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GAUCIA, 
RAN RES RVA E ALCOHO SMO 

«EU SON. HOMOSEXUAL»· 
Coma quen dis, os homose- cian a ainda vixente «Ley de Peli

xuais están empezando a safr á grosidad Social» ou os posibles 
luz no noso país e así o reivindi- sucedáneos democráticos que 
can, mentras enfrentan e denun- poidan xurdir. 
p6xina 7 

Vietnam 
espulsa aos 
negocian tes 
e hinos 

Despois da desfeita do im
perialismo no Vietnam, o su
deste asiático reproduce nes
tes intres outro tipo de conflic
to entre aquel país, China e 
Camboia. 
páxina l4 

Mundiales: 
pouco fútbol, 
moita histeria 

Dende o suicídio, ás amea
zas, a trampullada e o mal fút
bol, os mundiales fan honra ao 
pafs onde se están a desenvol-

~·' . . .. ... \ . . . : t ~- t ~ . ~ . .,,.'(. -: . ~t; 

A bomba de ~rense, 
unha operaci6n amable 

«A policía dfxome que non tiña esperiencia ningunha ... 
foi unha chiripa» 

Póxinci 4 



en pàleiro alleo 
«¡VIVAN 
LAS CAEN AS!» 

En El Correo Gal/ego do xo
ves 8 de xunio, publícase un ar
tiou liño De presos a huéspedes 
no que Rudesindo, o firmante, 
láiase amaramente de supostas 
milloras na vida dos presos: 

-«Para las cárceles están na
ciendo nuevos tiempos. Quizá 
novísimos. Por lo que se dice no 
serán más que unos huéspedes 
pagados por el Estado, en los 
que se cobijarán los autores de 
delitos comun~s durante la no
che, pudiendo, en cambio, em
p/ear el resto del dia en la reali
zación de trabajos por cuenta 
ajena)). 

((y el pueblo ¿qué dice ... ? por 
de pronto, el pueblo ya va refor
zando las cerraduras de sus ca
sas y poniendo rejas en los es
caparates de los comercios para 
def enderse de los que andan 
sueltos y de los que pronto- van 
a empezar a salir a la cal/e)). 

r mot o m 
oor: «Ct m s c¡ui.' 
¡1u de r dlmlrs y que es preci
~o olvidar su pasado. Pero de 
tJhl a eriglrlos en /dolos como si 
todo cuanto hicieron fueran be
llo c pltulos de una historia he
roi a, hay un abismo. La exage
ración es def ecto racial. C uando 
se acomete a nivel popular, la 
indulgencia es fácil. Si sucede a 
más altas instancias, ya no cabe 
idéntico perdón. Y no nos /leve
mos a engaño: todo hombre es
tá herido en su ten.dencia a/ 
biem). 

A reforma Penitenciaria, 
asegún o Rudesindo de mo
rras, vai transformar as cór.ce
les en hoteles de tres estrelas, 

onde se poderó trasnoitar de 
balde. ¿ Cómo han de redimir
se as( 01 presos dos teUI deli
tos e hattra, -se me apuran, do 
pecado orixinal, se o home Es
tó ·Ferido Na Sua T anctencia 
Ao Ben dende que Eva tivo 
tratos cunha cobra? 

Polo tanto, ¿a qué vél1 un
ha Reforma amda que seita li
vió? ¿cómo se van espurgar 
despois as penas? ~ evidente 
que u precisan córcele1 con
fortables como as actuais, pra 
que os presos poidan solazar
se mutilóndose de vez en can
do en acto de contrición. 

¿E o pobo? O pobo polo de 
pronto xa onda a combater 
aos que lle rouban os montes 
de vecii\os, as praias comu
nais, o posto de trabàllo, ·e e.s
polian os seus aforros. Por cer
to, que os -deste' latrocinio non 
estón na cadea. 

Coma ben di aquela canti
ga ·sudatnericana: ·«hai quen 
escolta bancos ·e hai ·quen es 

·roubo dende dentro». 

INFORTUNADAS OBRIGAS 

Recollemos de La Voz de G·a
licia do domingo uns párrafos 
do artículo · titl!Jlado Canaria•: 
no valen demoras., firm·ado por 
Antonio Papel «quien conozca ;el 
archipiélago canario y sus gen
tes, dificilmente podrá dudar de 
su españolidad ... •/os movimien
tos lndependentistas, todavla 
con ese slsimo arraigo, son el 
prim r indlcio de los frutos de 
un ecular marginación del w
chipíélogo. Por el/o y ante la evi
d ncia de una rebeldía en cier
nes contra la soberania españo
la, no cabe otra reacción inteli
gent e por parte del poder cen
tral, que /'a aproximación realis- "' 
ta, que la asimilación conjunta 
de la problemática canaria ... 

.. . La represión de los movi
mientos nacionalistas no deja 
de ser, por legltima, una infortu
nada obligación del Estado. Pe
ro a lo que éste debe tender es a 
que tales movimientos no ten
gan argumentos, ni arraigo, ni 
sentido ... 

.. .pero ningún paso seria se 
ha dado en pro de la creación 
social y económica a través de 
un régimen autonómico que 

Enderezo 

Poboad6n 

planifique <dn sitW) el desarro
llo». 

Reprimir os desexos de in
dependencia <& conceder .gra
ciosament'e un ré.xime autonó
mico a · ver si pican: veleiquf o 
móxico elixir ·do impe;ialismo 
pra curarse en s·aúc:le diante 
dos pobos colon·izádos. ¡Qué 
xeneróstdade ·a do Sr. Papelll 
Nada menos que «asimilar 
conjuntamente la problemáti
ca canaria», unha desas 'fra
ses laberfntica1 que, por su
posto, aos que levamos na 
propia carne o asobaHo, âéi
xanos · frfos. -E qu-e 1abio con
sello ese de reprimir «lexftima
mente» os movemento1 na
cionalistas, e10 1{, con door de 
corazl>n -pra que -vexan 01 co
loni~ados a bondade de senti
mentos qu·e atesouran na ·-1ua 

. alm~ ~vltivcida 01 pr6ceres da 
civmzación. En 'fin, -embau
ques ''8 x.ustifiéaci6ns·'sempte 
as hai, con tal de presenfan'c
mo ·le.xftimo , o ccdonialismo. 
Pero xa ·o minis.tro da· tnglat:e-

. ri'a imperial, Chambe'rlain, 
deda que ·O impériatismo ':é 
unha cl!iestión 'de ·est6màgo, 
do '"&st6mago .rdos· dofonizâd:o
res. As atgalladas dos ·herdéi-

, ros ''son' ben "ésc-Usddc!ls. 

AGUDEZA .. SILINGUl$T-IC'.A 

~Moitas son .as argallaC:las -que 
aparecen decdte nos xornl:iis pra 
introducir de coMraban·do o bi
lingu.ismo. Vexam'os unhà espe 
cialmente el nica, ~ publicada Sfl 
«El Correo Gallego». do dí·a 11 : 

Dese o suscribirme ao periódico galego semanal 

A NOSA TERRA por un ano O por seis meses O 1tfMi;;~~illlll 
Envfo o linporte (cheque O xiro posta/O 

transf erenciaO ) 
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«Teño màtinado · muito adrede 
das virtudes ou 'eivas do ·bílirr
guismo e sempre rematei sa
cando a convicción 'de que os 
pobos que o practican son po
bes superiores aos monolin
gties ... 

... 0 bilinguismo provoca unha 
axilidade mental e .·auditiva 
- unha certa agudeza- de tal 
xeito que fai que un . galego ... 
poida ·adaptarse en pouco tem
po ás falas má/s êstranas, pe
ninsulares ou--e4 ttanxeiras». 

«Pero hai máis: o bilinguismo 
-polo menos entfe nós os ga
legos - · f aise moitas veces re~ 
tranqueiro. 

- Es verdad ·señor, usted eii
sim&le, aí/le a· vella xarnaleira ao 
·señor, -con moito modo 'e fina -la
bia e un chisco de retranqueira ... 

Lémbmme muítas veces do Ne
cho, mariñeiro "<le 'letra, meeiio 
lélo, .que se 0 enoar-gaba de ama
r:rar as embarcacións no peirao 
de- Burela ·e que ~lle ' berraba ao 
da motora con-moito arraaflo: 
stepe,_ pltJS, · q1:1e -vas varar. (O 
Necho non '6!'a par.vo de todo, 
era irtrilingtJe))). 

.O autor ·-deste escrito àtri
búeMe a 'fadliddde 'âos .. g'cde
gos .pra <adeptenéler iiAgC>s ao 
bilinguismo. Seró qve 'desono
(e .,,-ou i'agbêha é:fnicament:e a 

· trctxedia dos '-noso.s ::emi'gran
, tes nctsua m<Horki".sen1'ih1tr1;1c

·Ció~s - nin cultw-a 'de ningunha 
caste, cando ·son d&sterrra'clos 
de Galicia e teñen de vivir "ó 
forza illc:ido·s e mudos "qun. 
mun'do estranxeito. ·Ao millor 
o articulista coida q-u-e o desti: 
no da ·nosa ferra é par·ir ho
mes pró -emigración e dahf "lle 
vén o seu apego ·ao bninguis
mo. 

Pl'â móis, o proselitismo bi
linguisla recurre decote a ar
galladas tan sarcásticas como 

- insult·antes pra .o noso pob-o, ·e 
velehf co·ma ne-sta ocasión se 
corif un de 'CI retranca coa ·hu

, milloción da nosa xente dian-
te da diglosia q~e nos abafa. 

Polo demais, ·esa agudeza e 
axilidade mental provocada 
polo -bilir:iguismo parece que 
non resuhou no caso do autQr 
deste articulo cheo de confu
·sións -e -de torpezas evident.es. 

-OS QUE ANDAN CEl60S 

0 -Sr. L1,1is Caparrós non po-:
dta quec:tarse atrás ·á hora de 
atacar o desordên que están' ' 

· protagonizand~ os· presos, po~o · 1 

que' en .La Voz de Ga/icia d'o do-' 
mtn§O día · 1 -1, escribe coa.,. sua ; . 
«pluma de medianoche)X ·«Ase- ' 
-gura el señor Garcfa Valdés que 
piensa continuar su polltica pe
nitenciaria. Lo que no está nada 
claro es el saber si cuan-do la 
termif)e, va ·a qaedar alguna oár
cel en pie para e/ercerla, porque 
a este. paso, vamos a tener que 
-habilitar el Monasterio de El-Es
·Corial y e(Museo del Prado para 
acoger a los pacos presos que : 
no -t-uvieran tiempo de constrt1ir
se su · tánel particular)). 

Contta da 'Opinión do Sr. :· 
Càp·arrós, coidamos .que ainda 
que os c·p·resos que 'hox~ndla 

padecén' ãs ·ignonimias do 'sis
. tema cdr«le:knio fuxan âelci·s, 
poderia se c-ubtir o -s~ valeiro 

·sin pro·b~ema·s c·on ·outfos : 
señores co-noci'dos °ije todos .:. 
que se teñen .ganádo a puho 
a sua estadia nalgun deses 
~stablecementos ¿lin e>Cem
plo?, ¿,qué tfes parecen os m·e· 
c'enas 'e propagandistas varios 
da «A'l.Jtopista del Atlántico>;? 
desde togo; a rapiña das te- ' 
rros, a destruc·cil{n -dos pasos, 
casas, camiños, · a .inversión 
nunha .obra qu'e en vez de mi
llorar as nosas· comunicacións 
destraga as zon·as . por onde 
pasa e vén partir ou disgregar 
o noso pais arred;0ndo a costa 

_ do interfor, noñ ~ tén compa· 
rarua cos posibles delitos ·de 
«carteri·stas» e -<<rateros» . 
¿Noosf, 'sr .: Caparr6s? 

SUSC~IBASE, 
COLABORE COA 
PRENSA GALEG 

ANOSADlmA 
APARTADO 1031 

SANTIAGO 

As tarifas dos envios por ano serán: Oallcla o o l1tudo Ispa"º' 1.200 Pts., Europa 1.600 Pt1., Arxentina 2.300 Pt1., USA, Canadá, Afrlca 0 Suram•rlca 2.050 Pt1. 
Por 1el1 m•••• as tarifas 1er6n a mitado das anual• máis 50 Pta. 
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Dende agosto do 7 3, no q·ue a empre
_sa constructora recibiu a concesión estatal 

-

1

pra enceta.r o que serfa un dos proiectos 
~(náis contestados popularmeñte, o da 
if.\utopista. ~o Atlántico, d_ende aquela 
~wrimeifa ped~a qa ponte de Rande que no 
· 1~adal viñér~ colocar Fernández de la Mora, 
:entón -Ministro de Obras Públicas, hastra 
:os · veciñ~ !j agredidos o luns en Salcedo 

polas brigadas antidisturbios, vai toda unha 
historia de asobal fos, coaccións e 
disparates -destrucción de montes e 
yá les sobre dos que se . abren terrapléos,. 
espropiacións forzosas e a baixo precio, 
ameaza e perda moitas V$Ces do medio 
de vida sin que esta se valore, cando non 
da propia casa que queda afogada entre 
zanxas e desmontes-, por non- referimos 

outravolta a unha restra de estrozas que 
afectan inclusive ás augas subterráneas, 
fontes, pasos e camiños. Con todo, a 
pesares destes castes puntuais, o 
problema de fondo da Autopista do 
Atlántico parecé estar na p.olítica que 
subxace por tras desta realización: deixar 
que Galicia se reduza a un eixo de 208 
kilómetros. 

r1 .. -
~ ,_) ····- - ~ '. 
~ ·; 12 F:ER1~oos EN PONTEVEDRA 

A_ AUToPIST A DECIDESE A DISPARAR 
No número 1 de A NOSA TE

R RA, e ao referimos ás pretendi
das ventaxa_s: avales, cretos, re
cluccións no~ impostos e t~sas 

Q,id uaneiras, somente atopamos 
· como dàstinatario á Concesiona
ria, e así,s-•ag '"len-go '.elas ·· 15.000 
hectáreas que ' a !A.utopista vai 

' ocupar, en cada un dos tramos, a 
~ontestación popular é unha pro
IJa evidente d~ que se estárJ a en
frentar inte.r;.~se~ ben diferentes. 
,Á tã-~.;.: .. ~. 
·ENFRE~T AMENTQ. ~ SAl.CEDA 

\ } . . -
Un grupo de .Yecíños, na·. sua 

"maioría mulleres e ~nénàs, xuntá
~anse o_ pasado ¡,uns· na Esculca, 
&n Salceda, pra impedir que unha 
d as emp·r~sas que traball~í} prá 
toncesionaria de «Autopjstas del 
.Atlántico» retirase as máquiryas, 
··r~~áquinas que os veciños rete~~i'l 
.9omo garantía de que unha seria - · 
-~le trastornas e ,daños ocasiona
·cJos pola mesJll_a se0an _inde!"Tln!-
. íadqs .. _ r < ~ • , 

E como x-ê vén sendo habitwal, 
. cfou~c~11:~gs qÚmeros das p~igadas 
antidisturbios, qastp<2ados de ha.~ 
ki1eses por, t.qç:Jos ~s tramos (na 
Í3arcalç,~ Rar1de: ._ ago1a ren Sa!Ge
da ... ) ::¡¡- que s~mell3~. c.$seque ser 
a policía . par:iJçuJar-.çlt( Autopi~- ~ 
tàs - ·reprin;Ji\;J . a [efe;ida COnCet')- 8-
trac jon ca¡...¡s~nd~ ,,! 2 feridos, dol!_s Cl.. 

deles ·de grav.edade, nas persoas 300.000 PERSOAS QUE DIA A DIA SABEN DE QUE BANDA ESTA A POLICIA 

dun hor1ie d'e. e.dade _ e ~ dun rapaz 
que, de resultas dos incidentes, 
perdeu ê visión dun. ollo. 

O martes, e desppis dunha 
xu ntanza de.diversas forzas políti
cas er:i Pontevedra , levouse adian
te unha m~ni.festación pra pedir a 
Ciim isión. do Gober~ador Civil, di
solta tamén pola Policía Armada, 

CADRO NEGRO 

O crego da parroquia de Au
gasantas (Rois), o domingo se
guinte ós elecci6ns ás Cámaras, 
falou das Comisi6.ns Labregas 
-que ganaron- calificándoas 
de «terroristas». 

Edita: 
Promocións Culturáis Galegas, 
S. A 

Comisión de Fundadores: 
Acosta Beiras, Xoaquin. 
Fontenla Rodriguez, Xosé Luis. 
López Gómez, Felipe Senén.
Morales Quintana, Xosé Enrique. 
Varela García, César. 

Director: 
Margarita Ledo Andión. 

NO OUTONO DO 77, 10.000 PERSOAS BERRABAN EN PONTEVEpRA, «FORA, F.OSA» . entramentras o representante gu-
> . ·bernamental se negaba a recibir a 

ANOSA 
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unha comisión encargada de tras
mitirlle aquela esixencia popular. 

DAS DECLARACIONS AOS FEI
TOS 

A co~testación á Autopista en 
diversas zonas do noso país tén 
un aglutinante xa habitual ,. como 
o é atoparse coa concentración 
masiva de forza pública , feito que 
leva provocado constantes cho
ques, e en moitas ocasións o paro 
dos mesmos obreiros da Autopis
ta, que xa se teñen negado a tra
ballar tan fidelmente vixiados, res
postando deste _xeito a diversos 
chamamentos tanto dos veciños 
coma de organizacións sindicales. 

Pola sua banda, a administra
ción española, diante dá situación 
que se está a provocar decote nas 
zonas afectadas, e a oposición a 
esta vía de comunicación, mantén 

(Puerto Rico) . E. lbarzábal, X. A. Ga
ciño, Mancho Viña, Jordi Minguell 
Ro ma 
Diseño e confección: Pepe Barra. 
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. Miguel Decampo 
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chán. Santiago. Tlf. 591821 . Apdo. 
de correos 1 .031 . 

unha posición ambigua, deixando 
que certos organismos técnicos 
dependentes dos Ministerios se 
pronuncien en contra . que o faga 
inclusive o propio «Director Gene
ral de Carreteras», pero que a ní 
vel executivo as cousas esteñan 
menos claras, e sempre coa poli 
da dunha banda . 

CADRO BRANCO 

Os labregos, na misa, esco
menzaron a discutir sobor disto 
e rebatirllo, clarexando a sua 
postura e dando por rematada 
a misa. 
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A bomba 
de urense, 

operación 
amable 

O Dr. Cabaleiro considérase, con 35 anos, 
un home liberal, máis nada. Entre os 
variados rumores, opfnase que pode 

tratarse de fomentar desconfianza <<si lle 
pasa a el pódelle pasar a calqueira, non é 
un Viola nin un B ultó». O certo é que de 
primeiras ninguén o creía , e as bromas son 
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aínda abondosas. Xefe de sección do · 
Psiquiátrico de Toén, o Dr. Cabaleiro 

reconstrúe directamente esta histeria e 
pensa que hoxe faría o mesmo que neses 

tres días cun artefacto á esquerda do 
estómago. Púxollo un señor moi educado e 

esacto, ¿un .mercenario? 

«E UN CHOIO _MOI DESAGRADABLE QUE SAIU BIN POR CHIRIPA» 

1ThH1, o p rt ir 
t onml JO ó habitación e eu mes
mo rn brind r ch garme ao 
S n Martfn pr f" 1 rmo do Pazo. 

¿ T r'>n planos? 
Pois non. o ¡JR/O comproullo 

1111 •11 ¡> li 1 1111 t 1/ Podro.so lwl x 
1110if P"i mo o ti c¡u ./ nln fo-

1 s ¡/) ... 

/0ué>n o t 1 ·ou 
I oi · foi un con tr uctor, ( n 

fl•t1/icl11d w ·011110 en 40 millóns, 
¡u•w < l.iro o s r un Pa.zo tamén 
·' º v.ilorn), pedimos 70 millóns 
en tre os dous socios ... si, poderia
.~ º p nsar unha rebaixa. 

Ben, agarde un momento, 
1¡ue teño unha proposición que fa
cer/le. 

Entrou nu habitación e deume 
un papel ' 1 quedouse detrás de 
min - no que lin «Es un atraco», 
1 ens i que era po lo preclo que lle 
marcara pero seguia ((Si obedece 
no le pasará nada ... ;; e demais, mi
rei pra atrás e vinme encañonado 
cun 9 largo. unha Astra, entendin 
despois. Pon a cabeza enriba 
da mesa e as mans µra atrás -
<Jquí xa empezamos a tutearnos. 
< lurante a conversa de negocias 
todo fora de vostede. 

E asi. cunha corda verde de ny
lon na que xa tiña feito o nu do co
' redizo ... e xoga o factor sopresa, 
ima inar que en Ourense, no San 
Martín, ao lado do Goberno Civil e 
da Policia, ás 5, claro, déixate 
apampanado, pero ao ver a pisto-
1 • laro, déixate méis apampana
do, pero a pensas: esta non é un
ha coña, e pregunteille se me iba 
matar. 

-- Non, non nos interesa a tua 
vida senón os cartos. Aludiu a que 

1 era un enviado dunha organiza
ción e que ao millar nin compartia 
as mesmas ideas políticas dos 
que o enviaban. 

- Sinto moito ter que facer es
ta. caisme millar mesmo do que 
me dixeran, pero hai traballos 
m.áis agradables ca outros e éste 
é un traballo desagradable ... non, 
non. si máis nervioso estou eu, 
xógome máis ca ti. 

- 8 ueno, Imolo deixar en que 
nos xogamos os dous o mesmo. 

¿ Estaría seguro de que era a 

min a quén viña buscar, qué sig
nificado tiña eu pra ninguén, po
dia tratarse dunha venganza per-
onal, porque, inda que un nono 

pense, sempre hai nemigos e eu 
tiña ouvido que si. que en Madrid 
1 agáb nlles e viñan acó dar es
e rmentos a un tipo .... O trato era 

qui it somente se alterou un 
non ntrarlle os guan 

Estes van ben pra os zuruxa
nos, pero ... 

- O que pasa é que te esquen
ciches de poñer!/es talco. 

- Claro, claro ... 

Pediume discu lpa? por ter que 
taparme os ollos, deitoume e pú
xome unha almofada... Sempre 
tratei de darlle a seguridade de 
que iba facer todo o que me man
dase inda que tentei camelalo co 
de si tiña 4 fil los, que tamén me 
caía ben e era unha mágoa que 
non nos conocera mos noutras cir
cunstancias, pero el nada, eso sf, 
moi amable, pero eu xa coa bom- , 
ba posta, e xogou psicolóxica
mente ben porque, cando ma iba 
colocar, pareceume que me 
poñlan masilla no corpo e cavilei: 
1 goma!, despois xa notei a caixa 
de 1 5 1 O centlmetros. 

- Si tés algunha dúbida per
gúntama, por favor, agardo o tem
po que faga f a/la. 

Deume garantias de que ma 
desactivarian cando tivesen o 
diñeiro, pero ao longo das cousas 
que me mandaba facer xa non vin 
esas garantias, como cando me 
mandou subir ao «Beethoven» en 
Ponteareas, ademais, estaba a pi
que de chover e xa me esplicara 
que non podia mollarme, din a 
volta e púxenme a agardar na ca
sa . 

A voz somente me pareceu di
ferente unha vez, quizabes. ac
tuou con 2 ou 3, todo máis, pero 
tamén puido facelQ soio; cando 
sain cara Vigo, preguntei outra
volta sobre as garantias: totais, 
pero non o demostrou e dinlle o 

. esquinazo... mandoume a deter
minado punto de Samil , un ca
miño a 20 metros que se chega 
por unha pedra. a 1 O metros, un
ha bolsa Adidas negra, que valei-

rase o diñeiro, volt.ar pra o coche e 
despois de 6 minutos a coller ou
travolta a bolsa e ir cara Cortega
da, pra aló de Ourense. Na es
combreíra, unha arbre cun sin_al 
roxo, despois, nunhas pedras do 
río un papel de aluminio que den
tro terfa nov~s instruccións ... pero 
ao coller a bolsa notei que non 
pesaba abondo metina ao meu La
do no asento e facia como que 
miraba as instruccións mentras a 
apalpaba, parecfame roupa 
- despois resulta que eran revis
tas, herbas, terra .. . - pensei unha 
bomba máis pra que estoupe dun
ha vez por si ésta non é de verda
de... ou ao millar un millón e o 
resto filfa e vou a ese sistio pra 
que a persoa que esteña a/! cando 
eu agarde no rio me dea un tiro, 
caia, estoupe a bomba, me vaia 
cos peixes e el cobfe o diñeiro que 
IÍaí na bolsa polo servicio ... Entón, 
deixei o coche en Vigo e vinme 
nun tasi evitando os ~itios de moi
to tráfico. 

o tasista veña a esplicarme a 
sua vida, moi contento, e a decir 
que o coche ·era de b!,Jtano, 
- pofs imos ben, non sabes o que 
levas enriba, pensei porque non 
vaia sere que fose de activación a 
distancia-. El dérame segurida
de de que non estoupaba, incluso 
uns golpes pra que vise -claro, 
saberfa onde os daba-. Levoulle 
un cuarto de hora poñela con es
paradrapo «El Galena» facendo 
faixa sobre dos cabias que iban ao 
redor do corpo e un polo pesco
zo ... Marcou e dixo que agardar a 2 
horas, hastra as 8, que levase a 
chave prá casa e somente no dfa 
seguinte fose pagar e dar a habi
tación por desocupada. 

As instruccións decf an que non 
se podfa mollar, nin dl!charme, 
que estoupaba a máis de 11 O 
graus e menos de 1 O, que era 
sensible a varias cousas e máis 
perieccionada que a de Bultó, que 
somente sabian eles desactivala ... 
deixáronlle vn.ha especie d!3 espá
rrago, deses enchufes con varios 
buratos coma os dos magne
tofóns, un conectado con outro e 
outro solto; o que se metia neste 
tiñano el~s, e habfa que facelo na 
posición correcta. A polida non 
quitou ningún destes cabias e df- . 
xorne que non tiñan esperiencia 
ningunha. A bomba tiña uns tomi
llos agarrando a tapa de abaixo e 
empezaron cun bisturf a disecar o 
esparadrapo sin quitar as zonas 
de presión, pra descubrir o centro 

e ver por onde entraba á cone
sión. Atoparon outro espàra_drapo 
d)ferente qu!3 cóbrfa como tres 
botóns, viron que se movían e non 
s~gu,iron. 

-8 ueno, o único é (acer un 
alivio de presióo por abaixo ... non 
vaia ser que o dispositivo esteña 
pegada ao corpo. 

Colleron un plástico duro, bise
láronno, non pasaba polos tomi
llos, fixeron unhás cuñas, pero se
guía sin andar, polo syor, entón 
pasaron por. embàixo unha espe
cie de plástico como os protecto
res de carnet, e por. riba del· foron 
tirando do outro, mentras, eu aga
rraba contra min a bomba pra que 
non cedera a presión. 

-Coidado, que está saíndo o· 
enchufe. 

Entón empalmáronmo con cin
ta aillante, quitéronme o colar e 
xa os cables do corpo coa bomba 
por abaixo, pero non pasaba pola 
cadeira, inda que tiña o pantalón 
baixo ... subimos un pouco o cal 
zoncillo, fixeron unha especie de 
rodela e xa estaba. · 

Foi unha chiripa, porque non 
tiña alivio de presión- por embaixo, 
a de Bultó si qué tiña un dispositi
vo que ao separa[se estoupaba, 
entón o que pretendian era enga
nar, que non se fose xa por em
baixo, porque cabía pensar que si 
a outra o tiña por baixo esta teriao 

-.por riba. Tiña dentro metralla, tor
nillos, podfa ser caseira ao millar, 
unha caixa pinta de colar naranxa 
tirando a ver'mello, de chumbo 
quizabes, porque ~on se vfa nada 
mediante raios X,..con fulminante, 
dinamita, trilita, plástico, eu qué 
sei ... 

Çlaro, lóxicamente non debian 
querer elim¡narme... eu sabfa que 
non pasaba nada entre as 75 e 90 
horas que r:ne dixeran e ademais 
tiña catarro, tusfa moito e cada 
vez a bomba me ofreda máis se
guridade, a·nque eles dedan que 
actuaba con autonomia ¿cómo? 
ou vin algún sítio que cunha cáp
sula de ácido nítrico que vai cei
ba.ndo certa cantidade hastra fo
rar un cabia determif'1ado ou âs.L é 
unha opinión particular, ou unha 
.pita ... 

Falaba castelán e non me cha
mou a atención o acento, asi é 
que podia ser galego periecta
mente, a min metéuseme na ca
beza que da parte do mar, ao mi
llor non digo que levase tempo fo-

ra, non me chamar9n a atención 
os tempos verbafa que usaba e da 
zona de Ourense, -inda que as ou-

-tras parecía con'Ocelas ben, non 
sabía nada - asegún un tasista 
co que. andivo ahf. atrás-. 

O anuncio safa os, domingos e 
os martes, el o 31 xa visitara o 
Pazo e falara con Nicandro e ·coa 
miña nai ... das fotos ·que me ensi
nou a pollcía non reconocín a nin
guén, ao millor ·é unha nova «or
ganisa-tiom> ·-e que se tome co
mo -queira esto de «organisa
tiom> ~ hai opinlóns pra todos os 
gustos, mafia , dous ~íos , ·un chalaz 
do, pode ser un llberado con C!3rta' 
práctica nesa, ou ·un mercenario. 
que un bon día aproveitan- eses 
conocementos e ·vía. 

Sempr'e cavilei no que se podía 
facer en caso de peligro: como· me 
'podía largar, prE;!paraba o gólpe 
coma si fose eu qweh.' llo estivei:a 
dando a eles e pensando corno 
reaccionarían diante dos meus 
·movementos -xogµei unha par
tida de axedrez-_ xa .me dixeran 
que revisarían o coche por si iba 
alguén agachado .na maleta, ata
ron todos os cabos, pero eu pen
saba en Gómo podería actuar 
nunha ericerrona: botar man ~o 
cable e levar por diante ao tíÓ, co
mo podía fuxir no coche índome 
pra un _lado e de súpeto todo pra o 
outro, facer un trompa ... somente 
tomaba- té e leite, paseaba e pa
seaba, escribín todo - a quen lle 
pedira Ds cartos, etc., por si asca
so - dormín un pouco o primeiro 
día, ao seguinte xa nada porque 
chamaron ás 11,30 e ás 4 tiña de 
saír. 

Estoupárona nunhas mantas es
peciais onde queda todo o mçte
rial incrustado- pra despois anali 
zalo, e cando soupen que era de 
verdade entón púxenme intranqui
lo ¿ quén me quere cargar e por 
qué? Lémbrome de que o tío des
pois de poñe'rnia .. enslnábame a 

- _pistol.a decindo . · 

-:- Tiña confianza en que non 
f arías nada, mira, non. tiña bala na 
recámara, mira o cargador ... pero 
si tlverses outra reacción tampou
éÕ importaba, porque son espe
ciali~ta en .arte,s marciais. 

E a forma de .:;ndar era tfpicª 
· dos judokas, karatekas, etc. a pe
sares de ·ser guapote e tal. non 
tiña ese andar remilgado, andaba 
con zapatos de gàma, paso lon-go, 
flesionando os xionllos un tris, co
mo pra saltar ... ». 
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NAOIONAL 
~ Universidcide, 
unha institUC:i6n corrompida 
As necesidad~s dunha socieqade_ como a nosa, 
nos campos da educación, da saúde psicolóxica 
dos indivíduos, danlle a unha facultade como 
a de Filosofía e Ciencias da Educación 
un papel fundamental a xogar na· formación 
duns profes~onais que poidan facerlle 
frente a estas necesidades e _ señan capaçes 
de transformar a realidade. As liñas 
que siguen veñen a amosar: unha facultade 
aillada cio entorno social, estéril científicamente, 
e todo esta agravado polo 
inaqu-iavelismo dalgún persoeiro. 

FACULTADE NOMADA . cesado¡ a liorta rem~ta coa- read-
A raíz da di_visión da antigua Fi- misión. 

losofía e Letn;ls en tres facultades, 
créa se no curso 73-74 a de Filo
so fía e Ciencias da Educación, 
nunhas condiciqns dabondo pre
carias como pra ter que impartir 
as clases nos 1baixos .. da facultade 
cle Meiciña, Qra no curso seguinte 
pa§ar a ocupar oil loca1s cedidos 
por Xeografia -: ·e>-,'Hi'storia. 

Aínda terían- de sofrir os alum
nos de Cier>cias. da _Educación un 
traslado máis; instalándose a fa
cultade en Fonseca, onde conti 
nL1a11 hoxendía co edificio en ruí
nas namentras sigue valeiro o no
vo edi fi eio co11struido pra efes, ao 
redor cio cal estanse a dar feitos 
verdadeiramente escuros. Aínda 
non se empezou a utilizar, e xa 
saen a subastçi obr-as de repara
ción, subasta r:.¡ue, por certo, que
dou deserta-;- doutra banda, pre
sen.ta o c0ntra~entido de que a 
sua capacidade é de 900 alum
nos .. , cando .as necesida,des ac
tuals da fo.cultc¡ide xá .son de 
1.~0.0. 

CHEGA SE0ANE , 

A conienzos do 76, chega co
mo -adxunto ' o profesor Julio 
Seoane Rey, que por ser o único 
numêrario do depàrtamento de 
Psicoloxía , pasa a convertirse no 
xe fe del. ·Logo iban escomenzar os 
collflictos, e' Julio Seoane rescín
rle llé o contrato a un profesor ads
crito ao seu departamento, o Sr. 
Mosquera, feito qu·e provoca uriha 
resposta unánime de rexeitamen
to por pare dos PNNs e o alumna
clo, esixindo a reintegración ao 
seu posto .de traballo do profesor 

FAVORITISMOS E PRIVllEXIOS_ · 

Durante o pasado curso e no 
vran do 77, organizados pol<? pro
fesor Seoane, celebráronse conf.e
rencias e un cursiño de Psicoloxía 
en Vigo, coa participación de per
soeiros da psicoloxía española, 
persoeiros que, curiosamente, se 
rí_an os encargados de formar o 
tribunal que o esaminaría da opo·
sición á agregaduría. 

Ao obter na oposición a plaza 
de Agregado de PSicoloxía na 
Universidade de Valencia , Seoane 
tén que cesar" Goma seeretario da 
facultade, función que ·_viña de
sempeñando anteriormente. Pe
rante este caso, o Decano en fun
ciórís, Sr. Gonzalo Vázquez,, que 
asegún informes de alumnos e 
profesores recollidos por A NOSA 

' TERRA,- auséntase de Santiago 
catro días á semana, vai encargar 
estas funcións aos profesores An
gel e Cristina Rechea sucesiva-

. mente, ligados ao mesmo Seoane. 
Perante esta situación, 29 

PN Ns, dun total de 36 que for
man a plantllla, e 2 PNs. de 4 , fir
man unha carta dirixida ao «Direc
tor General de Universidades)), Sr. 
Manuel Cabo del Rosa!, datada o 
9 de maio do 78, na que relatan 
unha serie de anomalias das que 
teñen constanc ia , e solicitan unha 
investigación encol das suas cau-

_sas. fl. «Dirección General)) prome.
taría unha comisión investigadora 
que aínda hoxe non esis.te. Poste
riormente, os mesmos profesores 
remesan un escrito ao Rectorado 

da Universidade ~e Santiago, e 
outro, en términos semellantes, 
ao «Director General de Universi
dades», o día 29 de maio do 78. 

Entre as irregularidades suliña- · 
das n~s êscritos citados, sobran
cea o feito de que a Xunta de Fa
cultade non se .xuntou dende o día 
2 de nadg.I do 77 deiGa o 2 , de 
maio do _ ... 78'. No entanto, tomá
ronse decisións tan importantes 
como informar favorablemente 
pra conceder â comisión de servi
cios ao mesmo Julio Seóane, por 
parte da Xunta de Facultada, sin 
que ésta, corporativam-ente~ tive
se eone>cemento da solicitude". 
Por oútra banda tivo. lugar a pre:
senfaGión dunha tesis doctoral sin _ 
que a Xunta de Facultade autori
iar-a -. a -sua lectura, ·e sin realizar 
escrito de presentación da mes
ma. Días despois de terse cele
brada a lectura da tesis, ~edbiuse 
na Facultade autorización do Rec
torado señalando data e tribunal. 

O profesoradq firmante dos es
critos indica que xa no caso da 
lectura da tesis doctoral se obser
vou , a protección por parte do 
Rectorado á actuacións do prof~
sor,_ en par:ticular por parte do vi
cerrector de Ordenación Acadé
mica , Agustín . Fernández Albor. 

Amósase tamén a complicida
de do Rectorado no nomeamento 
de - Seoane "como vicedecano, 
transgredif'ldO o artículo 36 dos _ 
estatutos da :.Universidade, que 
esixen a condición de catedrático 
pra desempeñar esta función, e 
consentindo irresponsabilidades 
académicas ao permitir que _ du
rante o~ catro meses que van 
dende a toma de posesión na Uni
versidade de Valencia da plaza de 
Agregado á concesiqn da Comi
sión de Servidos en Santiago, o 
Sr. Seoane nin prestou servidos 
en Valencia nin impartiu con re
gularidade a -docencia na faculta
de compostelana. 

En fin , que este conflicto apa
rece como non máis que un es
labón da estructura caciquil e ca
duca dunha institución universita
ria allea ao noso país e. desti_nada 
a servir. de soporte ao medre per
sonal das caste~ burocráticas que 
infestan o noso entorno universi
tario. 
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crónica política 
Confirmante totalmente a1 nosas prevl1i6n1 1obor da 

intención qu@ tiftan os grupos 1ucursalistas respecto do 
dfa 25 de xullo, Dfa da Patrla . Galega pra todo o nacio
nalismo popular. Primeiro foi o Sr. Ros6n, presidente da 
Xunta, quen lanzou a Idea de convertlr o 25 no que el 
ariomeou «festa nacional galega». Seguidamente o 
PSOE e o seu aliado constante, o PTG, dixeron que debfa 
ser unha data reivlndlcatlva da autonomia e do traspaso 
de certas funcións do Goberno central á Xunta. Máis tar· 
de, o PCG 1umouse á convocatorla engadindo que serfa 
interesante traer 01 restos mortais de Castelao pra e1e 
.dfa, facendo especial fincap• na sua identificación coa 
proposta do Sr. Rosón, e que o «dfa nacional de Gallcia» 
tifta de estar ao marxen de credos e ldeoloxfa1. Derradei
ramente, o POG e o MCG congratuláronse de que parti
do..- coma o PSOE ou o PC 1e aderiran formalmente á efe
mérides po~ primeira vez na sua hlstoria. O PSG sacou a 
sua nota critica decindo que primeiro se debian pofter da
cordo 01 nacionali~tas (-?) e despois sumarse os sucursalis
tas pra festexalo todos en unión. 

«.DIA DA PA TRIA GALEGA» FRENTE 
A «DIA NACIONAL DE GALICIA» 

Xa se observará que falta o BN-PG, esta é, a AN- PG e a 
UPG, porqoe non coinciden cos presupostos do Sr. Rosón 
nin de todo o sucursalismo tanto rio senso que lle hai.que dar 
ao día, (por certo, data que somente o nacionalismo patrióti 
co reivindicou e impuxo deica agora) nin na alternativa políti 
ca que lle compre ao noso país. As forzas do Bloque 
Nacional-Popular Galego califican a alternativa autonómica 
de caciquil e colonial, polo que non están dispostas a partici 
par na consolidación e lexitimación dun proceso que escan
dalosamente a esquerda de obediencia española lexitima 
dia a dia, cunha desfachatez que abraia. 

Este ano teremos, pois, Dia da Patria Galega e 'ora Na
cional de Galicia. Realmente. a tradición. a loita reivindlcativa 
e o sentido do futuro está co primeiro plantexamento. 

REESTRUCTURACIONS E PECHES 
EMPRESARIAIS 

A crisis pola que. está a pasar o sistema capitalista na Eu
ropa occidental e no Estado español, está a ter consecuen
cias especialmente graves na nosa nación, denunciando un
ha vez máis o seu carácter colonial.' Si ao gran número de 
emigrantes que temos, á cifra de parados reconocidos nada 
despreciable, ao encuberto, vimos engadir a reestructuración 
de moitas empresas e conseguintes despidos - Ascón, Corfi , 
Regojo, Astano, Cradytor .. . - , o peche doutras, a falla de 
creadón de industrias capaces de absorber abondosa man de 
obra, a falla dunha política agraria e pesqueira acorde coas 
necesidades dos labregos e mariñeiros, etc. decatarémonos 
de cal é a función que cumpre Galicia dentro do Estado es
pañol. 

O 27, «POR UN POSTO 
DE T~ASALLO NA NOSA TERRA)> · 

E por eso que resulta errado plantexar a crisis dalgunha 
fábrica ou sector separado do problema socio-eco11ómico xe
ral de toda a nosa nación. 

Esta é a razón de que a loita pola defensa dun posto de 
traballo na nosa Terra e a denuncia do papel que o capitalis
mo colonial nos fai cumprir, señan as únicas coordenadas 
que poden cpnducir as reivindicacións da nosa clase obreira 
e das nosas clases populares en xeral por un vieiro acertado. 
Neste senso, a ING tén plantexada unha movilización a base 
de concentracións e peche de delegados sindicais nos edifí
cios da AISS e diante dos Gobernas Civiles, como primeiro 
paso dunha campaña reivindicativa que culminará o día 27 
cunha xornada de loita nacional, precisamente baixo o lema 
de «por un posto de tráballo na nosa Terra e contra do capita
IÍsmo colonial». 

AGORA XA TEÑEN «GOBERNO» 

A designación de «carteiras» entre os xuntistas coincide 
09a proposta feita polo presidente da Xunta, señor Rosón. 
Seguindo a lóxica esmagante, temos que os señores conse
lleiros son nalgúns casos conocidos caciquiños, noutros purí
simas anti-gal~gos ,' nos máis, desconocidísimos persoeiros 
na mataria que lles toca «gobernan> e, en todos os casos, su
cursalistas de fe, profesión e dependencias. 

Todos os nomes están yinculados ou ao Franqueira ou a 
Corzo Diéguez, ao propio Rosón, etc. En dous casos, a cultu
ra e o traballo, métese a un liberal do galeguismo tradicional 
e a un crego-teólogo social-demócrata. Nótase que son dous 
C?tmpos nos que falar non supón esforzo e ter unha áa es
querdosa non ven nada mal. 



Os estudantes 
• patr1otas 

sen legalizar 
A organización estudanti l ERGA está a 
levar dende hai algún tempo unha 
campaña pola sua legalización, avalada 
nestes intres por 30.500 firmas de 
estudantes e o pronunciamento de diversos 
organismos relacionados co ensino: 
asamblea de PNNs da facultade de Meiciña, 
Dirección do Colexio Universitario de Vigo, 
Decano da Facultade de Económicas, 
dirección do Instituto de Coia, entre outros. 

/\ ~o li c ituclo cle 1 gallzación de 
f1GA. ' ipo i uno o estudantado 

da~ f cultaci e cie Cioncias ci 
r clucac ión. Hls torias, Económi
t:<ls, Ouími as. os deleoados ela 
i>sc,o ld (le Hostc lerla e vari as cen
! re s de formación 1 rofesiona l de 
Gdlici<. 

/1.s f rrns pol'ticas, xuveni les e 
~indicais, U PG, AN PG, ING , 
CC. LL. , UMG, PCOE e OCE-BR di
rixíronse flsimesmo á opinión pú
blic<1 1 ra sixi r a inmeciiata legali 
zm:.ión da ornarnzación estudiantil 
patrió tica. O Goberno spaiio l, 
pola ua banda, r xeitou por 3 ve-

. ce consecut ivas os Esta tutos 
pr sentr:idos por ERGA co pretes
to de que non Gsi ten canles xurl
cHcas prá 1 gali-zación de organiza
cións es tudianti les, argumento 
formal que o ninguén convence, 
polu que as ra óns desta actitude 
gubernament 1 haberia que per
curalas no que ERGA r presenta e 
na s.ua tniiec toria 1 o seo do movi 
men to estudi ntil gal go. 
1 

Organización nada en nadal de 
197 2 a artir de militantes da 
UPG e de naciona li tas indepen
clen tes, daria comenzo a sua ac-

11slno m dio. Logo virian as loi
tas contra do decreto de repre
sentantes, a publlcación do «Ho
maxe a Caste lao», a campaña do 
<1 Día das Letras Galegas» adicada 
a íl amón Cabanillas e un longo 
etc. 

Todos istes feitos supuxeron 
un paso decisivo e irreversible na 
galeguización do estudantado e 
n incorporación de amplos sec
to1 es do mesmo ao nacionalismo, 
si ben este camiño non estivo fal
to de contradiccións coas forzas 
polí ticas de obediencia española, 
ac tuantes sabor de todo no nivel 
universitario, que se opuñan mes
mo á utilización do galego nas 
asaml>leas estudantiles. 

Outro elemento significativo na 
trai ctoria desta organización es
turlantil é a sua !aboura a prol da 
incorporación do estudantado ás 
primeiras loitas masivas do pobo 
oalego despois da morte de Fran
co, como Quiroga , Monforte, etc. 
e a consolidación organizativa en
tre o estudantado das vilas coma 
Cangas, Carballo, Melide, Villalba, 
te. 

tuación efect iva no terreo estu- Este «curriculum» de ERGA é, 
c!iantil a principies do ano seguin- son dúbida, o que motiva a nega-
te e asi, no seu voceiro «Lume», tiva do Goberno español a legali-
publ icado en abril do 73, definian zala, por razóns polfticas, polo 
a taref a levar diante : «ante nós tanto, e non por meros problemas 
temos un esquema a completar xurldico-formais. Nestes intres, 
en todos os detalles, do que pode asegún nos informan portavoces 
ser unha cultu ra e un ensino novo da organización, teñen solicitada 
pra Gal icia : mans á obra». A con- unha entrevista co Ministerio es-
tribuc ión de ERGA ao artellamen- pañol de Educación, pra clarexar 
lo do movemento estudantil den- definitivamente a sua normaliza-
de uns presupostos nacionais e ción xurfdica, xa que esta situa-
populares, encétase xa neste cur- ción a todas luces discriminatoria 
so sobor de todo coas loitas con- non pode prolongarse sin por en 
tra cia selectividade en Vigo, que cuestión a faciana democrática da 
van propiciar a incorporación á que f achendean as esferas guber-
loita stud antil dos institutos do_ rk mentais españolas. 
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Pedrafita do Cebreiro: 

As comenencias 
dunha corporación · 

I 

•PACO ARRIZADO. Lugo 

A empresa de transporte de viaxeiros por 
carreteira «Monforte,· S. A.» tén a . ) 

pretensión de facer un servicio dende ,,'O· Cebreiro 
a Rubiales, na monta na luguesa e cdn?< tai' fin 
dirixiuse, mediante escrito, por duas veces á 
Corporación Municipal de Pedrafita do 
Cebreiro. No primeiro -escrito (22-febreiro-7 8) 
pedíalle á Corporación que fixese un 
Certificado, favorable á concesión, pra 
presentalo diante da «Dirección Gra. 
Transportes y Comunicaciones» e o' 
segundo .·(2-mar.zal-7·8), e como 'ª ' qm'-eteira 
Pedrafita do Cebreiro a Rubialês perténece ao 

. Municipio, outro que- .acreditase a.s 
condicións do piso da carreteira e demais 
esi.xencias pra o tráfico rodado de 
autocares .. Alegaba o peticior.iario que · 
ambolosdous certificados lle serían moi útil-es 
pra que os trámite-s coa Administràción fo~.en o 
máis breves posible. O axuntamen~9 de 
Pedrafita resposta con escrito ( 1-111-aio-78) 
dirixido ao interesado no que ,din: «Discutido 
convenientemente el asunto, por un.anirnidad .. -. » 

,_ 

Ben! O caso é que lle negan os 
dous certificados. As razóns qcie 
alegan son duas: Unha, que non 
terien personal técnico que certifi
que do estado e condicións da ca
rre teira. Outra, .que non coidan 
necesario, polo de agora, tal servi-
ci o de viaxeiros. · · 

non esixiu que à sua post_ura que
dase refrexàda nas actas. Os con
cellais da U.CD únense c~s cto
PS_GE. A sua postura antipopular 
resúmese na frase coa que quixe ... 
ran xustjficar a sua negativa:«¿ De 
.qué iban a vlvir los taxisras de 
Piedrafita ?» Sí señor!... os tasis
tas ... dos que .tan queixosos están 

Despois de ler esta, calquera 
pode decir: Pois moi falado! Por 
qué lle terien que .certificar nada 
obrigatoriamente, a ise señor? ... 

6 /A NOSA TERRA 

os veciños da comarca da mon
tana luguesa polos precios abusi
vos que veñen cobran.do. Non é 
estrano que fixesen a guerr.a den
de· dentro da C@rporación. E que 
fora , os veciños da comarca de · 
Pedrafita xa teñan en marcha un
ha campaña contra .desta políti ca 
municipal. 

Temos que decir que este con
cellai do PSOE viña traballando xa 
a sua campaña de cara ás Munici
pais e tamén de cara ao campo ... 
te.ntando pot-enciar naquela zona 
da mofltaña luguesa, 0 FTT (fren te 
du. P.SOE no s~ctor da agricultu
ra). O caso é que al@úns labregos, 
enga iolados pola «imaxe te'levisi
va» do PSOE. coidaban qu-e «ta
mén en Galicia o PSOE era unha 
alternativa de poder» diríannos, ao 
falar con iles que «xa baixamos da 
burra» e están que botan lume por 
na sua vida diaria, feitos tañ anti
populares. Estes feitos véñense 
sumar ao recente das Eleccións a 
Cámaras Agrarias. Cando fÓi de 
facer as el~ccións á Cámara Agra
ria Comarcal. os da UCD fixeron 
unha «alianza» cos das Socieda
dês A.grarias - sindicato ligado 
ao PC - co fin de desbancar ás 
maior1tari as Comisións· Labregas. 
C.ando os labregos souperon des
ta, acorralaron ao representante 
elas Sociedades A~rarias , que tivo 
que · ouvir de todo ... a frase máis 
gráfica que lembra~os de.ste 
asunto foi a de: «Tí non es comu
nista nin es nada!» 

Eu, que seguín as pistas desta 
nova, que falei con veciños da zo
na de Pedrafita, pódolles decir, 
por exemplo, que a carreteira O 
Cebreiro-Rubiales tén, na nosa 
apreciación, moi bon firme; que 
tén pintada unha línea, inda que 
non seguida, pra sinalar as duas 
mitades da calzada; que unhas 
barras con coares roxo e l;:>lanco 
van sinalando, segundo seña o 
sensCJ da marcha, o borde de.reito 
ou esquerdo da carreteira; que 
por esta vía circulan camións de 
máis de 25 toneladas que fan ser
vicios á mina de Rubiales e que a 
empresa EXMINESA preocúpase 
pola sua conta de que esté én bon 
uso. 

no:' G-EPJ::t:i{ U?i /,R2 S VILA, S SC.:t2'l'ARIO POR ACU1'o:tJLACION DEL 
AYUT7T/1',;IE~~TO DE PIE.DR i~ -'ITA D21 CEI3i.ti::RO (Lugo ) 

O CONCELLAL 
E OS TASIS 

Pero falemos, agora, un pouco 
da Corporación de Pedrafita. O 
concellai que máis se opuxo a dar 
certificados favorables á empresa 
peticionaria do servicio foi un que 
é conocido na vila por Villafran
quln. Este concella! é dono dun 
hostal en Pedrafita ; de varias tasis 
(vehiculos Land- Rover); autobu
ses que fan servicios discrecio
nais ... Todos os demáis concellais, 
moi no «centro», apoiárono tamén, 
a non ser ún, membro das Comi
sións Labregas, que defendia a 
implantación deste servicio de lf
nea alegando que «serf a un bon 
servicio pra o pobo». Claro que 

CERTIFICO: Que la Corporación l~unicipal del e:¡.;presado -
Ayuntamiento en sesi6n extraordinaria celebrada el día -
diez y nueve de friayo de mil noveciento-s setenta y och'o,
entre otros, adopt ó el siguiente acuerdo: 

" PETICIONES Dl LA El·'IFR2:S.4 i .iONFOR'I1~, S.A.- Examinadas SQ 
lici tudes promovi àa s por í5n . To1nás Garcia tfartinez, como 
Presidente del Consejo de Administraci6n de la Empresa -
Irionforte, S.A., con domicilio en Lugo, que pretende ins
taurar un transporte regular de viajeros entre el Cebre
ro y Rubiales, pidiendo, en la primara, que se extienda
un certificado que acredite que la carretera está en pe~ 
fectas condiciones y reune los requisitos exigidos para
el tránsito rodado, y en la seeunda, que se le informe -
favorablemente dicha pretensión de establecer tal servi
cio público; discut2do convenientemente el asunto, por -
unah.i.miaad se acuerda contestarle que enccuanto a la pri 
mera petición, no dispone de personal técnico para . ~ue -
certifiquen de las circunstancias que interesa ~ en cuag 
to a la segunda, que no se ei:i.tima la necesidad de momen-
to, tal servicio." · 

Pare._ que conste, expido la presente de orden y con el -
visto bueno del Sr. Alcalde, en Piedrafita a treinta y 
uno de ?t.ayo de mil novecientos sete a y ocho. 
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A primeiros do século, a social-democracia alemaoa 
defendeu no Parlamento os dereitos dos 

bomosexuais. 

non é estrana aos conflictos de clase e que 
somentes nunha nova sociedade tocará fondo, 
significando, asimesmo, a solidaridade activa 

H·oxe, coma membro do Frente de 
Liberación Homosexual Galego, Xosé: M .. entende 

tamén que a sua loita ~ 

que manteñen cos movementos feministas «que coma 
nós teñen. como horizonte. cuestionar-
a norma imperar:ite». 

J • «:E·u · son homosexual» 
Vot mantendes que non se 

nace nin homosexual nin hetero
sexual sen6n que se adeprende, · 
¿c6mo foi ·pra ti iate aprendiza-
xe? • 

Ente.ndo qu.e .. no mome.r!o de 
·nacer,· unh&. persoa tén 1;1nha ca-- . 
pacidade ilimitada pra respostar -a· 
uns estímulos. sexuàis, veñan âe · 
onde veñan,- homosex~ais, l:i~te
rosexuais, autqsexuais... é ben 
conocido 0 caso ·qos nenos que se 
tocan q pe~e · prj espàrim~ntar~ · 
gozo. A sitt,Jación obxetiva é ista, 
pero en base a .estar e permanà..:. 
cer en institucións características 
desta sociedade como o son a fa
m ilia, a escola, a eirexa, · a evolu
ción normal nortéase. polos vieiros 
da heterosexualidade. Entón, cal
queir.a outrn vieiro é anormal, un
ha dexeneración, unha perversión. 
No meu caso: claro, eu non era 
conscente destes razonamentos 
anque _os tivese no inconscente e 
houbo -unha época da pubertade 
na que tiven relacións homose
xuais. Pra min, non era nin nada 
maio nin nada anormal. Pero a es
cola e a fâmilia enteráronse e de 
súpetà ffxoseme razonar o que era 
a homosexualidade e o que era o 
comportamento normal, a hetero
sexualidade, e aquí empezo'u a 
carga represiva e-autorepresiva e 
i:iu pase~ a ;ere heterosexual, a 
tentar ser heteroxesual. 

Falache de que te deSGubri
ron na famili~, na esi:ola ¿_de 
qu' clase sociàl eres e qu' tipo 
de medidas concretas se puxe
ron en práctica? 

A miña familia era obreira e eu 
fun á escola pública nos primeiros 
anos e despois a unha privada, 
que é onde tivén os cristos. A re
prnsión foi fustrante, hastra o lin
de cáseque do suicidio, claro, un 
rapaz non razona unha .seria de 
cousas. Pode razonalas - -é bon, é 
maio- inconscentemente, e pra 
min era algo normal, algo que pa
saba ... pero dun mes pra o outro, 
dunha semana a outra, si quere, 
fíxoseme .ver con métodos repre
sivos que iso non estaba ben.: era 
un vicio, unha enferrt'ledade, era 
isto e o de máis alá. Os métodos 
eran patem?listas - e quizabes 
piores ca os autoritarios- porque 
na miña familia, .evidentemente, a 
opinión que había sobre da homo
sexualidade, do mesmo xeito que 
na escola, era ·a común na socie
dade e foi a que me trasmitiron. 

lnda que no teu caso non se 
dera senón unha maior vixian
cia ¿conoces casos de illamento, 
de ir con .un ao médico, por 
exemplo? 

Sí, sf, eu fun ao médico -inda 
que por suposto non fixo nada e 
déixeino-. Pero tamén hai repre
sión física e eu _ sei de casos de 
xente que estiverc:m un ano sin 
saí r da casa por culpa da sua ho
mosexual idade. Xa che dixen que 
eu empecei en certo momento a 
au toconvencerme de que era he
terosexual, anque posteriormente 
viñen a reconsiderar moitas cou
sas, rever tanto a educación coma 
o xeito de pensar,. preocuparme 
por unha serie de lecturas e re
plantexarme a homosexualidad~ ! 

I • 

de que un 38 por cento das mu
lleres e un 52 por cento dos· ha
xa non dun xeito tan autorepresi
vo, senón máis centífico, hastra 

, chegar á conclusión de que non é 
nada anormal. Entón a autorepre
sión foi disminuindo, inda que se 
manteña a represión esterna an
que personalmente digas que es
tás liberado. 

Cando se vai 6 escola, e afn~ 
da que non se manifeste a ho
mosexualidade, si unha persoa 
tén determinado feitfo, si non 
coincide coa maiorfa, ¿dàse \m 
tipo de ensaftamento instintivo 
por parte dos outros compaftei
ros? 

Sf, e é lóxico porque na escola 
adeprendes que o normal é ser 
macho e non ser maricón, entón , 
si eres maricón hai que segregar
te, botarte pra atrás, non andar 
contigo. Os rapaces aos 13, 14, 
1 6 anos reproducen sen razonar o 
que lles din -tampouco lles dan 
pé pra razonalo porque ao millar 
razonaban en contra, e por iso se 
dan situacións de asoballamento, 
de segregación, de illamento, inda 
que no rr.eu caso non houbo cam
beos de actitude ao nível dos 
compañeiros porque non chegou 
a trascender. 

Cando non 6 posible apoiara& 
en lecturas, tal e como tf fixe
che•, rever outra volta as cousas 
¿a homosexualidade mantense 
nun estado !atente? 

As estadísticas -cun marxen 
dur:i .ê por cento de erro- falan 

mes tiveron- algunha vez rela
cións homosexuais digamos que 
de maneira - esporádica, pero en 
canto a unha práctica sexual rei
terada as cifras están dando 
-pra . homes e mulleres- entre 
un 5 e un 1 O por cento. A diferen
cia entre estas cifras e aquel 38-
52 pór cento fala ben da homose
xualidade en estado !atente. Eu 
creo, a nivel personal, que todo o 
mundo mantén a sua sexual idade 
nese estado. Por exemplo, un ho
mosexwal que practique somente 
a homosexualidade mantén a sua 
heterosexualidade !atente tamén, 
çlase unha sltuación de danza en
tre · homosexual idade patente/he
terosexualidade !atente, heterose
xua !idade patente/homosexua !i
dade !atente ... que te definas por 
un ou out ro latjo na tua práctica 
está en función de como vexas e 
razones o discurso social imp-e
rante. En min non foi somentes ler 
senón, como outra moita xente, 
estar en contacto con movemen
tos políticos con ideas que a iste 
nivel e na miña época eran bas
tante · innovac;loras e fixéronme 
preocupar polo problema que 
tiña, un problema que hoxe sf
gueo a ser, por suposto. 

O único que esta sociedade 
ademite, respecto da homose
xualldade, 6 ao afeminado, 
mesmo ao que chega ao esibi
cionitmo coma o «travesti», que 
6 unha maneira de 1ociall1ar a 
homosexualidade e, ademóis, 
d' controlala ¿por qué se recu· 

tra banda , as lacas, os plumeiros, 
os travesti proceden sempre das 
clases esplotadas, non da burgue
sfa. 

E ahf está a «lei de peligrosi
dade social > 
Si, a grande batalla, niste intre, de 
tocios os frentes de liberación ho
mosexual do Estado español. Nela 
recóllense un fato de conductas 
pre-delictivas e socialmente pe/i
grosas, dende os vagos e malean
tes, as prostitutas, os mendigas, os 
homosexuais. No propio franqu is-

. mo · dábase unha situación bas
tante anacrónica , que era que nin
gún artículo penaba a homose
xualidade non sendo escándalo 
públicp, e naceu esa lei pra corta r
nos todo tipo de vida xa que si 
ibas cun rapaz da man pódencha 
aplicar por escánda lo, e despois 
no traballo, porque o normal é 
que che despidan; un exemplo 
claro é que a maior parte dos ho
mosexuais están en traballos ile
gais, en bares, en clubs ou en pro
fesións liberais; se traballan en co
mercios ou fábricas, téñeno tapa
do, falan de tías coma o que máis 
e despois, claro, teñen a sua vida 
noctÚrna, a doble · vida . 

rre ao esibicionismo e a comer
cializalo? 

Nesta sociedade diferéflc iase 
entre un rol dominante e un rol 
dominado que a nivel sexual se 
reflexa no· rol do macho e no da 
femia, falando xa nestes termos. 
A sexualidade do macho está feita 
en función de sí mesmo e a da fe
mia tamén en función da del. 
Entón, a <doca», o afeminado, non 
é que trate de reivindicar a sua . 
homosexualidade con esa caste 
de comportamento senón que di: 
eu són muller, pasando dunha si
tuación potencialmente progresis
ta -por cuestionar esa sexualida
de orientada esclusivamente á re
producción- a asimilar o papel 
de dominado. Entón, a sociedade 
acéptao porque, coma se dixéra
mos, encádrase dentro do siste
ma, un travesti nunca se éleita con 
outro travesti: nin unha /oca con 
outra /oca, senón que buscan un 
home, un macho. E iste tipo de 
manifestación autorepresiva den
de dentro e represiva dende fora 
fainos estar enfrentados consigo 
mesmo. Se esta xente non tén un
ha serie de razonamentos que lles 
fagan asumir a e reivind icar a sua 
homosexualidade, somente lles 
resta decir: són home porque non 
me queda máis remedio , e como 
son homosexual, o que vou iaoer 
é comportarme como muller. 
Nós, de calqueira xeito, defendé
molos diante da sociedade e pen
samos que de non asistir repre
sión sobre da sexualidade nin ro
les, non se darfan plumas; por ou-

¿E no caso do ensino, conce
'bido pra transmitir determina
do·s valores e ideoloxia? 

Ese caso é tan grave que 
abonda cunha denuncia de cal
quera por unha sinxela sospeita , 
que nin se molestan en compro
bala siquer, e xa estás na ru a. ln
terésame rema rcar outra cousa, 
porque hai uns días o subsecreta 
rio de Xusticia falou de que a lei 
ista íbana suprimir, pero nós imos 
máis alá porque tratan de elaborar 
unha lei de defensa da sociedade 
na que dun ou doutro xeito vai 
quedar encadrado o fenómeno da 
-homosexua lidade e nós estamos 
pola sua despenalización total, xa 
que si a heterosexualidade non 
está regulada legalmente, pensa
mos que a homosexualldade t am-
pouco tén por qué estalo - sem
pre que non interveñan enganos, 
violencias, etc. 

Os frentes homosexua i1, 
¿non corren o peligro de quedar 
reducidos ao ghetto? 

Sí, pola pouca tradición do mo
ve mente homosexual, pola pouca 
teorización inclusive, danse estes 
riscos na grande m3ioría dos fren
tes. Nos pensamos que o homo
sexual tén de vivir na soc iedade 
coma todo o mundo, inda que a 
cuestionemos, porque .hastra que 
se destrúa , non hai outra, pero 
non estamos dJcordo tampou co 
en que a sociedade vaia ao ghet
to, do qwe son exemplos ilustrati 
vos de morbosid:ide os machistas 
que van desempeñar alí ese pa
pel. Ademáis , incla que se traballe 
tamén no ghetto, a grande maio
ría dos homosexuais non están 
ahí e por outra banda é facerlle o 
xogo ao sistema, porque se non 
houber ghetto, o potencial revul si
vo sería maior xa que o mesmo 
ghetto reproduce o conformismo. 
Quedar no ghetto é sin dúbida un 
dos maiores peligros pra os mo
vementos homosexua is. 

MAGARIT A LEDO 
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A augardente: 

O bon estiladeiro con6cea .pola coor e o ruido 
Na parroquia de Piñeiro, no Axuntamento 
de Silleda, vive e traballa Florentino 
lglesias, de profesión labrego, e estiladeiro 
tres meses ao ano. Florentino 
traballa nun deses ofícios imprescindibles 
na nosa economfa tradicional e que polo de agora 
aínda non foron asimilados polas 
destilerfas, como acontece en zonas productoras 
de viño do Estado Español, cecais 
porque os labregos galegos atopan máis 
ventaxas en tratar cun dos seus pra obter 
a augardente que fará o seu servicio 
como remedio ou, si lle peta, pra vendela, que 
levala as destilerías onde a 
pagan como queren e logo sal como sal. 

Na mesma bisbarra da Ulla, 
onde vive e traballa o Sr. Florenti
no, montárase unha destilería, ho
xe pechada, e os labregos non lle 
levaban o bagazo porque, sen dú
bida, gostan méis de ter augar
clente da de verdade na casa e 
non morcala logo de ((piedra-lum
br .». 

DORMIR A BEIRA 
DO POTE 

TIRAR AMODO 

Os aparellos utilizados na estila 
son ben sinxelos : o pote, a trom
pa, e a serpentina. O secreto da 
fabricación da augardente está en 
contar cun bon bagazo e en levala 

modo <min que ferva de máis, nin 
que deixe de ferven;. 

((Fu trt1b8llo nesto somentes 
11nhn t mp ria din s Flon=mti 

Pra sacar arredor de vinte litros 
de augardente, compren tres ou 
ca tro horas, e máis tempo si é a 0 
primeira potada, en canto non se·~ 
prepara o lume. Si a uva vai ben Cl.. 

madurecida e se lle bota un pouco 
viño no fondo do pote, dé máis. 
Por utra banda, lnflúen os apare
llos que utilice o estl ladelro. ((Pola 
parre de Ourense teñen os potes 
olongados, que son máis ruins pra 
secar a augardente porque non 
pasa ben o calor ao bagazo». En 
xeral, uns sete cestos de araúxo, 
veñen dando doce litros, podendo 
chegar ás veces hastra os daza
seis. 

«NIN QUE FERVA DE MAIS, NIN QUE DEIXE DE FERVER» . 

no o mes s de outono, santos 
• n dnl, vou o mnntldo por Clrn, 

C,1m(111/0, Arnal , Oc , e non sen 
<lo e: 111clo mo trn n o b 1go;ro á ca 
su 1qul os v cl11os de Piñeiro». 

«Agora trebello somentes de 
dia, pero denantes heblo que dor
mir á beira do pote, en palleiras, 
tirando toda a noite, pesando me
ses enteiros sen descanso, porque 
eu xa levo vlnteolto anos no ofí
cio. Andar polos lugares era abu
rrido, bastante traballo, e despois 
o lume, o fume, o demo ... pero era 
unha forma de ganar a vida, e 
agora o que se adica a esto ainda 
gana unhas pesetas. Se cadra tra
ballando 12 horas sacas 1.500 ou 
2.000 pesetas, aínda que o apare
llo tamén costa, se cadra hoxe va
le vinte mil pesos, e logo hai que 
pagar a patente industrial;;, 

O VIÑO DA ULLA 

A Ulia é unha comarca de moi
to e bon viño man é un viño de al
cohol, o do Ribeiro tén máis, pero 
té11 boa sustancia, millar que a do 
Ribeiro se cadra, e si o ano é bon, 
hai quen fai 30.000 pesos no 
viño». 

E a opinión cualificada do al
quitareiro. 

Pra o augardente ainda resulta 
millor o viño das parroquias que 
non están tan perto da ribeira po
lo acedo que tén, se ben os labre
gos da zona encabezan con zucre 
a augardente ou alcohol de viño, 
pra que aguante. Nembargantes, 
neste ano levouno a xeada e a 
mala colleita amolou tamén aos 
estiladeiros, ((non cheguei a facer 
1 O potadas onde outros anos fa 
cía catrocentas». 

De todos os xeitos, unha farni
lia atópase con problemas se so
mente vai vivir do producto do 
viño, porque afnda que vai caro dá 
moito traballo, «e si vai traer quen 
lle ate, quen lle pode .. . e se cadra 
non collé ada». 

ES TI LADEIRO 
E BON CAT ADOR 

Despois dos moitos anos esti
lando «caña», os· alquitareiros de
cátanse da sua calidade pola coor 
e hastra polo ruido que fai ao .sair 
da serpentina. «Eu conózoa na 
coor e na forma de cair. A ma/a 
augardente chorrea, namentras 
que si é boa, cai coma se fora 
aceite, deixando un rosario no cal
deiro, ademais é clara como o 
cristal, porque cando vén /oda o 
que trai é mistura de auga» 

Dirlanos tamén Florentino 
que a augardente que consumi
mos normalmente está moi lonxe 
da que nos está a falar o noso en
trevistado que, ademais, clarexou 
cando conversamos sobor da 
adulteración desta bebida ((eso 
que se vende por ahl é de feitorla, 
de ((piedralumbre» e quen sabe 
qué cousas máis, din que é do Ri
beiro, do Ribeiro, pero non é, tén 
boa gana». 

os usos 
DA AUGARDENTE 

Ademais de consumila en 
<fqueimadas» e no café, a augar
dente servia nas casas labregas 
pra sustltuir ás maiciñas que non 
habfa nuns casos, ou mesmo -pra 
almorzar cunha sopiña , denant~s 
de sair pra o traballo, af nda que, 
coma di Florentino, «conócese 
que non tiñan outra cousa, porque 
pra ir cavar cun chisco de augar
dente ha/ que ser de bon pasar. 
Eiqul na casa, si se padece un po
co de r uma qt¡ént< e e dans& 

unhas frotacións, anque pra esto 
é millar a augardente que se des
tina do paso que deixa na cuba o 
viño ao esgotarse, cecais pola fra
gancia que lle dá a borra'>). 

OS QUE VEÑEN ATRAS 

Aínda que abonden polo noso 
agro os estiladeiros, antre a xente 
moza non hai moito quen se adi
que a esta !aboura, 'por máis que o 
oficio se adeprenda axiña, andan
do dous ou tres dlas_canda un que 
seipa. Florentino amósase pesi
mista ao falarlle de si terá conti
nuidade, e dinos que cecais an
dando o tempo haxa que levar o 

· bagazo ás destilerlas, porque, co
mo el afirma, «hoxe hai veterina
rios, pero tarJén hai albeiteiros e 
quen sabe o que vai ser deste ofi
cio>). 

O que sí fica claro é a impor
tancia que poidera ter a augar
dente galega si a sua producción 
estivese argallada en beneficio do 
país, porque ((a augardente de acó 
tén moito máis aprecio ca outras)), 

EN PELIGRO 
DE MORTE 

Do penal do Dueso. na provín
cia de Santander, chégannos noti
cias de que Xosé Giráldez Fernán
dez, preso social de Vigo, interna
do no sanatorio Marqués de Val
decilla, leva xa 28 dias en folga de 
fame e correndo peligro de morte. 

A Xosé Giráldez xulgárono na 
audiencia de Pontevedra por un 
roubo efectuado en Vigo e conde
nárono a seis anos de prisión. 

pero ·hoxendfa hastra a sua co
mercialización por · parte dos la
bregos atópase con atrancos; 
dentro da nosa nación, «a est1'la 
desta maneira somentes esiste 
acó en Galicia, xa qt1e na parte de 
Castela véndese//e o bagazo ás 
destilerías, e pra traer a augarden
te aínda que seña dende Ourense, 
fai falla sacar unha gula e pagar 
por ela, inclusive aos dos bares de 
por aquí, cando a traen de paso 
que van polo viño, téñenlla saca
do)). 

Florentino vai deixar axiña o 
oficio e adicarse ás tarefas de la
brego, porque éste é o sostén 
principal da casa. Sementando tri
go, centeo, patacas pra ir comen
do e si o ano ven ben, vendes uns 
ferrados ... «ainda que non dá na
da, non dá pra vivir, vas vender un 
litro de leite e conforme está a vi
da ... » 

Porque ista comarca non é un
ha escepción nos males que pa
dece o agro galego, e este labrego 
estiladeiro tamén é conscente 
desto. 

Asegún o membro da C.0 .P.E.L. 
que nos informa dende o Dueso. 
non habia contra de Xosé máis 
acusación que a do Ministerio Fis
cal, tendose desestimado, ade
mais, un informe firmado polo Al
mirante da Flota do Departamen
to Martlmo do Cantábrico no que 
se aseguraba que o dia de autos o 
acusado estaba a douscentos 
Kms. do lugar dos feitos, no Arse
nal Miiitar do Ferrol. A folga de fa
me tén por obxeto o pedir a anula
ción da sentencia considerada in
xusta. 
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PLAN TERRITORIAL ESPAÑOL 
. . SOBRE GAUCIA . 

' . 

O «Pian Territorial>> é unha das figuras de órd.ena-
. me.nfo do territorfo que cont(ln- a «Ley de! Suei¿» do 
a~o -s~te:n'ta e seis, ~ que, partindo dos modelos de. 
planific"aGiÓn ~uropeos- -o nome d.~ <íPlan Dirf!ctor 
TerritoriaJ>J ~stá collido do itali .~no- tenta l~var 
adian.te a política ~coriómica e social da oligartjuía 
monopolista espaFtola- na nosa nacjón. · 

Na· esposiêión de motiv.ós da «Ley del Sue/o», a 
cous~ -~u.eda clara: cf,ta~·e nalgúri dos seus pá,rrafo~ 
que hà1 q~~ at,Ja~donéi!r '«el mar.co. lo<:alistf!» é. d.arll~ 
unha p.er~p~ctiya da «unidad orgtmica qµ~ es e/ ~~
tadCJ nftcional».' Qu a· que_ dí que o ·PDTG (Piç¡n Di
rectQf · Terr itorial de Gçificié;!) cpordinar$ ~ ord~na
ción urbanística dentro dos chamados ~é;lns de d~
senrol.o que_ fixo hastra de agora a oligarqµ.fa es
panola. A sua columna vertebral é ó modelo terri-
torial a ·desenvoh1er. · · 

':. .. l;J' ... 

· O. ~el-~lo territorial é a disfr.ibuéión da xeog·r~
fía, a a$ignación de usos e. actividades a determina
do espacio físi.co. · A9 seu traveso, o r:nodo ·d_e pro
duccion dominante -na fase na que. $0 atope-, 
pode estraer dun xeito planificado as mate.rias pri
mas que ll e inte~esen e adie.ar' o territorio ás activi
daçles que~ Ue señan rentàblE1s. Pero cecais o máis 
import-ante dos modelos é que reproducen é perpe
túa n a situación ao longo do tempo. Así, unha agre
sión nun seçtor da ecoñomía, despoi~ da planifica
ción , reparte os seus efectos nos demais sectores, 
cousç¡ que non acontece se se fai dun xeito puntual, 
aillaç!a . 

Ollando ao noso redor,. podemos ver industrias 
cont~minantes, comunicacións abandonadas, auto
pistas irracionais, embalses ... Pois ben; en gracia a 
un plan·territorial feito ás costas do pobo, todo esto 
vai coller s.~nso de conxunto, ou seña, será o nor
mal, pra o .único que servirá Gali.cia. 

Botándolle~ yn.ha ollada á nosa xeografía primei
ro, e ao co(ltid.o da lei despois, podemos tirar as 
conclusións .de, 'que, sen facer futurismo -gra!uito, 
van sere planificadas: a enerxia, a industria, os ser
vicios, o me~io ambiente e toda a actividade econó
mica e social, tendo ~n conta a realidade denomina
da «suprarregional». Os plans urbanos serán reyisa
dos dacordo co PDTG, e os m~nisterios realizarán· a 
sua actividade sectorial dacordo sempre co PDTG. 

Como vernos, a po'lítica sectOFial, tan importan
te pra o desenrolo armónico dunh~ n.ación como 
Galicia, preténdese fac~r en desequiHbrio cos de
mais .sectores da economía galega e en equilibrio 
cos sectores da econ_omía es¡:l'añ~la, ' ou, máis que 
en equilíbrio, con total 1umi1i6n 6 economia ••
pañola: 

¡ - ~ • - -

A modo de exemplo, de instalarse un PDTG, e 
ref~rido ás nosas cidades; convertirfaas en centros 
de creación de plusvalía e enclave de estracción de 
materias primas, porque o capitalismo colonial ·utili
Z(.l a cidade someténçioa ás suas propias esixencias, 
que son -a producción e reproducción de si mesmo. 
E é neste punto derradeiro onde temos de nos fixar 
especialmente, xa que se . pretende utilizar a cidade 
prá reproducCión e perpetuación do colonialismo no 
noso país. Temos moi á vista os plans urbanos que 
se están 'a facer nas vilas, onde se aumenta seis ou , 
set_e veces o e~pacio de cha_n urbano, desatende!"lco 
ás parroquias. e a todos os tipos de asentamento vá
lidos pra o noso pobo no agro. Pola contra, ofr~cese 
unha vida urbana apoiada por un montaxe propa-

-gandístico. que a valora como algo de primeira ca~e
gorfa, deixando a vida rur:al pra os «ciudacJ.anos cje 

-segunda)J, tentando que o enfrentamento · S!3ña to
tal. O que decimos sábeno ben os. país.es que con
queriron a sua liberación nacional, que tiveron que 

paralizar de todo as iflversións no medfo urbano, e 
le~ar as atencións ~s zon_as e$tragadªs polo impe"' 
rialis.mo. 

A oligarquia española sementes lle interesan 
unhas cantas cidades e vilas onde asentar certa 
aristocracia obreira, cunha capacidade de consumo 
ciiffcilmente acadable por calisqueira dos nosos tra
balladores. 

A PRIMEIRA TENTATIVA . 

O 30 d~ xuro do 76, ~al á rúa un decreto que 
d . .efine o xeito. d~ levar adiant~ a formación do 
PDTG. Créase a comi!:?ión «regional» de planeamen
to, formada polos gobernadores civiles das ((provín
cias», polos pre.sidentes das diputacións ((provin
ciais» ~ catr:o representantes da Administración 
«centra/>), comisión presidida polo director xeral de 
~rbani~_mo l'.lO nome do ministro da Vivenda. Como 
'{emo~, o pobo galego vai ter os seus intereses re
present~dos pola Administración española. 

Créanse, asimesmo, grupos de traballo presidi
dos por funcionarias. Entre as maniobras de asimi
lación e desfeita da belixerancia que opobo poida ter 
perante estes atropellos, vanse formar unhas comi
sións de traballo na base, ou seña , nas vilas media
nas e pequenas, onde, misturados con españoles e 
caciques, se farán mil xuntas e mi l propostas, total 
mente desfeitas e rec icladas no decurso do longo 
proceso de decantación q':Je o decreto propón , ten -

-do, ademàis, en conta que estas comisións de base 
se fan na primeira etapa de ((e/aborací6.n y obten 
ción de los datas de la base», ou seña, que somen te 
se teñen en conta como corrente de opinión. 

O que é máis importante, é que na etapa final 
do traballo de elaboración , aparece unha Comisión 
Central de Urbanismo, na que estarán, ademais dos 
personaxes da «comisión regionah>, os alcaldes de 
vilas de máis de vinte mil habitantes: ou seña, 
que as duas terceiras partes da nosa poboación non 
vai ter nin o dereito de ,opinar. De calqueira xeito, 
este decreto non se puido levar daquela adiante po
la presión popular. 

Nestes ' intres, despois que a burguesía mono
polista trocara de funcionarias no poder, e da man 
de segundo goberno Suárez, volta o ministro Garri
gues co segundo intento de 1evar adiante a distribu
ción dó territorio pra facer o denar:ites esposto. 

Sairán ·todo tipo de decretos necesarios pra le
var adiante o PDTG, pero o cuestión de fon,do é a lei 
que o coritén, a <fley del Sue/o». O problema é.que o 
pobo galego non tén os seus lexítimos representan
~.es, qu~ son os únicos que poderían planificar Gali
cia como nación que é, e non coma se fora un ana
co de España. 

. ( ) . - ~ I . .. ... ,, ~ . . ... . .. : ~· . - .""!. - • .i'- :, ..... ~ .. : ~.. • ~ • ~... -

historias de esmagados 

OIHQUE 
COA 

JUTO#OM/A· -. 
~ 

Por X. MARIN 



NACIONAL 
GALICIA,GRAN RESERVA 
EN ALCOHOUSMO 
Resulta que o 1 O por cento dos galegos somos alcohólicos, sómolo as mulleres, 
sómolo os nenos, sómolo os homes, sómolo lindando o gando, nos 
traballos do agro, nas faenas da pesca, na construcciót:l das casas, 
na emigración, sómolo, ao millar, parafraseando a un psicoanalista 
bretón, pra lavar a costra de ser españoles, porque tamén 
aquela nación é a primeira en alcoholismo dentro do Estado 
francés, e do mundo, tamén aquela nación é unha colonia. 
«Un dos medias de encetar a tarefa da prevención do alcoholismo 
en Bretaña, ¿non será apoiar todo o que faga arrecuar a vergonza 
de sere bretóns e a resignación, todo o que leve á rehabilitación 
e cohesión dun pobo, todo o que amplie os sentimentos e as 
manifestacións da identidade bretona tanto no eido do 
idiorna, coma da cultura e as institucións públicas?» 
Tamén aquela nación, coma a nosa, tén un problema máis 
alá cle consumir escesivamente alcohol. 

o 1m1riñ ir s cio noso pais, 
. l11nul rm nt na p soa de altura e 
~1ra11clc tl iturn . ' unha das clases so
ciois popular s pra quen o consumo 
c!as l>obiclas sobr pasou o costume, 
o quo fai cada dia, ese estimulo 
ngrc rlablc> que se vai reproducindo 
en Amélndi , o Ribeiro, Cambados ou 
Bctanzos e que ' unha fonte de in
gr sos imprescindible hoxe, pra 
s ctores importantes da nosa po
boación labrega. 

Pra moitos mariñeiros do noso 
país, o viño, as pingas de augarden
to no café, xa non son eses minutos 
e conversar ledamente ou a partida 
na taberna cos compañeiros, pra 
moitos mariiieiros todo, todo per
deu calqueira engado ou matiz pra 
se convertire nun apéndice do seu 
propio corpo, nun tiránico patron
ciño. 

<rEu creo que onde máis se bebe 
é no bacaflao, porque eu andaba alí 
de redeiro e dában110s desa caña, 
ela máis forte, misturada co café 
quente pra aturar aqueles 20 ou 30 
grados bai o cera. Se nos fallaba 
eso, non aturabamos a temperatura 
aquela de Finltindia, do Polo Nor
de» ... «er n 12 horas de traballo e 6 
de descanso e logo, cando habia 
moito peixe, metlannos 3 horas 
máis de reenganche». 

E así, os barcos van saindo dos 
portos cheos de alcohol, sin ningún 
contrai, o seu consumo ha ser fo
mentado polo patrón e obteranse 
unhas capturas abondosas. 

(<Eu cheguei a traballar 50 horas 
seguidas ao Sul de Africa nun barco 
de 1.500 toneladas, ¿entende? O 
que nos daban no café, o que nos 
daban, era unha droga pra seguir 
traballando, pro que n n nos pegara 

o sono ... despois lbs un pra o cama
rota e voña tragas de coñac» 

« ... que un esteña enfermo do al
cohol non é un milagre, os anos que 
botamos a facer sempre o mesmo .. . 
empecei ao bacallao no 57 e hastra 
o 69 fun seguido ... )> 

«Pois a razón pode ser unha o 
aburrimento, que son moitos dias de 
mar sin ollar terra, e outra polo frío. 
Estás traballando e mándanche tres 
ou catro botellas pra que lle deas 
duro ao peixe, que se se conxela hai 
que tira/o, hai que traballar rápido ·e 
con tres ou catro botellas que lles 
metas todos están contentes ... des
pois, veña o café e veña a copa e 
traballas doce ou vintecatro horas, 
as que che botem>. 

OS DE ARRIBA 
IMPOÑEN A SUA MEDIDA 

Os de arriba, as clases que domi
nan e impoñen a sua medida ao 
resto, manipulan e orientan todo o 
que lles poida reportar beneficio 
tanto económico coma sobre todo 
neste caso, ideolóxico. As clases 
que dominan argallan campañas 
public itarias pra decirnos que o al
cohol é esta, o outro, o de máis alá, 
que dá calor e alimenta, e que ade
mais fai a un simpático ... pero ta
mén as clases que dominan, os po
deres, manteñen bloqueada a infor
mación e o debate social sobre do 
positivo e negativo da bebida , a di
ferenciación entre uso controlado, 
xeito de lecer e comunicación, e os 
peligros e sumlsións que pode pro
vocar ... a autoridade négalle á per
soa a capacidade inclusive de se 
poder responsabilizar do que fai, 
porque lle tén pechada a espita do 
conocemento e a crítica ... somente 
cando os fraudes saen á luz pública 
porque as consecuenclas físicas son 
evidentes e non encubribles, a auto
ridade reacclona e condena a uns 
cantos - lembremos o caso do me
tUico en Ourense-. 

A UN DE CADA CATRO 
TOCANOS DALGUN XEITO 

E cando os de arriba colonizan 
un pobo, cando as suas manipula
cións e normas as aplican nunha 
~ación asoballada, o caldo de culti
vo xa está preparado pra que os se
guidores señan ese 1 O por cento 
- que supón unhas cénto cincuenta 
ou duascentas mil persoas- da po
boación activa galega que é alcohó
lica, que moitos de nós dependa
mos a nível psicolóxico, ao nivel da 
vida e a palabra do alcohol, e que 
inda algúns máis, sobr~ dún 15 po~ 
cento da poboaç.,lpn que está ligada 
personalmente aos alcohólicos 
señan tamén de diversos xeitos 
afectados indi~ectamente. Poden 
ser ao traveso da malleira, chegar 
ao deterioro mental e a inestabilidq
de, apandar coa perda dun -necesa
rio ingreso - a lei de relacións labo
rais contempla a figura de· «despido 
por embriaguez1>, - ou mesmo en
sañarse en acusar personalmente 
ao alcohólico. dunha situación que 
tén as suas causas básicas no orde
namento social e que no noso caso 
agrávase pola colonización, agráva
se non sornente en efecto~ senón 
támén en números: somos os pri
meiros do Estado en número de b~
bedos. 

. E é que si un pobo tén sobre de 
sí a neqación da sua propia identi
dade, si sofre un escanastramento 
material e cultural pola espulsión 
sistemática dos seus membros· ao 
traveso da emigración, por ·outr.o 
idioma e outra escola, si os seus re
cursos se van desmando e as élases 
populares ·xa nin saben como resis
tir as espropiacións, monopolios co
merciais ou impostos arbitrarias, si 
as implantacións industriais buscan 
zugar recursos e nin se preocupan 
de garantizar traballo .. . si todo esto, 
a negación da propia vida no propio 
país, se nega en función da so
breesplotación, o atropello e o ani
quilamento, a promoción do alco
holismo cadra perfectamente neste 
panorama. 

O ALCOHOL CONSTRUIU 
A CHEMINEA DAS PONTES 

Porque o fomento do alcoholis
mo non canaliza beneficies cara as 
vinfcolas pola via da venda somen
tes, a promoción do alcohol -e es-

- to e máis importante- aproveita o 
illamento psicolóxico, as condicións · 
de sobreesplotación, a necesidade 
de vender ao precio que se_ña a for
za de traballo, aproveita ao eventual 
das contratas ou da construcción, 

ao temporeiro que fai as carreteiras 
ou levanta os grandes complexos 
industriais e convírtense en so
breesplotados conformistas, inse
guros, sin posibilidades de contes:. 
tar, sen conciencia pra organizarse 
cos seus pra defender ou esixir, 
convírteos en esquiroles ou acríti
cos, convírteos nos se.,us servidores 
e aliados. 

Os saltos de auga, a cheminea 
das Pontes de García Rodrf guez ·fi
xéronse e.n boa medida apoiándose 
no consumo do alcohol. que iba su
plindo as esixencias de seguridade 
no traballo ou ritmos acaídos. O riú
mero de mortos en accidentes labo
rais nesta última, aínda hoxe, sigue 
a ser unha acusación aberta. 

«Eu 'sempre qué tiven problemas 
cun accidente, foi a causa do. a/co~ -
ho/, tamén é certo que. rñe manda
ban aos trqballos máis difíciles. En 
A vilés. facíannos baixar ao fondo do 
mar nun bloqu_e de hormigón pra 
sacar o escombro. Levaban morto 
moitos -pero nós baixabamos con~ 
tentes co garrafón do viño. A moi
tos reventában/le os ouvidos, pero 
había que baixar ... se che dan viño 
xa nin se discute, fas o traballo que 
che manden>>. 

A SEGURIDADE SOCIAL 
DESEN.TENDESE 

A chave pra informar de por qué 
camiños -un ben de con_sumo maio
ritario, socialmente introducido, coa 
categoría de hábito e pauta cultural , 
con características positiva~ no ám
bito do plaoer, chega-a actuar coma 
un narcótico nó nivel da conciencia, 
coma un isolador. do indivíduo res
pecto da sua clase e·da problemáti
ca social na qu~,· c¡uéirao ou non, 
asúmao ou non, está inmerso, che
ga a ser un tósico a efectos biolÓ-xi
cos, poderíamos situala, quizabes, 
na .falla de medidas preventivas de 
saúde e na escasa atención que de 
maneira sistehiática as instituc.ións 
sañitarias lle viñeron prestando. 

O alcoholismo, por exemplo, non 
é L!nha doenza cuberta pola Seguri
da~e Social, asistindo no ooso país 
un soio servicio no Hqspital Xeral , 
ubicad<? en Santiago, que vai aten
dendo_ de m¡meira illada algúns ca
sos, baixà da responsabilidade dun 
equipo que tén de sustituir -cunha 
boa dosis de voluntarismo a falla de 
apoio e planificación integrada co 
resto d·a atención sanitaria no de
vandito 'centro . 

-Som-entes os Psiquiátricos pro
vinciais atenden as manifestacións 
patolóxicas do alcohol, porque non 
hai outro remedio, pero aínda así, 
algunhas esperiencias como a en
cetada por un equipo do Siquiátrico 
de Conxo no dispensaria de Vilagar
cía, de cara a levar adiante cam
pañas de información, foron couta
das de_ súpeto polos que dirixen 
aquela institución dependente da 
Diputación da Coruña. 

VOSTEDE NON O SABE 
E RESULTA QUE E-ALCOHOLICO 

Mesmo nos casos en que un, ca
sualmente, accede a estes servicios 
~a maioría dos casos tratados- e 
medicados, concretamente no Hos
pital Xeral de Gôlicia, son aqueles 
que se descubren dun xeito indirec
to: vostede sofre un accidente labo
ral , por exemplo, e ao ser internado 
nun centro, lóxicamente, deixa de 
consumir be~idas alcohólicas. 
Entón, pasa a manifestar unha serie 
de síntomas que vfrán a indicar que 

·o seu organismo nota en falla un 
elemento que se lle fixo necesario, 
o alcohol. As visións, o «delirium 
tremens:>. as reaccións insospeita- _ 
das, os vómitos, claréxanlle de sú-

peto que vostede de 
hol. En xeral, vostede 
a unha cura de desin 
que cando saia ni gu 
sanitaria se preocupe 
desta anomalía. Mes 
sos, -ao utilizarse un 
asistencial illada do co 
re un tratamento indi 
mentalmente, a bóve 
tacións e restra de fa 
ciden de maneira con 
coholismo quedan a 
solucións, polo mesm 
vamente técnicas, r 
cadra, por unha «~ 

atriccióm> coiuntural 
enf_ermo, que dalgún x 

ta o seu agradecimen 
puntualmente pero q 
saltar por riba dos e 
políticos e sociars que 
outravolta, na sua prác· 
Poida que sementes 
recurren a certa depen 
dentro das -Asociación 
cohólicos _: esistentes 
Santiago, Ourense 
tido nunha abstinencia 
da polp funcionalilent 
destas agrupacións. 

INfORMAR E EDUCAR 
Pero si tivésemos qu 

fato de medidas inmedia 
que topamos é unha n 
que s~ retire á restri cció 
p[jblic1dade do aléohol 
de comunicación coula 
tempos prá mesma. P 
-:- compre ter ben presen 
ca usual do desleite dos 
viño, por caso- estam 
nunha-serie de servicios 
dibles que terian de alon 
de a educación e infor 
ámbitos interpersonais e 
miliar, ha escola, así com -
ra das condicións de vida , 
todas elcis xa de cheo no 
cC1ltural e dependentes, 
"..1º· de solucións polít ic 
as normas restrictivas, en 
das en tempos-e países d' -

·ve Fan resu 11ados tan nela 
aiamosa «lei Seca», que 
bre de todo, ¡::>ra incremen 
cado negro. 

OU AGRESIONS 
OU CONFORMISMO 

Si vimos mantendo que ol 
non 1én por qué ser en sí u a, 
nin un vicio, nin unha d 
todo c:jepende -da ut' · 
mesmo, da pç¡sibilidade de 
co maior rigqr, como se p e
sencadenar anomalías e as 
consecuencias tanto p is 
- anulación física e psicol e
sorganización familiar
ciais - inestabilidade labo 
gradación da competencia 
nal , falla ele integración e a 
insolidaridade-, hai un 
abondosamente divulgado, 

·.:· 

1 

que se refire á peligrosida 
coholismo e que vén e 
causa de horñicidios, agresi io
lacións ou suicidios. Nest so 
semella escesivam ente rio 
otorgarlle estas responsab es. 
porque o· único que fai é d a
denar - non crear - a agre de 
!atente por motivacións rnâ 
plexas. O alcohol actúa, po 
en función da personal idad 
e tanto pode concreta rse en 
des violentas co.ma no conf 
e pasividade máis condenab 
mén neste caso, o orixen d_o, 
nal hai que buscalo máis a\' 
cohol. 



1rse un 
a do e 
1to indi 
3 bóve 
1 de fa 
ira con 
dan a 

>UCA~ 
nos qu 
nrnedia 
mha n 
t ricció 
cohol 

eo no 
rntes, 
polftic 
i as, en 
3íses d1 
n neta 
».que 
remen 

'AO 
do que 

iar - e 
le labo 
t encia 
ón ea 
3Í un 
Jlgado, 
rosida 
én e 
agresi 

Nes! 
ente 
Jonsab 
fai é d 

16-22 XUNI0-78 ANOSA TEBllA I 11 

o! 
a, 

o-
e-
o-
o, 
to 
o 

a! -
lo 
io-
so 
rio 
es, 
a-
de 



1 S-22 XUNI0-7a 1 2'/ A NOSA TEllRA .. ~ ..... , ____ _ 

A DROGA OCCIDENTAL 
En todas as épocas da histeria, cada pobo e ca

da civilización dispuxo sempre dun tipo de droga 
que modificaba transitoriamente dalgún xeito o áni
mo e a conciencia do indivíduo que a tomaba, pro
porcionándolle unha visión máis ou menos distor
sionada del mesmo e do seu entorno. 

En todos os países hai drogas lícitas, de uso 
institucionalizado e que chegan a constituir un valor 
socio-cu ltural. E o caso, nas civilizacións orientais, 
do opio, nos países árabes, do cáñamo índico (orl
xen da grifa, kifi, haschis, marihuana), en Perú, das 
follas da coca, cuio principio activo é a cocaína, e 
entre os índios mexicanos, de fungos alucinóxenos, 
como o pelote. 

Na civilización occidental, o alcohol é a droga 
por antonomasia, louvada 19or todos e en todos os 
tempos, e á que se atrlbúen un fato de propiedades 
positivas arraigañadas no decurso da historla do al
cohol en creencias e costumes populares, transfor
mándose nos conocidos tópicos: «o alcohol é un ali
mento», «o viño fai sangue», «A coñac é cousa de 
homes», «0 whisky é bon pra o corazón», «os aperi
tivos estimulan o apetitm>, «O viño é ledicia», «O al
coho l dá calor», «O alcohol sube a tensión>>, «0 alco
hol len forma de ponche) é bon prá gripe». 

En fin , que, asegún estes tópicos, o alcohol viria 
s ndo unha panacea, o remedio de todos os males 
que magoan ao indivíduo. 

ETIOLOXIA: 
SOCIOXENESIS 

1 116n t n1ara demostrar a verdade ou non 
el tóJ leo , xa u logo, estudara o metabolls-

clo lcohol no ar nl mo humano, decatar!ase 
r aliei de ó to o o contrario do que vet1en 

Esaminemos o de «o alcohol é un alimento». 
Sébese de certo que a osidación de 1 gramo de al
coho l aporta nin máis nin menos que 7 ca lorías; ou 
seña, que 1 litro de viño de 12 graus repórtalle a 
unha persoa de 70 kgs., 700 ca lorf as lcase 1 /4 do ne
cesa rio pra un día). Pero tamén se sabe que na die
ta normal dun indivíduo compren os princípios in
mediatos (grasas e protefnas) e bioelementos lmi
nerais e vitaminas), elementos todos eles dos que 
carecen as bebidas alcohólicas. 

Doutra banda, ao se utilizar a enerxia da osida
ción do alcoho l, sustitúe, en parte, á das grasas, zu
cres e protefnas. Nestas condicións, o alcohol non 
somente non nutre, senón que mesmo contribúe á 

O ALCOHOL 
QUE INXERIMOS 

O componente básico das bebidas alcohólicas 
consumidas polo home é o alcohol etílico ou eta
nol. A obtención, separándoo dos outros alcoho
les, tén de ser por destilación fraccionada, xa que 
os puntos de fervenza varían asegún o peso mole
cular. A súa vez, as bebidas aptas pra o consumo 
obtéñense por catro mecanismos: 

1. - Fermentación natural dos zucres vexetais 
(viño, sidra, cerveza) ou dos animais (augamel e 
kumis) . 

2. - Por destilación de froitas diversas (ma
zás, cereixas). 

3. - 0s alcoholes industriais preparados a 
partir dun mosto zucrado (remolacha) ou pola 
transformación en glucosa de matarias amiláceas 
dos cerea_is (millo, arroz). 

4 . - Bebidas compostas Cl.lio punto de partida 
son viños ~u alcoholes, recendentes pola acción 
de sustancias diversas (vermut, quinas). 

O alcohol absórbese intacto a traveso do tubo 
dixestivo: o 80% polo intestino e o resto polo 

XAVIER BLANCO 

a-----~--~-:'"""---------~--:---:--r económicos) ~on outro ((alimento», ~so sf, moito 

desnutriciqn da persoa. Por eso, o alcoholismo dase 
máis doadamente en persoas subalimentadas ás 
que, ao tempo, o consurno etílico lles ~4menta a fe- -
bleza física. 

A pesares de ser ésta e non outra a realidade da 
capacidade alimentaria do alcohol, en certo~ paísés 
e poboacións de

1

sléitase aos cativos con ' viño, ~ as 
persoas maiores tentan compensar a falla de carne 
e leite (que non pode;n mercar por falla de recursos . 

estómago. A sua presencia pódese de~ostrar ao$ 
cinco minutos da sua inxestión, e a másima con
centración atínguese entre a media e as duas ho
ras. O leite e os alimentos grasos impiden a sua 
absorción polo intestino; acontece o contrario coa 
auga, que facilita a sua absorción. Xa inmerso na 
circulación, o alcohol vai fundamentalmente no 
plasma e chega aos diversos órgarios do corJ;)o, 
así como ao líquido cefalorraquídeo, á orina e a.o 
interior dos alvéolos pulmonares. A sua elimina
ción vese favorecida polo exercido ffslco e dismi
nuida pola altitude. Unha parte pequena sal po~a 
orina e pulmóns (respiración, cheiro a alcohol), pe
ro o 90% quéimase por osidación nos tecidos, 
cunha caracterfsti·ca importante: que se desànrola 
a un ritmo independente da concentración de a.1-
cohol no sangue, polo cal, se a osidación é cons
tante, ao aumentar a inxestión do álcohol, o por
centaxe do mesmo no sangue tamén ha aumen
tar. 

O primeiro paso do metabolismo do alcohol 

má~s barato qu~ calqueira outro. E de aquí a norrr¡a
lidade da pr.esencia na mesa de calqueira fa.miiia 
dun t6.sico tan peligroso como 9 alcoho. (causa d~ 
a. 700 mortes ao a.no). Compriría induir tamfm aquf 
a forza~ importáncia decisiya ·que as campañas pu- . 
blicit~rias pro-alcoh~I tiv~ron ~ ,teñen 110 E~tado Es
pañol cqrno f~ment~doras ~~sta «nor"!ali~ade». 

Outro dps tópicos mái~ espalléldOs é o de ((0 al
cohpl dá calor, qu.enta». A ·reaJidad~ é que o alcohol 
provoc~ unha vaso.ditatación s~p.erf~cial QO$ vasos 
perif~ricos, sob~r d~ ~odÓ d~ cara e estremid,~des, ~ 
~sto pro_duce unha ~ensación de calor, xa ·que o 
~ang4e q4e suba do ' máis foncfo do ormmi~mo tén 
i eni-pera!ura máis alté:J q~e a per:iférica; E asr, \femos 
q40 este , mecani.smo de v.asodi.latación, unido .á 
su.ada provoc~dã polo alcohol, Óc~~iÕna un~a .pêrda 
de,.. cálpr cor,po~al e unha c&'ída da ~emperatl,\ra. 

E un a un, ·podEi!ríamos ir d~n:iostn,ndp por sin
':<elo~ m9ic~nisrn.os fisiol~xicos ~ fal~ía de todos es
tes t?picos. 

A publicidade pro-al9ohólica, de semP.re ií\con
trolada e' sin regulación ningunha (é agora -cando 
empe,zan a a·pàrecer normas ~o respécto), squpo re
coller. moi ben todos est~s tópicos á Utiliza.los pra 
aumentar a venda dos s~us productO$. Doutra ~an
da, atopa un campo abonado P<?r unha ideoloxf a 
adicada a «martelean> os miolos da xente, decindo 
que o que compra facer é per.curar unha evasión 
personal e i.ndividualista, e deixarse de tentar a 
ur.iión con outras persoas pra modificar .os facto.res 
socio-estructurais que nos asoballan. 

Neste estado de cousas, o alcoholismo va·i ser 
un método de compen-sación a frustracións e ím,po
tencias personais, ao mesmo tempo que unha grati
ficación personal ofrecida polo siste~a. E é por esto 
que na · etioloxía ou causa do alcoholismo, compre 
decir que éste non é un feito jllado, senón un froito 
dun determinado sistema, dunh.a ,sociedade que pri
meiro cre~ o al.cohólico, despois utilízao, e, como 
remate do prace~?· marxín?º· -

Esta derradeira fase . escomenza cando o al
cohólico chega ao hospital é ~IC o único que séfai é 
m_~dicalízar o seu problema; Óu seña: váj~elle curar 
o seu fígado doente, o seu (<delirfum tremehs», a sua 
neuropatía ou calisqueka outra manifestaci6!1 física 
da sua· doenza, pra despois d~vojvelo a urJha soc,ie
dàq_e ··~nde siguen si~ s~ m,pdificar os f~ctores . gue 
abocaron ç esta pe.rsoa a qeber. ~ ~st_e · ~ un )}Sito 
cómodo de prescindir .dos SfiH.~S d~terminantes e re
percusións sociais, económicas e políticas. 

lév~se ao cabo no fígado, onde a qlcohol-deshi
droxenasa osídao e convírteo· ~n acetaldehido. O 
último eslabón metabólico convfrteo en biósido de 
carbono e auga . 

Pra conocermos a graduación alcohólica, 
compre ter de conta que un grau alconólico é o 
porcentaxe de alcohol puro ( 100 graus) espresado 
en yolume. Un litro de viño de 1 O graus conté~. 
100 e.e. de alcohol por 1.00Õ e.e. de líquido. 

Abonda con e~te cálculo siprosimado, pro 
compra ter de conta que a densidade do ~lcohol é 
do 0,79, ou seña, qu~ 1 e.e. co.rrespo.nde a 0, 79 
gramas de ~lcoh.ol. 

.N.0 de gramas 
graduael~_n X e.e. x -0,79 . . 

100 

Con esta fórmula, pódense determinar esac
tamente os gramos de alcohol inxeridos por unin
divíduo. 
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' •< Países Cataláns Euskadi 

Homenaxe a un «gudarb> 
• OARSO 

c.atalunyci -trunfante, 
_ Etxevarrieta, aos dez anos d~ sua morte, foi outravolta o pro-

ta·gonista da viela poUtica basea. Cando Etxevarrieta, «Txabi», mo
rreu a mans da guardia civil, nun coritrol de Tolosa, non maxinaba 
que, despois de morto, o seu cabalo habfa seguir ganando batallas. 

quen fe viu- tan riCa e chea • 

Hastra de agora, os -actos de 
homenaxe aos mortos de ET A de
senrolábanse con normalidade e 
sin que a policía fixera acto de 
presencia. Esta vez f;i distinto, as 
FOP, que tiñan o_rdes estrictas do 
Gobernador, trataron _d e ' impedir 
que ni!'.1-guén o homenaxeara. En 
realidade, coa súa actitude, con- · 
seguiron' que Etxevarrieta tivera o 
millar homeaxe qué se pode trib-u
tar a un «gudari»: un homenaxe de 
loita e resistencia . 

Dende o mesmo mércoles, que 
se cumplía o décimo cabodano, 
11011 deixou de haber nin un saio 
día no que en Donosti ou Tolosa 
11on houbera manifestación e a 
consegu in_te re P.,resión policial. Et
xevarrie~a representa pra uns e 
outros algo moi importante . Pra 

-os primeiros, a morte -do- prim eiro · 
mi litante de ETA que sucumbía 
nas mans da guardia civil, marca
ba o inicio dun. proceso de liberâ
ció 11 que está hoxe mo i lonxe de 
.se aca dar e pra outros, o inicio 
clun proceso de decadencia que 
trata n de disimular mediante ac
tos de suprema intolerancia. O 
Gobernador non quixo que Etxe
varriefa .teña nunha rua o seu no
me. 

Os maiores incidentes desen
roláronse o domingo pasado can
do máis de 2.000 persoas se ma-

. nifestaron en Tolosa, lugar da sua 
morte, tras asistir a un mitin dado -
clende o balcón do Axuntamento 
da vila. Ali falaron Gorostidi, 

· com pañeiro seu , Monzón e o aba
gado Castells. O acto estaba proi 
bido e as forzas anti-d isturbios 
ca rgaron pouco despóis contra 
cios manifestantes. Dwante todo 
o día ·sucedéronse os enfrenta-

zou o pasado sábado en Bilbao e 
· que agrupou a máis de 30.000 
persoas. O obxetivo estaba claro: 
presionar dende a rúa pra que se 
ace'leren as negociacións eñceta
das de cara á devolución dos con
certos econórri'cos que franco, en· 
represaiia , ·quitou a Gipuzkoa e 
Bizkaia. Con eles pénsase finan
ciar a autonomía. Sin eles, a auto
nomía non servirá absolutamente 

_pra nada. 
Finalmente, queda reseñar a 

· presentación de EKIA, o grupo es
cindido de HAS!, que se presen
tou en Bilbao non coma un parti
do, senón como un colect ivo que 
tén como máis prósimo obxetivo 
iniciar un proceso de converxen 
cia con EIA. 

España 

• .EMILIO VEIGA 

Esta é u':lha estrofa de «Eis Hgadors», o hlmno catalán. A xul
gar polos 1 .~00 r!lill6n1 d• pesetas que representa o fraude finan
cieiro que se descubrlu 'Ht~ semana en Barcelona, Catalunya xa 
debe ser me~oa rica e menos_ farturenta. O esc6ndalo flnanciero foi 
nunha Unaa moi .parec~da ao negocio Matesa, ou sefta, que uns em
pre1ario1 cobraban as de19ravacl6n1 fiscais 6 uportaci6n de mer
cancfas, mercancfas que ou no~ eslstfan ou n~n se esportaban. 

O fraude ao Tesouro Público 
·que descobriron os funcionarias 
do serv icio " de inspección de 
.aduanas e impostos especiais, 
son esactamente 600 . millóns. 
Ngs engadimos 150 que se inter
vifieron cando xa os iban cobrar e 

. os 250 qu.e _xa tiñan- tramit~d~~ . O 
desf~lco c.h'e_ga aos 1 .000 rhillóns. 

¿:Ónde di~lan v0s{edes que andan 
Õs «responsables» empresarios 
encartados no: 'àsL1nto? .Sí. sí. ahí 
oride están pensando: no estran
»'<eiro. \Íaia; ·no mesmo siti'o 'onde 

· t'eñeri ·o diñei.ro, o diñei ro cf~f¡cfiu- · • 

rçis dalles por decir que a cifra do 
paro aumenta. 

ASAMBLEA . DOS FIRMANTES 
DA CARTA DE BREST 

ANS 

COASEGA' • 

.J 
SARDINGA (Cerdeña) ·, 

•• 
~=-:::::!:>.~~~~~~~~~Á 

dado. Porqu_e nas contas corrén- Os firmantes da Carta de Brest 
. tes que ao seu home teñen os seis tiveron unha asamblea ordinaria 
· cerebros da operac ión non hai un en Barcelona este fin de semana. 
peso, pro eles xa están ben libres. A carta de Brest firmárona hai ca-
Ao millar paga o pato simbólico tro anos diversas organizacións 
algún dos múltiples empresarios das nacións asoballadas que aín-
de µalia que empregaban os cere- dá fican na Europa da democra-

. bros; pro os 500 millóns que xa cia, asoba lladas en todos os casos 

. sa íron, eses xa non voltan. Pra polo imperialismo, dominio impe-
darlle máis emoción ao choio, õn rialista que en moi!os casos revis-
deses empresarios de palla, :Õo- te forma de co lonialismo. Organi-
mingo Gubianas Jodes, irmán zacións representantes dos Países 
dun dos cerebros, declarou que na Cataláns, Bretaña, Irlanda, País de 
operación estaba implicada a Gales, Euzkadi, Catalunya Nord, 
maffia americana, pro ésta é-unha ~ Cerdeña e Ga licia, déronse cita en 
anécdqta. Premonitora estrofa de Barcelona nesta asamblea ord ina-
«E ls segadors», Cataluny:-a'trunfan- ria , àrganizacións que no Estado 
.te, quen te vi u tan rica e chea: an- español 5011 concretamente: 0 

tes. - PSAN-P, polos Países Cata láns, 
En definitiva, van pagar os de HASI por Euzkadi e UPG porGa-

sempre. Por certo , que aos obrei- lic ia. Os obxetivos da xuntanza 

~ Constitoci6n, lista ,pra 
calquer· Goberno 

• MARIA ALONSO 

As duas minorías maioritarias -UCD e PSOE- puxéronse da
cordo nos temas máis conflictivos da Constituci6n, e fixérono ás 
agachadas, coma se dun secreto a voces se tratase. Bulrando aos 
periodistas, chegaron os psarlamentarios mesmo finxir marchar do 
lugar de reunión, pra voltar, logo, coas luces apagadas e proseguir 
as conversas, ás escuras, naturalmer.t~. Máis que a Constitución do 
consenso, . poderíase chamar a Coristitución da clandestinidade, 
porque clandestino leva sido o traballo dos polrticos. Despois de 
chegaren ao acordo, acendéronse as luces, acudiron os taquígr:afos 
e a prensa poido dar fe de que,_ na sua presencia, os diputados 
aprobábano todo. 

O procedemento non parece cas, á vista do pobo. Nunha pri-

Conseguiuse-, esa sí, unha 
fórmula-comodín que, aplicada 

mentos que ofreceron un saldo de ser do máis correcto. Tampouco meira fase, a de ponencia , QS tra-
13 detencións, 2 feridos de bala e é que os resultados produzan un- bailas desenroláronse en secreto, 

aos máis diversos temas, propor
cionou escelentes resultados. A 
Constitución 'define os principias 
válidos pra case todo tipo de si
tuacións .de goberno, lnalternbles 
permanecen a unidade de España 
e a monarquía parlamentaria, así 
como a ambigua forma do siste
ma económico-sociaí de merca
do. Os demais articulas atoparán 
o seu complemento na abondante 
tarefa lexislativa que ás futuras 
Cort~s se lle reservá. O ensino pri
vado, por exemplo, e sin faltar á 
Constitución , poderá ser xenero
samente subvencionado mesmo 
proscrito en beneficio da escola 
estatal, asegún que a maioría do 
Parlamento a obteña a dereita ou 
a- oposición. 

, outro con fractura de cráneo debi- ha grande ledicia pero, sabor de e argumentouse que o silencio era 
' do a unha bola dé goma, que 0 todo, a forma de chegar a eles re - pr-eciso pra o bon facer dos porta-

cle ixa rá probãblernente virollo. sulta sensu rãble. A Constitución vo..ces. Despois, «a bomba v plátí-
será o primeiro corpo legal do Es- llo», inaugurouse a etapa de deba-

CONCERTOS PRA 
AUTOf~,iOMIA 

taclo, a salvagar.da · dos dereií.os tes da eomisión, -con preseneia de 
dos ciudadanos. En prinçipio, fa- periodistas. E daquela, produciuse 
louse de encomendar a sua elabo- 0 . escamoteo baixo pr~testo -do 
rac ión a- un reducido gr~po de x.u- «consensml. A verba en sí -présta-
ristas . Partidos da oposicjón par- se _a _desconfiarga, xa_ que se . en-

É importante resaltar tamén lamentaria - o PSOE concreta- tende por consenso o unánime 
dentro·- da actividade poliflc~ da mente, a traveso do seu Primeiro acordo das máis diversas forzas 
semána a manifestación que, con- Secretaria Xeral, Felipe Gonzá- políticas. Hai quen atopa rerninis-
vocada polo PNV e secundada por lei- abagaron pola sua elabora- cem~ias fascistas ne.se empeño 

~ E_a_rte da es_querda b~c~ ~e r~,ción _eri.!!~ 10.Q..as as. forza~_Jdo,..l ' ... 1ti,_,-__ ,.,.,_,,,rfi~lo..,9e_ fungir v9nt.@~s. 

Deste xeito, todos os' partidos 
plaf)téxanse xa, a un plazo cáse
que inmedia,to, a súa-p91ítica elec
toral. O referéndum da Constitu
ción será o indicador preciso pra 
que Adolfo Suárez reaxuste a sua 
política. Se o testo constitucional 
recibe un sí masivo, haberá con_, 
vocatoria...de. elac.ci.áns ~erais,. ç¡.ue 

eran facer frente común na revi 
s1on duns problemas que tamén 
teñen en común estas nacións 
asoballadas de Europa, problemas 
causados directamente polos es
tados imperialistas de Europa , 
veículos da opresión imperialista , 
que condena a estas nacións a 
unha ~ituación colonial ou a un 
imperialismo de esplotación, a 
traveso da «división capitalista do 
traballo». 

Un. dos acordos adop t dos 
nesta xuntanza e que afecta direc
tamente a Galicia foi o referente 
ao problema da pesca: todas as 
nacións atlánticas que figuran na 
Car1.a éle Brest, entre elas Galicia 
e Euzkadi, plantexáronse u.1ha 
cooperación racional de esplota
ción dos recursos pesqueiros, por 
encima das llortas e as medidas 
plantexadas polos gobernas dos 
seus respectivos estados imperia
listas'. A nota máis destacada ela 
xuntanza foi a incorporación do 
Movemento do Pobo Sardo, mo 
vemento que nace do desconten
to do pobo de Cerdeña co seu ré
xi me autonómico, asegún decla
rou a A NOSA TERRA un repre 
sentante do M.P.S.; durante un 
tempo, viron naquel réxime, con 
cedido polo estado italiano, un ca
miño prá liberación nacional, «pro 
agora vemos que a autonomia 
non é máis que un instrumento 
máis perfecto nas mans do estado 
pra perpetuar a situación colonial 
e o domínio imperialista sobor da 
nosa nación». Interesante lección 
cando no Estado Español estamos 
a ver nas .autonomías a solución 
pra todos os problemas. 

UCD pensa capitalizar. Pola con
tra, se a abstenci ón abonda, ou é 
importante o voto negativo, o par
tido no poder buscará o refrendo 
cio presidente no Congreso, me
di.ante alianzas, coa minoría cata
lana, previsiblemer. te. Así, asegún 
a propia Constitución dispón. aca 
dará unha apretada maioría que 
lle _permita seguir gobernando. 
Con estas razóns tan sinxelas. de 
apoio mutuo ou de intercambeo 
el.e prome_sas, obtiveron . os cata
láns aígunhas da· UCD en materia 
de autonomías, difíciles de espli
car doutro xeito e que motivaron 
as iras de máis dun diputado de 
Ali anza Popul ar. Furiosos por 
quedar ao marxe, os homes de 
Fraga apréstanse a demostrar no 
pleno do Congreso que os seus 

·principias son os mesmos, que 
eles non se afastaron da herdan
za dos derradeiros cuarenta anos. 

suteca 

Santiago de Chile, 26 - bajo 
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o 
V1etna.m spulsa aos 
negociantes chinos 

• J. J. NAVARRO-LLA'l'ZER MOIX 

A victoria do Vietnam do Norde e o Vietcóng 
frente ao réxime pro-americano de Saigón 
e frente aos Estados Unidos significou o remate 
da presencia imperialista en lndochina, pero 
non por esa tornou a paz ao sudeste 
as iático. Agora son vietnamitas, chinos e 
camboianos quen combaten entre sf. 

tllllC iidtlcl' d 
[r..t .s chinos ran a qáseque 

tut, liclmle d<l poboa ión cio subur
hi r-iiooné cio Cholón. un curio
t·o lu~Flr no contesto do Victnarn 
soei, list~1. Cholón "'ríl o Cinico lu 
u r ci p ís onde subsi!:.1ía a eco
nornío de mercado. Nos negocias 
pr pieçi ~de cios chinos agora es
pulsaclo · podíase adquirir prácti-
<:Jmcnte ca lquera producto occ i

d ·ntal a precios altisimos. As au
toriclades vietnamitas dixeron que 
os hinos debian abandon8r o 
peiL despois da nacionalización 
dns su s propfedades. 

AS CAUSAS DE FONDO 

Decontado, o Goberno e os 
m dias de comunicación chinos 
r accionaron en contra des ta me
di la vie tnamita chumándoo «tfpi
ca mostra do racismo dos dirixen-

de Na11oí1 a onsellados polo 
ocftJ/ i111peri lismo soviético;;. A 

t 11 ión ntr dous países é in~ 
sostibl . 

Por outra band . os vietnami
tas slquen a ceibar de cando en 
ve'- for tes combates contra das 
forzas ca rnboianas. coas que rifan 
pa i posesión dunha zona chama
da «pico do !oro;;, fronteiriza entre 
os dous países. 

A primeira vista, semella curip
so pra o observador esta estrana 
tirantez entre Vietnam, Ch ina e 
Camboia. tres palses cuios gober
nas se din marxista - len inistas e 
que teóricamente deberían estar 
unidos polo interna cionalismo 
proletario. 

Pero a profunda e multiforme 
liorta entre estes tres estados so
cia listas do sudeste asiático tén 
causas hi s tóricas. ideolóxicas, 
xeopo líticas e económicas. 

A nível histórico. China é a 
ameaza secular que veu sofrindo 
o Vietnam, e os dirixentes de Ha
noi senti ron sempre unha preven
ción espec ial frente dela, preven
ción que lles levou a rexeitar a 

axuda militar e os consélleiros 
chinos no momento cume da in
tervención americana. 

Camboia, pola sua banda, sinte 
diante do Vietnam o r. :esmo me
do que aquel diante da China. 
Dende tempos lonxanos. a espan
sión terri-torial das monarquías 

_ guerreiras , tonkinesas .(que dó: 
meàban rO actual Vietnam) ffxose 
á conta do pobo Kmer, máis la
brego e comerciai:itc que guerrei- . 
ro. 

No eido ideolóxico, estçi doble 
confrontación do Vletnam cos 
seus dous veciños 

1

levárono . a 
~doptar esquemas máis perto dos 
da U RSS, mentras q-ue ·Camboia 
viña seguindo o modelo chino. 

AFIANZAMENTO NACIONAL 

Sobre da contradicción ideoló
xica que supón · a non observancia 
do principio do internacionalismo 
proletario entre os tres países, 
compre matizar que Camboia e 
Vietnam atópanse nunha etapa de 
afianzamento nacional e China, 
pola contra. necesita espallar a 
sua influencia en Asia pra com
pensar a da Unión Soviética. Es
tes factores fan que o interés na
ciona l teña maior importancia que 
o internacionalismo teórico. 

Os factores xeopoll~iços e 
económicos teñen tamén unha 
doble vertente; dun lado, Vietnam 
- país industrialmente desenrola
do, relativamente poboado e en 
proceso de unificación nacional
tende a espanderse cara Cam
bai a, o seu veciño máis feble e 
méis prometedor no referente a 
materias primas. Na outra banda, 
China e Vietnam dispútanse a he
xemonía no mar da China méri
dional , cuia plataforma -continen
tal dise que é rica en petróleo. 
Neste senso, compre lembrar a 
ocupación. china das illas Paracel
so (no centro dese mar) que é un
ha· espiña clavada pra os dirixen
tes vietnamit-as. 

Todos estes elementos confi
guran o contesto no que se de
senvolve o proceso de reaxuste na 
Península de lndochina tras do re
mate da guerra do Vietnam. En 
re-lación co actual e candente con
flicto entre ese país e os seus ve
ciños Camboia e China. 
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O XENOCIDIO 
DE ARM·ENIA 

X. A. GACIÑO . 

Palestinos,· kurdos, xudfos (antes ~a cieaciÓn do esta-
do siomista, que trocou o seu papel); xltanos, «peles ro
xas»., -armenios ... . Min orlas étnicas .discriminadas ~-perse ..... - . 
guidas, pobos errantes e diseminados, nacións escacha
das polo imperialismo e de dif(cil reconstru~ción nunha 
descoloniiación non sempre feita dacordo cos intre1e1 po
pulares. Forman un conxunto de ciudadanos da humani
dade doente e marxinada, vfctimas históricas das gran
des violencias ~oas que se foi configurando un_ mundo de
sequilibrado, 1onde estas minorias .non atopan o seu pos-
to. Unha desas minorfas escachadas por matanzas contf
nuas dende hai cáseque un século, a formada polos ar
menios que queàar.on baixo da dominació.n turc.a. -no: 

,. ·reparto do11 -restos do lmperio Otomano-,. f(xose _notar 
est.es dias perante a opinión públiç_a· internacional, co 
atentado que lle costou . a vid~· ó muller e ao irmérn do~ · 
-embaixador turco en ' Madrid. -

Ao longo do séc~lo dazanove, Armenia viviu dominada 
alternativamente, ou por partes, polo lmperio Otomano e po
lo lmperio Zarista. Cunha poboación que se pensa de orixe 
étnico balcánico (implantada naquel territorio seis séculos 
denantes do nacemento' de Cristo) e de relixión predominan
temente Gristiana (con moitos xudíos), Armenia significaba 
un pobo difícil de asimilar no contesto musulmán do lmperio 
Otomano. Por elo, en 1894, os turcos emprenden a primeira 
matanza de armenios, ao decidiren a ocupación definitiva da
quel territorio. Tamén entón xurden as primeiras respostas 
terroristas populares contra do terrorismo imperialista. A pri
meira guerra mundial significa a culminación do xenocidio do 
pobo armenio. Calcúlase que ·dunha poboación de 1.800.000 
armenios, no ano 1 915, seiscentos mil perderon a vida e.se 
mesmo ano, outros seiscentos mil deportÍ!ronos ou fuxiron 
ao estranxeiro (especialmente ao Líbano), e aos outros seis
centos mil disemináronos por toda Turquía. Despois da revo
lución soviética, unha parte de Armenia, que quedara baixa
do contrai ruso, convertiuse, en 1 922. en república autóno
ma, dent ro da Unión- de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Uns douscentos mil armenios esilados trasladáronse á Repú
blica Soviética Armenia, considerada · hoxe como o foco do 
fogar nacional armenio, pésie a que os armenios non renun
cian á totalidade do seu vello territorio nacional, parte do cal 
está hoxe tamén baixo da xurisdicció-n do Irán. Tampouco alí 
van ben as cousas pra os armenios supervivintes. 

Dende 1975, recomenzouse a loita terrorista contra da 
opresión turca sobre Armenia. Os obxetivos terroristas foron 
embaixadores turcos en diversos países do mundo (en 1975, 
os que estaban en Viena e en París; en 1977, o do Vaticano. 
e agora. o de Madrid, aínda que as víctimas foran familiares 
do embaixador) e os edifícios das legacións diplomáticas (a 
de Zurich en 1976·e a de París, en 1977). Na realidade, os 
movementos de resistencia, dunha ou outra maneira, contra 
da opresión turca, sucedéronse dende à primeira matanza de 
1894, aínda que ás veces eses movementos estiveran mani-
pulados polo zarismo, no seu tempo, e polos británicos, au 
ténticos caciqu~s imperialistas en toda a zona ·do Oriente 
Medio hastra que os norteamericanos lles colleron o relevo. 
Nestes momentos, os resistentes armenios rexurden nun es
pecial momento de crisis de Turquía, cunha situación econó
mica gravísima e unha situación política inestable, na qu_e, 
dende unha posición máis ou menos socialdemócrata, tráta
se de dar saída a un período dictatorial dereitista. No ano pa
sado, despois do atentado contra do embaixador turco no 
Vaticano, desatouse unha grande represión contra dos ar-me
nios residentes en Turquía; esa é a única resposta que se es
pera agora por parte dun goberno que non deu superado as 
reminiscencias imperialistas. 

A Nova Resistencia Armenia, o Exército Secreto de Libe
ración de Armenia, os Grupos de Resistencia Armenia e os 
Comandos de Xusticia contra do Xenocidio Armenio, son al
gúns dos nomes empregados polos grupos armados contra 
do Estado turco~ que parecen, de todos os xeitos, unha mes
ma cousa, ou diferentes organizacións cun mesmo obxetivo: 
«a liberación de Armenia e o establecemento dunha Armenia 
reunificada, socialista e independente». De todos xeitos, é un 
movemento moi secreto, do que non se conocen líderes, e do 
que non sabemos, por exemplo, cales son as suas relacións 
coa xa existente República Soviética de Armenia, integrada 
na URSS. 
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Mundiales:. 

Pouco · fútbôl, . moito histerismo 
O Fútbol, o rei do deporte, xa está en plena 

·festa. Os seus representantes mundiales· 
déronse cita 
·na Arxentina pra faceren a ·parodia normal á que 
'. nos teñen afeitos pra encher ben o.s 
seus bandullos, e pra exercer a sL(cl labor cotiá 
de dictadores e que tan ben sabe~ facer dende 
os seus ben moles sillóns da F.l.F.A. 
É moi posible que seña pouco comenente 
facer un análisis 
do que son os mundiales da Arxentina, 
xa que todo o mun_do con9ce máis ou menos a 
sua marcha deportiva. Ceca_is seña millor 
facer un análisis das cousas que hai 
por tras dos màrwxos,- dos pa.rásitos, e da 

."incompetencia dunhas xentes que se 

' ~. 

xuntan de cada catro anos pra -todo menos pra 
axudar ao deporte. 

Neste senso, vou tocar somen
te l'.lns puntos relativos ao desen
Tolo do mundial que estamos a vi
vir agora. 

Xa dende o primeiro día, dende 
a inauguración, a- farsa escomen

-zou a correr os seus veos. Daba 
noxo ollar e escoitar ao señor Vi
dela. secundando polos presiden
tes da A.F.A. e da F.l.F.A., que ' 
p ertenecen á mesma calaña·. que 
él , falando da irmandade entre os 
pobos, da paz e da concordia, e 
pra que non fallara nada, ceiban 
centos de pombas brancas, que 

. se supón eran as portadoras dos 
desexos de Videla, e que non me 
acabo de esplicar como non lle fo
ron facer todas as necesidades 
básicas na cabeza. 

Logo de todos istes prolegó
menos, escomenzou a outra paro
dia, a do Fútbol, e como conse

, cuencia, a do histerismo. 

. BRASIL, BRASIL ... 

Brasil , que denantes de esco-
. rnenzar o campeonato era a gran 
favorit9 , xogou o primeiro partido 
contra Suecia, e contra todos os 
pronósticos, .!Empatou a ~n gol, e 

· con moita sorte. Todos p~nsaban 
que isto sería cousa dun mal_día e 
que se vería ao verdadeiro ~rasil 
no partido contra. a selección der 
Estado español. Pero resulta que 
os brasileiros aínda fixeron un pa-

. pel máis ridículo, e escomenzou 
xa a- manifestación histérica - da 
torcida brasileira. 

Os xornalistas cariocas aconse
llá ron lle ao seu entrenador, Cou
tinho, que tomara moitas precau

. cións ao volv.er a Brasil, en caso 
de que no se clasificaran, e non 
deixaron, nin deixan, de lembrarlle 

·o que lle pasou aZagalo,ao que lle 
queimaron a casa, por non rendir 

. abondo no pasado campeonato. 
Os mesmos aficionados brasi

leiros chegaron a estremes de de-
. sesperación inmaxinables. Algúns 
quixéronse suicidar, concreta
mente, un deles quíxose tirar a un 
río dende unha ponte, e cando o 
colleron e lle preguntaron que 
porque se quería matar dixo que a 
sua yida xa non tiña senso se non 
ganaba Brasil. .. - , 

Acontecementos semellantes 
pasaron con aficionados doutros 
países. Así, por exemplo, un afi
cionado mexicano, en vista dos 
maios resultados da sua selec
ción, tomou como determinación 
matarse, pro isto tuvo menos sor
te, xa que non · tivo a ninguén que 
llo impedira. 

TRES MILLÓNS DE DÓLARES 

Xa noutro aspecto ·da cuestión, 
e en canto a calidade deportiva, 
pouco se viu nesta primeira volta. 
Somente ltalia demostrou que es
tá capacitada pra conquerir un 
dos primeiros postos. Por certo, 
que o dianteiro centro da selec
ción italiana, un mozo que non tén 
moito máis de vinte arws, é a ver
dadeira estrela deste mundial, e 
cotízase xa no mercado do fútbol 
en tres millóns de dólares, polo 
menos (somente quero lembrar 
que o dólar está, máis ou menos, 
3 oitenta pesetas). 

O que non está tendo tanta 
sorte é Kempes, o xogador aÔ<én
tino do Valencia, ao que lle pagan 
tes mil quinientos dólares por ca
da gol que meta, pero que hasta 

_de çigora. a feira do · mundial nqn 
lle repàrta moitos beneficias, pois 
non meteu ningún. 

Outro aspecto que se está a 
dar nestes rl1iundiales e a servidu
me 9 nivel de prensa. 

OS «SERVICIOS» DA PRENSA 

Os periodistas, ou polo menos 
unha grande parte deles, son sin
xelos lacaios dos señores da 
F.l :F.A. Conocemos casos de pe
riodistas que se venden, a nivel de 
fútbol galego, pero o caso distes 
informadores dos mundiales, é en 
verdade sangante, agás raras ex
cepcións, posto que a obxetivida
de na información non aparece 
por ningún lado e o único que se 
está vendo e unha esaxerada tei
ma de dar como seña noticias de 
tipo esibicionista, pero que a lon
go plazo carecen de toda trascen
. d~ncia. Pe~o claro. este~ señores 

FRORES, BANDEIRAS, POMBAS: VAI COMENZAR A PARODIA DO FUTBOL 

JULES RIMET, 
O CUNDADOR. DOS MUNDIALES, 
NON MATINABAOQUE IBA ACONTECER 
NO FUTURO, AGORA MESMO 

periodistas foron .gratis á Arxenti
na, en moitos dos casos os que 
pagaron a viaxe e os gastos de es
tancia non foron os seus periódi
cos, se.nón as federacións, e polo 
tanto hai que devolverlle o favor, 
sobor de todo con vistas a futuros 
viaxes. 

Tamén os representantes dos 
grandes clubs de todo o mundo 
teñen coma lugar de cita o esce
nario dos mundiales. A min todo 
isto aseméllaseme a unha feira a 
donde se van comprar ou vender 
pocos, cochos, galiñas, etc. Esto é 
o que se fai nos mundiales, so
mente coa diferencia de que eiquí 
o que se vende ou compra son 
persoas . 

Calqueira xogador que faga un
ha, xogada máis ou menos boa 
nun partido dos mundiales, e que 
teña a sorte de que o vexa un des
tes olladores, xa pode escomenzar 
a facer as maletas, pois as ofertas 
de fichaxe vanlle chover de todos 
lados, e sobor de todo do lado 
francés, italiano, e do Estado es
pañol. E os periodistas están no 
medio de todo isto, posto que as 
suas críticas serán as que empo
leiren ou marxinen a un xogador, 
dependendo isto dos intreses que 
haxa polo medio. Como ~otón de 
mostra, lémbrome dunha ocasión 
en que eu, facendo a información 
dun pasado Teresa Herrera, pra 
un xor.nal de Galicia, un xogador 
brasileiro ofreceume unha boa 
cantidade de cartos en caso de 
que lle atopara un equipo pra él 
no Estado español (que conste 
que ese xogador aínda está no 
Brasil) . 

11AVELANGE, A MAN INOCEN
TE ... 

Xa pra· rematar, vou me referir á 
. dous nomes concretos, que son o 

señor Havelange (presidente da 
F.l.F.A). e ao honrado señor Porta 
(prssidente da Federación Es
pañola de Fútbol) . 

O primeiro. é un dos grandes 
representantes da imbecilidade e 
da mugre que hai polo mundo 
adiante. lste señor, que pra des
gracia de moitos, naceu en Brasil, 
é o que move todos os ffos do 
mundial, e sobor de todos os que 
lle atinguen á selección brasileira. 

Pra iste señor non hai ningún 
problema en cambear as reglas 
polas que se rexe o mundial, sem
pre e e.ando o beneficio seña pra 
os cariocas, ou pra aqueles equi
pas que a el lle interese. Estou se
guro de que en que en caso de 
que se dera un empate a puntos 
entre os brasileiros e a selección 
do Estado español, e houbera que 

. ir a un sorteo, o equipo que se iba 

cl asificar iba a ser o brasileiro, e 
esta claro está, gracias á man ino 
cente do señor Havel nge. 

O segundo, o ·honrado señor 
Porta (presidente da F.E.F.) esti
vo ao longo de toda a pasada liga 
bo tando en contra das primas a 
tercei ros, pos tura coa que estou 
dacordo, pero resul ta que o señor 
Porta, ca ndo viu que a clasifica
ción da selección española so
mente dependía de que Austria lle 
ganara a Brasil, vai e ofrécelle oito 

millóns de pesetas aos austría
cos, xunto cunhas boas vacacións 
aos xogador~s nas pra ias do sur 
do Estado español. .. 

Resumindo, que a feira está no 
seu punto máis álxido, que o gan
do está no seu punto de cotiza
ción máis elevado, e que os tra
tantes e ventaxistas teñen os fu
c iños todos embarroados de tanto 
me telos neste preve que tanto lles 
gosta. 

MONCHO VIÑA 

VIDELA, POMBIÑAS A VOAR ... 
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MARXINA CIO 
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

Dencle hai algún tempo, esiste unha preocupación en 
certos sectores d'a sociedade galega encol do tema da 
d1 O[lé:l: f álase de que chegou a droga, que asulagou o pafs, 
quo as escolas están cheas dela. que nas discotecas se 
trafica e os nenos escornenzan a drogarse; e dahí tfranse 
rl11ns conclusións· que a democracia tén a culpa e que a 
mocedocJo oc;tá IJotaclo a perder. O que so mira ben claro 
c'i quo us a l10oacl s ria drogo a Galicia pódense medir; 

k ivrnncnto, a cncln volta vantn un pouco máis: tráta
ht dun fcr órneno mundial do que non íbamos quedar ai
ll:1cios. Pero' o que lMnén é ben claro é quo o medo créase 
urtifíchlm nte, que moitos están interesados en unir o fin 
cl,1 rlictnclura c1111 aparente relaxamento cios costumes, e 
q11 o tema da droga escurécese, cousa que pode traer 
CJJ c1ncles peligros. 

. Hoxe por hox , sábese que non se pode falar de «dro
LJ11s., osí en xeral: daquelas que están proibicjas, hai dro
{J<l duras o drooas blandas; moitas delas non presentan 
1J1áctícamente peligro ningC1n, ou polo menos son moitísi
rno rn no~ peligros1:1s que outras drogas socialmente líci
tcis e aceptaclas como o alcohol e o tabaco. Os técn icos 
t • i1 no denunciado en moitas ocasións, pero a campaña 
n contra plantexa os seus argumentos: Se o cannabis 

(ht.tschls, a marihuana, a griffa). non son peligrosas por sí 
m snrns, levan a outras maiores, e polo tanto non poden 
1 onn itirse. Eiquí é onde se cornete o erro, porque por un
h<i b nela, cando ·Un mozo fuma uns porros e se decata de 
c¡uo oso non téri pellgro ninç¡ún, pensa erradamente que o 
1 P lo cld s cJrooc 5 µroibldéls son igual de inofensivas e pá
s,1,0, n.,;í, ti nfotaminas ou s opiáceas. Por outra ban
clt1, s t.1so marxin nela artificia lmente ao consumidor de 
clrn11.t IJI ndct, cuo tión qu · Interesa a moita xente; en to
cl,1 c1 ópo <1 •• í1 mococtacle robe louse contra dunha so-
1 i1 el 1rlo (1110 11on 11 oostél , p ro o sistema trata de cana li
ltlí o 1sirn1l,1 r lril r I> lrlfo t1uitarlle todo o senso. Outra
vr ltc1 .1001 1, o q11 quer sor unh contestación contra 
ch11 lt.r •,oc,io!l.idu qu 11011 tó11 sitío pro os mozos, que os 
nnulc, utlllz o o oist m , onvertfndoo nunha moda e 
111111 11P[J< lo: d 111 1 i o l1lppios 1 s pasot s, clencio , ml'.1-

1< .. 1 ir <11 nr¡11, o l · t1·111 c1 <.llpit·1ll ln mµro top o xeito de 
\/( lti11 ¡!() ol'll f¡1vor () lllUV 'll'lU11lOS xuv nl . SI t. drogas 
1 l.111<1.i 11 11 s lt • ¡ 1lt1nror1 foi, por Lrnhu bon la, porque 
ld11 tl1 1pl•ncln1 uos 11101 ·cio, cli tribuidoros el ndestinos e 

ben ter un trat@mento social integrador en centros non 
somente de desintosicación senón tamén de anélisis das 
ca usas que levaron a ese estado; centros dirixidos por 
técnicos verdadeiramente conocedores do fenómeno da 
drogá. O maio é que tales centros non asisten e os tosicó
manos van cair ou en cárceles ou en hospitais, onde a de
sintosicación ou vaise dar polas bravas ou non se vai dar, 
si se trata dunha cárcel. onde a droga se consume habi
tua lmente, e dende logo, o anélisí-s das causas brilla pola 
sC1a aúsencia. 

Õ gran fallo penal, ao noso entender, está precisa
mente 'en que o grande traficante non vai caír nas mans 
da lei, polo que a meirande parte das veces ésta utilfzase 
pra reprimir ao consumidor como .tal ou como pequeno 
traficante, xa que habitualmente adfcase a vender. droga 
pra ..conseguir con qué pagar a sua propia dosis: si algun
ha lóxica tén a represión é pra sere utilizada en contra da
queles que esplotan econórnicamente á mocedade, seña 
coa venda de drogas, alcohol, etc., nunca en contra dos 
consumidores que chegaron a ela por curiosidade (e si 
ésta matou ao gato non mata normalmente aos homes, 
porque a ouriosidade non leva moi lonxe na escada das 
drogas). ou ben por razóns psíquicas de inconiprenstón 

- ou de rebeldía, producto tanto do paro xuvenil corno da 
profunda falla na educación institucional de tipo social. 
político e sexual. O que habería que facer é estudar a raíz 
do probl~ma e non ir á solución fácil de reprimir os sínto
mas. 

el prl'c i · q11 1 t , rnrncrn"l, p ro tamén, porque se 
c.11°d11 o u1t1po rl mrn insclos que se convlrten en bos 
u 11fldc•nt s policiais 1 orc¡ue vale mái que fumen e non 
quo so ocliquon (1 polftica de oposición ao poder; pero so
IHo totlo , por JLrO a mu ltln ciona is non estaban prepara
das pra atender fl demanda. Hoxe, as grandes plantacións 
de• c:~~nn bis ostón cásequea punto e fálase xa de legaliza
ci6n. mesmo por C rtor, e pafsos como Canadá xa a lega
liLuron: as grrn1des compañías están a punto pra comer
cializar a «mandanga», «e vendela envolta en papel de oe-
1 f ·' 11)), 

castiga dentro do apartado dos delitos contra da saúde 
púb lica aos que «ilegalmente» executen actos de cultivo, 
fabricación, elaboración, transporte, tenencia, venta, do
nación ou tráfico de drogas. Como se ve, non distingue 
entre drogas duras e drogas blandas, e mete no mesmo 
saco dende o grande traficante ao sinxelo consumidor, 
ainda que establece un amplJo marxen en canto ás penas, 
que quedan ao arbitrio do tribunal e que, asegún as cir
cu nstanc ias, poden ir dende os seis meses aos vinte anos 
de cadea. 

Namentras, aos pais ponlles medo tal situaciç'.m, non 
somente porque por natureza son conservadores e non 
entenden moi ben o fenómeno, senón porque se lles 
mantén na ignorancia. Tamén os mozos sofren o produc
to desta ignorancia e pasan ao consumo das anfetamina-s 
pensando que tales drogas non son máis que tranquili 
zantes pra dormir ou estimulantes pra épocas de esames. 
Precisamos unha clarificación social cio tema por parte 
dos entendid0s: que espliquen as diferencias dos distin
tos tipos de drogas, as consecuencias e os peligros das 
mesmas; información obxetiva que aos mozos 11·es debe 
chegar dende ·a escola, .e aos pais dende .centros de con 
sulta oride se lles poidan clarexar as suas dúbidas e topar 
unha opinión conocedora do problema . A legalización das 
drogas non peligrosas-. e a información veraz sobor do te
ma poden rematar co clima de terror que niste campo se 
tén creado, e facer que se escomenée algo máis positivo. 

Pero si decíamos que a droga é en moitos casos oca
_miño que os .mozos atopan pra fuxir desta sociedade , na
qa faremos namentras non se lles dea un camiño pra 
transformar todo aquelo que ncm lles gosta, namentras 
no campo do traballo e a educación sigan atopando 
atrancos contínuos. namentras sigan sin ter ou t ros xeitos 
de diversión máis creativos, ao estar faltos por completo 
dunha política cultural e aproveitamento do ocio que lles 
deixa como_ único pasatempo a discoteca ou un pouco de 
«mandanga» pra ir matando o tempo. Ninguén se embo
rracha cun par de copas e ninguén é un drogadicto por un 
par de porros, o maio é cando non hai máis que face r que 
beber· ou que fumar. 

Dencle o punto de vista legal. a droga trátase no esta
do espariol dende dous aspectos: como delito contempla
do no Código Penal e como orixen de un posible estado 
p lirircso na Lei de Peligrosiclade Social. O Código Penal 

A Lei de Peligrosidade Social prevé tamén que todos 
os tosicómanos, cultivadores, traficantes e promotores do 
consumo da droga, poden chegar a ser peligrosos e cair 
na sua esfera de prevención; ninguén nega que certos es
tupefacentes poden crear estados de peligrosidade, e de • 
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da terra asoballada 
SOBRE A VOLTA 
DE CASTELAO 

Co gallo dunha carta remesada 
polo Centro Galego de Buenos Ai
res, comunicando que «' a se 
compren as condicións para que 
o rostos de Alfonso R. Castelao ... 
vet1<117 descansar definitivamente 
no seo da terra que veu nacer», a 
Xunta de Galicia tenciona acochar 
a sua espidura de galeguismo pa
triótico con adobias aos que sem
pre foron alleos. 

¿Os tempos son chegados? 
¿ Cúmprense as condicións? ¿ On
de se atopan realizadas ou en es
tudo as arelas de Castelao? ¿ Ce
cais na Gallcia incomunicada e ra
chada pola Autopista do Atlánti
co. na Galicia de plant;tlas regula-
1 izadas, na Galicia emigrada de
cotío, na Galicia contaminada 
dende Ribadeo á Guardia (nuclea
res, celulosas, autopista ... ), na Ga
licia amudecida polos atrancos 
postos á normalización do noso 
iêl1on1a e-<la nosa cultura , na Gali
cia de mares e praias ca a vez 

menos nosos e méis de quen non 
os traballa, na Galicia zugada pola 
cuota empresaria l agraria, as coo
perativas do un por cento e os in
termediarios, na Galicia asobal la
da? 

Nestas condicións ¿ vén Caste-
1 o descansar definitivamente no · 
seo da terra que o veu nacer? Este 
sentimento de soedade xa non é 
esclusivo dos desterrados, porque 
os bos galegos somos expatriados 
anque viviamos en Ga/icia. ¿Ou é 
que morar nunha Terra aferrollada 
non é tan doroso como vivir no 
desterro? (Castelao). 

A vinda, o regreso de esiliado, 
seria digno e positivo se elo fora o 
pulo pra unha Galicia dona do 
seus destinos e se deran as condi
cións de xusticia e libertada. E 
dispôis de ter percorrido moitos 
camiños estranos, en contra da 
miña vontade, declaro que o nas
cer, vivir o morrer nunha mesma 
terra é a sorte máis grande que se 
lle pode desexar a unha criatura; 
pero a condición de que na terra 
nativa ha a libertade e xusticia, 
pois sen e tes dous bens tamén 

hai desterro na propia terra. (Cas
telao. 

M entres, compre o loitar arreo 
por unha Galicia na que verdadei
ramente se cumpran as condi
cións, sabedores de que porque 
Galiza tén arestora a verdade . 
diante dos ollos non debe o noso 
desterro tinguirse de pesimismo. 
(Castelao). 
XOÁN xosé SANDE SUÁREZ 
Espiñeira, 109 
ALDAN (Pontevedra) 

UN OLLO 
DE VIDRO 

Amigos de <(A Nosa Terra»: 

Tamos que berrar unha protes
ta unitaria de todos os partidos ga
legos da esquerda, nacionalistas 
ou ' non, escomenzando polos 
maioritarios, cunto co as asocia
cións culturais, independientes, 
etc ... , pra deixar ben sentado que 
Castelao é o símbolo do ga leguis
mo e, polo tanto, dos que loitan 
pola verdadeira autodetermina
ción da Terra. 

Poidera ser que o esquelete 
teña verdadeiramente un ollo vi
dro e, ¡Non o había- de chiscar 
pouco cando se decatara que es
taba sendo utilizado agora polos 
que lle obrigaron denantes a mo
rrer en terra allea! 

CHEMI LOMBARDERO 
. Oviedo 

DISCRIMINACION 

A organización estudiantil e 
patriótica E.R.GA.,. recolle e faise 
eco da situación de moitos com
pañeiros que rematan os seus es
tudos e se ven necesitados de fa-

Quixera chamar a atención dos 
lectores do seu periódico cunha 
reflesión encol da posible repa
triación dos restos de Castelao a 
mans da «Xunta». E certo que é un 
vello anceio de tódolos galegos 
que sinten á Patria, mais non pre
cisamente nestas condicións poli
ticas. Pra todos os que se reclamen 
do galeguismo, semellante opor
tunismo non pode máis que des
pertarll s noxo. 

. cer o l.C.E., xa que lles é esixido 
en calquer traballo, e ter"1en que· 

voltar eiquí facelo pra o ano que 
ven, cando prá maioría deles 
supón, un gasto moi grande a es
tancia en Santiago, e que as suas 
famílias non poden afrontar. 

Isto supón 4nha medida selec
tiva máis, xa -que ou ben retrasa a 
sua incorporación a un posto de , 
traballo do que están necesitados, 
e un grande gasto, ou pra os que 
non poidan pagarse a estadía un 
ano máis en .Santiago (xa que é.o 
único sitio da nación onde se fai). . 
ven case- anuladas as posibilida
des de traballar. 

Supón ademáis unha clara dis
criminación de Galicia con res
pecto ao resto po Estado, xa que 
noutros distritos coma Oviedo. e 
Salamanca hai l.C.E. no vran .. ,,_ 

P9r todo (llo, esiximos que por 
parte do Bectorado e da Dirección 
do LC. E. se tomen as medidas 
pertinentes pra . que se peida facer 
o l.C.E. no vran en cu rso intensivo 
e a ser posible nas catro capitais 
tamén. 

Santiago, 5-Xunio 1978 
E.R.GA. (E1tudante1 Revolucio-
narios Galegos) ~ 
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A- ARTE ~- os · xEnds " 

O COLOSO 
DE PEDRALVA 

Guimaraes, perto de Braga, 
no Portugal Miñoto, tén un rico 
Museo Arqueolóxico, onde o ga
lego pode topar con representa
tivas mostras da nosa protohis
toria-, da Cultura Castrexa. 

foi Francisco Martíns Sar
meA'to quen a partir do ano 
1 Bi5 enceta perto da sua resi
dencia de vran, no Castro de 
Briteiros, unHa grande !aboura • 
de e~cavacións que ·vai poñer ~ 
cáseque ao desçoberto a totali
dade• da Citania: Cachoupas, 
arruamentos, canles ... • e unha 
grande cantidade de artefactos 
que obrigar¡3n á Sociedade Mar
tíns Sarmento a crear en Gui
mara-es seu Museo. Dende eiquí 
o deste xeito, ábrese- unha lu
mieira ~e inquedanza que ª~gui
lloçi pra afondar na cultura cas
trexa, identificándoa, de primei
ras, co murído céltigo. Aparecen 
tamén eri -Galicia os precursores 

; ! 

dunha arqueojoxía científica, 
créanse sociedades arqueolóxi
cas que levarán a escavación 
áos castros do Tegra., Troña, Ca
rneixa ... 

Pra os romanos, os lindeiros. 
de Galicia chegaban deica o 
Dour:o; non deban,ppis,chamar a 
atención· as semellanzas cultu
rais que atopamos ·xa dende a 
antiguedade. E é que onde es
comenza Portugal e remata Ga
licia nor.o resolve a fronte"ira. l\lo 
Museo· de G\.!imaraes ~stán sig
nificativas e bariJes esculturas 
dos castros ·das comarcas miño
tas. Veleiquí a pedra da Casa da . 
Coronero, cos enrevkhados cir
cos concéntricos de difícil signi
ficado, motivo ao xeito dixital 
que se r°8pite mqi semellante
mente 11os países do Atlántico 
occidental. Estelas funerarias 
coas suas enseñas astrais tam
pouco fallan. Cecais o que so
brancee seña çi Pedra Fermosa 
atopada perto da Eirexa de San 
Estebo de Briterios, grande pe
dra ornamentada que non. dgi-

GUIEIRO 
... ' ...:. 

xou de ser estudada por todos 
os primeíros arqo~ólogos. A sua 
finalidade -aínda non .se concre
tou, pero todos atinaron, eso sí, 

~ en c"1amarlle Pedra . Fermosa. 

16-22 XUNI0-78 

. : -

No Museb están os guerreiros 
lusitanqs de- Santo Ovidio, tra
ballados na pedra, coa Caetra, o 
escudo castrexo, na man, e pen
durada do cinto a espada corta. 

O que nos chama na atención 
é a grande escultura do Coloso 
de Pedr~lva, en Braga, deica seu 
1 &92 d~nde o Castro dos Picos 
de. Pedralva, ne Braga, deica seu 
¡;ictual asentamento ·nun patio 
çio M1,.1seo ds Sociedade en Gui
maraes. 

A figura de cáseque tres me
tros en granito gris, ergue ao 
ceo un pe.sado brazo, namentras 
o outro queda recollido, as per
nas antre axionlladas e de pé, 
coma tecendo, encrucilfadas 
formando unha X, cáseque en 
xenuflesión ritual coma quen se 
agacha ao beilar unha muiñeira, 
poño por caso. lste xeito .de. ar
tellar a postu_ra así, terá pervi
vencias na escultura galega , que 
van dende os ca~tros deica o ro
mánico ou a escultura de Aso
rey, así como na actual de Faíl
de ou na de Xosé Ciq. 

A NOSA TERRA / 1 7 

~ 1 FELIPE SENEN 

Os tres bloques graníticos 
que artellan o Coloso de Pedra! -
va, a xenuflesión, o capacete 
que lle cobre a testa , a baraza 
que lla cingue o cinto, deulle 
moito qu e cavilar aos investiga 
dores e algún que outr.o, o mes
mo que pasa tantas ver:es, viuna 
como unha escultura fálica ... ta 
mén poidera ser. Denantes de 
conocerse a Freucl, moitos teóri 
cos xa matinaban así. 

O Coloso de Pedra lva. como 
as grandes densas veadas dos 
Fisterras Atlánticos ou coma 
isas p_enedas que semellan sa
pos, . mouchos ou monstruos 
que inzan os nosos montes, vi 
rí an , formar os santuarios nos 
que os é;].ntergos con descoñoci 
dos rituais, vencellaban a sua vi 
da á natureza. Hoxendía, o ho
me é un xoguete do consumo 
que vé a mesma vida e a morte 
coma quen está a espreitar a 
natureza no cine e dende unha 
butaca. Cecais por iso mesmo 
nos semellen máis bonitas as 
cousas en «Technicolorn ou nos 
sofisticados libros. i Oué cousas! 
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ancWido a.terra 
O «LOBO DE -PINO» 

Cando vou .a Barcelona, cida
de na que me atopo moi gusfo
so, sempre teño un -!ongo aparte 
cos emigrados da miña . tribu, 
queé a Terra Chá. Entre -eles hai 
dous ii-maus, conoGidÓs polos 
«CospeitQ» -pois de Çospeito 
son , nativos - que se apelidan 
Díaz Castro. Son unha parella. A 
irmá chamase Fina e traballa no 
Corte Inglés. O irmau é empre-_ 
gado do Metro, éstudia_ Dereito 
e xa tén mediada a carreira. Por 
meu amigo· «Cospeito» soupen -
qt;Je un . fillo do gran poeta de 
Abadín, Aquilino lglesia Alva
riño, que se chama tamén Aqui
lino coQ1o o pai, é profesor de 
Penal na Universidade Central 
de Barcelona. 

-Con ambos irmaus, cando os 
vexo, teño grandes falencías, 
como escribe a nosa xente de 
Trincherpe, que en galego tra
dúcese por charla,s ou conferen
·cias', encol dos sucedidos e per
soas da nosa-tribu común. A de
rradeira vez qU.e fun a Barcelo
na, que foi aló polo ·marzal, o 
meu âmigo «Cospeito» notifi
coume da morte do «Lobo de Pi
no», que polõ visto se tirou 6 
tren en Rá_bade . Eu · noñ tiña
coñocemento de tal - desgracia . 

·o idioma 
TRANQUILO, 
NON TRANQUIO 

Seguimos~ coméntando ~olu
cións difererítial!stas erradas, 
nestes casos por vía de hiperen
xébrismo. Hoxe ímonos fixar en 
duas supresiqns, a do -L-- e 
·máis a do _::_ N .- feitas dé xeito 
indiscriminado en palabras que, 
pola . sua entrada serodia no 
idioma e máis por seren voces 
cultas. non podían ter esta evo
lución fonética. 

Falemos unha miguiña deste 
rasgo fonético das palabras pa-

Tiña sentido talar moito do 
«Lobo de Pino» mais non che
guei a coñocelo, nin a saber o 
seu n~me e apelidos completos. 
Encargueille esta xestión ó meu 
amigo Manu.el Castiñeira 
- que taméñ se chama Casto ·¡ 
é nativo do mesmo Cospeito -
e todo cando deu averiguado foi 
que o «Lobo de Pino» se chama
ba Antón. A Castiñeira a sua 
adicación ás Comisiós Labregas 
non lle deixou tempo pra máis. 
Algo é algo. 

Pino .é unha parroquia do 
concetlo de Cospeito. Tén varias 
barrios e está en plena Terra 

trimoniais no noso idioma. Xus
tamente, a caída do ~ L- e 
máis do - Ñ- intervocálicos é 
un dos rasgas innovadores do 
galego frente a ·outras línguas 
romances ( que conservaron es
tes sonidos. Os seguintes exem -: 
pias ilústrano: MOER, DOER , 
FIO, FI EITO son p·alabras nas 
que se -produciu esta .transfor
mación ·fonética ,!J que mostran 
a perda do -L- que tiÃan ·to
das elas en latín (rnolere, dolere, 
fila, filictu). Co - .N- ocurre o 
mesmo, nas verbas que xa esta
ban no ' idioma cando sucedeu 
este fenómeno fonético : TER , 
VIR, XESTA LUA, BOA IRMÁ, 

,,----_..-._.,..... 
Chá. Hai un refrán pola bisbarra 
que dice así : «Xente ·e1e Pino, 
mála madeira». Mais non é 
caso de fac~rlle caso ós refrás. 
Tamén hai outro referido ós de 
Duarría que d°iee que «Os ' de 
Duarr1a traballan dffnoíte e dor
men de día;;, co que semella in
. dicar. que son xente da uña,_ o 
que non é· certo, de que eu sepa. 
Nos anos da posguerra lembro a 
algún- moinante- que deda que 
era de Pino. Sabor de Pin_o caeu 
unha especie de lénda negra ,. 
que non me astrevo a afirmar 
·nin a desmentir pois non teño 
dato~ nin pra unha cousa nin pra 
outra. De t6dolos xeitos, coido 

todas elas tamén co - N - nos 
seus respectivos étimos (tenere, 
venire, genesta. luna, bona, ger
mana). No caso das palab~as re-

que eiquí acai ben ese refrén 
que dice que «cando o río ruxe é 
sinal de que leva auga)). O que 
sei de certo é que a xente de Pi 
no era moi dada a ir a feiras e 
rômerías e algunhas exercían a 
industria de quinçalleiros. A esta 
tribu perteñecía o «Lobo» que, 
no decir popular, levaba por 
ápêlidó o nome da sua parro
quia. Óue debía perteñecer a un 
clan de quincalleiros é máis que 
prob2ble xa que, como máis 
adiante se verá, non lle poñía 
medo ningún camiño. 

Polas referencias que me de
ron e os datas que fun apañan
do, o «Lobo de Pino» era peque
note, fornido e ancho como un 
camión. Ó parecer era, un indLvi
duo de malas pulgas e. dado a 
liortas por menos de nada. A 
sua sona veulle de que, nunha 
ocasión, tivo unha cuestión cun 
veciño e deu con él rJO chao, pú
xolle un chanto derriba do peito 
e, como si estivera na verbena 
da Vin<"~ do Monte , -o «Lobo» pú
xose a bailar sabor do chanto 
deica que lle petou ou se can :- _ 
sou. 

O feito que máis sona lle deu 
ó «Lobo de Pinmdoi que a súa 
muller em igrou pra Aiemania , 
supoño que co seu consenti
mento pois antes a muller casa-

M. HORTAS VILANOV A 

da era menor de edade legal
mente e precisaba licencia mari
tal pra todo, e o «Lobo de Pino» 
analfabeto, en zocas, sin pasa 
porte e andando, ganancio a vi
da tocando unha gaita do foi . 
chegou dende Pino a Al emanin 
Federal e voltou a tribu nativa , 
xuntamente coa su compsñei 
ra e máis coa gaita do foi. 

En xulio do an'ó 1977 fun de 
Outeiro de Rei deica A do Mon
te en auto particular. E pasei por 
Pino. A miña idea foi par¡:¡r, per
guntar polo «Lobo», presentar
me a él, tratar de amistar e, si a 
conto viña, beber xuntos un ne
to ou dous ou os que cadraran. 
Quen me levaba no auto non 
quixo deterse porque tiña presa . 
Todo o mundo tén presa. Algún 
día pararán de vez. 

Ó saber da morte deste chai 
rego do que tiña noticia, ó que 
non coñocín ·e polo que sentía 
unha grande e sagreda simpatía , 
encheume de tristur·a. E máis ó 
considerar que se tirou ó tren . 

Agora , o «Lobo de Pino» dei 
xou de ser home pra CQmenzar à 
ser lénda. Ós nenos que n'azan 
en Pino diranll es que o «Lobo» 
percorreu as trinta e· dúas direc 
cións da Rosa dos Ven tos. A 
xente do futuro estará desallea 
da e contaralle ós nenos a histo
ria da sua propia tribú. 

MARIA PILAR GARCiA NEGRO 

matadas en -INU/-INA, o - N 
non se perdeú (non sendo dia
lectqlmerite), senón que se pala
tizou, é decir, convertiuse en 
--Ñ-: UÑO, GALIÑA VlÑO , 
MUIÑO, - SARDIÑA, ~SPIÑA 
son._ proba dela. 

Como se ve, a perda do 
-L- ocurre en palabras que 
tiñan este sonidb simple en la
tin; non sucede o mesmo se a 
palabra deriva dun étimo çon 
- .LL- .. Este é o caso de TRAN
OU l LO, onde o L non caiu, por
que deriva dun dobre L (tranqui
l!u), como tampouco non desa
pareceu en palabras como GA
LO, CELEIRO, MOL, POLO, SE-

LO , VALADO, das que os étimos 
teñen todos - LL - . ' 

A caída provocada do - N 
tampouco está xustificada en 

. casos como «Orgaísmo1>, «orgai 
zarn, «6rgano», «revolucioario», 
«tradicioal»... (ORGANISMO, 
ORGANIZAR, ORGANO, REVO
L!JCIONARIO, . TRADICIONAL 
s.on as_ correctas), como tg:¡ m
pouco é correcto o. - Ñ - de 
«determiñarn,, «coordiñarn, «des-. 
tiña», «asesiñato», {(O ficiña>>, «au
todeterm iñaci órn>. DETER Ml 
NAR, COORDINAR , DESTINO, 
ASESINATO, OFICINA, AUTO
DETERMINACION, son, en tro
ques, as forma s verdadeiras. 
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MUSICA 
«ANDALUCIA: 40 A~OS» 
Jos' Menese, cantaor' 
Manolo ~rene1, guitarra 
RCA Pl 35168 

No mundo do flamenco, pó
dese considerar como penúlti
ma promoción á que atopou 
carta de profesiona !idade arre
clor dos primeiros anos setenta . 
Concretamente , M nuel Maire-· 
na, Lebrijano. José Menese , 
M o rente, Curro Malena. Panse
qulto. «El Agujetas>> e Gerena . 
Todos eles - quitando Gerena. 
que endexamais tivo máis virtu
cle que a sua personalidade im
presionante , pro sen ter o mais 
m ínimo «duende.i> nin o máis mí
nimo conocemento do arte 
son lloxendía números un · do 
fl meneo e puntos de referen
cia, señn pro en tender a tradi
c1on Ma irena. Lebrijano, Cu
rro Malena. Pansequito - seña 
pru entcncler a evo lución - Mo-
1 ento Oll Agujetas e t ~mén 

cando studiemos os cambeos 
cle campo soc ia l de desenvolve 
rnen to e recepción do cante. 
Colclo riuo sin e les, non terra 
i1contcci lo o r li.llvnmen to elos 
urondo<1 cm1tnoros v llos Pi 
1 ir~ocn, «E l n g ro». P po cle la 
Mutro11 . Jo lero ou a recu 
p r ción el s grnbnció ns dos xa 
morto T, 1 gn , Manuel To
rr o , osl como non a Irian cio 

11 u mmco llrnlt el á «juerga» 
gr nel s 

riatn , P 
·tu llo del 

co - podería clarexar moitos 
fenómenos diste tipo. 

Da xeneración devandita, caí
do que o cantaor máis impor
·tante é José Menese. A sua po
tentísima voz é privilexiada pra 
os cantes máis ceibados de 
apoiatura rltmica e o seu «duen
de)) fai que sempre atine coa es
presión máis axeitada pra quen
tar- ao auditoria - lémbrome do 
seu recital no 75, na Coruña , 
cun público predisposto na sua 
contra e que ' se tornou entusias
ta aos dez minutos.- . O seu 
amor pola tradición e unha forte 
preparac ión técnica - tén ta
mén a sorte de contar coa amis
tade de grandes flame.ncólogos, 
sempre disp0stos a asesoralo
permítenlle ter un dos reperto
rios máis estensos dos cantao
res actua les - somente supera
do dun xeito amplo polo máis 
grande dos cantaores, Antonio 
Mairena - . Dende que no 1972 
graba «Me siento más desgra
ci ao» (RCA 53876) - disco so
nado polo «Romance de Juan 
García». fermosísimo exemplo 
da flesibilidade da voz de Mene
se . amósase como consuma-· 
ela· intérprete do gran cante, na 
liña máis académica, a.sí coma 
cleclararamente an.t i.frariquista 

o que non deixou de molestar 
nos reaccionarios círculos fla

mencos que ail laran por razóns 
políticas a gr.andes. do cante co
ma Joselero - . Se o seu lanza
m nto fora de Andalucia se de
l> 11 Llf1

1 

t ~ nto á' motivacións poli
t lcfls , o certo é que a cap~c ida -
1 d tr b llo de Menese, o seu 

«duénde», o 'xuntarse cun guita
rri la coma Manolo Brenes 

un cios homes que máis fixo 
pra lndependl2'ar o toque, sin re
nunci r ao acompañamento co-

JOSE MENESE E MANOLO BRENES 

ma fixeron Paca de lucfa, Ma- ·. 
nolo Sanl(1car ou Sabicas -, ~o . 
ter a asesoría de flamencólogos 
coma Moreno Galván fixeron 
del un número un -os seus de-

·- j 

1~ur.padores parten desta premi~a 
~ pra atacaio , acusándoo.de arrin

car o flamenco do seu marco 
natur~ I. cando un home da sua 
categoría tiña que conservalo 

«Andalucía: 40 años» é unha 
mostra perfecta de recital com- , 
pletísimo, doce estilos distintos 
alternando os de gran cante 
- «seguiriyas)>, <<so/eares)> 
cos canfes máis lixeiros -tan
gos, fandangos. de Huelva 
semptê cunhB perfección que, -
se resulta un tanto de estatismo 
academicista · nos fandangos, 
chega ao moi bó na «seguiri:Ya» 
e as malagueñas de Chac6n e 
ao estraord.inario nas «jaberas>). 
O recital fíxoo sabor dun fermo
so poema de Moreno Galván· ne 

, que relata a h"istoria de Andalu
cía durante os últimos cuarenta 
anos: crime-s, represión, guerri
llas, fame, folgfl~ .... - . O disco 
poqeríasé. considerar o millar de 
Menese, pola amplitude de re
pertorio, ·.RQla alma que pón no 
cante, polo f8nomenal do açom
pañamento çle Brenes e polá 
grabación. Pro tén unha chata 
bastante grave. Por. razóns que 
non me aehego a comprender, a 
alguén ocurriuselle que por enri
ba das bandas grabadas, queda, . 
ría l;lonito engadir un· violoncelo 
e unha flauta facendo dibuxiños. 
Coma parece que inda non era 
abondo, engadiron sons de dis~ 

. paros e de vento nos «tiendos.JJ e 
unhas voces de manifestación 
nos tangos. Supoño que pra cer
to público estes.detalliños kistch 
serán moi: ·atractivos, pro a min 

· particularment~, fan~e perd~·r 
o calor e prodllcenme noxo. Si 
Menese c~id~ -que se vai poder 
ac he.9.~-r a , m t1is público dist~ 
xeito, _ pod~ {er razón ; pro perde;
rá · O· que lle fixo chegar a ser un 
dos m·illores, a ~utenticidade 
sen tapuxadas. 

. -
XOAN M. CARREIRA 
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axenda 
ARTE 

Colectiva: J. Bardasano. Laxeiro . 
Gregorio Prieto, R. Ubeda . J . Al 
ca ld . M.0 A Dans, etc. , en VAN 
GOG H lle Vigo (de 11 a 1 e de 7 
a 9 ) .. 

Mostra-Subasta de pintura en be
neficio dos traballadores de AS
CON: cio 1 O ao 22 de xunio, en 
TORQUES cle Santiago (de 7 a 
10) 

Agra e Berride: «Ensaios de comu
nicación visua1>1, fotomontaxes 
Do 8 ao 23 de xunio. no MODUS 
VIVEN DI. de S ntiago .. 

Alumnos de MAESTRO MATEO: 
fotografia. Na escola de Artes 
«Maestr Mateo» de Santiago (de 
12 a 1.30 e de 7 30 a 9,30 ). 

Gabriel: Pin turas. No «Pub Matis
Sl' de Santiago. 

Mo t ra do VIi Concurso Infantil de 
Dibuxo: na Aula de Cultura da 
Caixa cle' Aforros de Santiago. 

M. Faysal El Azem: dende o 17 de 
unia. no «Hostal de los Reyes 

C'ltólicos» cje Santiago. 
Anselmo Lamela: pintura en acrili

co. D nde o 9 de xunio, na Galeria 
d Arte ADRO, da Coruña. 

Ant6n Garela Tola: óleos. En ARA
BESOUE, d Coruna (de 7 a 1 O). 

Gancedo: ri nel o 3 de unio, na 
Gran S la AFFA. do Ferrol (de 6 a 
9 lab. e r st. de 12 a 2). 

Xoan Fernóndez: Na Cai a de Afo
rros de Vigo (de 7 a 1 O e fest. de 
12 a 2). 

TEATRO 

VI 'Mostra de Teatro Galego: Or
ganiza ABRENTE. En Ribadavia, 
cio 17 ao 25 de xunio. Preséntan
se •. ~ s p br> s.: «A alb~<g rda~~ · de X. 

González, «0 cabodano» de E. Rui
bal. «A PaZ)> de Aristófanes. «Aito 
sin verbas» de Becquett, «0 mes
tre» de X. Agrelo. «0 velorirn> de T. 
Taxes, «A pancarta» de J . Díaz. «0 
Rei Bandullárn> de Ana M.° Fer
nández, «A corte miragreira» de D. 
Miras, «Morte e vida severina» de 
J . Cabral de Meio Neto, «Estudo 
en branco e negro» de V. Pillera, 
«Histeria do home que tivo que 
ser can>> de O. Dragún, «0 caixón>> 
e «A gran candonga», colectivas 
da Auriense, <(Laudamuco» de R. 
Viciai , «Divinas verbas» de Valle
lnclán, «0 mestre» de M. Louren: 
zo. «Ledaíñas pola morte do Me
co» de R. Vida!, «De tf, de mín . de 
todos nós» de E. Ruibal , «Unha vez 
houbo un mundo novo» de C. Le
do, «Mamaria de mortos e de au
sen tes» ela R. Vida!. 

Festival na Ria do Pasaxe. O 1 B de 
xunio, dende as 12 hastra a noite, 
organizado polas Asociacións de 
Vaciñas da Ria do Pasaxe (A Co
ruíla) . Esposición de cerémica, ar
tesanla e libros galegos. Actua
ción de : «Arrabaldo». «Tangarañm>. 
«Escaino>>. «Agora», Blbiano, ·Pilo
cha. PI da Bahía, Suso o do acor
deón e máis O Xestal. 
Campaf\a de Cultura Galega.· 
Do 11 ao 25 de xunio. En distin
tos puntos de parroquia de LODO
SO-Monterroso (Lugo). Dia 16, na 
Sala de Festas de Monterroso, 
Recital de E. Alvarellos. Dia 18, en 
Fufín. Lodoso e Ligonde, «As elec
cións municipais e os partidos ga
legos» por M. Castiñeira. En Labo
rei e Novelúa, «A pre-escolar» por 
«Equipo da pre-escolar na casa». 
cle Câritas de Galicia. 

Semón Cultural das Festas de San 
Xoón. En S. Xoán de Filgueira (A . 
Coruña). Día 18: Concurso infantil 
de dibuxo, con esposfción de X. 
Marín. Dia 19: «0 Problema do 
ensino». por E. Viciai. Día 20: ((A 
Igrexa en Galicia» por X. Camp,o. 
Dia 21: ((A economía de .Galicia. 
hoxe» por R. L. Suevos. Día 22 : 
(<Dos tempos e de sempre» por X. 
M. Pérez Pçirallé. 

LIBROS . 

Grandeza e decadencia do reino 
de Galicia, de E. González López. 
Ed. ·Galaxia. 

Galicia 2.002, varias autores. Ed. 
Universidad de Santiago. 

O ciclo do neno, de Neira Viias (in- · 
clúe «Memorias du(l neno labre
go». «Cartas a Lelo» e «Aquiles 
anos do Mancho»). Editorial Gala
xia . 

Politica e cultura en Galicia, de X. 
Alonso Montero. Ed. Celta . 

Paisaxe de Glasgow, de V. Ara
guas. • Ed. Castrelos. 

CONCURSOS 

Certamen llterarlo Festas de San 
Xoán. En Carballo. Organizado 
polo «fogar da Xuventú». Literatu
ra e fotografia. Premias de 25.000 
Pts. en cada modalidade. 

1 Premio de pintura xoven Vltlaa
mil. Convocarase prósimamente. 

1 Premio de Pintura ADRO. Admi
sión do 26 de xulio ao 5 de agos
to. Convocado pola Sala de Arte 
Adro. Pra pintares de 18 a 35 
anos, con premias de 40.000 Pts. 
e dous accésíts. 

Premio de Pintura Vila de Cedei
ra. Admisión hastra o 1 5 de xulio. 
Premias de 20.000 e 10.000 Pts. 
con accésits. 

La muerte cansada ( 1 921 ) , de Fritz 
Lang. cJ 19 de xunio, ás 10,30 da 
noite, no Salón de Actos .da Dele
gàci,ón de Cultura de Ourense, 
dentro do ciclo de «Cine espresio
nista alemán» que organiza o cíne
club «Padre Feijó0>>. 

Veda para :xorro1 ( 1965). de Petar 
Schamoni. O 20 de xunio, ás 
10,30 da noite, no Salón de Actos 
da Delegación de Cultura de Ou
rense. Remate do ciclo de «Cine 
mozo alemán» organizado polo 
cine-club «Padre Feijóo». 

Ya no baata con rezar (1972) , de 
Aldo Francia. O 16 de xunio. ás 
10,30 no cine Alameda do Carba
llíño. Cine-club do. Carballiño. 

El gato caliente. No Salón Teatro 
de San~iago . 

DISCOS 

A música na corte do amor. The 
early· music consort of London. 
Dctor. D. Munrow. EMl-Odeón C 
167-005410/ 12 . Precio oferta : 
1.500 ZPts. Premio mundial do 
disco Montreux 1977. 

Galicia y sÚ música. Disco antoló
xica de grupos corais e instrumen
tais. EMl -Odeón LREG 8.004. R. 

Acción galega. Xerardo Moscoso. 
EMl -Odeón C 06221419. 

RADIO · 

R.N.E. -Ftecuencia modulada, 11 pro-
grama, Vernes, 16, ás 16,30 h.: 

«Matribus suis dixerunt». de J. Va 
quedano. Coro Donosti Ereski. De
ter: F. Garitano. 

Xoves, 22, âs 16 h.: «Poema de re
quiem», de E. X. Macías. M. • José 
Sánchez, soprano. Grupo Koan. 
Dctor.: J . R. Encinar. 

FEIRAS e··MERCADos; ~:- • :. , 
' - .. - -

Vernes, 16: Cervo e Monforte- en 
LUGO. O Carba ll iño en OU REN 
SE. A Estrada e Porrlño en PON
TEVEDRA. 

Sábado, 17: Ouiroga en LUGO. 
Xinzq cle Limia e a qapita l en OU
RENSE e Catoira , Tui e Vila de 
Cruces en PONTEVEDRA. 

Domingo, 18: A Baña, Ferrol. Ne
greira, Noia. Muros e Ordes na 
CORUÑA Baralla e Catá en LU
GO. Castro Caldelas en OUREN
SE. Lalín e Moscoso en PONTÇ-

. VEDRA. 

Luns, 19: Becerreá e Pa las de Rei 
en LUGO. Beariz e A Mezquita en 
OURENSE. Moaña en PONTEVE
DRA 

Martes, 20: Maceda en LUGO e A 
Cañiza e Ponte Caldelas en PON
TEVEDRA. 

Mércoles, 21: Chantada , Friol. Pe
drafita e Guitiriz en LUGO. Vilar
devós en OURENSE. Recrondela 
en PO NTEVE DF~A 

Xoves, 22: incio e Rábade en LU
GO. Avión e Manzaneda en OU
RENSE. Cuntis e Guillarei en 
PONTEVEDRA. 

Pregamos ós Asociacións cultu
rais, asociacións de vecif\011 cfrcu
los culturais, etc. nos comuniquen 
a programaci6n de ·actos culturciis 
e de todo tipo con quince dias de 
antelación, co ouxeto de poder 
dar cumpr!da informaci6n. Moitas 
gracias. 

- J 



LA 

·ANUNCIOS 
-DE BALDE _ 

. Grupo d~ teatro en formación 
precisa obras, preferentemente en 
galego e nas que se trate o pro
blema co'lonial. Dirixirse a: Berta L, 
A1bino Lomba, Rúa de-Sarce1o
na, 83 - 1.0 B, Vigo. 

Desexo establecer correspon
dencia pra practicar o idioma. 
Carlos Cancelo. Avda. do Exérci
to, 31 - 9.° C. A CÓruña. 

lntercambeo pegatinas de 
Galicia por pegatinas de -Euskadi 
(sabor de todo de organizacións 
patrióticas). Por cada unha 
mandaréi' polo menos outra. 
M. landerra Aguirre. 
Calzadas de Mallona 9, 2. 0 O. 
Bilbao (Bizkaia). 

Búscase propietario de ban
durria. Facilitarase foto prá súa 
identificación. Probable reslden
cia en Vigo. Referencia no 
Apartado 12 de Pontevedra. 

O GNJA- está interesado en 
contactar con sindicatos agra
rios galeg~s. O seu teléfono é 
257316 (de 9 a 2) na Cor-uña. 

Merco GAITA de segunda 
man en bon estado (pr~ uso). In
teresados dirixirse a Santa Cla
ra, 2, Santiago. Preguntar por 
Xaquin. 

Vendo teleobxetivo de 1 ;35 
mm. de rosca, marca CHINON, 
totalmente novo. Interesados 
chamar ao teléfono 591821 de 
Santiago. 

CARTA PARA A TER-RA 
DO M'EU BISA VO 

Como bom português tenho, 
com toda a honra; muito de ga
lego. No meu caso é, até, a coi
sa próxima pois foi há «apenas» 
142 anos que um dos meus bi
savós para aqui veio. Chamava
se ele Manoel Antonio lglesias, 
era naturaJ da Província de Pon
tevedra, e for~ baptizado na fre
guesia de Santa Marla do Vigo, 
Bispado de Tui. É ainda com o 
seu apelido, aportuguesado com · 
acento agudo no e que eu; os 
meas irmaos e os nossos filhos 
nos assinamos. 

Tal vez por esta razao sempre 
me interessei bastante por tudo 
que à Galiza respeita. Outros 
Motivos há, naturalmente, mas 
seria de pouca pertinência 
apontá-los aqui. 

Assim, nao será de surpreen
der que o jornal «A N.OSA TE
R RA» que alguém fez chegar ás 
minhas maos, me tenha verda
deiramente fascinado. Estao os 
galegos a fazer ressurgir a lín
gua galega. Nao terao que a res
suscitar porqu'e ela nunca · mo
rreu. Subsistiu à sÕmbra dos 

. carvalhais, nos verdes campos, 
nas fragas e montahas, nas rias, 
nas ruas e vielas das cidades, vi
las e aldeiinhas, à lareirn das ca
sas de granito, na mente e co
raçao dos seus melhores filhos. 
Aguantou desprezos, ridículos e 
ofensas sem par, de tolos, inve-

. josos e ignorantes. Tudo susten-

1 
2 
a 
4 
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CRUCIGRA.MA· 
DARIO XOHAN =CABANA 

.HORIZONTAIS: 
· 1. -Calzado de madeira (.pi.). -2. -Augardente cuba

na. 3. - Pasar sin cÓmer. 4. - Preocupar, poñer sobre avi
so. 5.-Rumiante. Pronome. Pendente dunha montaña. 
·6.-Arquitecto técnico. 7.-Término de comparanza. 
Consonante doble. Fitme. 8. ~Trátente de ti ou tu. 
9.-Aplácea. 10.-Carraxe, cólera. 11.-Machado pe
queno. 

VERTICAIS: 
1.-Recipiente pra comida. 2.-lnterxección. 3.-De 

pequena estatura, en fem. 4.-Caríño. Sílaba de tara. 
5.-'"AO rovés, metal. E\lltar. 6.-0ue dá consellos. 
7.-Ao rovés, poeta latino. Novas. 8,-Batracio. Pau da 
bandeira. 9 . ...,- Emita por radio. 1 O. -Positivo, valioso. 
f1 .-'Fogares. 

·SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DQ NUMERO 20! 
HORIZONTA1S: 1.-Monteiras. 2.-Fozar. Lobos. 

3.-0a. Vela. Se. 4.-L. Vlstana. Ñ. 5.-Ecoa. U. Seca. 
6.-As. Tor. Ra. 7.-Clase. Amora. 8: -Elsas. Oínas. 
9.-Dá. Rouco. Va. 10.-Adía. N. Cíes. 11.-Noite. Co
lle. 

1 , • ' ... ' • , • r •• , ,' " . '•, • , " ' 

CARTAS 
tou e agora, embora abalada, 
está a espevitar e a crescer co
mo a chama de urna tacha que 
o furacao castigou, fei bruxu
lear, quase apagou mas nao foi 
capaz de vencer. Para min, um 
nada entre os perto de 1 50 mil
hoes, cujo falar do galego des
cende, isso é motivo de alegria, 
de orgulho mesmo. 

T era o vocês, noçao, nao do 
tamanh~ mas da grandiosidade 
da obra a que braços v.ao me
ter? Sentirao a tremenda res
ponsabilidade que tal tarefa vos 
impoe? Se o latim é o avô do 
português, o galego é a sua 
máe. Mae querida que terá que 
tornar a ser, em toda a sua pure
za, dignidade e valor, aquilo que 
já foi. 

Sei que nesta reconstruçao 
nao irao cair num castelhanismo 
ilógico. Terao, no entanto, muito 
que fazer para se libertarem das 
infiltraçoes desse altivo e gran
de idioma. Também espero que 
nao tombem num lusitanismo 
que, em excesso, seria aberran
te. Pedindo desculpem a um lei
go total da matéria os consel
h0s, sempre fáceis de ofrecer, 
sugerir-vos-ei que corrijam pri
meiro o que está errado e é im
puro e procurem, depois, nos 
textos antigos e em todos os re
cantos da Galiza as formas e 
termos perdidos. Só em caso de 
dúvida ou falta total deverao vir 
a sul buscar, principalmente en
tr'3 Douro e Minho e Trás-os
Montes, -qae nuncà ~ófarrc· tusi-

tânia, mas também por todo o 
resto de ·Portugal, incluindo as 
suas ilhas, pejadas de arcaísmos 
ainda, e até no Brasil, o que de
sapareceu e que encontrarao. 

Quanto ás palavras «novas» 
lembrar-vos-ei a. propósito da
quelas resultantes da expansao 
ibérica, que, se a . grande epo
peia espanhola vos pertence, de 

· pleno direito, igualmente a 
imensa aventura lusa é um bo
cadinho -vossa. Que relutância 
haverá, pois, em beber das duas 
fontes? Que mal resultará em 
dizer chll e/ou t6, indiferente
mente? Para as outras, mais re
centes, venham ver como as 
construímos e adaptámos e, a 
seguir, construãm-nas e 
adaptem-nas segundo o vosso 
próprio cunho. Mas nunca à toa 
nem a eito. 

Verao que, quando esta gran
de empresa, sem fim, estiver 
adiantada, nós, portugueses, 
iremos retomar á vossa doce 
linguagem multa coisa, que es
quecemos e precisamos rece
ber, em troca do que vos der
mos da nossa variante mais ás
pera mas incrivelmente rica. 

Resta a ortografia e escolher. 
Escrever Piñeiro ou Pinheiro, 
Folha ou Folla, Bouza ou Bo~ça, . 

Maria ou Maria, Túa ou Tua se
ria quase irrelevante. O que in
teressará será pô-la em boa or
dem que ora nao existe. Parece 
que o melhor seria algo próximo 
da nossa mas acomodado às 

- caracterrsticas especiais do ga-

lego. Notem, por exemplo, que, 
se preferirem o' nh ao ñ, _grafarao 
«vinho» mas o· artigo feminino 
terá de ser «un-ha»; que nao 
precisarao do j para nada; que o 
g só será necessário quando ti
ver o som que tem antes de a 
(e, nesse caso, para quê fazê-lo 
seguir de u antes de e ou i?); 
que os no1so1 dois ss em nada 
lhes serao úteis; que o ç antes 
de a, o e u será preferível ao z. 
E por af fóra. Nao sao problemas 
simples mas soluçao há. 

Urnas perguntas antes. de 
acabar: Galicia nao será castel
hano? Nós sempre dissemos 
Galiza - lglesia é mesmo gale
go? Por cá é igreja; logo parece
ría que igrexa estaria melhor. 
Que o plural dos termos em 6n 
seja 6ns, compreende-se, pois 
até é assim na llha da Madeira. 
Contudo, essas, inúmeras pala
vras terminadas em ci6n, cci6n, 
si6n e nao em c6n, cc6n, s6n ou 
z6n, czón, nao serao suspeitas? 
Deus ou · Di os? Mala ou Mó? 
Catalunya é catai ao, nao é? 
Carreteira ou Estrada? Ame
naza ou Ameaza? E por af fóra. 
Já, agora, onde é Santa rviaría 
do Viso? 

Para hoje era só 
RICARDO COELH_O IGLÉSIAS 

Nota da R.: Por mor da falla 
de tilde na composición de im
prenta vémonos na obriga de 
ofrecer esta carta cunha grafia 
portuguesa incorrecta ou, máis 
ben, incorn'plet'a: os diptongos 
ñasâis, pois, deberían 'levar tiÍde. 
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A MOSTRA DE TEATRO GALEGO 
DE RIBADAVIA 

O prósimo dia 17, na vila ourensán de Riba
déwiél, vai clar comenzo a VI Edición da Mostra 
de Teatro Galego, que anualmente vén organi -
7ando a ac;ociación cu ltura l «Abrente». Esta Mos
tro ven sendo, xa dencle hai uns anos, unha boa 
oportun idade pra facer balances, reflesionar e 
discutir sobre o noso problemát ico teatro. 

UN POUCO DE HISTORIA 

A hisloria da M ostra de Ribadavia comenza 
no nno 1973. Prime iro chámase «Mostra de 
T atro n Galego» pero logo na IV edición (no 
ano 76) cámbea lixeira pero significa t ivamente 
de nome. É sir 1xe la desaparición dunha preposi
ción, pero que encerra todo un novo plantexa
mento da Most ra, agora chamada «de Teatro 
Ga leç30». 

·ioronidr orupo<> tcrnt r nis, nunha 
1ct lvicl el m i difusa porti cli ca. 
No no 13 íl convo otoria ela Mos 

homoxénea, tampouco deron 
froitos. A razón fundamental desta 
falla de entendemento, deixando 6 
marxe criterios pollticos e estéticos, 
ven dada polas moi distintas 
caracterlsticas dos grupos polo que 
se retire 6 seu funcionamento e área de 
actua don. O espectro vai dende grupos 
puram ente «amateurs» e de pouco máis 
que función única hastra grupos que 
tencionan a profesionalizàción. 

O CONCURSO DE 
TESTOS «ABRENTE» 

«Abrente», de maneira moi atinada e tocan
do un dos moitos fondos do noso teatro, non se 
limitou a convocar ós grupos de teatro senón ta
mén ós autores mediante un concurso de pre
mies para testos. O blance destes premias ben 
pode ser considerado como positivo. Significou 
un chamamento ós autores novos, prós que con
sideraban o texto teatral non como un xénero lite
rarío senón como algo vivo no esceario. Repa-

MIGUEL PEREZ ROMERO 

sando a lista dos autores premiados podemos 
observar un feito importante: a maioria deles 
traballaron ou traballan en grupos de teatro. E 
esto, xa que logo, repercute e faise ben visible 
nos seus testos. Por outra banda a maioría das 
pezas premiadas están publicadas € algunhas 
delas xa foron ou están sendo representadas. E 
dentro deste mesmo capítulo compre suliñar a 
aparición doutra nova colección esclusivamente 
teatral, «Ribadavia» de Edicións do Rueiro. 

¿UNHA MOSTRA SELECTIVA? 

A Mostra deste ano (VI edición) rexistra o 
maior número de grupos inscritos, dazanov..e 
frente á ducia que acudiu á primeira convocato
ria. Agora ben, o número de participantes-difícil
mente pode ser tomado como indicativo cara 

unha valoración. 


	ANT19780616-0021-0001
	ANT19780616-0021-0002
	ANT19780616-0021-0003
	ANT19780616-0021-0004
	ANT19780616-0021-0005
	ANT19780616-0021-0006
	ANT19780616-0021-0007
	ANT19780616-0021-0008
	ANT19780616-0021-0009
	ANT19780616-0021-0010
	ANT19780616-0021-0011
	ANT19780616-0021-0012
	ANT19780616-0021-0013
	ANT19780616-0021-0014
	ANT19780616-0021-0015
	ANT19780616-0021-0016
	ANT19780616-0021-0017
	ANT19780616-0021-0018
	ANT19780616-0021-0019
	ANT19780616-0021-0020

