
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

Núm. 4 e Do 17 ao 23 de febreiro do 1978 e 25 Ptas. 

OS QUE TRAFICAN COAS CASAS 
As constructoras son, sen dúbida, un dos pilares da 

«industrialización» nas cidades e vilas galegas. 
aforran, buscan fiadores, desfanse das últimas leiras, 
hipotecan media vida pra acceder a un dereito social 
tan mínimo como o de dispoñer de vivenda. E entre a 

-constructora, que especula e o traballador 
~ que é embaucado, aínda aparece un terceiro elemento: 

Fanse casas e casas nas que, ao pouco tempo, pegadas 
de humedade engrisallan teitos e paredes, reventan 

tuberías e van erguendo os mosaicos. Pero xa antes . 
de ultimar as obras, mesmo cando aínda son 

proiecto, as inmobiliarias negocian, ingresan adiantos, 
venden inclusive. Os traballadores emigrados, os 

milleiros de familias que de súpeto se atopan sin 
o seu medio de vida no agro por mor dun embalse ou 

dunha espropiación forzosa e callen o camiño da proletarización 
posible na cidade, a clase obreira, necesitan unha casa, 

o intermediario que busca aos clientes, que fai de 
administrador e que se ocupa de que non haxa protestas 
nin reclamacións legáis. O precio que se paga por dispoñer 
dunha casa vai encher demasiados petos... E a vivenda, 
nono esquenzamos, é un dereito que o 

Acordo con Marrocos, 
pescar no Sahara 

Si o PSOE tén razóns técnicas 
pra .opoñerse ao acordo _pesqueiro 
con Marrocos, as razóns polfticas 
de fondo parecen-dirixidas a des
prestixiar á UCD, posto que, en 

ocasións anteriores, tan lesivas de 
feito como a presente, os socialis
tas gardaron silencio. 
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Estado debería garantizar ou, cando menos, controlar. 

AOS NOSOS 
LECTORES 

A fin de conquerir unha boa 
calidade de impresión no pe
riódico, a editora PROMO
CIONS CULTURAIS GALE
GAS, S. A; contratóu un papel 
superior ao que se ven ofre
cendo semanalmente aos lec
tores dende a aparición da pu
blicación.-

Por problemas de fabrica
ción por parte da empresa su
ministradora, relativos á opa
cidade do papel. A NOSA TE
RRA está a safr desde o núme
ro 3 nun papel que se ben é 
satinado -mellorando a im
presión- non é da calidade 
contratada. 

Segundo a empresa impre
sora, este problema ficará 
subsanado a rartir de dous ou 
tres números, motivo polo cal, 
no entanto, pedimos aos lec
tores saiban disculpar esta 
anomalfa da que a empresa 
editora non é responsable. 
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Sarria 

Os veciños contestan 
o Plan de Ordenación 

A intervención popular recla
mando que a Ordenación Urbana 
teña en conta as necesidades dos 
veciños, abriga a que os munfci-

pes non poidan facer o Plan á me
dida duns poucos. 
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en poleiro alleo 
A DESINfORMACION 
DE TVE 

O xornallsta Inglés George 
Hllls, nunha conferencia pro
nunciada no Ateneo de Madrid 
o pasado día 2, co tltúlo: «Li
mitaciones de la televisión 
como medio informativo», orga
nizada polo Instituto Oficial de 
Radiodifusión e Televisión, fixo 
unhas sustanciosas declara
cións sobor de TVE que a Axen
cia EFE espallóu e publicóu 
grande parte da prensa: 

«las noticias que difunde Te
levisión Española carecen de In
formación e interés» e engadfu: 
«En un Estado democrático se 
debe dar la información que los 
ciudadanos quieren y deben sa
ber para poder ejercer su sobe-

r nla». O conferenciante, según 
D mesma información, ilustróu a 
charl con secuencias de tele
diarios recéns. «Todo cambia, 
p ro todo es lo mismo». O señor 
Hllls an lizóu o contldo e a for
mo d s Informativos, aos que 
e lfflcóu e ped ntes, pouco ln
torm tlvos o és v ces, pola falla 
d coor inaclón entre imaxen e 
sonido, «desinforman más que 
informan>>. Aconsellóu aos pre
s ntes que grabasen nun mag
netofón un telediario e poste
riormente anotasen o que recor
daban do mesmo, pra concluir 
decindo: «Les aseguro que que-

darán horrorizados de lo poco 
que recuerdan». 

Mister Hills, en primeiro lu
gar, nun estado democrótlco 
01 ciudadanos teften que 
exercer a sua soberanía. Por 
ahí empezamos ... 

O «PAPA ROXO» 
O semanario soviético <<Tiem

pos Nuevos», na súa edición en 
español, publica no n.0 3 do mes 
de xaneiro un longo traballo so
bordo Papa Juan XXIII, titulado 
«El Papa rojo», que, feíto con ob
xetivldade e rigor, e valorando 
positlvamento a figura de Ron
catli, pode sorprender a moltos 
sectores: 

«Afable, corpulento, amigo de 
la palabra donosa, más bien pa
recido a un cura de pueblo ... ». 
«A finales de los años 40 surge 
el movimiento de los curas 
obreros, much-0s de los cuales 
censuran explícitamente el anti
comunismo y llaman a luchar 
contra la explotación. El nuncio 
(Roncalli) ve con buenos ojos 
este movimiento, pero no asf el 
Vaticano». «El «librepensadorn 
(Aoncalli) envió un saludo al 
Congreso del Partido Socialista 
Italiano». «La accesibilidad, es
pontaneidad, sencillez en el tra
to y ausencia de pomposidad 
caracterizaban el estilo del nue
vo Sumo Pontifica. Un estilo 
que contrastaba con las tradi
ciones del palacio apostólico y 
la agobiante atmósfera de ena
jenamiento que rodeaba a sus 
inabordables antecesores». Máis 
adiante, sigue decindo «Tiempos 
Nuevos»: «Juan XXIII se negó a 
censurar las transformaciones 
en Cuba. El Vaticano no sus
pendió las relaciones diplomáti
cas con La Habana». «En 1962 
durante la crisis del Caribe, 
cuando los EE.UU. amenazaban 
con desencadenar la guerra a 
causa de los cohetes tácticos 
adquiridos por el Gobierno de la 
Cuba revolucionaria con fines 
autodefensivos, Juan XXIII sos
tuvo reiteradas conferencias te
lefónicas con el presidente Ken-

A 

nedy, instándole a procurar el 
arreglo pacífico del conflicto». 
«El Papa consideraba una tarea 
principal luchar consecuente
mente por la paz. Volvió la es
palda a la política de la guerra 
fría. Censuraba la carrera arma
mentista y la división del mundo 
en bloques hostiles». «Admitía la 
representación de los trabajado
res en empresas medianas y 
grandes y su participación en 
los beneficios ... » 

Pra qué seguir. Que•• apu· 
ren no Vaticano, que calquer 
dfa o canonizan en Moscú. 

A REINA 
CONFESASE 

As declaracións da Reina 
Sofía ao xomal austríaco 
«Die presse», tiveron amplia 
acollida en toda a prensa do 
Estado por ser a primeira vez 
que se fai pública a opinión 
política da Reina de España. 
Recollemos de «El Ideal Ga
llego» anacos dunha crónica 
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VMRDOMAR 
SEGUIR NO MAR 

A problemétlca do mar estivo presente esta 
d Pot unha banda as 

scmJna por dous 1ª os • ___ ..,,.,1i'IAiros do fresco 

de José V. Colchero dende 
Viena: 

«la Reina -según publi
ca «Die Presse»- no sÓlu se 
siente española, sino que co
noce bien España, a veces 
viaja sola por el país, se para 
por pueblos y aldeas y todo 
el mundo puede hablar con 
ella, «desde el alcalde hasta 
el último campesino». Doña 
Sofía se interesa por las per
sonas y por sus pensamien
tos y su manera de ser por
que considera que «los con
tactos humanos son la clave 
de todo». 

«Y, aunque, por lo visto, al 
comenzar su conversación 
con la redactora de «Die 
Preesse» habían quedado en 
no hablar de política, la Rei
na acaba señalando que ve · 
la situación de Europa con 
optimismo. Dice que, en su 
opinión, el comunismo no 
tiene posibilidad de éxito y 
que se ha quedado pasado 
de moda, que ningún pafs ha 
podido hasta ahora llevar a 
la práctica esas teorías tan 
prometedoras y que en los 
pafses comunistas hay más 
diferencias de clases que en 
los democréticos. Concluye 
ta Reina comentando que la 
aspiración de la mayoría de 
las personas es trapajar hon
radamente y llegar a ser algo 
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en la vida y que ello sólo es 
posible bajo un régimen de
mocrático». 

Pouco despóis da apari
ción distas declaracións, Ca
rrillo afirmaba nunha roda de 
prensa celebrada en Santia
go que tales declaracións 
poideran non ser cartas: «du
do mucho que la reina hicie
ra esas declaraciones». 

( ... ) 

«NATI» 
CONTESTATARIA ... 

A revista «Cuadernos para el 
Diálogo» do 4-1 O de febreiro 
publica un comentario sobre a 
última canción de Nati Mistral, 
do que entresacamos os seguin
tes párrafos: 

«Nuestra dama de ta canción 
se nos ha vuelto chulapa». «Nati 
Mistral es de otra pasta. De esa 
que alimentaba los ocios de los 
oligarcas franquistas de la no
bleza asimilada y de la burgue
sía acomodada». «Pues Nati, 
conservadora hasta la médula, 
siempre se encontró a gusto 
con franco ... ». « ... Asl han llega
do tiempos incómodos para la 
dama. Y Nati se nos ha vuelto 
contestataria. Ahora sí hay pro
blemas en el país y ella está dis
puesta a hacerles frente». Ahl 
tañen o resultado: 

«España y la democracia. 
~Ay, que risa! ¡Ay, que guasa! 
¡Quien te ha visto y quién te ve! 
«El que comió a dos carrillos 
besando el culo al Caudtllo, 
se pone a gritar perdón. 
Y es el primero en la lista 
con Carrillo y Felipón». 
«Con tanta desfachatez, 
llegaron las elecciones, 
los votos y las pasiones. 
Todo llega: ¡Ya lo ven! 
y hay quien quiere llegar a la 
meta, 
metido entre teta y teta 
y hasta el culo se le ve». 

Saudade de vellos tem
pos ... 
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Sarria: 

Os veciños contestan o Plan de Ordenación 
O Plan de Ordenación Urbano de Sarria foi 
contestado polos veciños, que conseguirían un 
aplazamento da esposición pública no que, abrigados 
a informarse polos seus propios medios, e mediante 
alegacións e protestas, conseguiron chamar a 
atención das autoridades municipáis, que 
empezan a replantexarse a necesidade dalgunhas 
modificacións como a da situación das zonas 
industriáis e mesmo a creación dun Mercado 
Gandeiro. MentÍas, os constructores impaciéntanse 
diante da posibilidade de que o plazo de esposición 
seña ampliado o prósimo martes. 

Elaborado por don Mario Igle
sias, o proiecto, que anque teóri
ca mente enmarca no seu ámbito 
de apl icación todo o municipio, li
mítase á capitalidade esclusiva
mente, consiste en líneas xeráis 
nunha desviación da carreteira 
Lugo-Monforte cara ao río e nun
ha zonificación urbanística da vila 
en catro apartados: residencial, 
industrial, comercial e dotacional. 
Estas catro zonas serían distribui
das dacordo co xuicio do autor do 
proiecto e da intención da Corpo
ración Municipal. 

A CONTEST ACION 

cen metros de ancho á súa veira. 
Doutra banda, a ·desviación atra
vesará a aldea de Vigo, estando 
en proiecto tirar dúas casas. 
«Mentras .- coméntanos un la-bre
go de Vigo, de Sarria - as fincas 
de don Laureano van salvando .. . 
os Vizcaínos tamén ... a chafallada 
da cacicada». 

En canto ao ·establecemento de 
zonas industriáis, xa na táboa ·re
donda aludida se mencionóu a 
necesidade de crear· un polígono 
industrial axeitado e situado nun
ha zona axeitada. Porque da dis
tribución feita dos núcleos indus
triáis alguén comentaba que, 
xunto coa circunvalación, o que 
tenta é pechar a máis prósima po
sibilidade de espansión da vila co 
fin de que o chan edificable aínda 
esisteñte no casco subira enorme
mente os precios. 

Outros puntos máis concretos 
tamén serían postas en tea de 
xuicio nestes d9us meses: a crea
·ción dun Mercado Gandeiro que 
en ningún intre aparece no proiec-

A partir dunha táboa redonda 
celebrada o 4 do nada!, na que 
persoas representativas dos diver
sos sectores saciáis afectados es
poñerían as súas alegacións ao 
plan, éste sería moi contestado. 
En prim~iro lugar, considérase 
que esquence totalmente ás pa
rroquias que na «Lei del Suelo» 
son consideradas como núcleos 
urbanos e como tal cotizan á «Ha
cienda», a pesares de figurar no 
proiecto o ámbito municipal do 
mesmo. Tamén sofríu duras críti
cas o lugar emplazado prá desvia
ción da comarcal 546, dado que 
atravesa zonas de labradío que, 
anque unha vez realizado o 
proiecto se verían supervaloradas, 
observarían aumentos nas suas 
contribucións, producindo o mes
mo no caso de seguir sendo utili
zadas prá esplotación agrícola. E, 
ao mesmo tempo, apúntase como 
moi curioso o feito de tentar libe
rar de casas a carreteira mediante 
unha desviación, cando se vai de
clarar urbanizable unha franxa de A parroquia e a lei de ordenación 

CADRO BRANCO 

Cabe a posibilidade de que o 
señor Pfo Cabanillas, recente
mente designado pro presiden
cia da Xunta de Galicia, non 
acepte o cargo e se quede en 
Madrid desempeñando o posto 
de Ministro de Cultura, cargo ao 
que xa estó afeito dende o fran
quismo. 

Edita: 
Promocións Culturáis Galegas, 
S. A. 

Presidente do Consello de 
Administración: 

Xosé Luis Fontenla Rodríguez. 
Comisión de Fundadores: · 

Acosta Beiras, Xoaquin. 
Fontenla Rodríguez, Xosé Luis. 
López Gómez, Felipe Senén. 
Morales Quintana, Xosé Enrique. 
Varela García, Cés.ar. 

Director: · 
Margarita Ledo Andión. 

Ao facerse unhas Normas 
Subsidiarias e Complementarias 
do Planeamento, planificase a 
dous niveles: 

1 . - A zonificación da vila e 
os usos que se lle asignan a ca
da zona; e a ordenación estruc
tural da bisbarra e a sua dota- . 
ción de medios que fan o lugar 
habitable dignamente. O móis 
natural ser(a reconocer a es
tructura demogrófica do noso 

- pobo, producto da historia). 

2. - O xeito da sua execu-

ción material contido nos Plans 
Parciáis. 

Según a lexislación actual, a 
delimitación das parroquias 
- tal como a entende a «Ley del 
Suelo» - non é máis nin menos 
que facer unha línea arreciar do's 
núcleos de casas, e unha super
ficie de leiras que «Hacienda» 
clavará de impostas, pois dende 
este bautizo son convertidas· en 
solares. Non é esto o que debe 
facerse, senón, recoñecendo a 
estructura f(sica da parroquia, 
dotala de servicios de auga 
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Redactores e colaboradores: Xosé 
Ramón Pausa, Xosé López, Antón L. 
Galocha, Isabel Alvarez (A Coruña), 
Lalo González (Ferrol), Paco Arriza
do (Lugo), X. A. Ca1Tacedo (Ouren
se), F. Franco, Mario Pausa, Ignacio 
Briset, Guillermo PéreÍ ·(Vigo), Gui-

liermo Campos (Pontevedra), F. Cu
sí, Emilio Veiga (Barcelona), P. lpa
rraguirre, L. Auzmendi, A. Amigo 
(Donostia). María Alonso, L. Céleiro 

. (Madrid), C. Durán, R. Palmás (Lon
dres), Carlos Dfaz (Xinebra), A. P. 
Dasilva (Porto), X. Cambre Mariño 

to ; as denominadas zonas de do
tacións que en ningún caso se es
pecífica a que van ser destiñadas 
e en carácter .de qué \se os cen
tros deportivos, escalas, etc. van 
ser públicos ou privados ... ) pre
vendo unha posible especulación 
a non moi longo plazo; a esaxera
da altura permitida aos bloques 
de vivencias - 23 metros- e o 
camuflaxe que supón permitir bai
xos de hastra seis metros - o que 
supón o encubremento dun piso 
ou entrechán máis - así coma a 
posibilidade de elevar os patios a 
cinco metros, negándolles aos ne
nas un espacio de recreo ao pé da 
casa que terían no caso de patios 
rasos; e o «arbitrario emplaza
mento dos aparcamentos públi
cos», entre outros. 

ALGO SE CONSEGUIU 
Polo de pronto, diante destas 

potable, luz pública, escolas, 
servicios sanitarios... e todos 
aqueles servicios que, dacordo 
coa magnitude poboacional, a 
fagan, como decimos, digna
mente habitable. 

Na zonificación de Sarria úni
ca e esclusivamente, o mesmo 
que neutras vilas gálegas, o que 
sí está claro é que se condena 
ás parroquias a unha vida tercei
romundista enfrentada a unha 
vida metropolitana da capital 
municipal. 

X. P. 

(Puerto Rico), E. lbarzábal, X. A Ga
ciño, Mancho Viña. 

Disefio e confección·: 
Pepe Barro. 

Fotograffa: Brais, Piño, Fenando 
Bellas. 

Dibuxos: Xulio Maside, Xaquin Ma
rín, Alfonso Sucasas, X. Carlos. 

Redacción e Administración: Re
pública de El Salvador, 25, entre
chán, Santiago. Tlf. 591 821. Apdo. 
de correos 1 .031 . 

reclamacións, o Axuntamento víu
se abrigado a manter aberto du
rante dous meses máis o plazo de 
esposicion pública, félase xa so
bre firme nos medios municipales 
dun polígono industrial concen
t rado - inclusive unha com isión 
de indust riáis, un diputado de 
UCD e o alca lde entrevistáronse o 
pasado mérQoles con técnicos de 
SIGALSA (Suelo Industrial de Ga
licia) co f in de estudar o terreo 
e empézase a apuntar a idea dun 
f uturo Mercado Gandeiro. 

M entras, os constructores 
amósanse intranquilos debido a 
que nos últimos tres meses foron 
vetadas práctica mente todas as 
obras - somente se salvaron 
dúas, mentras que antes eran 
aprobadas sete á semana - es
tando a construcción en gran par
te detida; intranquilidade intensi
ficada somente con pensar na po
sibi lidade real de que o plazo de 
esposición pública sexa ampliado 
outra vez o prósimo martes. 

CADRO NEGRO 

O señor Pfo Cabanillas, miw 
nistro de Cultura do goberno de 
UCD, foi nomeado pra presi
dente da Xunta de Galicia. O 
señor Cabanillas foi xa ministro 
de Franco e épocas da móis 
dura represión. 

" Imprenta: «La Voz de Galicia, S. 
A.». Concepción Arenal 9-1 3. A Co
ruña. Dep. legal : C - 963 - 1'977. 

Distribúen: A Coruña, HENCHE, tlf. 
207020; Santiago, PRENSA NA
CIONAL, tlf. 583456; Ferro!, DEL
TA, tlf. 363992; Vigo, DI STRIBUI
DORA VIGUESA, tlf. 4 14570 -
4 19186; Pontevedra, SUTIL; Vila
garcía, PAMPIN, tlf. 500829; Lugo, 
A. Poi, tlf. 217686; Ourense, Vda. 
de LISAADO; Barcelona, F. RAFA
LES ARTAL, tlf. 2433658. 



NACIONAL 
Vigo 

Os días 21 e 22, paro na 
pequena empresa do metal 

O pasado dfa 13, nunha 
asamblea de traballadores de 
empresas do metal de menos 
de cen operarios, celebrada no 
sal6n de actos da AISS de Vigo, 
e tras de escoitar 6 comisión de
liberadora e aos representantes 
das centrales sindicales, acor
dóuse por votación maioritaria, 
tras longas horas de discusión, 
facer un paro os dfas 21 e 22 
pra presionar ó patronal na 
aceptación da proposta obreira 
dun aumento lineal e sin dedu
ción de 6.000 Ptas. Asimesmo, 
os trabolladores decidiron es
tender a proposta ós asambleas 
de Vilagarcfa e Pontevedra. 

O conflicto, que vén desenvol
v · ndose con moitos atrancos 
dende os seus comenzos, chega a 
un punto mono nas negociacións 
coa patronal, que non quer safr 
dos topes sa lariales firmados na 
Moncloa , cunha oferta do 20% de 
num nto sa larial. O que fai nece
san a postura de forza por parte 
<los tr bailadores do sector, no 
npoi á sua proposta de 6 .000 
p s •tas lir ea les. 

mento podería facer quebrar al
gunhas empresas deixando na rúa 
a moitos compañeiros. A votación 
a man alzada ratificóu por casi ab
soluta maiorfa a proposta das 
6.000 pesetas. 

Membros de CC.00. manifes
taron que nalgúns casos, si se de
claraba a masa salarial real, o 
20% poderla supoñer o aumento 
pedido polos traballadores, o que 
faría innecesario o paro. A respos
ta da comisión negociadora foi no 
sanso de que a lei abriga a de 
clarar a masa salarial ás empresas 
de máis de 500 traballadores, e 
non aos empresarios do sector de 
«menos de cen»; por outra banda, 
pra salarios base de 16.000 Ptas. 
pra o peón, a aplicación dos topes 
salariales non supoñería nin a mi
tade da proposta obreira. 

Antes de adoptar o acordo fi
nal, as centrales sindicales, CNT, 
SOG (ING), CSUT, CC.00., USO e 
UGT manifestaron o seu apoio a 
catquera postura de forza que saí
ra aprobada na asamblea, quitado 
CC.00. que propoñfa a celebra
ción previa de asambleas de fábri
ca. Pesie ás repetidas protestas 
de membros de CC.00., que foron 
acusados de tentar «reventar» a 
asamblea, decidíuse pasará vota
ción, que aprobóu por otara maio
rla a proposta dos dous días de 

aro prá próslma semana. 
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SARAMPELO DIMISIONARIO 
NA COMISION MUNICIPAL 

A CORUÑA. ISABELALVAREZ 
A dimisión, a sem6n pasada, doutros cotro membros -dous 

xa o fixeran con anterioridade- da Comisión Municipal Permanen
te da Coruña, poidera facer pensar que o goberno municipal se estó 
a debatir nunha crisis de proporcións hastra agora~ e entre nós, des
conocidas, e cicóis precursoras doutras máis fonaas. 

Nembargantes, e á vista de co- pal. O que pedía Meilán Gil, en 
mo se desenrolan os acontece- sfntesis, era que se urxira do Go
mentos, todo parece amasar que berno a celebración das eleccións 
eiquí non hai máis crisis que a de municipáis e que a Corporación 
sempre: a crisis, cáseque institu- non se comprometera nin com
cionalizada dende hai moitos me- prometera ao municipio tomando 
ses, do desgoberno e da falla dun- decisións sobar de cuestións de 
ha auténtica administración muni- manifesta trascendencia e, coma 
cipal. Pota xénesis que tiveron, tal, pedía tamén a paralización 
pódese decir quf3 as dimisións re- dos trámites do Plan Xeral de Or
céns dos concelláis Estévez Men- denación. A meirande parte dos 
gotti, Quesada Zato, Rodríguez concelláis coruñeses amosáronse 
Carballido e Peña Bermúdez, ·así r-eticentes á máis lixeira posibili
como as precedentes de Meitán dade de «contaminación>> demo
Gil e Lojo Fandiño, non van su- crática. 
poñer ningún traumático quebra- A dimisión de Lojo Fandiño ti
deiro de cabeza prao alcalde Liaño vo, senón as mesmas motiva
Flores. A mefrande parte desas di- cións, certo aire parella, xa que a 
misións, anque en cadea, non xustificóu con certas discrepan
viñeron promovidas, coma pode- cías coa línea da actuación muni
rfa pensarse, pala asistencia dun- cipat. 
has discrepancias categóricas ou Pota sua banda, Estévez Man-
de fondo no seo da comisión, gotti, outro dos· dimisionarios da 
senón que obedecen a unha sim- semana pasada, xa fixera pública 
ple e máis ben valeira custión de tamén, fai algún tempo, a sua in-
procedemento. Coma escribíu L. tención de-dimitir no caso de que 
P. na seción «la calle habla» no chegadas estas datas inda estive-
«EI Ideal Gallego», «Se trata, pues, ran sin convocar as eleccións mu-
más de maniobras caseras que de nfcipá1s. 
una auténtica crisis». Frente estas dimisións máis ou 

No que se refire ás dimisións menos fundamentadas, as de 
de Meilán Gil e lojo Fandiño, hai Quesada Zato, Rodríguez Carballi-
xa algunhas semáns que os dous -do e Peña Bermúdez, polo contra
concelláis deixaron de asistir ás rio, non tañen outro baseamento 
reunións da Permanente, despóis que o dun inopinado e sorprendente 
de faceren pública a sua decisión xesto de córtesía: puxeron os seus 
de dimitir das respectivas .ponen- cargos a disposición do alcalde, 
cias. A decisión do primeir-o foi co gallo de facilitarUe a reorgani-
motivada pola falla de respaldo zación da Permanente. ~so foi to-
dos seu~ compañeiros a unha pro- do. De xeito que de diferencias ou 
posta sua que de ser aceptada vi- desacordes non hai ren. Máis ben 
ría introducir un certo grado de todo o contrario. 
democratización no tabor munici- Coma era de esperar, á hora de 

reorganizar a Permanente, o alcal
de tivo en conta o xesto e ratifi
cou lles a sua confianza. Os tres 
seguirán ao frente, senón das 
mesmas, doutras ponencias e se
mentes se materializaron as dimi
sións de Meilán Gil, Lojo Fandiño 
e Estévez Mengotti. Pra sustitui
tos, o alcalde noméou, e eles 
aceptaron, a Berta Tapia, que se 
ocupará da ponencia de Goberna
ción; J"uan José Laredo Verdejo, 
prá de Cultura, Relacións Públicas 
e Festas; e Manuel Navarro Gar
cía, que presidirá a ponencia de 
Deportes. 

E entramentras uns dimiten de 
verdade e outros fan que dimiter:i, 
os ciudadanos, cicáis un pouco 
atónitos diante deste novo xogo 
da política municipal, pergúntan
se si algún día verán solucionados 
os moitos e graves problemas .que 
tén ptantexados a cidade. Proble
mas de todas as envergaduras e a 
todos os niveles e sobre dos cales 
a Corporación Municipal xa de!
xóu dabondo amasada a sua ino
perancia. Custións coma a do 
.Plan de Ordenación Urbana, a 
.Cantefra de Santa Margarita, a 
planta de basuras, a falla xenerali
zada de iluminación ou a especu
lación asulagante do chan, entre 
outras, son ben demostrativas da 
incapacidade corporativa. 

Pódese decir sin medo a esaxe
rar que, cada día que pasa, a Cor
poración Municipal da Coruña es
táse a convertir nunha «corpora
ción de palla». Desprovista de cal
quer apoio ou asistencia popular 
que poida darlle autoridade aban
do e o pulo necesario pra gober
nar, sosténse somente pala iner
cia dunha legalidade, a todas lu
ces, precaria, pro á que algúns se 
agarran coma un ferro ardendo. 

Pro o que a xente se pe-rgunta 
é o que a xente quere saber é: 
¿Así, hastra cándo? 

O CASTRO@ E SARGADELOS• 
O CENTROS QUE MANUFAC

TURAN CERAMICA CO'JTERRAS 
GALEGAS E CON IDEAS DO NO
SO TEMPO.MAIS TAMEN COLA
BORANDO CO IO IE 
FORMAS DE GALICIA~ E O SE
MINARIO DE ESTUDIOS CERAMl
COS (@IMPULSAN E. ESPALLAN 
OOLO MUNDO O ARTE E O CO
NECEMENTO DE GALICIA AO:: 
TRAVESO DO MUSEO CARLOS! 
MASIDE E EDICIOS 00 CAS 1 RO 
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RACIONAL 

O acordo pesqueiro 
co·n Marrocos 

Con 19 votos a favor de UCD e AP, 14 en c~ntra 
do PSOE e PCE e a ausencia ·das minorías vasca e 
catalana, a Comisión de Asuntos Esterfores do 
Congreso recqmendóu ao Pleno a ratificación do 
·acorde pesqueiro con Marrocos. 

O representante do PSOE dirixfu un ataque ao 
Goberno e ~os grupos de armadores como únicos 
beneficiados polo acordo pesqueiro. O señor Marfn 
manifestóu que o PSO.E non era contrario ao acordo, 
pro si ao testo firmado, xa que semente favorece aos 
grandes armadores é non se teñen presente os 
intereses dos mariñeiros que en barcos de ba~deira 
marroquí serán obxetivos militares do ·Frente 
Polisario, así como o que supoñerá en-contra do 
desenrolo da industria de transformación da pesca dé 
Canariás. · 

Diante do acordo pesqueiro 
«hispano-marroquí» levado a cabo 
entre o goberno UCD e máis o go
berno de Marrocos, o PSOE, a trá
vés do Sr. Marín, presentóu ura 
amplio «dossier» informativo so'
bor do tema e as suas orlxes·, do 
que entresacamos os puntos máis 
importantes: _ 
· O 3 de nada! do 7·5, sae no.

meado o señor Víctor Moro presi0-
cjente da Agrupación Nacional de 
Buques Conxeladores, nas mans 
dos grandes armadores e desem:
peñandq por aquel antón a direc
ción xeral de «Pescanova». 

Ao cabo dunha semana, o 12 
dl;l nadal, Calvo So_telo é nomeado 

· .Ministro de Comercio procedente 
da presidencia de Sodiga, onde · 
desempeñaba o cargo de vicepre
sidente o señor Vfctor Moro. Pou
co despóis do nomeamento, a 

Agrupación Nacional de Buques 
·conxeladores envía un telegrama 
aos principáis' dirixéntes do 'esta
do. entre eles ao Ministro de Co
mercio; pedindo a intervención 
personal das autoridades no trata
mento das zonas pesqueiras que 
'consideraban abandonadas. In-
mediatamente despóis, o Conse
llo de Ministros (9-1-76) nomea a 
Víctor Moro Director Xeral de 
Pesca, dependente do Ministerio 
de Comercio. 

Con anterioridade·, o 1 4 de no
vembro do 76, firmárase en Ma
drid o acordo tripartito cunhas ac
tas anesas que non se fixeron pú
blicas e nas que, s~gún o dossier 
Marín, reg,ulában-sé' os 'd'ereitos do 
Estado Español nas augas do Sa
hara por un espacio de- 20 an~s, 
os 5 primeiros dos cales sin canon 
de ningún tipo e os restantes nun~ 

o SE l~OR VICTOR MORO, uco'. E o SEÑOR BUSTEL:O; PSOE, COLUDOS DA MAN 

ERAN TEMPOS MELLORES ... 

has condicións o máis favorable 
posible. Según Marln, estas actas 
non se fixeron públicas namentras 
os armadores negociaban coa oli
garquía marroquí as condlcións 
pesqueiras. 

A partir do mes de febreiro do 
76, comenzaron a observarse nas 
Canarias unha chea de solicitudes 
de cambios de matrículas de bu
ques (en lin@uaxe técnico cambio 
de base) asf coma altas de barcos 
da empresa «Pescanova». No mes 
de xunlo ao 76, no xornal «Diario 

. de las Palmas» publfcase un longo 
artículo chamando a atención sa
bor das altas de buques de «Pes
canova» en Canarias, relacionán
doo co féito de que esta socieda
de· corioce os propósitos do gq
b~rno sobre concesión de créditos 
pra renovación da flota pesqueira. 

· Daquela, Víctor Moro era Director 
Xeral de Pesca. 

Según o PSOE, parecía que o 
acordo do Goberno en materia de 

. pesca estaba firmado pra «Pesca
nova». 

O. acordo actua-1 hispano-ma
rroquí de pesca tén, según o señor 
Marín, moitos defectos; entre 
ele~, marroquiniza á flota españo
la- e promove a fuga de capitáis. 
Por outra banda, dado o dominio 
da rede de comercialización· me
diante o circuito de cámaras frigo
ríficas polos grandes armadores, 
concentra todos os beneficios nas 
mans duns poucos destes. 

OS ARMADORES 
CORUÑESES 
POLA RATIFICACION 
DO TRATADO 

O Presidente da Agrupación 
Provinciál de Armadores de Bu

·ques'de Pesca e máis· un· ex:_presi
dente da Agrupación Nacional de · 
·Conxeladores convocaron unha 
roda cle prensa na Coruña na que 
manifestaron o seu apoio áo tra
~ado ?e pesca con Marrocos. 

_ALUMNOS 
DA UNIVERSIDAD.E 
LABORAL EN CONTRA 

Según manifestaron á prensa, 
os alumnos da Universidade La
boral da Coruña opóñense ao Úa
tado ·hispano-marroquí por varios 
motivos: Telo en · secreto cando 
levaba un ano en vixencia. Firma
lo de costas aos traballadores do 
mar. Non resolver o problema do 
sector pesqueiro, senón afogalo a 
l'üngo plazo ao irse sustituindo 
p·r~gresivamente a tripulación 
propia pola marroquí, potencian
do á pesca marroquí con financia
ción española. Por último, sinalan 
que significa o reconocemento 
implícito da soberanía de Marro
cos sabor- das augas .do Sahara, 
non respetando o dereito dos po
bos á sua soberanía. 

UCD PENSA 
DEFENDERSE 

Ante os contínuos ataques de 
que foi obxeto o acordo, o señor 
Víctor Moro e o seu partido 
UCD, manifestaron en repetidas 
ocasións que están en condicións 
de rebatir todos os puntos polos 
que se lles ataca, xa que conside
ran como crucial o devandito 
acordo. Hastra o momento, esta 
resposta aínda non se producíu. 

ANOSA Dll1lA I 5 

crcSnica politica 
O PSOE leva razón en opofterse ao testo do tratado 

do Estado Espaftol con Marrocos en materia de pesca, ba· 
seándose en que favorece aos grandes armadores e esfa .. 
rela a industria de transformación do peixe de Canarias, 
por exemplo. O PSOE tén razón no que se refire ás cues· 
tións técnicas do acordo, pero hai algúns aspectos que xa 
non semellan tan claros e dos que poderla deducirse que 
o obxetivo real do alarde parlamentario que protagoni· 
zóu é o de de1pre1tixiar á formación polftica maiorltaria, 
a UCD, nun intre en que o considera comenente por 
razón• partidarias, e non o felto de velcir polos intereses 
presentes e futuros dos traballadores do mar, como de .. 
clara, porque, de non ser as(, non conseguimos espllcar· 
nos por qué o PSOE firma un Pacto da Moncloa no que xa 
se e1plicitaba perfectamente a polftica de Cretos á Espor· 
tación, desguace de barcos, etc. 

O SILENCIO DO PSOE 

Non chegamos a entender, tampouco, as razóns que tivo 
o PSOE pra estar calado cando o Ministro de Esteriores, Ore
ja Aguirre, pedía a entrada do Estado Español no Mercado 
Común Europeo, en agosto do 77, sin ofrecer nada en tro
ques dun acordo con aqueles países prá pesca no Grand 
Sale, mentras os mariñeiros galegos e vascos eran directa
mente afectados e con eles unha chea de sectores que de
penden da pesca. Naquela ocasión, o Goberno negocióu so
mente a concesión dalgunh'as licencias e cupos que en nada 
millorarían as necesidades dos Úaballadores do mar. 

A política pesquelra da UCD é igoal que o resto da políti
ca económica de calqueira goberno español pra os intereses 
mariñeiros galegas. ¿ Ou é que hai máis corrupción neste tra
tado con Marrocos que naquel outro que permite importar, 
sin restriccións, conservas e máls chirla procedente dos paí
ses da C.E.E., que son competitivos da industria conserveira 
galega e máis dos moluscos das nosas rías como a ameixa e 
o berberecho? Tamén o PSOE terla algo que decir sobre o 
seu silencio nestes casos. 

POLITICO DE MADRID 
PRA PRESIDENTE 

Pío Cabanlllas, representante puro do político galega de 
Madrid, ousa rexeitar a definición do noso país como Nacio
nalidade e entande que se está a facer uso «torticero» («trabu
cado» no linguaxe da abogacía), do término, mentras que os 
parlamentarios da UCD en Gallcia o designan pra a Presiden
cia da Xunta. «Mi candidatura resulta prematura», decía o Mi
nistro de Cultura, resposta ambigua das que lle son usuáis a 
todo bon político pra que nunca se seipa qué X'ogo hal detrás, 
quen noutra ocasión siñalara a Ramón Plñei~o, polo que sinte 
gran admiración, como un dos nomes que lle parecían axeita
dos pra presidir este organismo xestor do Goberno español 
en Galicla. 

Piñeiro. candidato polo PSOE ás elecdóns e apoiado de 
maneira aberta por esta forza política e por outras forzas de 
esquerda de maneira tácita, declaraba que «a presidencia de 
Cabanillas pode resultar positiva», posición pragmática que 
se viña misturar de apostoliclsmo intencionado ao engadir: 
«Un contacto directo coa realidade galega non deixará de lle 
f~cer comprender as razóns profundas que teñan os postula
gos 1;1alegulstas». 

EX-FRANQUISMO E AMBIGUEDADE 
De todos xeitos, a traiectoria do señor ministro non facili

ta en nada as devanditas intencións de «reeducación» anque 
tén, eso sí, boas relacións con determinadas familias econó
micas entre as que se conta, neste intre, o grupo monopolista 
do Condado de Fenosa. 

Pola sua banda, diferentes agrupacións políticas que rei
vindican ou ben Introducirse na Xunta de Galicia ou ben si
tuar a independentes do seu agrado, condenan os vencellos 
franquistas de Cabanillas - que oportunamente abandonóu 
o réxime de Franco cando xa se deterioraba-. Hai uns me
ses, estas formacións políticas participaban cos ex-franquis
tas de UCD en accións comúns de defensa da Preautonomía. 
Outra opinión significada, a de Paz Andrade, moveuse na 
ambigüedade de deixar o asunto nas mans dun réferéndum , 
ambigüedade que, en troques, non se reflexa ao definir que 
si Galicia é bilingüe (?) ou que si a Autodeterminación é un 
concepto partidario (?). Con tanto tira e afloxa, o que sí queda 
claro é o formalismo, a política de alturas que rodea a esta 
Preautonomí a. 

OS SOCIALISTAS E A UNIFICACION 
Ao tempo que o proceso de unificación socialista no Es- i. 

tado vai adiante, un portavoz do PSPG declaraba que, ade
máis de ter coincidencias estratéxicas co PSOE, estarían in
teresados en que o PSG, inda sendo un partido nacionalista 
de estratexia galega, entrara polo camiño da unificación, e 
consideróu salvables as diferencias presentes por canto si 
eles. p_artido estatal, puideron convertirse no seu día nun par
tido autónomo galega, tai:nén o PSG podará manter a sua 
identidade galega dentro da alternativa dun partido do Esta
do Español. 



NACIONAL 
·resumes 
e «A NOSA TERRA» 
EN EUSKADI 

Or~Jél lli7ado polas sociedades 
da migración galega en Euskadi, 
«A NOSA TERRA» presentouse en 
Bilbao. Baracaldo e San Sebas
tittn. 

Asi tiron ás presentacións re
prcsentant da empresa editora 
Promocións Culturáis Galegas, S. 
A. r da redacción de «A NOSA TE
R AA» coa finalidade de espoñer 
entre os traballadores emigrados 
e á orinión pública vasca en qué 
consiste o proiecto de «A NOSA 
TCRílA», col ó él súo línea editorial 
" 111formntiva e o importancia que 
revii;tu nor r o único m dio de 
comunica Ión galega e naciona
list.i r.sis t .nto no momento actual. 

e OS VECIÑOS 
INTERVEÑEN 

Dianas mnnifcstacións de vo
ci r"'ios. que cortc1ron repetidamente 
n trMico, prociucíronse na Travesía 
rlo Vigo e rlla Aragón como pro
lf'stn ante os novos atropellos 
morttiis quo houbo en ambas en
t rndns á cidade. Na s gunda foron 
nf'cesarias a octava marte en pou
ros anos, e tres días de manifesta-

ións pra qu se procedera a en-
11nnch r a lu7 ás farolas que moi 
ll'ntrimnnte se instolsron dende a 
¡wnt'Jl timu morte. 

Polo s1w be nda, a A ociación 
df' voc ino el Snrnpaio. ansa do 
lt1fornwr 110 A><untamento sin ob 
11 ·r rc·sno ,1o1 , prrn.tic!óu o ci molor 
o pl1 o 1· mcJ10 1111 111llí0 que invadía 
111111.i e 11111 •tf'ltu cons tr Jícla había 
plJltC o pcilos v<•< if10s. O propi , tíl 
r io .i o p <111•c:Pr pula suu inmuni 
ti HI" 1111 «'1u·i ,. oorc lm), cll><o lles 
q1H• i1¡¡.ull.tr.i11 un potreo quo lbn 
IJ1r'.1 .ir u pr·rrnh;o efe obro, rnnls o 
q1111 11 1i fo! 1 h 11\1 tr ¡'1 Poli í11 Ar 
rn.i¡t.i , qw· •.1· p1•rMi11011 111.il¡., non 
111t r. 1 ' l'll 

e REDONDELA: 
ENSINAR A BAILAR 

O 11vl's d1.r 1 clu F •l>rPiro, o 
11w111.c11111 ds closos ele DANZAS 
CiALL ( 1/\S qu oru,inlld ü Asocia 
r 11111 cfr • Vt• írios el 1 A donde la. 

A•. clu~c•r, art llnnso n dous 
qrupti~ .. o pri111 •iro pra os nonos e 
11< ·rws cfp a 9 anos. e o egundo 
p1<1 os mozos de 1 O a 14 anos. 
Por uposto. comple tamente gra
tuitLis. A tal fin , o Axuntamento 
e Pd u un b<Jlxo mesmo do Conce
lln. onclc · ' c l ebran~n todos os 
mar I PS () KOV s. 

Noutro ord n d causas, sigue 
él movilizución con tra do «PAN
TEON DA FAROLA». Neste senso 
ncorclous en Asambl a Xera l de 
v •c;ños a recollida d firmas de 
pr o t .sta, e perondo diste xeito 
que o A untam nto faga caso e 
el non s r así, tomaríanse outras 
nwdida d signo distinto. 

e ESTAR TOLO 
SEMELLA FACIL 

Hai cousa dun mes. os «loque
ms» ch ~aban á parroquia de Lo
doso. \no Axuntamento de Monte
rroso. Lu¡:¡o, á procura de Anxel 
Espiñ ira Villar, casado e de 46 
anos. epün poidemos saber, a 
causa do informes dal11ún rné-d1-
co que non che¡:¡óu a velo <fin 9itu». 
A e~ún v ciñas do tu¡:¡ar, é a ter
ceira vez que lle paso esto e se o 
An><el está tolo, moi poucos cor
das qu dan e menos conciencia 
nos que poñen a ún por tal sin 
consultalo primelro. Anxel Es
piñeira traballa na Alúmina, en Vi
veiro. como peón e cando cheQa
ron «os de Castro>\ a buscalo, an
claba n matar os parcos na sua ca
sa. Fálase, asimesmo. de que é 
unha pcrsoa moi prósima a el a 
qu está interesada no encerro 
pra poder cobrar. 

En fin . que compre andar con 
moito coidado polo mundo non 
vaia ser que alquén teña o antoxo 
de mandar a ún pra Castro ... 

- - • - # - • • ~ ... • • .. - - • • ,., • .,. ~- • .. • • • • 

Unha incineradora 
Durante 13 anos, os veciftos de Ma tam6 sofriron a asistencia 

do único vertedeiro de basuras do Concello de Vigo. Nenos doentes 
con instruccións médicas de urxente traslado, fontes contaminadas, 
arbres e viñas secas, verdura que non sirve e unha continua néboa 
fedorenta é o producto do 1.000.000 m 3 de detritus que foron de
positando o Servicio Municipal de Limpeza e moitas industrias. 
Agora, vencida a concesión e xa lnvadindo fi ncas particulares dada 
a absoluta saturación, os veciftos impiden a entra da de q uen quei
ra depositar anque sef\a unha bolsa. 

No «Club dos Afumados», pequena chou:za no que pasan dfa · 
e noite os piquetes de vecif\os, un dfa cada barrio, lembran, ollando 
un pouco ao lonxe pr6 planta incineradora : «cando os técnicos do 
Axuntamento voltaron do viaxe de inspección por Europa, dixéron
nos que a planta que iban instalar ter(a unha capacidade de elimi
nación de basuras pra servir a Vigo, pobos dos arredores e h.astra 
parte de Pontevedra». «O mesmo, Picher, cando hai dous anos e 
medio a véu inaugurar dlxo q ue: «Ya estó resuelto el problema 
cuanto menos por diez aftos». A verdade é que seguiron botando 
no vertedeiro, unhas veces porque se estropeaba a planta (dunha 
vez S meses seguidos) e decote porque «A carallada esa, que cos
tóu 11 O millóns nunca déu abasto, o m6simo que queima. no vran 
son 1 SO TM/ dfa e as 50 restantes vi.f\an parar aquf, e cando ch~ve, 
coa humedade queima menos, as( que todos os dfas trafan 100 ou 
má is». 

Conflicto de augas 
en .Morgadáns-Gondomar 

Os vecrnos de Morgadáns es
tán a correr o risco de ficar sin au
ga pra o rego das suas fincas, por 
unha decisión que tomóu o Presi
d nte da Entidade Local Menor, 
de conceder o aproveitamento 
desta, pra uso doméstico, a solici
tantes que dispoñan de chalets na 
zona -·enténdese que o liquido 
elemento pode ser aproveltado 
tamén pra encher as piscinas - . 

Dende tempo inmemorial. a 
canie «Recosto» vén senda em
pr gado pra levar a auga ás leiras 
dos veciños. E, legalmente, ase
gún a Ley de Augas e o Código Ci
vil , cando se levan vinte anos de 
uso. conqufrese o dereito ao apr.o
veitamento da auga coa mesma 
forza legal como se dunha con
cesión admin istrativa se tratara. 
No eido da Lei, ninguen pode qui
tarlles o derei to ao aproveitamen
to da canle, que é un dereito per
petuo, pero, na prá ti ca, por mor 
da actuación do Sr. Presidente da 
ci tada Corporación, esiste a posi ,. 
bilidade de qu.e os veciños fiquen 
sen auga. 

LIBRERIA XA 

Vil a de Negreira, 3 
Tlf: 26 19 75 
A CO RU ÑA 

A to.do isto, hai que engadir 
que no Monte Galiñeiro, moi per
to de alí , esisten tres fontes de au
ga potable que se .deixa perder sin 
uso ningún. 

Os veciños solicitaron da Enti
dade Local Menor, hai seis meses, 
que se tles concedera o aproveita
mento destas augas potables que 
veñ~n .do monte, sin recibir afnda 
ningunha resposta. 

No seu día, cando se sometéu 
a información pública. no Boletln 
Oficial da Provincia a petición do 
aproveitamento da auga da cante 
«Recosto», os veciños afectados 
fixeron · alegacións en contra da 
solicitude, . pero, con todo, as 
obras de canalización escomenza
ron. · Diante distes feitos, os ve-' 
ciños sinten unha grande· preocu
pación e están d ~spostos a loitar 
nos eidos legáis e ciudadanos pra 
que ista cacicada non se leve a 
termo. 

MARI(> POUSA 
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• que que1ma pouco 
NOVD l ~ U tllfül 
CONTAA O GJEI RO 

~ lM BOTA N AS 
PASURAS . .. 

Un novo fallo nos tornos da 
planta a -principios de mes, e a fir
me decisión dos veciños de Mata
má fixeron que· .os camións do 
Servicio bascularan no improvisa
do vertedeiro do Meixueiro 80 ve
ces en duas noites. A terc~ira xa 

. estaban esperando por e.tes os ve-
ciños do barrio, que impediron a 
descarga. «Algúns tomos detrás 
deles .pra ver onde querf an deixar 
a basura. Chegaron á Madroa, e 
.xusto frente do Zoolóxico descar
garon 20, axiña avisamos ~os ve
ciños e, que nós seipamos', xa non 
volveron . pÓr alá». · 

Tamén no MeixÚeiro están 
deséonfiados e urÍha nova chouza 
acolle día e noite a0s piquetes. A 
principal éonsecuencia que temen 
é que os detritus depositados en
Fiba dunha fonte que canalizaron 
cos seus cartos pra uso domésti
co quede contaminada; de mo
mento, os análisis que fixeron de
ron negativos, pro cando a chuvia 
filtre ... «Maiormente quedan aquí 
os parados e os xubi1ados, ao 
principio algúns tivemos que per
der horas de traballo, pro agora os 
turnos están ben organizados». 

«0 que m~is lle molestóu a Pi
cher. que por outra banda non nos 
quixo recibir, foi que col.ocáramos 
uns carteles na carreteira; nós di
xérnoslle a un concellal que nos 
atendéu que os· quitarfamos se re
tiraban todos os detritus e se Pi
cher nos firmaba uñ escrito con
forme non . volverf an botar riada 
máis. Como nos dixo que estaba 
dacordo, retirámolos, pro cand9 
estábamos esperando polo escri-

. to, o que chegóu foron novos· ca
mións e outra vez impedimos que · 

O ALCALDE. DE 
V f GD. SR.. PICfltR , 
COM UNICA A 
Méf/L'.A ;)UNS 
APARATIÑO S ... 

descargaran . Entón , volvemos 
colocar os carteles e ahí quedarán 
hastra que fi°rme o papel». 

BOLSAS NOS PASEOS 

Tras do novo intento fallido de 
-descargas, esta vez en Valladares, 
a recollida funciona a .medio r~n '" 

-demerito, polo que pouco a pouco 
as bolsas van enchendo as acei
ras. A saf da complícase cada vez 
máis. A solución proposta polo Al 
calde e o Gobern'ador Civil aos ve
ciños de Matamá, consistente en 
reabrir por tes meses o vello ver
tedeiro, coa garantía de que ente
rrarán todas as mañás o que de
positen ás noites, «utilizando todos 
los ·medios téenicos y humanos 
dísponibles» e a· posterior dona
ción do vertedeiro ao pobo de 
Matamá «en compensación a to
do lo que sufrieron», foi rexei tada 
pola Asamblea de veciños. «Moita 
teoría e moitas promesas escoita
mos durante anos, mais somentes_ 
dende que fixemos os piquetes. a 
mediados de Xaneiro. estamos 
seguros de que non nos engaña 
naide». «Respecto a que nos do
narán o vertedeiro, agradecémolo 
sinceiramente, figúrese, toda esta 
parte era comunal. é .decir, de 
sempre foi do pobo de Matamá». 

O problema, que df a a día vai 
agravándose, según as opinións 
máis xeneralizadas, é producto da 
falla de previsión e irrespon.sabili
dade d.a C9rporación, que agora 
terá que utilizar métodos moi suti-

. les pra que os veciños de algún 
barrio queiran sacalos do apuro 
autorizando ser invadidos por tan 
molesto vecifío. " 

B·RU 
Distribuidor 
FERRETERIA-
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Nerviosamente, quita e pón os lentes este home· de 
65 arios, que fol falanxista, participóu na División 
~zuf e hoxe defínese ~entro dun vago .socialismo. 

Na universidade ·non pasóu oe vicedecano -«nin 
rector nin cara/los»- e non está ·dacordo coa chuvia 
de Santiago. Enchese de falar da· unidade europea; 

_ «Non galego, -entre ca.talim e madrileño e é a personificación desa unidade ·-«se " 
puñetero historiador», é 'Catedrático na Univer~idade. vou a Austria, a Hungrla, a Francia ou a Italia, síntome 

na casa»- e parece que pra él o mundo Botárono do Ateneo Madrileño por faHa 
de pago cando o Opus 

sé fixo cargo del -negueime a pagar 
a cuota»- e na vida militar non pasóu de cabo. 

é únicamente Europa. 
Estudioso da superstición e da prehistoria, 
Carlos Alonso del Real é un admirador de Dubcek. 

CARLOS ALONSO DEL REAL 
da unidade europea á superstición galega 

Vostede tivo unha traiectoria 
polf tica moi varia.ble ... 

A toda a xente da miña xenera
ción o trauma da Guerra Civil 
marcounos pra toda a vida. E ho
xe non meé doado definirme den
de o punto de vista político. Diga
mos socialista «mei generis», mais 
pareceríame ilícito -dende o punto 
de vista ético afiliarme a un parti
do ou a unha central sindical con
creta. Digamos qú~ penso nun va~ 
go socialismo non partidista. 

· Nembargantes, vostede foi -
falanxista... · 

Naturalmente do-tipo de Hedilla 
q~e era o ém!co modo de ser so-. . 
ci~ lista· que podía ser·se 'no tempo 
do fenecido Franco. 
E ta mé n estivo na División 
Azul... 

Sí, sí. Nós, a xente da miña xe
neración, tivemos un forte senso 
da unidade europea. Eso foi es
quencido, pero, si vostede mira no 
descargo de concencia de Laín ou 
nas memorias de Ridruejo, verá 
que esto é certo. Un senso da uni
dade europea que daquela posi
blemente non fora o nazismo, que 
sempre foi antipático pra nós, 
senón o fascismo dun modo máis 
xenérico - -do mesmo xeito que 
falo dun socialismo xenérico e 
non dun partido ·concreto-. Na
turalmente fomos cornificados 
por Hitler, pero a -vontade éra cer
tamente dunha unión europea e 
tíñamos unha certa esperanza ne
la. Se eu tivera os escritos tanto en 
castelán como en alemán de da
quela verían que a base era ésta. 
O mesmo daba que a unidade ·eu
ropea se fixese nun sistema po!íti
co ou noutro; o asunto era con
querila. Entón, a loita contra o es-

«NON DECLARAR A IDENTIDADE, E A 
MENT ALIDA{)E DON' POBO DE SACRIS
T ANS» 

talinismo, contra a dimensión im
perialista do estalinismo, non con
tra a dimensión socialista, era 1.,m
ha consigna que europeos de to
das as ideoloxí as a poi aban. Natu
ralmente foi un engaf).o, foi unha 
trampa, e nesta trampa caí u mo.._ 
ta xente de boa fe. Ridruejo nas 
súas memorias esplica moi clara
mente a súa interpretación dista 
época. 

A trompa consistra en que o 
nazismo tamén era imperialis-
ta ... 

Naturalmente, era o estalinis
mo con menos bigotes. 

Vostede, madrileño-catalón, 
interesado por Galicia, qued6u
se eiqu( indefinidamente. ¿A 
qué é debido esto? 

Bueno, é que habra duas cáte
dras, unha aqur e outra en Valla
dolid. E eu preferín a de aquí por
que Valladolid, con perdón, paré
céme un Madrid de segunda divi
sión. 

E Galicia, ¿qué é dende o 
punto de vista histórico e dende 
o· punto de vista poUtico? 

E un pobo vello ... e creo _que de 
. quitado unha minoría moi reduci
da, a xerite non tén concencia cla
ra dos valores positivos do gale
ga. Esa t'eima de «nós somos cel
tas, nós somos mauros, nós so
mos megalíticos ... » e por qué non 
decir: nós somos galegas. Ningún 
catalán dí: nós somos gregos, ou 
nós somos godos, ou nós somos 
bizantinos, senón, nós somos ca
taláns. O galego é un producto 
histórico de tres mil anos; dende o 

·tempo dos megalitos sedirrientóu
. se ·unha nación galega. Entón esa 
en.quista polos ancest ros a min 
paréceme morbosa, masoquista. 
En vez de decir: nós somos gale
gas' e de aquí pra diante farernos 
tal e tal e tal e non tanto escara
bellar nos ancestros. . · 

· Cecóis seña debido a que a 
xente non se atreve a identifi
carse como galego esclusiva- · 
mente .. . 

Claro, e eu penso que esta é 
unha inferioridade sobre todo 
comparado cos cataláns. 
Volvendo ao tema da busca da 
identidade, do celtismo ... 

Si, hainos do Celta e máis do 
Deportivo. Entón, resulta que o 
pobo galega, coma todos os po
bqs do Europa, é un pobo misto, 
non hai pobos puros. Dende o 

· punto de vista somático (ffsico), 
os celtas non eran· unha raza, ha
bía celtas rubios e morenos, como 
hai socios do ' Deportivo rubios e 
morénos .. o pobo galega en prin
cipio ·é o labrego néolít ico. Apare~ 

:· can Jogo. 09 seflorés que' t'ixer:on 
. Ós :megálitos c::¡ue non sabemos 

ben q1:.1en eran. be-spóis os que. fi
xeron os petroglifos -.que coido 
que eran indoeuropeos preceltas, . 
despóis o5 celtas, lago os romanos 
e despóis os cregos. Así que falar 
de Galicia coma dun pobo esclusi
vamente celta é igual que fal-ar 
dos andaluces coma dun pobo es
clusivamente· mcuro, ou de Cata
lu nya coma un pobo esclusiva
mente grego. Certamente hal gre
gos en Catalunya, hai mouros en 
Andalucía e celtas en Gallcia, 
mais os galegas sor ' galegas e 
non vexo por qué teñen que ocul
tar que son gale.gos, é decir, 
qua son celtas. Celtas, puramente 
celtas, cecá1s hainos na illa de 
Man; mesmo os irlandeses hoxe 
están misturados cos nórdicos e a 
fala galega é unha· fata románica e 
moito máis perto do latín que o 
castelán. 

Galicici é un pobo supersiti
. cioso e precisamente esa é unha 

das súas facetas de investiga
dor. ¿Qué é a supersti~i6n? 

Eu sempre digo que non creo 
nas meigas pero haber hainas. A 
superstición é un modo de esplÓ
ré;lr e transcribir a realidade. E cer-

«O CREGO DE DOMBARTE, COMO ERA MENCIAEIRO, ERA O UNICO 
QUE PODl.A VER AOS OVNIS». 

to que tén aspect9s negativos, 
non hai duda, aspectos de irracio
nalismo e de morbosidade colec
tiva, pero tén aspectos positivos 
dende o punto de vista estético e 
poético, e mesmo médico. Efecti
vamente os menciñeiros curan . . 
Entón creo que os aspectos posi
tivos da superstición, tanto en Ga
licia coma nas outras partes, de
ben ser rescatados prá cutlura. e 
non deben ser asoballados. Os as
pectos negativos deben ser elimi
nados, non coa represión, senón 
coa educación. E, por outra ban
da, os galegas non son nin máis 
nin menos supersticiosos que ou
tra xente. As supersticións gale
gas eu penso que son neollticas, 
ou son, digamos, frailáticas. Os 
frades en Gallcia tiveron máis po
der que a aristocracia secular. Ha
bla máis mosteiros que castelos. 
A edade media configuróu o mes
mo carácter galega. O non decla
rar a identidade é a mentalidade 
dun pobo clerical e non dun pobo 
guerreiro; e dun pobo de sacris
táns, porque os frades sí declara
ban a identidade. Entón, a supers
tición galega en parte é cristianis
mo degradado e en parte é neolí
tica. Na mediciña popular hai 
moito efectismo, pero é técnica
mente certa porque os enfermos 
sanan, e tamén tén influencias da 
mediciña grega hipocrática. Por 
exemplo, colocar a pa letilla está 
no carpo hipocrático e eu creo 
que foi t ransmit ido polos frades 
dos mosteirns. E unha dimensión 
da superstición galega é unha cul
tura clásica que co t rámite dos 
frades calóu profundamente no 
pobo· galega: Creo que esto é in
teresante e a xente esquénceo. 

¿Qué nos poderío decir do 

enfrentamento tecnoloxía-su
perstici6n? 

A tecnoloxla enxendra a súa 
superstición: ovnis... E un erro 
grande ·por parte dos estudosos 
do século dazaoito; penso, por 
exemplo, en figuras tan simpáti
cas como Feixóo ou Sarmiento. o , 
creer que a ciencia é a maior su
perstición. A ciencia enxendróu a 
sua superstición. Esto é suma- . 
mente grave. Toda esa literatura 
seudo-científica, «Ü retorno dos 
bruxos», «Ü misterio da illa de 
Pascua» e toclas esas caralladas ... 
é pior que a superstición anterga 
porque a superstición anterga é 
máis inocente, máis de boa fé, e 
esta nova superstición é máis pe
ligrosa, moito máis peligrosa. Así 
como na Edade Media se decf a 
que despóis da cruz atópase o de
mo, despóis da superstición cien
tífica atópase o Hitler. Non es
quenzamos que Hit ler predicóu 
unha teoría científica ... o racismo, 
etc. 

Os galegas tamén presumi
mos de bruxería ... 

Certamente, os galegas presu
men de bruxería e comparados 
cos vascos, nada. A lnquisici"ón 
somentes queimóu duas bruxas 
en Galicia, ·unha das cales era es
pía portuguesa; ment~as, en Eus
kadi queimóu cento cuarenta ou 
cento cincuenta. A bruxería er~ 
máis forte en Euskadi que en Gali
cia. Non sei por qué os galegas 
presumen de bruxería cando po
dían presumir ben de menciñeiros 
que esto é positivo e sí que neste 
aspecto de menciñeiros Galicia é 
un pobo part icularmente rico. Pre
sumir de bruxas tendo menciñei
ros paréceme un erro grande, un
ha especie da masoquismo colec
tivo. 



NACIONAL 
• A Golada tamén vive da sua feira 

MANOEL BATAN 

Na encruclllada das provincias 
de Coruña, Lugo e máis Ponteve
dra, nos mlolos xeográficos de 
Galicia, atópase unha viliña cati
va, capital do axuntamento que 
leva o seu nome. E unha vila que 
non vén de vello como poidera ser 
a sua veciña de Melide, a vinte 
kms. pasando o Ulla, ou que tam
pouco tén a sona e o proveito da 
outra capitalidade xudicial da bis
barra, Lalln, a dazaséis kms. O 
certo é que, pesle a todo, silencio, 
nugalla, esquencemento ou non 
sab r, esta vila sigue mantendo a 
sua f ira dende hal agora cento 
noventa anos. Arrodeada polas 
terras do Deza, Val de Cñmba e o 
alto Ulla, consegulu manter nos 
ctías doce de cada mes unha 
constante de prestixio onde sem
pre vifieron xentes de perto e de 
lonxe a mercar e a vender todo 
canto a torra, o gando e máis o 
tempo iban criando ó longo dos 
invernes, das primaveras, dos 
vrnns m6is o outono. 

A historia da f Ira da Golada 
data aló do ano 1788 en que o 
o cribano don Ramón Barrio de 
Losada a trouxera dos Chaos de 
Aién, parroquia das Trabancas, a 
carón do monte Farelo que está 
nunha vagoada de agros a centeo. 
Naque! ano púxose o pedron de 
Constitución da Golada. que da
quela levaba o nome de «Xurisdic
ción de Ventosa e Borraxeiros», 
pedrón que afnda hoxe se conser
va enteiro e asentado na sua pri
mitiva orixe. Pre adecentar a feira 
fíxose entón un valado circular do 
que están en pé algúns metros 
que sirven de lindeiro a hortas e 
solares. Erguéronse os pendellos 
que alguén dixo prehistóricos (?), 
pra se acocharen do fria e máis da 
choiva os tendeiros; ben logo 
moitos deles pecháronse a xeito 
de casupas e alf xantóuse sempre 

dende hai uns anos a voltas coa 
sua feira, xestionando, esixindo e 
denunciando aqul e acolá os ln
treses alleos d~ facer que a feira 
do doce morra en proveito de 
quén (?). Moitos pensan que Lalín 
está zugando máis da conta; ou-
tros, que se nos fan todo esto é 
porque nós deixamos; e os máls 
cu lpan aos caciques que sempre 
mangonearon, de facerlle 6 caldo 
ás outras vllas da blsbarra: «ternos 
ben claro pra qué val 'servir a pista 
que s está abrlndo dende Vento
sa por Gurgueiro de cara Lalfn, 
mais non pasará coma coa felra 
d Brántega, ternos collido xa bós 

scarmentos». ¿ Solucións? «Pois 
qué solución vai haber máls ca fa
c r o que tiña que estar feíto den
de h 1 t mpo, o recinto pecho e 
cub rt . coas condiclóns en que 

t(ln montados moltos outros 
qu nunca tlv ron tantos merece
m ntos coma o noso». «Estas 
cousas hai que sabelas pedir ... » 
Xa stomos cansos de mandar es
critos a un lado e a outro, sempre 
pola no a conta. o axuntamento 
nunca fixo nin fal nada, mire - e 
vai sacando as copias dos orlxl
néis -éste mandámosllo ao Go·· 
bernador de Pontevedra, 28 de 
xu lio do ano 1973: no doce dese 
mes entraron na feira máis de mil 
duascentas cabezas de vacuno, 
vendidas todas pra diferentes zo
nas do Estado; este outro man
dóuselle ao Conselleiro Provincial 
do Ministerio ·de Agricultura, 18-
7-73; e ésta máis, 19- 7-73, ao al-: 
calde da Golada, brindándolle a 
colabouración de tódolos veclños 
e parroquias nas xustas reivlndi
cacións que entón e máis agora 
seguimos a ter e a esixir; sempre 
contamos coas axudas e os Infor
mes dos Veterinarios, por exem
plo, ternos os datos da venda na 
feira do agosto do ano 73 e máis 

o pulpo e bebéuse o virio; din os 
vellos que pelas canellas dos pen
dellos se paseaban na hora cediña 
da tarde as mellores mozas da 
bisbarra e os homes andaban de 
papóns de banda a banda gozan
do e rindo no paseo. Foi de sem
pre das catre mellores feiras de 
Galicia, feiras que tiñan todas un 
xeito popular e festeiro, dla sinala
do pra citacións ou prazos e con
tratos. Pasa por ser das milloriñas 
do gando de vacas e becerros, 
deixando que a de Monterroso le- lli 

vara o adianto na de gando daca- ~ 
balo. ~ 

lli ~ 

Os veciños da Golada, e con Ctl · 

as cifras da feira do outono deste 
.ano pasado, 77; na do 73 vendé
ro'nse 1.100 cabezas de· vacuno e 
1 .300 de porco, na do 77, o volu
me destas vendas víuse af nda su
perado, en 1 .200 de vacuno e de 
porco non se rexistraron por estar 
pechas pola . peste; pensamos 
pois, que ésto non vai a menos e 
que os veciños ternos a obriga de 
remexer onde sexa deica atopar 
unha solución que dunha vez por 
todas deixe ben claro que nós 
sempre quixemos adecentar a fei
ra e, se non se fixo, hai que botar
lle a culpa a quen a tén». 

Comprobamos a amplit~de do 
sitio garc,:lado á venda do vacuno. 
«A dos porcos ben podfa estar alf, 
facendo un peche, pero df n que 
non hai cartas». Oeclmoslles, qué 
pasa cos pendellas; «vanos espro
plar e xa se corre a voz de que co
mo tampouco tañen cartas, dará
sel les en troques un ter~eo eiqui», 
«eso, eso ... e se din que non ato
pan sitio, ¿por qué se está ven
ciendo éste en parcelas? «A xente 
anda con presa, coma se o tempo 
pra atapar solucións se lles bota
se enriba. «Veña, veña con nós alí 
e verá que sobra espacio, ou por 
detrás daquela casa ou moi ben 
se podía aproveitar xa éste de_ ve- , 
llo, que non é de_ ninguén ~áis ca 
dos veciños, xa que ternos por es
crito a sua donación prá feira». 

Nas laxes do que eles chaman 
seu, vénse moricos de pedra pica
da que asegún nos dixeron vai ~er 
pra adecentar a plaza de baixo e · 
máis a rúa Nova. «Tiña que estar 
feíto dende o 74, xa ve, tOdo vai · 
con retraso ... » Dámoslles a nosa 
palabra de vir comer o pulpo un 
doce, nun dos pendellos da rúa da 
Parranda ou da Constitución. 
«Pois veña, os pendellos que os ti
ren, pero a feira ... ¡non!» 

eles os das parroquias, andan VAi PRA FEIRA, VEN DA FEIRA, vou A FEIRA ... 

A loita dos minusv61idos pola 
sua int•g~aci6n social. 

DANIEL -de Fene e bisbarra, encamiñada a 

O número de disminuidos físi
cos na nosa nación é tremenda
mente alto, afirmación que non 
debe sorprender a ninguén que 
repare mínimamente n_as condi
clóns «case terceiromundistas» da 
nosa sanidade, que fan que doen
zas fácilmente combatibles cunha 
mediciña preventiva -se convirtan 
en doenzas endémicas ou causan
tes de minusvalías, valía como 

. exemplo a polio. 
A pesares do grande número 

de minusválidos esistentes en Ga
licia, sobre todo no agro, a ideolo
xía paternalista e caritativa fo
mentada polos organismos crea
dos no fascismo, atribuindo a mi
nusvalía a causas sobrenaturáis, 
«Dios lo quiso así y qué le vamos 
a hacer ... », impedíu a sua toma de 
conciencia de cara a unha reinser
ción social e a unha integración 
total nunha sociedade que os 
marxina con barreiras e trabas de 
distinto signo. 

Noustante, a toma de concien
cia das clases populares, os avan
ces sociáis e culturáis das mes
mas, están servindo de base pra 
que este sector secundarizado e 
marxinalizado tome conciencia 
por sí mesmo e se estefia orgai
zando de cara ao nacemento .dun 
movemento encamiñado a con-

. querir a sua integración social. 

SUPRESION DAS TRABAS 
ARQUITECTONICAS 

Neste senso vai dirixida a loita 
emprendida polos minusválidos 

suprimir todas aquelas barreiras 
arquitectónicas que impidan ou 
dificulten o acceso a edificios pú
blicos (axuntamento, hospital, far
macia) como c~ntros da vida co
munitaria, de cara a conseguir a 
_integración na mesma. Ao ter co-
nocemento da construcción dun
ha nova casa consistqrial, os mi
nusválidos de Fene acudiron a ver 
a maqueta, que presentaba as 
mesmas barreiras arquitectónicas 
coas que se ºenfrentan os minus
válidos en todos os edificios -pú
bli~s de Galicia, sin que deica es
te intre ninguén. dixera nada. 
Diente desto, presentaron un fato 
de esixencias mínimas que debe · 
reunir o novo axuntamento e que 
deben ser estensibles a todos os 
edificios que se fagan de agora en 
diante pra reducir as barreiras 
coas que se atopan diariamente 
os minusválidos galegas. Son as 
seguintes : 

a) Que o acceso aos edifici9s 
non teña escalóns e en último ca
so dispoña dunha rampla con in
clinación inferior ao 30%. 

b) Portas cunha an9hura supe
rior a 70 cms. e abatibles nos 
dous sensos. 

b) As escaleiras de acceso ás 
plantas principales, que normal
mente constan de grandes pel
d~ños, terfan de ter peldaños de 
menos de 20 cms. e dispoñer de 
pasamáns axeitados. 

d) Ascensores con capacidade 
dabondo pra unha silla máis duas 
persoas. 
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Galicia - Estado Espaf\ol 

AS DIFERENCIAS CUANTITATIVAS 
SON ESTRUCTURAIS 

Ténie escrito que o Estado Espaftol est6 nún· 
ha fase preestadf stica, e non sin raz6n, por m6·l1 
que cilgunhas lagoas se valan cubrlndo pouco a 
pouco. SI esto 6 certo pra o Estado Espaftol, 1er60 
tamén por forza pra Galicia, xa que as estadfstl· 
cas adoitan elaborarse a nivel global e asisten 
dificultades obxetivas pra dl1tribuir a nivel gale
go datos que somentes est6n dispofUble1 a nivel 
estatal (actividades non ubicables, determina
ción da residencia do axente econ6mico, etc.). 
Nótese, adem6is, que esta distribuci6n territorial 
tender6se a facer en base a algón Indice conoci
do a nivel provincial que se aplicar6 proporcio
nal mente ó magnitude global que se pretende 
desglosar, co que se ignoran as diferencias inter
provincióis que esisten dentro dunha mesma ac
tividade económica, pra recoller somentes as 
que son imputables 6 diversa composici6n inter
na das economías provinci6i1. Polo dem6is, a 
única unidade territorial estad(stica '\ue esiste, a 
provincia, resulta desaxeitada por multiples con
ceptos como unidade estadfstica. 

Pro a causa non remata aquL A peculiar morfo
loxía socioeconómica de Galicia ás veces non é en
caixable nos conceptos que utiliza o «Instituto Na
cional de Estadfstica»; matfnese no moi peculiar há
bitat galego e as estadfstlcas de poboación corres
pondentes, na maneira en que se definen determ·1-
nados cuttivos, .tales como as plantacións de frutáis, 
etc. Acontece ademáis que, como norma xeral, son 
precisamente os sectores estadísticos máis atrasa
dos os que resultan máis relevantes pra entender a 
estructura económica de Galida: é o caso de todo 
tipo de cuantificacións en relación cos traballadores 
autónomos e máis en concreto cos autónomos 
agrarios ·(¿ cántas mulleres traballan no naso agro?); 
outro tanto acontece ca estimación da producción 
gandeira, sen dúbida a menos fiable dentro das es
tadísticas correspondentes ao sector primario. A 
propia valoradón da producción agraria plantexa 
problemas delicados, dado que aínda persiste un al
to nivel de autoconsumo; e dentro da industria, a 
construcción, de tan grande importancia relativa en 
Galicia, é a máis vulnerable a estas efectos ... 

O panorama estadístico non é, pois, esperanza
dor, inda que a algunhas fallas se lles vai poñendo 
amaño. Con todo, máis vale traballar cos datos asis
tentes que non facer nada sempre que señamos 
conscientes das suas limitadóns. Así, por exemplo, 
entendemos que as deleznables estadísticas de sa
larios que elabora o I.N.E. carecen de valor pra Veri
ficar comparacións interprovinciáis nin siquera co
mo . meros puntos de referencia. 

bos traballos estadfstico's con proiección terrt
torial elaborados pola iríidativa privada, son dignos 
de menci.ón o «Anuario del Mercado Español» de 
Bcfo·esto (traballos interesantes e pouco esplota
dos),-a «.Riqueza Nacional de España» da Unive.rsi
dade ·Comerciat de Deusto e o xa dásico estudio do 
Bañéo ae Bilbao «Renta Nacional de España Y su 
distribución provincial», apareciCto por píimeira vE:lz 

hi$torias de esmagados 

RAMON L. SUEVOS 
referido ao ano 1957, con periodicidade irregular 
en anos seguintes, e con carácter bianual dende 
1967. Hai poucos días, vén de-presentarse o estudo 
correspondente ao ano 1 97 5. 

Os traballos do Banco de Bilbao teñen, af nda 
hoxe, unha fiabilidade moi relativa, xa que, polas 
razóns que apuntamos anteriormente, as estadísti
cas de base de que parte e· as imputacións que 
efectúa son, en ocasións, cuestionables. Manexa 
.fontes heteroxéneas, abonda en cálculos híbridos e 
datos obtídos residualmente. Non queda claro o seu 
tratamento da propiedade agraria absentista, cues
tión importante prás provincias latifundistas e outro 
tanto acontece cas transaccións entre as casas ma
trices e as suas sucursáis ... Naredo chegóu a afir
mar: «Eu fiaríame máis dos datos de poboación que 
da renda provincial», o que pra Galicia emigrante re
sulta ben significativo. 

Con todas estas salvedades, tanto máis nece
sarias canto que é este o informe comúnmente utill
zado nos traballos xornalfsticos de divulgación, pó
dense espigar algúns datos referidos á economía 
galega e obtidos pola agregación das catro provin
cias, non sin antes sinalar que o análisis global a n~
vel de todo o Estado Español amasa un proceso de 
concentración espacial a todos os niveles: poboa
ción, producto, renda absoluta e renda por habitan
te. O único novo respecto ao informe anterior, é 
que tamén se concentra a renda por habitante, esto 
é, que os movementos de poboación foron incapa
ces, no bienio 74-75, de neutralizar a disparidade 
nas tasas de crecemento provincial da renda abso
luta, un plazo demasiado corto pra tirar ningunha 
conclusión. Agardemos, pra un análisis temporal en 
profundidade, á publicación d_as series homoxéneas 
de renda provincial dende 1955, que tén prometido 
o Banco de Bilbao pra este primeiro semestre do 
ano 1978. · 

O contraste ·entre os dat.os gal egos e os corres
pondentes a nivel estatal é, as máis das veces, im
portante. En Galicia, pouco máis do 40% da poboa
ción activa é asalariada, contra cifras superiores ao 
70% a nivel do Estado Español (incluída Galicia), o 
que pón de manifesto a diversa ponformación so
cioeconómica dos dous colectivos. O desglose por 
sectores é espresivo: resulta que por cada 100 tra
balladores autónomos, hai 2,3 asalariados no cam
po galego (contra un 40% no resto do Estado Es
pañol), co que se prosigue unha tendencia á reduc
ción absoluta e relat;va da man de obra asalariada 
no noso agro, sintomática de que non estamos a 
asistir a unha penetración directa e masiva do capi
tálismo no campo, senón máis ben, como amasan 
outros índices, a unha consolidación do capitalismo 
sobre unha agricultura familiar en transformadón, 
que hon en destrucéión. Un dato curioso, o número 
de empregados asalariados no sector pesqueiro ga-

· 1ego -cáseque trtplica o número absoluto de .asala
ria~os agrfcolas. ·E de salientartamén que os asala
riados na industria · galega absorben un 1 8% do em
p-rego -total (33% a ni\lel de Estado), mentras que os 
trabalfadores por conta propia na agricultura totaH-

zan o 45% do emprego total (sendo o dato respecti
vo pra o Estado Español dun 12%). A tasa de activi
dade (poboación activa/poboación total) é en Gali
cia dun 4 7% (1 dez puntos por riba da media esta
tal!), ou seña, que en Galicia traballan moitos máis 
vellos e nenos que no resto do Estado, senda de 
destacar que as cifras correspondentes a Lugo e 
Ourense chegan ao 53%. A cifra de parados suma o 
10,6% do emprego asalariado, contra un 7,8% pra 
o total do Estado Español. Nembargantes, as pres-· 
tacións percibidas por desemprego suman somente 
o 3, 1 % do total do Estado Español, senda así que o 
número de parados en Galicia representa o 7,4% do 
mesmo colectivo. 

A productividade (producción/emprego) sigue a 
ser moi baixa relativamente (o 61 % da media esta
tal, chegando na agricultura ao 38%) . Non é de es
trañar que as productividades relativas presenten 
grandes disparidades intersectoriáis, en concreto de 
1 a 5 ( 1 a 3 son os datos correspondentes a nivel 
global do Estado Español) e, en Ourense de 1 a 8,4. 
Esto quere decir, por exemplo, que na provincia de 
Ourense un traballador na industria produce 8 ve
ces máis que o labrego medio. Enténdese así que a 
participación das rendas mistas (autónomos) na 
renda total seña, a nivel galega, a mitade do peso 
porcentual dos traballadores por conta propia no to
tal (30 e 60% respectivamente), o que é un índice 
de cal é a situación real de moitos «propietarios» 
galegas. Por certo, que os datos de poboación que 
facilita o Banco de Bilbao engloban indiscriminada
mente «empresarios» e «trabajadores autónomos». 
1 Como o réxime da SSA 1 Polo mesmo, inda que es
tes datos deben tomarse con suma cautela, as ren
das do ·capital representan a nivel de Estado o 
12, 1 %, contra o 10,6% a nivel ga~ego, da renda to
tal, en tanto que o capital esplota a nivel de Estado 
ao 70% da poboación activa contra un 40% en Gali-
cia. 

Se a renda «per cápita» chega a ser en Galici-a 
as tres cuartas partes da estatal, é a base de incre
mentar a tasa de actividade, e se as diferencias en 
Renda Dispoñible son aínda inferiores é palas re
mesas dos nosos emigrantes, que repr.esentan un 
5,6% da renda dispoñible galegu frente a un 1,2% 
pra o resto do Estado, chegando en Ourense ao 
13%, co que se configura no interior de Galicia un
ha economía de nenos e xubilados moi dependente 
da emigración, e iso sin contabilizar as remesas que 
mandan os emigrantes «interiores», afincados no 
Estado Español; é de reseñar que as prestacións 
procedentes da «Mutualidad Agraria» percibidas en 
Galicia son o 1 3% do total, en canto que a cifra de 
autónomos agrarios do Estado Español radicados 
en GaHcia ronda o 300,..6 (20% si incluímos -tamén ao 
proletariado rural). 

En fin, as máis das veces as diferencias cuanti
tati"vas entre Galicia e o resto do ·Estado Español 
son de tal magnitude que compre interpretalas co
mo o que efectivamente son: o renexo dunhas es
tructuras cualificativamerite dife·rentes. As estructu
ras do · capHalismo cólonial. 

Por X. MARIN 
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A PEORA DE SANTA BAIA RECUPERADA DAS MANS DOS PARENTES DO CREGO MOR-
TO, E CUSTODIADA POLOS VECIÑOS, QUE TEÑEN MEDO DE PERDELA. A SUA ORIXEN «O CREGO DE LOÑO DIXONOS QUE PERDONASEMOS AO NOSO CREGO, XA QUE «UN FALLO TENO CALQUERA», PERO A NOS 
E CONFUSA, AINDA QUE PROCEDE DA VELLA IGREXA ROMANICA. UNHAS INSCRIP- CANDO NOS CONFESABAMOS, O CURA DECIA QUE «NO HAY PERDON SIN RESTITUCION», ASI QUE CANDO NOS DEVOLVA O 
CIONS ILEXIBLES RODEAN A PEORA. «SANTO» QUEDA PERDONADO, PERO QUE SE VAIA A OUTRA PARTE». 

As igrexas vanse quedando sin santos, sin os mellares santos, sin 
obxetos artísticos, debido á inxenuidade algunhas veces, e á busca de 
lucro as máis delas, de cregos que dispoñen dos bens da parroquia. 

Son moitos os comerciantes de antiguedades que sin os máis 
mínimos escrúpulos percorren Galicia á busca de obxetos que 

máis tarde serán revendidos fora do país a precios insospeitados. 
A contabilidacle ec lesiástica evita sistemáticamente dar publicidade sobor do 
seu pntrimonio, a;nda que no seo da mesma haxa actualmente correntes que 
critiqu n abertamente a posesión máis ou menos «capitalista» de riquezas pala 
lgl si Hox en Ga llcia é imposihle dar datos, especialmente nas curias de 
Lugo üurens , so or do patrimonio artístico da mesma, que son patrimonio 

importante da nosa cultura que a lgrexa garda, e dos que tén que ciar 
conta. Non semente asume a lgrexa un deber de custodia ao servicio da 
sociedade, tamén é responsable diante nosa dunha administración razonable. 
Os casos recéns de vendas de obxetos de gran valor artístico que unhas 
veces son reconocidas como tales e outras son atribuídas a «roubos» 

vulgares, poñen en evidencia a necesitjade dun control eficaz sobar dun 
patrimonio artfstico que é de todos. A perda do patrimonio artístico do 
noso pobo, unha mala custodia ou unha venda criminal son actos dos que 
a xerarquía e oficiáis teñen que responder sin vanas apelacións ao 
autoritarismo episcopal que se autoconsidera, con certa frecuencia , señor 
absoluto de vidas e facendas. 

O PATRIMONIO ARTISTICO E DE TODOS 

Dous f ltos puxeron outra 
vez de actu lidade o roubo e o 
obondono que padece o noso 
patrimonio artístico; en Duxa
me, ao pé de Portodemouros, 
tras cinco anos de rodeos e 
evasivas, os veciños enterá
ronse de que o crego lles ven
dera a imaxe do seu patrón 
en trescentas mil pesetas. En 
Santa Baia , Rodeiro, á morte 
do cura os parentes desvalixa
ron a rectoral, vendendo has
tra o hórreo. Somente a pre-

A PARTE SUPERIOR DA FONTE BARROCA 
DA IGLESIA DE SAN RAMON, ESTA NO 
XARDIN DUN CHALET DE CEMENTO A 
VEIRA DA CARRETEIRA. XUNTO DELA, 

UNHA PIA BAUTISMAL E ANACOS DUN 
aitJCEIRO. TODO ELO «DONADO» 

POLO CREGO. 

As igrexas vanse quedando sin santos ... 

s1on dos veciños permití u re
cuperar unha antigua pedra, 
anterior ao século X, perte
cente á igrexa vella, e que da
ta posiblemente do prerromá
nico. O seu valor monetario é 
tamén moi alto. 

A imaxe de San Miguel de 
Duxame, de orixen filipino, re
presenta ao santo apuñalando 
ao cierno , é unha composición 
feita en marfil que supera os 
40- 50 kilos e cuio valor é in-

calculable. A imaxen xa tiña 
precedentes, pois fora rouba
da, coa participación do cura, 
e recuperada, polo mesmo, 
despóis de ser vendida por 60 
pesetas en Santiago; era o 
ano 31. Dende aquela, o celo 
dos veciños sobre da protec
ción da imaxe foi maior, en
cargándose o respectivo sa
cristán da sua custodia, hastra 
que o cura don Ramón Mon
tero decidíu levala prá sua ca
sa. Dende entón, xa ninguén 

puido vela. · 

Na mesma parroquia teñen 
desaparecido un total de seis 
imaxes de menos importancia, 
e unha fonte barroca de gran 
interés estáse desfacendo· 
mentras a súa parte superior 
«loce» no xardín dun chalet de 
cemento, á veira da carreteira, 
xunto cunha primitiva pila 
bautismal, todo elo «donado» 
polo crego. 

En Santa Baia, a pedra re
cuperada formóu parte, hastra 
que se soupo do seu valor, 
dun muro da fonte. A don Jo
sé Otero chegaron a ofrecerlle 
hastra trescentas mil pesetas, 
e facerlle unha· pista deica a 
igrexa. O crego non cedéu ci
cáis porque había pouco que 
desaparecera a imaxe da Vir
xe do Rosario, ao parecer rou
bada. 

O interés dos veciños 
sobor da pedr?, ao ver o des
valixamento dos parentes do 
crego, que ch.egaron a subas-. 
tar os aparellos de labranza, a 
instalación de auga, así coma 
o hórreo da rectoral - que si 
ben fora encargado polo crego 
é de super.ar que cos fondos 
da parroquia, fixo que devol
veran a pedra que según eles, 
nun principio, donarán ao Mu
seo de Pontevedra. 

COMUNIQUE A «A NOSA 
TERRA» AS DESAPARl
CIONS E DETERIORO DE 
OBRAS DE ARTE QUE 
COÑO ZA. 

A Nosa T erra estó a fa
cer un amplio «dossier» 
informativo sobor do rou
bo do patrimonio art(stico 
galego, cida.de a cidade, 
vila a vila, parroquia a 
parroquia. Por eso pedi
mos aos nosos lectores 
que nos manden todos os 
datos que conozan · encol 
.do tema e que, unha vez 
verificados, servirón de 
base ao noso traballo. 

COUSAS COMO ESTA FORMAN 
PARTE DO NOSO PATRIMONIO AR
TISTICO. CONSERVEMOLAS, SON 
PARTE DA NOSA CULTURA E PER-

TENCEN AO POBO GALEGO. 
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TRAFICO DE CASAS 
Hipotecar media vida polo dereito a unha vivenda digna 

FERNANDO FRANCO 

Oisque·a lei é igual .pra probes e ricos. Pero o certo é que 
estes últimos teñen moitos medios pra esquivala. As prisións 
que o sistema capitalista tén pra correxir as «desviaci6ns so
cióis» non acollen móis que aos parias, aos probes ou marxi
nados que cometen delitos. Pero a(nda ternos que atopar es
peculadores, polfticos corro~pidos . ou defraudadores do fis
co. Porque os oligarcas - _cos seus asesores pagados- poden 
conocer as limitacións e sutilezas da lei, e utilizalas no seu 
proveito. Cometer infraccións sigue sendo rentable afnda 
que poñan unha sanción·, e pra exemplos, o mundo da cons
trucción: un sistema tlpico no que moitos se teñen enriqueci
do amparados no «liberalismo» do sistema e na ignorancia 
do ciudadano. Fálase do dereito a unha vivenda digna, pe
ro os únicos dereitos que n6s conocemos son os dos que trafi
can con elas. 

Falar dos Arbones en Vigo é falar dunha potencia 
económica na cidade, cun volumen anual de movemento de . 
capital duns dous mil millóns de pesetas, asegún algunha 
fonte. Un capital que se nutre da construcci6~ de edificios, 
promovéndoos en réxime de comunidade, e que tén como 
clientela móis sólida aos emigrantes galegos. Poñerse en
frente dos Arbones en Vigo -Juan e Rodrigo, que o terceiro 
irmán, presidente do Celta, vai por, outros camiños- é me
terse en terreo escorregante, porque o capital pode as veces 
máis que a mesma verdade. Pero informar da sua maneira 
de 1raballo, da sua maneira de acumulación de capital, é ta
mén poñer en evidencia a situación xeral dun sector no que o 
fraude parece ser o alimento cotión, a costa de todos eses 
ciudadanos que cando mercan unha vivenda fano pagando 
cunha hipoteca de media vida. 

O MONTAXE 
DOS ARBONES 

Os Arbones son o exemplo 
representativo do que foi o 
medre baixo do franquismo e as 
suas corruptelas, partindo de 
cero hastra chegar á consoli
dación dun pequeno imperio a 
nivel provincial. Empezar tra
ballando sen acougo pra con
ve rtirse despóis nuns espertos 
na obtención do másimo be
neficio coa mínima inversión. 
Ao ir quedando atrás unha 
época na que a represión a to-

«ARBONES. S. L.11 
Snntn Mnrta. 5 
VIGO 

\'igo. 

t\l uy ~c-ñoras mios : 

dos os niveles fixo de pantalla 
protectora e tranquilizante dos 
especuladores, os Arbones 
atópanse con que algunha co
munidade de veci:ios que se 
consideran enganados por 
eles non está disposta a pasar 
polo aro e movilizóuse legal
mente, aínda que non· sen 
atrancos. Xa houbo quen tivo 
que andar varios abogados da 
cidade para conseguir ún que 
aceptara a súa denuncia con
tra os Arbones. Mesmo un no
tario negóuse a actuar cando 
lle foi solicitada a súa inter-

Co n r e lnctón n tns obras d co nstrucción llevadas a cabo en al Edificio 
Nucstr-:. Señorfl tle Ja Franqu e iru n. 0 12, ubicado en Jns calles Conde de 
To rr"·Ccdcirn y Snntn Marta. 

A¡i-rndozco muy ·sincer amente In bµenn terminación del Piso en el i~te
r ior. como In terminación del Ecliflcio en conjunto interior y exteriormente. 
.lf C'I perfecto ncabndo. nsi como también la realizada en ol Apa r camien t o y 
Cunrto Trustero dilifnno del mencionado I nmueble. Estand o conform e en to
U<l y n_o te~icndo nndn que reclnmnrle por ningún concepto . 

Atontnmentc les saludo, 

Fdo. 

vención: «Estoy a punto de re
tirarme y no quiero problemas 
con Arbones», dín que dixo. 

O montaxe é inmellorable: 
Os «Arbones, S. L» semente 
actúan como administradores 
dos edificios que promoven en 
réximen de comunidade, co 
porcentaxe de «premio» co
rrespondente, un dez por cen
to do presuposto total. Pero 
non están soios: fortemente 
interelacionada con eles está 
outra sociedade, Demetrio 
Alonso, S. L. que é a que cons
trúe os seus edificios. O certo 
é que aínda que non actúe co
mo vendedor, como adminis
trador <<Arbones, S. L» tén uns 
Estatutos que lle confiren po
deres xuríc:cos igual de amplí
simos, e que son precisamente 
os que lle sirven pra manipular 
·a inxenuidade e boa vontade 
do comprador, a costa dos 
seus aforros. 

Nestes estatutos resérvan
se o dereito de elevación (moi 
lucrativo en caso de cambio 
de zonificación); as medianei
ras; un dereito de opción sobre 
os locáis e baixos comerciáis, 
podendo pagalos a razón de 
catro mil pesetas o metro ca
drado, cando o seu valor co
mercial anda arredor das trinta 
mil pese,tas. Conclufndo ¿ é 
que pode estar mellor pagada 
a sua laboura como adminis
trador, e sempre trabaltando 
con diñeiro al leo? 

O proceso é iste: Demetrio 
Alonso, o se.u áiscreto conso
cio, merca o solar e véndeo 
aos corpropietarios, que busca 
Arbones. Aos beneficios de 

VELAIQUI UN ESTRANO ESCRITO DOS QUE ARBONES s. l. LLE DA A FIRMAR AOS PRO- venda engádense despóis os 
PIETARIOS ANTES DE ESTES FACERSE CARGO DO PISO. DESPOIS SI HAI PROTESTAS, E da construcc1·0· n, 1"nclu'1ndo as 
PROTESTAS HAI DABONDO, O TESTO FIRMADO «FACILITA» AS COUSAS .•. 
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marxes comerciáis que lle per
miten a compra de materiáis 
en grandes cantidades, e as 
posibles defraudacións de cali
dade dos mesmos, que sem
pre sae a relucir nos pisos. 

COMO ENGAÑAR 
AO EMIGRANTE 

O embauque xa comenza 
cando fai unha suxestiva pu
blicidade no estranxeiro entre 
os emigrantes. Por exemplo, 
un futbolista famoso mercan
do un dos seus pisos. Cando o 
traballador decide invertir os 
seus aforros, danlle a firmar un 

_documento privado. Nunha 
das suas cláusulas, a segunda, 
afírmase algo que case nunca 
acontece: que o firmante 
coñece o contido dos devandi
tos Estatutos da comunidade, 
que os acepta e que recibe un
ha copia deles. A partir de 
aquí, e dada a amplitude de 
poderes que lle conceden ao 
Administrador eses estatutos, 
o comuneiro está nas súas 
man s. 

Un exemplo é a comunida
de de veciños «Virg~n de la 
Franqueira», formada por va
rios bloques de vivencias na 
rua Torrecedeira, rua que máis 
ben parece un feudo dos Arbo
nes. Moitos dos seus propieta
rios, que pagaron a maior par
te das súas vivencias aínda an
tes. de que estiveran remata
dos e que se cansaron de es
perar pra entrar nelas, déronse 
canta ao fin de cómo foron 
meros instrumentos de renta-
bilidade. · 

No número doce fallan 2 1 
plazas de garaxe, aínda que 

moitas delas lles foran xa ven
didas e adxudicadas. No nú
mero trece, vendéuse un sép
timo piso cando nin siquera 
esistía. Os do número once 
pensan que lles fallan mil 
douscentos metros cadrados 
no seu solar ... Polo que se reti 
re a deficiencias na construc
ción, hai unha acta notarial na 
que se recollen daños e defec
tos de construcción graves en 
55 pisos dun dos edificios: 
parquets, humedades, portas 
que non encaixan, interfonos 
que non funcionan por defec
tos de montaxe ... 

Os recibos de cobro pare
cen estar presididos pola idea 
de conseguir pesos a catro pe
setas, baseándose en tácticas 
contables moi sutiles: enume
ración de gastos ambigua, in
crementos dos presupostos 
non clarexados dabondo .. . Xa 
houbo quen tivo que pedirlle 
aplazamentos nos pagos, ante a 
incapacidade de poder asumir 
inesperados aumentos. 

Falar dos Arbones non é fa
lar dunha escepción, dunha illa 
no océano, senón falar do 
mesmo océano, especulativo e 
fraudulento, que é ·a construc
ción . Non é que a política de 
viviendas sociáis sexa un glo
bo da Administración ; é que 
ademáis, non esiste apenas 
con~rol sobre as vivencias que 
o ciudadano paga coa mi~ade 
da sua vida de traballo, consa
grando así en beneficio dos 
poderosos a estratexia do 
.«deixar facer, deixar pasar». 
Pero cando se xoga co suor 
dos máis esplotados, dos que 
teñen que aforrar nun país 
alleo, empézase a pensar que 
a xusticia legal non abonda ... 
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POR UNHA GALICIA NOVA 

DEFINIRSE POLITICAMENTE 
Máis dunha vez me teñen perguntado cal é a miña 

maneira de pensar, pedíndome que me definira crara
mente en política. Ahl vou, pois, pra acrarar a miña posi
ción que, pra algúns, é moi conservadora, e non encaixa 
verdadeiramente na miña executoria vital. 

Empecemos por lembrar a fidelidade total ao gale
guismo dende os meus anos de rapaz en que adeprendfa 
daquel home estraordinario que foi Castelao a facer a en
trega d<:: vida enteira a ese ideal de servicio a unha patria 
que hai que facer, ás veces, contra vento e marea da po
lftica trunf ante. Porque Galicia é un ha tarefa vindeirlsta, 
como dirla Alvaro Paredela, unha tarefa dura que precisa 
facelo case todo, partindo do pouco que ternos. Porque o 
noso pobo, alleado a traveso de séculas de manexos cen
tralistas, perdéu en moitos casos a noción da sua identi
dade que hai que facer rexurdir, que hai que recrear, cun
h'3 laboura de ::;ementeire de ideáis e conocementos da 
sua realidade histórica, xeográfica e cultural. 

Non é tarefa pra arribistas e aventureiros; é un traba
llo serio e silencioso, un compromiso persoal de servicio e 
sacrificio, pra poñerse á beira do pobo e traballar por mi
lloralo. Pro sempre, partlndo da base de respeto a ese 
pobo, que merece millor sorte e que, sl lamentamos a sua 
maneira de pensar, haberá que intentar axudalo a trocala 
por outra máis acorde co noso ideal e ca comenencia do 
propio pobo. 

DO POBO, CO POBO 
E PRA O POBO 

Unha actitude acorde e consecuente con este esprlto 
(le servicio ao pobo es lxe poñerse á beira da nosa xente e 
tr ballar con la, partindo da sua manelra de ser e de 
pensar, Inda que esto non encaixe perfectamente cos 
nasos ideáis. Si queremos axudar con honradez e con es
prito d servicio a promocionar, a mlllorar a serte da po
boación g 1 ga, non abondará con decilo, con espa llalo 
n pr ns n r dio, ser ón que teremos que baixarnos 
ria no a «torro d marfil» e arrimar o hombrelro a nivel po
pul ir, á b ir d nosa xonte. 

Non µr qu d rnos on o está agora, non pra facer
co ns rvt dar s inmovillstas, porque o conservadu-

' i mo o pior qu lle pod suceder o un pobo que tén 
rnv 1s probh rn endant s. Pro tampouco ao xelto re-

volu ion rio, d quer r trocar as cousas sin contar cas 
p rsoéJ , porque esto é unha maneira totalitaria que non 
r sp ta ao individuo, que non é democrática. O progreso, 
as Ideas, os cambeos da sociedade, serán tanto millares e 
terán tanta máis raígaña, canto máis conten co asentl
m nto das xentes que os propugnan. 

Eu. polo meu orixen campesi.:'10, pola miña vincula
ción ás cousas do agro, estiven sempre, dalgún xeito, 
ao ~ado dos labregos e, por eso, souben - as pasadas 
eleccións viñérono confirmar- que os nosqs paisanos 
son máis ben conservadores, temen perder o pouco que 
teñen, porque dese pouco depende a sua supervivencia. 
Arrastran unha vella historia de privacións que segura
mente lle ensinóu unha dura lección que, aínda que as 
cousas trocaran, sigue viva no sentir colectivo do pobo. 

Por eso eu són tamén máis conservador do que, pola 
miña maneira de pensar, me gustarla, situación incómo
da. pro de auténtico servicio ao meu orixen e á miña xen
te campesiña. 

¡VIVA GALICIA 
REDIMIDA! 

Co este berro remetaba os seus brilantes parlamen
tos aquel loitador agrario que se chamóu Basilio Alvarez, 

AVELINO POUSA ANTELO 

A páxina doce de A NOSA YERRA 6 unh~ 
páxina que quere recoller directamente a opi
nión individual ou de grupos sobre e.idos e as
pectos que a nivel do pen1amento, criterio polfti
co ou interpretación cultural están presentes na 
nosa nación, opinión avalada e da responsabili
dade dos seus firmantes sin que a lfnea editorial 
nacionalista do periódico se comprometa na 
coincidencia ou distanciamento. A páxina doce 
é, pois, unha páxina aberta á opinión. 

que conseguíu un verdadeiro milagro de movilización 
campesiña na década dos 191 O ao 1920. 

A liga de _Acción Gallega, unha tertulia madrileña de 
galegos que sentían os problemas da terra, .decidf.u a 8¡3-
silio a voJtar a Galicia, a renunc,iar a unha vida máis ~ri
lante e máis cómoda en Madrid, pra achegarse a. unha 
parroquia rura~. na que sentiría o pálpito yital da vida la
brega e asf poderla identificarse cas demandas e cos pro
blemas dos nosos campesiños. que formaban a gra11 rri.a
sa da poboación, manexada raposeiramente, e de man~i
ra brutal, polos caciques sucursalistas dos partidos pollti
cos centralistas. 

Nun mitin na Estrada en 1912, esplicaba asl Basilio o 
nome da «Liga de Acción Gallega»: 

«Úga, que quer decir, orden, disciplina, xunta.nza de 
vontades, conxunción de latidos, feixe de aspiracións. e 
presidlndoo todo, asociándoo, estas palabras: amor, fra-
ternidade. · 

Acción. Que cese todo li~ismo, que enmudezan as lfn
goas, que deixen de xemer os bardos. 1 A actuar, a mover
se, a andar, si non c:ueremos ser folerpas desta riada es-
candalosa t , 

E, por último, Gallega. A palabra préndese na nosa al
ma coma se fora q anaco máis querido do noso corazón. 
Todo por Galicia e pra Galicia !» 

O PARTIDO 
GALEGUISTA 

O agrarismo esmorecéu nos tempos da «dictablanda» 
de Primo de Rivera. Basilio rematóu metido no Partido 
Radical, desacreditado abando, especialmente poi as· 
mañas do pontevedrés Emiliano Iglesias. 

Pro, primeiramente as lrmandades da Fala, que reco
lleron o sentir nacionalista que formulóu un!? principios 
básicos na Asamblea de Lugo do 1918, e máis adiante o 
Partido Galeguista, nacido no mes de nada! do 1931 en 
Pontevedra, onde ai;¡ distintas tendencias que iban «dende 
o nacionalismo amansado da lrmandade da Coruña has
tra o nacionalismo radical do grupo da Esquerda Gale
guista, pasando pola postura «socializante» de Suá~ez Pi
callo, xunto co conservadurismo católico do sector de 
Ourense. Todas estas tendencias intégranse na entidade 
única coñecida como Partido Galeguista». según dí o libro 
de Alfonso Bozzo. 

O programa do Partido Galeguista, elaborado pola 
Asamblea constitufnte de Pontevedra, estabrece os se
guintes Principios: l. Galicia unidade cultural. Afincamen
to das caracterfsticas da persoalidade galega : língoá, arte, 
esprito. 11. Galicia pobo autónomo. Autodetermiña~ión 
política de Galicia dentro da forma de goberno republica
na. 111. Galicia comunidade cooperativa: a Terra pra otra
ballo, o Traballo prá Terra, que apunta a solución econó
mica que plantexa o galeguismo «a medio camiño antre o 
capitalismo e o socialismo». IV. Galicia célula da Unfversi
dade. Anti-imperialismo. federalismo internacional, paci
fismo. 

Os galeguistas foron craramente posibilistas, pensan
do atopar na autonomía -,--- única posibilidade legal que a 
Cónstitución da República lles permitía- o medio de 
acrecentar as posibilidade~ de actuación e favor 9unha 
millora sustancial do noso país en todos os aspectos, em
pezando pola cultura ca creación dunha escala . gafega 
que fixese coñecer aos nosoi;¡ nenos a sua realidade xeo
gráfica, histórica, cultural, económica e política, pra es
pert_ar a conciencia de pobo e darlles os conocementos e 
o esprito . de loita pola mi llora do paf s. 

Os galeguistas foron capaces de pospoñer as suas di -
Jref1cias ideolóxicas pra ~onsagrarse a unha labora unit.a
ria que pretendf a remover as entra nas do popo_ e darl_le 
unha oportunidade, que nunca tiyo, de capacitarse axeita
da.r:nente ~ncol .dos seus problemas e tomar part'e nas de-
cisións do .seu , futuro. .. . , 

. A Guerra C1vil. enterróu aguel~s -ilusións nas qÜe ho
m.es coma Alexanore Bó~eda sella,ron co seu 'sangÜe ·xe

,neroso o compromiso de servicio á no'sa terra e á nos'a 

xente= . . _ .. , , _ , . , 
·¿,Non. poderemos hoxe. todps qs galagos gue~~tnta

mo!? aqueles ~deáis vencellarnos na mesma tárefa co
mún? 

es post 
eficaz. 
decad.a . 

, 
·d1a 

MECANIC 
INSTALACIONS COMERCIALES - ESTANTERIAS - MOBIUARIO -'MAQUINAS 

Rodrfguez de Vigurl, 27 
T el,fono: 596965 
SANTIAGO 

Traves(a de Vigo, 2 8 
Teléfono: 279862 
VIGO 

~ 

1 
• p 

(~ 

e 
ticc 
anc 
len 
ga1 
nal 
ció¡ 
mci 
en 
pe1 
lun 
ese 
gú1 
cer 

tro 
do 
xer 
ca1 
for 
as 
Ca 
pa1 
ra 

ta 
drn 
qu 
no 
Er 
qu 
qu 
tal 
no 
xic 
na 
sir 
ac 
n 
za 

ro 
tír 
qL 
Ce 
de 
dE 
tá 
m1 
a¡: 
rñ 
m 
m 
ric 
bé 

1 

e 
e 
p1 
o 
ch 
d• 

dt 
te 
tit 
qt 

A 
p 

el 
- SI 

e 
b 
p 
o 
p 
a 
ri 
a 
g 



ANOSA TE1UlA / 1 3 

Paisos cataláns Espa-ña 

«GanemoS UCD-PSOE negan o indulto 
a Constitución» 

EMILIO VEIGA 

MARIA ALONSO 
Por 128 votos en contra, 16 a favor e 3 abstenci6n1, o Pleno do 

Senado rexeit6u o Pfoiecto de Indulto pra os presos socióis proposto 
. «0 pooo tén ~ue participar nestes intres activamente na pólf- · polos senadores Bandr•s (grupo vasco) e Xirinacs (Entesa deis Ca

tica, a sua presencia non ·pode reducirse a pedirlle un voto cada 5 talans). O resultado prevfase. Dfas antes, a Xunta de Fisc6is e o 
anos»: Con estas' verbas, J. Benet describfanos a campafta que co propio Fiscal do Reino, nun acto calificado como de lnxerencia into
lema «poi' unha Catalunya democ'rótica, ganemos a Constituci6n, lerable por parte de parlamentarios da oposici6n, anunciaron a sua 
ganemos o Estatut» e «relaci6ns de Catalunya co resto das nacio- oposición a calqueira tipo de medida de gracia. Nembargantes, e 
nalidades e rexl6ns ·do Estado» promove Entesa del Catalóns, coali- anque os senadores socialistas votaron contra do indulto, o debate 
ción á que pertenece o senador. Entesa é a coalici6n de senadores tlvo abondosos aspectos positivos. Foi unha denuncia total do siste
maioritariamente vencedora nas pasadas elecclóns, está composta ma . penitenciario, cuio escandaloso fracaso reconoceuse por forza. 
en grande parte por independentes e tén .o apoio dun amplio es- . '"-'"----O!t:O! 
pectro poHtico que vai dende a Convergencia Democrática de Cata
lunya (nacionalistas de centro-esquerda) . hastra o nacionalismo de 
esquerda, pasando por socialistas e comunistas. Nestes intres, se
gún Benet, é o último organismo unitario catalán despóis de desfa
cerse a histórica Assemblea de Catalunya. 

Esta campaña desenrolaráse en · dous frentes. 
Un dentro de Catalunya e o ou

tro cara ás outras nacionalidades 
do Estado, e pretende sacar á 
xente á r•Ja pra apoiar as peticións 
cara á Constitución e unificar a 
formación dun frente común entre 
as diferentes forzas polfticas de 
Catalunya con representación 
parlamentaria, que hastra de ago-- . 
ra non se poñen dacordo. 

Finalmente, preténdese con es
ta campaña tratar da solidaridaáe 
dos outros pobos. «Neste senso, 
queremos que quede claro -di
nos Portabella, outro senador de 
Entesa-, que Catalunya non 
quere ningún privilexio, o único 
que pedimos é que non se nos re
talle a capacidade de autogober
no. Non se trata pois de privile
xios, senón de esixir que aquelas 
nacións que queiran un grado má
simo de autogoberno poidan ter 
acceso a él é as que queiran re
nunciar a favor dunha descentrali
zación racional, que o fagan». 

Das esposicións que nos fixe
ron tanto Benet como Portabella, 
tírase que os obstáculos que hai 
que vencer, de ahí «ganemos a 
Constitución», proveñen do parti
do do Goberno da UCD e que en 
definitiva, pra vencer eses obs
táculos non abonda cos parla
mentarios e por eso solicitan o 
apoio popular, que pode ir dende 
nianifestacións masivas hastra os 
máis diveros actos. Pro espere-, 
mos que os polfticos parlamenta
rios non se lembren de Santa Bár
bara nada máis que canto trone e 
est9blezan canles de participación 

que a democracia formal non pre
vé, pra que toda a práctica política 
dos ciudadanos non se reduza a 
dar un voto cada cinco anos. 

SOLIDARIDADE 

Rematóu o Congreso do PSC
R coa reelección do Secretario 
Xeral Verde Aldea, que obtivo o 
apoio de. 80 por cento do partido 
e, polo mesmo a ponencia da unl
dade socialista, de cuia rápida 

xa non parece descartable a for-. 
mación de coalicións electoráis en
tre UCD e AP prás municipáis. 

Esta semana-foi pródiga én ac
tos reivindicativos, dos que desta
camos dous. O primeiro, un recital 
de «can90» catalana que reuníu a 
máis de 10.000 persoas, como 
nos vellos tempos. O motivo, que 
non se puido anunciar porque o 
prohibían, foi a solidaridade con 
Albert Boadella, director de «Els 
Joglars» que está na cadea pala 
representación da sua obra teatral 
«La Torna» (A Volta) e pala liberta
-de de espresión. O outro foi un 
acto de sol_idaridade en apoio dos 
pobos de Sudamérica que sofren 
dictaduras fascistas, Arxentina, _ 
Chile e Uruguai, coa presencia da 

BANDRES: «ESTOU AFEITO A DEFENDER CAUSAS PERDIDAS 
A CORTO PLAZO ... » 

to Xeral do· resto da pena pendM- dende hai moitos meses, e no no
te de cumprimento con funda- me do seu grupo parlamentario 
mento en leis especiáis hoxe de- defendéu a proposición. Referf use 
rogadas, como o é a Leí de. Ban- á sua vida en prisión e tamén aos 
didaje v Terrorismo; indulto da dous anos que pasara ás portas 
mitade da pena nos demáis ca- dá cárcel Modelo de Barcelona, 
sos; reducción . non inferior a seis feito que lle permití u poñerse en 
anos; conmutación da pena de contacto con todos os medios re
morte pala de reclusión maior lacionados cos presos sociáij, co
cunha redu~ción de seis anos; nacer a fondo os seus graves pro
deixar sin efecto a totalidade das · blemas; tivemos - dixo- 40 re
·medidas Impostas amparándose · · voltas nun ano, con incendios, au
na Lei de peligrosidad v rehabilita- tolesi6ns, suicidios, martes. En 
ción social. Pra rematar, o ámbito calqueira país civilizado, osta si
da proposición comprendía hastra tuación tería provocado, cando 
o 14 de outono de 1977, data da menos, a caída do Ministro de 
lei de Amnistía política. Xusticia. 

viuda de Allende e do senador «NAS PRISIONS 
Snakel. liberado hai un mes das EST AN AS VICTIMAS ... » 
cárceles de Pinochet. 

A intervención de Juan María 
Bandrés, abogado vasco, consis
tíu nunha esposición de motivos: 
a proposición de lei que vos con
viao a tomar en consideración 

O proiecto rexeitado apresen- O senador Xirinacs acudíu ao 
taba os seguintes aspectos: lndul- ' salón de sesións por primeira vez 

.: • ~ ~· \ - • • • • ~ • • - • • ' '. ... _, •• 1 - ·: ~. ~ • • :~ "' -·-

Crisis en Euzkadiko Ezkerra 
OARSO 

Os parlamentarios dos Consellos Rexionáis de Bizkaia, Araba 
e Guipuzkoa, decidiron, o pasado luns, a súa entrada no ré>dmen 
preautonómico. O acordo adoptado nos consellos rexionáis é de que 
o Consello Xeral Vasco estefta formado por cinco membros do PNV, 
cinco do PSOE, tres de UCD e un de Euikadiko Ezkerra, as( coma un in-
dependente, elexido polos partidos maioritarios. 

A pesares de que non chegaran a un acordo sobor da presi
dencia, que se pra o PSOE é importante, de cara 6 súa poUtica esta
tal non o é menos pra o PNV en canto que representa pra este rar
tido a perda de toda unha época de hexemon(a lnstltuciona da 
que o goberno que preside Leizaola é unh~ boa mostra. 

A PRESIDENCIA 
PRA O PSOE 

Ne~tres intres, e coa composi
ción actual do Consello, é case 
segur:'? que a pn~sidencia a leve o 
candidato do PSOE, Ramon · Ru
bia'!, niásime si os temores do 
PNV, -feitos públicos en diversas 
ocasións, de que PSOE e UCD 
pactaran que estes últimos dean 
aos socialista~ os post os necesa
rios pra que súa candidatura saia 
adiante, son certos. O que nin
guén sabe e que si este acorde é 

certo. ¿Qué é o que o PSOE cede 
ao partido de Suárez? 

En calquera caso, Ajuriaguerra, 
candidato nacionalista, semella 
resignado a non ocupar a presi
dencia, e · o seu pártiao semetta 
centrarse en. conqu_erir as carteí
ras _que máis lle int~resan a xeito 
de compensación moral de non 
conquerir algo que pensab~n lles 
correspoñdía por tradición. 

EUZKADIKO 
EZKERRA EN CRISIS 

A outro nivel, esta semar.a foi a 

da crisis na coalición esquerdista non nacionalista 
Euskadiko Ezkerra. Os dous parti- EIA, pala sua banda, lembra 
dos maioritarios EIA e EMK non qüe á hora das votación, Bandrés 
se puxeron de acordo sabor de convertíuse en senador con 70 
qÚéh ten que ser o seu represen- mil votos e a candidatura conxun
tante no Consello Xeral, cada cal ta pra o Congreso non chegóu aos 
trata de impoñer a unha persoa da 30 mil. Por elo, non están dispos
súa esfera política, cando non do tos a que a representación deixe 
seu propio partido. de ser o que, na opinión deste 

O Movemento Comunista de partido, representa o senso _maio
Euskadi afirma que tanto Leta- ritario da coalición; no ci;tso de 
meñdia como Bandrés, diputado" e que non cheguen a ningún acor
senador da coalición, son afins a do, o que semella o máis proba
EIA e tjue agora o posto no Con- ble, a lei prescribe qúe os dous 
sello lles corresponde a eles en parlamentarios, actualmente en 
pura lóxica; en comunicado feito exercicio, señan os que decidan o 
público hai pouco, este partidQ nome do representante, e é o que 
é!firmaba que non pensaba réco- . precisamente o Movemento Co
nocer ningunha decisión destes munista non vai reconocer. Nun
dous parlamentarios no referente has declaracións feitas a· «A Nosa 
á designaci.ón do representante, Terra» polo senador Juan Maria 
criticábanos duramente por al- Bandrés, declaraba que na medi
gunha ·das suas derradeiras lnter- da en que· as forzas maioritarias 
vencións no seo da Asamblea de da coalición non se p'oñían de 
Parlamentarios, e voltaba a insis- acorde, deberían actuar en con.: 
tir nas súas tesis de que tagora · ciencia e que a súa inclinación iba 
Hña que ser alguén da corrente cara a corrente nacionalista. 

-dixo- tén o seu fundamento 
social en razóns de estricta· xusti
cia e o seu fundamento polltico 
no cambeo social e polftico pro
fundo que tentamos efectuar des
póis do 20 de novembro de 1975. 
Nas prisións están os pobres, as 
victimas das inxusticias polf ticas, 
económicas e saciáis, namentras 
que os causantes desas inxusti
cias andan ceibes. ¿Onde están os 
crimináis non convencionáis, os 
especuladores do chan, os que 
practican o fraude fiscal, os que 
evaden capttáis, os que contami
nan o medio ambiente, os que ma
nipulan os medios de comunica
ción, etc.? Compre engadir a si
tuación de tensión das prisións, 
desconocida hastra de agora, que 
non tén a sua causa nun concepto 
errado da libertade que andamos 
a estrenar, senón na recuperación 
do senso da sua dignidade huma
na, hastra hoxe Ignorada,· nun cla
ro sentimento da inxusticia e no 
de ser eles, tamén, os protagonis
tas da historia. E estano senda, 
dunha historia triste, luxada de 
sangue, marcada con martes e na 
que todos temas parte de respon
sabilidade. 

OUSAR UNHA 
SOCIEDADE NOVA 

Bandrés ~eferí use máis tarde a 
algunha das características princi
páis da poboación penal (90 por 
cento da clase obreira ou labrega, 
sen postas de traballo, perten
centes aos sectores saciáis máis 
deprimidos ... ) e léu anacos de car
tas remesadas por reclusos á Co
misión Investigadora de lnstitu
cións Penitenciarias. 

O senador vasco conclufu cun
ha chamada á conciencia dos so
cialistas: Interpelo á vasa condi
ción de homes de esquerda - di
xo - pra que .non defradedes aos 
prf!sos, aos oprimidos, aos máls 
asaba/lados desta sociedade cla
sista que padecemos, aos que o 
agardan todo de vostedes, a quen 
aonfían que ousaredes, alumear 
unha nova sociedade. 

Pra nada. Minutos máis tarde, 
o portavoz do ,grupo socialista do 
senado anunciaba a sua oposición 
ao indulto. Plácido Fernández Via
gas, membro de Xusticia Demo
crática, aproveitóu a ocasión pra 
enumerar diante do Senado todas 
as deficiencias que compre corre
xir: Discrepo na forma, pero non 
no fondo das solicitudes de indul
to -- xustificóu - e penso que 
compre empezar agora mesmo a 
actuar. 

As derradeiras frases do sena
dor Bandrés foron, nembargantes, 
optimistas: Estóu afeito a defen
der causas perdidas a corto plazo; 
no_ T.0.P. defendín causas perdi
das e hoxe o T.0.P. está disolto, 
os condenados en libertade e sin 
antecedentes penáis. Algúns son 
parlamentarios e/ex/dos polo po
bo. Outros diríxen partidos legali
zados. Atópanse todos en liberta
de. O señor Fraga, hoxe diputado, 
chegóu a decir que antes de que a 
lkurriña ondease en lugar público 
haberla que pasar por riba do seu 
cadaT/re, e hoxe o señor Fraga es
tá afortunadamente vivo, mentras 
a /kurríña ondea nos centros ofi

ciáis de Euskadi. O Se'ñor ministro 
-de xusticia deixará de ser Ministro 
e os presos serán liberados. A his
toria é lenta pero inesorabfe. O 
señor Ministro será atropellado 
pala historia como os seus ante
cesores. 



O MUNDO 
Francia 

OFENSIVA DA DEREITA 
CARA. O VOTO DO MEDO· 

J. J. NAVARRO • L. L. MOIX 

A pouco móis dun mes das elecc16ns xer6i1, a situación poJftica 
en Francio atrovesa un perfodo de reaxuste, culos puntos xeróls aon 
a desunión da esquerda, os lntentot do Goberno por créar un novo 
bloque maic;rltario (intentos aos que a facci6n máft dereitlsta do 
gaullismo opón forte resistencia), a mala situación econ6mlca e o 
desfayorable contesto Internacional, para calquer resultado electo
ral favorable 6 esquerda. 

O máis recén dos sondeos 
ctoráis daba á Unión da Es

querd como ganadora, pero o 
tradicional recelo entre socialistas 
e comunistas vése agravado pota 
crisis do Programa Común que os 
comunistas franceses consideran 
inviable a menos que se introdu
zan nel notables modificacións 
(sobre todo no referente a nacio
nalizocións, impostas e política 
económica en xeral): os socialis
tas, pala sua banda, néganse a es
tíls modificacións apoiados polos 
radicáis de esquerda. 

Pala sua banda, o bloque go
bernante - a dereitlsta RPR de 
Chirac e a Unión prá Democracia 
Franc él auspiciada por Giscard, 
o prim ira ministro Barro, e os ra
dlcíll rf d r lt - tenta aprovei

situaoión de cri
Común. 

cadas na ideoloxía do Programa 
Común. 

Raymond Barre tén dous gran
des obstáculos prá construcción 
diste centro maioritario, o primei-

. ro deles é que a dereita francesa 
non conta con políticos capaces 
de dar unha imaxen e un linguaxe 
auténticamente socialdemócrata' 
a esta opción, nin con apoios sin
dicáis que a fixeran viable prá cla
se traballadora. O segundo é a 
oposición do RPR, o Partido gau
llista dirixido por Jacques Chirac, 
- que a sua vez encabeza a op
ción dura da dereita francesa-, o 
ca l opónse a todo o que poida sig
nificar apertura á esquerda, sique
ra a máis moderada, no bloque de 
poder. 

O tercelro punto cardinal da si
tuación francesa, a situación 
económica, chamóu a atención de 
todo o mundo nos derradeiros 
días pala significativa caída do 
fr neo nos mercados internacio
náis de divisas. O franco é actual
m nte a moeda menos só lida de 

urop e non se descarta que esta 
fd pr lectora! obedecera a 

mov mentas especu lativos do ca
plt lismo francés o internacional 
pr d r un toque de alerta sobre o 

boicot financierro que sofrirfa 
Francia no caso dunha victoria da 
esquerda. Seguramente esta de
sestabilización financlelra intensi
ficarase nas prósimas semanas e 
convertirase nunha considerable 
arma electoral pra que ,a dereita 
arrample cos chamados votos do 
medo. 

Por último cabe situar as elec
cións francesas nun contesto in
ternacional bastante desfavora
ble, a crisis do goberno Andreotti 
en Italia déu a medida da intransi-· 
xencia americana cara a permitir 
o acceso a comunistas nos gober
nbs da · Europa occidental, a con
solidación da línea conservadora 
e pro-amerh~ana da socialdemo
cracia gobernante en Alemania, e 
mesmo a composición recén do 
goberno portugués, con socialis
tas e centro dereita, dan idea 
dos ventas que soplan na Europa 
occidental. E Francia, lembrémolo 
unha vez máts, non é un país se
cundario no contesto europeo, 
senón unha potencia clave no 
continente e no bloque capitalista 
mundial. Se o embaixador nortea
mericano en España se molestóu 
hai pouco en advertir ao president 
Tarradellas da incomodidade 
de que haxa tantos marsistas no 
simbólico goberno provisional da 
Generalitat ~e Catalunya, cabe 
lmaxinar o que pasará se un go
berno de esquerda con maioría 
parlamentari se instala prósima
mente en Paris ao frente da políti
ca francesa. 

Nicara.gua: movilización anti-somocista 
PEDRO LUACES G. ROSON 

Todo parece apuntar cara ao ocaso das dictaduras en latinoa
mérica. A présión popular cado vez móls grande, as neces.idades 
espedficas do sector móis dinómicodas burguesfas destes pafses, os 
intereses das multlnaclonóls enfFéntan1&con lstes réximes, interno- , 
cionalmente desprestlxiados, catastróficos na sua polltica económi
ca moitos deles (Arxentlna, Chile ... ), e Inservibles xa pra cumprir o 
papel que xogaron no seu momento como salvagarda dos intereses 
oligórquicos e imperialistas na zona. Nlste senso, a alternativa de 
instaurar «democracias limitadas», ovalada pola administración 
Carter coa sua pregonada polftica «dos dereitos humanos» vai 
abrlndose camiño lentamente. 

Anastasia Somoza (Tachito 
Somoza). presidente de Nicara
gua e último dunha dinastfa fami
liar que ocupa a xef atura do Esta
do dende o 1936, pretendéu un 
diálogo coa oposición de cara a 
salvar a situación do réxime, es
pecialmente comprometida pala 
ofensiva guerrilleira do outono. 
protagonizada polo FSNL (Frente 
Sandinista de Liberación Nacio
nal) e pola posición da UDEL 
(Unión Democrática de Libera
ción) que agrupa a forzas antiso
mocist s, creadas polo xornalista 
Pedro Joaqufn Chamorro, director 
de «La Prensa» e candidato de 
Washington pra o periodo de 
transición. 

O asesinato de Chamorro, de 
straordinario prestixio dentro e 

fara do pafs - e antisomocista 
declarado - , o dla 10 de xaneiro, 
cfesatóu unha impresionante mo
vilización popular nun clima casi 
insurrecciona!, a ocupación militar 
de Managua polos «pretorianos» 
da Guardia Nacional, unha folga 
xeral que duróu días e dfas e o 
avance ofensivo do FSLN. 

Pública a noticia da sua marte, 
a movilización popular convirtese 
nunha esixencia do final da dicta
dura de Somoza. O dla 11 de xa
neiro, máis de 100.000 persoas 
asaltaron e incendiaron o Banco 
de Centroamérica e outros · edifi
cios e fábricas da familia, así co
mo de empresas norteamericanas 
e o edificio «Plasmaféresis» adi
cado ao tráfico de sangue huma
no aos EE.UU. Un morto e varios 
feridos foron o saldo da xornada, 
e según fontes oficiáis, completa
dos cos producidos o día doce no 
enterro de Chamorro, en plena 
folga Xeral e con Managua ocu
pada mesmo con .arti llerfa pesada 
pala Guardia Nacional somocista. 
A condena internacional do asesi
nato non se fixo agardar, e o pro
pio goberno dos EE.UU. «deplaróu 
o despreciable acto de violencia 
que costóu a vida a un dos méis -
destacados defensores dos derei
tos humanos no hemisferio». A 
policla, pola sua banda, detivo a 
varios cubanos- esiliados como 
implicados no feíto. 

Pero a morte de Chamorro foi 

un detonante da tensión popular 
en Nicaragua, sometida á cticta
dura feudal de «Tachitm> e á folga 
xernl mantfvose mesmo GO apoio 
da burguesía industrial do pais 
con intereses opostos ao mono
polio dao dinastía. · 

Pala sua panda o FSLN, her
deiro do nome e da acción revolu
cionaria do xeneral César Augusto 
Sandino que combatlu hasfra o fi - · 
nal aos norteamericanos cando 
ocuparon Nicaragua por segunda 
vez no ano 1924, ~ncrementóu a 
sua ofensiva político-militar, ac
tuando abertamente na capita~ 

con ésito c9ntra as trop?s guber
namentáis. Oposto ás reivindica
clóns mesmo da UDEL, por consi
deralas xustificativas da alternati
va da Administración e dos intere
ses dos EE.UU., acusóu a Somoza 
e ao seu partido liberal-naciona
lista do asesinato de Chamorro e 
alentóu á poboación nicaragüense 
á <<necesaria integración nun fren-. 
te popular antisomocista pra que 
a violencia revolucionaria das ma
sas, encabezadas polo frente san
dinista, aseste o golpe definitivo á 
dictadura pra dar paso a un go
berno democrático e popular. As 
victorias do FSLN e o apoio popu
lar cada vez máis grande que vai 
obtendor sitúan mesmo crítica
mente a _ solución democrática» 
propugnada polos EE.UU., salvo 
intervencións directas dos mesos 
por demáis nada novedosas no 
paf s. O que sí está tlaro é que d fi
nal da dinastía Somoza está ahí. 

· , O confliCto-etfope)-somalJ:,. 
As herdanzas do· colonialisíno 

X. A. GACfÑO ' 
Cóseque todos os conflictos que se suceden en 

Africá teften a · 1ua orlxe no colonlall1mo. O actual 
enfrentamento bélico entre Etiopfa e Sotnafia non 
podla lér unha esc:epc16n. Ot repartOI antre a1 po
tencia1·- europea• . desflxeron, no 1ev ten1~, as co
munidades naturóf1 dos matlvos, acomodando' as 
frontelras aos lntreM1 colonlóls. No caso de Soma
Ua, o chamado «corno de Afrlca» fol repartido antre 
Italia, Gran Bretafta e Francia. As Somallas italiana 
e Britónica formaron, no 1960, a independente Re
pública de Somalla. O territorio franc6s, pola sua 
conta, form6u o ,stado de Yibuti. De etnia órabe, 
01 1omalf1 aspiran a crear a «Naci6n Somalf», na 
que se integrarfan todo Yibuti, parte de Etiopfa e 
parte do norte de ·Kenya. Esta a1plraci6n estó en 
contradicci6n co establecido na carta fundacional 
da Organizaci6n pra Unidade Africana (6 que to
dos este1 paises pertecen), no •entido· de respetar 
as fronteiras herdadas do colonialismo, o que é, a 
todas luces, unha pretensión irreal, que condena a 
A frica a unha inestabilidade c;ontinua. · 

O actual conflictoantre. Etiopía e Somalla tén os seus an
tecedentes nunha ocupación. temporal do deserto de Oga
den, por parte de forzas somalfs, no 1964. No mes de outono 
pasado, as forzas do Frente de Liberación · da Somalia Occi- · 
dental volveron ocupar o deserto. Agora. os etíopes -que 
parece que cantan con apoio efectiyo de soviéticos e cuba
nos- levan- a cabo, con ésito, a «reconquista» dos seus terri
torios nomináis. Non parece que tañan intención de invadir, a 
sua vez, o territorio somall «oficial», pero· as repercusións es
teriores deste confHto antre dous estados chamados P"Ogre
sistas poden complicalo deica estremos diflcilmente predeci
bles. Somalía é apoiada polos réximes árabes conservadores 
(Egipto e Arabia Saudita, principalmente). en tanto qu~ Etio=
pía · recibe apoio dos réximes árabes progresisté1S (Libia, prin
cipalmente), dos soviéticos e, paradóxicamente, de Israel, pra 
quen o triunfo dos somalfs significaría a «arabización>> total 
do Mar Roxo. · 

Pola sua banda, os intreses norteamericanos na zona 
preferirían, dunha parte, o trunfo dos máis moderados soma-
1ís,' pero, por outra parte, o precedente que. podaría sentar a 
ocupación do territorio somalf en Etiopía ·seria un peligro prá 

_ integridade territorial ·de Kenya, que é un daro aliado occi
dental. 

· Asimesmo, Etiopía ten outro problema territorial co mo
vemento nacionálisfa de Eritrea, que-domina-prácticamente a 
maior parte do· territorio .de· dita «rexión» etíope. En nada! pa
sado, a ofensiva das duas organizacións nacionalistas .eri
treas -o Frente de Liberación de Eritrea e o Frent~ Popular 
de -Liberación, este último de carácter marsista- leninista
fíxose particularmente -intensa e, se .non,conclukon xa a ocu-· 
pación total, é porque aínda non chegaron ·a_un acordo antre 
elas sabor da organización futura de Eritrea independente. O 
vello imperio do «León de Xudá» comenzóu a abanearse co 
golpe militar de 1974, que encetóu un derrocamento progre
sivo do mítico Negus. Pesie ao seu carácter progresista -na 
línea do socialismo ter-::eiromundista de Libia ou Arxelia-, o 
novo estado militar revolucionario non sbupo resolver o gra
ve problema da nación eritrea, como tampouco soupo resol
ver o reparto xeográfico e humano cos seus veciños somalís. 
Non foi abondo a ideoloxf a socialista pra facer frente a cues
tións cunha raigaña profunda nas distintas comunidades na
cionáis integradas artificialmente no vello imperio. 

O trunfo militar actual dos etíopes sobordos somalís ce
cáis non sexa máis que un aplazamento do problema, que, 
ademáis das suas características internás,-tén que plante)C-ar-· 

. se nun c~ntesto internacional sometido a toda clase de equi
librios. Non se esquenza que o outro Vf3ciño de Etiopía é Su- ~ · ' · 
dán, estreitamente ligado a Exipto dende o golpe militar que -. 
arrumbara co réxime progresista pro-libio all establecido. O 
caso do conflicto etfope-somalf insértase así na dramática ~e
modelación política dos pobos africanos, despóis de ter ga
nada. a primeira batalla importante da descolonización. 
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Os· cartos. ·dQs -socios . 
UVE DOBLE 

. .0 socio, Ó hora de .deixar OS 18UI ~a·r!OS na• m~ns ~OS sefto~es . 
directivos, pensa que istes van. ser aproveitado• do m'illor xeito posi- ~· 
ble. Nembargantes isfo, por desgracia, non ocurre as(. ~s seftores · 
.directivos, unha vez que os socios pasan pola taq~illa, toman ·os 
carfos en propiedade e úsanos de tal xeito que polo menos a sua · 
reputación. e .os seus in~ereses non vaian decair . 

. Podemos decir que istes cartas 
· ás máis 'das veces son m.al empre

gados, polo· menos d_e~de o_ punto 
de vista dos intereses do socio. 

Exemplo: En todos, ou case ·to
dos, os campos de fútbol, no des
ca·nso qe cada partido os.xornalis
tas poden ir á sala . de prensa, e 
verdadeiramente · fano, tomar 
o seu café quentiñq e a sua copa 
de coñac. O que non se verá moi~ · 
tas veces é o t~a,ba11o dos xorna-: · 
listas, pero o qt,Je calqueira pode
ría ver ·(digo podería, porque nón 
lle deixan· facelo) é a sala de pren
sa· chea dé .xente; cóntando entre 
ista xente a directivos, xornalistas, 
amigos de xornalist~s, amigos. de 
dire'ctivos, concelláis do Axunt~-
~~nto ... g'a~tand~ du~ Qafé, servi
do por un camareiro, e todo eló 
pagado polo Club, Por que seguro 
que. os directivos ~on o pagan. 

lsto non é somente un domin
go, nin dous, isto -é todo o ano, -e, 
qué.irase ou non, á: hora de. facer 
un balance final de · gastos, vése 
que se gastaron u·ns poucos car
tas en manter.. a xente que, en ca:
s~ todos os casos, non necesita 
que a manteñan. 

¿Por qué fanos directivos isto? 
¡_Están os socioS' dacordo con is
tas caritativas invitacións? 

Verdadeiramente, non é moi 
difícil chegar á conclusión d~ por, 

, qué os directivos .son tan _caritati-· 
vos. A prensa, é a radio, sor:i me
dios de comunicación moi pode
rosos, e isto sábeno os directivos. 
O contar coa prensa, ou polo me
nos cunha parte dela, é pra os di
rectivos coma un seguro de vida, 
e por eso tentan o namora'mento · -
mutuo · de todos os xeitos posi-
bles. ' 

Eu penso que á naide rio seu 
traballo o invitérn .diariamer;ite a 
café e e.opa: Cada i,ndividuo_paga, 
se pode, do seu peto. · · 

10 
· O xornalista está comprir co <...> 

seu traballo, coa. sua o?ri~a, que é ~ 
a de informar obxetivaniente, e Q':l 

naide ten que invitalo a .nada polo 
soio feíto de comprir con ista obri- «Fan falla cartas ... » e a cantiga 
ga. Pro claro, 0 sodo.é 0 quepa- diaria dos dfre.ctivos. -Jsto· npn se 
ga, e é o que invita, e-é o que tén- pón én dúb!da, · nembar-9antes o 
que aguantar o partido en ~eral, qt¿e fai falla taíflén é_ que os .pou
chocando os dentes co _frfo, .pra · cos 'cartas que hai. se aproveiten 
invitar a aqueles que os directivos · - ben. 
consideren necesario. O directivo o. qµe tén que-facer 

Certamente que_ os, xornalistas é desempeñar o seu papel· Q millor 
non se venden por un café ou -por ·posible, cunha mínima honradez, 
unha copa, pero posiblemente, e e .despóis de fa_cer ben o seu tra
concretamente a nivel do grande · ballo, xa virán as fouvanzas da 
fútbol galega, dempóis veñen ou- prensa e da afición. Nembar~an-

. tras «invitaci6ns)> máis gratifican- tes, isto tén que vir por un traballo 
tes: ben _desempregado dos directivos, 

e non .por unha )(enerosidade 
allea, con cartas atleos e con be
neficios propios. 

En canto aos so~os, segura
mente non se p_oderá decir se es-

. tán ou. non dacordo con lstas invi
tacións, .pmque moitos deles nin 
siquera saben que esisten lstas in
vitacións. 

· O verdadeiramente magoante 
é eso, ql,Je paguen sin conocer e 
sin saber o q~e pagan e a quén 
pagan. 

¿ Cándo se poderán enterar os 

A galiña dos ovos de ouro · Bóas xj>rnadas 
log~~u:sa ~í~-=~~~~!v~ee~it~~I~~:: ~<?;:eci~n~~~~~~c~~~~~ ~~I~~~~~:~ . do.--_-s e _q·_· U •1po. s· .. · g_a·leg. o.s 
un Dó amigo noso. Este vello ami- ma, tor:nar conciencié! de gue ésto _ !" . 
go é gran aficionado á caza é á vai mal, ·e qüe debe pa(a'r ao pre
pesca (hastra tén escrito algún ar- cio q'ue sexa necesario·. Todos, ca
tigo na revista «Tiradores» e nal- -.zadores e non c~zador:es, autori-

_ MONCHO V-IÑA 

gunha outra é:le interés cinexéti- .. -dades e po_bo debemos arrimar o· . Posiblemente as duas últim_as 
col, e naturalmente denantes .da_ ·h9mbreiro,, estudar medidas, d~s- xornadas · foron .as millares __ da 
sua nova partida por mot~vos pro- · cutif, ceder se -compre. Como _en temporada ~n canto .aos equipos 
fesionáis p(a Venezuela, · saf u ao outras facetas da. yida .polas· que _ gálegos . se refir;_e. 
monte un par de veces-(por certo atravesa o país, aquí . tamé;11 se Nesta- . ocasión, sementes o 
que sin licencia, pois consideraba precisa de austeridade. Debemos Conipostela deixóu de puntuar, 
que non paga.ba a pefla quitala tomalo en serio, conv_éncernos de anq~e per:déu _somente p9r un gol 

, pra estar aquí ~inte días) .. Perco- que pronto Gicáis será xa ·tard_e. O de .diferencia no . seu desp!aza-
rréü, como-hai ~empo, a·lgún~ lu- coel1o, a perdiz, . a labre n~cesitan mento- a· Tudela. . , . 
gares, . antano . familfan:is f>~ · ~t, re- .desca.ns0 , tranqt,.Jilidade. ;No ano . ·O Celtiña, a .pesares.de que en 
cord{mdo lances aquí _e_alá e logo, 1 S62, non tan 1onxe ºaín<;ia, _ es~ri .., .. Bal.afd.os últimamente se _ lle ~s~á-

. co.mendo xüntos, rome~tábam~ a . bia ,José M.ª Casvoviejo no ·seu -ti- ·tndo algún punto de vit_ai . impor
_sya .decepción:_ «CIJico -:--d.~9fa- bro «Viaje por io~ m9nt~s d.e·Gali'- . .tanda pFá ·dasificación. final, . fpr~ 
. marcho -t.líl. po_UCO fé!Stidiado, por- cja»: «dJ~j humilqe -. COn~jo· que· ·das terras galégas ~Stá.. arran~an..: 
que _algún día .. soñéi con vott&r· brinca (<!!u.e prospe1',a1 por ·f¡;¡s cua- do'_.puntos, en_ -case todos qs des
saír ªº monte . por aquel~s ~arreirns _tr9 esqwinas de <?~l_fcia» .. o cpn- .. ,,:_pla?amentos. . ;~s~a yez _en . .Puerto 
tan co.n99~os- pra mrri e ~a aqu[ . traste coa situa~i~ñ actual; é GJarn: .tia no, . fr.ente . aG Calvo . Sotelo, 
vexo . que .non. hai ·nada de qaza. · o mesmo ·escritor-cazador, talan- _-:-co,ns~g1:1Iu arrincar Uf! punto q.ue o 

. ¿9llé. é __ o 9ue. pasa?-Fun· por-~nqos- , ;do-(ija ;febre·~· ..dí: <(~llapdo· s·e· ~i.eot.e · : . _ _ 

. ta~ ººd~~ ~~ñ.? . caradp -p_~qi~~s,---,e:~"'P~~~Q~~~i ·~ª"1~~ªb.re_ r~~ª ª.n: ~1?r-.:~ : __ . -~ SELECCl.()·N· · 
. na.da; rep.a~é1 . os: tpbos que_ sapfa : . 91c10 , urya .s_ene · ..de .- ~m~1ryao1p- .. i . · · · . . 
e_ ~tópó.Qs ab;Brdor:i.ado~;,, ta.P_a~os:.¿· .,.nes.'. ... /~ _' yeces, ~- l~vaota ~nGl_uso .:a ._:_· . : ! .. (; A1EG A . · 

_. $orn~n_fe Af_gún po.ml?<j ·p~~~ª· alt_of- ~ _otl'éJ !let;m~, ·para q~e:: ffi jaytja .-Oe :., - ' -_ . N~ste· J'écúcidr~ tratamos 
_ yeloz; "i.ast~a . ~.;»v.~-x-~t~ei1>n_": ~ ;~~;P-. _-p~e~c:;os ,_siga_:en_to~ood~~-tra~ · 1~ ·~ ._: ~:-d~ ·'. -r.e~ol~r. ~'l~h¿· __ i:upo_s,Ía : 

· c~n:ibeafia: mo~,tos rná_1s .{lucah~~0_s;..-_ ;.~uev,a pre~q ;ql.Je:, P~':ª· . c~rno : µn ' «S~i.ECCJON GAtEGA», q.~e ~ 
~ mo1ta má1s lefla n? monte-, .mo1tos · r~soi:t~». O_ co~tano, B'1 0<?11)PP"" · sernanal·mente -irán inte-

pinos -~ovos, e . .pouco_s ?e a.gu~l~s , ranza .coa ~ituaci(>n hoxe, .que a fa.. grando a_q·u~les xogad~>res 
_grande1ros_ de antes, mesmam~m- .ga o propio. lector. ·que consideramos est6n nun 
t_e como ~e , a ~ xente prec!sase ~e . Os ankryáis _pi:e.cis~n, e non nos · . millor _ ~omento de xogo. 

_,c_artes,.e t1vera que vendelos.-t<;:o- ..caAsaremos de repet1lo,..de tempo · 
. rrio -está .todo ~sto ªsf-?>> f~léillA_~eu _·'f>gra-..recupei'a-rse, e esa. recupera- BUYO,. (Cor.uña). 
da mifo~_atosis; ]ias p~lémiyas __ i:ión, · gosre ·ou non, s~rá <lenta;·; SANTOME (Celta), MAN0l9 
pala veda d.o ·coello e a perdiz, de gradua1, dificultosa, e os cazado- -(Celta-), MARQUE (¡:>onteve-
caza : furtiva das ~ebres; da _abun- - re~ deberán pensar por. un t~mpo dra), RICHARD (Coruña). . 
dancia <;le c~zadores ... _¿ql_:lé máis en n9n .s_aír ao 'monte. Todo o de- GARCIA .(Coruña), CORRAL 
!l_e podía cqn-tar? '¿ Cóme esplicar~ . máis sond;1e n:ien~os. ¿.De yerda: , (Ferrol), NANDO (Ferro!). 
lle a· un ha persoa que marchóu ·hai .. de queremos que deic;:a- qez anos XAN LUIS (Ourense).CASTRO 
oito. anos que toélb camt;>eóu·? En haxa especies que corran e voen · (Coruña), TRABA (Cómposte-

. realid_ape, ¿por qué estamos nesta polos nosos campos e montes? la). _ 
situ_acic_)n de 'decadencia da nosa - Porque o que hoxe está_a i;>asar é Suplentes: MILLAN (Ferro!), 

·fauna? ¿Teñen' os cazadores.a cul- que · estamos matando a galiña BALLESTA (Coruñ°a), CARLOS 
pa? ¿Tén a Adminfstrac;:ión a cul- ~os ovos d'e ouro. (Celta), GOMEZ{Celta), POU-
pa) Nin siquera interesa buscar un · S~D~ jCon-!ñ~). 

1 
, ( 

cu·lpable. O importante é busc§lr PATIÑO E PIÑEIRO 

mantén nesa zona de privilexiados 
cara ao ascénso; e o que afnda é 
máis importante, que os puntos · 

. que . es-tá conseguind_o· son debi-· 
dos a -.uns merecementos que nin
gÚefm ffe pode negar. 

En canto ao Deportivo, dem
.póis da antroi.c;tada de T enérife, 
parece que .atopóu 9 sel) -.camiño, 
com.o .qµedóu demostrado o p~sa-

. do domingo que . se pesfüco c;jo 
Granada cun tranquilizador 3-1, .e 

. ~emÓntando _ademái,s un resultado 
aqv_er~o, oeo que se · demostra. ·que 
as ganas e ª -moral de victoria -Oos 
xO:gadores están nun mom~nto 

_ (>ptjrno. 
O que non se pod_e argallar é o 

. ·que·- dfn algúns _ de que a1nda se 
pode ,perisar no . ascenso. Non 

-:c;:reo que a nalde medianamente 
"razorabf.e se·tte ·pase pala cabeza 
·á · idea de' que ~un m_enos -un se. 
~poida ~spfrar a.· unha categoría su
peri9r; e máis tendo eri conta ó 

'·avárizada : que vai . a' liga. Penso 
·q~e o D,eportivo, de manterse na 
liña marcada últimamente satisfa
ce totalmente . aos socios, sin fa
_eertle soñ~r tan á lixeira con uto
-pfas. 
' , O que xa non é tama utopf a é a 
campaña que _está ~ levar Castro; 
penso que nin os máis botados 
prá diante esperaban tanto do pe-

·. quena dianteiro coruñés, pero él 
demostróu sobradam!3nte a cali
dade futbolística que leva nas bo
tas. ¡E xa leva dazaoito goles 1 

O Pontevedra desffxose, anque 
1dunha maneira bastante apurada, 
do Castill'a. 'Bó resultado pra o 
Pontevedra, que lle permite 
poñerse nada máis que a un pun
to positivo do primeiro clasificado, 
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socios do que fan os seus directi
vos, case sempre efexidos «demo
cráticamente»? 

-Pois como se siga por iste ca-. 
miño, dubido que se enteren algun
h a vez. Mentras-non esixan algúns 
dos seus dereitos e exerzan a sua 
abriga de defender ao Club, o seu 
Club, contra os manexos duns 
cantos señores, pouco, moi pou
quiño, se pode facer. 

E mentras tanto ¡ saúde 1, ¡ moi
ta saúde, e que aproveite, seño
res! 

e de paso seguir pensando no as
censo. 

-O Ourense deixóu voar un pun
to do seu propio campo, empa
tando á dous goles co Bilbao Atlé
tico, e co que se desfán tamén un 
pouco as rlusións de cara a pian
texarlle unha boa batalla aos pri
-meiros clasificados. Agora so

. mentes coñta con tres puntos po-
sitivos, e debe tratar por todos os 

. ><eitos- de . percurár fora algún bó 
resultado pra non perder as posi:. 
bilidades de -que se viña 'facendo 
mer~cente hai somente éiuas se-

_ manas. 
._Verdad~iramente, o Ferrol des

. te ano póde~. considerar coma a 
-revelación dos equipos galegos . 

.. Cunha .plantilla .chea :efe rapa
ces. novo~. -está conseguindo. lou

. vanzas, _e de paso puntos, en to
. -dqs aque~es sitios onde füt corres
.pande xogar. 

_ . A pesares de que a pasada se
mana 'houbo llnha morea de pro-

. bl!'.lmas dentro do Club, G quemo
. tivóu aos xogadores a un mec;lio 
.plante reclamando os cartas que 
tle deben, o domingo demostróu 
na casa do Mirandés, que era o 
primeiro clasificado, as suas fir
mes esperanzas d~ estar o prósi
mo ano na segunda división A, 
que ao pareceré verdadelrameñte 
o fugar qu_e lle corresponde. 

A parte resultados, a .profesio
nalidade dos xogadores do actual 
Racing, non deixa resquicio a nin
gunha dúbida; e a bó .seguro que 
aos socios ferrolanos isto non se 
lle escapa. Polo de pronto, ahí 
quedan eses trintedóus puntos e 
eses seis positivos que o convir
ten en líder indiscutible. 
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NA PERCURA DA PROPIEDADE .COLECTIVA: 
OS MONTES VECIÑAIS 

Os bens comóns, normalmente, parten dun
ha titularidade conxunta, na que o dominio co
rresponde a unha entldade (na maiorfa dos ca
sos o Municipio), e o aproveltamento, aos ve
ciños. Pro, sobor de todo en Galicia, esisten o que 
se déu en chamar Montes veclftóls, nos cales 
tanto o dominio coma o aproveitamento, corres
ponden aos veclftos dunha demarcacl6n. 

A Lel de montes vecift61s en man comón 
orientóuse, sobor de todo, cara a esta problemó
tica galega, af nda que este tipo de montes esis
ten en outros lugares do Estado Espaftol, como 
se mira polas sentencias esistentes sobor do te
ma, referidas en moltos casos a montes ~e 
Cuenca, Zamora, etc. Con todo, a institución 
conslderóbase tfplcamente galega e, coma tal, 
fora recollida na Compilación de Dereito Civil es
pecial de Galicia, derogada neste aspecto pola 
Lei que comentamos. 

A Lei lnstitúe unha catalogación dos montes 
veciñáis, pro o que é máis importante, señala a fór
mula pra conquerir a devolución daqueles montes, 
que, como pasa na meirande parte dos casos, están 
nas mans dos Axuntamentos, e mesmo de particu
lares, que, aproveitando circunstancias políticas pa
sadas, ou a ignorancia dos propios veciños, se apro
piaron dos montes en man común. 

Créase antón un Xurado en cada provincia, que 
decidirá sabor da calificación do monte como ve
ciñal ou non; Xurado, por outra banda, cuia compo
sición é mol complexa e aplastantemente burocráti
c lrepresontontes dos notarios, rexlstradores, ma
xlstrados, inxenlelros do Servicio de Montes, etc.), 
a r como esceslvamente ligado ao poder (Goberna
dor Clvil, represen1 clón das Diputaclóns, das Cá
m r s Sindicáis Agrarias, dos Axuntameqtos da zo
n ... ). Sobor de todo, tendo en canta que os ve
cii'l s, m Ir nd arte das veces. ioltan preclsa
m rnt contra dos u Axuntamento, que quera que o 

c nsl r un b n municipal. E por lso, que 
n tod o t anos de funcion m nto dos Xura
os. p uc s v c s e t n conquerlda a ca lificación 

d monte v clñ l. 
Os propios veclños poden pedir ao Xurado a 

el siflcaclón do monte como en man común (e 
prácticamente, cáseque é a sola forma de que se 
dea a clasificación). Un dos problemas que se plan
texaban era se os veciños dos grupos sociáis sin 
persoalidade formal -como aldeas, lugares, parro
quias. etc. - que eran normalmente os propietarios 
dos montes, tiñan persoalidade xurfdica pra recia
malos; pro xa o Tribunal Supremo aclaróu que tales 
comunidades de veciños tiñan asistencia iegal, e 

da terra asoballada 

MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

poden ter - e polo tantq reclamar- as suas pro
piedades. 

Como primeiro paso, os veciños reclamantes 
deberán facer unha asamblea, na que se constitui
rán en comunidade de veciños propietarios do mon
te en cuestión, nomeando de entre deles unha Xun
ta, que levará a cabo todas as xestións precisas 
dlante do Xurádo provincial de Montes, deica con
querir a sua clasificación como monte veciñal. Pos
teriormente, deberán facer unha Ordenanza -seña 
recollendo os costumes, seña con normas decididas 
por todos - na que se diga quenes forman parte da 

comÚnidade de propietarios, cos seus dereitos e 
abrigas, formas e plans de aproveitamentos, etc. 

Os montes en man común non se poden dividir 
entre os veciños, nin se poden vender ou regalar; 
non poden ser embargados, ni_n están suxetos a tri
buto ningún. Pódense, eso s(; ceder total· ou pardal
mente, temporal ou definitivamente, tanto ao Est&
do, coma ao Municipio, e o _que pode ser máis intere
sante, pódese ceder o seu uso a Cooperativas, cuios· 
beneficios vaian aos propios veciños. 

Inda que se mira que ~ lei de Montes e.n man 
común é un instrumento técnico, como correspon
de á época tecnocrática na que foi aprobada 
( 1968), poderfamos preguntarnos, se ao revitalizar 
esta forma de ºcopropiedade había un mfnimo inten
to socializante na mesma. Pro a Lei non introducíu a 
menor transforma.ción do réximen de t,raballo .indivi
dualista, no que se insiste espresamente, polo que 
debe entenderse que carece de todo matiz sociali
~ante, senón que se atopa perfectamente conforme 
ca línea xeral do neocapitalismo. A fórmula comu
nal sementes terá un valor socialista se os vedños 
se deciden a establecer unha esplotación tamén co
munal e non individual, coma normalmente se fai. 
É moi 'interesante estudar algunhas destas copro
piedades, ~as que Ol? veciños se puxeron dacordo 
prá esplotación común, nas cales cada semana é un 
deles o que leva o gando de todos os demái_s a pa
cer nos montes comúns; ou aqueies nos que se pro
duce un peque no comercio organizado ou ·mesmo · 
un comenzo de industria, en base á madeira dos 
seus montes, organizado pala comunidade dos ve
ciños. Estes intentos, moitos deles pasados de ·pais 
a filios e polo tanto ben esperimentados, márcan
nos o camiño a seguir na recuperación dos montes 
veciñáis. 

Moi pouca función soCial terfa hoxe a percura 
da devoludón dos montes en man común, se so
mentes serviran pra que cada veciño poda vql~er ter 

. os pequemos proveitos de leña, piñas, pastoreo, 
etc., que se prevén na lei como normáis. Hoxe é 
importante o considerar que os propietarios dos 
montes en man común, non son realmente os ve
ciños, senón a Comunidade de veciños. Porque aín-

. da m~is importé;lnte que recuperar unha propiedade 
cofectiva da terra, é chegar á organización colectiva 
do traballo ·e do aproveitamento deses montes ve
ciñáis. E dende· lago (non sei· se fai falla deciio ou 
quedóu xa ·moi craro)tra·nsformar por completo non 
·semente o esprito, senón tamén todos os meGanis
mos de devolución dos montes veciMis contempla-

. dos na l~i actual: 

ENCOL DO HOSPITAL 
PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA 

nos atopábamos, el conte$toume 
que fara buscar outro médico e 
deu media volta e foise ; entón eu 
preguntéi o nome do médico, e di
xéronme que se chamaba o Dr. 
Souto e que o pediatra era unha 
muller. Saín de inmediato pra co
ller un tasi e trasladarme a Resi
dencia Sanitaria de Montecelo, 
onde me atenderon no momento 
e tan pronto viron ao meu filio dixe
ron que se trataba de sarampelo, · 
despóis de telo ingresado previa
mente e facerlle as probas que 
consideraron. 

ca. · xuntarnos na Casa SindiccÚ 
· pra fa lar dos nosos problemas. J:: 
al nda se lle es ixíu a documentá'.... 
ción a compañeiros nosos por' es
tar alf avisando aos outros labré
gos. 

M _ultado por galego 

Sr. Director: 

Diríxome a vostedes pra que 
fagan público o feíto que me su
ceciéu no Hospital Provincial de 
Pontevedra, o p sacio día sete do 
corrente mes, e que a continua
ción detallo. 

No citado dla, meu fillo atopá
b se cunha temperatura fara do 
normal. e tras comprobalo no 
meu domicilio, tiña 40° e tres dé
cimas de fiebre. entón alarmado, 
fun en busca de asistencia médica 
ao mencionado Centro. e inme
diatamente un empregado pasou
me á sección de Pediatrla, e a un
ha ATS contámoslle que o neno 
se atopaba con 40° pasados de 
fiebre e quedamos que o pasaran 
a consulta, ela foi en busca do pe
dia1ra. e volvéu pasados 25 minu
tos, pra decirnos que non nos aten
dían; eu estrañado, preguntéi polo 
médico de garda e faléi outra vez 
esplicandolle a situación en que 

Pra rematar, quero decir que si
tuacións coma esta. non se cola
bora en absoluto a resolver os 
problemas da saúde dos ciudada
nos. Agradecéndolle a publicación 
desta carta. saúdalle. 

Fdo. FERMIN PIA Y RODRIGUEZ 
D. N. l. 35.247.841 

DENUNCIA 

1 . - O día 2 7 de xaneiro prohi
blusenos, aos labregos da comár-

2.- O día seis diste mes, pe
charon o local da Hermanda~ de 
labradores a unha da tarde, can- . 
do a hora normal de peche. é as 
duas, co fin de non deixarnos xun
tar. 

3. - Dediante dista situación 
non nos quedóu máis remedio 
que xuntarnos na Placiña do 
Piñeiro pra poder falar malamente 
dos nasos problemas, xa que as 
forzas do orden trataron de prohi
bir que alf se talara de cou&a nin
gunha. 

Todo isto deixa ben claro que 
os grandes capitalistas do Estado 
Español e os caciques queren se
guir asoballando aos labregos ga
legas, negándonos os máis ele
m~ntales dereitos. 

O Consello Comarcal das Comi
sións labreg do Val de lemos. 

Francisco Manuel Rfo 
• 

1 Oz:a dos Rfos. A Cor'uila .; 
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AS MINAS DE OURO, 
OS OURIVES E AS XOIAS 
DA ANTIGUEDADE 
GALEGA 

F. SENEN 

Dende sempre, déuselle ao 
ouro un outo valor, os artefactos 
diste metal terán connotacións 
de caste e rango, r-~ais tanto 
aporta pra o naso pasado un ca
tivo testo cerámico castrexo que 
o millor torques áureo, os dous 
tiveron seu valor de uso nan
tronte e hoxe son unha mostra 
diste noso Patrimonio no que 
ternos que afondar. 

Galicia somellaba daquela 
pra os traficantes de ouro o que 
ho"e somella Arabia Saudita pra . 
os negociantes do petróleo. A 
sona das minas galegas fura po
las fronteiras antón coñecidas e 
velahf como a Imperial Roma 
non podla ser allea ás arelas de 
riqueza, iso enseñáronnolo ben 
na Escola os «Catóns» e «Enci
clopedias Ilustradas», como 
chegaron os romanos dando 
vías, pontes, urbanismos. ¿Por . 
qué nos deron as pontes do Bi
bei, as murallas cle Lugo 7 ¿Por 
qué todos os camiños habían le-

andando aterra 
AS PINTURAS MURALES . 
DE SETEVENTOS 

O nome de Seteventos é ain
da ben frecuente en GaHcia. Re
ferímonos, neste caso concreto, 
a unha parroquia do concetlo do 
Saviñao, situada a unhos tres 
kilómetros .de Escairón que é, . 
como s~ sab.e, a capitaUqade do 
munidpio do Saviñao. Seteven
tos está emplazado nun outo, 
rodeado de carballeiras e de te
rras de labor, de onde se con
tempran as terras chás da bis
barra de Monforte de Lemos. No 
centro da parroquia, que é unha 
pequena chá, povoada de vellos 
carba llos e que sirve, unha vezó 
ano, de campo de romería, cru
ce de camiños vellos nos que as 
roderas dos carros deixaron un 
hos sucos leves e pequenos, po-

. de contemprarse un fermoso 
cruceiro en anacos, derrubado 
non hai moito tempo por un 
tract.or, s.egún . nos dixeron, e 
abandoado á sua sorte polo de
sinterés, a incuria, a indiferencia 
i a iñorancia. Un pouco máis 
embaixo, ollando pra Monforte 
de Lemas, está enclavada, den
de hai séculas, a eirexa parro
quial. 

A eirexa parroquial de Sete
ventos foi románica en tempos. 
Oxe é unha mistura de estilos 
arquitectónicos. Con todo, tén o 
seu engado. O altar maior con
se·rva, en bastante bó estado, un 
retablo barroc;:o, de delicioso fei-

o idioma 
«ESGREVIO» NON SIGN!Fl
CA «EGREXIO» 

Se a calquer leitor de textos 
galegos actuáis · lle pergunta
mos qué significa a palabra es
grevio, seguramente nos res
ponderá de inmediato que equi
vale á española «egregio» ; e tal 
vez aducirá mesmo como exem
plo a coñecida expresión un es
grevio escritor». 

Este uso da palabra esgrevio 
é abusivo, ou, para decilo máis 
claramente, incorrecto. Sobre o 
tema publicóu Carballo Calero 
un estudo no número 3 da revis-

var ao Kilómetro cero de Roma? 
Entenderfamolo ben se soupera
mos a historia esquecida que os 
historiadores non fi.xeron. ¿ Có
mo a ha~ian facer se os mes
mos hitoriadores eran roma
nos ... ? Esquecida quedóu a ci
d~de de Bergida que defendeu a 
bisbarra mineira do Meduli dei
ca a derradeira pinga de sangue, 
isa 9ergida que de tanto esgue
cer xa non se sabe situar. ¿Seria 
a Ponferrada do Bierzo, ise ana
co de Galicia que como dacia b 
Padre Sarmiento quedóu Irre
denta? e o Medulio serfan as 
Medulas de Carucedo, pali?axe 
cáseque lunar, roxas escombrei
ras, galerias, furados, cantes ... 
que os milleiros de escravos ga
legas fixeron pra os colonizado
res romanos. As ·minas abondan 
nas encostas dos castros, com
prf a determinar o seu orixe pra 
establecer a teoria socioeconó
m ica da nosa antigüedade e 
toparíamos coa mesma histo
ria de sempre ... 
TORQUES, ARRECADAS, 
VIRIAS, LUNULAS, 
DIADEMAS ... 

As aureiras, xa poucas que-

tío popular, realizado xa no 
século XVIII. 

O máis importante da eirexa 
de Seteventos é o seu arco cen
tral. do máis puro estilo románi
co i as pinturas, posiblemente 
góticas, que se conservan no 
mesmo arco e derriba dél. que 
foron descubertas hai unhos 
anos - pois estaban agachadas 
por-unha capa de cal- e que, 
que eu sepa, non foron af nda 
debidamente estudadas. As pin
turas consérvanse en bastante 
mal estado. Derradeiramente 
estaba chovendo sabor delas. 
De seguir asi as cousas,supoñe
mos que desaparecerán en pou
co tempo. 

Voltando ás pinturas da eire
xa de Seteventos, diremos que 
representan o Xuicio Final, af n
da que na parte lateral esquerda 
haxa outras figuras como é por 
exemplo a representación dun
ha santa que coidamos é Santa 
-Caterina. Ollando as pinturas 
dende a porta central da eirexa, 
na parte esquerda, pode verse a 
un anxo tocando unha trompeta 
ou clarf n i os difuntos saindo 
dos seus xacigos, envoltos nun
has vendas e, supoñemos, que 
respostando a chamada do an
xo. No centro do mural hai unha 
representación de Deus-Xuez co 
Fillo ó lado. Na parte dereita po
de contemparse unha represen
tación do inferno realmente en
gaiolante. Os demos levan un-

ta Verba (p.p. 35-43). onde re
mitimos ao leitor interesado. 
Nós limitarémonos aquí simple
mente a extractar e aplicar al
gunha das suas conclusións. 

A palabra esgrevio é, sí, ga
lega, e úsase aínda nalgunhas 
zonas co significado de duro, ás
pero; asi, side do pan d1Jro que 
está esgrevio que non se entra. 
Con senso semellante aparece o 
vocá.bulo nos escritos de Otero 
Pedrayo. 

P-ero a maioría dos modernos 
escritores galegos creron erra
damente que esgrevio corres
pondía ao español «&Q!egio», e 

dan, pineiraban nos¡ seus copos 
de carballo deica topar as pe.vi
.des de ouro¡ as grandeir(;\s son 
as palacras, as cativas cháman
se batucas, os xeitos de estrac
ción do mineral eran moitos, 
dende trocar o baltrón dos ríos, 
tal e como ·fixeron en Montefu- -
rado, deica poñer nas correntes 

hos cornos que nos 1.embran os 
gorros que usaban os soldados 
aínda non. hai moito ·tempo. 

O que verdadeiramente cha
ma a atención é a representa
ción da Anunciación, pintada de 
esquerda a dereita no arco cen- . 
tral da eirexa. No estremo es
querdo do arco 6Hase 6 Anxo
Anunciador, no centro a Oeus
Pai e no estremo dereito, á Vir
xe. Do Anxo-Anunci~dor salen 
unhas raías mauras, que seme
llan fíos, e que van deica a Virxe, 
de estremo a estremo do arco, 
ocupando .toda a semicircunfe
rencia. E, sobar das raías dos 
fías, a representación do Deus
Meni ño. Tamén se poden con
temprar, arredor dos flos ou 

con este senso o usaron, e o 
usan aínda algúns. Unha distor
sión semellante dáse tamén 
noutros vocábulos usuáis, dos 
que trataremos noutra ocasión. 
Segundo Carbaallo Calero, a 
causa destas aberracións está 
na aplicación de leis fonéticas 
con abusiva xeneralización, nas 
semellanzas acústicas \J nos 
desprazamentos semánticos. As 
veces, a distancia entre o signfi
cado da lingua oral e da lingua 
literaria pode ser moi grande. O 
escritor está simplemente, equi
vocado acerca da significación 
da palábJa» (. 43). 

de auga estrados de toxo que 
recollf an antre os seus codesos 
as pevides. 

As técnicas e os tre.bellos dos 
ourives alnda hoxe son des
coñecidos, pouco ~e ~abe do 
xeito de soldar a filigrana co ig
norado «Chriscolle», as formas 
do repuxado, engarzado, trenza
do, o caso é que máis de catre 
«civ11izados» abofronse clediante 
do traballo dos ourives. Marcial. 
nun seu epigrama, fai compa
ranza con esculturas de Fidias, 
Mirón, Praxfteles ou Scopas aos 
delicados traballos feítos nas 
copas polos galegos; Sitio Itáli
co tamén nos fata da baril arma
dura de Anfbal, que seica tamén 
fora broslada polos nosos ouri
ves, pota outra banda Polibio fa
la dos celtas, aos que, según a 
moda do Imperio chama «bárba
ros», non é pra agardar máis dun 
impe~ialista r-0mano, df que se 
botaban coma tolos a lqitar con
tra as ondas do mar nas praias, 
que tamén eran moi aficionados 
a lueiras xoias e que a sua vani--

. dade faguf a que se espisen en 
porro pra loitar deixando se
mentes as xoias. Fata da batalla 
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de Telamón, como os do exérci
to galo levaban nas suas primei
ras rlngleiras soldados aduvia
clos cos colares de ouro, coas 
virias, como os romanos se arru
piaban de medo ou se enchfan 
de carraxe coa miliar espranza 
de facerse co botín, e velahf co
mo se multiplicaban as arelas 
de combate pra os imperialistas. 
Tito Livio conta que Camelio Es
cipión se fixo con máis dun mi
lleiro de torques nunha cam
paña de loitas, os torques, que 
eran atributo de virilidade con 
atributos má?<icos e relixiosos. 
as arrecadas como grandes pen
dentes pra pendurar das orellas, 
as lúnulas pra defender a gorxa 
e das que sementes se sabe po
ta tradición, as diademas repu
xadas ou trenzadas coma a do 
Castro de Bedoia ou a de Riba
deo, que se tronzóu antre o Mu
seo Británico e o Arqueolóxico 
de Madrid, neta está representa
do o rito do Galdeiro sacro e das 
augas ... atgo que somella as lan
das medieváis do Graal. algo 
que, a pesares de todo, aínda 
esta latexante no máis fondo de 
Galicia. 

Por M. HORTAS VILANOVA 

ra+as, a unhos pequenos anxos 
voa<lores. 

Ademáis do didactismo desta 
representación, é moi curioso e 
orixinal o xeito de como o pintor 
anónimo espresóu gráficamente 
o misterio da Encarnación. Per
soalmente, os ffos ou raías que 
.van do Anxo-Anunciador deica a 
Virxe, seméllanme un arco da 
ve/la, pois están dibuxados ou 
pintados en semicírculo aprovei
tando o arco da eirexa. Os anxos 
voando arredor dos fías ou raías 
4émbranme nubes. O Deus-Me
niño representado sobar dos 
fíos ou raias é como unha nube 
máis visible e principal. 1 a figura 
de Deus, coas súas formas re
dondeadas, suxíreme o sol. Pas
tos a cavilar sabor desta repre
sentación, pódense tirar as máis 
solprendentes e poéticas con
cl usiós. E decir: as conclusións 
máis rigurosas e verdadeiras e, 
polo tanto, as. máis reáis. 

Supoño qt..ie estas - pinturas 
son descoñecidas prá maior par
te dos galegos. Paga a pena o 
facer un vi axe deica Seteventos 
pra contempralas. Compre non 
demorarse. Pois, como deixo es
plicado e quero facer de novo 
fincapé no mesmo, unha goteira 
está enchendo de humedade as 
pinturas e rematando con elas 
dun xeito xordo, tristeiro e im
placable. Arrepía cavilar que o 
que se conservóu, ainda que fo
ra a trancas e barrancas, peran-

te séculas, se deixe desfacer e 
perder por iñorancia, incultura e 
falta de interés, tan sementes 
por non precuparse de arran
xar unha goteira. que non debe 
ser cousa tan diffcil nin tan com -

- pricada. As pinturas de Seteven
tos non son semente patrimonio 
da parroquia. Son patrimonio do 
povo galeg9. 

De Seteventos quédanos a 
iembranza dunha terra labrantía, 
posta nun outo, sobordo Val de 
Lemes, fértil e viciosa de carba 
lleiras que o vento fai xemer nas 
invernf as, cantar nas prímavei 
ras, marmular quedamente nos 
días do vrau e vestirse de ouros 
esmaiados e cobres increíbles 
nos días melancólicos do outo
no. E na nosa lembranz.;:i perdu
ra, dun xeito moi especial, o cru
ceiro mutilado, cuios anacos an
dan ciscaclos, nun tris.teiro de
sorde, no campo da' romería . E 
tamén as fermosísimas e ines
quencibles pinturas murales, tan 
fermosas e interesantes, da súa 
eirexa parroquial, nas que o in
ferno non é un lugar arrepiante, 

. senón que é un lugar humán e 
pintoresco ó que incruso apete
ce ir. 1 a visión da representa
ción da Anunciación que nos 
lembra un arco da vella. Ese ar
co da vella que, no limpo ceo 
galega, pon, tódolos anos, a 
choiva i o sol de abril , nos día s 
nos qué o cuco dí a sua canción 
sinxela e namorada. 

Por XOSE-MARTIÑO MONTERO SANTAtLA 

Todos cometemos, ou ternos 
cometido, erres desta natureza. 
Mas se debemos falar por exemplo 
dun escritor ilustre, empregare
mos a palabra egrexio, que é 
tan galega como é española a 
sua equivalente «egregio», 
pois ambas formas veñ'en direc
tamente do latln. 

De esgrevio debemos coñe
cer o seu signiticado auténtico 
(áspero, duro), por se algunha 
vez nos sai ao paso na lingua 
oral ou literaria; pero será prefe
ríbel que restrinxamos o seu 
emprego,por tratarse dunha pa-

labra de uso máis ben dialectal. 
(0 coñecemento dunha palabra, 
sempre oportuno. non nos obriga 
ao seu uso ordinario. De forma 
parecida, un madrileño sabe que 
luengo equivale aproximada
mente en español a largo, pero 
no uso ordinario falará de larg!'l 
barba, e non de luenga barba). 

Unha advertencia final : entre 
es.grevio e egrexio hai ademáis 
unha diferencia de pronuncia. O 
e tónico de esgrevio é pechado 
(como en teño, por exemplo). 
mentres que o de egrexio tende 
a ser aberto. 



MU SI CA 
O QUE SEMENTA, SEGA, O 
QUE NON, TASCA O FRE
NO 

«A AGRUPACION GUITA
RRISTICA GALEGA. fundada en 
xaneiro do 1977, é unha agru
pación non lucrativa que xungue 
aos millares concertistas, profe
sores, executantes, estudiosos e 
«di letantl» diste instrumento no 
naso País. Os seus fins son: tra
tar de elevar en Galicla o nivel 
musical en xeral e gultarrfstico 
en particular: poñer en contacto 
entre si a todas as persoas, pro
fesionáis ou non, seriamente in
teresadas pala guitarra, crear 
Seminarios de estudio e investi
gación; e en xera l, tratar de con
cienciar ao público galega sobar 
das distintas facetas e posibili
dades diste instrumento». 

As verbas citadas - pro
viñentes do programa de mau 
do concerto de presentación, en 
Guláns, o dfa 28 de xanelro pa
sado - espllcltan dabondo o 
que é e o que pretende a Agru
pación Gultarrfstlca Galega. Se 
ben é certo que as condlcións 
atmosféricas non axudaron mal
ta aos Intérpretes, os resultados 
obtldos colmaron as esperan
z, s. Un programa no que se 
misturan obras pra solo dende o 
sóculo XVI ao XX, flamenco, 
ragtime, folklore brasllelro, dúos 
et guitarra, de vlolin e guitarra, 

1 rlnet guitarra, voz e gulta-
rupo d cám ra ronda-

con ult rra - chega 

axenda 
ARTE 

Agra e Berrlde: fotomontaxes. 
Aula de Cultura LUME. A Coruña. 
Clausura o 25 de febrelro. 

Manuel Torres: (óleos, acuarelas e 
dibuxos). Galerla TORQUES. San
tiago. Clausura o 27 de febreiro. 

Artesanfa Popular: Cerémicas de 
Bonxe, Mondoñedo, Niñodaguia, 
Alba de Tormes, Andújar, Ibiza, 
Tamames, Chile, México, etc. Vi
dros, madelras, harapas, calcha
les, tapices, cristal e miniaturas de 
folla de lata. Galería ARCO DA 
VELLA. Lugo 

CINE 

Actas de Marusla, de Miguel Littín, 
con Glan Maria Volante e Claudia 
Obregón. Salón Teatro. Santia
go. 

Myra Breckenridge (1969), de Mi
chael Sarne, con Mae West e 
John Huston no cine-club CAR
BALLIÑO, vemes 24 ás 8. 

«Un chien andalou» (Un can anda
luz). de Luis Buñuei. O 21 de fe
brelro no Cine-club ANUE. Santia
go. 

pra amasar as posibilidades e ri
queza espreslva do instrumento. 
Como a calidade dos intérpretes 
vai parella á calidade do progra
ma, o resultado no eido estético 
contenta aos esixentes. 

A misión de espallamento 
cultural vana cumprir facendo 
unha peregrinación polos Pazos, 
Casteles, Monasterios e Eirexas 
da nosa terra dando concertos 
sempre abertos a xente. E iste é 
- namentres non se amase o 
contrario - un dos poucos xei
tos de conquerir un labor cultu
ral. Nisto, tañen de contar coa 
axuda e colaboura de todo o 
mundo e tamén - polo eido 
económico, sobre todo- co Mi
nisterio de Cultura (non fai moi
tos días, falóu Pfo Cabanillas da 
necesidade dunha planificación 
da vida musical galega non ba
sada nas subvencións - té!mén 
coñecidas por esmolas- qÚe, 
supoño, tentará xustificar o seu 
nome. 

Doutra banda, o labor cientí
fico estase a cumprir 11os seus 
arquivos de partituras, graba
cións, intérpretes, constructo
res ... , tendo xa unha bibliografía 
que escomenza a ser de impres
cindible consulta pra o investi
gador. 

Resumindo, inda que algúns 
o pensen·-ou o dex.es~n- inda 
non esmorecemos. Se ·nun ano 
a Agrupación Guitarrf stica Gale
ga conqueriu o que conquert~ 
¿qué non se lle poderá eslxir 
dentro de dous ou tres? 

XOAN M. CARREIRA 

Ludwin, requiem por un re1 v1r· 
xe, de Han Jurgen Sybeberg. 
21 de febrelro no cine-club ANUE 
de Santiago (versión orixlnal sub
titulada). 

«La nova can~o» (musical) o 23 de 
febreiro no cine club ANUE. San
tiago 

TEATRO 

Louro (Muros): «Metá e Metá» de 
Xosé Agrelo, polo grupo de teatro 
CANDEA de Noia. O sébado, 18. 
Organiza a Asociación Cultural 
«Borraxeira» de Muros 

DISCOS 

Como canta a mifta galtifta, de 
Emilio Corral. Columbia. 

Zuberoa e A1kata1unaren semeel 
de Benito Lertuxundi. Artesi. 

Euskal Koral Muslka. Coro Blotz 
Alai. Director: Juan José Gaf nza. 
Columbia. 

Folklore Castellano de Agapito Ma
razuela. Columbia . -

GUIEIRO 
LIBROS 
g:~~1fs~~¡:iE 

«Edlciós do Castro» vén de 
pubricar, nun volume moi fer
moso e cuidado, reproducindo 
as ilustraciós das primeiras edi
ciós, a obra poética completa do 
gran pintor Luís Seoane, que se 
compón de catro libros: «Fardel 
de esllado», pubricado no ano 
1952; «Na br,tema, Sant-la
go», en 1956; «As cicatrices», 
no 1959 e «A malor abunda
mento», no 1972. A publica
ción leva un prólogo de Basilio 
Losada Castro. 

Deica esta edición os libros 
de poesía de Seoane saf ron en 
ediclós mol cuidadas, primoro
samente ilustradas polo propio 
autor, en tiradas moi curtas o 
que impedí u, sin dúbida, a súa 
circulación entre o gran público. 
Tratábanse case case, de edi
ciós de bibliófilo o que contras
taba grandemente co contido ·e 

·coa mensaxe desta poesía. 
Tense dito -e case xa é un 

·tópico- que a poesía de Luís 
Se0ane, editada toda ela · en 
Buenos Akes, chegóu tarde e 
mal a Galici-a. E que1 de chegar 6 
seu debido tempo, marcaría un 
novo rumo na poesía galega da 
súa época. Coido que, pese a 
este grande e importante atran
co, a · influencia de Luis Seoane 
na poesía galega de posguerra, 
foi meirande do que se pansa. E 
que si os seus libros de poesía 
non chegaron 6 gran público, 
nembargantes chegáronlle a 
moltos poetas galegas que, por 
aqueles anos, andaban a escribir 
a súa. obra. Unha boa represen
tación da poesía de Seoane pu
bricóuse en Gellcla, na «Escol· 
ma de Poesfa galega. Os con
tempor6neoa», libro editado en 
Vigo no ano 1965. Reffrome, 
claro .esté, á poesra· que Seoane 
tif\a pubricada naquela época. 
Persoalmente quero deixar 
constancia do meu entusiasmo 
pola poesía de Luis Seoane. ·ca
banlllas e Seoane, no que en
tando, són os dous grandes poe
tas civiles que tivo Galicia no 
que vai de século. 1 ésta é unha 
afirmación moi meditada. No 
que vai de século houbo gran
des poetas entre nós. Unhos 
quedáronse en puramente líri
cos, actitude que non reprochó. 
E outros en poetas progresistas. 
Moi contadiños son os que aca
daron a categoría de poetas que 
os románticos chamaban nacio
nales Seoane é un deles. 

A voz poética de Luis Seoa
ne, fonda, bronca, alporizada, 
con poucas c;:oncesións a eso 

ACTOS 

Madrid: Dentro da Semana Galega 
organizada pala Agrupación Cul
tural LOSTAEGO (Barquillo 18. 
Tfno. 222 08 32), o vernes 17, 
conferencia eneal da «Autodeter
m inacióm> por Alfredo Suárez. Sá
bado, ás 5 da tarde no Colexio 
«Chaminade», recital de Xosé Má
nuel e Xim Remudo e ás 7, quei
mada cos Gaitelros de Melide. 

Conferencia de Francisco Carballo 
sobre«A Edade Moderna»: Pene
tración do capitalismo mercantil. 
Estabilidade social. O papel da no
breza galega fara do reino. As ins
tituclóns centralistas: Audiencia, 
Xunta. do Reino, lgrexa ... Primeiro 
intento de penetración do capita
lismo industrial. A solución dos 
«ilustrados». Dentro do ciclo de 
Historia de Gallcia do Club cultu
ral «Valle lnclán» de Lugo. Vemes, 
27 ás 8 da tarde no local social 
(Rulz de Alda, 26). 

Curslfto: Acción Sindical (do 20 de 
febreiro ao 3 de marzal). Respon
sables: Xosé Gago Blanco, M. A. 
Domfnguez, M. Mera, M. Fdez., L. 
García,. X. Sán~hez e X. Farmªs, , 

que se chama beleza far.mal i á . 
musicalidade do yerso, pódese 
emparentar, salvando as distan
cias, coa de Pondal. Luis Seoa
ne escribí u un ha poesía insobor
nable mente galega. Unha poe
sía que non pode ser máis que 
galega. Esta é a súa grande ori
xinalidade, o seu grande valor. 
Un poeta que é a voz da súa co
munidade é un poeta moi válido 
e ar nda mol 6til,. na medida en 
que un poeta poida selo. Un 
poeta galego debe escribir, en 
principio, pró seu povó e non 
pra que o lean en Madrid. Lego 
resulta que si o leen en Madrid 
óu neutra calqueira parte do 
mundo, mellar que mellor. 

Luis Seoane é o poeta galego 
da emigración, sentida i espre
sada dende a mesma emigra
ción e non dende Galicia. Esto 
dalle tamén un grande valor a 
súa poesía. 
· Esta nota 'de urxencia non dá 
máis de si. Non podemos seña
lar outros valores desta poesía, 
tan rica e suxerente, tan sentida 
e orixinal, como son a súa pan
tasfa, as súas recreaciós históri
cas, a súa nostalxia, o seu fondo 
e humanísimo lirismo. 

Tamén en «Ediciós do Cas
tro», vén de pubrica·rse un libro 
en español, titulado «Luis Seoa· 
ne: su obra po6tica y su lm· 
portanclci en la llteratu.ra ga· 
llega actual», escrito por Fran
cine Sucarrat e que é unha tese 
de licenciatura da Facultada de 
Filosofía e Letras da Universidad 
Completunse de Madrid lida no 
ano 1975. O libro é mol floxiño. 
1 é unha mágoa. A poesía de 
Seoane precisaba dun· estudo 
máis serio, máis intelixente e 
cunha valoración máis fonda e 
completa. 

Soio nos resta recomendarlle 
ós nosos· lector~s a Obra p06tl· 
ca de Luis Seoane. E un libro · 
que non debía faltar en ningún 
fogar galego. 

MANUEL MARIA 

CINE 
CINE E POLITICA 

A deplorable tónica do cine 
que nos dan, agudfzase ás veces, 
no caso de Galicia, deica estre
mos de que en moitas ocasións 
non se proiecte película que me
reza a pena comentar. unna ex
hibición desordenada, con crite
rios mercantís miopes, tf pica 
dunha actuación monopolista 
respecto dunha sociedade colo
nizada, en salas polo regular ca
ras e moi malas, estanos aba
fando de cine americano vello e 
tópico, de cine español imitativo 

traballadores. Organiza a Escala 
de Formación Social de Vigo 
(Sanxurxo Badfa, 77. 

Clases de galego: Na Facultade de 
Mediciña, todos os xoves de 6 a 7 , 
de balde. Organizadas palas Co
misións Culturáis de ERGA 

FEIRAS E MERCADOS 

Vernes, 17: Callado, Cambás, San 
Saturniño, A Barq_ueira e Porto
mouro na CORUl\IA; Póboa de 
San Xulián, Carballedo, Ponte de 
Lóuzara e a cidade en LUGO; Vei
ga, Tallado e a· capital en OUREN
SE; e Puxeiros, Cruces, Ponte Val
ga e Tui en PONTEVEDRA. 

Sábado, 18: Telxeiro, Cruces, Por-
toson e Bafñas na CORUÑA; Co

ta, tlaralla e l:iontan en LUliU; 
Castro Caldelas, Cartelle e Cuale
dro en OURENSE; e O Rosal, Lira, 
Lalín, Moscoso en PONTEVEDRA. 

Domingo, 19: Flores-Feás, Garita, 
Baña, Ferro!, Negreira, Noia, Mu
ros, Melide, Ortiguelra, Ordes e 
Pontedeume na CORUÑA; Palas 
de Rei, Becerreé, Momán, Es
calrón, · Folgoso do Caurel, Monte
furado, Póboa do Brollón, Meirá, -
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e burdo, ou ben, de cine sinxela
mente pornográfico. 

O aparente apoliticismo des
te cine pornográfico, baséase en 
que pretende ser semente unha 
sinxela mostra de feítos, de da
tos; fata de cousas que eviden
temente asisten, pero cunha ac
titude implícita que vai destina
da a reforzar os prexuicios dos 
espectadores, dándolles unha 
imaxe· «natural», puramente ca
sual, acrítica, do que acontece 
ao seu redot. No fondo é a xusti
ficación do sistema capitalista e, 
máis definidamente, do imperia
lismo. Por exemplo, «Esto é 
América» escomenza cunha pa-

1 norámica de autopista, carre
teiras e vehículos, en confusión, 
simbolizando a grandeza e 
monstruosidade da grande po
tencia. A continuación, aparece 
a conducta dos homes, seres in
significantes, convertidos na ca
tegoría de autómatas, cuios 
comportamentos son imprevisi
bles pero tamén -controlables, 
pra que a máquina poida seguir 
funcionando. O sistema encár
gase así de buscar por sí mesmo 
solucións, controles, que apare
cen tamén como automáticos. 
Ninguén nin nada é responsa
ble. Todo se xenera pola moder
nidade. Claro que ún, diante de 
tanta escea estúpida, rllecani
cista e seudoerótica, non pode 
menos que pensar qué tipo de 
sociedade tén que ser a qi.Je 
produza semellantes fenóme
nos. Un sabe que, baixo tanta 
violencia reprimida e ordenada, 
baixo tanto seudoerotismo, bai
xo tanto «liberalismo», non hai · 
máis que o individualismo e -a 
incomunicación máis feroces e 
destructoras. Comprende, 
entón, que realizadores tan me
diocres dun cine desta-caste, es
tán ao servicio de alguén. A sua 
aparente asepsia informativa 
agacha unha burda · mentira. 
Trátase de feítos claramente 
manipulados (véxase a paradi
síaca ca de a da película, des
tinada, na realidade, tan semen
tes a individuos da corrompida 
admtnistración Nixon, despóis 
de caer en desgracia e se con
vertir en chivo esplatorio, cousa 
que na película se oculta desca
radamente, ou feítos que, illados 
das suas causas e sin contraste 
con outros, quedan como meros 
caprichos. Pero, ao cabo, non 
deixa de aparecer a propagantia: 
chegan moitos emigrantes a Es
tados Unidos e por algo será; al
go de bon terá USA cando, des
póis de todo o que miramos, a 
xente quere ir vivir alf. Inda 
máis, mesmamente por todo o 
que miramos ... 

CARLOS SERANT'5S 

Baleira, Viveiro e a do Mo.nte, en 
'LUGO; Cambeo, Cabaleiros, Cor
tegada, A Mezquita· e Beariz en 
OURENSE; e Cambados, Goián, 
Maraña e San Antón en PONTE-· 
VEDRA. 

Martes, 21: Porto e Bembibre na 
· CORUÑA; Chantada, Pedrafita, 

Friol, Villalba e a capital en LUGO; 
Vilardevós en OURENSE; e ,Cove-· 
lo e Redondela en PONT.EVEDRA. 

Mércoles, 22: Arzúa.f.. Espiñeira e 
Casadoira na CORUNA; lncio, Rá
bade, Guitiriz e Castro en LUGO; 
Avión, A Gudiña, Manzaneda en 
OURENSE; e Cuntis e Guillaré! e 
PONTEVEDRA. 

Xoves, 23: Curtis e Ortigue.ira na 
CORUÑA; Gomeán e Sta. Cruz de 
Parga en LUGO, MasldE! e Verín 
en OURENSE e Dozón, Silleda e a 
capital en PONTEVEDRA. 

Pregamo1 61 A1oclacl6n1 cultu· 
rllls, asociacl6n1 ele v.clftot, cfrcu-
101 cultur6f1, etc. not comuniquen 
a programacl6n de actos cultur6l1 
e de todo tipo con quince dfa1 de 
antelac16n, co ouxeto _ de poder 
dar wmprlda lnformacl6n. Molta1 
·araclci1. - - ~· - - - " - --
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Penaxubeira, 20-Xll·-71 
Amigos compatriotas: 
Dirfxome a isa sección pra de

nunciar a situación á que someten 
ao noso Idioma Isas «mequetrefes 
castelanparlantes». Dende os de ga
rabata hastra os desertores do ara
do que dende que deixa11 de pasar 
fame, venden ao naso idioma por 
catro cadelas. 

Os que sentimos fondamente o 
galega no peito, temas que Intentar 
remediar esta situación, . usando o 
naso idioma non somanta cando 
nos dirlxamos aos aldeanos, senón 
cando nos dirlximos a eses «buro
cráticos» de Correos, Facenda, axen
cias e outros; tamén cando pedimos 
algo a eses camarelros desertores 
da aldea que pronuncia tan ridícula
mente: «11 Un caflé con lleche 11». 

¿Por qué ternos que ser nós, os 
que falernos galega, os que taña
mos que cambear de idioma pra di
rixlrnos aoscastelanparfantes? Que 
sexan iies os que cambeen de ldio-

. ma, ><a que precisamente son lles os 
' que están insultando a GALICIA. 
· Oesexarfa que publicaran a miña 

carta. 
; XOSE RAMON RODRIGUEZ FER· 
. NANDEZ. AVILES 

Sr. Director de «A NOSA TERRA 
(Periódico Galega Semanal)». 

' Calle República de El Salvador, n.0 

. 25. 
: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Muy Sr. mío: 
Ha llegado a mis manos, en el día 

de hoy, un número de esa publica
ción, en el cual se inserta el siguien
te recuadro: 

«CADRO NEGRO».- «D. Ricardo 
Grasa Zubeldfa, secretarlo del Exc
mo. Ayuntamiento de Lugo. 

Certifica: Que en sesión celebra
da por el Excmo. Ayuntamiento, en
tre otros se adoptó el siguiente 
acuerdo: 

No solicitar la oficiallzación del 

idioma gallego, debido a los trastor
nos· que ello supondría para los ha
bitantes de la reglón gallega». 

Pues ·bien, después de haber fina
lizado mi jamada de trabajo, en la 
que, por cierto, hube de certificar 
otros muchos acuerdos municipales, 
(alguno tan importante y de tan gran 
Interés social como el de un com
promiso económico del Ayunta
miento para financiación de la pro
yectada construcción del edificio del 
Colegio Universitario de Lugo), paso 
a formularle, con ruego de (ntegra 
publicacl6n, las siguientes obMr· 
vaclones: 

Primera.- Es la primera vez que 
veo poner en la «picota» al Secreta
rio de una Corporación Local por 
certificar de un acuerdo adoptado 
por la misma, según es su obliga
ción profesional. 

Si me atribuyen a mf, personal
mente, el acuerdo adoptado, poco 
trabajo les costará cometer otra in
justicia más, y atribuirme también la 
construcción del Colegio Universita
rio. 

Segunda.- Lo peor, con todo, 
no es lo anterior, sino que el tal re
cuadro NO ES V.ERAZ, ya que no re
cogen TODA la verdad, sino que, 
con evidente voluntariedad, y presu
mible mala Intención, omiten, ocul
tándolos al lector, los siguientes 
acuerdos. comprendidos eri la mis
ma certificación: 
«2.0

.- sr solicitar en cambio, de la 
Presidencia del Gobierno el estable
cimiento de la cooficialidad del Idio
ma gallego en sus más amplios tér
minos, verbal y escrita y sin lrmlte 
alguno, modificando en tal sentido 
el citado Decr.eto de 31 de Octubre 
de 197-5, que regula en la actuali
dad el uso de las lenguas regionales. 

3°.- Dar cuenta asimismo de lo 
acordado a la Asamblea de Parla
mentarios Gallegos solicitando de 
los mismo su apoyo y la realización 
de las gestiones oportunas ante las 
Cortes y el Gobierno». 

(Cabrá defender la oficialidad o la 
cooficialidad del Idioma Galleg; pero 
lo que no es digno es falsear la ver
dad, como han hecho Vds.). 

ANUNCIOS DE BALDE 
Abrimos a secci6n de 

ANUNCIOS DE BALDE, como 
un servicio gratuito pra todos 
aqueles que queiran pofterse 
en contacto pra mercar ou in
tercambear libros, sellos, re
vistas, ouxetos raros, organi
zar viaxes, e todo tipo de cou
sas que se aparten da publici
dade común. Os anuncios de
berón remesarse ao Apartado 
de Correos 1031 de Santiago, 
Ref. A.B. (C). (un mósimo de 
25 palabras). 

Busco traballo como pintor da 
construcción, como peón ou ou
tros servicios. Agradeceríao, por 
atopárme sin traballo e sin paro, 
tendo que manter familia . Xos6 
Manuel Varela Portos. Trave· 
sla Garcla Prieto, n. 0 2, balxo. 
Santiago. 

Profesor de auto-escuela titula
do, busco traballo en Galicla, a 
poder ser en Vigo ou na Coruña. 
Xurxo Alvare:r:. C/ Valenzue
la, 10, 2.0

• Madrid (14). Tfno. 
222 25 30. 

Emigrante galega en Barce
lona busca traballo como perito 
electrónico en Galicia pra poder 
voltar ao país. Ref. A.8. 001 
Apartado 103·1 , Santiago. 

T13ño local pra mozos/as, gos
tándolles a música, pra ade
prender a tocar en ratos libres, 
ii:nprovisando, ou escoitar cal
quer tipo de música. Manoel 
Carballo G6mez. Ap. de Co· 
rreos 21. A Coruña. 

Licenciado en Ciencias Quí
micas con esperiencia en emul
sións fotosensibles, adhesivos, 
formulación e fabricación. 
Razón, Vigo, nos teléfonos 
270266 e 294970. 

Busco traballo. Teño dez anos 
de esperiencia en contabilidade 
mecánica. Tamén traballéi de 
viaxante de comercio. Ref. AB 
L06. Apdo. 1031. Santiago. 

Solicito correspondencia con 
mulleres solteiras de 45 a 65 
anos. 

Escribir a Manuel 0Qce 
viñas, Pontedeume, Capela, 
As Neves. A coruña. 

Estamos dando clases de ga
lega de ba-lde en todas as facul
tades da Universidade de San
tiago e nalgúns centros de For
mación Profesional. Asistida. As 
Comisións Culturóls de ERGA 
encargámonos da organización. 

Enerueillada 
Revista galega de pensamen_to cristián 

GUIEIRO 
Tercera.- Tampoco reset'lan 

que elllamamiento en pro de la ofl
claiización del idioma gallego, (y en 
contra de· la cooficlalización), fue 
presentado al Ayuntamiento por el 
Club Cultural «Valle lncléni1, de Lu
go. 

Confío en que no dediquen nin
gún «CADRO NEGRO» al Insigne D. 
Ramón Maria por el hecho de haber 
escrito su maravillosa e inigualable 
obra, universal y galaica hasta la 
médula, en el idioma común de las 
Españas. 

Cuarta.- El _Secretario, en los 
Ayuntamientos, lo es con voz y sin 
voto. Yo le he dado lectura con la 
mía, y trámite normal, a todos los 
escritos en Idioma gallego que han 
sido presentados en el Ayuntamien
to. 

Y por supuesto, (no faltarfa más), 
cualquiera en mi trabajo puede, sl lo 
desea, dirigirse a mi en gallego, sin 
problemas para ser entendido y 
atendido. 

En la Administración Local es fá
cil ser criticado por «fas» o por «ne
fás». Pero una cosa es la critica, 
(contra la que por mi parte hasta la 
fecha, y en aquello que pudiese 
afectarme, nunca he protestado, la 
estimase o rio fundamentada), y 
otra cosa son, (y permftame que 
aquí recuerde a otro famoso escritor 
gallego, de la· Real Academia Es
pañola, D. Camilo José Cela), las 
«chorradas», que sr necesitan con
testación. 

Quinta.- Soy santiagués, com
postelano, por nacimiento, por for
mación, por familia, y hasta por vo-
cación. ' 

Y vivo en Gallcia por propia y li
bre decisión. 

Si son Vds. mayare~ que yo, mis 
respetos por su edad y gobierno; en 
caso contrario, piensen que yo ya 
era gallego cuando Vds. aún no ha
bían nacido. No se crean que tienen 
el monopolio. 

Deseándole a su aludida sección 
menos tergiversación de ·la verdad, 
para una mayor objetividad y acier
to, le saluda atentamentQ, 
RICARDO GRASA ZUBEU>IA 

XEROGUFICO 

MATRICULA 
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E moi fermosa 

Solución: 

v1::>11-vova-o.L 
~ 1 

Estimado D. Ricardo: 
Efectivamente, vostede leva 

razón referente a que os Secretarlos 
non son responsables dos acordos 
que decids unhs Institución, senón 
que a sua función é a de certiflcalos, 
pero tamén é verdade que no CA
DRO NEGRO, motivo ds sus csrts, 
non se di o contrario. Se o seu nome 
apareée é, sinxelamente, porque asl 
son as actas munlclpáís. Si afgu{m 
entendera, xa que logo, que vostede 
é o Axuntamento, non é porque nós 
dlxéramos tal causa, senón en gra
cia a unha Interpretación persoal da 
lectura dun testo, Interpretación ds 
que tampouco nós somos responsa
bles. Nembargsntes, e por se esto 
acontecera, queremos aclarar e re
petir que vostede, D. Ricardo Grasa 
Zubeldla, está fara ds responsabi/1-
dade de tal acordo. 

Agora ben, a carta que vostede 
nos dirixe -que por certtJ e denan
tes que tívéramos conocemento 
da mesma. xa d/vulgóu noutros me
dios informativos como «El Progre
so» e emisoras de radio- fa/ unha 
serle de xuicios -e acusscións
sobre do naso traba/fo Informativo 
que entendemos merecen a nasa 
atención. lmos ver: 

1. - Vostede asegura, D. Ricardo, 
que falseamos a verdade baseándo
se en que non publicsmos todos e 
cada ún dos acordos da certifica
ción. Pois ben, eso non é certo. O 
CADRO NEGRO non é un noticiario 
senón que, ben polo contrario, é un 
espacio pre valorar fe/tos ao través 
de seleccionar os aspectos méis ne
gativos ou mfJls positivos si fa/ara
mos do ·cADRO BRANCO- dos 
mesmos. lste é o carácter da sec
ción -carácter que xa tiña en trA 
NOSA TERRA» histórica- e, dende 
fogo, potas «elocuentes» ra~óns que 
o Excmo. Axuritamento ofrecla pra 
escabullir a sollcltude de oflcia/lza
ción do naso Idioma «debido a los 
trastornos -¿cales?- que ello su
pondrla para los habitantes de la re
gión -¿ou nación?- gallega;; este 
punto faclase merecente, dende a //
nea naciona/lsta que sempre proc/a
móu este periódico, de distinguirse 
no Cadro Negro. 

ANOSA!EBBA / 19 

2. - De non figurBr ese punto 8 

colfer outro do acordo, temas que 
decir/le que tamén, con toda lexltl
midBde, poderla entrar no noso Ce
dro Negro a solicitude de coofic/s/i
dade que vostede menciona, por 
canto esta medida non recolle a evi
dente desiguBldade entre o idioma 
español -que nos foi imposto e 
que representa ao Poder- co Idio
ma galega - un idioma que reslstlu 
e foi negado- e o que trate é de 
poñer unhB cortina de fume en base 
8 unha igualdade teórica que nos fBi 
lembrBr, tBmén, Bquelo de que s leí 
é a mesma pre o rico que pra o po
bre, sobre todo cando é o rico o que 
fei B leí ... E Inda he/ máls, s cooflcla
/ldade poderla estar no Cadro Negro 
porque, queirámolo ou non, os po
bos son monolingües e polo tanto 
Bqul, como llngoa nacional galega 
- so marxen de que se polden usar 
outras - somente pode haber unhe. 
O problema pois, non é de elecclón 
individual senón de institucíone/lzar 
un dereito social. 

3. - Si D. Ramón Merla del Ve/le
lnc/án escriblu toda a sus obra en 
español, o único que podemos de
ck/le é que é un escritor español e 
como te/, eo mlllor, merecerle un 
CBdro Brenco, pero se o fosemos 
mirar por orlxen e si este fe/to abri
gase individualmente a algo, como 
escritor ge/ego -por omisión - Iba . 
de cabeza ao Cadro Negro, e con to
dos os dereitos. 

E xe pre rematar, queremos dei
xar constancia de que vostede, co
ma ben di, acepte e dá curso aos es
critos en ge/ego e non reprime o seu 
uso nas terefas de funcionBrlo, pero 
tamén compre siñalar que non serle 
me/o que !ere con menos prexulcios 
e anlmosidade este periódico gale
ga semanBI pre evitar, en xustfcla, 
acusacións que, con todos os respe
tos, neste caso non son de le/. E 
déase canta que á tal acusación - e 
entes de conocer a nasa resposta -
vostede déulfe s máls amplia publf
cidade que lle fo! pos/ble. 

Cun saúdo naclonelísta. 

A NOSA YERRA 

. CRUCIGRAMA 
DARIO XOHAN CABANA 
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HORIZONT AIS: 
1.- Bestas de tiro. Sin nada dentro. 2.- Hortaliza que 
sirve de condimento. Pito, galo novo. 3.- Término de 
comparanza. Bisbarra galega, con sona_ polos seus viños. 
Preposición. 4. - Paza de Pan. Animáis domésticos. 
5. - Vexetal testil, en plural. 6. - QueFBr, ter afecto. Mu
lleres respective dos fillos. 7.- Artfculo. Apédrana, des
trúena. Nome de consonante. 8. - Viaxan polo aire. lllas 
galegas. 9.- Períodos do tempo. lnterxección de arriei-
ros . 
VERTICAIS: 
1.- Deus romano do viño. Guante (antigo). 2. - Ataño 

de barro. Negación. 3. - Outra forma de «el». Axeitada. 
Contracción. 4. - O que queda do leite despóis de facer o 
queixo. Organos de manipulación do home. 5.- Terras 
no medio da auga. 6.- Vlla galega. 7.- Organismo es
tatal que usurpóu os montes do común. 8.- Miden coa 
rebola ou raseiro. 9.- Pón en contra. Ao revés, cadra, 
axéitase. 1 O. - Contracción. Chamada de socorro. Mar
char. 12. - Cheira, sinte o ulido. Poseer. 13. - Gana de 
durmir. Descffrase un escrito. 

SOLUCION AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 3: 
HORIZONTAIS: 1.- CATRO. 2. -'- AREON. 3.- F. LAU
DE. M. 4.- ESTRAR. ATALLO. 5. - 10. R. O. 01. 6.
RECUAR. ACOUGO. 7-. - A. L.11 . U. A. 8.- PINA. ORCA. 
9. - ROSALIA. 



O CANCIONEIRO 
O pandeiro sin ferreftas, as ferreftas sin pandeiro 

En Galicia, a historia da música é un con
traste dialéctico pobo-poder que marxinóu ao 
folklore das esferas oficiáis. As diferencias que 
xurdiron entre os gremios - que na meirande par
te dos casos eran os depositarlos do folklore das 
nosas vilas- cos bispos e correxldores, foron un 
dos prlmelros eslabóns dunha cadea coa que a 
clase dominante tentóu abafar a nosa música 
popular. En Compostela, D. Fray Francisco de 
Vera, blspo de Medauro, mandóu: «No salga en 
la procesión del Corpus ni se permita la justa 
que hace la cofradra de San Pedro, ni menos se 
permitan los demachinet, que andan aquel día 
en la dicha procesión ... Y mandó que esto se 
cumpla so pena de excomunión mayor y de cin
cuenta ducados para gastos de la guerra contra 
los infieles» ( 1 ) Que no ano 1 604 atopemos da
tos tan espresivos como o devandito, resulta ca
si surrealista, pero o cómico e o surrealista non 
debe facernos esquencer o dramatismo que es
conde este datiño. 

Gracias ao traballo deses correxidores, bis
pos e demáis, moitas das festas que habfa en 
Galicia desapareceron. As tarascas ou cocas, 
que daquela estaban espalladas por todo o país 
e que tañen o sustrato máis antergo da nosa 
personalldade nacional, hoxe hainas en Redon
dela e poucos sitios máls. Os antroldos tamén 
su ervlven gracias á mesma actltude. E o folklo
re, a mú ica e a poesfa populares, que tiñan na 
f sta unha das suas máis valiosas canles de es
presión, sofriron, como tamén sofrf u o pobo, da 
histerl e Incomprensión «dos homes de Caste
l ». P ro o folklore está vivo, e porque está vivo 

orque é un xeito de espreslón do noso pobo, 
r lvlndlc mos pra 1 unha meirande atención. 

A nos mú h.: popul r é importantísima. 
P ro n n som nt a mú lea popular é lmportan
t ; t m n h i unh poesla popular a carón dela. 
Unh litar tura popular que fol un proceso de 
creación colectiva de tres séculos (XVI - XIX) e 
que chegóu a ter unha beleza, unha sensibilida
de e unha perfección formal coma a desta minia
tura poética: 

Se queres que brille a lúa, 
pecha os o/los, meu amor; 
que mentras os tés abertos, 
a lúa pensa que hai sol. 

¿Podemos maxinar o que supón perder este 
caudal de poesra e música? Coidamos que sí. 
Pois ben; este proceso de perda comehzóu hai 
moitos anos e case todos os esforzos que se fi
xeron pra evitalo remataron abordados polo in
trés que amosaron se.mpre os «mandarines» da 
cultura da «madre patria». O primeiro destes es
forzos lévanos a Marcial de Valladares ( 1826-
1881 ), o segundo a outro Marcial moito máis 
importante, Marcial del Adalid. 

Namentras, o intre romántico de rexurdi
mento da cultura galega fixo indispensable a 
aparición dun auténtico folklorista. Este home 
foi D. Casto Sampedro y Folgar, musicólogo 
fondamente vencellado á nosa cultura románti
ca, que soupo artellar un fato de persoas coas 
que cubríu a totalidade da xeografía da nosa na
ción. Entre os seus colaboradores hai nomes ben 
coñecidos: Curros, que fol o <renfant terrible» que 
se ocupóu de recoller, con outros, o foiklore da 
bisbarra compostelana. Ou Montes - o autor de 
Negra Sombra - que recopilaba as cantigas de 
Lugo ... 

En fin, que o noso decimonónico Casto 
abre unha xeira e supón o primelro tanto de 
crear un Cancioneiro Xeral ; o segundo, será o de 
Xesús Bal, o terceiro está por facerse. Do xeito 
de facelo é do que irnos falar. 

Os cantos populares sofrf ron e sofren os re
sultados do desamor crónico oficial. E tamén do 
privado. Os recopiladores preocupáronse máis 
da faciana literaria que da musical, e moitos dos 

XOAN M. CARREIRA 
LOIS RODRIGUEZ ANDRADE 

Galicia tén a sorte de ter unha 
cultura popular dunha grande 

importancia. Galicia tén a desgracia 
de que esa cultura popular 
está a piques de se perder. 

Pero nembargantes, as nosas 
cantigas, a nosa poesfa popular, 

os nosos bailes, superviven. 
E superviven a pesares dos aldraxes 

que, de cotío, se cometen 
contra o folklore. 
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Dibuxo de Castelao. Músicos nunha rúa de Gante. 1921 

cancioneiros somente recollen os testos -Pérez 
Ballesteros, Cabanillas, ... -; noutros casos mar
xinan as cantigas eróticas, coma Manuel Fabeiro 
no seu «Cancionero .de Muros)). A ausencia da 
meirande parte dos cancioneiros de oficio, a falla 
de criterios científicos na recolleita de material 
e, sabor de todo, a ausencia duns folkloristas de 
importancia son algunhas das causas do triste 
da situación. 

O labor de investigación etno-musicolóxica 
tén de se facer dun xeito cientffico, é decir obxe
tiva e exhaustivamente. Os pasos a dar no pro
ceso son os seguintes: Recolleita (con magnetó
fonos e tomavistas), Con1ervacl6n (labor de cla
sificación e arquivo), Anóllsls (métrica, rftmica, 
melodfa, acompañamento instrumental, circuns
tancia social, ... ), Difuti6n (Publicacións dos ma
teriáis rE:collidos -fascículos, cassettes, pelfcu
las de super-8, ... -- de xeito que chegue a todos 
os recunchos do país, especialmente aos nosos 
nenos, que tañen de aprender música en gale
go), e finalmente, Desenrolo (edición de armoni
zacións pra bandas, coréis, e pequenos grupo!?). 

Decía Debussy que «hai pobos que carecen
do de Conservatorio poseen o maior tesauro 
musical ( ... ) e teñen unha riqueza inagotable nos 
cantos e danzas da sua xente» Este é o caso de 
Galicia. Porque a pesares dos séculas nos que a 
colonización e a represión tentaron levar ao ca
daleito a creación musical e poética da colectivi
dade galega, o pobo galego sigue cantando, es
presándose coa sua música e tomando concien-

cia da propia asistencia coma pobo. E un pobo 
que é consciente da propia esistenci~, non admi
te amos. 

Durante a República, Torner e Bal y Gay fo-
ron indo de aldea en aldea recollendo os alalás, 
as muiñeiras, as regueifas, ... Pero o seu traballo 
esnaquizóuse polo que -moi asépticamente
chamaron «Guerra Civil>>. Bal y Gay, o home que 
poidera trocar o panorama da nasa música, ffxo
se vello en México. Logo,_namentres o Foucellas 
loitaba contra o lscariote nos nosos montes, .es
comenzan os máis tímidos tantos de volver re
cuperar o noso folklore. Filgueira Valverde, no 
Museo de Pontevedra, edita o traballo de Casto 
Sampedro. Faustino Santalices redescubre a 
zanfoña. J. Andrade, R. Cartelle e R. Groba pre
sentan o proiecto de Arquivo Folklórico de Gali
cia que é rechazado pola Diputación coruñesa 
-sempre tan preocupada pala nosa cultura-. 

Sempre é interesante coñecer os poucos 
traballos que se fixeron sobre da nosa cultura 
musical. O que non podemos facer é atribuirlles 
unha importancia que, de feito, non tañen. 

Compre decatarse de que das tres palas 
(Musicograffa, Coreografía e Organografía) que _ 
presenta o folklore, somente se traballóu na pri
meira. Sampedro e máis Bal recolleron moitas 
cantigas, pero coidamos que inda hai moitas por 
recoller. Ademáis, a sistemática empregada po
los nosos devanceiros tén, como -é lóxico, unha 
notable falla de rigor científico. Da organografía 
e da coreografía é millar non falar. Da primeira 
non ternos nada que .decir porque nada se fixo 
-de quitado Santalices-. Da segunda fíxose 
'máis mal que ben. A coreograff a sofrfu-- os efoc
tos do monopolio dos grupos de baile e_ da com
petitividade entre os folkloristas de «week-end»._ 
Báilase pra os concursos. Uns anos ganan uns; 
outros ganan outros, e todos os anos perde o 
pobo, que ve transformada totalmente a funcio
nalidade do baile. Así, do mesmo xeito que os 
caoharreiros deixaron de facer as pazas de barro 
pra ser utilizadas; do mesmo xeito que se troca a 
funcionalidade da cerámica popular ao deixar de 
facer as pazas pra cociña e facelas pra decora
ción, trócase tamén a funcionalidade do baile ao 
bailar nun concurso. O esprito do folklore, o seu 
carácter de xeito de espresión popular, fai que 
no auténtico folklore non haxa nin espectador 
nin intérprete, x~ que logo, estamos diante dun 
xeito de espresión colectiva, é decir, de todo
diós. Doutra banda, a eompetitividade convirte 
aos arquivos dos grupos de baile nunha causa 
máis secreta e máis pech~da que os plans mili
tares da 0.T.A.N. 

Abondan os comentarios: é necesaria unha 
investigación seria sobre da coreografía popular 
galega. E necesario un arquivo e é necesario que 
a recolleita das danzas se faga con toda fidelida
de. E esa fidelidade somente pode dala a asepsia 
do tomavistas. 

Asemade, é necesario que o agarimo desta 
cantiga: 

Nas ondas dos teus cabe/os 
hei de botar ·a afogar 
pra 'que sep<J o mundo _en_teiro -
.que hai máis ºondas que as do "!ar. 

e a ironía desta outra·: : • 

A .burra da miña tia 
nofJ anda pero recúa, -
si tés ganas de parola · 
vaite, que vai boa lúa. 

queden entre nós. E pra esto, entendemos que 
fai falla un verdadeiro traballo en equipo. Un tra
ballo conxunto de filólogos, etnólogos, coreógra
fos, antropólogos, musicólogos, ... que estuden o 
material folklórico tal como se presenta na reali
dade: poesía, coreografía e música populares 
xunguidas aos costumes, historia e fala de cada 
parroquia e de cada bisbarra do noso pobo. 
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