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"EL VOTO ES MIO" 
1 • . 

Manuel Fraga lribarne fixo a 
habitual incursión electoral en 
Galicia. · E na roda de prensa da 
presentación da candidatura 
coruñesa, ·dixo causas. E eneal 
do_ voto galega,· " .. ·. Resumiendo, 
dijo que debería ser un voto no 
separatista, que no sea revolucio 
nario ("rechazó los mensajes 
revolucionarios que quieren ha
cer aquí la Cuba de Castro") y 
que no sea caciquil. "Hay que 
estar en Orense -señaló- para 
darse cúenta del aparato caciquil 
que tiene ali í Franqueira" .. 

Pois sí! E de paso, achegarse 
deica Villalba ver as "obras e 
gracias" doutros caciques. Pero 
bueno, parece que Fragá, seña 

onde seña, ten que mandar; brit<lnj.cas . E o: único contento, 
desta vol ta, parece que nos .Augusto ·Assía. : 
quixo "marcar a tarefa" aos . . . 
galegas. E os galegas, poi as ~' EST AMP.AS .'" 
mostras, parece que desta vol·t a- . MONTAÑESAS'_, 
irnos facer o que nos dea a ga1j:ai. · 

NOVOS TEMPOS 
NOVAS MODAS . .'. 

- . · _A pesares: de. que· pareza. unha 
nbficia dos anos "chic", - a 

· seguiwt~ ' informáci,ón correspon'
·d.e .. · a "La Voz de Gal icia". d · 

se ce lebrará el · campeon_ato ·9e _· 
.es quí "Copa · de 1 os alca lde::: de 
Galicia", la pal eado 1 a ! 1 a 
-0 .ipútación abrió el tránsito 
has-.ta .' el · qlbergue del Club 

. . domingo, 18' de febreiro: " ... En~ 
En "Visto Y léido", .. de-. ~ 'La · la Sierra de Aneares, donde hoy · 

Voz · de Galicia~' d~ · sába~o'~, Í.7 . 

· Aríca(es. - 1.:.a. nie ve arremolinada 
e~ ·1 a -c-a-rre te ra tenía de u no y 
r~edio á dos metros de altura, 
'po;-. lo que ·la - paleadora, en 
algunos ,tramos, optó por salirse · 
de la· calzada y· a·ctuar luego a 
h v r de la pendiente.~ ." . 

f'1astra .. e icfu í,_ os "Ecos' . d 
sociedad". E agora, a " Ct·ór ica 
costumbrista": " ... Toda la- s.ie rra 
está nevada y son innumerables 

OPOS1c..ION 
Or=JGIAL 

pasado, un retallo de Pilar 
Urbano en ''ABC": "Nos decía 
Suárez que él . animó a Felipe a 
pl _antear una -proposición· de ley 
en el Congreso para recabar: el 

· reconocimiento jurídico de su 
"status" de jefe de la oposición. 
"Me gustaría -le dijo- que · 1 

cobrases un dur ó más que yo; 
como la Th atcher cobra una 

' libra más que tal laghain. Y que 
.utilizaras coche oficial ". · 

Esti.nguida a riquísima fauna. 
do ft,mcionariado franquista, a 
."democracia" importa .- rarezas 

l 

\.:f 
¡ 

-1as aldeas incomunicadas, entre 
. ellas las tan pintorescas· - de 

Degrada, Piorneda y Don·ís, en 
' las que subsisten al.gimas de las 

típicas "pallozas" ... ". _ 
.. . E ab!)ndo d.a típica "mise

ria'.'. Hastra que monten un 
· ca·mpeonato de esquí. 

VE LLAS CARAS 

Non hai comentarista "poi íti
co" máis "agud,a" que · Luis 
Caparrós. A "Pluma de Mediano
che" do· 18 pasado, ofrecía unhá 
escolma .do máis "selecto" que 
pode dar, nestes tempos que 
seica non l les van ben as causas. 
En cinco "sketch", meteuse cos 
ruso-s·, f íxol le campaña á UCD 
atacando as "huelgas poi íticas", 
a Felipe, á esquerda e aos 
"abertzales" (interprete o que 
qÚeira a quen se queira referir), 
e, cómo non, houbo que tocas o 
"tema Khomeini". " .. . Jomeini , 
Irán entero, anda caba lgando 
sobre los lomos de un t igre 
desenfrenado. Peligroso, desafo

~ rado, armado hastá los d ientes 

·, 

en - un inmenso rev.olt ijo de 
del in cuentes comunes, resenti
dos poi íticos, anarquistas, fanát i
cos, pistoleros 1 asesinos:' .. 

A ver · cómo concluye la 
historia ori ental de Jomeini y e l 
tigre ... Po r lo ·pronto ha 
comenzado como era previs ible: 
a za rpazos ... ". 

Velaí o que no fondo pensa 
toda esta xente das masas -
populares. E aínda que non fora 
absolutamente falso todo esto, 
prefeririamos ao pobo iran í, 
"fanático" e "armado hasta los 
dientes", -antes que aos mintirei 
ros profesionales ou aos que fan 
decote terrorismo a gól pe de 
Kilovatio. 

paso adiante. . ·' ·J: 
<~tA .. gasalle a un amigo c·unha COLECCION 

r. ; .. ~NCU·ADERNADA de A NOSA TERRA 
' "-=" · ~OSA TERRA conta -hoxe con ma1s de .. 4.000 susittptores 

ro necesitamo·s conseguir entre todos 1.000 novas .suscripcións. dende o número O ao 26. 
l.abore coa pr~nsa . galega, faga un suscriptor 

a "A NOSÁ TERRA! 
·O p_recio é somente de 1.200 pesetas, 
inCluidos gastos de remesa. 

Estado: Suscripción semestral, 800 Ptas. ,Suscripclón anUal, 1.500 Ptas .. -'- EUROPA: Anual, ,l.900 Ptas ~ 
estral, 1.000 Ptas.- AMERICA: Arxentina, Uruguay, México, etc·. Anual, 2.600 Ptas. Semestral, 1.325 

s .. -- U.S.A., Puerto Rico: Anual ,- 2.350 Ptas. Semestral, -1.200 Ptas. 

vo l'.1º. da conta no Banco · Pastor de· Santiago: 1-06.73·5 
:. _. :~.:- r11 :.~}~ .• · ~ ;, 1-:.ll 
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A noite antes do te:<rremot~, Xose Fernández, qe 
Pereiro; no Axuntamento de Nogueira de ,Ramu'fn; 
viu desaparecer a sua casa, en'teiriña .cara ao· río 
como unha lisca. U11ha bolsa éle aug~. ·pénsase. , 
Serían as once. En Nogueira de Ramuín, un dos 
Axuntamentos máis ricos da provincia por mor ·do 

. que ingresa a cont~i'buciÓn do~ eñ{balses,.construidos . . 

os 
TERRE~ 
MOTOS: 
A VISITA 
QUE 
NINGUEN 
AGARDABA 

iCómo! lUn terremoto? ... 
_Cando alguén nos falou algunh a 
vez de semellante tema, todos 
tentamos cavilar en algo tan 
alleo como as suPérproducciól'}s 
sensacionalistas do cine, ou ben 
nunha causa que, en todo- caso 
-non te ñas medo- eiqu í nünca 
pasaba, ainda que, hai algúns 
anos, arredor das duas da madru
gada, ruas e prazas das vilas de 
Ourense se viron invadidas de 
xente medio espida, aterrorizada 
polo efecto -naque! intre, a 
pesares de todo, non moi forte
dun sismo que tiña o epicentro 
nas illas Azores, ouvíndose eses 

· berros de "acábase o mundo, 
acábase a mundo! ·,,. 

Tal desagradable salpresa, e 
seguindo unha restra de desastres 
.considerables naturais ou non, 
-as nasas costas cheas de petró
leo en gracia a un , ·control 

· néfasto · qo tráfico deste crudo, 
un Rlb.eiro asulagado porque así 
11 e petou a FE NOSA, fogares e 
estradas derruidos pola man dos 
temporais- vende dar agora 
outra vez: cinco sismos nun mes; 
cat~o co epicentro en Fonsagra
da e .un na 1 ínea Allariz-Maceda
Xünqueira de Ambía, todos eles · 
pe, máis....ou menos intensidade 5 
na escala de rylercalli. · 

Pois ben -e anque de prim.ei· 
ras -n·on pareza ter m011ª rela: · 
ción- sábese qüe periódicamen~ 
te hai que "inxecta~" cérta; 

. canti.dades de cemento a algun
has presas de importancia do 
naso país _-pala sua deficieñte 
construcción- e o que non se 
sabe é s.i o prosimo seismo 
puidera provocar unha fendedu
ra na estructura dalgunha presa. 
lOueren imaxinar vostedes o 
que pasaría se Belesar ou Castre
lo reventan? Porque, por si fóra 
pouco, desconocemos o orixe 
real destes sismos. Ou ·pensen, de 
estar construida a Central Nu
clear ... 

O devandito trai nos á lerñ
bran za que esis.te· unha comisión 

. de sismo-resistencia pra abrigar 
con certas normas de edificación 
nos lugares activos sísmicamen
te. lHai noticias de que se 
puxera xa a traballar con miras a 
oertas obras de env_ergadura que 
hai en Gal icia, como os sempre 
pr~sentes embalses? , Ben, si a 
cóusa fose a 'mai .ores, saberemos 
quen tén parte da culpa. i i iMei
gaS'fora ! ! !" 

Deic:::i iste ano, Galicia estaba 
considerada coma unha dás 1 ZQ• 

nas de·maior 'estabilidades ísmi.ca 
da Península Ibérica. En tanto 
qu~ Andalucía, ·z:ona· dos .Piri-' 
neos, Lisboa ... ·etc., os terremo
tos _de pouca intensidade son 
frecuentes, eiqu í, o noso · país, 
parecía estar moi lonxe dos 
"movementos · sísm·ieos que t ive
sen como local'izacion primeira o 

· sochán gal~go·. Agora·, ,dispois de
producirse catro terremotos de 
intens.idade notable .e nun corto' 
espacio de tempo, parece: q.ue os 
científicos · van ter : qtJ~ conside
rar a Galiciá como unha zona de 
certa inestabi 1.idag_e s ísrnica. , 

. _ _ Mo itos estar~án a se pregunta r 
como é que dispois ·de moitos 
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anos dunha total tranquilidade 
sísmica, de súpeto os terremotos 
unha e .oufra· vez fan tremar 
amplas zonas donoso chan, ou:o 
que é o· mesmo, lser~ que están " 
ocur;rindo algún fer:iómeno xeo
lóxico -. importante· · no . noso
sochán? . lcál é a causa que 
provoca istes terremotos de 
considerabl '3 intensid.ade, e que 
foron _ fenólnenos desco,nocidos 
pra os gale.gós deica agora? 

A espreita . da iÍíformación· 
· esaustiva que o , "lnstitt:Jto 
Ge.ográfico Naciónal" prnme1eu 

. dar sabor distes terremotos e 
q .ue pode · .axudar a clar'exa1: 
moitos puntos distes sucesos1 

somente se pode.n facer hipótesis 
das ~ua's posibles · causas. Pero 
a~tes, convén ' clarexar . algúns 

"Asomei~e á ventá e vin qu 
. 'se . iba. Como vivo soio, fu 
. chamar ~ irmá e ·demos sacado 

.vaca; o máis aló foi todb, pra . 
río, mandamos chamar a 
alcalde, que veñan, qué veña u 
tecni.éo,. non ven nada ... foise 
bodega, a carne, todo ... trapall 
~o xornal. Si dan .axuda buen 

.- senón haberá · que dormir · p 

aspectos r_elacion ádos cos mov 
mentas sísmicos, pn:í velos corr 
fenómenos terrestt'es naturais. 

Enté.ndese normalmente p 
tet'remoto calque! sacudida br 

- Ca que se produ-za baixo da ter 
que seña de corta duración e 
certa intensidad€ .. Espállanse is 
tipo de · movemeritos por ond 
concéntricas ' que transpon 
enerxía en . todas as dirección 
pa'rti r dó foco -onqe se produ 
no interior da . codia (h ipoc 
tro); cando chegan á superfic 
ao · primeiro punto afecta 

· poi as. ondas sísmicas (epicent 
xene'ran novas .ondas que 
propagan -pbla _codia. Conóce 
tre~ · tipos de ondas: 

a) . Ondas lonxitudinais,. q 
marchan a ·unha velocidad de ~ 

· km/seg.; son as prime.iras on 
que chegan á superficie terrest 

_polo que tamén se chaman on 
,P. Producer). a compresión 
dilatación · das penas, e soi:-i 
ca·usan!es de que .se orixinen 
ru idos subterráneos que acom 
ñan aos ter remotos. 

b) Ondas transversais, cha 
·das tamén ondas S., por ser 
segundas que chegan á s·up 
.ie ; non .Producen des·plazam 
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cas e coitas, e hastra pode - · · 
deberse a desprendementos tfe ' ·0 

masas de penas nas f.aldras das 
- -.; mont~nas_, a gran maioría diles, 
. sobre 'tedo, os que se pro~ücen 

(noi · p~rto· Ela suRerflcie, na capa 
· · "'gra_núica-"- deica un -fondo de 

. 25 km·. - parecen ter - un- ' 0-rixe 
-' tédó'~icó.," :.€~táAdo ', rel-a~iÓnados' 
- >· directament€ ·was f-r~étu-ras ~sis- o 

-_ te-nte·s· na - co<::lla t~~restr.e, e_ ' ~ 
·arjxiqáp:dqse _r:ia·s unians ~-ntre ~

- p~¡;¡5a~ n~~~ qü~ ~e .'consider~ está ~ • 
d rv1d1da _ a cod1a·; por choques ou 0 . 

- ,' fricdóns eritre efas; taméh ,poden x 
:·-asta-i r-elacionados eón movemen- _ § 

.: tos de erguemerito OU descerÚo X 

dalguríha zona· da.codra. . , 
No caso dos terremotos que se / 

orjxiparon en 6:a1ida, a~ prime i

Un sismo é un fenóme~o esporádico que non ha1. 
aneira de pr~ver" (Jiménez Jamito, do Observatorio 

ras hipótesis apuntán a pos' ibl~s -
' fal las_-'esis-tentes na zona qÜ~, p'Or · 

En poucos minutos, menos de cincó,.a· terra abriuse 
darriba pra abaixo, como a cincel. 

e Santiago). - · · rozaniento .•entre ·e las, poden -
:' orixinar a 'liberación ·de gr¡;¡ndes 

s .de bamboneo 'na-s par.tícülas·~ 
mo as ·an teriqres, , senón que 
avocan vibracións nas pa_rtícu-_ 

que son pe r pendi~ulare.s ao 
ntido ·da onda : .Marchan a unha 
locidade de 3,3 a 3,7 km/seg.: _ 
on semel !antes ás ondas que se 

pallan nunha _. corda ·tensa ao 

J, 

parala da sua posici,ón inicial. 
e) Ondas super.ficiais, ou 
r:nén chamadas ondas L (1 on
s); desplázanse a veloc·idade 
nstante pola superfici·e terres- 

a partir di epicentro, e a sua : 
locidade varía ·de 3 , a. 3, 7 
/seg.; son as causantes dos 
ctos que . de:ixan sen,ti r na 

perficie terrestre e - poden 
eg ar a provocar fracturas, 
rrubamento .de edificios, ca.ída 

. cántidades ·de enerxía, almacena
d e pontes ... etc,,; son semel.1ante.s '-. da ;· moi . lento · dorante centos e 
no seu espal l a~ento ás q'a~ s~ . · .. milÚ~i- t'Os -, de ,anos·; · is~a hipótesis 
producen i:-iun estanque d,e a~ga ._ ':: vén '_apojada -- polo conocemento 

. au ürar uriha .pedra, .·e_ pr_ovocar-'l'- · ' ·. do i·ugar onde se local i:zou o 
ondulaCións ,n.o cha.~ s·efylell_a~t~s · .' ~picéntrb q-ue é .Únha zona 
ás d~s ond_as . n:iariñ~s '. _, . '.. ·:-rtlÓr1tañcísa . ( ·Fons~grad a ) de. for-

Todas 1stas. º~-das rex·1str.anse · ma'ció·n, xeol Óxka que ie re-mon-
mediante .uris ·aparatos -chamados -_ ta a máis de 500- mil l.óns.de anos 
sismógrafos,: ,e -. a · gráfica das _- · e ademais ünha zon~ d~ 
vibracións dos . movementO$•_ · '. plegamento;, ños - que mesmo 

.sísmicos· queda representada .no. ' ' sería normal a preser:icia de 
chamado - s.ismoqrama, que per;. · ~: falla·s. Outra -.posible . ·hipótesis 
m.ite ·o estudio posterio.r dó -- apuntaría -a irguenientos_ das'· 
sismo, e permi'te, ademais loc,al·i"' : montanas-da zona cpmo bloque, 
zar o . punto esacto ancle. se --. prodtJcida como _ - reacción ás 
or:ixi.nou tal sismo. _ . . ' descargas -da orosión; as-_ monta-

Si algún ,terremoto pode estar nas están a ser erosionadas sobre 
relacionado .coas erupciós .volcá- : todo . pG>lq _ arr-astr~ . de material 

. n-icas o'U prnducirse ¡;¡ consecuen~ · que . fai a-. ·auga tja Ghuvia, un 
cía do aforid~mento- de espelun- . arrastre i-riapreciable nu_n ano ou 

·- .,r 
'J 

Dende a -c;arreteira, veciños 
doutras parroquias veñen mirar. 

·dous. pero non despreciable ao 
longo · de millóns de anos. Esta 
erosión disminue á altura das 
montanas; axuda a facelas 
redondeadas, e_ leva cara abaixo 
toneladas e toneladas de "terra e 
penas, qµe van provocar un 
aumento de presión en zonas 
que arites non a tiñan, e por 
atoparse a codia como "flotan
do", esto pode traer cando si 
unha remodelación, unha busca 
de axuste na tal -codia e un 
ascenso de toda a masa por mor 
da disminución de· carga. 

De calquer maneira, son 
' soryientes- hipótesis, e vai héJber 
que agardar por un estudio 
científic_o "in situ''.; e eiquí 
atopámonos cunha necesídade 

evidente, a falla dunha Facultade · 
de Xeolox ía, e· mesmo de Física, 
fai que istes estudios slsm icos 
realizados pqla Xeofísica non os ~ 
poidan realizar . equipos galegos, ~ 
nin a Universidade de Santiago, e 
que seña abrigado o seu estudio 
por científicos alleos á nosa 
realidade, que apuradamente 
tentarán clarexarnos o sucedido. 
Sirva isto unha vez máis pra 
reclamar estudios de Xeoloxía e 
de Física enfocados na nosa 
terra: poisque, de ~s1stire.n, xa 
hoxe poderiamos ter unha 
esplicación clara de fenómenos 
que poden ter unha importancia 
transcendental no noso futuro, 
polo que de catastrófico conle--. 
van. 
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, As raz6n.s de votar ao -Bloque o día 1 de -marza·! f~f~--· .. -
sin dúbida, ff ei"xo das üitervérícións· dos. .. _,- r 

candidatps nacionalistas clesta .coalición-·en -
sucesivos ·mitins qÜe tlve;on ~ugar- "ii_se~~á pasada . . 
piante ~as · 2.QOO p,ersoas que ac~diran .aóPabellón : 
de Deportes.de L:ugo, xoves 15, a.pes.ares do _ -~~ . 
tempor'al e as = neves-;-a~ mais de tr'es mi'! do . 
sábado na -Coru'ña; .o millei'ro longo .de domingo 
pala ·mañá en Santiago, e os 500 asistentes, 

-tamén .na niañá do domingo, ao mitin do Ferro!, 
'os diferentes candidatos fa lar ían asemade da 
situaGión soc.io-económica do no~o país, d~s . 
1anos_de traballo organizativo e poJítico do 
B N-PG que se traducen ·na Bsistenda e fortaleza de 

1
sindicatos nacionais como as CC.LL. ·e a ING, das 
,lo itas populares e movilizacións arreo, e d0 
combate e denuncia da Autonomía, tal e cómo . 
demostrou o pasado Día da Pat_ria Galega, amais, 

" A ~arantía do que o no so voto seri 
esta vez, un _vot9 útil''. 
(Manuela Fraguela., Coru.~a) 

como dixemos do significado de votar Bloque. 

os días do ano. ao r.:ie-· dos 
intereses donoso pobo " . . . 

. Pedro Luaces, prim.eirn cand i-

TRAIECTORIA, PROGRAMA, tri.ais, . P~.ofesionais asalariados; 
EFICACIA aquela que tén práctica . e tén 

dato, pechou ~ .turno de 
intervencións suliñando. que 

"Compre ter moi ~laro que si 
o que queremos hoxe en Gal icia 
é que a nosa Terra seña . nosa · 
non caibe senón · votar Bloque: 
xa que garantiza que o voso voto 

tam én programa, un programa, o . 
das Bases Constitucionais, · re 
.frendado o 25 de xul io frente a 
man iobra autoriómica . 

APOIAR, ORGANIZARSE 
VOTAR ' . , 

" apioa r, orgaDi z.arse, votar ·no 
Bloque ·é defender· a autoo rgan i
zació n pÓI ítica- e sindic.al . do 
noso pobo. Sin o esforzo 
patr1ot1co dos . _militantes · do 
Bloque, non esistiría esa espran: 
za .de 1 ibe r-ación nac iona l e social 

Fo i no mitin de · Lugo onde que é o MN:-PG .. SiFldicalnie.i:ite 
Manuel Castiñe i.r-a, cand idato á serían as nosa.s clases traballa_do- . 
alcaldía nas prósimas eleccións . ras feudo das centrales españolas 
rnuñicipais e ao Congr:eso ~as pacti~tas, frente - á esplénd.ida 
xerais, falou de que "detrás de real'id<ide actu.a l,. do sindicalismo 
cada nome da nosa candldat.ura ga4ego, - e ; non eshstir ía _ a 
ha i Unha historia, unha práctica sUtOQrganización poi ítica .do 
poi ítid, unha_ práctica social ben noso pobo, _ con h istoi::-ia e 
concreta e vertificable", mitin, _pr:áctica dilatad~, cun combat e 
no que tamén intervfr ían X osé 

non vai pra_ caciques, ·nin pra 
oportunistas, sin pra aqueles que 
chamándose nacionalistas teñen 
lmha práctica claramente- auto· 
nomista, senón, pola contra, pra 
quen . loitaron' e loitarán -pola 
nosa soberanía nacional. Un 
voto, ademáis, que servirá pra 
,impedir que no nome da falsa 
~.emocracia sig~n a ser menospr_e
r'ªd<?s O_~ d~re1tOS do n9SO _pobo, 
~ -qi.Je permitirá ·que ci-· noso 
combate social . e poi ítíco teña 
eco no seo dun Parlamento, en 
J)rincipio xordo as nosas reivindi
cacións, ao que hai que lle 
impedir que poida seguir silen
ciando, confundindo ou utilizan 
do con intencións dubidosas os 

. antiimperialista continuado, que 
Bamos, ·<·Paqo.,: A-rr1zq-d9, · fltl~Al,lel'. - ::-- .. ·:,-.,,. s ~ ~- >. ., ... - _ J(CN-~G-- .. •. ~, .. . "'·",).,'" 

· Gard~· Mel, ·· ~añü,él Úui·ntaña - ~~-;G~ · ,oque., a ~M ,•r<, e -ma.1 s.., ..... , ... ~ 

'"t:... . , males que aturamos dende -hai 
ben tempo e á conta dos cales 
moitos : conseguiron -e aínda 
consegu irafl.- esca nos nese Parla
mento espa~·ol" . Estas foron, 
entre out ras razó n-s., . as que 
espl icou Manuela Fraguela nos 
miti ns da Coruña e SanÚagoJ 
remarcando asimesmo que non é ····,, 
indiferente pra Gal icia quen a 
vaia representar nas inst itucións 
do Estado ; senón que compre ter 
moi claro que -i10n caibe máis 
representación q~e··,aquela QL!e 
está avalada por unha tra·lec.toria 
de loita eficaz e defen.sa. 
incansable dos intereses popula - ' 
res galegas, dos intereses de 
labregos, mariñeiros, obreiros, 
pequenos comerciantes e indus-

Gonzalez e Lo1s .Oieguez, que se . 
refer iu en certo momento ás 

· xi ras que están a face r determi - . 
nadas líderes poi íticos españoles 
"os .fins de semá co·s sacos cheos 
de cartas e medallas , mentr.as os 
·do Bloque estarTiC?s na _:-ruat ?Cfos 

Nos moitos actos electorais 
que vén éelebrando o. Bloque, 
·sobrancea., asimesmo, a alerta á-s 
maniobras de creación de nac'io

. . nafismos pantasmas pra dividir 
._.;. QS voto_s pos galegos .en b_enef ic [Q, 
· -cJp.u_Jrns jntere~:e~.. .. · · '-~ ~ 

-... ~~, ...... 

to 
:o. -
)> 

. . 

•icaP>JftU:I 
Si algo c~m~~,-destacar singula.r~ente no panorama 

poi ítico do .. rioso país .nestes intres é sin .dubÍdas o "feito de · 
que sefia- uptfa·· c0aclición galega, a de>' BN-.PG, quen· cos seus 
2.7]:_4 :'cá.~d~~atos; ás _e!ecdóns munidpaiS'faga ·constar que é 

·. a · .prim:~ir~ · car:i.did~turi! "da . esquerda· <flá · nosa nación, 
presentáados~ no .5:_4 . por cento dos Muniéipios de Galicia. 
Sorñerites as foáas<es~-ñola.s_·-uco e AP.:_ que se ·ampar.an 

, ' nas._. -redes ·~caciquilés .. tradicionais, de ron amañado máis 
candidatu.ras que .o ·Bloque pra -os Axtintamentos: Restaría 
referirpoS-_ ao.:.. caso - do. PSOE, . cun núm~ro parell~ .ao· da 
coalición gaJe,ga L_peio có.a-mesma _alt~rnativ·a que ·a .:UCD a 

.. -nivel re'ál, partido ao-que _ser've~ de' recambeo nas jnstitucións 
do E.stªdo --igual que a nivel IQcal :· " . 

-"_:'· mE°N.T-iFl:CACIÓN GÓ : 
. , BLOQUE. .-

... :-

Non sería necesario lembrar a·~ . mqitas· e diversificadas 
formas de presión que cada ·unha das persoas que integran 
.candidatu ras cun ·programa poi ítico antimonopolista e 
anticolonial teñen· que soportar mesmo .ao pé da porta, si 

· estO' non. s·ignificase que a identificación popular co 
-devandito programa superou esta caste de problemas e a 
confianza nas p'ropias forzas é cada dí a máis ev.idente na 

· nosa sociedade. Ouizabes por eso, o Bloque Nacional-Popu·
lar -Gal ego non tivo que recurrir .a ese falso epígrafe das. 
candis:Jaturas "independentes", como a que, ªp1·esentada 
baixo ·a denominación de . Agrupación Democrática 
Municipaf..Galega, argallou o PC, co q.ue, pesie a todo, non . 
co-nqu_eriu moito máis das trinta listas frente ás 164 dos 
·nacionalistas . . 

- A MESMA VOZ 

En ·troques, foi unha. línea de -actuación coeren te con 
programa, con -historia,' a única .. que ven represen~ar _a 
·r~alidade da - unidade- popular hoxe -no n.oso pá ís·, _e ·a 
posibilidade eficaz de· que esteñan vencellados nos niveles . 
pa·rlamentari9 e . . lo.cal , os mesmos intereses, as . mes·m~s 
esixencias, a mesma voz; a maior capacidade de denuncia, . 
en_~ definitiva, que a actuación Parlamentaria conte -CGn 
apoiaturé) social e que a actuación poi ítica e reivindic~t ~ va a . 

~,,_,,:_-_rtiv~r lcieql n&rí-··pre"éis~ . «'.'k:iüf(os:~ rrrform'ed iql· lo"s.:·¡_n'féf:€.faC:ló s. · ·• 
nas ·institucións do Estado., En contraposición á coerericia 
de actuación · práctica e- á identificación popular cun 
programé) poi ítco como ó do Bloque, non está de máis 
reseñar o trasnoitado electoralismo daquelas coalicións cuia 
diversidade ideolóxica chega ao extremo de camuflar 
sucursalistas e persoas poi íticamente antigalegas nas suas 
coal iciÓi:)S .. Tatnpouco é ºmo"tivo 'de sorpresa, po is, que agás o 
ffN·P~: 'nirigünh.a .:das can·aidaturáS que fixeron públ icas as 

~~suas Jista§ prá'~ · Muni_ci.pajs puiderá.h, en troques, apresentar 
_' a índa o · seu programa pr.a os•·Axuntamentos, a lo menos no 

r:no01entq .de .pecharmos esta_ eqiciqn.: 

.. ~>.. Esta reaJ id ad e' per-ríl íte ·~~s.· asimesmo, recompoñer o 
- · _ co·ncepto de ~''..Gran partido" que . veñen vender a Gal icia · 

aquel es qué ' non toñtán -·sornenteºs· co apoio m~"netar!o da· 
·gi·aA-- Banca -bu de _ de! ermioados Gobernos, co .apoio ' 
tefe-vi.sivó e~ dos med)o-s d'e· ·comúnicac ión á penetr ac ió n 

-~ _ -soc ia~ __ da sua _im9xe ; .'s~nsn gue aproveitan, sen ningún 
recato, a situaciori colonial ' do riÓ'so pobo e as dif icul tades 
de erguer, no ter:reo poi ítico .e organ lzat ivo, os instrumentos 

_ .. ,. necésarios pra:_{:f esautorizar ~~do o que nos pe rx ud ique ho ,e 
e· no no.so fu _tlj i:.p. Resultar Íq , _po~o dema is, ri d ícu lo ·qu e un 
partido como O. PSOºE se aTporí zase públ icamente pra decii· 
.q'ue_ - con.:ta . con. tant.á¡i; ._. candid1itu ras como o Bloque 

-- . ,. . , •. l?_. . " ' . 

~m~.ndando inclusiv'e \ desmentidos-. a prensa- se· o "G i an 
"partido"' non spú~'er-a ; a ? . 'i-nce rfa vida polítCa qu e lle 
:ag,arda no nos<;>-::pciís~ 

. - ~ 

. POLr,TICA XERAL 
E tO-CAL .. . 

Qe ~ al·que~ x_eit:G", aparece_nos-importante afirmar unha 
· ve_"? máis que non ·vai ser-tarefa doada o remover a mecánica 
:~da · .vida ·municipal ·gaJega, e· lembrarlle aos. partidos a 
~ n._ecesidade d_un trabal-lo a_neo sin se permitir o .luxo de 
· . desvencell ar a problemática local da poi ítica xeral. Ma xinen 
s~nón o. que .sería reclamar nún calque ra dos · nasos 
Axun~qmentos unha i.nfraestructura vi·aria, de transpo rtes, · 
sanita"ria ou . educativa axe itada ás nasas '· necesidades, 
mentras' se desenvolve un programa poi ítico que impliqu e, 
sinxelamente; o esfare~amento da -nosa agricultura, como 
poida ·ser, ¿por qué ·non? a entrada na CEE Tamén na lo ita 

. municipal . ~ai estar preser:ite o traballo polltico e -
desconfiemos, dende xa, daquele~ que . se ap resentan comó 
asépt'ÍCOS. 
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110 mundo ao rives11 

antroido é unha fes ta 
bsolutamente simbolista e libe
adora. Simboliza a vida e a 
no rte e tén unha forte relac ión 
os ritos fecundativos. Leva 
nha importante carga . sexual. E 

ncluso dentro do calendario, 

)' im avera. 

momento dá mo1 1., 

e do nacemen tci dd 

Nos dazasete días que du_ra .o 
,r: lo do antroido sucédese u11 
1tual perfectamente estructma 
o que comenza o Dom ingo 
areleiro, tamén chamado 801 rJ · 
ento, por se1· a bori-alla o 
lemento usado pra enzoufar a 
ente. Sigue Xoves de Compa- 
res, no que as mozas fan ·un 
oneco chamado Lardeiro, · re
resentativo do home, e percU 
n que non o colla ningún. 
emata o día coa queimá e coa 
ita que provocan os homes pra 

·ata1· de defendelo. Sete rl ías 

Xoves de Comadres 
totalmente os protago

istas, e son os homes quen 
ntan queimar unha boneca. No 
edio distes dous xoves, ternos 
o mingo Corredoiro, día de 
gos, bulras e bromas - ademáis 

espal lar cinza e outros 
ementos. Domingo, Luns e 
artes de antroido, a troula 
ed ra, corre n a fariña, as fa1·elas 
a cinza a manchea. Esquecen 

tratos sociais, as 1 LrJs 
icllP nsr de 1T1 usca1 as e compar -
s. Tocio é cs mo1 ·~1a. 

Dentro do ritual, a literatur a 
pular recolle en verso os 

-onteceres do país e do po bo, 
landa de quen deu que falar. 
do· reluce de debaixo das 

áscaras. Son éstes os ¡i-es días 
rtes do antro ido, pero queda 
nda o Mércol es de Cinza , que 
que por presións relixiosas 
sequ·e estef'ía desap'arecido, tén 
s ritos m·oi peculiares, como o 
terro da Sardi.ña, anque 
dicionalmente ni ste d ía era 
stume a queima do Meco , ~o 
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mr:;d io de "cencerrada" e testa
mentos. 

O MECO 

De todo ó a bor~to, sobre·
sae n uns personaxes cos que a 
tes ta co·ll e a ·maior , altur.a. 
Se~¡urarnente · o persoriax e :Cle 
méÍ is relieve seña ·a Meco; o seu 
nome constitúe afrenta e esca1·-
11 io. Fá lase do Meco como ui:1 · 
estudi'ante q~e segur~amente leva
ba este nome por ape1ido. En 
San Martín do Grave ·chegou a 
ser cura e al í ho seu desenfreno e 
apetito carnal levou a viciar a 
moitas m.ul lei-es, que deci<;liron 
matalo, aforcándoo nu!1ha fi
gueira". O xuez, ao interrogar 
aos veciños: ¿Quen matou ao 
Meco/ ~ respóstanlle: "matámolo 
to.dos e fómolo enterrar ao río 
dos forn9s". E costume en 
Po'rtugal, que os pais ll es digan 
aos fillos: "Ñao perdoem ao 
Meco, _porque ele nos cornu 
dou". Dise que .pregunta rile a un 
ga lego ¿que n mato u o Meco? , é 
ofe ndelo. Pra parar -as choivas, os 
lahreqos rezan tres credos, e un é 
pr«J o Meco. · 

Esta máscara · é das mái. 
populares do antr-0ido, e viste el J 

xei to diferente asegún os lugares; , 
unhas veces-, vai moi rechamante, 
e outras, a farrapos vellos, com o 
en Nogueira de Ramu ín (Ouren
se) .. O Meco de . Ouiroga ( Lugo ) 
era un enmascarado ridículo qu e 
lle pegaba ás · mulle1·es cunh a · 
baso ira de xesta. En Ventraces e 
Sobrado (Ourense) era un 
espantallo ergueito nu.nha arbre 
pola ·que embolosdous pobos 
lo itaban. Coma :se fara un parco 
abre n · o Meco en Untes 
(O u1 e11se), e do ventre t(1·an ll·e 
u1 1 boneco que se lle dá a un 
matr.imonio infecundo-. Mais o 
1101 mal é coller o Meco é .levalo 
montado nun burro ou . nun 
car ro, que· despois do correspon
dente ~e·rmón _ou t~stamento,, 
qu éima se, ráchase ·au · botase _a·o 
ria, ped índolle que vol va p·ra o 

xcxgrlllica.s.I. 
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1I Produ.ctos e .equipos 

ano vindeiro. As denominacións 
do MecO" varían asegún a 
xeiograf ía: Antro ido, Entro ido, 

Vello e Vella, Maza ruco, Xucfas e. 
lrmán. 

OUTROSPERSONAXES 

Os Cigarróns · ou Peliqueiros, 
asegún seña en· Veríri ou en 
Laza, e máscara de grande 
importancia . A sua vestimenta 
consiste nunha careta de madeira 
'pintada, con coores rechamantes 

que se prolongan nunha mitra ·de 
metal con dibuxos, cáseque 
sempre representando a un 
animal; tapando ~ mitra por tras 
e pendurando, l·eva u·n pelexo de 
gato montesio, raposo ou lobo, 
orixe do .nome Peliql,Jeiro. -Viste 
<.::haqueta : corta con ·adornos e 
galóns estéticamente dispostos. 

Riba deis hombreiros leva unha 
pañoleta, e cubre as pernas con 
calzóns" cortos, adórnados de 
caireles e· borb3s de coores. Na 
mari unha xostra semeilante a 
un mallo. Pendurando.· do cinto 

se is grandes chocas ou chocallos 
(macho e femia), que producen 
uns sons enxordecentes ao correr 
ou mover a cintura. En Laza, os 
Pel iqueiros teñen ün csm iño 
sinalado pólo, qµe se moven, e 

péganlle a todo aquel que se 
atravese nel. 

Pola zona de Ourense maior
mente, sal polas ruas A Morena. 
Leva a cabeza de pao simulando 
unha vaca, e baixo do carpo de 
tea en xeral, vellos "verdes" ou 
mozos. A suposta vaca en celo 
arremetía rosmando contra das 
mulleres, erguéndolles as saias. 
Outr-as veces leva un toxo po~ 

$: ~ rabo e va i picando ha xente. 
J> 
:IJ 

o Podemos sol ientar tamén u-ns 
8 personaxes importantísimos no 
~ antroido de Merza e do Val da 
J> Utla. Son os Xenerais, máscaras 

mo i vistosas polo seu engalona
mento. Lacen uniforme militar e 
preséntanse formando dous exér
citos en lo ita. Esta lo ita 
desenrólase nos famosos "altc 
e é dialéctica versificada, pro 
ferinte e moi inxeniosa. A loita 
remata coa paz, ao chegar os 
dous bandos a un acorde que 
ratifica o escribán. 

Non fallan tampouco o "Vello" 
do~ Cornos", a Fiandeira e qlá 
no medio da carballeira, o 
"sermón" do frade, sempre 
agardado pola sua agresividade. 

Acarón de todo o simbolismo 
que encarna o antroido, esisten 
aspectos populares que lle dan 
un carácter inconfundible. Non 
rexe a lei escrita, senón a 
conciencia popular, e as 1 iberta
qes son.totais, ainda que ás veces 
se esaxeren as relacións normais. 

Os valores invírtense, as mascari -. 
tas cambean o sexo, e os veciños 
t'eñen que , ser en todo i ntre 
complacentes: . "A vida seria 
arremédose, e dentro do drama
tismo das máscaras s'íntese un ar 
igua l.itario, pois o' home que vai 

. deba ixo da careta non é don 
Fulano, senón simplemente un 
antro ido". 

Datos recollidos po.r 
X. DAS. Al RAS e 

M. VAZQUEZ CAMINO 
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' Entende que o proceso de galegu izatión da nasa socied;:fde .'..'é-a :_esperanza que nos queda ' ... -.
e fala con sentimento e moito subxetivismo de homes dc;i XE?ñeraciún '·'Nós'/t abs:que " 

califica .de escepciohais, asegudando ~que é o nacionarismo e o antiimperialismo refle?<ado 
no "Sempre en Gal iza" o que tentaron levar adiante. Dirixe o Colexio "Cisneros" de 

. Ourense e centra a sua laboura profesional na Arqueolox ía, Historia do Arte e Literatura . 
Está vence! lado a Museos, sociedades pártygu~sas, é da Academia, foi do SEG, leva publicad.as 

un cento de causas, traballo no tomo 11 da ·"Historia de Galicia" que se editaba en · 
Buenos Aires ... Lembra ben que, por ser galeguista, profesores coma Moraleja Ou Bustamante 

fi~érono~ desterrar pra~Zaragoza a el e ·máis o seu irman, o seu irmá.n que morreu a.ló. 

XAQUIM LOURENZO 
"Non coido que se poida revitaliiar o Antfoido1

' 

¿cal é a función do Antroido 
na nosa cultura? 

En real idade. ningunha, por
que o hai in todas as partes do 
mundo, con modalidades que 
dependen, por exemplo , do 
clima: non é o mesmo en Europa 
que en Su damérica, ondeé unh a 
é unha festa de vran. Agora ben, 
nalgú ns s1t1os engad íronsel le 
·causas que orixi nariamente non 
foron do Antroido, que lle 
direi ... en Laza, onde aparece n 
os Cigarróns coa máscara de pau , 
en Xinzo os guirnios, en Vigo os 
escabicheiros .. . 

¿E Cando se fala do seu senso 
crítico? 

Sí, é real porque en gran parte 
o Antroido resposta a aqueles 
xogos de escarnho medievais, 
representacións de tipo dramáti
co de carácter satírico a nivel 
social, do individuo e dos 
costumes pra que a xente poida 
falar sen perigo de se ver 
sancionada. Lembro mesmo acó, 
en Ourense, que había o de 
coller unha persoa e satirizala 
por medio de cantos entonados 
palas comparsas ... O caso dunha 
rapaza moi guapa da rua de 
Colón á que lle cantaban en 
castelán "una niña que tiene un 
par de novios ... " Coa laboura 
crítica 1 ígase directamente o dos 
testamentos que eu presenciei .no 
enterro dun burro nunha aldea: 
o burro iba nunha escada entre 
oatro mozos, detrás outro coa 
faldra da camisa dP. fnrfl P n 
chapeu ao revés, impro visando 
cántigas que se met Ídn co :. 
veciños. O burro deixáballe a un 
as orellas, a outro deixáballe o 
rabo, os dentes ... 

Por riba do caracter interveci
ñal lchegou a ter unha dimen-
sión máis política? . 

Sí, sí, pero quizabes o senso 
contra das autoridades se refle
xaba máis, nos Maios, cunhas 

_ cántigas ben descaradas que 
tocaban ao crego, ao cacique, ao 
.alcalde. 

A espres1on do Antro.ido, 
pois, lNon foi nunca antic~ci
quil? 

Non no senso do pobo contra 
o cacique, senón a don fulano de 
tal, que é cacique e f ixo algunha 
faena, que fixo algunha inxusti
cia, que se quedou con algo, e 
era ese o· motivo pra que no 
Antroido se lle lembrara que nun 
intre determinado · abusara do 
seu poder o ú' da sua autoridade. 
be calquer xeito, e xa na 
dictadura de Primo · pe ·Rivera, 
p ro ibíro nse as caretas nas ruas e 
du ranté o "Movimiento", so-

~mentaes se podía facer el local 
,/pechado, pero, e ao marxe- d a , 

presión gubernamental, tiai o.utra 
cousa que va i contra deso: -o 
sistema de vida. Hoxe nunha rua 
de Ourense non se éoncibe que 
ande a cantar ·unha comparsa -o 
que ocur riu tamén cos Maios
inda que resten algúns sitios de 
sona, coma Verín; ·xinzo, 
Celanova ... 

lQué función cumpliría ho
xe? 

E unha diversión de tipo 
popular, pero coido que estas 
cousas cando se perden non se -
poden revitalizar. Pasou cos 
magostos, un divertimento popu-
1 ar, que os quixeron convertir en 
turísticos e desaparece ron no 
que eran. Pra os Maios van e 
argallan un premio ... Antes non 
había nin premios nin subven
cións, cada un facíao pola sua 
conta. Hoxe interviñeron eses 
organismos oficiais para que a 
xente se xunte nun sitio, pra que 
non estorbe noutro, e claro, 
ne-stas condicións vaise a espon
taneidade. 

Os seus personaxes lPódense 
definir ben? 

Non hai ningún preciso. En 
Laza son os Cigarróns, en Vigo 
os Escadicheiros, ó Meco haino 
somentes nalgún .sitio, noutros 
chámase Antroido. Mesmo eu 
recoll ín nas terras de Lobeira 
unha cantiga: "O Antroido é 
moi goloso / porq_ue lle gusta o 
touciño · / a este lugar vén 
contente./ porque lle dan ... " non 

- sei o qué, a resultas de que os 
veciños levaban un boneco ao 
que lle colgaban a cántiga e 
deixábanllelo á entrada doutro 
pobo, pero espresando cortesía e 
louvándoos. · 

¿E a ·gastronomía representa 
algo? 

_Era unha causa lóxica, porque 
é mesmo despois da mátanza e 
inda se está a consumir daquelas 
cousas qu\:! non ' · son -pra 

coñ servar. E aquela cousa que 
berran os rapaces - " alegría, 
aíegrote, que anda ci rabo do 
pocro no pote". T amén coincide 
coa Cuaresma, e nun senso 
re l ixioso' será despedida :dt:Jnha 
época litúrxica, dah í esa coona
dicción do enterro da sar diña 
idebí a sere a resurrección da 

sardiña ! porque é cando cesa o · 
consumo de carne e comenza o 
de pescado. O que se enterra -é o 

- carnaval, pero que esteña simbo- _ 
1 izado por- unha sardiña non tén 
razón de ser. Lemóro, aló polo 
ano 29, o derradeiro enterro no 
bair ro da Ponte, era unha cousa 
xa medio culta organizada por 
unha sociedade, "A Troia", cun 
coro que preparo u ·unhas cousas, 
a sariña colagad.a cun cordel nun 
pau, e os máis en procesión ... 
pero todo aquelo non era máis 
que u~ pretesto pra que cantara 
o coro. 

lCómo entendía o galeguismo 
de entón estas manifestacións 
populares? 

Pois fo i precisame_nte candQ 
empe-zaron a lle dar v~lor nó 
senso de as considerar como 
producto do pobo , e a traballar. 
Concretamente Risco creou a 
etnografía de Galicia, recolléror:i
se .· cántigas, con tos, lendas en 
base ao propio: Antes dq SEG, 
eso era unha causa un pouco de 
laboratorio, un señor_ que parti
cularmente "pois mire, teño qui 
recollidas" estas cántig·as, iht.ere: 
santes, ·hai que gardalas'' e ?h í · 
remataba todo. Pero 0

1 por qué 
das i;:antigas, quen as fac ía·, cóms>
e qué sig.nificaban dentro da 
nosa CL!_ltura, ~mpe~zou ~a época 
de "Nós" ··a se sistematizar, a lle · 
dar carácter científiéo e . a 
pfasmar sobre· do pobo todo o 
que o pobo producira. 

Ademais, tamén se fixo 
política ... 

Claro que ' sí, por exe mplo 
_co lle r a un par de rapaces " te des 

que i r a tal sitio dar un mitin . .. 
pero eu non sei, eu non fa le i 
nunca: .. " sentarse, escribirlle o 
discurso ... Así se facía e dábanse 
mitins nas aldeas má is absu rdas . 
Precisamente una vez foron 
Otero, Castelao e , Bóveda a 
Lobeira, na primeira fila estaban 
unhas milleriñas e cándo Otero 
estaba nun dos · seus parrafeas 
houbo grandes aplausos e unha 
dícelle á outra: ai que ben fa la 
este home, qu,en fora nova e o 
merecer a. l Vosté concibe que se 
po ida deci r · unha cousa máis 
bonita?. Otero partíase de ri sa 
cando llo contei . 

Agora tamén se utiliza a 
galeguidade como máscara, ás 
veces. 

Pero bueno, pero eso é 
indignante e claro que s(. Eu 
téñorhe r ido moitas veces, 
témolo comentado entre nós: 
home, de manei ra que agora 
lv ístedes a todos : es-es señores 
que nos Vdt'í en descubrir que hai 
o galega , que hai unha cu ltura 
galega, que Galici.a é distinta, · 
que tén uns problemas distin
tos ... e veñes agora descubrírno
lo? Cla ro que veñen agora 
descubr írnolo, pero é que o 
descubren , eles porque lles 
convén. Peró bueno ... que non 
hai nada · máis cómico que- ésta 
Autonomía, esta preautonomía 
da que nos falan dirixida aende 
Madrid, que eso· é o que ternos. 

lCoida entón que o sistema 
caciquil sigue ahí? 

iOuedúbjda . cabe! é un 
sistema caciquil montado en 
Galicia que sigue funcionando o 
mesmo e con menos habi lidade 
que o facían os de antes e con 
menos honradez, porque ningún 
destes señores morre coma 
Montero Ríos, que foi o cacique 
mási mo de Ga licia, que f ixo o 
que lle deu a garia pero mo rreu 
pobre e non era por desinte r·é s, 
e1·a por d ebezo s d e pode1·, de 

'mand o, do que fose, pero poi 
menos non rnubaba. Hoxe tn cl 
estes señp1 es ao que van 
pro t exer esta industria ou aquel 
esp lo tación. E díxenlle á xen 
"hai qu e combate r a emig raci.ó1 
haí que resolver este e aqu 
prn b lema" e eso sabémolo tod 
pero a q ue ningún di "est 
•esólvese as í", non. E p 
"pr antex.a r" o pro ble ma, maldi 
a falla qu e nos fa n . 

¿Qu~ contrastaría do galegui 
mo de entón ao de hoxe? 

Hoxe xa á máis ma rcadamen 
po lítico, entón era má is ben 
galegu isino. Chamémosllé "cie 
t íf ico", t ratábase de es tu dar 
Galicia pra crear unha concienc 
de Galicia e despois viría 
po i ítica, porque non se po 
raba lla r o ferro en fr .ío e fac 

algo en hase a unha xente q 
d ependía, única e esclusivame 
e , do cacique - chamémos 

al calde, intermediar io , o q 
s i'ía - que d ependí a do sist er 
poi ltico organizado. A xen 

. t rn ase que dar canta e¡ 
ti ña mo s unha personalidade Qéi 
ga . Despo is, o galeguismo t 
du ramente rep resa! iado . Lér 
bro me nesta mesma habitac ic 
con Risco, Cuevillas, 

O t e10 e Peña Rey. De vez 1 

cando , Risco ergu íase e ib él 
puntil las deica a porta -·Ris 
ti ña · mo ito medo- e escoita¡ 
Comenta ba mos o que talaban 
lei1 ei 1·as de m·adrugada: "Ho 
ahí na carreter ia quedaban o i 
mortos", e todos os día asl. 

Vostede recolleu tamén 
xogos galegos. ¿cómo se 

-ocurriu? 

E un a·specto da etnogr af í 
int eresoume polo enred o en ·s 
pala difere_ncia entre o do ne 
da cidade e do campo, ónde 
rapaz, dende que nace, é 
resume: da vida dun ho 
Comenza por face r el os s 
enredos, é máis mesmo desp 
'de feíto non lle dá impotan 
porque xa o fixo : é O- ho 
enfrentado coa naturaleza, ap 
veitándoa pra subsistir, millo1 
perfecc ionarse. O rapaz, 
dende qúe deprende a andar 
un trsiballo, tamén busca 
causas que lle sirven pra enre 
e o enredo é moi sinxelo, é o 
pode facer un rapz, 
eses enr,edos de 
complicados, que 
A lemania, Suecia ou 
E conforme o rapaz me 
tocio se vai co nvertindo 
instrumento de traballo. 
i-apaz aos 10 ou 12 anos sáb 
face r, cu ns paus 

- nav all iña, un arado e 
u t íl izar lo . 



Vello dos CÓrnos .e Fiaodeira. 
Estc1 coa roca ·e o fu so vai nos 

.m·arcand.o o 
lenda grega. 

Personaxe do · martes do 
. antr.oido de Laia, coa restra de 
chouri i os a inedio cagar. 

A inversión _dos valores 
refléxase ~laramente no cambeo 
de sexo . 

Pra ·o día 9 de marzal, A NOSA TE RHA 
cumple un ano , E pra celebrar s.te primeiro 
cabodano . do único periódico ga!e o semanal 
en curso ne'ste momento, ternos previsto· 
organizar no Pabellón · do Obradoiro ·de ,· 
Santiago un gran Festival Musical, do que xa 
se poden retirar as entradas nas Librerías 
Couceiro e Abrqxas, ·de Sanüago, nó noso 
local, ·ou pedilas a .calqueir a . dos nosos 
t'eléfonos. 

Contames entre -outros · (estamos en 
contacto. ~on máis xented con: 

EMILIO CORRAL; ga1te1ro, e XOSE 
FRAGUELA, ·redobra.nte .- Vello e conoci
do dúo da nosa música tradicional.- Emilio 
Corral conqueriu hai anos, e inda detenta, 
que nós saibamos, o tÍtulo de "Gaitei ro 
Maior de Galicia" . 

. Reportaxe. gráfico . 
XURXO FERNANDEZ, CARLOS ALMUIÑA 

E XOSE LOIS 

Os Peliquei ros son máscaras 
dé gran importancia que non 
deix_an que ninguén se cruce no 
seu camiño. 

·, ' 
1 
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_RACIONAL· 

O PAPEL .DAS -VILAS 
. - - . ... :- ··.· .,' · · · .· .. -

NO FUTURO MODElC> TERRITO~RlAL . . ' ... .• ... ' . - ·- '·' .. ·~. . . 

Ao cumplir a sociedade galega a función de 
suminist radora de forza de trabal lo, enerx ía, mate1 ias 
primas sin transformar e máis capital, e partindo do f eí to. 
de que esta función determinará a organización do 
espacio, podemos tirar a conclusión de que as vi las gal egas 
son parte e están destinadas a cumplir un papel dentro do 
modelo territorial, un papel que pasa por deixar ao. agro 
sen poboación. O seu cometido vai estar en relación coa 
zona de territorio no que se atopen, polo que, e ao sere 
igno rada a nasa roorfolox ía socio -económica e potenct-a
dos os desequilibrios territoria is c0mo consecuencia, 
vemos como as v ilas van tendo pouco e P<?UCO a sua 
especialización, asegún a especial ización da respecüva 
zona. 

Xa hoxe podemos distinguir as zonas onde serán 
aum entadas as indust ri as de enclave, por unha banda, · e 
agud izada tamén a desfeita do agro por mo r da 
penet ración dos monopolios. 

Situada así a vi la no seu entorno, va i ser a unidade 
poboaciona l mínimamente rentable prá oligarquía, dentro 
da selección de núcleos que darán vida ao modelo · 
territoria l que pretenden asignarnos. Da función de 
xendarme paternal e alleante a un tempo, de ser caixa de 
resonancia dunha cultura destinada a esfarelar a nasa 
cultura nacional, ao tempo que veciña comercial, pasa a . 
ser o "agreso r" que vai tentar anular á parroquia, en pra 
esto, e dentro da poi ítica de urbanización acelerada 
- fenómeno normal nunha colonia-, os plans urbanos van 
ser o instrumento. Uns plans, por exemplo, que. empezan 
po r lle darás vil as catro ou c inco veces máis chan urbano e· 
por ignorar ás parroquias como núcleos de poboación 
necesitados duns servicios mínimos, deprimindo máis a · 
pouca calidade de vida esistente. Engadiríamo·s que nunha 

historias de esmatadas. 

XURXO POMBARRO 

nacron soberana, no que o .módo de producción seña o 
capitalista, a -especulac_ión do · chan é o regulador da 
situac ió-n "dentro" áa cidaae,· asegún a capacidade de 
consumo, pro nurihá vila galega, · sometida a relacións 
coloniais, a. especulación .é o regulador de dentro respecto 
de fara, é c;lecír, a cancela, poisque establece certo nivel de 
consumo, nivel que somentes se conquerirá coa 
emigración_. 

Podemos definir a ~ urbanización na - nasa naci6n 
dacordo coa nasa dependencia: 

a) Esiste unha formación sociál e ·uns intereses alleos 
cjue actuan s'Obre dela. . . · .. 
. º· 'b) Unha sociedade rural que se ve sometida a UR 

proceso ·de urbartízáción, .co·ncentrandose iste nas capitais 
dos Cancel los. · ._ .... * 

c) Relaciór:is de dependencia entre o urbanizador e a ~ 
formación social dominada. 

Esta caste de urbanización conleva, por unha banda, a 
concentración de poboación, ou máis ben a creación de 
espacios pra concentrar a poboación, ao mesmo tempo 
que se afoga a esfarela o medio rural e, por outra banda, a 
aparición e aume.nto .. da activi·dade inciu'strial -non de 
industrialización-, sen que se produza un aumento de 
emprego. A ·urbanjza.Ción non é, s.inó[.Jim.o de ctecem_ento 
nas nacións dominadas. 

Como efectos podemos disting1Jir, xa máis ou mehos 
adiantadas no seu proceso de formación, as vilas enclave, 
as vílas paralelas, e achegandose ás segundas, as .vilas 
dormitorio. 

A~ vilas énclave son aquelas que teñen función de · 
envasadoras de materias primas e transvasadoras ··das . 
mesmas, · necesitando de pouca poboación e · mo i 

·especialLzada. · 
.. ..As vilas paralelqs aparecen dun xeito máis nidio; son 

,.. . 

• 

vilas de nova cre¡;ición qUe acompañan ás indugrias 
enclave~ con man de obr,a.' estranxeira é sérvicio.s prop 
mentras que a vila en sí non ten ningún .. (.Como e)(em 
abonda_ría can As Pontes de García Rodríguez). -

As Vi las dormitorio que nprmalmente e· simplifican 
nac~n . da cabalo . de núcleos xá esistentes e en funcióh 
grandes núcleos industria is· pra ·ac9ller á man ·de obr.a 
estes prectsan "polo día", teñen unha poboacíón que· 
desenrola nelas unha actividade productiva, . nin 
siquera consume_,n no seu entorno, chegando a. se conve 
r;unha vila paralela, al lea, estrana ªºnaso pobo ~ ~ - . 

. . 
Outro dos efectos da urbanización acelerad~:· no n 

país é o fe íto de que se están a xenerar sisterpas urb~ 
-lineaís _ao longo das nosas costas, xenerando un eixo 
'absorbe o desenrolo, ªº" mesmo . tempo que ' _prov 
despoboamento e atraso no interior. . .. · 

E xa por fin, e como apuntes pra unl\a solÜción 
poderíamos chamar urbanismo c;fe resistencia,. comprir 
certas medidas, con referencia nas de U RSS_,. e no p 
anticólonial arxelino, que conduzan a: 
' · a) Dividir a riació.n nas zon-as reais que a co'mpoñen. 

b) Desenrolar ás zonas partihdo . dos ,. seus pro 
recursos. : - 4 .. 

- c) Afortalar as comunicacións entre os núcl 
·peque nos e medianos. 

d) Leva~ a ener~Ja deica o última:_r(.éu~~ho .da .nací 
e) Fixar a po~ación nos seus-~Jugares- .'njltµtais 

res istenc"ia. . . ., . ., · :.. ·_ '· . 
f)' Elevar a cal idá'de da vida na est,ruc;fLira· tm:;:iL~co 

is.to comporta. . ~; · :::~ .. ,_ ;\ ., ·._,-. · 
_ . E Gon todo ) sto que as vi las e ·cidades gal.ega.( ter í 
sua tunci6ri, convivindo e sin agredir a.. toda:: .é) r 
parroquial qu~ form~ o noso país/" .. ~. · · "'-· -~ ··"··" 



ólito Agui.ar: 
ides a favor ou en contra? ... · 
entón ~asade. 
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Na "éasa grande" de Xanceda organizou os piquetes 
contra a fol ga_ do· leite. 

o ano 1904 naceu na Mezquita, nun pobo dH Ourense, mesmo ao 
da fronte ira con Portugal, Felipe Fernán.dez Garcí~, f illo 
s país económicamente pudentes, o boticario do pobo e doña 
arda. 
ipe Fernández, un nena dunha casa tjca, es~udiou primeiro en 
o e toga Filosqfía na Universidade compostelana._.Despois adicouse 
periodismo ea políti¿a, e viaxou pala Europa adiante como . 
ipe Fernández Armesto ou como Augusto Assía. 

RT A ABERT A A ALJGUSTG ASSIA: 

íster contanos cando 
o de pa:so pra Rusia, . na 
casa en Berlín, aló polo 
1932. Al í estaban t a mén 

ejo, Sadame, e ve-ga, 
bros do Buró poltico 

do .. Partido . Comunista de 
España. "As convers?s que se 
mantiñan naquela casa eran 
sobre da situación poi ítica 
do 'Partido e cu e~ tións de 
dirección dp mesmo". Augus-

. to Assía era daquela o enlace 
entre Gabriél ~eón ' Trilla, · 

(delegado do PCE na 1 nterna
cional Comunista que tiña a 
sua sede en Moscú) e a 
di rección - do Partido q ue 
residía en Madrid. Hoxe 
nin guén s~be cal.. é . a 
ideal ox ía de don Felipe. Os 
qué traballáron con el na sua 
finca de Xanceda, chámanlle 
fascista, ~omenencias todos 
os veci ños de Almei ras , onde 
tamén foi propietario dunhá 
boa lei ra cun,ha boa casa; .. o 
seu primo Antonio Fernán 
dez Otero di "cambea igual 
que cambea ~ o sol"; · Pedro 
Quin di mil, un ex-traballador 
da ·sua finca-, e antes de que a 
mercara don Augusto caseiro 
naque! 1Jgar, "teño escoitado 
-dí- que foi do ·. Part·i do 
Comunista e que tamén foi 
periodista . de Falanxe". .O 
señor Pedro non se estrana, 
"porque co peito que tén é 
de· calquei ra cousa". Xosé ," 
outro caseiro do mesmo lugar 
de Xanceda, que cos . seus 
setenta an-os vive agora .en 
Culleredo-Qutei ro, pensa que 

non se pode ser --... máis 
maleducad.o: .eu tiña semen-

De enlace do PC en Berlín a propagandista de UCD na prensa: 
"c-0 peito que ten é de calqueira cousa". 

tados nove ferrados de trigo ~ 
el meteu o ara do e listo, e 1 

des p oi.s, por derri ba , ven me 
mete r medo po rque tiña 
~nha pistola" : 

XA NON ME GUSTA 
SUAREZ 

"Eu, _di don Felipe, fun 
sernpre e seguirei a ser 
liberal". Nas pasadas elec
ción s do 1 5 de x un i o a s ua 
muller, María Victoria Fer
nández-España, saiu diputada 

·. p'or 
1
Alianza Popular e el, 

nembargantes, parece ser que . 
por ·amista de con don Eu 1 o
x io G. Franqueira (quizabes 
porque teñan '. traballos afíns), 
apoiou a UCD. Pero agora 
está descanten to coa Xu nta 
de Gali ci.a "eses· son uns 
fascistas que a min , que 
es ti ven se mpre poi a Au ton o
m í a, fanme desconfiár del a. 
A · mi ña mulle r -engade~ 
tivo ·que sair de ·ahí". E dpn 
Augusto fixo alusi.ón neste 
momento a obra de Victoria _ 
Ármesto · "Galicia. Feudal" 

grandes louvanzas, obra 

que o historiador Barrei 1 o 
Fernández califica de "autén 
tico vilipendio pr a o rabo 
~alego". Non conoce a 
Raphael nin a Man o! o Esco
bar ... quer que todos os 
1 abregos teñan un water pa 
casa... Xa non lle gosta 
Suárez, 1está en favor das 
Autopistas e de que estud ien 
periodismo poucas mu'lleres, 
organizou piquetes con'tra da 
taiga do leite "ainda .que, 
nesta zona somentes e u gano 
cartas no leite", dio, "porq ue 
teño un ~a empresa moi ben 
orgai za da; os outros, cos 
subsidios dos catro oµ cin co 
vellos . de . cada casa, 
man' ten do as vacas,,. 

Nunca leí a Nosa Terra. · E 
como, "yo, que comparto la 
profesión de periodista y 

· 1 abrador", agachado detrás 
das si lvei ras vix ía si trabal lan 
o u norf' os seus obreiros. No 
der·radei ro nada!, xa despois 
da NoTteboa, un rapaz 
estudíante de calquer curso 
de periodismo vai l,le fa ce 

· unha e ntrevista: 
ra. 

- Dor 
- Sí, 



'CASA GRANDE" 
E XANCEDAN 

- Don Felipe ... 
- Sí, dígame, dígame .... 

oís mañan vés á unha e 
edia e xantas con nós. 

Don Felipe instalous pri 
iro en Almeiras, Coruña, 

nde mercou unha casa coa 
ua harta, da que hoxe é 
ropietario .o seu cuñado 
nti a~o Rey, director-xeren -

e de "La Voz de Ga.licia'', 
or perto dun millon duas
en tas . mi 1 pese tas, e a dq u i ri u 
amén o 1 ugar da Marisquei ra, 

1 

endéndolle parte .do monte 
emp resa Kelsa, xa por uns 

rh millóns, e ·O Estado 
eu lle unh a subvención pra 
ontar unha granxa e facerse 

on mái s terras. Al í f í xose 
u.n socio, Gelas.io · Esmoris 
anedo, e xa cando os 
anchados montaron o mata
ei ro, mercáron lle todas as 
erras. 

"El era , un home moi 
esconfi ado -canta Antonio 
artínez , veciño de Almei- . 

as. "As mañáns bai ·xaba a 
ixilar o leite e ao romper o 
ía víalo .polos carreiros que 
asaban polas leiras dos 
. Pero ioll.o!, que 
1nguén 1 le pasara poi as . 

Oe Almeiras ,foj .. ~ pr:a , 

Xanceda e mercoulle un luqar 
aos Maroños, un peque-no 
pobo traba l lado por cinco 
caseiros que menos un o Sr. 
Aguiar, todos os rnáis qu Cla 
ron na rua. · Manuel stá 
casado cun ha señora, Car
men, qu ( in os se us 
propios cuñado e o que sed í 
por toda a zon , terá tratos 
con· don Fel i ¡v, razón que 
abonda ¡ ra ¡ue non somente 
non os botara, senón que l les 
dei xara a casa gratis e rnáis 
unha harta, e á Carmen lle 
pagara un Salario pra que lle 
coide os cans,· lle · faga a 
comida e lle limpe o chalet. 
Eiqu í h_ai unha estructwa pra 
unhas 250 vacas onde,, cun . 
aspecto feudal, vive parte do 
ano Augusto As.sía e a,....outra. 
parte doña Victoria Armesto. 

"Cando ela vén, il vaise" 
dinos unha veciña da 11casa . 
grande" · de Xanceda . "Non 
pensas más que nas vacas", 
era ·unha resposta con certo 
tono de bronca que a 
ex-di putada lle daba ªº seu 
,na.ricio dediante dalgún em-

. pregado e que, ademais, 
servía de despedida. 

O XANTAR 

-Pilar, qilla a Carmen que 
prepare a comi:fa, pasamos 
xáiltar:! 

Votando prás Cámaras Agrarias . 

. Pilar: é unha .. moza que 
. semel la perto de 20 anos, 

vestida co mesm9 uniforme 
que a -Carmen, tratando ao_ 
periodista de señor e aten.
dendo aos seus ieaprichos, 
sirve a comida na mesa_ 

, - l'E o teu nome-c_prrapJeto 
como-é? 

- luis Loureira. 
- lEres da Cruña? , 
--SL pero os; ri!íeus abós 

-son de B-oveda e cando non 
-estou en Madrid, sempr_e vi~o 
con eles. · 

- lGustache o -caldo? 
- Sí, pero que non seña 

moito. 
- Este é viño de Monte

rrey, da miña terra. iPilar, 
Pilar! , trai un tapete - pra 
poñer debaixo do vaso, senón 

1 hache reñer a señora .... oiche 
té onde van se meter moitos 
galegas que estudian periodis
mo? veñenme aH pola casa 
moitas mulleres e eu rían sei 
onde pensar colocarse, por
que tí sábes que a mutler é-
diferente, aínda que hai quen 
dice que son menos fol lone
ras ... Mira .... esto é pavo. 

-Como dí vostede, lque é 
diferente? 

- As mulleres son nenas 
fo11oneras, bueno, a -casa~a 

. rebelde non hai ,quen poida 
co·n ,eta. 

O señor Aug~sto Ass{a 
chegóu dunha vez á Mezquita 
acompañado dunha señorita 
que asegún el era , xudeo-ale
rnana. Podía ser ou non a · 
fil la do diputado sociqltJemó-

' Crata coa que vivía no .ano 
32 en · Berl In; agor-a é 
a~ompañant~ doutr:a señorita 

~ xa dende hai tempo e coa 
que tén outro fi llo, "el é o 
que hoxe leva a tutela 
admin.ist~ativa desta pequena 

· empresa, e se non e tivera 
-dí don Felipe- eu. tarnen 
perde r la .cartos no leite". 

Perisa · que son rebeldes as 
. mu lle res -' porque a su·a in-

ten ~¡ ón ao casarse por 
segundas nupcias non debeu . 
ser outra - díxose que a de 
ser di re.ctor de "La Voz de 

- Gali cia", -ao n¿n ter·· conse-
guido o ser de "La Vanguar-~ 
día" de ,~arcelona, e nEI 
Aro:J'' 1 aquel , periódico · 
óurensán da falanxe que non 
tén nestas .d~tas prestixio. 

-Gósta~he o pavo, Luis. 
P"ar, tr<Jínos viño tinto, 
tamén é d~ Monterrey. 

UNHA VEZ PASOU 
PO_LA ME:ZQUITA 

Cando fala de Monterrev 
fá1a da sua terra. o alcalde da 
Mezquita, cando decide · o 
nome· do colexio, lémbrase 

- dun amigo do Franqueira, 
_ Augusto Assí. O pobo.I 

de contado, pensa e 1 émbrase 
de qu~ era o fülo do 
boticario que unha vez pasara 
por al í cunha moza ao millor, 
"tan estranxeira como moitas 
outras, cecais nunca unha asi 
vin. De nome era Gerda". 

''Ben poido ser el - di Uf'I 
veciño da Mezquita'- pois. é 
periodista o que nos. fixo o 
colexio, xa antes :-· facían 
malabarías co contrahando11

• 

A sua familia era rica, despois 
"o pai morreu na fonda do 

~ . 
Pepe-~~dron e agora son coma 
todos . ~·. 

Coma todos non, di don 
Felipe porque as míñas tías 
agora _son 1 coma calquera, 
teñen · pra matvivir pero 
tiveron o prime1ro coche que 
se moveu na z9na. lGustache 
o año? . 

-Sí, quera botar un -
pouco. 

-Pilar:, trainos pan e diJJe a 
Carmen que nos trai·ga café 
¿non tomas? , de.ixa logo. 
Pois de verdade, eu escorrien
cei a escribir aquf no Puebto 
Gallego,_ facía u'1ha páxina 
univers1taria que tivo un gran 

ésito. - Lo_go 
Alemania, no 29, pra s 
lector éla Universidade, em 
cei a escribir en HL 
Vánguardia" pra, rleconta-:1 
pasar xa a redactor com 
corresponsal no estranseir 

-No 1933 estiben en LQn1r 
e foi onde me decateí que u 
periodista podía ser sinceir 
e independente. Tí sabes be 
que Franco nunca lle abrigo 
a ninguén a que lle fixera 
esos eloxios que lle facía 
esto ·eran eles porque 11 
daba a gana". 

O noso personaxe, ne 
bargantes, deben ser obfigad 
a publicar en "El . Arco' 
porque tal é a xenreira q 
amasa ter~le aos seus artíc 
1 os que non os nomea p 
nada, articuios como "Plebi 
cito en Austr1aH, "Desapa 
ción de' Estado-cuña", ºN 
vil.le ChamberiJai'.', "Estru 
tura y Carácter del Gobíern 
jn gléslJ .... 

:_Bueno Luis, moitas gr 
cias pola visita e non pens 
no periodismo · gaJego, q 
ese é de poucos cartas. 

.. Lrns CELEJR 
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·DOS COLETAZOS· DO ESPAÑOLl.SMO 
AO MITO DA -.UNIDADE 

Cando ainda resoan por toda a ·Galiza politizada as 
<;apit~ció~s feitas polos partidos _españois · .dos .~eus 
rvidores, mellor dito ex-serv.ldores, galegos, que : sen 
iramentos de clase algunha como era de supor foron 
spexados, lanzados, desbotados airadamente, das filas 

partidos · españolistas UCD e PSOE .polas respectivas 
reccións, prati"cando o mellor centralismo burocrático~ 
rente a estes partidos, o eleitorado galego,. de sempre 

eio aoque non sexan os seus verdadeiros problemas, ven 
se atopar frente a solucións que tentan supoñer un· 
orzo de coordinación dunha posibel p_resencia real de, 
rtidos galegas, isto é, non sucursaristas como alternativa 
.nte ªº ce11t.ralismo españolista~ . r . 

Os ·coletazos do españolismo gue representan as 
puraciÓns feitas tio PSOE e en UCD -no PC.G ñon --é'· 
ciso ao ser sucursal directa do PCE andarse con táis 

eracións desprestixiad~ras, aparte de q·ue o Partido 
cisa unha implantación que n.on ten na nosa Terra, · 
smo aínda existindo. a central CCOO con certo peso 
e algun bon amigo como Torres Oueiruga conside~aba 
forma dubitada un fracaso do posibilismo, en ártigo 
bl~cado en "El Ideal Gallego", non son senón o 
ultado du'nha poi ítica centralist~ e españolista do máis . 
rente. Xa Múgica, cando eu andaba metido en poi ítica 

s tempos do franquismo se m¡;>lestar.a en decirme que os 
ia,listas pactarían somente con Cataluña, más nunca 
ex.amais con Galiza e Euskadi. O que .non explicaba 
gica era que con Cataluña, rica e triunfante, pactaban 
r presión da propia Internacional socialista, donde os 
aláns tiñan influencia desde sempre no funcionariado 
a organización e que os alemáns non estaban dispostos, 
como organizacións internacionais -LEASE FMI, 

E, etc .• eurocomunismos incluidos- a que na Península 
rica houbera máis desestabilización do estilo , da 
uguesa. Nos foros internacionais -do capital interna-

nal claro- así se mostraban coincident~s de~de - un 

gi Longo ou Carrillo, até un Felipe González e un W. · 
ndt. España tiña que ser diferente e así o prometían os 
res do PSOE, PCE e da democracia cristiá. O único 
blema de fondo era se a Monarquía como saída ao 
ime de que nacía podía asimilar sen fortes abalos esta 
ci ón ou se serviría pra institucionalmente facer a 
ertura desa operación, contando coa apoiatura total á 
ra ~e Juan Carlos e dootra banda ao partido 
emamental, .preparadó ao efeito pra levar a termo o 
sito, o pasamento, sen causar graves problemas, 
etivo pra o que naceu, ben ~sesorado. o partido de · 
D. Era o alborexar da ruptura pactada e da 
·sol Ddación do máís enxebre. españolismo contra a 
ibi lidade dun Estado federal moderno e eficaz que 
era recoller a ampla problemática da realidade 

. inaracional da Península. Era doutra banda, provocar 
xacerbacióo do nacionalism9 violento contra dunha 
:ut ura estatal que con novas formas irrumpía na 
oria pra volver a oprimir e asoballar, reducir a 
rd de de povos e nacións, de homes e mulleres, de 
all adores e ·camadas populares. · 

1" 

X. L. FONTEN LA 

' ·¿como reaccionaron os grupos poi íticos galegas e o 
mesmO- eleit~rado, logo da brutal abstención no referendo 
sobre unha Constitución españ-ola, confu~a e ambigua:· 
prolixa de .máis e que enxerta un · corsé forzado sobre unha 
realidade plurioacionaf e social varía? 

Inicialmente co esmoreceme_nto e a derrota, agás a 
excepciqn ~~s organizacións qye tiñan- certo asentamento 
real nas ma5as popúlares, a niv_el de asamblea, intersindical 
e de partido, a índa que posibelmente sen in~idencia 

noutras camadas sociais existentes na nosa Terra: un éerto 
capitalismo dependente e determinada burguesía interme
diaria, funcionariado do Estado, etc. Estes sectores nunca 
pactarían en principio coas carnadas populares, cu ios 
intereses son totalmente contrarios e opostos. 

Fracasdo o posibilismo nos partidos españóis, 
devoradores das suas "bases" cando poden crear o máis 
pequeno problema, os P.artidos . non sucursalistas gaiegos 
teñen en .principio campo libre pra poder actuar, e mesmo 

· lanzarse a proxeccións eleitorais. 

· T endo en conta o sistema · eleitoral totalmente 
desproporcionado (método Hondt · en beneficio · dos 
partidos centralistas.tratos desiguais para os partidos das 
Nacións do Estado frente a eses partidos estatais Uéase 
defensores dun Estado unitario), restric~ión nos medios de_ 
influencia no eleítorado: radio, TV., .capacidade financie i-

ra apoi~da desde o exterior, etc:l e contrario aos partidos 
gaiegos, calquer .opción unitaria ou converxente que ·evite 
a división ·ao eleitorado e clarifique as posicions galegas, 
dunha prJI ítica galega real frente ao ·españolismo e o 
centralismo pode ser evidentemente positiva. lsto non 
quer decir que haxa que manter contra toda idea racional 

Estes coletazos españolistas de UCD e máis do PSOE, -Galíia está dividida eri cláses sociais antagónicas que non 
s conseguintes 1 defenestracións de po5ibilistas co'n. poden converxer de lnmediató nuo proceso unitario e 
paxe galego, eran necesarias pra e.vitar que o problema . desde logo non todas tampouco a longo prazo'7" a unidade 

Nacionalidades co~lese máis forza en intrés en que de todos os partidos. Existe nisto unha mitificación da 
atar a operación encetada. co apoio internacional unidade, dos galegos e dos partidos, pois é e~idente que 
as·e· o de antes FMI, CEE, etc. eurocomunistas .mesmo unha soia alternativa gaÍega_non aéadaría a apañar 
uidos..:._, · é. urxente. Niso coincide . a · ·io"sti.tución ·.: toda5 as diferencias ideolóxicas existentes que son reflexo 
árquica, os partidos centralistas de apoio internado- de. diferentes intereses de clase~ Som~nte con carácter 
e mesmo os poderes fáctivos. A pro~l"ia" Eirexa . véuse ·~· c9iuntm:.at pódese pensar desde unhas perspectivas de 
ada a ter que-dar unh~ opinión sobre o tema. nos intr.~s- · · sóciolo.x:ía · eleitoral que todo o eleitorado vai acudir ás 
cados. ,incluso nesta ocasión ele«:toraL .'CQnsolidada 'a .. fumas a .. vo~ar unhq_ soia alternativa, c<;>mo ~e tora dar o 
t· formal a fQrma de Estéiclo e . atrru:icando -·coas .. - voto< a . ·4~ 'partido único, agás as exé:epcións de perigo 
nomías o proceso cara un Estado federal reducidos . comq ea-so. de guerra, destrucéión da comunidade etc. 
~iona_lismos e o seu norm~I cÍesenvolvim'e~to ca~a e~a . . . . 
a solidaria de Estado. en tempo de .eleiciÓ.ns os As i a~_ cousas. a unidade "únicá" tería un va!or pra dar 

. · ,.~ españóis non r:c en ser máis consecúentes· cós .. uriha . '" .·t tal a to.de ) '.) . olismo, de-sr1., • , ' . . 

. :;.-~ $; que represen!;-.:-: ;::-;.-n pod~ por meil~ ~e gai:-a~tir '. as fá ~--:-:-::; '7~ . - -~ -::idades, ; , .. ..,.:·-· -.. - ,;te sen s i o~ -- i : _ : ~~ "' 
-fre-nan calquer impulso social a aqueles Cle . qúen . algunh~ é ·cuns . pontos reivindicativos prO'fundamente 
en ·os medios pra funcionar. Mentras •. ·o· p()vo "-sís:itese~ -'. na~ron_a11stas.' e radicais, más non evitaría as contradicións 

trado e -en§lanado, as clases traballadoras é :popóla·res . rdeol~x,icas inerentes a todo _o corpo saciar que nacen 
drdas e a irberdade mantida somente~a nivel fÓrmal mesmame~te das ·contradiccibns saciáis e de clase, · dos 
o no ámbito personar como no sociat~ Non podía se;..... confüctos· de intereses. Se nas actuáis circunstancias esa 
os. · :- ·" ~ -\mrdape.· ,:'ú'nica" pode resültar un mito o q~~ sí 
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eleitoralmente é pos1t1vo é tentar evitar calquer división 
do 'efeitO.rado frente a opcións galegas, procurando 
reconvertir coiunturalmente a maior parte de opcións 
poi í-ticas posíbeis, coa maior coincidencia de ·intereses de 
clase. O proceso en Gal iza non fqi así endemal. 

As Linicas entidades poi íticas non marxistas frente ao 
ele1trn ado, a AN- PG e o Partido Galeguista, van en blocas 
diferenciados. As demáis opcións UPG (marxista-leninis
·ta),. PO!J. {marxista) e PSG (marxista) tamén casaron en 
diferentes compartimentós. Reducíuse evidentemente o 
fr°3ccionamento das eleicións do 15 de xuño do 77 desde 
unha perspectiva galega pra o eleitorado na nosa Terra, 
más non ficou esclarecida cada opción frente ás camadas 
sociais que representa cada ideoloxía. lsto vai pesar no 
momento de emitir votos, aínda que sen dúbida o que 
máis pesa é que unha vez máis se quer facer unha 
democracia á española, isto é, con campañas eleitorais de 
corta duración, as máis cortas do mundo, pra que o 
eleito_rado non poida ser informado debidamente e votar 
en consecuencia. De durar a campaña somente tres meses 
máis, o resultado das eleicións _sería totalmente diferente, 
agromar ían os conflictos sociais á superficie con toda 
daridade e se apresentarían con forza, coa forza que teñen 
as cousas reais, os nacionalismos, demostrándose que as 
normativas xurídicas da Constitución tentan deixar atadas 
e moi ben atadas moitas cousas que somente unha verdeira 
democracia permitirá resolver axeitada é normalmente. 

Aínda así, o eleitorado galego que vai querer votar 
galego, isto é, non votar a partidos centralistas estatais e 
-votar unha poi ítica galega fe ita polos galegos e pra · 
defender Galiza como· comunidade nacional vaise 
encontrar con duas alternat~vas diferentes: a do BN-PG, 

~ (que recolle as programacións poi íticas do ConseJlo de 
. Forzas Poi íticas Galegas e preconiza unha lo ita a todos os 
nivéis pra desde o Parfamento español, a Xunta de Galiza e 
calquer outra institución .. -Concellos, etc- tentar 
reformar o Estado español actual, tanto en canto a sua 
natureza -capitalista- como canto á sua estrutura 
-anitarista-, cara un Estado federal e socialista) e máis a 
de "Unidade Galega'', que preconiza a admisión da 
legalídade constítucional española e a loita pra conseguir 
unha autonomía acaída pra Galiza dentro do teito da 
Constítución española, sen se pronunciar específicamente 
sobre a natureza e a estrutura do Estado. 

. A nivel das idéotoxías que representan os grupos 
poi íticos de cada coalición a diferencia é tamén notábel, 
pois aparte da diferencia entre grupos marxistas e non 
marxistas, está claro que para o eleitorado as alternativas 
son diferentes. Dunha banda, desde unha perspectiva de 
sociolox fa eleitoral (comportamento do eleitorado) está 
claro que os votos que non apañe o BN-PG p. ex. e que 
irían a partidos españois irremediabelmente ou morrerían 
na abstención ou fórmula semellante (voto en branco sen 
papeleta, nulo, · etC'} podQn atopar a sua saída natural, 
galega, na coa!ición "Unidade Galega" que poi a sua 
composición ten o seu propio eleitorado que posibelmente 
non votaría BN-PG nunca, por representar · unhas 
concretas dases sociá~s. 

Esta hipótesis sería moito máis real se houb~r 
condicíóns, de igualdade dfi! oportunidades , (acceso aos 
medios de comunicación, · capacidade financieira igual, 
etc.) .pra todos os partidos que concorren na nosa flación 
galega. Evidentemente os partidos español is levan a parte 
do león, a í nda que non a razón e os partidos galegas están 
en inferioridade . de condicións. Precisamente esta 
inferioridade·:-reflexo da .inferioridade a que nos somete o 
Estado español, aos galegos e á no~a Terra- é a que obliga 
a pensar que o . e•eitorado realmente. galego, patriota, 
votará ·partidos galegos e votará a aqueles que pense que 
S\r. . r.fr; C0'.1 SeCU •"i ~ · S on máis ~ <bili a 'Í eS r ' 

\.-.:-. ~ i:•:_:;:;:- unh;:; p ' ~. f ::'":a na-1io nali.·1 ;;+, is10 é "!2iega ..... 
popu1ar. 

Así pois; entres os coletazos do españolismo e o mito 
da unidade anda a cousa. O importante é que os galegas 
saibainos votar. Votar aos · nosos representantes nunha 
prática .realmente gatega. 
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PAISES CATALANS ;. 
. . . . 

-ertas not1~1ets ·- pra · . . . -
animar a campana 

EMILIO VE.IGA 
1 

A campaña electoral estaba a 
pasar sin 'pena nin gloria, un 
diría que con máis pena que 
.91 o ria, sabor de todo pra o 
ciudadano que se ve agredido 
poi a multicolor "publ icidade" 
electora l, a xeito de campañ a 
" lava máis branca", que non 
outra cousa di a publ.icidade 
electoral en Catalunya. Alguén 
debía pensar ·que no país dos 
macarróns as pastas estaban 
tristes, decidiu poñerlle doble 

, caldo, e descolgouse cunha 
información no madrileño "El 
País", no que se acusa ao 
ex- diputado soc ia lista por 
Lleida, Josep Pau, ele agJch ar na 
sua casa a algún 'dos presu ntos .. 
autores, concretamente a Mon
serrat Tarragó, do atentad.o n·o 
que morreu .o ex-alcalde Viola . 
Josep Pau é nas presentes 
eleccións o candidato número .un . 
do PSC, por esa ·circunscripción, 
e interpuxo querella criminal por 
calumnias contra do director do 
diario ·"EI País" e o redactor da 
información. A cociñeira diste 
pisto den podido, sin dúbida, 
facer tr.emar a campaña con iste 
doble caldo. CI aro que hai que 
preguntarse a quén beneficia iste 
caldo. Pintar agora a imaxe dun· 
.orne corrupto no caso -dunha 

pe rs oa que loitou contra da 
dictadu~a fascista, en tanto qu e 
outros que a mantiveron e 

' cebaron , pasan po r ser os má is 
i"' onrados do mundo, non deixa 
de <>er curioso. E moi to nos 
s0 rnella que o p is1 <1 saíu c;a lad 

iNon hai que.no trague! 

AS CANDIDATURAS 
PRA MUNICIPES 

Cando a írida ·non l"tJ mato u a . 
campaña · das lex isl at ívas, xa 
están rematadas as can did atu ras 
prás muni.cipais. Ningún partido 
puido cubrir a totalidade dos 
municipios en Cata!unya, e entre 
os que máis presentan, están 
Convergencia · Democrática e 
Unió Democrática, PSC, PSUC 

. por iste ord·e. En Bi;ircelona, 
dazaoito listas aspiran a obter 
alcalde, sobranceando como 
poi íticos conocidos o ex-con
sel ler da General itat, Narc ís 
Serra., socialista e o ex-diputado, 
Carlos Güell, dos centristas de 
Cat'alunya. Os outros cabezas de 

1ista son ·técnicos e segundóns ., 
Narc ís Ser ra, tal e como 

de.cidira o Consell Executiu da 
General itat a· petición de Tarra
dell as, preseritou a sua dimisión 
no Consell Executiu de luns, 
dazan ove de febre i ro, · no que se 
tratou a sus dimisión, aceptada, 
o presiden1~ pediu que constase 
na acta éi felicitación do Consel 1 

polo traballo positivo e inteli
xente que Narcís Serra fixo no 
depar~amento de Poi ítica Terri
torial e Obras Públicas. Ao 
rT1esmo tempo, Tarradellas gabou 
a adicación arreo · do conselleiro. 
socialista. Claro que ao millor, 
algún d iari o de Madrid descub re_ 
que Narcís mantiña relacións 
cland µc;ti nas ·coas ratas subvers l
'ª' da alean uri llas barcelon sas . 

Comunicot del Psaíi-Provisional 
deis Paísos Catalans sobre 
les eleccions 

Nosaltres, independent1stes socialista. Tates les candidatu-
revol ucionaris del Psan-Provi- · res que es reclamen de 
sional deis Paisos Catal ans, · l'alliberament nacional · són 
després de valorar detinguda- confuses i vacil.lants, i han pres 
ment la situadó de l'indepen- compromisos amb les forces 
dentisme a casa nostra, hem sucursalistes. La prava més 
decidit de no presentar-nos a clara d'aquesta poi ítica confu-
les eleccions · al Parlam.ent sionaria la tenim en les aliances 
espanyol ni abonar cap candi- que ha establert el BCT-PSAN 
datura per les raons següents: oficial· de Xirinacs (BEAN)-
1) L'independentisme als Pai- amb el .POG ¡ PSG de Gal icia, 

·sos Catalans encara no és un el Conceyo Nacional Astur, el 
cos social prou. actiu i ·Partido Socialista Andaluz o el 
organitzat amb una consciéncia Partido Soci"alista Aragonés, 
poi íti.ca elevada; 2) L'indepen - marginant, aix í, les forces que 
dentisme als Paisos Catalans, en lluiten a Euskadi i Gal ícia per 
aquests moments está confós i la independencia i el socialis
greument dividi~ poi íticamen - me." Aquesta poi ítica confusio-
te; 3) L'indep~ndentisme no té naria ha culmina:t arnb el. 

. encara Un . prG}e-c:te poi ÍttC· SUport . .cl()aat a l ', ~a;fK;.t<) ' 
,t;>.r_opi :. org_an'iti#. ' .. elit{oot ttet ' t:ui]úKtH~o -'.E_ ke-rr~~~j .v"i--

.. prbl~ctt; :aut.o~ ~1 ·-~;~~P.a»v;i!f, ... ;p{~:en~~~i-O ·,,ª aat:~~ ~ .. -~r~ 
En aquestes cona1c'IOns, nasal- sentac10 que consld'érern u.na · 
tres, independentistes revolu- intromissió poc correcta en la 
cionaris catalans, considerem el poi ítica catalana. 
marc de · les eleccions al Els independentistes _revolu~ 
Parlament Espanyol com un . cionaris deis Paísos Catalans 
marc de lluita cont_ra l'autono- manifestem que, pera nosaltres 
mia s'ucursalista ·i en defensa el · Bloque Nac ion al Pop.u la r 
d'un progr~ma nacional popu-. Gal ego a Gal ícia i. la coalició 
lar. . Herri Béitqsuna a Euskadi, 

En· aquesta perspectiva consi- !ligada a !'alternativa de la 
derem que no e·xisteix ' cap KAS, són les coal.icions que 
partit ni coalició electoral representen l'estat actual de la 
(inclosa l.a presidida per l'ex-se- lluita deis seus pobles pel sue 
nadar Xirinacs i formada pels alliberament nacional i so~ial i 

.partits BCT i PSAN oficia l) que així pensem dei)<ar-hb ciar en 
ofere ix i unes garanties ciares de el curs de les nostres inte rv n
defensa de les aspiracions i cions poi ítiques. 
necessitats del poble treballa- . Oficina de Premsa del Psan-
dor catalá .. en lluita cap a la Provisional deis Paisos 
independencia i la re volució Catalans 

~ APatíá. ~ . r'epr~.sión 
'. 

A esprei ta da decisión 
do xuez de ·Gas"teiz, Siro 
García Pérez, pra ce(ba'r 
a Mónz_ón , e qespois de 
pasar a disposición 
¿<udicial aos trece detidos 
d~ Herri· Batasuna en Madriq, . 
presuntamente -relacionados 
cons activ idades de' ET A 
.(militar), ·continúa a 
campaña elec_toral e a 
campaña contra de-.' l(fA ~ 
ei:n.prendida pola- tfol-icía. 
Novas deten ci óns eri 
Gastei z e Bil bo, ·así 
como a localización~ dunha 
presunta "cárcel del , 
pueblo", fo ron os 
re ali zaci o.ns da -
poli-cía ista semá. 

HERRIBATASUNA 

Nun ambienté de espectación 
e conquerindo, a pesares da 
apatía xeral ,_riumerosa asistenci a 
aos seus mitins ,. está desenrol an
do a S!Ja campañ·a Herri 
Batasl.:lna. En me<;iio da polémica 
entre· sectores do · KAS e 
asamblearios, raacios a tomar 

· parte nas eléccións xerais, Herri 
Batas una conqueri u unha asis
tencia~e cáseque TO.OGO persoas 
ao- mitin . celebraeó no veJódro
mo Anoeta, o pasado domingo 
18. O día ante'rior faCíao 
Eus~adi ko Eskerra, con bastante 
menos asistencia e centrando ó 
tema na loita polo ' Estatuto. 
Herri Batasuna, pola sua banda, 
entre berros de· a poi o a ET A 
(_militar), baseou ese mitin na 
loita antirepresiva. No proiecfo 
elaborado por Herri Batasuna 
fálase dun "Estatuto" que non 
se presentaría en Madrid, e que 
parte do dere.ito de autodetermi
nación do pobo ba~co;· como 
única saida aceptable pra ista 
coalición. 

AVISOS E 
REIVINDICACIONS 

o pasado día 17, Jesús MolE;!r.o 
Arregui, encargado xeral de 
Construcciones Arregui, foi tiro
teado na~ pernas por. membros 
de ETA (político-militar), "co-

, -0 . avj.s._(} 1 · ul,ac.( , 
. ' - • • " • ..~ r.!'-, 

". 'qtléfo1:f~,r~f _ .. (). n~ 
señor Molern. -Por: outra 

banda, concluiu, tras de cáseque 
un mes · de folga, a loita 
emprendida polos traballadcires 
de "Limpiezas el Sol" . Polo :que 
parece a solución do conflicto 
viuse acel~rada tras da interven
ción· de · ETA (poi ítico-Militar) 
nunha ."visita': efectuada á 
xerencia desta . empresa. Un 
membro da central sindical 
CSUT, Gabriel María Treticore- . 
na, reacci onou di ante de tales 
feítos, calificando de infantil a 
actitude · de ETA (poi ítlco-mili- · 
tar) e lembrando a ista organiza
ciQfl, .que faría millar depoñendo 
as armas . 

El A (militar) e os comandos 
autónomos prosiguen asemesmo 

MAi ALOE 

· Sigue a campaña anti-ETA. 

· a sua _actividade armada. ETA 
' (mil itar) reivir:idicaba, ist e. sába

do, a marte do tenieQte co ronel 
Se rgio Borrajo, cun tiro na nuca 

en Gasteiz o pasado día 14, 8 
lembrando outravolta os pu ·1tos 
do · KAS.· Vernes pola noite , 
morr ía tamén dun tiro na nuca 
un · ex-guardia civil en Ermua. e 
actualmente xefe d·a Policía 
Municipal de Munguía. O · co
mando autónomo de apoio a 
ET A (mi 1 itar) "Antton Campi
llo", reivindicou esta mprt~. 

"EUSKADI SIOUX" 

Saíu por fin "EL.1skadi Sioux", 
publicación humorística quince
nal d~ vintecatro páxinas funda
mentalmente en espáñol, pra 
desdramaüzar _un chisco . a vida 

· cotiáen !;uskacli. A revista está 
formada pm dazaseis redacto.1 es 
coordinados por José María 
Agi rre Alcalde; e · canta entre 
redactores e colaboradores -a 

·Vicente me.ztoy, Rafa~! Caste
:"" Cado -

e outros. Nis te prim~ir ci númei o 
inc lL1e •11 notici as de ¡:i ctu al1clacl1 
recol .lidas en seccións 
"Txapel a Times" e 
Nastai", un. reportaxe sobm do 
tra vestís en Bilbo, unha entrevis 
ta de_humor con Mario Onaindí 
e unha fotonovela do". secue,str 
do Papa polos nenas .d 
operación Plus-Ultra . 

A revista, p1~esentada baixo d 
lema "o .t~1-ror · do cotián", 
pasado día 13 nos xardíns d 
pazo de Ayete, en Donosti 
afirma · o punto de t1nión do 
seus compoñen-tes: a "pasta", e 
o seu punto de partida: "u 
balón de osíxeno .. nista po 
tantos · costados asendere-ad 

·abertzalia". Afirma iguaímeht 
l'a cachondez, . en fin, de antig 
conocida do seu personal, qu 
vive a sua inserción en Euskadi 
de xeito chan alonxados de t9d 
intención redentora ou salvatriz 
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China necesita probas 
de forza 

J.J. NAVARRO-Ll:'ATZER MOIX 

O pasado sábado, día 18, a República Po p u lar China 
encetou unha acción ofensiva, de proporc:;ións deica 
agora desconocidas, contra da República Demo.crática 
do Vietnam. Cáseque 300.000 soldados chinos, apoiados 
por tanques, avións e artillería pesada penetraron 
dez kilómetros no interior do territori.o vietnamita, 
ao longo dun frente de máis de mil ki lómetros. 
As características formais de invasión alarmaron 
á prensa .internacional, qJe ao día seguinte 
presentou o feíto con grandes ti tu lares, aventu rancio 
nalgúns c:;asos co nxeturas e neo 1 du nha posible 
uuer ra nuclear. 

Nembarga ntes, aos dous dí as 
la invasió n, o viceprimeiro mi-
1is t1 o chino, Ten Siao-Pi 119 , 
untualizou o verdadeiro alcance· 
a maniobra emprendida polo 
eu exército na fronte ira con 
ietnam: "A · nasa ofens iva con

ra do Vietnam será de t ipo 
imitado, e non sevai espal larde 
ingu nha forma". 

Pra comprender o verdadeíro 
enso da invasión china, hai que 
emo ntarse mo_i atrás no tempo . 

A fronteira atravesada o sába
o palas tropas regulares da 
epúlD lica Popular é motivo de 

isputas entre os dous países 
ende ha i catro sécu las. Dwante 

presente, e coa chegada de 
social istas en ambos 

a íses, o problema semel Jaba 
perado, pro renaceu ao se 
hegar Vietnam ás posic ións da 
nión Soviética, enfrentada nun 
ixio ideo lóx ico e xeopo l ítico 
n China. lsta perda de influen

a china no Vietnam viuse 
ravada no pasado mes de 
neiro, 20 invadir as tropas 
ste último país o territorio de 
mbodia e derrocar, en pouco 

á is dunha semá, ao goberno 
-o-chino daquel país, sustitu ín
o por unha administrac ión 

·o-sov iéti ca. 
Con esta derracfei ra ·acciÓn. o 
est ixio da .China q uedou seJ ia- · 
ente da11 ado no Extremo-
riente, e os observadores po i í,ti
s de - tentle~ncia pro~ Pek ín ínter-

en Hsiao-Ping; namentras 
i boas migas con Carter, 
vade Vietnam , pra deixar 
aro o que representa. 

p1'etaro n os feítos co mo o ci aro 
refl exo da inm c,·du rez china en 
materia de gran poi ít ica interna-

_cional. 
Pouco despois dos feítos de 

Camboia, Ten Siao-Ping viaxou a 
Washington onde se entrev_istou 
co pres·idente nortea mer icano 
Jimmy Carter. Na actualidade, e 
vistos os aco ntecemento s do 
pasado fin de semá, _non se 
desca rta que se abordara durante 
o citado cumio - no máis est ric
to secreto, por su pos to - certos 
aspectos da proba de forza que 
China ven de dar. 

Hai que ter en conta, tamén, 
pra u nha mil lor compre nsión do 
contexto distes acon tecementos, 
que o .Vietnam firmou . µn 
tratado de amistade e de 'coope
racio n coa Unión Soviética o 
pasado mes de santos, mo i 
pouco antes da invasión de 
Cambodia por parte das far.Zas 
de Hano i. 

OS MOTIVOS 

Si cando ·carter se xu ntou, a 
p1·imeiros diste ano, 11a illa. 
ca1·ibeña de Gu ada lu pe con Gis
c¡;rd, . Smith e Ca llagham, se 
ta 1ou de que o xigante-norteame
ricano estaba departindo cos 
seus máis impo rtantes aliados a 
defensa pi·áctica, da área de 
influenc ia occidental, cicais iste 

. seña o in tre de considerar a 
acc·ión china en Vietnam como o 
prime.ira fro ito. do tratado en tr e 

Ten Siao-P ing e Cane r durante 
as suas e11 t1-evis tas na capFtal dos 
Estados Un idos. 

Todos estes razonamentos 
non se contrad'icen nec:esaria
mente cos argumentos oficia is 
defendidos ·pa la axehcia 9e noti
cias china verbo da motivación 
directa da i~vasión . Asegún ta les · 
fontes, a acción dos exércitos de 
Pek írí debe interpretárse como 
unha "necesaria resposta ás con
tinuadas incmsións vietnamitas 
en terreo chino e as frecuentes 
liortas con que os guerrilleiros da 
Repúbl ic a Democrát ica do Viet
nam .fustigan as poboació llS 

·tro nt.eirizas chinas". 
Si a todo o dita ll e engac:fimos 

que tras dos descalabros sofr ido s 
e11 Vi et nam e Cam bodia , a 
RepC1b lica Popular Chin a 1no n 
x · ci rno · pos ib le aliada dos 
Estado s Un idos pra facer fr ente 
común diante da Unión Sov iét i
ca , senón como país que neces ita 
defender ó seu prestixio poi ít ico 
e militar no ámbito intern acio
na l) non tiña máis remedio que 
desenrola 1· a proba de forz a que 
repre senta esta incursión lostre
gante, comprenderemos que a 
valoració n que se fixo da mesma 
como inicio dun conf,I icto de 
di merisións mundiais, resulta esa
xe:-ado . 

Entre outros motivos, porque. 
un conflicto entre China e a 
Unión Soviética r~presentar la 
necesariamente unha guerra de 
alcance incontro lable, que non 
lle interesa a ningún dos dous 
pa-íses, e que en determinadas 
cincunstancias- podería der ivar 
cara un conflicto atómico xerali 
zado. 

UN MOVEMENTO 
PREVISIBLE 

Dentro do que se entende 
-"equilibrio de forzas", o golpe 
de , efecto levado a cabo · por 
China era, en' definitiva, absolu
tamente previsible. Por unha 
banda, ¡:>orque China pretendía 
reafirmar a sua autoridade no 
Estremo-Oriente (éste sería un 
motivo de tipo superestructura!); 
e pala outra banda, e dende o 
punto de vista coiuntural, China 
quixo aproveitar o intre que a 
Unión Soviética se atopase pen
dente dbutro punto quente co
mo é o Irán, or:tde _os antigos · 
conselleiros de esilio de ayato
llah Khomeini, na sua maioría 
re lac ionados co Partido Comu
nista iran í, están ocupando car
gos da másima respo nsabilidade. 

Por _ tódo elo, ~ e deixando 
aparte o posible replegue chino 
ás suas lindes fro'Ateirizas, ou a 

. eventual permanencia das tropas 
de Pekín nos dez kilómetros de · 
Vietnam que invadiron, a.Repú
blica Popular China conqueriu 
xa con ista incursión o seu 
.obxetivo prioritario, que. non 
, parez ser outro que o de 
,:eafirmar a sua condición de 
potencia militar e foco de 
influ enc ia "iricontestable" no 
área dq Estremo-Oriente. 

NOTA: No número anterior 
(Núm. 50), e nesta mesma 
páxina, o artigo "CARTA DEN
DE ROMA", saeu~:foprelo sen a 
firma do seu autor: JORDI 
M°INGUELL. 

A -NOVA 'RE'PUBLICA
ISLAM.1-C~ -~-~o· IR~-N,~.: . ,:.·: 

X.A. GACIÑO 
Irán convertiuse en República Islámica, aínda de xeito 

provisional, porque os seus nov'os di rixentes teñeri o · 
pl'opósito de someter a refe.rénd.um l:tnha nova , Constitu
ción, na que se consagre a nova forma do EstadQ. Despois 
de máis dun ano de continuas movilizacións populares 
contra ·do S.hah, e cáseque un mes despois de que Reza 
Pahlevi abandonara o país, deixándolle a Bakhtiar o 

. problema de atopar unha saida negociada ao ·enfrentamen
to, apenas únha semá despois de que Khomeini volvera a 

· 1-rán, o pobo . viu froitificar o seu sacrificio de dez mil 
víctimas, nese ano e pico de axitación, c oa caída dun 
réxime político corrompido e vendido ao imperialismo. 
Solprendentemente, os medios de comunicación, que viron 
impasibles cómo as masas populares caían abatidas polos 
fusiles e cañóns do exército iran í, poñen agora o berro no 
ceo di ante das execucións sumarísimas dos responsables 
desas matanzas. 

.... 

Pe ro, un ha vez- acabado o li u 11 to µoµ u1 ur co11[1'" Ju 
Shah, queda por ve r cómo se va i estructurar agora o pa is 
i1·aní . A im portancia estratéxica do Irán, no equilibrio entre 
os· grandes bloques USA e U RSS, e tamén no contesto 
dunh a re xión conflict iva -como o Or i.ente Medio:fixo que 
estas loitas internas atraeran a ate nció n de todo o mundo. 
Lóxicamente, todo o mundo es t ~ ta mén penciente do 
desenlace. 

Khomeihi plantexou a sua opos ic ión ao réxime do Shah 
dende criterios estrictamente relixiosos, pero que t iñan 
aspectos poi íticos tan importantes como o da corrupción 
dos altos cargos do réx.ime imperial. O 1 íder Shiita aporta 
un pu ritanismo na vida pública que será fundamental nunha 
época de reconstrucción nac iona l como a que hai que 
abordar agora no Irán. Os principios relixiosos teñen tamén 
outra consecuencia importante: o sentimento anti-occiden
ta l, non somentes no tern~o dos costumes públicos, senón 

· tamén, e maiormente, no terreo das relacións internacio
nais. Despois que Exipto iniciara o seu achegamento a 
Israel, a postura anti-israelí do Irán volve poñer o conflicto 
árabe-israelí na sua permanente dimensión de enfrentamen
to. (Neste senso, é significativa a visita inmediata de Yasser 
Arafat, o 1 ider palestino, aos no vos dirixentes iran ís). Non 
parece, noustante, que o novo réxime pense manter unha 
postura frontal, dende un principio, a xulgar palas 
declél'racións de Bazargan, o novo primei ro ministro, ao 
periódico norteamericano "New York Times", no senso de 
que Irán está disposto ·a facilitar petróleo a todos os países 
do mundo, sin di·stincións . 

Estados Unidos, que mantivo hasta o último momento 
o seu apoio ao Shah, senda un dos responsables de que a 
represión acadara o maior grado de intensidade e de que 
non tora posible unha solución negociada, trata agora, por 
todos Os medios, de entablar relacións cos novos dirixentes 
e de impedir que cheguen a unha postura de "non 
alineación". Cecais non foran alleos os servicios de 
intelixencia yankees aos desordes que seguiron á proclama
ción da Rep(lblica Islámica e que ameazaron con poñer en 
perigo ao novo réxime no mesmo -momento da sua 

·implantación . Pero os novos dirixentes iran ís demostraron a 
·sua capacidade de control da situación, e a composición do 
novo goberno amosa un espectro poi ítico má is amplio que 
dos '.'fanáticos relixioso~", como ·gustan de pintar certos 
com.entaristas · occidentais. En Asuntos ·ESteriores e Trabal lo 
figu~an dous poi íticos do Frente Nacional, a organización 
máis importante das que figuraron sempre na oposición ao 
Shah, e que é herdeira do nacionalismo socializante de 
Mosadeq, que ·fara d·errocado do seu posto de primeiro 
ministro pola CIA en 1953. No Ministerio do Inter ior -un 
ministerio clave nestes momentos-, flgura un home, lavadi, 
li.gado aos movementos terceiro-mundistas de esquerdas, 
inspirados na li ña do famoso ' ideólogo arxelino Frantz 
Fanon: E o partido comunista iraní declarou o seu apoio ao 
novo réxime. Esisten , pois, . datos de que a República 
lsl árnica do Irán non teña que ser o estado teocrático que 
moitos temen, ainda que é indÚbidab le que o movemento 
relixioso Shiita é hexemónico na nova situación~ 
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DEPOB!IS 
uN ·· cAz~QdR .GA.LEGO ·NA EMlGRAc10N. Fb-RzosA 
Caza men,or 

Antes de meterme. coa caza-, 
debo facú unha referencia ó 
título destes artículos. Anquea 
em igraciórÍ . nunca é un fenóme
no feito a gosto do emigrante, 
pode ser voluntaria ou forzosa. 
Sería voluntaria cando o breiro 
non tén postos de traballo na sua 
terra ou éste é miserento, _e 
~ntón el busca un choio no 
estranxeiro pra erguer b seu nivel 
de vida; nembargantes, emigra
ción forzosa é cando tendo un 
pasto de traballo digno, hai que 
deixalo obrigadamente pra ocu
par outro o moitos km. de 
distancia . No naso caso, os Km. 
son 1.400, e a obriga partiu dun 
antoxo do Ministerio de Educa- . 
cJOn e Ciencia mediante os 
traslados forzosos. Oeste xeito, 
mestres gal egos erguen o nivel 
cultural da zona< máis adiantada 
do Estado, mentras milleiros de 
nenos galegas teñen que quedar 
na casa por fa! la de es col as ou 
mestres. ¿cómo se chama esto? 
¿Imperialismo, colonialismo ou 
centralismo? Qué importa. E 
unha triste realidade que os 
galegas sigamos s·endo "carne de 
emigración". 

Atopámonos en Catalunya, na 
provincia de Girona e na 
comarca do Alt Empordá. A 
capital do Emporda é Figueras, 
cidade cosmopolita, mercanti 1 e 
turística que con'ta co conocido 
muse u de Dal í, xa que aquí 
nace u o "divino", anque agora 
viva nunha estravagante mansión 
na Costa Brava, en Po rt LI igat 
(Cadaqués). 

Cando deixamos Gal icia viña 

A XORNADA 

moi ,1 lixido, entre· .moitas causas 
porque coidal a que nori podcda 

caza r alomenos mm ano, é esto 
era de máis pra min. Xanon iba 
traguer a escopeta, pero an irnou
rne a ni•ña dona e t-'1 ouxe n¿. 
Coidaba que pala indust rial 17,i
ci6n, poi a demografía e ·poli is 
cautos privados, non pude1 r. 
tirar fora dunc<~ rnpodeti 10 . E a 
realidade foi moi -dife1en te.· 
Nesta comarca non émoi alta a 
industrialización, e -permite mo1 
ben a vida natural e a caza. Pot 
outra banda, anque ·hai móita 
xente, ésta vive en núcleos 
urbanos, e a dispersión é 
mínima, sacando algunha masía 
aillada. O punto· máis conflictivo 
é o dos COLitos, xa que todo é 
unha mistur.a de cautos privados 
e que non .'é socio non pode 
cazar. Penso que moitos axunta
mentos nin siquera teñen libre o 
1 /4 do chan que dí a Lei. Oeste 
xeito, pra poder cazar hai que 
ser socio dun cauto ou pagar ben 
pagado cada día de caza, como 
fan os "chavas" (barceloneses). 
que fuxen da co11taminacióD nos 
fins de sem3 e están en todas 
partes. Tiven rnoita sorte e posta 
que iba residir no pobG xa me 
fixeron axiña socio, pagando 
somentes 50 pesetas polo carnet; 
mentras que en Gal icia pago 
1.200 ó ano en cada unha das 
duas sociedades das que son 
socio, e non hai cáseque ren. 

Estamos ó pé dos Pirineos e a 
abundancia de especies débese á
pouca contaminación e á discre:. 
ta conservación do biotopo. 
(medio natural). Prácticament; 

toda a vexetación é autóctona, 
l1ahr r1do moi pouquiña repoboa
c ión ele pinos e senda d scon oci
do o alcolito. Lémhrorne de lri r, 
no vr án, que etol ox is tas ar ri nca
rah 10.000 al col itos novas n a 
provincia de Girona; sin comen -
tarios. Predominan as . especie<; 
frondosas: sobreiras, enciiíos, 
castrne1 ros e qrball6s, que 
forman grandes fragas con 
soutobosque abondosa erí ª'bus
tos pra min desconocidos, onde 
ahonda o parco bravo (do que 
falarei no prósimo artículo). 
Este cazadeiro é .bastante chan, 
con póucas e pequenas eleva
cións, hai algún bosque, monte
baixo e sabor de todo leí ras, de 
trigo, moitas viñas e ol iveiras. A 
maioría da xente vive da 
agricultura: viño, olivas, concho, 
froita e legumes, completándose 
con algunha granxa de gando. 

Xa re·matada a tempada de 
caia., poido decir que aquí a caza 
é abondosa, non como en cautos 
do centro e sul do Estado, pero 
sí comparada cos probes resulta
dos a que estaba afeito en 
Gal icia, Hai un ha fauna bastante 
variada e non difícil de ver: 
parco bravo, raposo, garduña, 
teixugo, d.inosiña e hastra gato 
bravo. Tamén aves rapaces tanto 
nocturnas como diurnas: cu ru
xas, cárabos, mouchos, bufo 
real, lagarteiros, miñatos, algún 
azor e cantidade de paseriformes 
(aquí é mo[ apreciada a caza do 
tordo ou zorzal, que come uvas e 
olivas, sobre todo). A especie 
c inexéti ca máis abondosa é . o 
coello, sendo tamén a máis 

Abultadas derrot9s 
T al ' coma se predecía na 

rr ón1cn pasada, · a xo1 nada 
;.... esen touse moi difícil e con 
re.su ltados escandalosos. As go
leadas ao Ourense e Pontevedi-a, 
que paree ían erg ue r cabeza, 
m te n nun mar de dúbidas as 
posibilidades destes equipos. 
Sabíamos das dificultades, pro 
non dunha tan grande diferencia. 
O Ou rense, mínimo goleado do 
seu grupo, enca ixou catro goles 
diente da Leonesa, resultado que 
o volve separar do grupo de 
ascenso, ascenso ao que o 
Ourense aspira con todo dereito . 
Pro tén que millorar no campo. 
Pela sua banda, o Pontevedra 
a.inda encaixou unha derrota 
maior en Miranda, un cinco-cero 
d\.ie tala moito do que foi ~ 
partido dos pontevedreses. Non 
debeu esistir no campo. Non foi 

' . 
mh coñ'" asomo o Pontevedra que 
d".outro domingo amasara unha 
condición física envidiable en 
P¡:isarón. Haberá que esperar 
n:ovos resultados pra seguir 
talando. ~ 

·. A derrota do Coruña, ce0ais a 
rfláis esperada, foi a máis len e. E 
se miramos a baixa forma dn 
Betis', concluiremo~ que o 
Deportivo deixou marchar unha 
boa opor.tunidade pra puntuar. 
Se o resultado parece falar 
qastan te ben do Coruña, 110 
campo viuse que cando un 

equipo non aproveita as ocasió1: 
que se presentan, seña]1o campo 
que seña, é que tampouco tén· 
unha grande solidez. 

A nota agradable dérona onte 
o Ferro! e o Lugo. No Ferro! 
debecíase por un trunfo local , 
pes ie a ter o equipo - case 
descendido. Se non hai victorias 
cunde o desánimo, e coa victoria 
sobar do Alavés, parece racharse 
o maleficio, ou así querían 
parecer simbolizalo cunha aperta 
e con declaracións e propósitos 
ao final do partido de rematar 
dignamente a temporada . A ver 
se resulta certo e pouco e pouco 
irnos vendo menos descolgados 
aos ferrol anos. Das posibi lidade~ 
do Lugo xa . talábamos a semá 
pasada. Pois non defrat,idol,.J 
nada. Arrincou do~ valiosísimos · 
puntos na cas_a do Caudal, e xa 
pode re~pirar con algo máis dé 
acougo. De todos x~itos, noñ~ 
compre esquencer que sigue con. 
dous negativos e tén · que·· 
·al amenos, amarrar ben os puntos 
da casa pra non estar en perigo~: 
Po lo que respecta á primeira 
división, o Celta, a base de 
penaltis, salvou a perigosa visita 
do Rayo Val leca.no. Un resulta
do (2-1) que permite aos 
vigueses arrimarse moito u O 

grupo que se quería escapar. 
Fav or-eceulle un pouco o calen 
dario, en frentando a equipos 

comp1 ometidos ·coma Burgos e 
S ntander, e o empate do 
Español en Alicante frente ao ~ 
Hércules. Con dous puntos máis, 
xa se mete na piña dos equ ipos a 
priori pra o descenso, e loita1·á 
en igualdade de -cond icións, 
causa, h?i poucas semás, moi· 
difícil de imaxina'r. Parece que a 
sua recuperación non foi o canto · 
do cisne, e síguese amasando 
real. O domingo, a Sevilla a 
arrincar algo ·positivo, os ánimos 
andan moi altos e todo pode ser. 
Paréceme importante salientar, o 
cambeo de 1 ider nesta división. 
Nin Madrid, nin Barcelona, nin 
-Valencia ... simple.mente o Gijón., 
equipo modesto onde os haxa, 
pro cunha· infraestructura de 
insta! acións e '. equipos de todas 
as edades digna de ter e-r:1 con ta 
pra exemplo de moitos millona
~ios. De. premisas así. debe partir 
o noso fútbol tamén, .se non 
queremos que todo quede en 
castelos de area. 

Xa pra rematar, reco'rdar o 
choque ga le ga do prósimo 
do mingo: CORlJÑA-FERROL. 
Nesta ocasión, haberá que 
agardar acontecementos, poisque 
os dous equipos andan de capa 
baixa polo fond~ da clasif ica 
ción. Os puntos son vitais, as 
aficións esta 1á n en ' Riazor p1 a 
axudar aos seus a conseguilos . 

TIMOTE0 
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persegu ida. Antes de chegarme 
os meus cans, que foi no mes de 
Santos, teño ido eu ,soio a botar 
vari·os coel los p.isando ·a leña. 
Non é fácil, xa que cheJJaS 
de1 refülo de pisar g_qu í e a' á e 
miralo todo, pero é divertido. 
Cazar eu 7 coellos nunha mañá, 
de 7 a 11, non está mal, e dende 
lago, non p6dería facelo <ih í. 
Pensemos nos · mil lei ros de 
coe llos que se cazarían na 
tempada, que aquí dura dende o 
vran ó primeiro domingo de 
febreiro, podéndose cazar mar -
tes, xoves, domingos e festivos, e 
tamén os sábados no vran. Por 
aquí foi por onde entro u a 
mixomatosis (a peste) no 1953 e 
aínda a sigue habendo, xa que eu 
cacei varios. destes an imaliños 
coa terrible enfermedade. A 
pesa res des to e da forte presión 
cinexética, maior que en Ga l icia, 
sigue habendo ano tras ano 
moitos coellos. ¿por qué? Polo 
escaso furtivismo (máis alto nivel 
cultural) e pola conservación da 
vexetación autóctona sin des
trucción do medio ambiente 
natural. 

A perdiz, si · ben non é 
abondosa, hai máis que na rrnna 
terra, e poido decir que unh a 
perdiz destas vale por duas das 
de alá (anque sexan do Confur
co) . Son fortes, duras e moi 
voadmas: téñol le pegado sei s 

levantes a álgunha siñ 
acougo, xa que eu corrí'a , e 
seguí-a erguéndose lonxe e coma 
a primeira vegada. Cando as 
vii'ías perden a fo! la vense 
apeonando lonxe, de xeito que 
tés que darll~s cen volt as e 
reviravoltas pi-a collelas po i 
sorpresa, cáseque única forma de 
cazalas. De todos xeitos, tanto 
aquí coma alá, a magnífica 
perdiz é a ra iña da caza- menor. 

Esta ter·ra non é moi axe itada 
pra acuática~ anque hai algunhas 
lagoas moi boas. O que sí 
abonda son as galiñolas, que as 
hai en calque ra regato e pódense 
ver en pleno dí a. Aquí non son 
moi apreciadas e entón non son 
tan !11 d 1as coma as que eu 
cu ciba no Ulla. 

Velaciu í o meu bagaxe cinexé 
tico: 72 coellos, 13 perd ices, 
árceas, 1 cerceta, 1 paspal lara· 
varias galiñolas e bastante 
zorzais. Non me desagrad a, e x 
firmaba así prá vindeira tempad 
de caza. O derradeiro día de caz 
xuntámonos toda a "col la" (o 
que íbamos xuntos cazar) e 
media mañá fixemos unh' 
comida: costelas e butifarra 
asadas, pan con allioli e u 
viñiño de Rabós que lle ro nca 
pan de i reta. Así 
caza, dá gusto. , 

úNECO SELO DISCOGRAFICO 
-QUE P.ULA POLA CONSERVACION 
DA NOSA- MUSICA POPULA.R. , 



· As hc;·bas dos pradós que constituen. o forraxe -h~tur al-~ 
'do ga_ndd, son .normalmente leguníirío"sás e . ~!-ª ·~jr'lé~s , é d~ /' 
entr e ·. ~_s. léguminosas, sobrancea pol'o. seu válor nu1 ritivo o 

. ~trebo: ·ná< variedades roxa, branca . .-; ·· _etc. --iTamén, .como · 
p lan.ta · t.or'1:axeir.a, outra leguminosa: .o. a alforfa. Cal'qiJéa ·· 
das ~duas" pr.esentan raíces verticais rno.i·. lci'j'lgas,-~ froitos :e·n . 
l~gume ~ po linización por abellas ,e_ abellór:i51, igual que ;::: 
outl'ás legum inosas non . forraxe iras, :cómc:> os chicharo.s, 

. xudías .:. etc. Pero todas elas son plaMas ·en .. riquecedoras 
do nosc{chan, dado qu,e viven asociaqas _q_ ·üf1has bacter·ias . 
( Rh izobium) que son capaces de· frxar .. n'itr6xena ··:·
atmosférico, e por ser o n itróxer,\o... un ·--do:$. ::.nutrint~s 
minerais. r:náis importantes pra o desen roÍo·: da~.J)lcrntas.r as:_ 
leguminos·as sor.i un dos ·.;¡exetais máis .-benef!ci:os.os _que {e 
contJcen. · · · -,,0 <. ' ,,. · ~ · • .-·, "- . 

No no_s·o. agro hai outras legumi:_,jO-_sa~: á.P.r~f:i :~~-as -pÓ~o · ~:::· 
, seu froito, como SOIJ os garabanzos, afxu .. día's, ·5.J? fabas, _;0s •. >~: 

chic-haros, etc.¡ c,alquera delas despóis· de' ó ;míplii:. co seU. . -" 
ciclo d.e vida anua.1, seqn, . pero ant~s-<a.~1..frnu1·ª ria-, foí-t'a : ..• : 
nitróxeno abando pra cubrir· as necesidad"es .Qos cÚ·ltrvos.;:- "· <·_~ .:". 
no ·ano seguinte. Este feíto, ben cot1cicido: ·pofo_5;.J'ab1'efgps, .. ',/ ', 
esta se apr.oveitar:ido nalgu n has zonas .!do ~n.oso ·· pa.· ÍS ~· p1:'a .;':.... .=:,, .. ~.;~('±' 
plantar en anos a lt~rnativos (rotaciorrf · ~egtúni_nos~s ·e · ¡ 

·- cereais, 'é mesmo, dentro do mesmo ·ano, cereats e r, 
·· leguminosas intercaladas na mesma fincE.i . (é corrente . 

atapar xa millo interca lado con fabas por ex.); en ca lquer . . 
·. caso, nótase un aumento apreciable na producción dos . 
- cerea is (trigo, mi llo, centeo ... etc. ). · · 

Unha mestura de leguminosas· pode pasa r a fixar máis 
de 100 Kg./Ha./ano. · 

E si ternos en canta que unha col leita de cereais estrai 1 

do chan. ao r.edor de 6.7 Kg./Ha./ano. e ao mesmo cempo,_, 
que a perda de nitróxeno como consecuencia do seu 
arrastre pola auga de choi'va representa 8 Kg./l:la./ano, · 
vese. claramente que o superávit de nitróxeno gracias as. 
legumin.osas, 'po_de ser signifi cativo, sin ter en conta 
ademais q'ue no chan ta mén hai fT!icroorgan ismos de vida 
libre capaces de fixar iste elemento nunha cantidade que' 
vai dos 22 aos 50 Kg./Ha./ano. 

Todo esto vén. demostrar o acertado que están aq.uiles 
labregos que teñen leguminosas nas suas e·splotacións, e 
dende 6 punto d_e vista ecolóxico e mesmo económico, 
sería acorisellable que se espºal lara o seu cultivo, é que non• 
pasara o que está pasando nistes últimos anos, g.ue ·se nota 
un descenso notaple no cultivo destas plantas, anque isto 
será tema a tratar rioutro artículo. 

Pra rematar, irnos conocér .m.áis polo miudo o proceso 
.de fixación do nitróxeno palas leguminosas. 

Pra que podan fixar n itróxeno, unhas bacterias do . 
xénero Rh izobium teñen que infestar as raigañas do trebo,: 
alforfa, toxo ... ere. lstas . bacteriás,. que están no chan, 
penetran nas raigañas a traveso dos pelos absc;,rbentes 
(chamados así por absorber auga e sales minérais), é 

. dispois disto prodúcense uns abultamentos anormais, na
zoná afectada, chamados nódulos . As leguminosas, as 
bacterias e máis .os nódulos constituen o sistema biolóxic'o 
da fi xac·ión do. n itróxeno atmosférico. 

Adema is distas legürn in osas, a índa a topamos os to xos 
-~ e as xestas, que se utili za n antes de nada como· cam a pra 
. os anirriais, e logo como abono orgánico ou esterco, cando 

conteñen a porcallada destes animais . As · véces úsanse · 
·estás legu minosas como abonos verdes_, despois .d.e 

·, cortadas e enterradas nas ter.ras de cult iyo. Polqs razó-rn 
· anter iores ti vernn e· siguen tendo moit¡:¡ importáncia. na 

- Pero non todas as especies de Rh izobium producen . 
nódulos e fixan nifróxe.no con calis~úe r leguminosa, senón· 
que . pra cada leguminosa hai un ha especie determina pra 

_; _axudar. ontaminaciór.i ,dos nasos ríos e do -110?0 mar .. ·- facer. óptimamente a sua fundón ; e ciase o caso de que hai-
Vexamos. -·desegu ido as cantidatjes, d_e nitróxen o -que especies · de Rhizohium que son eficaces pra fixat 

agrÍCtJ ltllra ga lega;· gracias a elas, arrequécese .. a t~ITa al Í · 
onde sé plantan e ao enterra las, tarnén aportan abondante 
materia orgánica .e 1 iberari -dispois da sua descomposi: . 
ción - ei·ementos nutritivos de gran importancia . prás 

Ji él n.as leg uqllnosas: ~- · . . nitróxeno nunha. legl:lminosa, ment ras que pra outras son.' 
·_O trebo Trifolium praténse fixa 103 kg. por Ha. e po r menos ou non o son. 

ano . · P-pr · esó, unha práctica agrícola corrente debe ser o~ 

.. plantas · cu ltivadas. Representan · ta.mén un considera.ble 
afot ro econó mico, ao non te.r q'ue uti lizar tanta canti.dade 

' d r abo nos químicos,. abonos . que por oúti-a ' part'e iban 

O trebo branca T[ifoliÚm repens fixa_ 133- kg./Ha ~/ano.: . ,"espolvoreo das se.mentes coas cepas aeardas de Rhizob ium· 
A alfar-fa Medicago sativa fixa 158J<"g.!Hé?./ano. . . . antes· de plantar as leguminosas. lsto -asegurará a· infecciónt 
Ouira forraxeira, o "meliloto'.' Mel iiót.us sp .. ; fixa . .'_93 _ da raíz por parte -da .mellar cepa de Rh izobiuríi pra cadé_f 

BANC.O DE 81 LBAO: 
DE COMO _SE DESTR U E 
A CULTURA GALEGA 

Benditos (por venturosos), 
inalonxable (por in.separábel ), 
desintereseiros · (por desinteresa
dos), nascedoras (por· creadoras), 
xornal (por diario, adxetivo), e 
outras barbaridades co ,mo: espe
ialidados, faltades e iglexas (por " 
sp'eciali zados·, falte des e igrexas.) · 
onlles unha · reste de palabras 
ue coristitúen . un intento de . 

inventar un novo gale.go, plasma-
º no, por outros conceptos, 

fermoso almanaque que o Banco 
e Bilbao repartiu, · este ano 
dicado ao pintor Masid~. como 
.anterior o estivera a Castelao. 
arnpouco falta algunha labara-
a deste galega "enxebreiro" no, 
amén por outros conceptos, 
portuno cartel · adicado pola 
esma institucion ao Ano lnter
~cional do Neno, onde hai- un 

'baixado" que quer dici~ "dismi-
uido" ... . 

Abofé que esta desfeita lin-
ü ística non ~orre parella co 
terés que este mes.mo banco, e 

utros estabeleci r:nentos de cré
ito, aforro e inversión, andan a 
emostrar, · estes últimos anos, 
or dar unha i maxe galega ao seu 
omercio ... (inda que . non pasa 
e lle dar cor a esa imaxe 
oi~que máis alá, no trato c~ 

_ Kg./Ha./ano. . " especie de leguminosa. . -.. 

. ( 

cl iente, a utilización da lingua 1 

galega é practicamerite· nula, e 
mesmo · combatida, portas aden
tro, entre os empregadó·s: e 
velaí, como mostra, "a quei.xa, 
nese sentido, _ que deitaba, días 
pasados, e na prensa, unha serie 
de persoas). lamas a que estamos 
asistindo, tanto r,iestes como 
neutros ramos mercantís a unha 
utilización crecente da p·ubl icida-
de .n_o, idioma n_9c iQn.al galegQ . . 
·. Pero ·· hóxe vai · de bancos" e 

af íns, e seguindo co tenia, nob 
esquezamos ao ditQ banco enga.
dindo a palabra "tróco'" . aos 
carteis de ·"G.ambio-change-ex· 
change-wechsel" (polo men'os na 
sua sede. "regional", ~a Cruña); 
ou á Caixa de Aforras.de Galicia, 
con esta denom.inación alternati
va; oLÍ ao Bancp Pastor, cos .seus 
belidos almanaques sobre temas 
nasos (inda que en perfeito 
castelán) e patrocinando un 1 ibro 
como "400 nomes gal egos"; 
podíamos· citar ao Banco del 
Noroeste, editando, seique, -_ uri
h as biografías-de galegas ilusfres 
(que ~abedeus a quen, lle chega· 
rán), . tamén en galego; o.u. ao 
Banco de CréditQ e Inversiones 
argallando aquela especie. tle ·"hit 
p~rade" para buscar ao máis 
esgrevio "entre os -m.uitos gal egos 
esg revios que · no mundo fo
ron" ... tamén en castefán; o~ ao 
Banco de Madrid, que se largou 
pala arquitectura ·!;)Axebrista á 

hora de construir nova sede na 
Cruña, (o que é mui de sul iñar 
nunha -:eidade na .que a típica 
"ga l er.í~ " sé· .· está combatindo 
implacablemente) e podíamos 
rematar --(e perdóensenos as o~ i 
sións) falando da Caixa de 
Aforras · de Santiago, c0 . seu 
almanaque deste ano ou aqueles 
famosos "175 debuxos" de Cas
tel a o ambos os dous, e máis coas 

· Caixas Rurai·s, editando. recente- . 
"rriente• ese· .logrado .. esh.ido divul 
gatór!o, feíto en duas ·versió~s,. 

. galega· e castelá, "A Agricultura . 
· eri .. Gal icia". - - . 

. Claro que esta xa é un logr.o 
de muito comprimento para o 

· poñer dé par dos outros. Igual 
que o fai un ha ptJbl icación tirada 
hai anos pol·o Banco de Bilbao, 
sobre -a economía en Galicia. 
Igual qu.é o é, e a í ·irnos, este 
prometedor "Gal icia: · realidad 
económica y conflicto social"-, 
tamén a tirar"en duas edidóns: a 
española e máis a galega. · 

Pero ·ve.laí que, neste caso, 
. _seique queren conxugar o verbo 
"tirar" · nos dous idiomas: e se 
tira ron do prelci o libro, . tamé n 

· disque pensan ~"t[rarl.o .a ·la 
basura" ou destrui lo, como. se 

· nos corÍtab·a poi a prensa .h ai d 1 as. · 
E eu, como galega, pergúnto

me: por muito qu'e traballos 
como este non sexan senón 
desafog{)s da ma'la concieñcia 
que algunhas empresas capitalis-

t as poden ter por med rar a costa 
dun país. subdesenvolvido como 
o noso; por muifo que os 29 
autqres do estudo cobrarar os 
seus cartas polo traballo feíto: 

- lnon teñen uns, os banqueiros, a 
obriga de dará luz algo que aos· 
galegas afecta -e má is tendo eri 
canta que dos aforras destes é 
que viven (e como! ) eles-, e 
non teñen, igualmente, os 
out r, os, o.~ · intelectuais, o dereito 
e ·a· abriga ·moral de r·eclama r que · 
o froito do seu esforzo, que xa é 
da sociedpde en . que eles viven, 
non . sexa queimado, como nos 
mel !_ores tempos da Inquisición? 

Que me non falen de come
nenci as mercant ís: que o pensa
ran antes. ¿E que. a estas alturas 
teñen os prnmotores -e. nada 
máis e nada menos qüe promoto
res- dere~to · ~ · defraudar a 
espectación dos destinatarios da 
·obra? 

Destinatarios . e .' autores qu·e 
até agora. -momento en que 
escrebinios este ·come.ntario
·apena.s reaccjonaron dunha ma-· -
neira . aillada ,. ou_ tím.ida , (salvo, 
por exemplo, :eses 22 ferroláns . 
mandando u11 c0mu.nicado á. 
prens¡:¡, ou ese fato. de coruñeses 
facendo un simbólico auto-de-fe .. 
inquisitorial ante a citada sede 
"regional" .do B.anco): actitude 
dos que, decíarne un amigo estes 
días, .coa sua calada, c~egan a ser. 
ca-use CÓ!ili pi ices, 

9esta e out ras in xustici as. ¿E se 
tal anuncio de destrución,..seguía 
o meu amigo, non fose máis qu~ 

. un intento do Banco pra ver 
como reaccionamos, un globo
sonda? Pero, en tal caso , fica· 
mos ben locidos, e, co noso 
desinterés, da rémos lles pulos pa
ra faéeren o que non tiñan 
pensado, pa ra levar a cumpri
mento o que non sequéra era 
unha ameaza ... 

Sexa esta unha voz de alarma, 
un toque de atención máis pra 
evjtar, no posíbel, esa disposi- · 
ción· ''l.ib ricida" . -e sigo empre
gando palabras do meu amiga
do Banco de Bilbao cara o seu 
estudo "Galiza: realidade econó
mica e conflito social": se a leva 
a efecto impunemente; que os 
galegas por vir, xa que non os de ' 
hoxe, ! lelo boten en cara aos que 
lle teñen medo a que se saiba cal 
é a nasa realidade · económica e 
as cotas que alcanza o noso · 
conflito social, en vísperas da 
desigual confronfación electoral · 
á que Madrid e ·os intereses 
burgueses nos cón<;ienan .. 

Que se poña de manifesto, 
,unha .. volta ·a índa,. a contrad ición 
entre a esencia e as "public 
rel _ations" de certo mercantil is -· 
mo asob a' l lante, por- muito que 
se vista de "mái.s noso". -

XOSE-MARl·A 
MONTERRÓRO DE\lf.SA 
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DA ARTE E~ DOS·· XEl.T0.S .\' 
AS_.MA~C.ARAS . ,. i·.a .rnulJ-er 'a~estopa ~ 

: DO ENTROIDO 
O Eñúoido hai que c efo bral o 

·e· do . mes·mo ,xeito qt:1e se fi xo . 
. sempre; cómpre seg uir 'ª liturx ia 
,dos s'eus d las:' ' 

":-:Dó mi ngo de' Fareleiro. 
"~Xoves de Compadres. 
:__Dorningo- de Corredoiro~ · 
-.- Xáv.es de Comadres. 

-:_Domingo tje Entroido . .. , 
. -Lun~ de Entro ido. 
- Martes de 'Entro ido. 
-MercoleS'\ de . Cinza . ou da 

Sardiñ~. -.-· ., ... 

.Son os .días escolleitos pra 
darll~ as · boásvindas ao tempo 

.. maino 'eªº solcifío da primavei
ra, Que·· vén cando as mimosas 

.__ ._ . . ·- \ ·. 
que 1nzan os caminos e as 
e~tr~das de Gali!:ia, cando os 
regµeiros vol.ven as augas aos 
seus baltróns e cando o cuco 
es.comenta a se deixar escoi'tar. 
Entramos, pois na primaveira ao 
son das , comparsas e das 
/fmascaritas" cheas de boa leria ; 
seguindo unha tradición r-omana 
coa que se abre o tempo da 
semente e se pechan as tardiñas 
morriñosas de chuvia nos casais . 
Hai que celebralo, pois, cunha 
bos cachucha, co rabo, o lacón 
ou as filloas, ao parco haselle 
aproveitar todo, denantes de que 
veñan as astinencias cuaresmales 
que daquela mandaba a eirexa ." 

A algarabía escomenzaba polo 
domingo de Fareleiro cando se 
chantaba erguido nun estadul lo 
o Meco, como a índa facían non 
hai moito en Untes; o tal Meco 
era como un espantallo . que 
estaba espo'sto d_urante o tempo 

-do Entroido. Namentras ·os 
raparigos lle erguían a saia, as 
mulleres e emborreaban de 
fariña ou farelo a mancheas, non 
faltaba algún máis ariscado que 
se atresvla a botar borralla, ou os 
que derramaban mil lo ou arroz, 
como aínda se fai cando as 
bodas. E iste un sinal agoreiro de 
fartura e fecundidade. · Mais as 
mulle res tamén eran donas de sí 
no xoves de Cómpadres, cando 
en vinganza chamuscaban uns 
monicreques que representaban 
homes, erar\ os compadres; os 
mozos segu i'anlle a leria, Xoves 
de Comadres, botando ás foguei
ras uns monecos de feitura de 
muller . O asunto é facer unha 
pequen a 1 iortiña entre homes e 
!'Tiul le res, tentándose uns a 
óutros, namer;itras que polo 
medio anda o cierno: 
"O h()m é o lu me 

OS QUE VISTEN 
O VOT.O DE GALEGO 

(DO uso' DA NOSA 
LIN~UA) 

Hox e irnos fa9er un pequeno 
percorrldo por algu nhas frases 
ou "si ogans" electorais usadas 
por partidos españois que fun-

. cionan no noso país e que están 
aparecendo nesta camp.aña. Por 
exémplo, a primeira: UN GO- · 
BERNO.. FIRME .PRONHA SO
CIEDADE XUSTA Este est_raño 
"pronha" é a <> malgama de 
PARA e máis - UNHA, que o 

· escriba da · frase -nu n alarde de . 
fonetis'mo insuperábel- grafiou 
cjesa manei1~a. -o mesmiño lle 
pasa ao seguinte :. UN GOBER 
NÓ .FIRME PRON PAIS SEG.U-

·/ 
~ ·1. 1::.sF t.u1 1 o .:¡ i _ n J.HfS \. (11. 

e. vé.o o dia_ñó .e sopla ... " . 
. Polo. domingo de corr edoira, ~· 

as' ~:Homas iban .a máis7 qs ~o:z:es·'.~ 
e me.zas . fuxían, fux.ía ñ:.' pdi Gjtl e ;;;;; 
non 1 le espetasen nun ollo un 
ovo choco ou un doce podre·. E 
xa o conto iba en au meot9 ppl.o 
Domingo de Entro ido, ca-ndG>"se ~ 

. ericetába ·a -festá; palas estr~d~s ·'·e: 
as prazas esc:ornenzaban.a 6u'iii .. _ 
as c9·m·parses, e as "mascar1fa6 {1 ~ . 

. que eran ceibes, tiñan--: ¡ icencla · 
pra todo, nón faltaban as que se .. 
defendían cunha caxata, oti s'i. i' le 
cadrapa, hastra ·cunha .aguillada, · 
a_rrerriedaban · e tirábanlle. · po lo 
·xeriio aos máis pacífico'~. Lu.{1 s.- ,. 
mártes a · causa iba a má: ts, 
consagrábase con máis _forza· á 
leria. · 

Os . felos qué, come, os de 
Garabas, caus·aban a ademiración 
e hastra · 'unh'a emoción ·qu.e 
alporizaba e facía ferver o 
sangue de led.icia: espelliño s, 
axóuxeles, barazas, chapeaus d 
grandeiras azas ... e aqueles facas 
de choutar mainiño. · 

Cigarróns, mume1ros, pel i
queiros, choqueiros, madamitbs, 
cada comarca -coa sua teima, 
dende as figuracións máis arre
piantes deica as máis gastosas, 
e nch íarí. a ledicia das. aldeas e d as 
vilas que non sabían nada _ d e 
sociedás, · casinos ou ateneos 
cursis, verdadeiros asesinos do 
-carnaval, emisores da · cu.ltura 
centralista e da~ normativas dos 
bispos reprimiqos e adoecidos . . 

Debaixo dunha careta chea de 
coloretes e seriedade, agachábase 
ao millar _un homiño mandilón, 
ol:I · enfondaba nÚnha chea ·de· 
tenrura, podía haber unha -

· muller homón. ,Todo vale pra o 
entroido; é .un xeito de 
comprobar- a libertade do ho-..::. 
me ... non faltaráquen nos negue 
hastra iste adivertímento tan 
tradicion~~ e celebrado. en .todas .
as cidades, vilas e áldeas galegás. 

As caretas, . algunh~s son 
1 

baril_es, están cheas de inxenid e 
creat ividade, alomenos arrtes as.-í 
era, hoxe xa veñen de fora e xa 
ninguén . se para a moldear o 
ca rtón ou a amañar uns t rapo s, 
agora todo se dá feito. V~lah í 
ternos as carautas que Castelao 
fixo pra representar a sua obra 
dos "Vellos non deben de 
namorarse" e que están no 
Museo Carlos Maside de Sacia; a 
careta como caricatu ra é algo 
que callou moi fond amente .e 
dend e sempre na nasa arte, non 

e_xemplo, que é como soan 
moi tas veces. 

Vaiamos con outra: ESTRE- 
NA tE XA CCO ... O acénto 
sóbr'alle a ese "co". P,asamos por 
·alto o insólito dunha frase coma · 
esta no naso idioma, producto 
dunha mera tradwcción do espa
ñoL Outrar: Al RE NÓV-0 . O 
PARLAMENTO. Aquí debería· 
poner AR. p9r. "aire" e AO por 
"b". Mais 9utra : SE O A;=QRRO 
NON EMIGRA E EMPREGASE . 
BEN NA NOSA TERRA. Hai 
aquí unha colocació,n incor'recta_ 
dq prono me . átono "se", O 
correcto sería: "Se o aforro non 
emigra e se .. emprega ben na 
nosta terra". ¿u1a a r'a;::6n? Está 

.en que a frase é unha .eond icio
na l e, daquela, o pronome debe 

terno s rñáis que ·· repar ar- na outro mái·s nun lugar. públi co, 
pi ntu ra de ;L.9xéiro bu de Manoel · frente ao · Atl'ántico sobre 'a costa 
To rr e_s_, en cuios cadros ap~recen arxe·ntina·: 
homes · e ·mulleres ·grnte~cos, É obra · dÓ 'escu_ltor · F ailde 
esaxerados co,ino .- os canicelos Gago· e· fara presentªdo a Mar del · 
románicos ou como os monstros Plata P<>lo · Centro · Galego. Se 
do Pórtico· da· Gro-ria:, como as · non -fo-¡ m1.,1dado de ' lugár, debe 
gargolas· dos 'pazos ren.acentistás'." atoparsé ás· portas mesmas desa 
ou como -'-.as pinturas · gr-ises (:¡ue-.. cidáde;- no . inieio· i:lu remate da 
posiblemente Goya adeprendeu aúto-éstrada de 'Buenos Aires'. 
en Gali'Cia... . Por " disgracia / · non teño 

A arte das mascaras é seguida eomigo -a miña biblioteca e .non 
poi() pQbQ, . Rolps .. ol~ir().~ , .:d~ .. , RQdQ . ~Hc~r. con segu,ran?~ ,se, !3 . 
Leshc)ve.;.. B-Onx.~, --B-uñÓ-~ -ÍVloAtfo\. ~, < i~stitucio·n· .~:·'donador.a· ' · foi : u --· 
ñedó ou Niñodaguia, que · hoxe Centro Galega da capital arxentí-
venden pra o mercado as - na -ou ·o de Mar· del Plata. · 
carautas e monicreques :que eran Tampouco me lembro da data de 
os "compadres" ou as "cóma: inaugÚración, mais coido que foi 
dres" que se. esborrallaban na_ por volta do ano de 1956: Quen ' 
cinza das lumieiras pra seguir un desexe: maior . inforr:nación, pode 
rito ancestral che9 - de led-ici"a" e ·ver a revista ·~ Gaí'icia Émigrante" 
de . humor, porqu e Galicia, a · que dírixiu Luis Seoane. . 
pesares de todo, sémpre gardou NaJgún "lugar da Arxentina 
o seu humor, non h ai máis que debe estar · outro cruceiro máis; 
lembrar os 'antroidos . . sobre Q , qüe . teño . moi . poucas 
CRl.)CEIROS NA EMIGRACION • nóticias. Polo que sei, foi un 

No número 47 dé ANT . agasal lo ~ · Eva Duarte de _Peró_n. 
publicouse un artigo de Felipe cando tivo o cordial xesto de 
Se.nén eneal dos cruceiros na · visitar a · España franquista. E 
emigración, que quixera comen- ·abra antiga e car;ido caiu Perón 
tar brevemente: · ( 1955) .estaba na finca dunha das 

Alén deses dous cruceiros figuras do seu gob_erno, . onde 
populares que hai en Moñ tevideli ·desapareceu. As pesendas que, 
e do traballo de Asorey · no. para dar con- él, fixeron alguns 
cemiterio bonaerense da Chacari- inte lectuais galegas que nese 
ta -que non se i se en verdade· -_ te-mpo, v1v 1an na __ Arx~ntina 
pode ser ·considerado tal- hai -X se Núñez Búa, Luis Seoan'~ 

RO: aquí estarnos diante de preceder- ao ve.rbo, porque esa 
PARA+UN, rú>roducido como con xu·nc ión "se" ·do comen za 
"pron ". Sri ambos os do~s casos,_ - -"tur ra'" do _Pronome "se"_ que 
o que compre sinalar é o que xa debe , repetimos, . preceder ao 
te mos di to aJgunha· vez: a ve rbo neste caso. 
ortografía duna 1 íngua n·an é a Qutras frases, anque correctas 
"fotografía" do estado orar da . c;iesde un punto de vista ·ortográ
mesma, non é como unha cinta fi~o. préstanse a equívocos que 
magnetQfónica que · deba repr<?- tocan o cómico. Por exe_mplo, 
ducir fielmente os sons _:_múlti- esa invitación: · SENTATE N'AS . 
ples, variados- que se dan · na ,CORTES. Co~pre ter moito 
fala, - senón que debe aspirar -a coidadiño ca ti-mbre vocálico; xa 
proporcionar, · pór riba doutra que a diferencia .entre un o 

causa,· claridade, · é é evidente 
que OS correctos "para _un"¡ 
"para · unha" son moitos máis 
claros que ~sés . esóticps . "pron''. e 
'

1ponha", .como un ;;teflo que 
me ir" é ·máis claro que " te'ño 
que mir'' QÚ "tomábao todo", 
máis que "tomaba ~~~o" , por 

pechado ("Cortes", as dos an i
mais) e un o aberto (Cortes) é ·a 
que marca a diferéncia semántica 
entre unha- e outra causa. Aínda 
_que, . ben niir,ado .. . , se cadra nori 
lles hai. tanta diferencia ent re as 
"e artes" e as "Ca rtes". 

E xa para rematarmos, a frase 
qu e ilustra hoxe a secci6n : TE U 

POR FE LIP E SE N EN , 

- e Óütros- non d eron ning ú·n 
resultadó positi.yo. .. ~ 

Cecais dentro .. de dou scentos 
anos · aparezá cunha procedenci a 
ca lisquer.a, tal° como pasou cos· 
cr uceiro.s de. Mont~vrdeu, que se 
;t iñan como de or ixe · catalarta, ._, 
_até· qué o t raballo ·,do Carlos 
Zubiilága des f ixo a con-fusión 
dos eruditos locais . . 

Respeifo ' da obr'a de Asorey 
·ue se encontra na capela, 

neo-román ica,' do · panteón- do 
· ·Centro Ga~ego de Buenos. Aires, 

hai :que engadi r OLitra interpre-
. ación · del9, diferente da, cristián 
q ue . dá Felipe Senén. Non é 
mina, naturalmente, foi . dada 
polo , propio autor ·9a escultura. 
Pa-ra- os crentes é, sen dúvida, 
' ~ar. ía e o c-risto; e_ para o .s que 

·,.·non o . son -'- non se e·squeza que 
boa· parte da c9lectividad.~galega 

. bonaerense éra daquela sinxela- ' 
mer'J~e-- 'leiga, agnóstica ou ateia, 

._ ... f. a.zó_n · des.ta . o'utra· leitura_: a 
igwra _dá niwll~r r-ep,reseñta a nai 

galega sost endó ·ria ·seu ca lo ao 
{iJlo eniig(ante __ mo rtÓ. 

Para findar ; : máis. unha cóusa. 
Eses· irmaos Fernandez Bermella, 
e toda a xente que ·de Gálicia 

. mar:chou' ao Río da Prata, nunca 
foro·n , "g~chup(ns". Este . é un 

·_alcu_me usado .no México · e 
· nalgúns · países- da América 

. Central, onde cuase non houbo 
emigraciónc ríosa. Na Arxentina e 
no: ;U,ruguai . -:-como. en outros 
países iberoamericanos- fóron, 
é a índa_ o so'n, -"gaHegos" .' Neste 
éa·sa ·específico · "gal legos· de 
Ga·licia", · pará distinguilos · dos 

· outr.os- que ·pu ideron ter nascido 
" eh ·rarreaofo~ñes, · .Je.rei de 1-a· 

Frontera ou mesmamente Ma
drid. 

- ' Mu ito señoritiño de cal.do á 
merenda viuse profu ndamente 
ferido ao . sentir que_! le chama

. ban "galega" nunha rua de 
·suenas· Ai ~ es ou- de · algunha. 
out ~a cidade. . . 

_Non semel)a_ «:omenelj_te" ~F -~ 
fu11dir. as causas, e muito . 
menos, renunciar á h ist oria, ao 
feito ·de que o xeritilicio gal ega, 
na faléi pepular deses pa íses , 
pasou · a designa r a . calisqu er 
persaa~ nada ~ na ' pe.nlnsula, con 
excepción dos po rtugu eses · e os 
bascas e que, tamén, se rviu para 
aldraxar a aque les que, pr imeira
mente, conv~rt i ron tal nonie en 
sinónimo de estult ice , ra'ñatería 

· e- outras finu ras polo. est ilo . · 
. RICARDO PALMAS· 

Londres 

VOTO .E A NOSA FORZA. Moi 
·apuradiños deberon de andar os 
traductores do "slogan", cando. 
non repararon en que poñian 
.ben un posesivo e o outro non; 
~o teu Voto" seria o correcto . 

¿Qué demostran estes fallos? 
-Pois sobre todó os inconvenien
tes aue supón traducir a eito do 
español ; os "sistemas de traduc
ci.ón están "osidados" e así saen 
as cóusas... ¿Que nos escritos 
naci analistas non hai "meteduras 
de zos;o'.'? _Claro que as·hai, pero 
o non hai é a utilización -como 
aquí- oportu.ri ista do idioma, 
electoralista nesté-caso, senón J.rn 
us-o consciente, xeral e único da 
1 íngua, da nosa l'ingua non son 
precisos traductores ... Ve l ai a 
diferéncia, que non é só -evi-

, d entemente - .1 ingi:i istica. 
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ESCOLA E SOCIEDADE 

Rui Gracia fal ou· nun ciclo d 
con fe rencias que o Cí rcul o 
Ourensán-vig1,.1 és. o rgan1zou en 
Vigo ar redcir da Semá da Cu f~t u ra 
Po1·tuguesa. A sua · cha1'la cen
trouse no . te ma "Escala e 
sociedade" . Respost oU, t 9mén., a 
unh as preguntas que A . nosa 
Terra lle fixo o remate. · 

-lCómo se rel aci ona escola e 
sociedade no caso de Portugal? . 
· Non se prod uce unha· re lación 
sin.xe'I¡:¡ , nin 1 inea l. O s.is te ma de 
ensino e de educación vai moi 
ligado ·ao entramad o - soc ial e, 
dalgún xeito, reproduceo. E un 
eco con re lati va autonomía. A 
sua articul ación pode rá veri ficar 
en varios , aspectos, entre o 
sistema de ensino e o deseñrelo 
económ.ico, ~ s estructu ras prp fe· 
s1ona is do mercad o. 

A escol a é un instr-U mento das 
mL1danzas s.oc iai s. Reprod uce · 
unh a soc iedade esvatif icada', a 
ordenación soci al en cl·ases e· as 
re lacións de domin ad ón. Por 
outra banda, a escol a deserírQI a 
un pape l im po r-tan'te no proceso 
de i n g_~.lcac i ón id eoló x i.ca e 
cu lt ura l que a el ase . dom in ante 
rea liza ao traveso d ise apa rello' 
ideolóx ico que é o sistema de 
ensino . 

De terminadas actitudes pl an- . 
texan a defensa do ensino· 
neutro, li sto e posible? , 

Eu ,non acred ito que o ensi n9 
poida ser neutro, po rque .re ali za 
unh a fun ción · de inculcacióh 
ideol óx ica ·e cultu ral. De feíto, 
aque les qu e al egan que a escol a 
debe ser neutra , dun xeito xeral , 
son de dereita. A ideoloxfa trai 
unh a ocul tación e disimulo das 
razóns de ·dominación de clase 

' no que res pecta ao ensino. Os 
que non desexan que· a escala 
señ a aberta, un debate ideolóx1-
co amplo, son a~u e l e s que non 
qu eren no fo ndo qu e_se poña en 

" O Mestre-" de ·x o é Agt lo 
Hermo, poi o gr·upo 'C9ndea de 
Noia. Na Sociedade Cultu ra l d 

"Sacia (A Coruña) sábado, 24 de · 
febrei ro,, a·s oito do serán . 

Muller de Mulleres, de R. 
Ote ro Pedrayo e Alvaro Cun
queiro . Os días 24 e 25 de 
febre iro; na ' sala "Carral " de 
Vigo, repr.esentada polo Tall er 1 

de Escala Dramática Galega. 
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·.cuest ión a escol a- .e a . id'eq!ox ía · O proble 'ma ·cénti:ase en 
dominante.: . "· términos · de educació1i di gl"ós ica . 
. ¿Qué ·relación se 'dá entr~ Enfrenta rse a un ensino que non 

. educación formal e' nori fo rmal? : parta da propia lingua, é.difícil e 
_ (3uerw, a relación, d_ende logo·, . complexo. Adema is, si na ·casa se 

é comple x~. l?ódese d·ecir que o fa.la . un idiorna ~ ná esca la se 
·sis tema de ensino viv.e pechad ó,· - emprega outro, isto repercute na 
sa bor de sí, divorCiado ·' da <5fectividade de aproendizaxe e ao 
p1áctica e da ed \jcación rea:! na neno lim ífaselle ó seu. desen ro lo. 
vida cotiá, na , práctica social . O A escol_a .está dominada- 13 010 
25 de ·ab ril · proti uci[fse unha ' cóa igo lingüistico dt.lnha cuJtl:l ra 
esplosión creadora, qüe .tratou el e~:. el aoorada .pof'a 'clas~ dóniinan te . 
recuperar o anquil·os-anie'nto d ~a -' Así, a -educaci.ón Gonquire ·un 
dict adura, na percura de ·xeitos desmoralizamento no mesrño 
de cónstrucción que son enrique- int re de adeprender. 
cedores, nun camiño de acheqa- Por outra banda, · .hai· que 
mento dos dous t ipos de cultura. deixar que os cativos se esprese·n, 

En Galicia, o español está dialoguen, participen. lste .seda 
·vencellado ás clases dominantes·; ' o primeiro principio' de pedago
o 80 por cen das clases popul'ares · x ía· activa. Que creén na sua 
falari galega; ' nembargantes, o- lingua· e na-, sua cultura e que a 
ensino dase ·en español!, ¿cómo jde~tidade · ,do nen o non -se 
ve vost~de ista-situaciQn? r;epri ma. 

M-anuel To ri:.es, con pas tel'es e 
óle os,. espón . na Galería- "T~r-

ques" de Saritiágo. De~de o 16 -
' de febreiro ªº 4 de marz(!I. 

Mostra de carteles polacos: 
Monszczak, Tomas.zwsk i, Zapir '. 

. cek, Kowieski, Pozman, Katowi

. ce. ... No pub 11 Gattopa rdo. 
Vi~ e i ro. · · 

'LfBROS 

A lua- . nova, de "Edito'ri al 
Anaya". Publicáronse os dous 
pr i mei ros· · test os. Adicaqos aos 
.nerios . 

acorazado Pete1mkin d·ía 23 
de febrei ro. Hora 1 Ó e cuartq, no 
cine "Avenida" de Ma r ín. 

1
. Oigan izado polo -' "Cine Club 

. , Marín", que, ademáis, vai sacar · 
con carácter . trimest ral un 
boletín que in~Íue n9S suas 
pá x in~s a . programac1on 'das 
pe lículas .e a su.a .crítica. 

"S·iete micropiezas ' '. Enri-
que X. Macías . . Editorial 
M!'.Js ica Española Contem
p-orá~ ·aa (E.M.tE.C.) .' 

Vefí en de e-d-itarse estas sete · 
peciñas q ue' ... a que suscri be 
es t rena ra en Vigo (20-1"-78) , 
como · fai constar' Xoan M. 
Carre ira ·non núm. 46 diste 
xornal, e son unha boa most ra 
ele anqueira do ·compo.sitor. No 
·son, cp mo d i Ca r:ei ra,, . !:J n'ha 
1;evis ión do est ren·ad por min, 
pois a partitur a é iden tl ca a q_ue 
eu t oc_ara, é má is, podería deci r 
unha por· uni:la as e rratas -que as 
hai - ·da_ edició rr. · 

Pro vai"ambs co material 
musi cal. Cando xu rde al gún 
novo composito r,· causa sempre 
no ámbito musical do se u luru:ir 
un ha espectació n. E comprens 1· 
bJe ¿canto vai da r de sí? 
¿c hegará a ser un compositor 
d igno dese noníe? l Supoñerá 

- algo prá h isto ri a da m~s i ca no. 
noso caso , galega? ou ¿queda rá 
sin xe"iamente nun esbozo, nun 
bebé de composito r, ou seña , 
que non se desenrol erá a sua 
h ipotetica personalidade creado
ra?. Ante o caso . Macías, o 
mundo mus ~cal galega revolu
cionouse un pouco: un novo 
compbsitor.- Pro pasado xa algún 
tempo, a postura de espectación 
t rocouse en decepción e mesmo 
repudio. Non se ve na obra de 
Macías unha €volución, unha 
busca - tan siquer- de_' novo 
camiños, ·en fin, é sempre o 
mesm0. Quero decir · que a · 
laboura compositiva de Mac ías 
semel la un sin.xelo enche r os 
pentagramas de notas. Non hai 
idea ,. non hai forma. Non estou 
falando de inmadurez, qu e se r ía 

PUBLICACIONS 

·Revista "Ritmo". Número ·de 
xanei r_o-febrei ro. 

Coa· selección dos milla res 
discos clásicos do 1978. Os 
estudos habituais e ~ a crítica de 
discos novedade. A sección' de 
Ga licia contén un glosario de 
caciques e out ras herbas feito 
por Xoan M. Carrei ra. 

DISCOS 

DISCOS DA SEMAN 

BENJAMIN BIRTT~N 
.(1Jl13-J976f - A . VIOLACION ' 
DE LUCRECIA.- Peter Pears; 
H. Harper; J . Shirley-Quirk; J. 
Hi ll; B. Drake; .- B. Lu,xon ~ E. ·
Bainbridge; Janet Baker. Or_ques
ta Inglesa de· Cámara. Directo r.
Benjam In Britten.- · 

Decca . SET 492/3 (2 Lp}. 
Preciq oferta,: 900 Ptas.· . ' 
lnterpretaciqn . · 9.-- Grabación. 
8 .- ln~trés da obra.- Moi alta ,·· · 

Britten', no 1946, atopouse có 
grave-prÓblema económico inglés 
que · impedía · o montaxe- de 

r:no i comprensible e natura·I nun 
compositor da sua edade, senón 
de falla de ·estructuración de 
plantexamento das obras . Es to 

. apreciase mpi ben nas micrope
zas que estamos a comenta.r. 
Nin gun a delas é froi t o dunh a 
fdea, dun plantexa mento, a non 
ser. que consideren tal o fe ít o de 
ci ta r Ol,) tros composi tores ga le
go.s - pezas IV, V e VI : . 

Cicais poder famos salvar do 
lume pllri.f icador ~ últ ima del as, 
que e realmente belid a·. Resu
mindo: esta ¡:d ición non su pón 
nada, no n aportaren a música 
galega - nin a música universa l, 
c laro-, é unh a si nxela recoll eita 
de notas unha detrás da out ra, 
poderían d~no minarse como no 
1 ingoaxe coloquial: ch ori ad as 
m usica is. 

Pregunto ¿Qu é será a índa 
dign o Mac ías da nasa confi anza, 
da nasa espranza? Supoño que 
non se lle de berán negar as _ 
oportunidades a ni nguén , pro au 
aconsella rialle a Macías un mai or 
estudo dos ins t rumentos, un 
maio r co'nocemento 'do material, 
-~ous as ámba las- duas das q ue 
pa rece se ntirse orguli oso non 
poseer-, e despois desto e• 
dependendo delo, a el boa ració n 
dunha idea mus ical - qué de ira o 
presente estaban esquencidas nas- · 
suas obras- confo rme ao seu 
est ilo pr_opio -oficio que de 
momento está moi lonxe de 
posee r e Goma siga na sua 
actitude de desprecio ol írnpico 
palas d iscipl inas trad icionais, 
endexa mai s adequeri (á. 

MARGARITA SOTO VISO 

grandes -operas. Matinou unha 
o lución nunha sorte de ópera de 

cáma ra pra oito cantantes (que 
fan t amén ·as par.tes corais) e 
t rece instrur¡ryentistas. O res ul ta
do foi a xoié:¡ hoxe comentada. A 
vers1on, am'ais de boa, é a 
idónea, xa que se fi xo co equipo 
tradicional de Britten (entre eles 
o seu compañeiro Peter Pe ars). 

Recomendado aos composito
res galegos _por sí a plaotill a les 
suxi re· ideas. 

* * * 
KRZISTOF P~NDEREC-

. KY. :- Sonare; Fluorescences; 
Stabat Mater; Anaklasis; Ps'almen 
Dav id; Orquesta Filarmónica d.e 
Poznan ·e de Varsovia; Siegfried 
Palm, violoncelo. Director: An-
drej Markovski . J 

WERG.0-Hispavos S 60.083. 
Preció: 530 ptas. 

MICK FARREN.- ' ~Vampiras 

stole my· Lunch 'money"'. Zafiro 
Logo LS 38011 . . . . 

Rocker inglés fOn influencias · 
de Zappa e Captain' Beefhart que 
nos axuda a desintosicar d0-s 
"rol los" .e va,r i¡mtes. 
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- ALEGRIA,-ALEGROTE, QUE ANDA O~RAB-0 DO PORC<>. ~O POTE 
Neste día de Entroido, é 

ritual por principio, e por outras 
·- razóns que . non vén o caso 
en u me ralas eiqu í, o comer coma 
un poi co, que é como máis ou 

,menos o define un refrán que 
neste momento non sei rimar 
correctamente, mais para sermos 
'fideles ao esprito des tes días 
pero non á letra, vouvos dar 
unha serie de recetas das 
comidas consideradas "típicas" 
nestes días, e que espero vaiades 
trasegando da · fon te ó bandullo, 

,
4 

entonando entre plato e plato · 
:1 urlha louvanza a quen tanto lle. 

'debedes: io Entroido! 
Escomenzaremos entón polÓ 

cocido, que nestes días debe ' 
levar suplementos, por exemplo, 
o da cacheira oú cachucha, . 
gardada especialmente para ·estes 
días, así como o lacón, e o rabo 
do parco; poranse, asimesmo, 
chourizos, touciño e xamón, así 
como vitela, carne de pita, e o 
"pedro", ou "pai Pérez", que se 
fixo coa tripa cagadeira do 
porco, e botándol le a materia 
vexetal necesaria, como garaban
zos, patacas, repolo ou grelos. 
Como se ve, dará un prato super 
enerxéti co que non necesitará 
para nada as pastilliñas de caldo 
concentrado. 

Convén masticare ben e 
mol lar a palleta en bo vino do 
país, e amenizar a festa con 
conve rsas de amigos e arman ía 
ou de xentes ben levadas, 
facendo o xantar con acougo e 

ESIXENCIAS CRITICAS 
Son un suscriptor do periódi

~o gale.go semanal "A Nosa 
Terra", como tal veño lendo o 
periódico todas as semáns e 
estraname moito de que todas as 
cartas que se publican son de 
loubanza e identificación coa 
liña poi ítica e informativa do 
xornal. Estráname -ainda moito 
mais que unha revista que se 
declara crítica e nacionalista non 
seña -·capaz de apandar cunha 
crítica, que pra o meu xeito de 
ver e un erro poi ítico no que cae 
unha grande parte do nacionalis
mo actual. 

Por contar que unha parte 
fundamental da crítica, cualida
de qlJe disque posee A NOSA 
TER ~A, é a autocr ítica . 

Saudos nacionalistas. 
XOSE ANTON DOXAAN _ 

A~·'.o·NCIOS· 
D.E-BALDE:_:· 
1 n tc•1 esdme todu en col tia 
mediciña popular en Gal1c1a 
(recetas populares, plantas 
medicinais, bib_liografía, ~te.). 
Escribide a'; Xosé Marra. 
Patio de Madres, 15-terceiro. 
Santiago de Compostela. 

Somos un grupo folklórico 
galego (gaitas, ·acordeón e 
percusión). Todas as asocia
cións culturais, de veciños e 
demais entidades que qu.eiran 
contar con nosco, xa saben 
que nos teñen á sua· ·disposi
ción, polos gastos de viaxe e 
rnantenza. Poñédevos en con: 
tacto con: Carlos -- Crist.os 
González. General Aranda 
72-qui_nto E. Vigo. 

repouso, 1·ecordade. que· é 
fundamental comer · sin parar, 
.que non comer moito. 

Pasar.ase seguidamente ~s F 1-
LLOAS; para preparalas mestú
rase CtJartil lo e medio de auga 
con ou'tro tanto de leite, e 
bótaselle unha ducia de ovos 
batidos e con unhas areas de sal, 
mesturando ben. Pouc~ a pouco 
bótaselle fariña hastra ter a 
consistencia de natillas moi 
saltas. Cólase este arnoado 
desfacéndpl le os bol os que 
poida levar. Posta a fiHoeira 
sabor das fa íscas, pu no seu caso 
a tixola, úntase cun hisopo feito . 
cun pau e un trapo ·enrpl lado, : · 
mol lado en grasa derreúda, ou 
cun canaco de touciño. ' 

Con habilidade de · dona, 
esténdese unha fina capa de 
amoado sabor da fillo~ira ou 
tixola. Cando. se despen·de do 
fondo e lados, dáselle a volta 
cunha rasqueta pra dourala un 
pouquiño polo outro lado. 

Amoreadas unhas riba dou
tras, cómense quentes, e tenras, 
azucaradas, ou mii'lón ainda, con 
mel do país, que tan boa é. 

Outra loubanza o santo 
Entroido, e xa podedes .pasar o 
seguinte plato, as TORRADAS 
DE LEITE, prás cales, fai falla 
cortar o P3n de molete en 
rabandas de medio centímetro 
de gordo, que se van remollando 
en leite, no que deberán finchar 
empapadas nel durante un 
cuarto de hora polo menos. 

A VOLT AS COA PRENSA 
Benqueridos compañe iros, se

mente unhas verbas de presenta
ción .dista galiña que vo's remeso 
pra 0-poleiro da vasa révista, que 
por certo, coma moitas cousas 
máis no noso país non é noso, 
senón "alleo". 

Velah í, como podedes ver, o 
perfecto conocemento que da 
nosa xeografía 'teñen os mais 
liberais do "país", (pra nós, do 
estado). 

Eu, que son de Ourense, 
solpréndome de enterarme ago
ra, xa de mozo, que a miña 
ptov inci a t'en mar. Xa avisei aos 
país, que va í-an afugando unha 
casiña na costa pra o prósimo 
veraneo, ihaí que ~provéitar os 
noves descubrementos que se 
dan na "capital"! Dende" logo, 
certo é que nisto coma noutras 
cousas que nos chegan do 
Imperio é millar non fiarse, pois 
ao non estar abando axeitadas á 
nasa realidade, podé un hastra 
perderse na propia terra. 

Xa, pra · rematar, non ten 
perda a acotación que do noso 
Bloque se fai no testo. E un vello 
xeito de .desacreditar, . pi:o · polo 
baixo, guindando a pedra pro 
agachando . a man (_vé-.,<anse as 
comiñas). Dende 1ogo,. os fil los 
do Imperio, pa·r moit9 liberaís 
que señan s·empre serán ·iso: uns 
imperialistas fraca~ados. 

Saudos nacionalistas. 
- MIGUEL.ANXEL 

CADAVID 
Bilbao 

N. de R.: O noso comunicante fai 
referencia a un mapa aparecido no 
xornal español "El País", do q1.1e xa 
dou con~a no número anterior .outro 
lector (o mapa pubiicarrjolo tarnén 
nese número), asímesrño a informa
ción do deyandito xornal aparece.u o 
martes 23 de xáneiro de 1979. 

Báñanse t:: ntón en ovo bati,do ·e
fr ítense en_ manteiga· de vaca , 
moi qi.Jente, póndoas lo'go 
nunha fonte fonda. · 

dun coite lo e · con coíoado 
pasanse ún a ún a sartén, na que 
haberá acerite e·n ábond<mcia e 
ben quente. Cando están . dour:a
das, tí ranse paf a poi as n únha 

· fonte e zúcranse. 
Outra loubañza ·-e pasar. a 

probar as FOLLAS DE ~IMON, 
prás' que non faj rfiájs . faHa que 

- Férve•e un 1 itro de leite éon 
media libra de zucre, 'Un ánacÓ 
de: morída de limón e algo , de 
canela, e con esta · mestura 
báñanse as torradas. iSeguro 
que vos gostará ! Outra nova 
loubanza ó santo Antroido e' 
podedes pasar a probar as 
ORE LLAS ~E FRADE; .pue se 
fan con fariña, ovos, leite, 
ralladura de 1 imón e algo de · 
esencia de .an ís. Oespois de 
amasar ben estes ingredirites ben 
ben, déixase a m·asa tapada · 
nunha tartei ra á ve ira 00 1 Urrie 
ou ·sitio te'mplado ~n par ~fa 
horas, grámase moito. Estirase 
ben en follas o ma i<; delgarlas 
posibles cun rolo ou botel la, 
sobo1 dur.iha mesa e~fa ·iñada e 
CO ! tase en rectángulqs Ca punta 

· follas de 'limoeiro .~imp·as _e .s<1nas, 
que se van m·ot larfdo nt1nha 
masa . fe ita cunha libra de fariña 
hun cu~rtillo de léite, ó que se 

CARTAS 

CARTA ABERTA 
O EXCMO. SR. 

GOBERNADOR CIVIL 
DE LA CORUÑA 

Excmo. Sr.: 
O que suscribe Pedro 

Trepat Silva, abogado, recibin _ 
o pasado día 15 de febreiro · 
notificacións de du~s multas 
por valor de 25 e 50 mil 
pesetas. Na prirneira e~pecifí- .. 
áse que se itñpÓn "por · 
presentarse al frente de un 
grupo de 200 personas, el día 
25 del pCtual mes (Xaneiro), a . 

· - las 17 horas, e.n el fugar -de 
Vi 11 agud ín-- Les ta-Ordenes, 
amenazando a los obreros qu_e 
trabajaban·· en unas obras de 
cónstrucéión de uff ·pantano 
para que cesasen en ' su 
trabajo, .. ~ haciendo caso omi
so a tas advertencias del 
personal de la Guardia Civil, 
al 1 í presente, para que cesasen 

' -- en tal actitud' cibsfaculiz~lióra 
y de rebeldía, motivando, con 
ello, la ' paralizaéiórí . de · los 
trabajos" e a segunda polas 
mismas i mputaci'óns nos d{as 
29, 30 e 31 do mismo mes, as 
g horas. 
- Diante de tales afirmacións 
e · acoHéndome. &, -direito-..-de 
petición ou súplica, un dos 
dereitos que o Goberno 

· · Español, que V .E dignamen
te · representa,' - nos ·deixa 
exercer os galegos, · ·quíxera 
facer as segLI'intes acraracións 
públLcas, pra colaborar coa 
rriiña ·modesta contribución a 
unha millar administración 

- por V _E. da província do seu 
mando. 

1.- · Conio afirma V.E. na 
primeira das sancións, efecti-

Jle botan unha ~.ucia de -ovos 
batidos. As foi las móltanse 
hastra -a mitade, e frí'ten~e en 

. manteiga ou aceite moi quente; 
ó estar douradas tfraselle a folla, 
que lego servirá prá seguinte; 
apartadas -para unha fonte, 
bótaselle sucre. 

Semellantemehte . fanse as 
.FROLES, pero ésta·s necesítas·e 
para - facelas _ un molde, que se 
mete na manteiga ou aceite 

, . vamente a,topabame o día -25 
de Xaneiro, as 5 da tarde, no 
lugar de Vilagudín, onde foi 
requerida a m iña presencia 

· como profesional· do dereito, 
por· un numeroso grupo de 

·veciños afiliados as _cq_L pra · 
asesoralos xurídicamente · na 

·defensa dos sel.is · dereitos 
frente o atentado ae ·que son 

· obxeto como consecuencia da 
construcción por parte de 
FENÓSA' de ün-novd e;nbalse 
utilizando os seus xa . vellos 

.procedí mentos. 
A ft,1nción ~edi.adora que --a, 

min tocábame cÚmplir,'foi de 
,~--todo- imposibl.e le.va-la n-·cabo, 

xa que o inx_ehiero · da 
empresai que fova as negoa~·a

ci óns, non se dignou facer 
acto de p'"esencia no lugar, 
limitándome, por tantor a 
exercer dita función coas 
forzas de orden público 
enviadas por V.E. coa dilixen
cia que lle caracteriza. 

2.- No tocante as ameazas 
e coacci óns que V. E. nos 
imputa, amine ós numerosos 
veciños que· sufrimos a m~sma 
s_orte~, quérolle acrarar que ten 
que r. haber algún erro na 

· eleccrónc dos de~ti{latarios das 
mt.,dtas que motjvan i.sta .carta. 
ErÍ .Vilagudín, como en tantas 
ou!qts aldeas qe Gal Jcí.a, a 
única ameaza que pende 
sabor das cabezas dós~labre
go~ e dos obreiros .é a dos 
caciques e· as· sua.s SSAA 

· {Soci~dades Anónimas), "'" . ; 
Peí-o quitáis o erro · s'ena 

noso e as diversas sancións 
que V.E. repartiu con motivo 
dos acónte'cimentos de Vila
gudín (a ' ~u·á.,. -cuantía · anda 
poi as 700.000 · pesetas en 

quente, · ~ ó .pouco - -te~po 
bótaselle no medio a .masa. que 

.ó dourarse desprenderase. do 
mesmo. 

E finalmente, antes da ora
ción final vouvos talar de como 
fan_ os das terras de Cotobade o 
que eles chaman a BINCHA, que 
_é namais que a masa dun molete 
de pantrigo que se mestura ~on 
ovos batidos, leite, sucre, 
enchendo con este amoado unha 
fincha de porco que previamen
_te. foi reservada, cocéndoa 
dentro da mesma. 

E neste intre, contentos de 
ter comido e· bebido; podemos 
todos xuntos xa cantar aquelo 
de: 

Este é o s~nto Entroido/ é o 
santo verdadeiro/ o qve quer o 
santro Entroido/ é - que He 
enchan o calleiro. 

Anque lle vimos aquí/ non e 
pra faéerlle maU vimos por Ue 
anunciar/ que lle estamos no 
carnaval. 

Este e o santo Entroido/ elle 
fillo de .Marica/ hoxe non 11 
quer o pan/ e mañá estímalle 
bica. · 

Acudide ó santo Entroido 
cunha xamna de viño/ s 
quererles ._que este santo/ vo. 
prepare un maridiño. 

Adiós martes de Entroido 
adios meu queridiño/ h astra 
día de Pascua/ non se come mái 
touci-ño. · - Aquí 
xos. 

total) ·fo rman parte da retor- · 
ma . tributaria que o Goberno 
de UCD que V.E. representa 
esta a poñer en marcha cara a 
c.onsecucmn dunha millor 
distribución da,riqueza. 

3.- No que os servicios ·de 
información de V.E se 
destacan é no tocante a 

· detectar a miña presencia en 
Vilagudín ou alrededores ás 9 
t:?ra~ .dos .días _W_, 30e~1 de 
X aneiro. 

Non ~abía .que ·, a · míiía 
dilixenCi.i -· p~o.fe.sidnal- -··"me 
pe.rmitira atender simultánea
mente o . trabailo no· . meu 
de~pacho e ná cMagistratu~;-~n 
Sant j9,go, .. e º" confüct-0, <le 
Vilagudín, o mesmo . tempo, 
sobre todo tendo en oonta 
que hai máis de 40 kms. poio 
medio. Tanto eu como .as 
personas que proban a miña 
presencia en Santiago tal día 
e a tal hora, estamos 
asombrados da di1ixencia Llos 
seüs. iriformadai;es~ •· , ~ ·~ ~ \ 

: . • r '• .r, 1 ~ . ....;. 

~cJarn ·qu.e :t.amén- pudq -ser 
un ·erro debtdtiá'mtüticopiSta · 
-n'a qu~ se fixo á ségunda'-das 

: multas .qtie.'.recib:imosí·e o que 
V. E. reaf'Ínen_te' J)r€Jén~lía ~era 

;,_ notificarme 'a súa so1idaridade 
pola ~iña ·int~~vención como 
letrado na defensa dos dere i-

. tos dos cídadans, ó ser tamén 
unha das -misions de V.E., 
vixiar o libre· exercicio dos 
mismos. 

Non queda sinon agardar 
que V.E. _estime axeitadamen

, te este escrito. 
E gracia que agardo de V.E. 

c.uia . vida Deus. garde. moitos 
anos. 

PEDRO TREPAT SILVA 
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E tempo de eleccións. Volven xuroir dos mu.ros e da 
prensa as imaxes poi íticas dos grupos que c·oncurren a 
elas. Todos tentan espresarse, tacerse ver: facer ver o que 
son ou ·o que queren facer ver que son. E velaí onde nos 
enredamos: tentar ''ler" precisamente .a ímaxe, marca, o 
emblema dos o;:¡rtidos e coaliccións, co que tentan ser 
recofíecidos en' tQda a dimens•ón do seu ideario. 

UCD/FUER'ZA NUEVA/ 
UNIDADE GALEGA: 
SIMBOLOXIA ABSTRACTA 

o circo primeiro, e logo o cadrado, son as formas 
xeométrícas que máis connotan seguridade; primeiro o 
circo, dada a sua perfección: non tén ángulos, a vista 
queda circulando poto seu p.erímetro sen ter un punto 
(ánguro) polo que· fuxir. ' O cadrado non chega ás 
ventaxas do circo, pro do resto das figuras, é a que máis 
se achega: tén catro lados iguais, os catro ángulos iguais, 
e iso xa axuda a manter certa idea de perfección, de 
seguridade . 

. Veleiquí_ precisamente de onde parten as imaxes 
UCD, Unidade Galega '"--Circo-- e Fuerza N 
-cadrado--. Pro deteñámonos no análísis de UCE E! 
porque, poto sí ou polo non, as semellanzas formais 
máis que evidentes. . . 

A coor, coas suas características, é o qu~ . ma 
fondamente os dous símbolos, despois da forma --c.irc 
cadrado-. Os dous usan unha coor quente e outra frí 
unha ~ beira da outra, aínda que con matización_. ... 
usa o laranxa -quente1 e o verde --frío--, FN 
-quente- e o azul -frío-: evidentemente 
dialé<;:tíca de coor conQúcenos a outra; a da esq 
dereita, e ·moit o máis si pens~mos que no Estado es 

de coritido xeral, senón identificable como PCE. Pro hai 

'
~~~~---~~-un problema, hai que ganar votos, moitos votos e o 

comunis.mo é algo que dend_e a guerra hastra hox c fo¡ 
promocionado como o "demo" .. Pro o · PCE non é tan 
"malo", é demócrata, eurocomunista, e parellamente ao 

ON DEMOCRA TI 1?, ·!'·---~:= 
ON ¡FIGURA TI . ·~::-;~-:!·~~¡~,::: . . 

t ' .!·..... :!'tl · •• ~· . .. :':a..: ·. 
•l!Jll!•·u1mpríallé un .-_ imaxe ·:/ ' oder ·¡¡ ón" 

non tanto' , cum ial .,, __ ·ana~ ~ · s a 
-.ta/ com~ t rilé 1 · -.... · - PCE ·· ~:: t go 

". ....¡~ • • ....__ ""' . ... -

elle, pois, d _ ,~t ·-.. 1.tf:r~··: elai 
.\ .. ~1 - .... '"''· .: 

e -~!1- dos _elem ~ ". ~ - á. co ti .. po 

seu· desarme ideolóxico había que quitarlle ferro, e 
nunca millm dito, á fouce e ~martelo, facefos máis 
"suaves", roáis_ "modernos". Había que facer estable un 
s ímholo agresivo: trazase un circo --sempre o circo pra 
suxeri r protección e seguridade--, nel trázanse dous 
diámetros que o dividen en catro anacos íguais, e neles 
enm.árcase os ímbolo (ver dibuxo). 

Pro en Galicia o PCE chámase PCG, os partidos 
españoles teñen necesidade de disfrazarse de galegos 
(sobor de todo, os que se din de esquerda e progresistas) 
pro .tampouco sen chegar "ao separatismo". O PCG tén 
necesidade de símbolo propio, pro dentro dun orde, e o 

a que chega é a colocar o símbolo do PCE dun xeito 
1 rente: e xa ternos un partido "galego". Esto non 

ría de ter maior importancia, se non fose porque o 
G' chega a rizar o rizo cristianizando a fouce e martelo 

ver dibuxo), facendo cáseque desaparecer por "arte de 
maxia democrática" a "maldade" do "comunismo 
democrático á española". 

. -As estrelas, concretamente a estrela de cinco puntas, 
tén acadado, dentro da simboloxía figurativa, como a 
fouce e o martelo,. un carácter propio e sígníco dentro 
da simboloxia abstracta . 

o azul e o roxo teñen connotacíóns políticas ab.111 .. ~!1!~ 
coñecidas. 

Cié fouces e nia ~ - puño pech e por 
' ., - - · .,,, ! ' . . . '";' ) .. "!' 

r~, mo1 sopa '.a :·.f:.-.. :s.-- amor, a 

A estrelé,! de crnco puntas xurde como signo de 
Jiberacíón, posiblemente coa independencia norteameri
cana (a cada novo estado que xurde en USA 
correspóndelle unha· estrela na sua bandeira). Coa · 
índe:pendencia dos ~ países latinoamericanos·, J<urden 
tamén estrelas de cinco puntas nas suas bandeiras. Logo
ollaremos a estrela na bandeira da URSS, como novo 
país ceibe, e .xá será un símbolo totalmente ligado aos 
móvernentos de liberación coas novas bandeiras de 
~frica e Asia . 

Por .iso FN, cando quere decir que o seu ideario , ,. 
superación' do comunismo e o capítalísl'llo" traza ~ 11111P-iam.ia. _ 
diagenal nun cadrado e pón, dunha banda, azul e, 

• • • 'nin siq ·era. o .. pi.JA - echo erguido 
-· ·~ª-· on, -o ptiñ~ qei~do e a rosa dereita, e 

o ma~ta"~ q4e 'diría alguen. ' 
, outra, ·o roxo. Pro . velaí a paradoxa: a diago 1 
· (dinamísmo, loita, etc.) e as coores-usacJas no.n "~~in· máls 

· afá ·de deci~no!t que esíste unha loita arreo nun- lugar : 
(cadradbJ7 unha loi~de 'clases (coores) ql,ie . o mesmo ... 
grupo tenta "negar-sl.Jp~rar". - t . ---

M oito máís espelido~ foron .os diseñadores,d~~márca 
UCD, non somente pola elecc¡ón do circo, senón porque 
as eoores en loita non chegan-a-ser dun 'contraste ~an 
vrolento (roxo. . azul} senón que o contraste está 
~.acto.· :UCD quere ser 1 'centro" e· non pode b<;>tar 
man de coores estremas: das coores quentes --esquer- . · 
da-, escolle o laranxa, ·das· frías -dereifas- o verde. ·Pro 
~demais, o circo onde se in~criben as coores non chega a 
pecharse: fanse dous bloqu~ que tentan xuntarse, que se 
atraen coma dous .imáns nos. polos ·positivo -e negativa. 
("ta reconciliación naciohal"). dous bloques que no seu 
interior tentan pechar outro circo: _br~nco; aus~ncia da 
coor. a neutralidade, a nada, o centro. UCD cáseque nos 
dá engadado. pro a loita dt,ts coores tamén e ;evidenté na 
sua marca. O centrq é unha abstraeción xeomé~rica; o 
centro non esiste. 1 

A Unidade Galega, coaliciór ·electoral de última 
hora, participa tamén da simboloxia abstracta, aínda ql:ie 
chega a eta por un camiño dif~rente aos grupos 
anteriores. Había que atopar axiña 'un símbolo que ne · 
viñera ben a tres grupos, polo m_enos en aparienc¡a 
diferentes, unidos en coalición polo feíto de seren 
galegas-. Escóllese precisamente · un -ve,lo mo.tivQ da · 
c.uttura cas.trexa,.. a:n tr¡sque.le.- na ·terma>oo '·retorno· a_o 
celtismo como característica· esencial do ser galego. Un 
ctrco pechado con tres radios ondulados {posiblemente 
un símbolo solar pra os celtas), unha roda que xira, unha 
roda de muiño, un muiño de café: agresividade, a· 
violencia do símbolo polos seus radios ¡·mponse por riba 
da seguridade, Q¡i eficacia do cir¡co. Cousa aparte é que os 
tres rabos señan ·os tres partidos pra facer xirar a roda dá 
"unidade"; ·pouca xente vai chegar aí. Por outra banda, a 
eficacia do símbolo está en que seña reconocido como 
celta-galego, pro iso e algo que somente vai chegar a . 
unha minoría culturizada onde, por outra banda, cecais 
se atope a maioría da clientela poi ítica dista coalición. 

. _¡ 

' ro ·había que darll~ un tratamento gráfico que 
. docificara jnda · mái~ .e conduerira unha~ !º:mas que 
connotaran _ modermdade, f~turo .. e as1 fa1se unha 
·estifizacjón xeométr!ca c:io trato groso pra non "murehar 
a rosa", un trazo de forza, de ralternativa de poder". 
. As 'argalladas electorais d~ última hora tiveron que 

facer t?do a p~esa, e ~ómo ntj~, a sua propaganda e o seu ""· 
emblema. Pro no caso de C[), había, polo menos, unha · 
cousa clara, a campaña comotdereita de UCD que levara 

' Alianza Poputar, .non dira rel>ultado, .había que fuxír da 
imaxe da dereitá -1.:-eéalcitranté: había ··que "centrar fas 
cosas", porque UCD pon xo9ara de centréLsenon de 
centro-·esquerda, e ni.m difícil pinchacarneiro, CD quere 
xogar de centro sen deixar de s~r dereita. . 

Toda unha filosofía electoraleir~ que é a base pra 
construir o seu emblema; en realidade, parte 'do símbolo 
da UGD, achándose un pouco e por arte de birlibirloque 
ternos un G e un D (a iste fállalle o pau recto): Coa·lición 
Democrática. Pro era moi evidente, e "máis confundiríase 
co da UCD. O mesmo espelido diseñador, decatouse ·de 
que estilizando estilizando o C e o D, poderían · ser os . 
brazos de dous boneéas humanoides, é pouco' máis había 
que facerlle. ,.,,. , 

. P'ro e;> . re~~ltado non pasou de· ser' unha marca máis . 
como tantas outras que abondan nQ mercado; con pouco 
esfor;zo lembrariamos moitas sem:ellantes; con pouco 
esforzo, tamén, !embraremqs poi íticas semellantes ... 

FOUCES E MARTELOS 

Velaí o por qué da incorporación da estrela de cinco 
puntas a bandeira galega que vai facer anos atrás o 
Bloque, condicionado ademais pala asimilación da 
bandeira tradicional, dende os últimos gobernos de 
F rarico a todos os grupos poi íticos españoles que operan 
en Galicia. 

Pro ¿por qué a estrela de cinco puntas? Podería ser 
de catro, de seis, ... A de cinco ten unha ventaxa sobor 
das Ó'utra5. Como todos, inscrita nun circo -outra volta 
ao circo-, pro ademais ten base e cumio: apóíase en 

·duas aspas, outras duas fícan horizontais, como 
equilibrando e unha punta cara arriba. Poi isto, é a 
estrél·a máis equilibrada, a de máis forza. Polo demais, ' 
toda? suxiren espansión, abertura do centro cara as 
puntas dos brazos, de dinamismo; as diagCJnais que 
constrúen a sua figura reforzan aínda máis o seu 
dinamismo. 

Á bandeira galega coa estrela de cinco puntas en 
roxó. é o símbolo .que milor identifica ao Bloque, polo 
que o recoñecemos. 

A pesares de que a franxa azul en diagonal da nosa 
'f:>an~eira lle daba dinamismo, a coor azul é fría ' e moito 
máis o azul ceo, erara. A bandeira tradicional quedaba 
fría, ' o bran·co comía o _azul, a "suavidade"·, a "bandeira 
inofensiva", nun tempo no que se falaba de "peculiarida
des ; regionales", de descéntralización e agora de 
autonomía. • 

A estrela bermella de cinco puntas venlte dar un 
·- · .• .,: . . :._ ·• . r ; .~. · , ,., .. :_" ~c .... , _- • - . : - , - " ,, ~ ,.,_"' novo ~ ·contidó, - rou· miHor, réfo'rzar ·o '' que '' xa ' tiña ' ª ' 

_~entro da s1mbolo_x1a f.1gurativa -m.a1s_ ou menos . bandeira tradicional cando a sua aparición era motivo de 
est1hzada-- compre ad1carlle un apartado as fauces e. medo pra 0 sistema. A dialéctica da coor outravólta. Pro 
martel.os. marcas d~s partidos ;?nsi_qeradós comunistas, 0 axul, o naso azul, non é o que poder ía suxerir dereita; 
que ten. acadado_ unha_ gran ef1cac1a: e por is.o }«a .es-tá é un az.L!I claro, é o hoxe xa .inequívocamente galego. O 
e~evado a categoria de signo. bermello vai facer vibrar polo contraste, vai reforzar a 

~ro precisamente por funcionar comq un srgno de combativ.rdade da nova barideir'a¡ bandeira que o Bloque 
-?ont1?? ~:ral (ig~al a cor:1unisr¡io), dificulta a aspira a· facer bandeira de todQs os galegas, 
1denuf1cac1on dos diversos partidos comunistas, ou que Unha pequena referencia ao PTG, partido es.pañol 
se consideran como tales. . que ao tentar galeguizarse ubica o seu símbolo (fouce e 

O ~CE, · coa sua le-gali-Z:ación, ou cando . empe~a a:- martélo, dentro dunha e.strela de . cihco puntas), no 
xogar o xogo da democracia española, "tén necesid~de . de medio da franxa azlJI da nosa bandeira. E velai ternos a 
fixar a sua imaxe, de facer unha fouce e marte lb xa non · iste grnpo "roubándol le . i m_axe'' ao Bloque 

f" - -.· .· ·' 

,~. 
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