
país no periódico cando hai 
asesinato ou unha catástrofe,. s 
periódicos escatolóxicos que 
sirven prá marte e desgracia pe 
non cantan a vida do país, 
nasas comarcas, dos no 
proiectos, todas as flo ritut 
sempre acontecen en Mad r 
Po r outra banda, sempre qL 
·1 postar ao cabalo ganador, rec. 

dame aquel a frase: "fíxate ~ 

pd re cía que ibamos ganar o 
dere it 2~, e ganamos os de esqu' 
das". 

Neste momento ándase a fa 
de crisis na industria ouren 
lcomo o.esplicarías? 

Our·-e nse fo i unha 
:pequenos . a1 tesan_os , que saí 
polo mundo_ e cando ganaban 
miUón o reinvertían en Ourén 
pero si nunha·, comarca o es 
-dente .., empeza· á ir - pra fo 
fúndese. Pa50u na époc-a 
Re is · Católicos; -cando dester 
ron aos nobles, " con eles iban 
rendas, · e agora estamos 

Eu podc;iche decir que a algún :_ ·1 ndubidabl-e-rnente~ Castelao mesmo· caso: o escedente hu 
amigo meu. que. me falou do • -era anti-imperialista e penso que no cara a emigración, o benefí 
rexurdimento deo Partido ·Óale-· non pode haber un galeguismo, · das 'materias primas ·. en m 
guista, dí.xenl le esactamente tal. que se chame ·tal, que non o arleas, o escedente de afo 
como o sinto estas palabras: lTi · seña. O ·galeguismo teórico, está= manéxase en determinad0s ser 
pensas que se pode -rexurd ir 1::1n tico, é inviable, porque·· os 'cios, .entón Galicía non desp 

· nome ·glorioso si.n que con i 1 problemas estannos a agobiar e a lqu·é pasou ~cos cartas· da Cai 
. resuciteos mortos · que piden- úníca mane ira ·· de salvarse é · de A forros?: q1,1e se 11-e pres 
xusticia? E· eles, moitos amigos tomando una postufa combativa,. rón alegremente. a' industrias q 
meus, pretenden resucitar o :-· antiimp_edalista, org-anizada . Ga~ se instalaron nun poi ígono q 
neme nada -máis, per-o · por tras .. ; ·licia tén dereito a ·permanecer - non ··currespondía .as nosas ne 

·hai os nomes · de · Castelao. ·' v.iva como -oobo pero . non hai sidades de- . i·ndustr:ialización 
<:Je? . . Bóveda, e tan~os . putrós galeguis ~ ·. · máis remedio (lUe ganalo. Penso, .· bbrigáron.lle a.todo o mundo 

~a.s; -e u.n par-tido _. non· se pode-· · por exemplo; no rnomente .: que pra . el _poñéndolle· a pistola 
.. . N0n s_on in~.enuos,"son tenega- resucitar impunemente s·in tomar.:-_,. ··estamos - a vív~c -e ·:o mar que- se.· . .-.. peito-: .. "Non ch"I:! permiti 
qqs, . pero~ de .boa fe: N·a dictadu- ' · .. as oiJligas que .. ese_ nonie leva 1 ,,~ .- está a :facer, ,b_ai.xo· a ;aparien.ciá - rio11er .. 1,Jn .clávp si" n.on _te vas·: 
ra, .por · unha -serie de ·.situac"ións, '.· . consi·go. · - Na ,. mesr;na 1 ínea- eu · ·· :de cultura; .coa televisión. Non: ·,, :b Pol ,íg9n.ON ~ a outros · ofre'~én 

' pui.derQn - xu,ntar' Ur.t . capitaliño - consi.der-aría~·_ a determinados 0-U· ... ·; :e-n van-. ó Estado",. ·que . nunca '. : ·He carros: ,."D~mosche . tan_to 
. que agora lle5 .estafan .. Todos os .. :tros: T·~ñ~ moitos ' arhigos tamén . regalou-· nada, vai r:ega l-ando tele,~ cantó" \e cre-aren·-d:m Pof"ígo 
afórrÓs que f.ixer.on canalizá'ron- . '· ·n.oufros partidos qu~ pertenecen·· clubs e teJevisores. Despois, ·pra q.ue ser:vir·a, de -tapadeira ·pr" 

. ll e. lo pra , inventos como Sdflco; . a esas c9a.lició_ns, que · pretenden . rematal,a, ' lan-zan encuestas -.pra _malversación-é agora fai aliga 
invertiron en .bolsq e a. bolsa caiu ter - teorías galegui:stas, pero sin preguntar! le ás clases populares .todas partes .. Per.o .a1 loita_: eon 
en _ barrena, e nón :por. casual id.a- preterider .sedogmátito, penso si ·queren que .. os s~us , fil los todo esto é' pol-ítica porque, , 
de, senón porque a oligarquía que non acornpaña_n a sua teoría · .reciban o ensino en ·galego, ou exemplo, no-contral político 
manexou a. bolsa .en beneficio coa sua práctica . . Incluso nin· non e,, naturalmente, o modelo -n.osos cartas é onde está 
propio.· e en perxu-icio do peque- poden prestar un gran esforzo de · tru.nfo que propoñen os capacidade de- despegue do n 
ninversor_ pero non teñen con- personal porqué están med iat iza- medios de comunicación leal é? país . 

. :cieÁcia de que son os; paganos e dos poi a sua profesión, · porque pois o españ_ol. 
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gobernador· 

A , campaña de galeg_uización 
s nomes de ruas e prazas nas 
as e ci~ades galegas que 
ciara o Frente Cuitural da 
-PG topou, como xa informa
s no seu día, coa actitude 
resiva das autoridades guber

tivas, que como· no caso de 
rense, sancionaron o feito con 
Itas de medio millón e 

0.000 pesetas a dous membros 
devandita organización pa

' tica. 
En relación con esta actua
n, diversas organizacións poi í
as e sind icais tomaron posi
n . reclamando o cese1 do 
bernador Civil, suscribindo un 

unicado nos ~eguintes ter
s: 
'Ante as recentes multas im
stas a dous cidadáns ourensa- · 
s por ofrecer un~a a lternativa 

nomes p9pulares a varias 
zas e ruas da cidade, as 
~an ·izaci.óns. poi íticas, sindica is 

culturais. abé!ixo.· firmantes, , 
nifestan: . 
. - E un dereito der.nocrático 

de todo pobo o chamar ás suas 
causas polo seu nome no idioma 
propio. . . 

2 . .:.... Entendemos que o Gober
n~dor Civil de Ourense, ao impor 

as multas dévanditas, non re spe." 
tau tal direito. ~ · 

3.- E11 conclusión, sumando o 
presente feito .as innumerables 
represións antidemocráticas pro
tagonizadas yon ante.rioridade 
polo ac~ual Gobernador Civil, 
estimamos que procede o ·seu 
cese inmediato". · 

· Os firmantes do com.u11icatjo· 
foron as organi~cións AN-.PG ; 
CC.LL., ' CSUT, ING, .· .LCR., 
MCG, PSG, PTG, SGS e UPCL · 

Por outra banda, nin o PSOE . 
nin o PCE suscribiron o testo 
que publicamos, o primeiro 
aducindo "que era mq»ii 'radical" 
e o segundo "que. non estaba na 
su.a 1 ínea''. .. 'rampol)co .se sol ida- · 
rizou coa .·peti.ción . de eese e a 
cor-1dena · das. sanci·qns · a UGT, 
inda .. que esta central sindical - · 
~~n. deu ~·es .pl icació.ns sobre a ,su.a· 
negativa . . 

Co- gallo. de celebrarmos o ' · 
bodano do único semanario 
lego que se edita na 'actual ida-
! v.ernes, _ 9 . ge_ , ~~r~~-J. _J lO_ .... : 
belión do Obradoiro; convidá
osvos a particíp;;; r nUn festival 

mus1ca popular. Haberá 
ndas de · música, grupos de' Á. 

iteiros, solistas; cantantes, et~. 
ntualmeme, .no~~ núQÍ~ros . se· · 
intes, iremos· informando ~do 

ograma. Podedes, det:l,de xa, 
servar a vosá entrada escribin· 

ou chamando ao · teléfono 
2613 de Santiago. 

UN PATRIOTA GAL.:EGO .NA.ARXENTl_NA ', 
' .... 

C:Oa" vOlta de Costelao traiéionariáse 
jo··. $eu:· ideari.o.- F-ERNANDÜPEREIRA 

. ·CAAMAÑO 

X.osé Abraira é un home de ~sta1'.ura regulár. 
Usa un has gafas máis ~ beri- grosas·: De costas sólidas . 
e ancheiras. be falar rotundo e de respostas lapidarias. 
As suas anécdotas,"moi sgnad~s, son o refre.xo da 
perfonalidade dun arquetipo. Dun home agresiv.o, dire~to· 
e temido. Dun vello "arredista", que racha todos 
os esq,uemas no marco da colectividade galega r:ia 
Arxel')tina .. Temido e respetado . -

JJn ·.día negouse a sair de e~cheuse· dunha friaxe galega. E 
testigo se non se poñían nos as . nasas xentes, afeitas árutina 
datos búrocr-áficos que a sua 9o tr.ab·al lo, desbQ.tan o sol por 
naciór:i era ·a galega e non a . " do vran e . corr~n dar lle a 
españ0la·.'· E outro (lago dunha . derradeir~ aperta « Castelao . . A 
polémica moj -dura cbn Salvador sua veira estaban un sobriño tjo 
de · Madáriaga, na qoe iste sosfiña , violinista Manolo Ouiroga (de 
a unidade a ultranza do Estado · quén non lembrn o seu nombre), 
español e.'f\b'ná(ra a defen.sa máis· o crego Abeixón, Constantino 
apaixoada da independencia de S~~«;:hez Guisande (o esgrevio 
Galicia), .. descarregou · toda a médico, que logo, na compaña 
xen.rei.r,'a contra do escritor nado do seu fi llo, levaría a cabo o 
na Cruña, espetándol le: emba.lsamento do seu carpo) e 

"Non -hai · xeito de dialogar· máis eu. E, por soposto, a sua 
con vostede. ·pra tnín hai duas · exemplar compañeira de exilio, 
clases · d8 individuos: os burros e · Virxinia Pereira. 
os que teñ"en vocación- de burro.s. · Eu albisquei, entón, que, coa 
·E vostede, sen dúbida,. pertenez sua marte pechábase un ciclo. O 
á derradeira categoría ... " E dei- "' " ciclo do galeguismo organiz~do e 
xouno ·coa tmca ·aberta. non·· folklórico. O ciclo máis 

Xosé Abraira (emigrante, con combativo e lúcido da diáspora 
tná(s de · · ~·5 anos de vida galega. . 
"porteña'~, ·oriundo da Meira _ - No enterro tiven unha partici-

. IUgu.~sa, sé'cretario da lrmandade _-_ ·pación moi activa. Eu diría, moi 
. {:laleguista, 9Jre.c1:ivo do ·cer:itr0' · militante. ·oue . dera comenzo 
· Galega, etc.}, mantivo con nóS:- : · : convencendo aos dirixentes do 
. nun .fintrico ba~ de BueAós:·; · Centro Galega da necesidade de 

. Aires, uñha a.lorigada eon·versa. E . decretar tres días de loito, coa 
~. fálanos, c9n_· In-disimulado o.r.gu.- · . bandeirp gálega a · media asta. E 

110, da sua amistade -con Caste- __ . as~· se. fixo, sendo -os. seus restos 
lao. - · · - · _,velados all: '· · 

· "Tódolos anós, . ·nas testas O seu enterro foi algo inesque-
chamadas tradicionaes; a-lá polo · ~ible. A paso procesional, nada 
Cabodano', sempre viña ao meu menos que 1.206- portacoroas 
fogar. Era, pois, a riosa amistade . (que son vehículos seme.llantes a · 
ínoi sinxela; sin protocolos e. tnqi ·.- ·. ·camíons) per-correron _as prin~ 

· anovada'. · . . · .--. - c ipaes · ruas ·de Buenos . Aires, 
O dfac· 7 de xaneird, "'o :dTa \ j"u ·.- ·bal"xo da respftuosa mfrada tle 

seü · pasam~nto, . eLi estaba ao pé . .' mil lei ros de · testígos daquela 
del. O c;;ffo-r "erci !abafante. · Pero ·o:· fésta c ív'ica. Das obras da {;bns-
vran ·· bo~áe.r€nse, súpetaménTa!; "rruc~ión, os -0hreiros c iscaban 

frores. E dos balcóns das casas 
tamén .. Eran frores at~re~idas d~ 
amor". 

Namentras· falamos de Caste 
1 ao, dos altibaixos ideolóxicój 

1dos directivos que rixen o 
destinos da colectividade galeg 
máis numerosa da emigración, 
de mil., e un temas , mestur ~ · 
pr eguntas e máis preguntas. Est~ 
moi ao tanto do noso acontece~ 

' " ' . 1 
poi ltico, pero quere ter ma1s 
información. Unha infor:.macióri 
que vai anotando nun papelif\o, 
que envolve amodfño e que 
garda na carteira. Como si tora 
nunha vella artesa aldeán. 

Deseguido, tocamos o tema d~. 
repatriación de Castelao, tan de; 
actualidade, lago do frustrado· 
intento de trae lo a Gal icia. Unh~ 
frlistración, por certo, debida e1 
gran parte a oposición de Abrai
ra, Rodolfo Prada (o albacea de1 

Castelao, de quen publicaremos 
outra entrevista prósimamente), 
enmais de figuras moi represen
tativas de Montevideo. 

"Mire, o seu corpo non pode 
voltar agora. Está moi ben 
embalsamado no camposanto d~ 
Chacarita. Non son cinzas . Un¡, 
has cinzas calquera. Trátase dun 
corpo embalsamado, que debe 
facer o retorno do xeito máis 
cumplimenteiro . Con seriedade . 

Por outra banda, a sua repa.J 
triación agora sería unha traición· 
ao seu ideario. Ao seu 
pensamento. A sua liña de 
conducta. Hai que agardar. Non 
hai presas. Cando Gal icia sexa 
dona dos seus propios destinos, 
er:itón falaremos. - ' 

Vostede sabe que eu non 
estaba moi dacordo co ergue-_ 
mento dun busto en Rian~p, en 
pleno franquismo, polo Patfona-

, to da Cultura Galega' de Montevi
deo, ainda respetando tanto a 
ista ademirable Sociedade. Pero . 
transixín, porque tiña a sensa~ 
c ión ·de que o acto ia ser 
respetuoso. Nembargantes, co 

·seu corpo embalsarTYc1do non se 
pode xogar. 

Non é por unha xenreira 
trasnoitada. Eu coido que ·són 
coherente cos désexos do propio 
finado. E nistas hoas de 2onfu
sióri monárquica e trunfalista, 
non se · poden gadaña r as suas 
1 impas actitudes do desterro ... ". 

t, 
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RACIONAL· 
. , . ·- . -:.. - -· 

E 
Logo dos pasados vendavais que fixeron estragos en 

toda Galicia, alá nos fomos percorrer as praias de 
Corrubedo, O Grave, Lariño . Camota e algunha máis, por 
ver si ato.pabamos ave·s de mar mortas". O naso interés era 
puramente ornitolóxicodebéndose a que nas costas galegas , 
viven, xa de modo permanente, xa de maneira ocasional, 
unha serie de aves, algunhas delas non fáciles de ver por 
ser aves peláxicas, ou seña, qupasan a sua vida no mar sin 
vir é terra m~is que o imprescindible pra aniñar, tales 
como son os araos, os paiños, as pardelas, os mascatos, os 
corvos mariños, es fulmares e tanto dunhas como das 
outras atopamos numerosos cadaver. . 

Os fortes ventas engadiuse ós poucos días unha nova e. 
máis grave desfeita, causada esta vez non pala propia 
natureza, senón polo mesmo home, tantas veces 
sementador de tempestades, Referlmonos, claro está, ó 
accidente do petroleir"Andros Patria". Con tal motivo, sal 
á luz en diversos medios de comunicación a nova de que 
fre nte ás costas galegas pasa unha das máis importantes 
rutas. de petroleiros do mundo, pois é a que leva o "ouro 
negro" desde os países esportadores do Medio Oriente ós 
países consumidores europeos, pasando precisamente 
frente nosa; e de ah 1 o iscconstante a que estamos 
espostos, de tal modo que non se comprende como seAdo 
un faito cotián de ahí anos non se tomaran medidas pra 
evitar no posible este risco; aínda están nas mentes de 
todos os problemas causados pol"Urquiola", o "Polycom
mande r" e outros, cuios cicatrices se poden aínda 
contemplar no naso litoral. Entre un e outro accidente 
(xuntamente coas calamidades de tipo natural, a caza 
furtiva que se fai desde lanchas todo o ano, o roubo de 
aves nacolonias de cría e outros), a situación én que hoxe 
se atopan diversas especies animais, en especial as (\Ves _de 
mar, pódese calificar de catastrófico. Cando o profesor 
Bernis visituo as illas Sisargas en 1948, aniñaban nelas 
unha considenh !e-cantidade de araos, namentras que hoxe 
non chegarán a ' unha ducia os niños que hai destas aves; 
esto lévanos a afirmar categóricamente, que .ou se toman 
medidas en condicións, ou será esta especie, o ~rao dos . ..:; 
cons (Uria aalge) a prósima a figurar no catálogo éfe 
esp_ecies anima is desaparecidas da fauna galega. 

PATIÑO 

en gran _ medida no aspecto natu.ral, chegan-do ·a hab 
ofrecementos á Sociedade. Galega: de Histori9 Naturap -
parte de··organi.zacións_ inglesas po;- ver si podían cola~or 
no -salvamento. das aves madña?, ._desplazánaóse- a G~licia 
fose néces ario, anque neste tipo de catá~trofés .J)o'li(co é 
que se p.oda facer. Cando ·as primeiras mareas~ negr· 
·asolara~ ás cost~s· :ingle~as,· mont()use · u~ serv"icio -
rescate de al.tes, pro é tan cormplexQ o tratamen.to q 
preóisan, que os · porcentax.és ·de supe rvivencia acadad 
foron m(nimos; o mesí!Jo servicio de, r.esc-ate.mqntqase n 
co·stas bretG·nas eón--ocasión do accidente de petra lei 
"Amoco Cádiz", presentánd~se · cento~ de vol'Llhta~ios q -
tqiballaron- día tras día trataOdo -dé - remedíar algo . 
dif ícílmente remedif.lble. No noso país puco e pouco vai 

- tomando_ c0nciencia neste respecto é signi-ficativ~:)c.omo _ 
doús días de. producirse -o accidente 'do -'.'Añd.ros 'Patria 
a"pareceu na ruado Franco en_ Santiago ·un arao· lo ~o' m~r 
ó pe dun ca~~el ond~ se podía ler: "Contaminación: Un 
das miles de v_íctimas causadas polo petróleo" : Falla f 
todo tipo de accións de mentarización popular. 

Ben, non se- trata tampouco sementes de centrar 
problema ;: nas aves de mar· úhicamente, ,senón en tom 
esfas como 'modéÍo <de seres · vivos afectatos ·cónia tant 
out ros · por feítos caausados polo home. AS" aves· s 
serenos que é· fácil comprobár e ev·a1u-ar as tentádO!( cont 
o medio ambiente, e n_este senso poderíamos citar 

párrafo e_straído da tesina sabor o corvo- mariño, fei.ta po 
noso -amigo -Juan R. Silvar: "Destácase nos derrad-eir 

· te~pos a importancia das aves de mar ·como medio 
control da calidade do medio mariño. Como remate 
cadea tr-óficason estas -aves importantes receptoras 
.innumerables axentes tósicos máis ou menos acúmu 

· bleque por un ou ,outro camiño van parar ·ás augas d 
.acéanos". · 

Convén~· sinaler · tamén e de modo especial, que 
p-roblemas causados polos petroleiros non se limitan a e 
espectacli·lares- e esporádicos accidentes conocidos p· 
todos; ,eses mesmos barcos llmpan ·os seus fondos frente 
nosas ·costas ae modo ·que· botan ó mar "cada . ano m 

--...-. cantidade ·: de·· petróle.o que a' que se . estraga ·canda 
Sin deixar de valorar debidamente . -o problema 

ocasionado pra tantas familjas, queremos insistir e deixar 
ben ciar.o qµe namentí-as que unha parte do ;estragado polÓ . 
petróleo se pode reparar (cecais o puramente económico), 
outra é irreparable, pos, que nós .saiban:ios por n;¡oito · 
interés que nos tomásemos, difícilmente se ~odería' 
remediar o emprobecemento ecolóxico que supón a marte 
de tan grande cantidade ele · aves ,. e ·outros · anima(s. 
Pomposamente, diversos xornais anunciaban: "El Gobier
no hará frente a todos los perjucios ocasionados por el 
petróleo vertido por elAndros Patria" : lA todos? lComo 

. -_ - So·m~ntes á propia natÚr.eza, lenta.mente,. s.i :11e damos' produce algún percance; :e namentras que t¡n- accident 
. . tempo,.p0dérá .. enmendar es:te erro dos~fo-'mes ~ . impr:ev.isjble, . esta .. "limpeÚ"" .é. algo - feíto : ~¡, ple 

Pensamos e~ quer~mo~s . facer -constár que -ese remedio - ·. conc-ier.ie ia~ polo,: :qi.Je · ·é.; pedectaménte·. evÚable~ - N 

lle vai facer frentf¡! a algocomo é a morte ·de centos de 
seres? . 

consistente en tratar .. ó crudo-.con d ispe.rsantes non. é ,unha .. ·! _podemos por ,menoqtie . esixi.r .que _se fága nc:>s ·portos, on 
auténtic~ solución, senóri .. un- mal ménor.::.unh.a maneira de,_:· _ debería .:haber: sistemas p.ra tratar ese~ resid-U:os sin cr 

.' .- facerlle. ver ó público ·que .todo .est~· b~ixo _control, .éou.sa · pr.oblemas de . contaminación, ~ -asimesmo; : que· da 
· :9ue non · é c~rta, pois pra moita ~ida rnarioa tan nefas,to .é , gravedade. das .. cans·ecuencias __, debidas · a e~te tipo 
- 0-- petróleo como .. o pr.o.pio . disper:s_anJ~,- eJ.nsisti.ndo unl].a ;..•-. ·ceo·r:itamfnación~ .,se,.,arbitrea-· por .,_quen ; cor.f.espemda-. 

vez máis no problema. dos an.ima~s ge rv9r, . débese _ cf_~c .ir. - disposici6n$ necesarias (e: se- l~ven- adiante ~on todo rig 
que . mentras prá fTleirande ,pa~~~ ·>.da_s~: /iosa~.: x-er'tt~s"-~;á ,· ·:..>pra~ ·q~e-:·.tale~ ·~feitQ(':Q~n · ~~ · r;~pita,n-,,~a '_-mais ,~en_tro 
situación da. fauna é ~lgo purall)eñte _ án~cdótico, . cec.ais .· .. ·nosas 200 m'ilras' costei}as·, - ' - ~· .. ·' < ;-.- ' -.• 
por . cen~·rar· O.S d.iverSO$ rnedÍO$ , de ~o.municación O . Queremos, ·· esiximOS «UnJito.raldi mpa·.-e n9rj podem 
problema no a~pecto econ{>rníco, o in~eré·s "tora cer:itrouse tolerar p~arches oin aplazarnentos .,: · 



i vbstede, ·chegado o momento, se quer separar, iste~ son os procedementos 
S· que pode recurrir: por unha banda, cando a separación se fai · 
mutuo acordo, fanse ·a~ capitulacións diante dun notário. Un 

crito -no que se especific'a que a partir de aquel intre :se efectua 
separación dos bens gananciais e quén se queda ao coidado dos fil lo$. 
dem~is, pódese suliñar que .unha vez aprobaqa a Leido Divorcio, fican -
galmente separados, sin ningún outro tipo de trámites. _ - · 
r outra, cando as causas de separación son por malos tratos, insultos ... , 

caso pásase inmediatamente ao xul'gado, presentando. un atéstado da 
licía, e re.clamándose as chamadas medidas provisional ísi ·mas .pr~ que 
fixé un domicilio de cada un dos conxugues e dos f.ilros, e o~ qusilios . 
onóniicos. Este trámite ten . validez durante un mes. Antes d·e rematado iste 
mpo, preséntase -si o matrimonio e canonice- a demanda de separación 
Curia, ou seña, diante dos organismos eclesiásticos competer¡tes, 
de se pasan a ' solicitar as medidas provisorias. Asentencia da Cus ia 
poñerá calé o culpable e conquense quedan os fil los. lsta · 
ntencia pásase ao Rexistro Civi 1, · especificada a sep-aración e 
u tela dos fi 1 los. Entón, tram ítase no xulgado un ha demanda 'de · 
silios económicos, separacións de bens ... E o proceso podé du{ar 
dous a oito anos, a inda que a sentencia se dea no. mesm0 act9. 
lentitude, a espera, vén dada polo mesmo proceso d~ tra~itación. 

IVORCIO: . 

. 1, QUE~O 
LA! VEN O DIVORCIO 

E o carníño cara o divorcio 
pézase a abrir, non pensen que 

moi boas perspectivas; eiquí 
oslles contar co~-0-se poden 
añar duas persoas que non se 
enden, partíndo deste prime ira 
iecto que xu rd i u hái"' cáseque 
ano e que ceca is seña preferible 

siga secuestrado nos caixóns 
''nosos" lexisladores. En 

cipio, está pensado de tal 
o que a obtención do divorcio 

fa que vir precedida dunha 
era de dous anos dende a 
tehc ia de separación. Ou seña, 

despois de soportar con 
iencia o ritual de separ:ación, 
pode durar hastra oito anos, a 

slación coída ·que non e 
ndo, e da "propina", impon -

outros dous máis. Segundo, 
n que transcurrir cinco anos 
oís que se levara -a cabo a 

-ración de feíto. Poi o tanto, 
a parella que se separa de 
110 acordo, o seu d ivqrcio 

le vir concedido legalmente ao 
de cinco anos, por si ascaso .a 
decisión non estivera ben 

írmada. Logo xa veñen as 

causas de sempré, que est~n 
recolleitas no. proceso de a'n\.1la
cíón polo qlie agora mesmb nos 
rexemos; a incorisumación; _ a 
esterilidade, a enfermedade .men 
tal, a condena de p1iva'ciÓri de' 
1 ibertade a un dos cónxugués de 
niáis de seis anos.-A cuestión ¡:ka 
os gobernantes é . desmoralizar, € 

acul"!lular tempo· perd-íd0 e-o. _·que 
eles xogan non . despach_os· da 
burocracia. 

Claro que _, istes señores deixan 
relegados a unha mínima entidade 
outros aspectos máis concluíntes e 
que afectan máis directamente á 
persoa. , 

A REALIDADE NON CONTA 

Non lle preocupa, en absoluto ; · 
os malos tratos, as .malleíras; o 
ady lterío, a bigamia, a esp·!otación. 
da muller polo marido, o· 
abandono ... ¿Por qué? A cuestión 
está en sacarlle importancia a todo 
o que a tén, manipular a .reaiidade 
c'on. -trasfondos ídeolóxicos deGi .
mononicos e sabor de todo, 
lexislar e dar leis pra ·{o céo" sin 
contar coa sociedade. -Por outra 
bandá, en vista dos plantexamen ~ 

. "Si un h~me -~al malo, por qué a muller tén ·que· soportar ese 
oblema durante toda ávida'~. 
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tos· dista s~ítu'ación " democrática" 
na que vivimos, .h ai qÚe 1seguír 
cor1cebi'ndq .ci . matrimonio _corrio 
algo indisoluble, ·permanente e 
eter.no. -E · hai que manter ·de cara 

. ªº - esterior a supremac(a das 
reracións matr[moniais e familiares 
ainda que por. dentro a ruptura 
señá radical. Os sectores católicos, 
ma(s cavernarios plantéxanlle á 
persoa toda ~ unha vida de 
sacrificados héroes, e xa .que logo, -
aconséJla, e '_o Estado_- ob-ri'gé! a 
sofrír . pacentemente, todas . as- · 
di.ficultad~s que, en xeral, teñen 
uñha soJüción doada _pro que vai 
en- contra de todo o marcaxe '"que 
rí:a xente viñeron facendo dende 

· séculas é séculas. Así, surrise no 
altar e no banquete de bodas, pro 
seguram~nte·- será difícil . s.urrir 
cando un soporte na sua propia 
casa a · ti ran'ía. do patriarcado, da 
xerarqú ía, e aa dominación. _ 

Pro non se asusten, velaí os 
nosc:>"s insignes protectores que 
buscan a nosa felicidade nunhas 
le.is retrógradas, monxiles, ridículi 
zantes, . pro, denqe logo, represi
vas. 

Co doado que sería e, aceptan
do a premisa do matrimonio, que 
o Único válido ,fora o civil e q'ue. o 
divorcio se efectuara co sínxelo e 
mutuo a_~ordo dos cónxugues, sin . 
que se estab\eceran causas; alegan
do · somentes a ímposibilidade 
deles de convivir e manter a sua 
relación- por máis tempo. Onde a 
decisión sol;>or dos f íl los ou o 
reparto dos bens o tomaran os 
mesmos interesados, onde se 
reconoceran íguais dereitos de 
po~esíón, uso e disposición sobar 
deles. · 1 

·- .J .~ .. · 
A RUA DI QUE SI; 
MENOS A EIREXA 

.Despois de facer varías en~u~s
tas na rua- sabor · de distfritos 
temas, pódese chegar á conclusión 
de que ou a xente lle tén medo ao 
magnetofón, ou ás preguntas que 
s.e lles fan. Sempre te atopas coas 
típicas ·respostas de que "teño 
presa" ou os que che· soltan qué 
deso "non sei nada';. O curioso é · 

·que despoís se definen · A-unha 
tertulia de café ou na taberna, e · 
que as_!:!rnas s

1

e ~nchen de ' votos, 
1 ' 

.aínda ·que a desinformación seña 
total. Das vinte persoas que 
entrevistamos na rúp, chegáronnos 
a contestar catorce delas, e a 
maióría estaba dacordo conque o 
divor cio se .legalizara. "Si un home 
sal malo, a ver por qué a muller o 
v'ai ter que soportar toda a vida". 
"Si o matrimonio non march~ 
ben, por qué o vivir xuntos se tén 
que convertir nun 'infernó. · Ade
r:nais, s¡ inda por riba hai fillos, 
ís1a situación repercute dírecta
me.Me · neles". "Que quer que lle 
diga . Si .non se levan ben ... Bueno, 
·eu estou a favor. A vida é de cada 
un .e c·ada un terá que facer con 1

1· 

.ela .o que pensa que é . inillor''. 

."Ha
1

i que · respetgr a 1 ibertade 
indív ídual · das persoas. Cando .as 
cou~as marchan . mal, cadaquén 
pola: sua· banda". "OS_ erros hai 
_que rectificalos, e un matrimonio 
tamén. Ainda -E!·Ue penso que o 
máis positivo é non casarse". 
T.amén_ houbo: quen nos dixo, por 
certo'. ·profesor da Facultade de 
fi=ilosof ía . e Letra,s, '.'e.u como 
estou .~asado non poído opiha r.: , xa 
que non me preocupa". 

j ~ -* 

Unha vez preguntad os poi 
causas, éstas iban dende 
aburri mento, a dísparídad e 
cr1 terios, discrepancias, probl em 
íntimos, económicos ou "n 
pensan ben o que fan", "n 
buscan a persoa adecuada'' , ' 
imposición do matrimonio P 
unha sociedad e moi concre ta, q 
repercute na comunícacíó_n e n 
xeito de establecer a relación d 
parella'', "cásense ao tolo, si 
mirar as cou-sas~ a fondo e moit 
siguen~ nídos polos f illos"'. 

A edade dos . entrevistados ib 
dende os 20 anos aos' 60. 
mai·oría .eran casados e a profes ió 
variaba, as mulleres eran ama~ d 
casa e as solteíras, estudiante 
Algún que outro viudo atopamo 
polo camiño. E, xa p.or últ im 
dimos cun crego que nos d ix 
."penso que é unha desgracia pr 
famdia, porque-fícan os .nenos si 
coidados, sin protección. O 
d ívorció produc;e un trauma tant 
nos catívos como nos pa is que s 
separ-an, .e eso non contribu e ni 
ao ben da familia nin ao ben d 
socieda_de". Preguntado polás cau 
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s dun improbable divorcio pra 
1, de nde lago, respostou "causas 
ai pra todo, pro semp.re é u n mal . 
i somos creentes, hai que ter en 
nta o, que dixo Xesús "o qu~ 

eus xu nta que non o separe o 
orne", e os problemas póde nse 
perar; pra eso hai que conoc~rse 
n, fomentar o amor sempre e 
.di r moito a Deus que os axude e 
iíterán a protección divi~a" . 

DIVORCIO VISTO 
OMO UN REMEDIO 

Ao mesmo tempo, puxémor::ios · 
n co ntacto, pra saber a opinión , 
Unha especialista en materia de 
paración, coa abogado coruñesa 
lercedes Suárez, que le.va dazaseis 
nos exercendo . ista- profesión. 
art icipou en causas crimrnais, 
ivis, rama á que inda'- hoxe se 
dica. Tamén conoceu a fondo o 
ereito Administrativo e chegou 
arias veces ao Tribuna l máis alto 
is ta materia. E, cecais pola sua 
ndición de muller, foron che

ando onde ela móitas 1nu lleres 
os seus problema's matrimoniais: 
'era lles ¡rlienos violento contarme 

"O divorcio é unha desgracia e ~ra_ 
superar os problemas hai que ;.· 
pedir moito a Deus pra que os 
axude e así terán a proteccióñ di1vina". 

. ;! 

a min o seu problema que, a "p n _ • 
home" . Asegú n ela, as causas máis 
comúns de separación son as 
Sevicias tanto f ísi cas co

1
rho 

morais (malos .tratos de palabra e 
obra), e pense que este problema 
xurde con máis frecuencia nos 
niveles soc1a1s medíos e nos 
gra ndes núcleos de poboación, e 
que a muller se v-e abrigada a 
soportar determinad as s.ituacións 
que con independencia económica 
non aturaría. 

Esplicounos que "a inda despois 
da importante reform a de dous de 
maio do - 75 , non hai nis te terreo 
un ~mparellamento real de de re i
tos entre o home e a mul.ler . O 
máis significante desta ref orma1 foi 

o referinte á admin istració n por 
parte da mulle r dos seus bens 
privativos, pois denantes desta-lei, 
a muller her.daba os - seus bens e 
non podía d ispoñer deles, nin 
defende los en xuicio, sin o 
COJ'.ISent imento·do seu marido'' . . 
- "Por outra banda, a I ~ i do 65 
deulle facultades a muller .pra 
ped ir a Patri a Pot estade no seu 
favGr nos xuicios por separación 
conxugal. Hastra iste momento, 
ésta era asumida totalmente polo 
mari.do . A inda que sempre condi
cionado esto a u nha ñon 
culpabil idade da sentencia final 
que pronunciaran os Tribunais 
Eclesiásticos. Tanto na Lexisla
ción Civil como na Canónica hai 
que asentar alnda a culpabilidade 
dun dos cónxugues, por suposto, 
en causa contenciosa . Nembargan 
tes, os T ribunais canónicos, hai 
pouco, contemplan a separación 
como mutuo acordo dos cónxu
gues, tanto da sua situación 
fa milia r como patrimonial". 

A . sua resposta eneal da 
significación dunha futura Lei do 
Divorcio f.oi como sigue: "supófl 
en primeiro luga r evitar as un ·óns 
ilexítimas e por conseguinte, os 
tillos tamén ilexítimos, nu'n órde 
puramente civ il. Ademais, seri'a un 
medio p ra legaliza r ,aquelas situa
c1ons inviables na lexialación 
canónica. Ou seña, aquelas pare
llas divorciad as no estranxe:rro e 
que posteriormente contr.aeran 
matrimonio civil noutro país, si . 
non esiste causa pra instar unha 
declaración de nulidade, non 
poden 1,egalizar a sua situa'ción e, 
como digo, esto sería tamén un , 
remedio. De todos xeitos, somen
tes se pod'ería .. ,_ _pensar nista · 
solución cando se tivera a certeza 

"Eu non lle poido 9pin~r. 
Non-sei que decirll~"· ,- . 

E UÍ'!HA REIVINDICACION. 
INMEDIATA 

Nista discusión encol do div-Qr
cio, non podían quedar ao marxe ' 
as feministas, que son parte 
importante niste - proceso de 
concienciación e de clarificación 
do papel da muller na sociedade, e 
que pola sua -mesma si.tuación de 
op rimida, leva as de perder. 

Así, a Asociación Galega da 
Mul le r plantexa: "Hoxe, como 
reivindicación inmediata, pedimos 
o de reito ao divorcio ·por desexo 
de calql!eira - dos - erposos, sen 
necesidade de culi:>ables. Saber:nos 
que _o divorcio . non semente 
atenta contra da actual- familia 
nuc lear burg~es~, .. s~rró.n gue 
dalgún xeito a afor tala; nembí;lr
gantes, consideramos ·que hoxe é 
·unha reivindicaciór;i fri aplazable .. 
Pro non podemos ~nirí perjsamo~ 
plantexar o divorcio d;esligado da 
nasa concepción élá familia; lago, 
nesa medida; · a reivindicáción do 
divó rcio valerfan'.os como - medio 
de conci-enciación · da's mulleres 
f!outros campós maís ~avanzados. 
Consideramos a Le.i do Divorcio 
como unha reforma da Ínstitución 
matrimonial · pra evitar _a sua 
descomposición". 

Por out ra banda, a Federación 
de Organizacións -Feministas, nun
has bases pra un proiecto-lei ·do 
divo rcio, aclaran > ''0 divorcio é 
un dereito civil básico que o 
Estado debe preservar constitucio
nalmente, do mesmo xeito que fai 
co dereito de toda persoa ao 
contraer matr im onio. O divorcio 
así entendido supón a posibilidade 
de que unha .situación, xa dada de 
feíto, se reconozca legalmente. 
Unha lei xusta do diiv orcio debe 
se r reflexo dunha concepc1on 
democrática do matrimonio e da 
familia, o que implica necesaria
mente ..fl iguald~de 9a mujler co_ 
home ante a le1, rematandd con 
todas as discriminac i6ns esistentes 
nas leis ~ivís, penal, eítc ... ". 

''"' 
ANTES QUE NADA, 
LEGALIZA A ESPLOJA
CION ,DA MULLER 

de que o matrimonio ' estaba 
verdadeiramente rqchado e que 
non se tratara · de sinxelas 
desavenencias - onde ao impoñela . 
fora piar o remedio qu¡;! a 

. , 1 

· Mari'a Xosé · Oueizán, como 
voceiro da F IGA, déclarounds que 
''estamos ' en contra do divorc io, 
pasto que sempre vai ser unha 
decisión que Dl:Jtros ~ornan por 
nós e que cáseque sempre vai estar 
nas mans dos homes. A F IGA non 
plantexa progré\.mas reivi~dica~ivos 
que teñeri sempre un claro matiz 
reformista e qu-e, ao mesmo 
tempo, non poñen en entredito ao · 
sistema . Xa qúe o matrimonio é o 

, sistema legal de -esplotación, o 
enfermedade' . / 1 ' conv írtese , nwnha saida, · 

- "O divorcio plantexaríase nunha _ 
situación de conflicto forte". 

¡ ' 
tamén, lega'I ao ·. mat!imonio. E, 
sinxelamente, .unha · válvula · de 
escape . Ademéjis, 6 problema 
económico, esencial na situación 
marxinada da muller, sigue esistin
do, e a única saida que lle queda ' 
despois é volve r. casar:. 

"O Estado tén que ademitir 
o divorcio"·. 

baséase na denuncia dé que 
"'establece, por unha banda, un 
sistema - pechado a que esquece 

' como causas as dificultades mái 
graves da ' vida ·matrimonial. Ou 
conleva unha decla~ción d 
inocencia e cl.Jlpabilidade, e 
proceso sigue senda complicado 
·dificultoso. Por .eso, hai que esixi 
que teña un carácter máis rápido 
dinámico, asequib le ás clase 
.popul.ares. Unha lei de divorc( 
teríao que contemplar como alg 
máis aberto , tanto por mutu 
acordo como por motivacións qu 
impidiran a convivencia matrimo 
nial, sin causas establecidas,, e si 
culpab les. Había que escoi1~~ a : 
tillos no proceso de separac1on, 

Ao sistema interesalle o divor
cio, polo ·mesmo feito que He 
interesa legalizar sítuacións que lle 
ocasionan dificultades e contradic
cións coa si.Ja marchá democrática. · 
Así, · ~su~e~ normaliza . e integra 
aspectos que lle carretan inestabi
lidade pra o .seu propio desenrolo. 
Pór dÚtra banda, o _ divorcio 
convírtese nunha solución pra· o 
home ,e non prá muller ; xa que 
aquel necesita 'casarse, convertirse _ 
nun "pater familias",. se:nón ; perde ' partir sempre de presupostos d 

· o seu_ car-ácter de .ind ividuq que lle 
tén encomendado a .sociéd.ade'! . . 

Xa pra _j re'matar, a po~tura 
nacionalista 1 da AN -PG d1ante 
dunha posible íei -. de divordo, 

equidade e igualdade". · 
M.OTER 

REPURTAXE 
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~. ··· o· CARO PORTUGU.ES. 
Respostq á ·Tribuna n.. 0 41, '.'Galego e/ou portugu.és" de Carlos. Durán 

XOSE GARCIA ·-. 
Géneve 

"As fondas· doores e as· perdurables -"ideoláj íaH, "v-ifjen", Hjeneral", "colejio'r, __ ,;neglijente": pera· dunha mazaira non esiste . Unha mazá dunha mazaira 
etc~, · sempre ·o facía eh castelán'. ¿E irnos facer pra 'que o enxertada nunha perei_ra é. pois, unha mazá. 
gal ego;·" pai do-- portugués (galego-pqrtügués), se convirta ·b) non _trabuquemos o saber científico cunha desfiada 
nÚh diálecto da. lingoa portuguesé;), a sua· tilla univers.al? . confusión: aquil apóiase en datos xenerales irrefutables e 

espranzas do_póbo galego". :, . 
· · Castelao, 19·34 

lingoa galeg~ é unha· lingoa: a lingoa de Gal-lcia, '8) ·Mlster Duran caste~ariiza (lcórrioH o"-ga~e_go feit:o e:_· . de _coQxunt9, ista émpeza sen saber por ónde e acaba sen 
aica ou/e galiciana · -1sta verdad e é incorttestabeL ·- Na de'reitrño • ! '< j.A "ló>dca anda de cabeza! '·' H:.eñin, · Notas · saqer por ónde. Fácilmente entresacar tres ou catro verbas 
licia, hoxe, ·¿cómo é a lingoa? Coma foi o grego antigo · · éríticas 'encol da cuestión ·naciohal; : O. 0 -"X" galego er{ (seña mesmo i..mha mala ducia) do lésico dunha lingoa non , 
OIJ:te, onte o francés, a lingoa galaica· (coidado cóa ·· ' "'dixo"- ("exemplo~' dabondo, non forzoso}, en "exército'i ;: comete O ·xogar . (prirneiro) coa ciencia disa lingoa · e 
igrafíal ),' ·agora · galega e . galiciana é un ·proieuto · ' ·non provén dcf·rorilance castelán!-senón ·ao latín (clásico~· (segundo) co · porvir, dunha ~ colectividade, senón. froxa-
1 ítico: é o do pobo gal ego todo. Se non trata ·de:certó . escóll'éi·to; desde todós os ·pontos o~· vi~ta'): dixit, exempl_u¡ ~-- . mente. 
go ' de filolóxica curiosidade, sen sere · ní'isólogos. ·O ' ~- -exer'ci-tus. _ Tén- _se~ · de.éir '.que:'.se· 1·en. se~p·re obras. latín~_, · · e) o _.beneficio achantado por unha oligarquía oficial 
ivivo· interés · sociaf, · desde hai xa máis dun · sécúlo- - ~ · literari·as· con-proveitó, en ·latín. · · · -· -~ .. · - · - , ·. ~ {~ (altiva ~ro numéricamente desdeñable) non oofncide,-por' 
sen te \ póla '' nosa tingoa;· n·on . é un . xog9 constant!? ." ~. >' .e)-' Gadá 'pob'<:i; · $eu- ~bdo de set;·e-:d~' sefit~r. ·Onha viQij . _. <11tiloxía, pOr forza .cos intereses dun pc;>bo (dunha outra 
made.' "Namentras a lingoa na¡' vive#na boca dun pobo,· .-, -espiri.tual ·moi." de séu, de molde 'diferente. Pr:o.supoñarnosi ·'. nación-). · · 
n pobo·en vida. -E v.iolénda:.pior non esiste .que a~ de--· ·.-Poñá_l!'f>n':'S·-.~ suppfja_;mps; que 'alg~t'd?quen ~~ )- orJogr_~ffe 4; "- · -dheñamos-cl.aros, bos cultivadores da no-sa lingoa, por 
ntar contra da 'herdanza dun · pobo.· creada -'i:for' -> portuguesa·. '(Segundo --_os "'casos); fale ·a galega, pra .falare tanto honrada._ 
eraciós·· sen número dé aboengos", '(1) lCOrllpre' · · · - (segu11do .-. .os~~cas?s.). .,.·¿Pr:a ·. quen serían 0$-- .. i~cremento~ .. . e) corrixamos e superemos os, nosos erros (errare 
atar cos pobos? Amare 'iste poi a· lin'gba - a galega~ .. :"· _comerciaJ-~~~·ca':'Ji!a~~~_fllf!Ot~?. ¿s~ría pra .9uen .a ~sitos~~; .. )lumanum).' ._ . · . 
galici·anbs, 'ó ·' cabo, non ' e senón Uti, bu o/ tcirí'do~~; ,",_djpJüntaoiaJ;-. tOu ' ·se-ña; ~o--- enténtfe.rnento",e(i~t_ori.~f . fá_-~u~~ --· .. , ~ 1' entón·; íogo, sí nos atemos a istas mínimas e serias e 

amor . 'Sentido poi a lon·ga pesada . emigración; pblo · · ·¡rnpl'ÍCÍ:ta ventaxa .comercial) pra q~en ··serán· moito máis: insalvables condiciós conxuntas (que xacen no testo ben 
engue . que '.cónten a · peré::la .da riqueza .nacional; ·pola :' - ·,_d<;)adQS? • . ~orrientes son exempl~~-- Unicamen~e, as moz~·: mirado), entón logo comprendemos ó Juan José. Mpralejo 
ntida fall'a de. escalas .. : lOuén, ·xa éiquC .. dubida di.sto? . · '-' galeg~; . p0r·miragte d~ ortograf:ía'~ · cé~ar.ían de s.er "bonnd:. Alvarez en decindo: "E pouco, xa vedes, o que se pode 

uén -ousaría, quén tillo ~ bó .de nai galega; berrar -que· a· . :.· -á- tout fai.re''-,. ·','chicas (chachas, _soméllame máis mdecentet decir da ortograf'ía, col.asa accesoria pero inevitable, na que 
uante poi íti~a , de/poi a oficiali.zación ·do galega· seña par~ ::todo" e Madchen · ffü ·al'les'~.- e de "sirvientas·" f° · non teriamos problemas se a historia da nosa lingua fora 
lectaV? ·h ·· iQuén, .-·termjnernQs,·: hoxendfa aínd9~_ des-~_ ....... _,.: R_fl_q1rJ~.[l. · , .. :·<· .. J: ,: ,-»._,_,'-,"." . .;--_,:.<.,:·e( , ._,.- .·· --.· ". : , ,outra" .. (--''A lingua galega ·hoxe", ·p. 139, Galaxia, 1977). 
ecia o de hoxe asín? lOs .architorpes galegas ou as · · - D) Se_xamos fideles á nósa .tei·ma: uf.l biquiño aíndij·, .~A historia, por máis se for, como cambea todo, arreo 
hihomildes galegas? · seña _d~r:nais. ( i i ixa "be!l sacrificados': estamos os · ca~bea: ,votemos xuntos. unha Galicia galega. O problema 
lOué esixe, entre outras.- causas, a situación evocada?- , · galégos·r ,. ! os ·alemás van descansar a ~spaña, pre~ti_xiosa~ ' ortográfico non nos parece, ben mirado, un problema 

ué ·pide . imperati:vamente? ·-Pide que ·paré "a' economía·' - -mente-):- E ·· fagamos ·-- cl'aror _··en -obras · xuiciosas ·(·non maior. Lembremos a Nebrija: "Mas digo que el· día de oi 
Galicia; e que- pare de seguir .como ·ven a seguir! ,; A . · mecánicamente _en ,. ~deales -preconcebidos)> José: list~ . ninguno puramente escrive nuestra lengua" (A. Nebrija,1 

uc.ión de Rodrígues Lapa de · qüe escribamos ·. en · -:·::giafra ·, (-¿ _úl~? f :. é ' póF.tugue;a n Óu' :·:non '-. é? lou . é/serfa Regtas dé ortografía, Menston, Yorkshire~ Th.e Scotar· 
tugués; a esperanza de que non morrera . porque e'sta '. castelá?: ' Supoñ~,.Pos que· se prónµncie -á _galicjana (enos . Press Ltd. · 1969), Villalón con acerto constataba que o 1 

a nasa 1 ingoa na sua fílla 'universal, non soluciona ·os- : -. moi di:fí.ci L· pn;t · nps') ~ -er'ltÓn .evidenci_amos .o senso.; estado "corrumpido" (corrupto) da lingoa se outivo 
os .prÓblemas culturales como po·bo~ como cotectiVÍ" .. ··', fraricar:ne.n:t~,:;:polo s~ti coht~to : íé . estricto é galego ó "mezclando con ela vocablos agenos y estraños hasta esta ' 
e, nin pode consolar a ninguén que queira ver o -seu · , noso) portugués, castelán, brasiÍei·ro. caboverdiano, de ~ , nuestra edad ... " · (2). Era o s. XVI... Nembargantes foi · 
ma normalizados no seu contesto social';. (Francísco (daf· República ·Popular de Angola, etc. etc. unha lingoa oficial o castelán ... Nembargantes será ("é", 

dríguez, conflicto linguístico e ideoloxf.a en Galicia, 11 E~·~As lingoas ,adequiren pres(ixio; polo seu valer/valo r- . diría a simultáneo un hebreo) unha lingua oficial o galega. 
; o suliñado é . no$o, X.G.). ' C. Durán repit~ que · literario. Ex: a lingoa de Cervantes é.a popular e Cervantes ' Aquiles, por.conseguinte, que pensaren que o galega será 
cialmente. De novo requeremos suliñar iste orgánico un ·.autor universal-.. Pushkin decía~ "A lingoaxe·tatada poi a. un dialecto ou unha lfngoa sin vida, ises mesmos le ron ' 
callo, en Gali_c~a. antre du.nha parte, , ~ingoa :~ máis .: , x~nte simpl~, (que non le libros estranxeiros, gracias á: iriútilmente o ndso artigo. , . , 
ítica, entre poi ítica ·e lingoa doutra, po_rque; antjlie" 7 ,,1:)..eús, ríos des.forma coma nós ci~séu pensar e~presándoo en· · Amicus Plato, sed maqis. amica veritas. 
nciamos tan· primitiva verda -;-que o atento leutor nos francés) asemade é digna de enquis-as moi fondas~ Alfieri. · . 
use- .,Lln filólogo ·moi impcfrtante nón , acaba <:le/por ' estudaba , ri·o mercado de Fiorenia. ' ~E Rosalía sa eu, est~- : · 

pr:ende·IO. · · nas. .. eritrar:ia~ do -s.-eu pobo. 14Caixa de ahorros'·' e 
/ (hat'· 

Tomémolas medidas: , , , de.masiados exemplos) ' 1Cal-le de .. la Rúa Nova" consigna 
A) ",Non esiste a lingoa brasileira" . (Vide: Ricardo · tarnén ~- Ráfae'I · Dieste (''.A. -vontade de estilo na fala : 

ballo Calero, "La Vdz de Galicia", 17 desetembrodo popular" . . Dis~urso de ingreso na R. ' Acádemia Galega~ · 
artigo iste editado tamén na antc:iloxía· galega·· 18~1V-l970), ·sómentes son ·iñoranza (dos _camif c:. da 

-. :.. E:\~OS GALEGO", das Ed icións Castrelos, na sua . ·escola ... ) e endexamais.-serán fala popufar. Non ab··· ""11os 
ecqión Pombal, núm. 10). Sobresalta xa eiquí o caos dila. En galego dícese '.'irnos á escola'' e endexamais logo ' 
mo ~ (de ,sempre) zarapalleiro e ideolóxico. de Durán, "vamos a Vigo ... ", tamén se ~dice "castelán" e non 

cticamente. Oue (ant. núm. 41) "o andaluz pronuncia "castelés". Respet_emos a lingóa e a cfourada voz do.'pobo, 
e por noche", variante de ' Castel a en ca.nto á lingoa, uñ chisco de ,humor· non escetado. , / 

iifica (veleiquí outra· enorme verdade) a sua natureza Vexamos _cómo é a realidade (e tén que ser): 
o dialecto. Anque .:.luan Ramón Jiménez escri"b~se a) non confundamos o -que é c_g que non (é}: unha 
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. 1.- ,In: "Oeuvres choisies" de C. Ouchinski, Paróles de la 
langue maternelle. p. 255-79, Les Editions du Progrés, URSS, 
1975. No mesmo -artigo tamén roga: "Coitados nenes, qué 
horrendo crime cometeron os vosos país sobre a vosa persoa, 
teriros de máis: sementes non vos tiraron a patria vasa. do vaso 
carácr· r ·b poesía, dunha sana 11icia' espiritua l, se'nó n r1u e vos 
tran:.7 r.r:-.-:.~~ ., . en evidentes ·· .. ,n,:; cos para o se".! ro pi o 
di ve .... .. :., ... ...,, pa1 a satisface r á" .,!:>,xencias da mo a .; máis 
com'placer a unha sociedade que con vo-ntade renuncia a toda 
participación froitosa na vida do pobo. lPor qué e corí qué fin?", 
pax. 270. · 

2.- · Gramáti~a castellana, Edición facsimilar ){ estudio de 
Constantino García, Clásicos hispánicos, Consejo Superioc de 
Investigaciones ·Científicas, Madrid, 1971, Gramática castellana, 
por el Licenciado Villalón, p. 7 . · 
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EMILIO VEIGA 

A esquerda parlame~taria 
conseguiu desfacer 
a "Entesa", e polo tan to, 
a famosa unidade ' 
catalana pasou 
á historia; agora 
o que hai son duas 
"Entesas", unha 
fundamentalmente-· 
co soporte do PSC-PSOe 
que se denomina "Nova 
Entessa per Catalunya, 
la Democracia i 
el SociaVisme" e 
que tamén tén o apoio 
da Esq·uerra Republicana 
de Catalunya, e a o~tra, 
promovida polos 
eurocomunistas, chámase 
'' Agrupació délect:ors 
per léntessa'' e tén 
o sopo~te, como· decimos, 
do PSUC ~ de determinados 
independ-entes vencellados 
a outros partidos, 
como poidan ser 
Convergéncia Democrática, 
Unió Democrática, 
Socialistes independents 
e outros. 

Os primeiros en manifestar a 
sua satisfacción pola división da 
Entesa foron os Centristas de 
Catalunya na presentación das 
suas candidaturas, porque avalo
ran como un feíto positivo. Non 
caibe dúbida en que o resto da 
dereita, aínda sin o manifestar, 
tamén está leda pofo feito, xa 
que ao se rechar Entesa sal bene
fié:i ada. E difícil adivinar en qué 
medida, pero eles coidan que 
será importante e están d ispostos 

a ter unha presencia notable no 
Senado, cousa que non acadaron. 
nas pasadas eleccións. 

~ OPERACION CANYELLAS 

Falando da dereita, UCD
Centrista de Catalunya están a · 
dar brincos de ledicia, xa que se 
ven moi consolidados e, o que é 
máis importante, con nomecomo 
Ganyellas, Molins e outras adqui
sicfóns, lquen os · vai acusar de 
sucursalistas? Ou todos ou nin
gú n, diría o outro, e "a ver quen 
tira a primeira pecira", dirían os 
da UCD. ' Somente falla saber 
cómo se lle vai pagar ao vello 
loitador demócrata:eristiano, 
Antón Canyellas, por esta opera
c ión, xa que non tiña nada que 
gana r nin que. perder, e de ter 
seguido o cam iño do seu ex-par
t ido, Unió 0-emocrática de Cata
lunya, con Convergencia Demo
crática tiña garantizado' un bon 
posto. lPor· qué preferiu unirse 
coa xente de Suárez en Cata
lu-nya? o tempo, a bo seguro, 
de ixarao claro. 

A CREACION DO RU.l\"OR 

E vai de rumores: Os indepen
den tes da "Agrupació de electors 
per L;Entesau Benet, Candel, 
etc, son submarinos do· PSUC. 
Os ocialista$, divididos, con for
tes enfrentame.ntos no interior 
do Partido a raiz da confecció n 
B · s [~5tas . CDC: os líbe'ra~s, Trias 
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MAIALDE 

Dous días ·desRois de se facer publico o char:naínento 
aalgúns i.ntelectuais bascos .cóndenando 9 estratexia -
armada de ET A, tres Guardia Civ ís caian feritfos ' 
·nun ·ateniando reilizado o d fa 19 na b-if'urcación da "· 
entrada que leva a lzaskum e á variante provincia[ 

. nizado polo EMK-OIC na felra 
de Mostras; onde se presentaron 
os candidatos R.osa 01 ivares....._ e_ 
Patxi' lturrioz. Herri Batasuna·, 
pola sua banda, mantén as suas 
condicións de saéar: ·candidaturas 
pero non participar no parlamen-

de Tolosa, e en Gasteiz un _cabo das FO.P resultaba· . to has-tra que "a alterna.tiva 
autonómica e social de · ~erri · 
Batasun·a ._ seña discutida polo 
poder central e adoptada como 

tamen ferido ao desa_ctiva~ un esplosivo. .. 

Canyellas, 
á espreita do trunfo 

Fargas á cabeza, seguido de Ma
cia Alavedra, poderían deixar o 
partid o de Pujol e pasarse a 
Centristas de Catalunya-UCD 
por descontento coa l 1riea social
demócrata de Converge cia. 

E cando o periodista que 
anda mosqueado con tanto ru
mor que todos os interesados 
desminten, ve que Macia Alave
dra, de Convergencia, vai máis 
pra aló, e di que estes rumores 
son intencionados e que prove
ñen dunha forza poi ítica que 
non son socialistas nin euro
co munistas, periodistavisr,ado 
di: ''entón son os da UCD" e 
velah ( que gescubre que a ÜCD 
catalana creou un gabinete 
rumornlóxico c.:ornposto por 1:1n. 
medio cento de elementos e un 
presuposto de máis. de cinco 
millóns pra guindar rumores nes: 
ta campaña electoral. En fin, 
novas formas de dinamizacion 
política. ''Disque, disque· é un 
canto" decía un amigo de Cos
p eito do periodista avispado. : . . 

.,,PAZ, ÉSTATUTO, E ... " 

Txiki . Bengas 1 . consséllei rdo 
interior do CGV, propuxera, hai 
alg~ns meses, unhas xornadas de 
estudo a prol ·do · lema "Pac, 
Estatuto e 'Democracia". As 
devanditas xornadas conéluiron 
cun manifesto no que se situarí 
as. raíces da. actual situación de 
violencia. Ao seu ver, éstas 
contéñense en 4 puntos: "a 
acen1uación do centralisr:no ·_bai
xo do Estado franquista, a 
·supresión sistemática de liberta
des poi íticas ·entre 1968 e 1976, 
a agudización. · da crisis de 
identidade cultural e a adopción 
por _parte dun sector de 
mocedade nacionalista basca de . 
plantexame.ntos terceiromundi~

ta~". O manifesto, que n_on 
con_tou ' cún ningunha participa
ción da esquerda abertzale, vén 
sumarse, de-ste xeito, á campaña 

. escomenzada por "Cárribio i 6" e 
continuada dende "El País" e 
"Sudouest"~contra da actividade 
de ET A. Actividade, que despois 
do impasse da derrade1ra semán, 
volveu col ler ·folgos co atentado 
que lle costou a vida a Jesús 
Ulayer, ex-alcalde de Et_xarri 
Arariz, mbrto. a tiros .o ultirno 
sábado. , 

.Otras accións má .is se realiza- . 
.ron. Unha domingo en Gasteiz-, e 
a o.utr9 luns en To'losa·, bnde
unha podente carga co~oq,i9.a 
xunto dun túnel . :estoupou· &o 
oasar dos "jeeps;, da , Gua.rdja 

MARIA ALONSO 

Xé! están ~tbdos os prcig"ramas ele.ctorais españoles na 
rua e nos enunciados da maoiría detéét.ase unhél 
considerable falla de imaxinación que algúns ohaman
prudencia poi ítica. As opcions de voto divídense 
agora en dous grandes grupos, pounha banda, os partidos. 
que teñen_posibifü:Jades desairen runfantes, por outra, 
todos aqueles que aspira·n a unha victoria menor e que , 
apro\1eitan esencialmente as posibilidades que ' br:inda unha 
campaña electoral pra dar a conocer ·as suas propostas 
e o seu ideario poi ítico.' .. . . ·. . . 

De xeito que entre os primei
ros os .obxetivos que se marcan 
no; difeFentes programas ap·enas 

_·si son diferenciables. A dereita, o 
centro e a esqu.erda quli. foi 

~ oposición · parlamentaria o 15_ d e' 
xu.nio, proponse ~. 'a consol1da
c 1on ªª élemocracía e . a defensa 
da CG)nstitutición" . As diferen
cias de contido fican reducidas a 
matices ·e o s.eu debate déixase 
pra millar ocasión. Todos istes 
partidos e agrupacións, dende 
·caat-ición Democrátíca ao Parti
do Comunista de España, temen 

, no · electorado unha inclinación 
cara a dereita. Nembargantes, a 
maioritarfa res posta dos obre iros 
ás convocatorias de folga contra 
os topes ' salariais é _un claro 
'síntoma de que grandes sectores 

da ~poboación saben mei ben o 
que queren. Así é que o estado 
de opinión que sux iren uns resul-

Civil que .custodiaban uo q:1miÓn 
· de esplosivos. Outra -earg:ii , con 

1 O kilos de Goma~2 e abondante 
-.- alte i·nativa válida". "Nós vere

mos a independencia de Euska -

. metralla, non chegou a esto-4par. · Ji'' declarab.a h a i pouco . Patx i 
Despois do atentado-; produciuse '.Zaba.leta. -
un tiroteo entre os metnbrós dun , NON A PO.tJCIA 'BASCA 
"jeep" e os -.activistas. E_stes, 
d.ous motos . asegún ·diversos ' · 
testigos deron fuxido, uri Eara 
lba rra e outro cara lgarondo. 

ELECCIONS 
Conienza a campaña electo ral 

dos diversos partidos e-coal-icións 
ao redor das Xerais e tanién; eh 
~áseque todos os pobos, os 
contactos prás eleccións Munici.
pais e e11 Nafarroa prás Forais; 
estas -eleccións pra o "-Parlamen
to Navarro-" celebraranse o 
mesmo día das Municipais. 
Ainda non se prevén o tipo de 
al-ianzas pra éstas, pero de todos 
xeitos, as esixencias legais de se 
p'resentar, polo menos, no 20 
por cen dos pobos de cada 
provincia, foi pensar, na situa
ción basca, en que éstas se 
produzan. Concretamen:t.é en 
Nafarroa, cada partido -debería 
pres_entar candidaturas en 57 

- Axuntamentos e non , esiste 
posÍb11idade de facer esto, fora 
dos partidos _"maioritarios'' 

A campaña prás ~l~ccións 
xerai.s enceto use én 1 ruña o día ·, 
28 cun. 'testiv.a dá . ORT, que se _ 

. ~pr~sen.ta baixo do nom.e de. 
UNAI · ("Unión Na_varra · de 
Izquierdas") e. ~.n_ , Bi.lbé!_º co 
festj:_Y al , "Txomin ,Bar\:-Jllo" orga-

· '_continua o debate 
Martín Villa e o 
General Vasco" arredor 

_. _poslb_le creación dunha policía 
hasca. Pra Mart.ín Villa, ese 
·carpo non tería senso, inda que 
sJ u·nha policía provincial que 
dependera das Diputacións. Pola 
sua · banda, Txiki Benegas afir
mou. que si UCD e Martín Villa 
avalan que as policías provinciais 
non terán competencia no Orde 
Público, estanse a rir do pobo 
basca. 

Reaccións semellantes tiveron 
representantes do PNV. 

Noutro orden de causas novas 
imposicións do Goberno español 
se suceden en Euskadi e así, o 
desacordo entre PNV e PSOE no 
seo da Comisión de Xuntas 
Xerais resolvense co proiecto de 
Martín Villa sobre comarcaliza
ción dos distritos electora is. En 
Nafarroa, por exemplofoi . a 
actual Diputación franquista de 
Amad e o Marco a que negociou e 
ateptou o proiecto de democra
tización das institucións fo~ais 
pr.esentado polo .Ministr9 do 

. lnt~rior. E este prqiecto contaba 
coa oposición de cáseque todos 
ps part'idos qúe, op.~ran_ . en 
Nafarroa ; dende -o PSOE .a LKI. 

... _ , 1 - - '." _:;- ( 

·.~ 

tados máis favo.rables pra os par- • ' leml.::ir.a r.··que é a gran banca· a que 
tidos dereitistas . semella · obede- financia · aos pa rtí.dos~ maio rita- . 

.. c:er · -mais ben a in t er-eses- dist es ... '· ríos a' nivel ·estaté! I, e que: algunha 

.grupos que utiliza·n o gran núme- - das fo.rmacións que o. 15 de 
ro- de medios de comunicación xunio a·parecfan. con posibilida-
(le que dispoñen. des, . ficaron ,descolgadas .con 

·A_ BANCA FINANCIA 

Madrid, And1lucía ~ ou tr as 
naci ó ns· e rexións esperin;ientan · 
por istas datas de comenzo' de 
ano fortes movementos reivindi
Ga:t.i vo·s -,¡que solprenderon ppla 
sua unanimidad.e .e coheren.cia. 
Curiosamente, os espertos cfos 
grandes bancos est~n analizando 
o desenrolo de folgas e paros 
tratand0 de avantar .· a posib.le 
inciden~ia na_s eleccións .. Conven 

enormes débedas. · Ocurriu coa 
Democracia- Cristiana de Ruis 
Jiménez e poder(a pasar· agora 
con algún dos grupos que se 
disputan o voto da ·chamada 
"ma ioría si lencíosa", ou seña, o 
electorado. non militante nin si
quera politizad'b. Porf1ue o diñei
rv s~n problemas te no· an:tes que· 
naide a Unión de ~entro Demo
crático, que aglutina nas suas 
filas a importan tes ·personalida-· 
des d sector bancario. 



O MUNDO- .. · 

CARTER: '2 ANOS .NA CÁSA BRANCA. 

··Populismo e:fidelidade 
· aO<hnperiali.smO 

:.. 

J.J. NÁVAHRO:....:LLATZ-ER MOIX 

A pasada s~má cumpl frons~ dous anos desque , · ... 
J immy Carter xurara o seu cargo como. 39" presidente· 
dos Estados Unidos. E a mitade do seu mandato ao 
frente do país considerado .com~ o mais podente 
do mundo, portaestandarte do chamado "mundo 
occidental" e xe.ndarme imperial db arde 
capitalista. . 
Sin dúbida que iste punto medio da era Carter 
é un.bon intre pra analizar a sua xestión como 
presidente e pra lle pasar revista á poi ítica . 
esterior dos Estados Unidos que nos determina, 
dalgún xeito como ciudadanos dun Estado 
sometido á tutela norteamericana. 

Jimmy Carter é un caso de 
renovación no cume. do · poder, 
tan insólito como esplicable. Un 
ano antes do seu acceso a Casa 
Branca, n inguén ousaría maxina
lo ao frente do executivo norte· 
americano, xa que nin estaba na 
maquinaria de poder do Partido 
Demócrata, nin tiña vencella
mentos moi firmes de máis no 
complexo militar-industrial esta
dounidense, en cuia estructura se 
fabrican todos os poi íticos 
preeminentes de Norteamérica. 

Esto non quer decir que 
Carter fora un desconocido abso-
1 uto. Fora un competente técni
co no máis sofisticado esforto 
militar norteamericano (co la
bourou na construcción dos 
prime.iros submarinos atómicos} 
e ·como gobernador de Georgia, 
supo combinar populismo e 
fidel idade ao sistema. 

sustentou e derrubou a Richard 
Nixon, e que non · lle p reocupa 
máis que un~a causa: o manti
mento . da hexemo nía norteame
ricana e capita li sta no mundo 
enteiro, cos med ios que· esixe 

• • 
• • • 

cada circunstancia histórica. 
Aos dous anos dé ,ocupar o 

despacho ovalado d á. Casa .Bran
ca, non ·se pode deci r que ·ca rter 
seña un presidente popular, pero 

· Carter ch ego u á ' presidenéía ' · -ctHio same.rite, os seus conciuda-
porque representaba un earnbeo · clans· non parecen desexar a sua 
que a sociedade norteamericana marcha . .. 
desexaba, un ca . beo que aó 
nivel .. da rua ···,{a . e real izara. O 
corrompido · Richard Nixbn, o · A PAZ AMERICANA:"· 
mediocre Gerald Ford, ou. os 

·~ . . 

vellos tabeiróns do . Partido De· De nde u·nha perspectiva norte-
que perderan dúas americana, os · dous anos- de 

elecció,ns consecut ivas, non co'- Carter foron bós. Deica agora, "a 
rrespond(an a isa apetencia : SO· paz americana". reinou no mun-

.unha perspectiva non norteame
ricana (quen pagan as consecuen
cias do imperialismo USA non 
son precisamente os america
nos). A estructura imperial da 
poi ítica estadounidense sigue in
tacta; ningunha das dictaduras 

. sostidas por Washing.ton en Lati
noamérica, Asia ou Africa caiu 
en virtude da poi ítica de "derei
tos humanos" de Carter, e as 
multinacionais e a CIA prosigue.n · 
as suas actividades. · 

Ademais, a administración 
USA fallou cáseque todos os 
seus grandes golpes de poi ítica 

· esterior~ quitado o plan (conxun
to con Francia e Gr~n Bretaña), 
pra deter a espansión soviética 
en Africa. 

A situación iraní, por exem
plo, é unha proba de que non 
abonda con boas palabras. Os 
Estados Un idos deixaron podre
cer á c:Íictadu.ra do Shah; e agora 
vai seJle das · mans; a maior. 
víctima do dessistre diste país vai 

, ser o pobo iraní. .. · ~ 

. Nin xiquerá "a .· operacion 
Camp_ David'',· golpe ·rnaestrq da 
democracia amer..ican~, -deu .pos- · 
tó d,acordo- a E;!Xipcie>-s ·e israeJ ís, 
que. nerñbargantés, están conde
nados _a entenderse ·. póla sua 
afinidad-e de intereses ·con Was
hington; 

cial. Ja'mes· Carte r, sí,- e por eso do.~ Os ·Estados Un idos conti· O . único elemento do mapamun-
se lle abriron ·as portas do poder. núan 'soportando a cr isis millar di no que sairon ben parados os 

A campaña -electoral de Carter ca ninguén (á costa das perdas intereses -· norteamericanos é . 
basouse sobar de valores apostas d0s mái_s, claro), desceÍJ o n ivel achegamento a China, cuio pri-
aos que ·c_ara<;terizaron a~ presi- . d~ desemprego, a inflación marr- mer mandatario, Ten Siao-Ping, 
dencia 7de · Richard Nixon. Por ' ' tense· a niveles aceptables-, pesie~ á . chegou a Norteamérica ista se~ 
exem~o, onde Nixon pedía baixa ·da dólar nos mercados má. 
autoFitarismo 1 e secreto, Carter internacionais, e n ingún .soldado Asimesmo, Carter :· e ·o seu 
pr~meteu pG>Htica · de . .porta_s. •americano-· morreu en guerras ,. equipo '. t'ive.ron ·ésito aa sua -teima : 
aberias; onde ~Nixon wsaba úuclJ- ' esteriores~ de coordinar . en .- os esforzos -d0 · 
l~ncia, Garte~ propuxo, honesti-' ·· - ~ · - .. · · bloqüe · ·~capitalista pra facerlles 
dad-e, ·e ,onde :Nixon . .empregaba . · '::, , ·· :· . ... -frente aós· problemas :dd Tercé~ro · : .. 
o's' gr,a'ildes medios ·do . impe"ri.alis- '·' >._ Por - ~ 1 ·:~sto .Jor:a. po~cq. , ª : · · MundO'; < o · cal' .'é - ·páradóxico. 
mb e-.o ."(lpo'i0 :ás· máis. sanguiño- ·,·: '!escasa . bnll.ante~" do . Cart~r ' .'· ' Precisamente · as ·iniciativas dé 
lentas dictadu.ras con tal· ql:1e ·' deulle ªº pais unha: presidencia - : Carter menos : relacionadas cos ·: 
tarara ,anticomunistas, -Carter:.l.an- ' : sin.; sobresaltos,; e . ª. _m<üoría dq dereitoF humanos ,.. son as que 

• • • • 

zo~ a sua famosa· ·poi frica de ·' .. sodedade nq-r.tearyiericana e.o·- millores~resultados !les deu-de-ica 
Der.eitos Humqnos. me.nza , a s~pe_r.ar a q~.e~t~ra dos agora : 

·. Nun : p'rinó:ipio, · era -. todo un · qnos ~ese~~ª e principios. do · · Cecai·s· porque· Jimmy · Car:ter · 
cambe0 de i'maxe, pero o proble- se~enta, as~,como os ~~aumas de non . pode facer nada mais, 
ma eséomenzou cando resultou · Vie t nam e . .Wate,rgat_e. :. calisquer que foran as · suas 
evidente que. Carter ·é sornentes , · Pr_~ : ~n poi ítica, est~rior, .. ª promesas ou · os sews · actuais · 

nova imaxe dun ve! lo xestion de Carter e moito mais sentimentos. El é a imaxe do 
0: mesmo poder . que . "8iscutib_le, sabor de t.odo dende poder, pr'o o . potjer é o mesmo. ,. , 

-,~1 D 
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IRAN: A C~A VE~ -.~STi A 
NO EXERCITO 

l . .. 

A situación ·~o Irán sigue ~sendo t~nsa . e difícil. A s~ida 
do SJlah -que non ,chegou a trasladarse a Estados Unidos, 
como se preveu nun principio, cecais porque ai.nda ~ons~rva 

. espranzas .de ' voltar .ao se.u. país, .o~ quer cfar ·a i~preslón de · 
que as conserva>coa .compli-cidade de Marrocos e Exipto- . 
non significou, como puido parecer a primeira vista-, unha 
total capitulación .; do sistema diante das demandas 

. populares, e fodo parece indicar, nos momentos · nos que 
. escribo este comentario, que o Irán -a espreita do que 

poida ocurrir na espectacular entrevista entre Bajtiar e 
Khomeini en París·- está colgando da guerra civil, oU-dunha 
masa~re impresionante~ si é que os manifestantes shiitas non 
contan con máis armas que as navallas e as pedras. -

O exército iran í, por outra parte, sigue senda unha 
incógnita. ConsidéraseUe moi estreitamente ligado aos 
intreses nortamericanosr aínda que somente seña pQJque de 
Estados Un idos reciben todo o seu arma mento e a 
instrucción nas armas máis sofisticadas. Despois da saida do 
Shah, o seu comportamento perante as masas na rúa foi 
desigual. Houbo esceas "á portuguesa", de manifestantes 
colocando car·aveles nos fusís e confraternizando cos 
soldados, pero volveu haber esceas tráxicas de soldados 
atoleados dgparando indiscriminadamente contra do pobo. 
A interpretacióA pode ser que o exército esteña dividido e, 
de feíto, circularon ,noticias sobre de supostos fusilamentos 
de mil ita res que se negaron a reprimir manifestaJ:;jpns. Pode 
ser tamén que o exército non teña tampouco claro cal é a 
actitude que debe tomar, ou que as instruccións 
norteamericanas --que foron as que inspiraron a saida do 

· Shah- non señan claras· ao respecto. Tampouco está claro si 
. é Bakhtiar o que manda sobre.do exército, si é o exército o 

que manda sobre do prirrreiro ministro, ou si hai unha 
tensión entre· os dous. O viaxe repentino de Bakhtiar a 
París, pra ver a KITomeini, parece dar a entender que as 
relacións·- entre · o Goberno, que · pretende conseguir a 
reconciliaci9n nacional dende ó Parlamento,· e o exérclto, 
que contradi ás veces esa poi ítica de reconciliación, non son 
tan boas como o reformista Bakhtiar desexar ía. 

. E.n calqueira caso, é evidente que no exército está a 
clave . cl~ situación iraní, e o d~scoñocemento sobr!? da sua 
actitude real impide · facer conxeturas respecto a que non 
leve a cabo ·o golpe militar que tanto se temeu :· poidera ser 
porque se considera fracasado, no seu priíneiro intento, co 
goberno militar- montado polo Shah, cando aínda estaba en 
Teherán;- poidera ser que estivera d iyidido e que esa división 
seña o xermolo da guerra civil; ou poidera ser, 
sinxelamente·, que se está a ' agardar que se esgoten as 
posibil'idades-pol-íticas de controlar a situación. Entremedio 
d'esas· con?<eturas, unha causa é cei-ta: o exército pechou a · 
porta de "-acceso do "ayatollah" •Khomerhi · ao lr.án, · pta 
encabezar ·' a · revolta p6pu.lar¡ co ' férreo'· control do:· 
aeropuértó d'e Téherán. . .. · , 

0 .. deteriom ·ct-a .. situaeión, .,:..:sobor 'de · todo,~ si :a. revo:lta·,: 
··p<,:p·ular :sigue .si.n tom·ar un --·xiro -'·GeJ. revóludót'l_ armada~- ·· 

• ·xhga a , pral d'o · ~·golpismo"'' · e . da vó-i.ta · a "normalidad e"· ... 
·im.p"erial. Pódería ser ·esa a:·auténti~·a · armado impe'r-i·alísmo, 
que ·sigue espresarido maior 'Preocupación ·polos pozos 

· penol íferos que polos·dereitos e paras vidas dos homes. 
·,. • As· conversas entre K:h.omeini · e Bakhtiar poden 
· desembocar, aínda que se· vexa· difíéil, pola ríxida ·postuni 
·que o "ayatollah" mantén dende sempre, nalgunha especie 
de• amaño, seña p.úblico ou privado, pero, en definitiva, que 
teñen a última palabra son o·s militares. 
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Dl:POBDS 
A XORNADA ~-: ·· 

O C·eltat iparete; .rekudir 
' • :..... .- >t' • :o.. ·:·;:: • :· -~ .-· • • -

·"A xornada de li ga pasada 
wrnousenos moi n·ormali ña .por 
ca'nto o .q.ue a boa ca_ra ' qu~ lle. 
po-ñía aq ~ pe! ta e.sborral launa o 
empate do Ourense na casa. Pra 
os seguido'res do Celta, a liga 
volve coller ün pouco de coor. 
Xa viñan .a.nimados coa elimina
ción do H~rcules na Copa do Reí 
e agora, con este empate en 
Sarriá co Español, que ganara .no 
propio ·Balaié:los, poden mirar a 
segunda volta· con ·cert!'.l espran
za ; Espranza que se estaba 
esvaindo de todo. Vénselle ao 
Celta ganas de sai r do fondo da 
clasificación, e o xogo realizado 
non se corresponde con esa 
parte; nesta derradei ra xornada 
dominou arreo en campo al leo. 

O problema é o de sempre.,. a: 
· falla de -capacidade goleadora, 
ainda que .. os .va·vá, Juan, . 
Saf!ro_mán · .. ~ J_os~' ter-lt~n arreo.,S 
Queda. pois unha segunda volta, ;; 
coas espranzas todas · prá o 

. Ce ltiña. · 
·sai xando al lar -a . seciúnda ~ 

divisi.ón, a situación e~tá .;Tioito "'. 
máis definida .poi o que respecta .. 
ao Ferro!. Enterrado con ménos ~ 
1 O no fondo da táboa, -·parece a· .. 
estas- alturas _da liga sentenciado / 
e sería boa causa que · sin perder--
de olio a Clasificación '(sempre ·. 
hai que creer nos milagres),· 

· pranificaran xa un pouco as . 
causas ca_ra a c-ampaña vindeira.·. 
O seu caso · é o . de todos os ·· 
equ ipos peql:lenos, cada xogador · 

.1 
( ' \ 

j 

Mirarse nO espeH/) 
Cando se fala de coidar a Xogábase o· partido de fútbol '" 

canteira, en calquer deporte, . -correspondente á ter-ceira divi- .~ 
to,dodiós dí que sí, que compre sión estatal, Alondras-..,D. Gijón.:~ 
ter esto e máis aquelo sempre en Ambolosdous· equipos van ven ~ 
canta. E sempre feitos que non na táboa clasificatoria deste .; 
sorí só palabras, estase a cavilar .campeonato. O D .. Gijón . de '' 
en .' Euskadi, onde os valores desa segundo, dispois do equipo gale- .~. 
Te~ra son os prime iros, os máis . g.6 de Cambados. Po is velaí que.~ 
pr~ve i tos?s. D'ecíanos,. talando anque o equipo de Cangas ganoú 
so~or desto, o presidente do por dous goles a un, o cert6 foi '· 
Cel1:a, na conversa que ti vemos -e todos os aficionados, que son '·~ 
pái. A NOSA TER RA ao remate moitos .nesta vil a mariñ'eira, non -' 
da .liga española, na que o Celta · drrán q1,1minto_,.. que n.o · campo, :.: 
as~~ndera á primei.ra que en aque_la tarde de invern ía, · cam- ,~ · 
Euskadi se contaba xa .de ve'.llo .pou ·un equipo feito . con · xen~e .~; 
cwhha planificación, con canles novi·ña, -. cáseque rapaces., .. · q'L.1e .. :: 
.axéitadas pra facer e ·conquerir: · xogaban ·o balón coñ calrdade :. 
to.do estot. E Úcamos. abraiados · .técnica, con forza, con eficacia e '.t. 
de·· que . por. eiqu í andemos . a Q,- que é· cie .máis rrléritQ, ·cunha '-.~ 
t?r,\tos anos desta plan.ificación, ' beleza . que ·ben po1:1cas· veces se >t 
de~tes méJidos ou camiño - que pode· ... ~er - noutros .:equipos de .~~: 
lel(~n ao .. ;t.-,fo, e non - só no- máis ·: .. categoría . e ' ra©me. , No ,:.~ 

· deporte, .como se sabe. . .remate do part.id0,. todo - era :~ 
E vén .a . aonto. todo _esto xa. .. louva.nzas ' .:pra ·· e.ste · eqaipupra :, 

qué, polo que un pu ido ver estes rapaces : que deixaron sobar ··'.. 
dómingo día vinteún de· xaneiro do campo de Morr.azo· urtha-·.das ·, 
no :-campo ;de·fútl::>ol do· Alondras ···"_ suas lecións, que supomos se '! 
d~ -· Cangas;: o " exemplo ,. ;á'ndase ·a ,. r.epetirán noutrns·campos· é nou- .; 
dar e . ben;; ~lJ.lr.:os1: sitios e . ., tras sitios: .. , -~ 
ryoutras terras ' q~e~ · xa se -sabe ., ... -Cavilar-' clispois que " e.st~ xente ~ 
¿!)on-sí? , no é a nasa. era a que nun futuro ·xo.garí:a no ~ 

que sa í a despois dunha boá ' 
campaña, lévanllo, e lago quedan 
cás eque sentenciados de ante-

. márÍ ao descenso. 

Po i a sua banda, tamén o 
Coruña se topa metido de ch eo 
nos pastos de descenso. O 
domingo pesie a se r axustada a 
sua v_ictoria, foi ben traballada, 
·tendo por riba o valor de que o 
equipo vencido foi o Jaén, tan· 
im plicado a hora de baixar coma 
él. Dous puntos de ouro, pois, 
pra. o equipo de Suárez, que .por 
certo, estalle a dar outra cara un 
pouco máis agresiva aos co ruñe
ses. _O domingo, · frente do 
Osasuna, é a ocasión pra -asegurar 
pastos e deixar dous dos cinco . · 
negativos; de non conq ueri 1 o, 
tampouco se vai poder. alonxar 
do equipo nava rro, que tal parte 
tén. 

Xa na segunda s: e por unha 
vez, o Ponteved ra _volveu palas . 
suas tradicións; a nota negativa 
déunola o Ourense, cando ( tiña 
unha ocasión idónea co Palencia 
de dar un paso, import ante cara · 
ao título, pr.o este . empate 
déixao con mal sa~or . de boca, 
por canto retrasa ó ingreso_ na 

equi'po grand1:!' de Xixórí, encheu
nos dunhá sá envexa . .¿ca l' é e . 
fútbol que practican -hoxendfa 
os equipos que se dih fil iai& dos. 
nasos grandes? . Ben · distinto 
polo que ternos ollado. Priva·n os · 
personalismos, o xogo individual · 
sobar do conxunto; agáiselle ao 
novo xogador a ser figura e nonn 
e.leménto dentro dun esqüema 
de . xogo; esquéncese que non · 
importa pérder·como o fixo o D. 

·Gijón en Cangas, · senón xqgar 
todos pra todos e facél'.ldoo. coa 
cabez·a- e ·non cos pés; que anque. 
corren e chutan te_ñen de facelo 
primeir0 as ide-éis,, 

..Q ':'. w~pe _o~u .~r~~ha;,_- c~ l'..,~es- ·: 
pond.á . ~n ·_p.asado .. PÓ~es~ g~nar¡ ; . 
ben , sen· me.r~9~to: _ ou .~ perder,· . 
sab.endo ,cómo ,se xoga en . e.~ui\, 
po .. ~oidar:nos. no$.- que -.os valen-.,, 
tes e bos )(ogadores do Alo'iidras 
e a· sua' afi<;l_ón' ño,n . esquenc~rán · 
axiña, to.do ésto .. Po_lo. ,der:nais; , 
decir que o equ.ipo ~de Cañgas,: 
onde se coida tanto a canteira 

- está: rÍp .. :tJo~.P.a-mtftp, q~.e non h~ 
tarc!ar e~JJ:ó.~se ;: {Je. certo. . ., .. 
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cabeceira da táboa. E, pesie ao 
empate , o único equipo que 
pode dar ledicias de ascenso, pro 
tén que entonarse, andar fino, 
pois que estes erras pódeno 
deixar ao final nunha clasifica·-

«:ión mediocre. 
O Pontevedra deu -onte a de 

cql d espois de. m0ita,s -:de area; o 
2-0 áo Enside-sá . é~ ün . resultado 
ao que· xa ·non estaban afeitas os 
pon 1:evedr,eses. Pro a nota do 
partido estivo nos vestuarjp_:;_, · 
onde o presidente se alporiú)u
moito contra dalgún periodista'.e __ 

~contra de to-da a profesión. Estif 
últimamente . estalle poñendo Q$. 
puntos nos ·is á sua ne'fást'a· · 
laboura, e ao pr-esiqente pontexé= 
drés, polo que se 'Me, moléstanlje_ 
certas verdadés. 

1.. 

O Lugo pasou ben o· co i:i .do 
Real l)nión de_ lrún, _equipo que 
no 11 foi rival .nin puxo en apuros 
en ningún . intre aos lugueses . Pro 
non esquenzamos dos dous 
negativos que leva na táboa e da 
difícil saida que tén o domingo a 
León. 

Non queremos rematar a 
cronica sin sobraucear a impor
tan tlsima victoria do Celta na 
Pri meira Divis ión femenina de 

· baloncesto: As mozas do Celta 
venceron a un Iberia que chegou 
a ir mandando no marcador, pro 
que, pesie a perde r 66-62, 
continúa contando cara o título. 
Agora as viguesas x a van de 
primeiras, con dous puntos de 
ventaxa. 

ALFONSO R. 
CASTELAQ 

:. T .. . . U~RERIA E Pl\"PELERIA _ 
~ . ' 

CERAMICA POPULA'R ·GALEGA . · 

'-:~ ... ·, AO ·S,ERVICIO- DA NACION GALEGA 
José Antonio, · i,30 ..,enirechán 
T~léCJ 19 7:5·~ - - ,. - . 

ÜNECO SELO ,DISCOGRAFICO ·~« 
.QUE P.ULA POLA CONSE'RVACIO~ 
OA '.'TOSA MUSICA· POPULAR. . - · . 
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SEIT_URA E SEMENTEIRA 

A AB_ELtAJ O INSECTO ·MAIS U~:fll _(4) 

O VENENO DA-ABELLA 

"Mucha gente que se desentiende de Is picadura de un 
insecto, cae_ fulminado apenas unas horas después. ¿Qué · 
insectos? · Abejas, avispas, hormigas, arañas, ... ". lsto que 
veño de citar apareceu escrito na columna "Salud" do 
suplemento semanal dun xornal de Madrid, culpando 
eprimeiro lugar nada menos que á abella deixando 
nombargantes a unha beira o escorpión (xa que cita 
arácnidos). · as picadelas de insectos únicamente son 
,verdadeiramente perigosas en certas rexións tropicais en 
que móscas ou mosquitos poden ser transmisores 9e 
enfermedades infecciosas: malaria, a do, etc. 

En todos os tempos a abel la sempre leoa culpa de sono 
ede accidentes nos que non tivo arte aih parte, pero tamén 
é certo que hai persoas hipersensibles aos venenos de . 
abellas ou de avespas. Estas persoqs (unhá en cada medio 
millón) teñen unha reacciÓJl esaúrada contra las proteínas. 
estranas · inxectadas polo aguillón do insecto, e en tales' 
circunstsmcias, debido ao choque anafiláctico, _gue do 
mesm o ·xeito se pode presentar cunha indición · de 
penicilina ; a segunda picadela pode sedatal, a non ser que 
haxa ausilio médico imediato, xeralmente a ,b13se de 
adrena lina e antihistamínicos. 

XÓSE SE LGUE"ufos .s'ESTELO 

mutil~rlle o ferrete pra que siga picando. i Muxe.nas coma 
se foran -~aquiñas! Estas abellas amasan un abritamento 
estraordinaria. 

Un outro uso do veneno da abella: desensibilizar 
persoas alérxicas ªº veneno, coa aplicación inxectada d 
pequirrich ísimas dos·is de veneno ao comenzo. 

HISTORIAS NAS QUE O VENENO 
FOI PROTAGONISTA 

E ben contar agora 'unhas anécdotas curiosas ou 
historias increíbles nas que o veneno da abella foj 
protagonista: Na Alemania, os donas ~un can vel lo e 
reumático observaron como éste seleccionaba unhas froles 
de ·trebo e axiña se deitaba fregándose contra delas . Ao 
repetir a sesión, notaron que eran abel las o que o can 
buscaba, pra encirralas a que o picaran. Nos EE.UU a un 
automovilista, con canero nos beizos, picoulle x usto no 
beizo unha abella que entrou pala abertura dun parabrisas 
abatible dos automoviles de antes, ... e puido co ntalo 
despois moitas veces cos· seus memos beizos. 

t.n certa ocasión obe.nÍei > brindando cú~n ~~r.n¡)añelrO · 
da escola, que o touro que el levara pacer daba cauces pra 
o aire e', volvia espernear ao pasar 'polo mesmo lugar. 
Achegándonos ao turno, aollamos unha chede bultos que 
tiña nos cadrís e tamén as avespas que entraban e saían 
por un · buraco do seu niño situado no chan. E isto · é 
porque, xeralmente, as avespas fan os niños no chau, en 
ribanceiras ou balados, podendo ser abouradas pala xente 
ou polos animais, sen querer. 

tantas cousas, que ó veneno da abella cura da reuma, 
doenza que s~ resiste a ou_tros tipos de tratanientos. 

O venen6 da abella, q~e co'ntén certas sustancias 
. bioq~ ímicamente activas: histamina, enzimas, e protein.as, 

O mellar pra facer nunha picadela de abella, é, sin 
perder a serenidade, raspar o aguillón que a abella de ixou 
coa unlla, ou cunha navalla ou papel ríxido, porque se se 
teima de arrincalo cos dedos b que se consigue é apertar a 
bu_rsa do veneno , introducindoo afnda máis. Despois 
qotarlle enriba unhas pingas de mel. E o meJlor. 

APLICACION TERAPEUTICA 
DO VENENO DA ABELLA 

· é un ! íquido transparente e · ácido, polo que se 
· recomendou J:leutral izar o veneno con amoníaco, pero. se 

se frega pode ser ainda pior. , 

(Xeralmente, a alritación terminará nun minuto, pero 
se a picadela foi nun beizo ou nunha pálpebra xndirá Ün 
hinchazo equivalente ao producto dun puñetazo na boca 
ou no olio). 

. Pro hai xente que busca lev.ar picadelas qa abel.las por 
vontade propia, aínda que ese non foi un caso que se 
rexistrou na Africa dunha persoa que levou dous mil 
aquiíloazos e non lle pasou nada grave. Digamos antes que· 
os apicultores rarís_imamente sofren de reuma ou 
artritis, e que un médico austríaco, ·e-s:tan fo impedido 
da reuma nunha cadeir·a de rodas, foi atacado por abellas 
desaparecéndol le lago as suas doores reumáticas. Este 
doutor r.lescobriu, ca·sualmmente como se descobren 

Serido inpiscutible >o ·poder curatívo do veneno da 
abe!la contra da reumá; xurdia custión de como aplicalo: 
se colle.ndo a abella e ·prbvocándoa pra· que ¡:>ique no lugélf 
desexado ou mediante preparados farmacéúticos a partir 
do veneno obtido err grande escala. ~esultóu que o · 
primeiro procedemento é o- máis efiqiz. . 

Pra recoller o veneno en cantidades masivas util ízase 
· un aparell0 q0.e consiste nUns aramios ·páralelos polos que 
pasa elecfricidade e que están sistuados riba. dun pano de 
nylon na entrada da col mea. A· abellacando-toca en dous · 
aramios consecutivos, recibe un lixeiro choque e dá un 
aguilloazo contra do que ten · d~baixo dela: o ferrete fura o 
pano. e iste retén uriha gota do vene·na sin que chegue a 

Cando dunha vez fun vixiar o enxame que insta lara, 
picoume nun descpido unha abella_ e deixoume o fe rrete 
na palma da man sin que eu sentira ren. Fiquei abobado e 
agardei a ver o que acontecía. Pois ben, o ferrete empezou 
a introducírSe de verdade el soíño, a bursa do veneno 

_moví ase accioñada po r uns músculos, mandando o 1 íq ui_do 
pra dentro, e non cansaba de se mover. 

Doutra vez, xa capando un cortizo, co coitelo na man 
dereita picoume unha abella na man escacha, e mentras o 
insecto facía forza pra fuxir, coa folla do co itelo 
em puxeille o ' ferrte, axudándolle a sacalo, e ifoise ·sin 
perdelo! . Salvei unha abella e ganei unha dosis 
antirreumática. iPolo menos iso coido eu! 

da terra asobaDada . 

AS ARBITRARIEDADES 
DAS MULTAS .. 

A AGRUPACION CULTU
RAL CASTELAO DE MON-

. FORTE DE LEMOS fai pública 
¡a súa · solidaridade co poeta e· 
dramaturgo galega EMILIANO 
PICOUTO e con. XOHANA 
CATALINA BAL TAR ROMA
N-OS, sancionados recentemente 
polo Gobernador Civil de Orense 
con CINCOCENTAS MIL e 

. , DUASCENTAS CINCUENTA 
' MIL PESETAS respectivamente, 
por poñerlle a algunhas rúas d e 
Ourense o seu verdadeiro nome, 
en sustitución de no mes al leos a 
realidade galega e colonizadores, 
cambio solicitado repetidas vec~s 
polo Frente Cultural da AN-PG, 
s·in que as autoridades locales e· 
provinciales fixeran o menor 
caso, feito que supón un 
asoballo e un desprecio á nasa 
cu lt ma. 

O mesmo tempo denuncia· 
mo,s publicamente a actitude 
antigalega dq Gobernador de 
Ourense e o carácter represivo 
destas multas escandalosas, na 
liña da máis pura ortodosia 
fascista . 

iXA ESTA BEN! 
UN POUCO 

DE_ RESPETO 

O Comité . de Empresa da 
Residencia Sanitaria "Arquitecto 
Marcide'~ 9e Ferrol, .desexa que a 
opiniún pública coñ·eza o inci
dente que llocurrina xornada 
laboral a un traballador desta 
lnstitl,lción; inciden.te que co.ida
m'os do máis .antidemocrático e 
que non concorda 

1 

coa recén . 
"Aprobada" constitución . 

Un traballador deste -:..centro 
foi denunciado po r un "INDI
VIDUO", QUe se identificou 
coma po_licía, por facer, xunto 
cor¡ outros compañeiros, unha 
conversa sobar da marte duns 
gardas civís . O que dixo podese 
resumir nestas verbas, ".:. DADO . 
O NUMERO "DE BAIXAS QUE 
ESTAN IENDO, RUBIRASE
LLES O SALARIO, E DE 
SEGUIR . ASI, COBRARIAN 
TANTO QUE CHEGARIAN A 
SER COMA UN CORPO DE 
_MERCENARIOS". 

Est a opinión foi cons id erada 
delictiva polo policía, que se 
a. opaba, neses iotres, nunha sáa 

da .Residencia, pedindo, ademáis, 
~os no mes dos trabal lador'es que 
al( estaban, sobar do cal, se lle 
9ixo que se tiña algunha queixa . 
·pala sua bané:l.a, que tiñan un 
xefe e que era a el a quen lle tiña 
que .. Redir _ o.-. que co'idase 
Ópotuno-:-Noso 'compañeiro foi 

· detido horas despois, · prestou 
declaración ·na Comisaría e pa
sou a noite detido saindo ceiba 
ao día se·guinte. . 

Coidamos que : a razón da 
denuncia causou estupor no 
enc~rgado de Xuzgala, e ppr elo, 
o· caco non pasou a maiores. 

Estil C6mité coida que é algo 
qL:Jé non se debe pasar por alto, 
pasto que viola un dos dereitos · 
pri.mordiais de todo cidadán, que 
é poder espresar, libre e· clai-9-

- mente os seus pens.amentos; sen 
medo a represalias e ao abuso da 
autoridade. O Comité de Empre
sa pensa e di que non debenn 

' haber ''Controles" deste xeito en 
ningún lado ou situación, e 
moito menos aínda nos centros 
de traballo, que coma todos 
lembramos, non hai. moito tem
po eran EJS lugares escollidos pra 
facer estes· "Controles". 

Opinamos aue . ~ situación 
. soci~I dun pobo, refléxase en 

feítos pequenos, . pero moi im
portantes, coma éste. 

COMITE DE EMPRESA 

C!TROEN 

UNHA FOLGA 
QUE- NON E TAL 

Dada a situación que con 
- referencia ao Convenio e a Folga 

Legal, estÁmos atravesando os 
trabal !adores d.e · Citróen, a 
l.N.G. quere aclarar: 

. _ Que qada a postura intr.ansi
xente dá empresa eón respecto á 
negociación do Convenio, no11 
cedendo en .ningún do~ puntos 
que aspiramos conquerir os tra
balladóres, debemos ser cons
cientes de ·qlie todo o que 
podamos lograr v¡:ii estar supedi- .... 

. tado a forza q _Úe fagamos pqr 
medio da folga que considera
mos non vai ser abando con qútl 
seña unha folga simbólica, posto 
que dous días non van significar. 
ñíh'gunha . medida de presión de 
cara a conquerir que a empresa 
ceda fla sua postura. Pola contra , 
eoñecemos a transcend'enCia cies
te co~ven_io qué vai repercutir na 
nosa composición económica e 
social de cara a iste año e tamén 
pra _ os 'futuros convenios . 

A 1.N.G. entende que cando 
os traballadores nos movilizamos 
en loita palas nosas reiv indi 
cacios, é pra conquerir algo e 
non facer unha simple acción 
simbólica que dende logo non 
vai -cambear· a _actitude da empre· 
sa. Por todo iso, é polo que a 
l.N.G. chama a tod.os os traballa- · 
dores de Citroen a parar a 
actividade laboral en tanto a_ 
empresa nodea unha contesta-
ción positiva . . . 

Tamén queremodenuncia r a 
. actitude do Comité de empresa; 
ao -sacar un comunicado tratan- 1. 

do de confundir os traballadores 
de Citroen co seu contido, que 
máis · parece propiciado pola 
empresa que por unhos represen .. 
tantes dos traballadores, nun 
momento en que é Aecesario que 
todas as forzas estemos unidas 
p ra conquerir un bC? convenio e 
non .tratar de aproveitar a xusta 
loita dos traballadores con fins 
alleos a ela. 

C,ompañeiros, soio a nasa 
unidade e a nosa forza farán que 
consigamos unhas condiciós eco
nómicas ·e sociáque nos aseguren,_ 
un futuro mellar. . 

SECCION SINDÍCAL DA 
- lrNG DE CITF~OEN : 

-
o 
IV 

ql 
. p¡ 

d1 
rr 
e 
p 
p 
lé 
CI 

11 
el 

a 
c 
c 
e 
q 
r 
a 



orna 
en to 

1 izar 
ad 

; ou 
fo ¡ 

lo e 
'oles 
. Ao 
can 

a un 
) no 
risas 
1talo 

, sin 
ixou 
se se 
tara 
pois 

:>ero 
3 un 

-sin 
o sis 

-
-
'ldO 

nos 
1di
D e 
ión 
10n 

>re, 
e a 
lla-

a 
a 

;ta-

isa, 
an- 1, 

res 
1ue 
ola 
en
un 
1ue 
fas 
> e 
sta 
ins 

isa 
ue 
w
en 

. / •' 

O GRIAL DE.SANTA 
MARlA DP CEBREIRO. 

Perta de Pedrafita, na estrada 
que leva _a Castel a, está ·a 

. parroquia de Santa MaríéÍ a Real 
do Cebreiro, ' o · antig'o "Portus 
montis Cebruari" que aparece no 
Códice Cali_stino, limieiras das 
portas de Galicia nas que 'as 
pal lozas . circulares fe itas con 
laxes .de pizarra e recubertas de 
colmo fanlle compaña ás ·carba- , 
l leiras, aos soutos que cobren as 
encostas dos suaves outeiros 
antre os .que se traza o ·· vello 
camiño francés das pelengrina-· 
cións a Compostela. Torres· e 
castelos que noutrora tiveron 
que ver cos misterioso~ templa
rios, de cando en vez, garban 
asexantes dende as cristas. 

Foron os Bieitos da abadía 
francesa de San - Xiraldo · de 
Aurillac os que no .século XI 
rexentaron un hospital pra os 
pelegrinos; un distes morixes foi 

·. andando a tena 
O SEÑOR 
·MANUEL DE BAIXO 

O Señor Manuel de Baixo era 
un home pequeniño, · miudo, 
lixeiro como unha - pluma. 
Anadaba dereito coma un fío. 
As suas zocas de abidueira • 
petaban no asfalto da canetera 
cun bruido lixeiro e musical. -Os 

. ci....:inii r-tgos ou días santos apare
cíc.: na misa coas suas zocas 
ftt:gadas que daban gusto ollalas. 
Logo iba prá taberna. Aparecía 
na ~u a casa os luns ó mencer. 
f'llbrr .u ós '97 anos de edade, 
tendo >ca tataranetos. 

O Sei"íor Manuel de Baixo tiña 
varios alcumes. Chamabanlle 
"Co lita!', "Querubín" e "Danza
rntas" . Non estaba quedo un 
inti-e. Nin que tivera azougue no 
carpo. O alcume de "Danare
tas" µux érallo o seu cuñado, o 
~ , fí o r Ramón de Casas. Os tres 
gra ndes bebedores da vila' eran: o 
Eeñor Ramón de Casas, o seffor 
Manu el de Ba'ixo e o Ramón de 
Mingas, que morreu relativamen-

O idioma· 1 • 

tMJ tSBOBRE 
OfrTOG'RAFIA (V) 

o ,-·:Papa :':Cal is.to ·1:f:, f.íg~e ,· tj~e 
tanto tiv9_ que . ver C<? ;~ornani~o 
-e co -Camiño de ·'0 Sanüago '. Nó 
século XV, os frades franceses 
déixanse 1 evar po la · rnal a y ida, os . · 
,Reises Católícos toman vara alta · 
no · asunto pra entregarlle o 
hospital aos cregos do San Bieit~ -
de Valladolid, deica q_i!Je. no 1854 ; : 
e coa Desamortización-; a . casa 
dos pelegrino.s ábandónase pra se 
arnállar na actualidadé a "Hospe~ --' · 
der ía de San Giraldo", co.usa pra ._ :; 
os turistas e pra curiosos,. 

. As c_imentacións da ' eirexa -de_ 
Santa María a Real do Cebreiro -
ponen se no século _IX, pro , .' 
dempois do s~~ulo xr escomen·-·_ 
zase á reconstruir var:ia.s veces . . 
No altar está o miolo: O Cáliz -
Románico · e a patena do Milagre 
e os dous r~ticarios ·de prata .e 
cristal de roca. 

O Padre Yepes, en . 1300, e 
Ambrosío de Morales, en 1500, 
fálannos do Milagro que séica 
aconteceu por aquil tempo~ Di a 
lenda que un crego acanourado 
coidaba que non pagaba a pena 

te novo. Os outros dÓus pasaron 
dos noventa. Eso pra que digan 
os entendidos da cirrosi$r e tal é 
que sei eu. 

O día de aninovo, Reises, San 
Antón, Santa Sabe!' e mitras 
datas señaladas, a · señor Manuel 
de Baixo jba almorzár a casa de 
meus abós. o· seu sacramento era 
unha taza de louza grande, das 
que se usaban prós almorzos; 
chea de augardente das Rías 
Baicas con sucre e pantrigo 
derrafado .' Despois deste prólo
go, o señor Manuel estaba. 
preparado pró que fara. · 

Lembro ó señor Manuel de 
Baixo bebendo nas tabernas da 
miña vila -Casa Santos, ·casa de 
Roibás, taberna do Arriero ou 
taberna de Salgueiro:_ con 
aplomo, seriedade e gravedade. 
Nunca usou un vaso. Pedía neto 
tras neto que lle servían nunha 
xarra branca de louza, moi 
xeitosa. E beb'ía pola xarra, moi 
despaciño. Dende que levaba 
papado o .contido de varias 
xarras, abría a sua navalla de 

l 

XUNTURA, XUGO, XÚG~ 
LAR, etc-. 

[ ~bs seguir dando un pequeno Outra causa: a nosa língua 
repaso ,. á ortografía - do ~oso non diferencia en~re _:_b...,. ~ -v-
idlorfüi. An6taremos primeira- máis que a efectos · gráficos, xa 
rnente. c¡¡Ue no noso abecedario 

1 
que ambas as . doas let(aS 

·non esiste o "y grego". PO.lo responden aó mesmo scrnido. _ 
tanto, escribiremos TUI, GOIAS, 1 .Daquela, .escribiremos POBO, · 
FE RROI, GANDOI, BOCOI ~ . RIBEIRA, CABALO, HABER .. 

·etc . e tamén ENSAIO, MAIO, e con -v- as que o" tiñari no 
HAÍ, FAI, VAr, etc. Habemos étimo: VERAN, PRIMAVERA, 
ter cuidádo, · porén, en non INVERNO, VILA ... · · 

' facermos -unha conmutación Sobre o uso do -h_:_, xa 
·mecánica do "y" español pol9 , .dixéramos q ie se conservaba en . 
' 'i " galega, xa q tre hai palabras · posición · inicial (haber, ho·ra, 

, r1as· que a solución gal~ga é hóxe, historia) etimolóxiG,a, pero 
difereme. Ásí, frente ao español que non é necesarió erí ·posición 
"proyect'o", "coyuntura", "yu- medio!: pribir, adesivo, cóerente, · 
go" ; _ ~'yugular", etc. , o noso aí, ve laí , etc. Teñamos cuidado 
idioma fai PROXECTO, CO- en no n poñer, influ ido s poi~· 

. -· ' ' 

, " 

POR. FELIPE SENEN 

_;!¡_ ~i~a : Á'Q r,J¡1 ~ r/ s'oio ; ~staban os abando, que a'quen " ~'" tiñan q_ue 
~ "'" d_ous .: na~-fynciOn; o c'r~g0:·.-~o dar contar era aos he·rexes ... · 

· a· Yólta ria Corisagraciónc'cavilou A lénd~ bretona do escritor 
pra sí "vaia homiño iste ... il vén . Wolfran van -Eschembach, e que 
somentes pra ver viña e pan". mu_sicou ' Wagner no Parsital, 

. Nisto a cousa· cambeou, ·a hostia ' quérese ambient. ar no Cebreiro: 
' tomou carpo de-.carne e a · viña 'A busca do Santo Gr:ial, polo 

coileu a· coor e o cheiro do que bebeu _ Cristo na sua úrtima 
sangue, ~ a imaxe' da Virxe que cea, que o Rei Arturo e os seus 
presidía o altar. agachou a testa · caba.leiros da Táboa Redonda 
com_o seña de re·verencia, oonib - ieimán atopar. - Vella lenda dos 
aírida a tén hoxe. O crego, ao ver paíse~ celtas, no que o Grial 
ta.I, .. axionllouse e quedoú- morto poidera ser a cristianización do 

~~.no sitio ... Así se fixo o Milagre . . - caldeiro sacro, litúrxico e ritu.al 
::. ~- Mais a -tradición tamén dí das tribus célticas. 

como Isabel "La Católica';, ·ao Ramón Cabanillas, inspirado 
.: . pasar de volta de Santiago, quixo niste tema, estrebilla a saga "O . 

levar as reliquias do Milagre, pro cabaleiro do Santo Grial". ' 
-os ·· tacos negábanse a carriiñar, ·o' Cáliz e a hostia, que moitas 
vqlvendo cara ás portas do veces se vencella coa custodia 
Santuario. Aquilo virono como P,ermanente da Catedr'al de 
mal agoiro, e trataron de tapar o · Lugo, · serán os elementos do 
seu feito donando as· ampoll iñas "escudo regional" que os eru.d i-

ir, misar ao Santuario, "total, pr;a 1- pra · gardar as reliquias· do tos propuñan no ano 1930, 
ver unha mi_gallaq~ pan e úr:iha.s - Miíagre. Pero por si fora pouco namenfras Castelao propón susti-
gotiñ~s. d_e ~lñ9:" .-:~~prjg9 ,~·- taraén pªsou po! aqu·í Carl?s -1, . _Wilos pola fouce e a estrela roxa 
que non "-ttna tantas _Club.idas os . seus acompan·antes contaron- . coa_inscrición "Denantes martas 
achegába~i:! pérc.(>rt'enpo medi~ lle o do Milagro, ·il dix6 que non ~e escravo~". , iCánfo ·sabía 
legua antre a nev~ pra escojtar a - 1re :importaba; que el creía de C.:lsteláo! · 

. , 

Taramundi e bot~ba . sempre este '. _..,...Ponle un net.0 á meu 
ser01ón: - - · _ - ~uñada Oan?aretas pra que c_ale» 
- _:__ i Me cago nos grandes! Eu . Cando o señor -Manu.el remata
ó~ grandes non lles -teño medo. . ba- o neto, a escea imitaba a -
Os grandes_ táJloos pola barriga e repeth-se. O _mellor pasaban así 
dun grarjde fago doüs pequerio~. toda unha mañá, unha tarde e 
iE _os -PE;!quenos papoos dun toda unha n·oite· deica o mencer. 

bocado! , · Cantan que o señor Mánuel qé 
Pro o señor. Mal')uel _de B.aixo Baixo na . sua mocedade iba as 

era de cqndición pacífica. E moi · mozas á parroquia de SantaJla, 
persuasivo. Cando ~e x-Untaba en onde había unhos homes_grandes 
c~lgueira taberna co · seu cuñado como castel os .' o' señor Mánuel o s~ñór ~amón de Casas,_ sempre - - primeiro empeb~dábaos e ·1090 .. 
se repetía a mesma escea: in~ultábaos. En Santalla unha 

-Cuñado: ime cago no vez péranl'le chiculate coñ unto ,_ 
vioJo! lTornamos un neto? -~ iSi pra curar un«':ostipado. 
non pagas tí, pago éu, ou senón O señor Manuel .de-Baixo iba a 
pagan os cartas! __ Mad~id todos os anos polo San 

O séñor Ramón decialle, moi Sidro. Tiña·· aló ~un filíó guardia. 
bravo: . . Iba sempre río- correo, que 

.- iSácate de diante, Danzare- pillaqa na estación de Rábade_.·-o 
tas de la virguen, que che pego Pró viaxe levaba un lacón cocido 
unha hostia! , e os seus chourizos. Nembargan-_ 

-Cuñado, me . cago 'ño violo, tes, nunca montara· f!Un a~to. 0_ 
non te poAas así ql,le non oJixen San Frollán, como él decía: 
por mal. . _ -Fu a pé e· viñen andando. 

-Bueno _ logo, decía o -,señor Un dos recordos máis vovos 
Ramó.n . · · que teñó do señor· ·Manuel de 

E chamando ó taberneir_o: .,.._ _Baixo é. de cando morreu o 

grafía española, -. en palabras · o :-w- só aparecen en parabra·s 
como 1 AMAN, 1 RMANDADE, extranxeiras: kópek, Walker.:. 
OCO, ORFO, OVO, ERBA, etc. - mais· rion eo voces xenuinamente 
No nosb idioma, , o--h- no'n lles· -. galegas. . 
fai· ,falla ·ningu·nha, porque· non Lembremos finalmente un par 
houbo · diptongación nen caida de cousas ·alor do "x" .' Houbo 
de riingunha consoante. adapatacións . de · palabras pouco 

Máis sobre letras: o -"j" · ·usuais ou castelnizadas do noso 
tampo-uco -non é letra que deba id-ioma, adapatacións ~que se 
figurar n~ nosa escr,ita. Áb~teré- fixeron _ incorrectamente. · A~~ , 
móñ.os de reflexar na escritura a . non ' é " 'abranguer" (español 
gheacla, por . non ser ury rasgo "abarcar"); senón ABRAN:XER , 
común a todo o ámbito da nosa non é "cingu ir" (españoJ "c~-
l'íngua e porque suporíe introdu- ñii:.") I senón CINXI R, no n é 
cir unha complicación innecesa- "tiriguir" (esp. "teñir") , senó_n 
ria na escrita .. O mesmo se póde .TINXI R. No noso própio himno 
dicer do seseo, tanto total aparece esta forrna incorrecta: 
(moso. etc.), como . marxi nal "do teu verdor. -.oinxido" _é a 
(des, rapás) : mozo , dú, rapaz. .. form,a fl!Je --,-lle ~o r res~onde. A 
ha _se r a sua o rtografía . O -k- e - razón -- de que aparezan fo rmas 

~ J\( "HORTAS VILANOVA 

Coruxo, un t ratante de bécerros 
de - Rábade.- Iba o señor Manuel 

/• 

prá · taberna, derei-to como un 
_fuso ,-- andando de presa, coas 
suas zocas petando no. asfalto da 
carretera. A señora-. Xosefa do 
Arrieiro dixéralle: · 

-Señor Manue l. 
.:_¿Qué queres, condenada? 
- iMorreu o Coruxo! 
-lE a ti qué- che importa? 

iTamén:tí has morrer! 
E seguiu prá taberna sin voltar 

a cabeza. O señor Manuel de 
Baixo era moi . ·amigo dos 

~ pequenos. Cando cocía, facíanos 
· unhos caxatos de · caxigo que 

eran .unha fermosu ~a. Na sua 
-horta ·maduraban as primeiras 
cereixas da parroquia. Os rapa
_é:es4- un mes -antes _de madurar, 
estábamos á espreita . El decía
nos sempre: 

· · -Agardade, que aínda non 
estan aquelouttadas. -

Dende que rnorreu o señor 
Manuel de , Baixo, non voltei 
escoit~r a palabra "aque_l?~tra
do'-'. 

- M ~ª PI.LAR GARCl_A 

con. · ~ga '·' . obedece a que 
practicou un certo fetichismo da 
letra, en vez_ de- reparar no son. 
Finalmente, - defendemos a re
ducción do grupo · culto que 
,grafía o x, reducindoo a s: testo, 
escavar , esplanada, esplicar, és i
to·, · esixir, esaxerar .. . Nesta 
mesma sección ; ha,i vários meses 
que taláramos deste punto, polo 
que non nos imosestendér sobre 

,_el. E, por.én, un dos puntos nos 
que unha definitiva normativi
zación do noso idioma ha ter a 
última palabra, nun proceso que 
só se resolverá -=-xa o d ixemcís · 
algunha vez- erando a nasa se 
convirta en lín_gua necesaria .e a 
sua o fit iali zación consag re un 
model o fixado de id iqma. 



1 
MUSICA 

OS CUARTETOS DE CO'R'DA 
. DE SCHONBERG (11) 

O Cua rteto en Re menor Op, 
de Schonberg ~, de seguro ~ ,a • 

pesares de ser perfectamenj e 
ton.al, o máis complexo do ciclo . 
Ne! esiste unha total ruptu ra coa 
música programática, ·t enta'nci ci ;a'{_.·. . :~ 
creación dunha obra ~~en ~fwr.ñ;a ~ ~ :s_ch:qhbeii'g 
Sonata- nun soio movemento. 
-A obra é -diHéil poi a sua timb re . como elemento. central. 

dun éompositor que a'índa non 
.. lle ve unha. saida á concepciÓ.n 

t(adicion.al, no cu;:irto esa 'supe1 
abondancia · é. un síntoma · n 
flesib-ilidade, de lirismo- e es tt) 
cheg.aría· pra de-negar o tópico 
sobre da suposta fria Id ade de 
Schonberg. - O ' .mesmo que o 
<Joncerto pra~~ vlol'fn, · o· último 
cuarteto amo.sa como a· 1 O EA do 
c'ompos1tor:, - a su.a éóncepcion 
sonora, semente ' pode ser real 
cando tén como instrumerito uri 
fp ndo :Conocemento téc'niéo, o 
ESTI LU. . Nistes • dous cua.rtetos, 
cpido que.' son máis coherentes as , 

densidade armónica, rítmica e A técnica esixida á s.opranó di§ta · in~erpretacións ·d.e. La Salle, a 
~iesare·s de. que r'iÚnha audición. 
_:_viable':2- por movementos inde
penden·~es, a elección ser ía 

poi ifónica. Ne la util iz.a o a~tc:ir. · _ moito da escóla tradiciona l, -. 
toda un ha gama de ataques que, . pr'~t igurando "ºs descubremeñ-to''s ~ 
deica entón semente se usará.n - · do. "Pier~[ot Lunaire·'' . A pesare.s . 
na mus1ca orque-stal ; · o que dé que os tes tos . de St~pHa~ 
enrique~é .a tímbrica. O:s cuaren- , George non tefien v_alor _iñdjca;· 
ta e' cinco " 'n::iinutos de música tivo prá intérprete, é i/npqrtaht~ 
escrita resistiron 'deica .agora os ' meneior:iar cbmo .·o primeiró ~ 

;. J 9vorable ~o'. Ju il 1 iard, comó no 
.caso ,do ~ '. a!legro molto" do Op. 
37 ou' no "a.Qagio1

' do·Op, 30. 

intentos .de levar adiante o seu verso do !'Entrückung·" . -"ésta-
análisi's formal" dun Xeito . com- - -sis"- ; _Último rnovement0, "kh ' 
pleto, pola grande conl:ple~idade , fühle luft \fOn .ánde-rern plane~ 
,que provén d 'a s.uma dos f~ctores · ·ten'.' -:-''Siñto .. , q ·aire .doutr-o 
'xa dito~. era algúns analistas · - planeta~~_::_ parece - refrexar- s> 
-teoría xa ·e·nunci-ada no "Do!<- , ambiente · re l a~ado "·e .-plácidQ/ 
tor Fa~stus" ~e Mann- os · · -cáseque ~ oh íric~:..:- '· Greado p·o~
devanceiros · ~do t:Uarteto ,cofnpre, · Schonberg. -Co· Óp. J.0 abríanse 
a:t:opalos .nos últimos de Beeth0- as portas_· dun cám_iñ6 música.! -

O cuarteto en Re ma ior de 
1897-, é u·nl'la obra n'a que a 
p.erfección amosa a. madu r~ción 
do · Schonberg ' aínda novo> pro 

-n_o que as constantes mqnifesta-
cións de "débeda(' d)agrJIOstiGaTI 
.o · seu carácter d e' exerJicio: A 
versión do juill-iard é mo~to máis 
íntima, garimosa e , nes1e caso 
non dubido na · elección, a 
pesares da magnífica interpreta
ció-n de La SaHe. 

ven, non semente - polo · rigor a índa . río!} totalmente per.corr:i-
formal e a . utili'zaclón _ ae do. Nista- - oeas1on~ é difícil 
elementos contrapuntísticos~ se- . : de~idirse ,. ,polo ·. labor: dui:i dos 
nón polá te~sión· emotiva -que . cuartetos, se recorne_ndo La-Sa-llé · 
reve'la e que posibilita a atención é pala ma?<iCa _ ·interpretación de . 
íntima á composición por riba . Margaret Price, que consigue 
das dificultades de comprensió·n · momentos de se.nsualldade que 
técnica · da obra. As versións dos 'xustificarían eles soic>s a tjificul-~ 
dous . cuartetos, La Salle e tOSéj montaxe da obra . 
Juilliard, son impecables técnieg - Os ¡::uartetos Op. 30 __ e Op. 37.; 

· mente se ben a versión hláis teñeri como e.lemento común a 
pausada do Ju il 1 iard consigue util izac.ión do_ sistema s~.rjal .. . O 
crear Url clima.X máis axei t ado á terceiro, e·scri.to cáseque . J;IO 

parti t ura. momento · d~ abandonar Berlín, 

O Cuarteto' en Fa sostido 
r.nenor, Op. 1 O, presenta o s catre 
movementos tradicionais, incor
porando unha· soprano nos dous 
últimos tempos. · Estructural
mente, os dous tempos instru
mentais opóñ.ense aos cantados 
non · soio formalmente -o· 

posee unha certa 1 ixeirezá, e a 
utilización dalgúns recursos, 
coma o obstlnati; dótá ªº 
auditor dunhas agarradeiras pra 
o entendemento superficial da 
obra. O cuarto,- moitQ r:n·ái~ 
estructur-ado, é formalmeRte . 
máis clasiro, botando outrcr vez 
man ·da utilización de · ataques 

prim'eiro movemento é un variados, así como dun; desenro- -
forma-Sonata e os dous' últimos lo moi denso que non renuncia· 
teñen un desenrol.o atípico- nunca ao que poidera, de non 
senón tamén armónica ·e crohlá
ticamente, chegando no último 
movemento á disolución tonal 
en beneficio da Utilización do 

basear.se mrnha necesidade ~spre-. 
siva, · ..,parecer esceso. Se no 
primei ro cuarteto a superabon
dancj¡:¡ de elemen'tos -é 'ó recurso 

/ 

Cines "Rex" e #(París" A Coruña 

Ós dous álbu.ms. tran abondan
te documentación. O de P9lv : 
dor, de Chapa Brunet, - un dos 
máis grandes abande.irados _de 

"Schonberg no Estado e o de CBS 
de .Harry . Ha lb re ich. ·Chapa~ ao· 

· el-~borar as suas interesantísimas 
n·otas. suprimiu q_nna grande 

' -parte dos testes de Schonbei-g, 
presentes na edición americana. 
Os testc:is-_de Halbreich, traducí
ro 'r:10s nun castelán abáf.ante:. e 
cun d~sconocemen'to notor ió da 
terminoloxfa. musical. A pésares 
delo, ~ os ddus --1 ibretos- son ~de 
referericiá ñecesa~ ia. -

· Res.umindo, esperimente vos- · 
tede ·mesmo ao que se- refería 
Adorno ~_ando fala · de que a 
mus1ca . d'e Schonberg é a 
espr-esión da verdad e e de . que 
es9 ·verdatfe -é subversiva ' a todos 

· os niveles. 

XOAN M. CAR RE IRA 

e lirlguo 
, M.anuel · _Ferreira f.aloti no 

Auditorium da Caixa .de A forros 
Municip~I ~e Vigo, co gallo da 
semá portuguesa sobar da 

.Ling.ua e Cultura nos paises 
africanos de esprnsión portugue
sa. Amosou tJilha pen~trante 
información de todos os aconte
cementos do colonia-lismo luso 
dende prime iros de século e, 
asemade, das d~scolonizacións. -
O f_eito . da utilíz~cib{J- revolucio
nan.a do pbrtugues pOtos frentes 
de ·liheración nacionais é, en sí 
mesmo. un feito cheo de 

centrad iccións, --da que eles sor:i 
mo( consciéntes.: Pró a realidade 
tribal das poboacións indíxenas, 
especialmente en Angola e 
Mozambique, esplican esta deci
sión; hoxe en entran:ibos paises 
se .presta unha ·axuda e- protec
ción .forte ás 1 inguas tribais; 
entramentras o acontecer irá 
demostrando cal é ou cales delas 

·serán as futuras linguas .nacio-
nais. 

J¡ll 

ESPAÑOLAS POPULARES 
Federico García _Larca. - 13 

Galeg9s de Londres, Carlos Durán . 

Los día~ del pa~ado ., Dire~tor 
Mario Camus. Localizé¡da nós primei
ros anos da 'postgue rra, convírtese·. 
nunha axustada crónica da soedade e 
da frÚstración vital, da aridez e da 
_qeso lació'n; nun enfrentamento entre 

CANCIONES ESPAÑOLAS ANTl -

...Tú estás loco, Briones, de Ferm in GUAS , . 
Cabal, pota "Compañía Monumént~I Por · Téresa Berganza e Narciso 

Ediciós do Castro . Novela. ~ 
Do Faro ó Mino, Xosé· Lois García. 

Ediciós <ilo Castro. Poesía. 
A lingua é .o 'noso escudo, 

Gutiérr~z. Editorial Esca la Aberta .' 

ACTOS 

Teatro galego no século ppr Xosé 
Ag.-elo Hermo. Mércoles 7 de 
febreiro, ás oito da tarde na Aula do 
Ministerio de Cultura . Lugo. Dentro 
d u n ciclo de conferencias '-o rgan11ad o 
po lo Club Cultural Valle-lncl án. 

CltiJE -

N~vecen_to (segunda part~) d ir _ctor 
Bernardo Bertolu cci. Pasta en e-scéa 
do euroc mu1~ ; smo da reconcdi a
c1ón , das ~osturas' parlamentar ia; . 

. de · L V t ~ " d · M d 'd N Yepes. · 
as en as · e ªs rdi · (Aa Deut~che Grammophon.- 25 30 

Sociedade , . cultural de a a . __ 
875

. 
Coruña), sábado 10 de febre1ro as INTERPRETACION .- 6,5 
8,30 da tarde. ' GRABACION.- 7. -

PUB_LICACIONS 

[)o\isier Can~rias, editad a po lo 
"Equipo de Estudios e lnves;lig.acio
n_es Canarias" (EQE IC ), corí'caráct~r 
b imestra l. · Apar.ece con dous obxeti
vos cJaros , contribuir ao conoéemen
to científico da ·rea l id acle canaria e 
po ñe r a disposi·ción de can-tas persoas 

os sentimentos e a realidade. Cine ou institucic,'>ns o necesiten os seus 
Colón . A Coruña. . , _ cono cernenros -e esperiencia . · 

Os 'p <1 xar - s morren no aire (1977 )" 
e C_hano e AconteceiJ en Galicia. · DISCOS 

Ve.mes 9 de febreir6, ás 7,30 da ~-------------
ta rde. Na áula de ,Cultura de Sada (A Disco da Serná. 
Coruñ a ). . . Manuel de Fa lla.- 7 CANCIONES 

• 
Demostración < de como · unha 

cantante estraord1naria, ao e·star 
acompañada" por un músicó de 
aplastante mediocridade pode fraca
sar ao interpretar. wnhas obras que 
domiña e. ama. · E"stas cancións 
verdadeiras xoias, non merecían esé . 
trato ._ Non mercar. · 

*· * ~ 

Béla Bartok.- Tres .ésceas aldeanas 
e Música p[a cordas, percusión e , 
celesta. 

_ · Mais doada é a situación de 
Cabo Verde, de orixe mestizo, 
sin poboación ind íxena e onde a 
fala normal é o "creoulo"; eiquí · 
dase unha diglosia, e certainente, 
aínda .a et'apa de liberación non 
escolieu definiti-vamente a lingua 
ocreoula corno nacional; se ben 
ao principio _11.e deu un favor 
total, ho-xe anda a .dubidar na 
escolla dela como lingua relac io
nal. 

Escdtor de raiceira neo-real is
ta, F,erreira adoptou, no eido da 
actividade literaria, unha segun
da patria : Cabo Verde. En 1944 
publica o seu primeiro librn de 
con tos, "GfJf', que xunto coa 
novela "A casa das notas", 
constituiu as soias opras do 
autor con temática localizada na 
sua rexión de nacemento. A s'ua 
obra r:náis celebrada -que se 
publica taméh no estranxeiro
foi "Hora di Bai'.', xurdida en 
1962 e galardonada co premio 
Ricardo Malheiros. Ademáis da 
novela, escribe ·cantos pra nenas 
e ensaios baséaaós especialmente 
nos temas : africanos e, en 
concreto, nos caboverdianos. 

Ao mE:smo tempo, é directo r 
da revista . Africa ded icada a 
temas de cultura, arte e 
literatura, de carácter b'imestral e 
concebida esencialmente pra o s 

· países africanos de 1 ingua_ · portú
guesa. 

Na sua conferencia demostróu 
conocer a fondo a real idade 
galega, que non tén parella co os 
lingu ísticos tr ibais, pro si unha 
enorme semellanza coa shuación 
diglósica de Cabo Verde. 

F. C. 

Coro e o(questa da radio de 
Budapest. 

Director.- Gyorgy Lehel. 
A B C-W e1s t m i ns te r / M o Y i e p 1 ay. 

13 .08.26/4 .197. . 

B~Ja Bartok.- Tercer Concerto pra 
piano 

Prokofiev .- . 
Orqu~stq · Npcional da Ope,ra de 

Monte-Cario . 
Piano .- Óaude Heffer. 
Director .- Bruno Maderna. 
Movieplav-Concert Hal 1 17 .1405/7. 

. Anjel lllarrameridi 
Txindoki-Zafiro . N LX-1121 
Ovidi Montllor, BON VENT . 1 

BARCA NOVA 
Ariola 200-186 1 , 

Miro Casabella. Treboada . 
Ario la . 26045-1. 
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GUIEIRO 
RECUNCHO DO LAMBON .... _ 

Sop~s~ cremas,e prebes de cogúmelos-. (e 111) 
MARUXA E CARMELA 

Os Cogumelos do noso país, 
polas condicións do chan (edafo
lóxícas) e do medio . (climatolóxi
cas), son de grande cal id ad e en 
todos ·os aspectos. Así pois, 
valen ademais.d'e .pra preparados 
especfais de varias. clases de 
pratos, tamé·n pra facer sopas ou 
caldos. 

ñas de pan rustrido, picatostes, . 
etc. 

A~ . cremas de cogumelos. son · 
máis conocidas do que as sopas, 
e noustante, ·as sopas e caldos 
son máis sabrosas porque gardan 
mellor o propio .sabor dos 
cogumelos. Pra_ :facer. cremas, 
faise unha ·especie de bechamel 
con fariña de maiúna.- Bótase a 
fari.ña na tixola na que están a se 

nunha _ tixola a derreter , Do ~ 
cha,mpiñóns ápártanse a mitade 
bótanse con leite. ·Como cuarto 
kilo ~de champiñóns e Jl)edio litro 
de leite, todo batido. O resto 
pásase a dourar na rnantei_ga ben 
piéadiño, anque non · tanto que 
non se conozan despois de 
feitos. Na tixola -bótans.e. duas 
cullaradas . sopeiras .de fariña . a 
dourar un pouquiño .co·a.mantei 
ga, remex.endo · ben pra · qu e a 
far~ña_ abra, e tendo: cóidado de 
~µe rion se esturre. Bótase logó o 
leite batido con champiño-ns e , 
réméxese deica obter uoha ·pasta · 
un pouqiiño mesta, anque. · 'mais 
floxa do que a bechamel. Sálase 

iAO 
FI"* 
CEIBEI' •• 

Os caldos de cogumelos son 
mo i semellantes e valen pra case 
todas as setas, . atÍqÚe algunha, 
como a Fistulina hepática ou o 
Lactarius deliciosus non se pres
tan pra este prato polo seu sabor 
específico. 

Normalmente, estas sopas de 
cogumelos fanse deste xeito: 
prepárase caldo limpo de cocer 
polo, galiña ou como se teña 
costume de facer, anque non se 
lle pode botar moito chour izo 
porque tén un gasto moi forte 
que pode agachar o das setas. 

Nunha tixola ponse manteiga 
a derreter. Pícase media cebo la 
pequena moi fi110 e po nse a 
dou rar. Antes de que estexa 
dourada engádense os cogumelos 
xa cortados en anacos miudps . 
Tápase e déixase cocer uns 1 O 
minutos; logo bátase este rustri
do po r riba do caldo limpo. 
Pódese acompañar con anaqui-

· rustrir os cogumelos e a cebola .. 
Non fai falla moita '."fariña. 
Deitasel!e logo. _- ~mriba unha taci
ña deleite e reméxese ben deica 
facer unha bechamel ben soltiña, 
engádeselle auga de caldo limpo 
e· déixase cocer todo un pouco. 
Tén . que levar sal ahondo, 
porque entre os Gogum.elos e a 
fariña tehde a se por tódo doce. 
Pódese acompañar tamén con 
anaquíños de pan fritido ou con 
ovo cocido picado. 

As prebes son sustanciais na 
boa mesa galega. Dos cogumelos 
poden obterse bos prebes. · O 
prebe de champiñóns pra acom
pañar pasta tén interés gastronó
mico. Este prebe é doado pra 
pastas italianas, p. ex. 9u prás
nosas verduras, como os grelos,. · 
acelgas, e mes,mo as propias 
esp inacas. 

Ponse manteigél abondosa 

SOLUCIONS O CRUCIGRAMA NUM. 47 
1. - Feb r.e . . Cr:isaJ 2.-'" Rire-s.·Tara. 3 - · Eran. Guiar:. 
4.- Baixa. Rande. 5.- A. Salgar. E:>. 6.- Are. _ 
7.- Xa. ~uarto. T. 8.- Odaod. Arume·. 9.- Cf.?nta. Evos. 
10.- Azor. Abilla. 11.- Sasar. Soros. 

a gusto e ·bótaselle pementa . • 
branca moida. A que colla na 
cunquiña dunha man. Así quen
te, bótase por riba da pa sta 
ita! iana (spaghetti, fettuccine,_ 
etc.), que ha estar feha, ou riba 
das· nasas estupendas verdu 1 as 
galegas que han estar xa cocidas 
e a punto (grelos, ·espinacas, 
etc.). 

Coidamos que deste xeito se 
recupera prá cociña galega toda 
unha serie de prcnos, algúns con 
orixe n"a cociña galega de onte e 
outros na de hoxe, en base a un 
p roducto de estraordinario sa
bor, · os cogu melas, que nacen 
abondosameníe en todo o ·pa ís 
sen gasto ningún. Calquera, con 
só darse unha volta polos noso s 
boscos e corredoiras, pode colle r 
cogumelos escelentes pra facers 
p ratos a fartar, de estupenda 

- eal idade e sabor estraordinario. 

CARTAS 
DENDE PORTUGAL janeiro, p~ra desejar que este ano 

de 1979 trac;:a fel iddades e 
prosperidades aos gategos. 

part.idos nacionalistas · burgueses NOSA ' TERRA" non ten -recibí" 

Um amigo galega teve a 
gentileza de me enviar o núm. 41 
do vosso interessante periódico 
"A Nosa Terra", que tenho lido 
com muito prazer e viva simpa
tía, digo mesmo mais com urna 
afectuosa fraternidade. 

Se bem que soubesse haver 
urnas grandes identidades no 
idioma gal aico -portugues, agora, 
com a leitura do citado num. 41 
do vosso periódico, fiquei mais 
conhecedor da ligac;:ao que há, de 
facto, entre a linguagem dos 
galegas e dos portugueses. 

Na secr.ao "Tribuna", na pág.i
na 12, . o articulista faz urna 
referencia á determinac;:ao da 
organizac;:ao Internacional do Ca
te ter adoptado o portugués 
como lingua oficial. 

Em complemento a essa infor
mac;:ao, perm ítome juntar um 
recorte de jornal onde se faz 
menc;:ao do decidido pela organi
zacao Mundial da Saude (OMS) 
de. também .considerar o portu- ' 
gues como lingua oficiaL 

A título informativo, tenho 
também o pr~zer de dar-vos 
conhecimento· .que nos varios 
dialectos falados na Indonesia e 
outros pa.íses cfo Extremo-Orien
te e até na lingua j-aponeza, há 

. numerosos vocábulos portugue
ses~ e~ consecuentemente simila
res aos da lingua galega. 

Porque nao quero fatigar-vos 
mais com este já largo arrasoado, 
vou terminar enderecando-vos as 
minhas respetosas e muito frater
nal - saudac;:oes, aproveitando o 
~ns-ejo, de afnda estarmos e:n 

Com amizade 
ROO R IGO ARNAU-POMBE IRO 

Lisboa 

A OPOSICION · 
O motivo que me deéíde a lle 

escribir é completar a carta qu:e 
mandei hai un mes e que por 
certo, ainda non se publicou. 
Coa fe que xa teño na crítica, 
que tén po~ forza que ser 
constructiva e polos certos derei
tos que teño no semanario ao 
estar suscri.to nel, vou ·estender 
un pouquiño a carta anterior, 
pregándolle que dista volta se me 
pubtique, por ter puntos.de .vista 
opostos coa liña da revista e as 
siglas coas que se identifica 
(chamase MN-PG oü UPG-AN
PG), facendo diste xeito un , 
labor de compfomento que será 
beneficioso pra t9dos nos. 

Falaba cando Ue escr.ibia, da 
táctica fundamentar que ten 
plantexada a AN-PG- UPG ago
ra, que$e reduce á contradicción 
funda menta 1 "nacionalismo
españofismo", coa ca~ eu me 
identifico por crer que» no . caso 
galego o nacionaHsimo ·so poae 
ser fiberador das dases máis 
esplotadas e qué nosenfrenta por 
forza coa burguesía. Sendo1 que 
no caso ga!ego a bandeir a do 

· nacionalismo non po_de ser reco
ilida pola clase que tén o poder 
(polo menos, polo de agora) 
como ocur:re noutras zonas,. 

onde c9m_o_ .· se sabe· esisteri 

e ás véces chegan a lindar co do, de calquer xeito como , 
racismo ·(naz ismo) como é o casó... asegún el, repitea e ampHaa 
do PNV. Aqora ben,. s.endo o .. Goidam.os.que coa pubJicación da 
nemigo común no españolismo; presente abondará. Polo demais, 
non · o identifico éste cos parti- sobre as · suas afirmacións -cal-
dos da esquerda espaBola \a c.¡ue queira. · Ieétor poderá ·. facerse 
ás veces a sua po·1 ítica sena t ai1 unha opinión". 
desastrosa pra o pobo· ql 0ri0) 

senón co españolismo __ como 
opresor dunha realidade que e a 
nación galega e a sua xente. Só 
cando os devanditos _par-tidos 
ch eguen a ser. aliados do espa
ñolismo (asegún xa o tén feíto) 
irá o enfrentamento levado pola 
contrad°ición que comentábamos 
antes, evitando así os enfrenta
mentos sistemáticos que non .. 
teñen ningunha _saida. Onde xa 
se. ve a falla de ~ análisis dunha 
maneira desbordante é nos en- .. 
fr~ntam.entos_ con o_utros partí-, 
dos nacionalistas, onde a contra
dicción ·. e demagoxia "c:hega · a 
límites insospeitados, esgrimín-

. dose razor:is de verduleira (no 
pior dos sentidos)., onde . por 
su_posto esqµécés~ por .c<?rnpleto · 
a foita de Clases por non aplí~a. r. . 
correctamente a estratexia que .· 
comentáfianíos aó pri'meiro. can-·. 
do se chega a un punto tal onde 
o marxismo deixa de ser cientí- · 
fiéo, só ··quedan daas saidas, ou 
morrer oiJ cambiar, e dende. lago . 
pra cambiar é fundamental a 
autoc;rítica, causa na que non se 

· caracteriza "A Nasa Terra". 
Saudos naCiónalistas 

--X.R.D.P. 
Madrid 

N. de R.- O autor desta carta 
reffrese a unha primeira que "A 

CONCIENCIA GALEGA · 
Fa l uns d Ías estivem talando 

com Uflha p~riodis_t9 veí!ezp.lar:i . .a 
e ~ohtÓu-me muiús causas gra-" 
tas da obra dos galegos no 
mundo americano. 

Eu sabía que era próprio dos 
galegos o resP,ost"lr, cando lhe 
preguntam de donde é, ·sou de 
Galiza. Mas ei de confesar que 
nom sabía que esta resposta se 
dal:;>a cando um galega era 
preguntado . sobar deste particu
lar num país 1;::,, tranxeiro e.orno 
Venezuela, Arxe 1tina ou Esta
cjos Un_idos da America · do 
Norte".. 

Maribel Rodríguez contou-me 
que numha viaxe do presidente 
Andrés Pérez, ao Estado · de 
Mérida no pavo de Sea, ato
pou -se com. a sorpresa de quºe n.a 
prazo do '"po~o a estatua existen-: -
te era de Rosal ía de Castró_. O 
Sr. "Presi" qtJi·xo trocar .esta 
estatua . poi a do "Llvrtador" e a 
resposta foi quo povo púxo-se 
em folga . . -Os habitantes deste 
povo eram galegos na sua maio
ria-. Nom lhes pareze umha 
bonita leccióm destes galegos? 

Pero este sentimentó nacional 
desorganizado hai que"canl iza lo 
até umhas 9ccións concretas, e 
até umha representacióm nacio-

rialista · no parladoiro do .estado. 
Porque o dema is seram todos 
papéis mo lhados. Ternos que 
for;z:ar ao- gobernp central a um 
reconhecimentó da ·soberanía 
nacional de Galiza. 

Os métodos para chegar a esto 
som ·varios, ou polo pacto 
federal, pero federal de verdad~. 
O outro método sería ... isso·. 

U.esta volta ternos que conque
rir. os ·naciÓnalistas um resultado 

,._coosideravel, de no_m ser asim a 
nossa acción 'reduciría-sffa seguir 
um caminho de mentalizac iom e 
para de contar. . _ , 

Até fai poüco tempo a postura 
do PSG parecía-me aceitavel, 
mas hox·e reduce-se, penso eu," a 
um "consenso" "regionalista-ga
leguista" .. xµ_ntq corn os compar
sas POG e PG. Nom !hes sería 
mais aceitavel aos "Folclóricos" 
d.o · PSG uinha · "coa'lición" có 
BN-PG? 

E que caralho empei;a a pasar 
no PSÓ E?" Dentro . de pouco xa . 
nom . se conformaram _com con
tar . cos espanholistas acochados
na Galiza senom qüe empezaram 
a traer "Sto. ' Andal uzes" e 
"Merengues" para encabezar as 
1 istas na nosa Nacióm. · · 

· Despois destas escandalosas 
accions dos espanholistas em 
.Galiza, pregúntame até cando 
·seguiremos deixándonos en-
ganhar? _ 

O me desexó sería que Galiza 
se dec'atase dumha vez. da endro
me na .espanhol ista. 

AMEN!!! 
XOSE RAMON RODRIGUEZ 

Pena~ubeíra
Rubiam de Cima (Lugo) 
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En 1918, E. Frani<owski publica "Hórreos- y distribución dos hórreos máis característicos, os de O 13 de Marzal do ano 1-973, o B.O.E. publica un 
palafitos de la Península Ibérica", escomenzand~:Y eon elx pla-nta rectarigu[·ar, a grand.es risc9~:· na rnna occidental Oecrero- polo· q'ue os hórreos asturianos e galegds que 
unha etapa de ·estudo dos hóneos que non sgio ~s_tá sen predomina o .·gr.anito, se"a - labrado en cantei'ia te·ñ¿rn má·is dun século colónc~nse baixo do achego do 
·rematar, senón que aínda queda inoito por facer. · j _ _:l~mbre~cis a sóna dos canteiros de Pontevedra- ou- Estado, exercido polo Ministerio de Educación y Ciencia 

Tras del, diversos autores vanse adicar ó tema:.uns .: ben en .perpiaño;-. ó Norcle. A mad~ira é moi empregada .por meio da D.irección General de Bellas Artes (1). 
inc;;lúen o -seu estudo no hábitat rur,ar galega, coma ·nas ' en to.da Gali,cia,_· xa- q~e ás veces ·se C©rribi,'.1.ª con oút1~0s ..., o artículo terceiro dí así: _"Los propietarios o 
m-onografías da parroquia de Vel le,· l\/Íel ide, . Bornei~o, ·materiais e taí)'ién h~i .hórreo's f.eitos ·$orientes -COJJ ~ésta; · usuarios de dich_as construcciones no podrán cambiarlas 
Santa Marta de Moreiras, Bamiro ... ; outros ~- nos _estudos .. _este segundo xeito dase maiormente . no Sul de Galicia e 1 ··"de lugar. ni realizar eri. _ellas obra· o reparación- alguna sin 
da casa popular, referidos e-n xeral á' Pen'Jnsula. Ibérica; e · na ¡¡Jrovincia .da Coruñaagás na su~ parte m.áis occ::idental; 1 · previa .• ·autorización del Ministerio · de Educ~ción y 
J?Or último aqueles que adican estudos enteiros a este -combinada -ce granito, aparece en cáseque toda GaliGia, 1 Ciencia" e por mei.o do artículo carto, o~Axuntamentos 
tema pro que non por iso serán sempre máis completos . non ser fl9 N.orc;le e Leste de L1:.1go -e na costa oGcid.ental quedan coma responsables d~ sua vixilancia e conserva-
que os anteriores. De todos eles, c:;.ompre . suliñar "º-s · da Coruña. Asimesmo, pódense achar hóri:_eros feitos con · ción. · 
nomes de X. Lorenzo Fernández, W. CaÍlé, os.. lousa e niadeira na zona de Cedeira, e ·xistoe madeira no Os hórreos sori unha mostra da arquitectura rural · 
portugueses Di as, Veiga ae .01 iveira e F. Galhano, l:'..ópez N~rgest~ . de ·Lugo e na _zona e.omprendida entre As galega, pro a 'sua esistencia corre perigo; moitos deles 
Soler, l. Martínez e o xa citado Frankowski_~ entr~ Mar_i.ñas e Cedeira. ~ están a desaparecer ou desapareceron xa, e outros 
outros. · · A pesares de ser'en hqrreos con características atópanse nun estado de conservación pésimo, aínda que 

· O tema abrangue ·moitos aspectos que se poden coniúns, ámbsan diferencias nalgúns elementos, coma tamén os hai ben coidados. 
estudar por separado; as-í, por exemplo Cas,telao·, ~a sua pm exempl6 os soportes; estes verían de xeito que os pés Tem·os exemplos, dabondo que amasan que a 
obra "As cruces de pedra na Galiza", aporta datos df -,-pequenas clunas- dañse na costa occidental e no Sul conservac1on dos hórreos noh é a desexada: en 
grnnde interés sobar -das cruces e out\OS remates dos .· ourensán, mentres que as cepas -muros transversais- e l Cambarr-declarado Conxunto Histórico-Artístico por 
hórreos. Asimesmo·; algunhas Tesis de ~icenciatura do os c;eleiros· -espacio inferios pecho- aparecen espalladQs 1 Decreto do 3.0 -11-1972- os hórreos, de cantería, 
Departamento de Filoloxía Hománica da Universidade pofo resto -de Galicia. recúbrense con cemento e ladrillo; uns hórreos lugueses 
de Santiago ofrecen aportacións importantes a hora de Esta variedade que ve.mas JlOS materiais empregados intresantés por teren corredor e dos que hai un número 
estudar as denominacións dos hórreonas áldeas, parro- nestes h.órreos, _con~;tátase tamén -nas denpminacións·, xa moi reducido, deberían estar máis atendidos; quizabes os 
quias e Comareas de Galicia. que se berr- a ver.ba h'órreo é amáis coñe.cida e nalgunhas cabazos de polas non tarden moito en desaparecerJ etc. 

Quizabes orixe do hórreo e o seu camiño ó longó .da'· zonas é a única que se emprega, esisten outras Os hórreos, elementos cunha funcionalidades e 
historia sexan os aspe.etas mais esque.ncidos do seu distribuidas. en .grandes e ben . delimitadas zonas : frnalidade claras, están a se converti r en obxetos. de 
estu.do. Se ben é certo que esisten teorías e· hipótesis · cabaceiro, cabazo,-cabozo,- canastro, canizo, piorno, etc. consumo; así, atopámolos nas tendas de "souvernirs" ou 
sobor da orixe po hórreo e o momento da sua aparición A forma circular está represeíltada nuns hórréos ben nos chalets onde, _moi a miudo, se colocan hórreos 
en Galicia, ;on é m~r:ios certo que as suas fundamerri:¡;¡- , -"Ch.arriados' cabaceisoscabazos, caqeceiros- feitos co n de distin-tas carac-terísticas que os da zona, e nos que a 
'cións non son sólidas dabondo coma pra aceptalas coma ·polas de distintas arbres segundo as zonas; estas palas finalidades coa que naceu o hórreo queda sustituida pola 
válid~s niñ moito rn~.nos considerar o . tema pechado a van entretecidas formando o , corpo, e o tellado é de decorativa. 
unha investigación s''érj'a. . c.ol mo. Po.r soportes le.van- sempre pés pro,· no caso de Por outra handa, o seu estudo está, coma xa 

Pódese deducir, xa que logo, que o estudo do h'órreo seren de pedra, ésta non vai nunca labrada. A esistencia dixemos, bastante esquencido e compre coñecelos non 
en Galicia etá aínda cáseque por facer, maiormetite destes h.ó~r.eos obedece ó se¡9l.Jinte': nalgunhas zonas, o soio no aspecto arquitectónico, senón en todos aqueles 
nalgúns aspectos coma poden ser: o orixe ~- l:li~:toria, a millo nofl .se dá dabondo coma pra ter un hórreo dos · que os relacionan co seu entorno. Así pois, todas as 
relación do hórreo coa producción de millo, o éstudo da afiterios, - entpn ., éstes de p9las; maís baratos .e máis axudas e subvencións das distintas lnstitucións pra 
significación dos remates -cru.ces e outr.os ·motivos.- - ·da pequenos, seryen-prá gardar todo o. millo que se recolle afondar mais no tema dos hórreos, cruceiros e outras 
que tamén esisten algunhast teorías e hipótesis •. o est.udo da- casa'. As veces. é tan gran~e a colleita, que o hórreo, mostras da arte gálega, son sempre moi interesantes pra 
esaustivo dos hórreos das distintas comarcas de ·Galicia, a non abonda · .e compre . :facer un_ cabazo coma c·oñ ece r a nasa cultura. 
delimitación ciara e completa do espallamento pg~a construcción complementaria. · 
xeografía galega, e outros moitos que farían unha lista _ . A forma cas_e :éadrada das~ en_ hórreo~ meir~ndes que 
moi longa. - os dous- devand1tos; o seu materi al tamen varia, pro os 

l\ln tocantes á variedade dos hórreos galegas; compre 
decir que a forma máis caracte,rística é a ·rectangular'> 
diferenciándose dos asturianos; de base cadrada, e senda 
a mesma que .os do Nord~ de Pqrtugal. Agor_a ben, h~L 
tamén out ras formas que están representadas a í nda que 
sexa en menopropercit»r:i..:. circular, cad r~da~;µ.nha ' 
rectangular, pro que se actiega moita á cadrada. ~ _ 

· rnáis emJ:!reg9dos son ~ made jra ~ - a pedra, Algunhas das 
zonas óndé--máis se dan-este$ tli-órreos~ son as parroquias 
de Arca, na C9ruña; e 'carrac~do en Pontevedr·a. 

Aquel es hórreos · que 'teñen a planta caarada 
. responden -ÓS modelos asturí . nos: ·tellado a catro augas, 
Corpo de madeira, e por sop.l rtes pés de madeira tamén. 
Somentes se _pGden · achar .n E.s:te de Lugo, nas zonas 
m_áis achegadas ~ As,ti.Jr~as. ' . \. . . , · 

Hastra e1qu 1 u·nha l 1x;Ewa ollada os estudos dos 
.hórreos e unhas notas sobo ~ das .Jorm_as e materiais na 
sUconstru.clón, pro--que_dáriamos curtos se non falsemos 

•• t un pb,uco d·a súa ~ituación actua~. · 

Os materias empregados na sua construcción tamén 
moito, de xeito que se pode falar da seguinte 

(1) Est:as at11bució.ns corresponde hoxe ó Ministerio cte Cultu ra e 
á sua " Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos Y 
Museos". -


	ANT 19790202-0048-0001
	ANT 19790202-0048-0002
	ANT 19790202-0048-0003
	ANT 19790202-0048-0004
	ANT 19790202-0048-0005
	ANT 19790202-0048-0006
	ANT 19790202-0048-0007
	ANT 19790202-0048-0008
	ANT 19790202-0048-0009
	ANT 19790202-0048-0010
	ANT 19790202-0048-0011
	ANT 19790202-0048-0012
	ANT 19790202-0048-0013
	ANT 19790202-0048-0014
	ANT 19790202-0048-0015
	ANT 19790202-0048-0016
	ANT 19790202-0048-0017
	ANT 19790202-0048-0018
	ANT 19790202-0048-0019
	ANT 19790202-0048-0020

