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;mensaxe, trate de' val©r'al·as como 

, algd positivo, . dicindo : que . se' 
· _orientan "miiis á ·u.,;idade ~ qu_e á 

división". N"oi:i está . tan dafo, in~ 
. ~ . . 

can'ce d~ re.forma ·cfa ~ociedade 
qU:e _en Fr~ancia e ~1oi ,lenta par~ 

· aceptar as reforrnas. e· niói des
. confi~da. Votou po·r· elas, · per·~ a 

·Parlamento habemus.- Un Par: 
lamento qua ven do frio, do am

)Jienta'I .e riláis ·¿o ~o·ci;I, do qu.e. 
conxefaba Ós. o~os ~n Sant(ago e . 

. da que h~i efectivamente l!n· re

.. 'f lexo unitário,: á se~uridadé de . 
que s~ se creba a· unidac;:le .se "po

"'de perder .tpqo, mesrñ_o o poder. 

., .Práctica ponlle me,dq.' O·plan Mi--. 

tte rr(;!rid ten .. en con ta ese facto-r ~ . 
e pr.omete · facer os cámbios sen 
dor e ·en várioa anos. Ao .menos 

CASENENGUN 
SABIA.O HINO .. · 

Seica houbó pouco men0s 

do que ai:E:)recia ó espfrito e' h ir· 

berha~a a . esp~ranza ao Gompro-' 
bar qu.e, unl:ra-' parte importante ' 

. · do · noso povo estaba ausente .ao 
'.'acto : Ouiz~is este deba ser o dÉf-

·talle ~ue se _bra'o~n os xá t!a.man-
tes .· lexislad.ores. galgos nas suas ' 
m-emórias: En ~afüa sesue . a. so-
piar un _vento . ~eado .;de iA-dife
réncia. · 'O e·ntusias.!Tio· emocioÍl_a-

·do que evidenC'.iabail algups par- 1 ""' 

larnentár-ios e invitados (preci:sa- · 
~ente · ~que les '. qu'.e~ son.· deposi ~ -
Úrios da . heréncia do galegüis-
mo) non trasp;,isal;)~ as rnediév.ais • 

· · pare~es .dÓ· Paz:o ~de J~e1m·1 rez. · 

F:fe~o11~i·tá ~ó~se os-·res~itados · do . , . 
-eír"b "de de-l'x~r ··t~anscurrir tanto · 
t'empo _desif e a cel.ebración ·das 
eleicións:. _. 

Er:itr.ando.-de cheÓ- no-que deu 
· de- si o acto ioaugural, ,habe~ia 
'' tjÚe de'stacar 'a · auséncia de sal
presa ·nas · votacións e ·o feíto de 
qµe os ,trés discu'rsos que se pre> 

· .nunda.rq.n forán ditos ·po~ homes 

·.' tfe ·uco: Altori'so .·Guerra sacaba " 
ponta a . tal - circunstancia afir
mando que AP. de.ixara que -os 
centrist~s capitaU.zaran a sesión. 
( ... ) . 

. Tampouco· ~ . doa.d,o gobernar COR · . nun'·lustro non lle vai fallar ama ~ 

minisfros .comunistas, cos qlfe 
Mitterrand mantén ·sempre ·a re--, 
serva de "non. esqu~cer o pasa
do ~'. Quizais -por todo , iso, ao 
longo . d:a' merisax·e· -presen~ada 

' . ioria , na A~ambiea. · Con ese pro-
- x.ectt> · xerai que. pr.etende réal ¡. · 

zar . peraríte os set~ anos do seu 
· maridato -polo ·de· agora insiste· 

. como un . diálo'go', ai'nda que con 
:. '.preguntas acordadas. e-_probabel
. mente prnpa.radas por_ el ~es

mcr-, insiste4 ,vérias veces-na sua . . 

responsabilidade persoal, .no seu 
exercício indi.vidual do poder, 
no seu programa presidencia 1: 
.son as prerrogativas que ·11e ·con·-

ce.de .unha constitución que re
formou De Gaulle á medida da 
sua ''grandeur", e que agora per- . 

"' miten a M itterrand resolver con 
autoridade a·s liortas internas. · 

J: indubidá_bel que o ·peor pro
bl~ma pata Mittetr.and ri~n llo 
proporci~na o seu próprio parti
do, · ne siquera os_ comunistas, 
q.~e aí~da non saíron do seu 

abr~iamento ao vérense no poder · -
(in<;ia que apenas poidan exerce
·10)'., s-enón a dereita , Políticamen-
te, esta non se ergueu da SLía de- . 
.~rota, ·e se hai-1 iortas Internas rio 

-poder, con máis razón as hai en-
t_re os pe_rdedores 'que acusan a 

· ou.tros e qué siguen, .nas enqui-
s.as. de, 9pinión pública, moi bai-

- ' 

en que non .se. ~ai "presen'tar á re
.eleición-=, quizai~ sexa in_x,\Jsto 
.e máis- prematuro consi9eraf o. 
seu trabal lo só p9fos· seis Prlme i
ros meses. 

18-XIl-1981 
\ 

. METODOS 

Asociacións · t radicionalistas 
teñen . lanzado unha vigorosa 
·campaña de protest~ contra da 
propaganda televisiva en fav-0r 
da cor:itrac~pción. 

Ao mesmo tempo entérase un 
de boca ·dos expertos da UNl 
.CEF _de que , de vlntec inco mi-. 
llóns de nenos que van nacer en 
1982 en todo o mundo, dezasete 

m~llóns van morrer denantes ·de . 
acadar a edade de" cinco · anos, 
por culpa de doenias ou de mal
nutrición. U_nha forma de con-

tracepción retardada, - fnais st3-
gµindo méto~dos c¡ue respetan a 
mora l naturaJ. 

. que tiros · por. ~onseguir os pa-:- . 
ses para ver en. directo a sesión. 
d~- constitucion do Parlamento 
galega. E ·se , non . os · houbo 
pouco faltÓu. ·, En'térida.se que 

:t-.foitos, que· 1-.riarho·~, comen
tando as irriaxes, a· transmisión . 
calamos -de úpeto c~ndo ·co- , ~ 
mezou· o Iglesias-Corral a citar -
norrjes de · '.'devan~ei.r~s.' ~ . Na- : 
da_, . ao final nen ... siquera_ o xa .. 
instrumenta1izado pola· dereita · 
·- P'esia todó~ Casfel~o ~foi ri·o~ '.
n,ieadó, polo ~ presidente ,pro vi:- : 

C>omo dieíamqs ao princípio, .' 
tpdo estaba . atado '€ 'ben atado 
polos tres partidos maiorita~i·os. 

· uco; PSOE e AP co11~ensuaro·~ 
a · Mesa Provisória: Aíndá que a_ 
moitos_non lle~ .gaste .(Guerreiro 

xas de· apoio popular. O intento 
._· - de cre·a·r ·un grµpÓ intelectual 

Bruno Frappat , 

apenas ·repartían . 1inh3:~ pou-~ 

quiñas invitaéíón,s ~ ·por grúpo 
po1itico .. Pero foi moito mellar 
ve!o por televisio:r:i. Tiña rnMs 
salsa que .no cortelliño aquel 
q lle axeitaron -para . acomodar 
os cus dos patlament~ios. .· .· 

F • j ~ ~ 

· sór-io ~ da Cáiilat~ galega. Polo~ 
que ·.--Oespoi~ ·" lt?mos, a ;moitos · 

-i>arl~~entárld~. g,á'l~gps ,~"~ pew - . 
· · antigaleguist~s, .. tréme}lllés ~ 'o . 

~ . • -:. • ~ ,. · ......... r"' ~ i - --cu. 

~-- ; ~-ó~.· máis f~~.rño'sb" .era. ·v~r - ·ª ~", 
_Rosón te.ntándo . cantar o .hin:·ó,:,, 

~e·ciminou a 'actítude do_s socialis-
t ás e urí por-tavoz do Bloque de ~ 
ounciou ~séuras , martobras) o 

~ trio non deixisie formar ·a maio- -
ría máis na.turál d-o Par1am~nto. 

':.galega sen s-~belo. Home, s~b~r . · .. ,_;:En fin, e resumindo; -a xoriia- . 

. En . principip . i1ai~ qµe · ~nó~ .sabia ·aq.uélo d~ '\'Que d1fi o~-;--~ · . da ._polítka de hoxe sintetízase· 
,. , . f¡' , . · rumorosos .. ,:?'? e maís o de''. : .. - · _·' núnha· \'.~iba:- 'fri·o. o p~rlamento 

tar -que as camarns artabanse - · · · · · 
·- ~e ·Breog.án" _ acertoúnq outrá 7 • rt_.~.,ceu d9 .friq. · 

· de repetir sempre as meSmqS · ~ · 
-· "imaxes, as me.smas caras, ·caras' véi.' Era todo-· ·u~· poem~, q~~ ._ .... _. ,. .. ~~· ·, :· .Carros Luís Ródríguez 

que . por riba ninguén -epft~cia d~b~ria sa}Jer :nota por nota ás 
.. !rés vo·ces en qµe Veiga ·o .com-· ~· 

' oposto á esquerda, con califica
tivo ~e liberal,. sóbor d.a base dal_-

. guns dos "novos filósofos", e és
pe~ia lmente de . Louis Pawels, 
non funeion·ou, e precisamente 
pola ..qposición dun intelectua.I 
de dereitas, Rayrílond Aro!}, que 

creu topar en todo isó un certo 
cheira- de · totalitarismo e de re
dución das libertades individuais . 
e colectivas. A oposición meir- n
de venlle ~a dereita sobolóxica: 

da gra11. patronal, dé:!_S graride_s in-/ 
dústrias e, o que'é m~i's perigoso, 
dunha certa ·clase · média ben co-

. · 1.ocaéfa, dunha burguesía que "aQ 
~rirci'pio apoiou a_ M1tter~an9, ._ e 

ANDALAN 
CINCUENTA MIL 

·PARADOS 
EN ARAGON 

O paro na nosa rexió ri, que 
deic~ 1978 mantivo un nivel de . 
ascenso dabondo discreto , foíse 
íncremenmndo a partir destá d-a
ta a un ritmo que. supera en ca-

. tro. pontos .a média' estatal de 
medre anual. Polo que . respec· 

· ta á província de Zaragoza, o 
- c~so rñáis gravé, en xúnio pasa-· máis que en dous ·ou tres ~asos .. puxo. Comezan ben de J carállo 

illados. A .·persoa quemáis saiu ·. · 
foi- Albán, que · foi fotógrafo . ~ ~s~~ ~éñores. · - á que agora lle mete~ med'o ·as 

. '. - primeira$"'medi.das:· .o in'tenio de 
- r.eforma fi~cal ,' algÚnhas naciona- -
· .lizacións, ·, algo da· descentral.iza-' · 

do, rebasóu a per.igósa méc;lia 
española de parados. A:n.te esta 
situación, o Acordo Nacional 
_sóbor do . Emprego .( · ANE ~ 

des.ta ~asa·, seguido moi;de cer- ~. "' - , , 
ca polo ¡~po,rteiro gfáfic? >ce~~~,, · ·. · Claro· qu~ a~ crónicás falan ~ · 

- , X " · L b' . · .1 b ~ ... ·de'qlle .outr9.s s( o·'sabiari, pero» 
.runes urxo o ato,. coa ,qra- : ::' -·ct · · t t · "· · ·t d 
d 

· t · ' , d t . ... , d·: .... .,.. ,·:-e e :COJJS a acq~~ mo1 os os . or amen . es e peno 1co . · t: , -.-. . ., · · . · '· · , . · . .- ,. ·J.:ftue no_utr~s · oc-as10ns non osa-
tempo atras. Dos parlamenta- .;,: b. ":' ºd ... t · · t. -· · > . · - :· - · -- ian . es a ·vez ampouco can--
nos . sam , algun pero como se . ·' • . · .. 
riada. · tar.oü oc'hin'o ; por máis\ }ue ~n: .· 

. e : ' ~ous'_ o u-tres anos-de 'sillón ben . 
, · · ., · .. . '· . ...-=._ ·poideron perder tres ou .. catto 
Especialme.nt.e de cir_eo eran .. . ~ hora~- en ap.rendelo. ·claro ·;que 

os mo.mentos e~ ,qu.e Iglesiás -~- Wira· o que Hes sú ve a estes s-~- . 
Corr:al, ·que xa falara en galego ; '· ñores . . ' ':.:. · 

, para seguer el) españq}, f ~llaba , ~ 

.. cos_; co.mp.añ~'iros . da· me~a efe Que.n sabfa a ~egunda parte 

' edade' en 'espa!íO'l e ~~~ntrá.~ os .. - . era Augus~o .. -=;\~Si:Jl , para-_escár
:r.- presentes,, non. se enteraban de ... nio d~ democrati~los de fin de 

n:;ida., os tele-espectadores ,ou- · -~no · e ~·. ':agora entrafl)os nós". 
vian perféetament~ as verbas . Qué==se lle _ vai facer. Sic fFansit . 

·· do. Úcedista. · . gloria mundi. 

. A mensaxe eIT.ilt'ida por Frán-· 
c~is Mitterrand ao'.dra-nc~se's ' co

~ Ín~ide. aprÓ.xi.mada'meQ_te cos ~eis 
.·prime·iros. meses d;~,i:·espectacular 
cheg~da "ªº· pode·~ da esquer~a, 
cum-plidos. o 2-1 :,de . novembro. 
- : ' . . . f ": . 

·-'-Non todo o seu Qalance é posi-. -.. . ' .: 

_ ti-vo. Hai · pouco tempo, o minis- -
.tro de Facenda ' falou dunha .· · 
:"pausa'; · nas ~ refqrl')'las; Mjtter- · 

" _·rand declara .,ag~ra · qu_e . n9n gas~~. 

~le~~--~x~~ésÍón; e est~ é· urlha das 
- dificúlt,a'd.es qüe ten aon alguns 

d'O.s . seús m ili·istros. ·: Non son só 
_di.fer~n~jas perso:nais: . reflex~n 

tendéncias dentro do Par.tido So-
. -·' cialist~ ~ que sé· puxeron de.rriani- -

. festo no . congreso do partido, 
-· ai'nda Que. Mitterrand, n~sta 

J / I' 

ción. E unha clase cunhas carac-
te~ísticas en Frán~ia, que.ten un." 
ha ideoiox'ia hi~tbrica de; esqu,er~ 
da~, baseada na's libertade-s ind°i ~ 

viduéils e cun comporta_'mento d~ -
de re iras ea canto á defensa dos ~ 

seus irÚ~re.s~s. privados; frente 'á 
· colect{vidade ~ E próbabelmente 

- .. ,.. ., 

· firmado polo goberno, a pa-
. . trona! . e . máis os sindicatos e 

"que · con.tem'pla a' creación durTs 
· 350.000 postos de traba'iro , po-

. deria interwetarse ·desde aqui 
como a táhoa de salvacicím, co
mo .a · e.~perá~za máis inméd ia

. ta ." Sen . -em.bargo, isto non vai 
' I \ • ' _. -

, · . ,, .· · ser así . E'n-Aragón -a éifra de pa-
a retracc1on desta clase a que ten · .. · · ·. , ' .. , . 
con.ve~tido er:I descend.entes as li~ ! · riad~,s · vai d~sc~.nde_r-, ·e1:1'9r.1~.e1r? 

· - '· · , . . ~ , · lugar non h.or" pactos nac1ona 1s nas, · sobre os graf1cos da opm1on . . ' "' . , · _ ·. 
'bl' · d M' -. -. · d ,. d. co ·memlMete da s-0l1daridade, R.l,l 1ca,· e 1tterrc,m e ma1s o ,. ' 

su Pr'irn~ir~ . -Ministro, ·MaÜroy. sen"Ón por · inv'ersións pe~sadas 
¡ • desde· Estados · Ün.idos, nos des-

No se1.1 pro.grarri~ ~e ·leitb .ral.e máis .- · · 
· . p~dios da ·.Generral rylotors .. 

:- · na · intervención r,ádio-tefevisada 
: do ~Úcores pa~ado, ' M.itter-:r~nd 

~·~sisteÓ no st;u· pla~ , de l~1í\go - al- '. t. -
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Duas aJdeas señ auga e se~ luz .. . . 

O terceiro · muitdo-perto da. Coruña 
' . * . ' - -

Non irnos falar de mediados de século, nen siquera ·da década 
dos sesenta. Tampouco dun país do terceiro mundo, se por isto 
se entende un que estea dituado en Africa, Asia ou Oceania, xa 
que ·aquí tamén existe o terceiro mundo. Nen siquera irnos falar 
duns lugares perdidos no médio da montaña, sen comunicacións 
·e alonxados de toda civilización. 
Non, non é este caso desta reportaxe. Os nosos povos, As Tablas 
e Ludiña -dez casas-, están situados a vin te quilómetros do 
centro da cidade de A Coruña, na parróquia de San Vicente ~e 
Vigo no concello de Carral, alí o carón da presa de_ Cecebre·, a 
que abastece de auga a cid~de herculina. Teñen carret~ra asfal
tada, pero, asómbrense, non teñen auga corren.te, nen a poden 
sacar dos pozos; pásmense aínda .máis: ¡tampouco teñen luz 
eléctrica! ¡ Meirama a 6 quilo1!1etros! 

A sua soedade as suas noi
tes a carón do candil empezá
ronse ou, mellar dito, perpe-

. tuáronse alá polos anos. sesen
ta cando a parróquia de San 
Vicente de Vigo solicitou per
miso para que lles puxeran 
fluído eléctrico ~ o Alcalde de 
Carral, coñecido popularmente 
por Nito , "que Dios o tef!a na 
glória, xa que se está el nin
guén se vai condenar; gard.ou 
os nasos pape is", dinos un ve-
ciño. 

. Agora o tendido eléctrico 
xa está p0sto, asi como as ins
tala ció ns das casas, pero Peno
sa non acaba de .dar· perrµiso 
para o enganche. 

"'Mire", · dinos a Sra. Maria , 
"nós levamos .gastado máis de 

. duascentas mU · pésetas . para 
poder ter tuz. O meu fillo non 
sei canto ten recorrido dun la
, do p~ra 'outro, pero nón. _é JÍá-
da; non sabemos·· o que pasa. 
Xa hai- tempo: q'ue temosJmha 
nevera .esperandó e vai se estrd-
gar, tamén.un televisor. grande,, 
e.n ·cor:. Perq non acaban de t;n
ganchar a lúi '.'. 

E o's pdstes aí están X.a hai 
· tempo. Os fiosJ catro, gordos; 
fortes, per9 estériles .como non 

· sexa para' que· se pousen os pá
Parecen que carrexan 

angúria ás dez casas dos dous 
lugares. Algunha vez os veci
ños miran para _eles con espe
ranza que pronto ~e volta en 
rábia. 

· T AMEN SEN AUGA 

Pero se isto fora pouco mal 
os habitantes dest~s lugares, 
nos que, aínda que · poda pare
cer ·o contrário se. construiron 
casas novas nestes últimos· 

- anos, que están agora abando
nadas, teñen outro probÍema· 
acudiante: o' da auga. 

A carón da presa de Cecebre 
que abastece de auga á Coru
ña, reg(;\do polo rio ~arcés _non 
teñen traída· de auga nen . po-. 
zos. ' 

Estes últimos, inda que es
_tán feítos . non os . podei:i utili
zar xa que se eJ?.chen· de auga 
do rió Ba.rGés "e para isa calle-.. . . . 
mola dél .directamente·~ T,e
ñen que ir buscala a miha fon-

- -

te apartada case. uh ciuilóme
. tfo, están si(uados nunJondo 

.. e ·non seria -difícil tfaela por 
cañerias .... 

. , .. 

'·'Daqui lévana para .A Coru
fi:a que queda-ben lonxe, pero 

nós a carrexala todo a man e · 
sen poiler cuartos ~e baño". 

Pero se este, pro ble"iná dq. 
auga era acud:,rnfe xa antes, 
agora coa. recente contamina
ción do - -Barcés: -faise. aínda 
mái~ grav.e "porqu~ ~~on p~de
mos coller_ del auga para nada. 

Viiieron aqui uns de sanidade 
:e a:si o dix~rón: que 'non utili-

' 

' _,. _ 

záramos a auga para _nada, nen 
. para darlla · aes · animáis, q?le 

pÓdia_n morrer. Per:á non facia 
falla, que o· dixerañ, nos ven 
viamós como baixapa toda · 
;,aura.; xa non turbia como fa-

. cía . uns -di0¡s. Sabe, elle " cousa 
de Meirama e de lavar q car-
bón. . . . ~ 

Malaron todas as tróitas, 
r.w' da · piscifadtor{a fixéronlle -
un gran est'!!:go ... " 

AS" SUAS SOLUCiONS 

tampoueo hai-aúga, tampouco. 
Asi ,que nada". _ : 

M°yntras ' ª ' espera e a espe- -
ránza que para e:stas navid~ades 
podan alumearse "cimJ:za: luz 
como todo o mundo e como 
Dios marida xa que nós non -te
mgs por qué ser menos'-'_ 

~ · A espe1~a tamé.n. d unha-' sub
vención da Xunta e a Diputa
ción, subvención que non che

-ga e 'álguns xa levamos gasta-
- da8: máis .dé duascentas milpe-

S?tas e outros, npn teñen car-: 
- ·tos para pagar tales suma; au· 

.. /les amarga". 

. Meirama . a un lado,. unha 
ee'nfral térmiéa . que ··produce_ 
mil1óns ~e- quilovaiíos e Ás Ta-
blas e Ludina, se~ luz eléct:ri- -As ruas das Cidades, alí per-

_. ea_,,. _sufrínd_o- as cop.s@cué~cias to a un paso están todas ·cheis _ 
, de'&ta·. liJdú~trja - xa que "nén o Q._e bombillas de mff cores. t Os 

'gando querf} ·pacer ·ben . sique: . éscap·arates fanlle _cerrar .a un 
. ·ra": ' . ;Y • • __ <: __ os oliós con tá~ta luminária, ,as 

Todos· e'stes anos á" es~era de luces - das discotecas e - .. dos 
que dÚnh'á ve~p;ideran 'e6~tar ' ~ anúncio~ de n~ó~- 'atontán~a un 

,,.· con· luz .. bomo.:.. todas as akle·as c0 . seu . apagarse e encenderse, · 
- . de aÍredor, como a ten a ~erca- múdarido ªº mesmo tempo ~e 

·na canteira, ,situada a meno~ -. -. cor. Os -case ' médio cento ·de 
dun quilómetro; os veciñgs de- ·-::- habitantes d.~ As Tablas e Lu
cidíron -buscar un arreglo. Foi" djña_ coñecen todo isto, nori _ · 
pot~.- i-so polo que cómpraron viven alá apartados, senón que 
unha -dinamo . que .' colo-c;aron · van -á. Coruña a cada canto e, 
no rio para ser movida .pala au~ cando . voltan, encontranse 

- ga e producir así electricidad e· coas te liras na cp.sa~ coa oscu-
para unha bolJlbilla. · Pero isto ridade, coa discriminación, co 

· non é solución "xa que de in- terceiro . · mundo na própria 
verno cando ven moita auga casa. 
non vale e de ' verán, cando 

' - / ALFONSO EYRE 
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• 
~" VIVEIR.O · 1 

-O gosto de -especular 
Non hai máis-que achegarse até Foz, Viveiro mi calquer ouJra 'tado no ·arto 73 como -'o que · uns dias 'tm,-ia~ charÍas "in.for'" mos autores do Pla:q non ad~~ 

·:vita, da costa luguesa. Edificacións-torre .de ínáis de 10 pisos ra'." : · ~olveü presentarse no ~ anb· 7 6 mativas e ·un debate sobre ·o finen "moi claramente e din 
chai1 violentamente ·a paisaxe ._ urbana . . Son urbanizacións · que · foron ·hotados abaixo po.las· ·. avante do Plan Xeral de Vivei.,. ·que . vai !fo palrieamento por-

. cl1egaron · con Alú111ina/ Ah.imínio·, o ·_éxpoñente' máximo dunha Corporad6ns· respe.ctivas - sen . '· ro. . que o MOPU te-n algo previsto 
· espec1,Ilac~ón que non fixo máis que empezar. · · . saii a inforrúació.n públiea -- e · -" A primeira charla estivo a ao · r.especto. Hai quen falaJn-
Viveiro c~nta con edificacións de ar.quitectura tradicional que hoxe podew. consµltarse ·nos · cargo do · arquitecto Carlos, Al- el uso de que se trata dá anun-
son produto dunha artesanía urbana que lle dá carácte~ á vila, arquivos munidpais. . .. · muifia que explico u: as car~ct~·- ciada "Ruta Esm.eralda" · (Es- , 
co.nte1ido cun 'dos· con~untos de galerías máis· iJ:nportantes do . Pór . acordp- d<;t actuai. Cor-·· . rÍsticas du_n Plan Xeral e refi- .· tocqlmo-Lisboa). · . 

. país. Pero todo ·isto está en perigo . . ÍJoxe surxen dentro do me~- poracion·. e acóllé-ndose . a· un · .reuse .ás . posibilidades da parti- Na mrención d.os. ori°aniza- · 
mo Viveiro. moles de cemento erguidas ·polos espetulado. res. ·qu~. . concurso· 'p_ara a finandación , · ·, ' , bli · · 1 b . . · c1pac1on pu ·ca na e a ora- cJ.9res desta· campaña informa~ 

-· destruen-0n imp0,rtantepatrimónioculturalquet ·defo_dos.· A ···.e. xestiÓn .do._plane_amento _lo- ., ,;l . PI N · d d ,.. c1on ~o- an. · 0 ·segun o os. tiva sobre o Plan Xeral de· Vi-
especulación 'non respetá· na~la, non te:n . en conta o. pasád'O, só · . , .cal. firm?dó entre a Diputa~ión a.ctos ·organizados pol~ A~am- , veiro está 0 seguer organizán-
planifica para encherse os»petos. Fálase d. e ·que ea:ifícios coino .. ó ·Prnv.mcial e a Dirección Gene- bl N · - 1 p 1 G 1 . ea · ac10na - opu ar · - a ega . do estas charlas polas parró-
chamftdo "Pazo dos Leóns", na rua-Pastor .Díaz ou o edifí.cio · ial de Acción Territoriál e Ur- · t · · · d ·t t d m ervrron ous arqm ec os . a- quías ·do município. _ 
onde estivo o . '~Colegio Irisigne", na. Prµcifia da Erb~, foron com- · ,· ban·i_smo do ' MOPU/d~'ddeuse · localidade, _ 0 sr. Meirás e o sr. 
pr'!dos e teñen solicitada a correspon<Jente información urban.ís- .ir á- elabora.ción· dun, J>lan Xe-·· Díaz López e tamén un repre.- O tema do urbanismo o 
tica ,no Axuntamento,· con idea de :consfruir'neles. A desirución tal qli~ -:lle foi enéa'rgado á en1- . sentante do Coléxio Oficial de' futuro Plan Xeral de" Viv~iro 
da arquitéctura tradicional en Viveito, como en moitas vitas e ci- presa IDASA (Ingenforía .. del -· ·Arquitectos dé Galiza. Non _está. a debate. Nos arquivos 
da~es g~legas,-segue adi~nte.- · · · - · -. Atlántico,' -S.A,). Este avante . · acudiu á ~esa, a pesar de ' es- municipais durmen os dous· · 
. Temo's -que dicer que el'.! Vi- · ften feit~ moitas de~úncias so- · atópase ·hoxe ·a _· debate .. entre tar _invitada, a empresa redac- proxecto's de . Plan aos que xa' 

· ~ b . 9s membros "da ~orpor~ciorí . t·o.ra do· p·lan IDASA. Tame'n nos ternos referido. Viveiro ne-. veito . non ~xiste un catálogo re e§t~ tema .e mesmó a pren- . .. 
de éélific~dóns á conservar. .A · sa loGal'ten defni;tciadojnwli:- Muní~ipal e -- ¡:{xiña. vai expo- estiveroh ausentes todos os - cesita urxentemente _un Plan 

t . b , . d, . , e,. d . - 11 . "'d PSOE . iíeise . para · ciÜe os viciños. po- m' embros da Corporaci"o' n· Mu- · X eral que poña en órde o .ac-. norma 1va ur amsflca re uce- cac1ons e canee a1s 0 . · · . "'1 

h ' . t . . 1 'd a"' ' dan .facer as_. ale.gacións opor- nt-~1- pal' aga's, -cla.ro esta', dos' or- tual estad_o de cousas e sobre se a un as .Normas Subsidiá- ea ... .1c.et-as 1uegu an a es na · 
· - d PI · · · · --~t~ ·, d '· 1 d'f ,- · . trinas. gani·zador.es. · todo que remate · coa destru-n as e aneamento _que rexen ' cons ruc1on a gun ·e 1 1c10 ·er-" . . . - - - - ción do Viveiro antigo . 

. desde· o año. 78 ·e tamén pol.a . ·guido pci,la emp· resa .. construto..: " N.o. deba- te ·analiza'ronse por 
AS XORNADAS MUNICIPAIS 

declaración feíta receritemente ra ~f qué.,.din .está ligado' ún . ·- · :· · ·'- ' ~ " parte ·dos ·arquitectos partici- Mentras,; polo que poda pa-
polo Património Histórico~Ar- · concellaJ do partido _soéiafüta . - : .. · Xa en marzo de 1980, os pantes os gran.des erros _d~ste sar; se vostede non coñece a 

" tístico de zona a .protexer que que e fillo doufro metpbr6 da - concellais do Bfuqt.le · propu- . plane_arn_ento X.eral: falta de costa luguesa, veña canfo antes 
. abarca o caseo antigó da vila. · · Corpor'aeión, tamen ·do· PS~.E, .- · xeran · á Corpora.ción facer un- - "'liñas ínestras", non se prevé . visitala, e se .é aficionado á fo -

As infrac.cións en matéÍia de qu_e forma parte da Comisión has - Xornadas Municipais de o medre futuro, favorece aos · tografia traia tocios os trebe-
utbanismo 'en Vi'veiro son con-' de Obras e Urbartis;rno. - . " tlrbanismo ·para BXplicar aos viciñc~·s .dasila e .perxu_dica aos .. llo_s, como se fara participar 
tínuás e ·moi'grandes .. O Axun- As anteriores Corporacións . viciños ~n qué ·c:onsistia un" do meio rural, e márcase unha nun safari 'fotográfico. Ao pa-
taniento ·non controla a edifi- Municipci.is .. encarg.a,ron no ano_ Plan -Xeral e fomentar a ·parti- zona d.e reserva p·ara tmha "au- so que' irnos, ó material que ~e 
cación e non se impón nengun- 1973 e no 76 "'redacción dun - cipación cidadana h·a e.lábora- tovia" ou algo _se'mellahte que, colla pode ser unha ~aliosa pe~ 
ha multa aos infractores.' Os Plan Xeral ·de U~banismo ~·ao ción · ~fo · "Plan·. -Esta pr(;Jposta a critério dos técnicos, racha za de arquivo. 
nacionalistas~ presentes no . equipo de Ma'drid "Grupo 2E" non foi ·aprobada _e por iso os Viveiro -_ e impid.e o desenrolo 
Axuntamento de Viveiro, te- Tanto o avante .do Plan presen- . nacionalistás organ.ifar-0n· hai futuro~. O da Autovia, <;>s mes-
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Fog(\i S~n ·· Rafael . . . ~ ... 

'OS ne:Oos Sen na(Jal 
· ..... 

. "Eu non quero ir pasar, o Nad~l a casa, prefiro .qu_edarme aq~i, 
cos innáns qt;te o paso mellor": · . . · · . . 
Néstas datas esta · aíirmación pode parecer paradoxica .e até in- .
críbel. Pero o peoré que non se ·trata.duo caso ilÍado .. 
~oitas afirmaciÓns como estas prodúcense" nos- colé~ios cónver
tindo en amargura unhas·datas ·que para moito_s .son de ledlcia . . 
Asi é este ·mundo, e aí están a~. inxustfcias que ca.da ~dia nos pa
recen máis normais. 

Xúlio ten <lazaseis anos. pero 
non aparenta ·máis de düce. A 
tristura venlle aos ollos ·cando 
fala da sua casa, por moito 
intente sacarlie importánCia. 

1 

-

Un par de dúcias. de rapaces _ 
do "Fogar de San Rafael" · en 
Vigo, coléxio que collemos. 
como exemplo, pasan o Nadal 
olvidados do mundo exterior, 
sen outra cousa que os irmáns 
de "San Juap de Dios" lles po
den dar, "que non é moito 
desgraciadamente", dinos o di- · 
rector· do colexio Antonio Ca.
ñas, "cando os rapaces chegan 
até nos encargámonos de dar
lles unha formación mínima·, 
acorde co seu cociente intelec-. 

- tual. O que xa non podemos é 
convertir isto no fogar de cdda 
un. E imp os{b el". 

gaba _ a . ir -~ .. ,s asa. "-Qué.d<;xme 
aquí · dé rJ?ellor ganaJ· ¡Seguro · 
que na miña casa no11 ."!e bo
.tari en falla": 

soq.JCIONS 

O caso para os coléxio.s é de 
di~ícil solqción. -

"O que facemos nestes ca
sos é tratar de colocar aos ra
paces sen f am flja nalgunha ca
sa para que non se sin ta tan' só 
nestes dias e non _ se lle ere 
tampouco unh.a dependéncia 
do coléxio. Pero is to é difz'cil '', 
di o director, "a pesar de que 
nós· lle pagamos a p.f!nsión á 
família que os acó_lle . Asz' e to
do a meirande parte das_ veces 
son rexeitados ". 

¿Ten solución este pro ble

-.,. .. , -
: ~·_)-~,. 

tán -facerrdo ali cousas' que a 
mesma sociedade lles nega~; po-

. ·lc)·· qú'e,' s:e ·cadí-a, por· eh tela de · 
xuício , est_e ~n~no, s_en cai:n
biar a sociedade, seria: eomo. tí
rar ·pedrá~ contra o próprío te-

_, Hado ~ ,. · 

Os principai~ problemas ·dos·_ 
_ Í!ipaces ve.ñe~ polo& problemas 

. dos .. séus pais·. ~ 

~or ·unha. bandé\.esrán aque
les -que se qesviven µolo seu. fi
no; aqueles . que pasaron ol 
trauma de ter un fillo dismi
n uído psíquico. Da outra -~s.; 

__ tán 0s que hai ,que -cha,malos~ 
unh_a · .~ mil veces pa_rá.. que ve

. ñan : visitar ao rapaz · x_a que o , 
. · deixan e nón lle fon caso. Para 

ele{ ·¿ colé xi~ - signifiea .Jnen 
máis 'nen m~nos liberarsé _ d u.: 

· nha carga ; __ xa_ que así os califi
.. ca 4 sociedad.e. En peor situa_

ción . aín.da están. os rapaces 
que non teñeri pais .. .Isto -todo 
vai en detrimento do avante 
educativo .' Cando o tapall se 

Estes rapaces, como tantos 
outros, son totaJmente ab~n-

ma? Para Antonio Cafías a. s0- .. h._ 

lución "está en cambiar a 'so- . i 

- sinte - respáldado, querido e 
animado, nótase un cli!ro de
senrolo e un meirande interés 
polos estudos: 

.. 
· Un rapaz 9estes que nunca 

. ·donados po-los seus pais, xa · 
que as suas famílias non se 
preocupan de nada. Son sér.es 
que ·por disminuídos físicos 
non encaixan nunha sociedade 
de competéncia · ~ de produ
ción. A sua procedéncia é moi 

-variada aínda ·que quizais sexa 
a xente de prqcedéncia rural 'a 
que máis prolifera. En -canto 
aos ambientes familiares , ainos 
de todo tipo "igua{ ten caJ;ida 
o fillo dünha prostituta que o 
fillo dunha f am ília de clase al- " 
ta, que t(lmén os hai", dinos o 
director, ''aquz' non se fan di-
fer~ncias". -

NO NADAL 
SI SE DIFERENCIAN 

Quizais o problema non se 
note no resto do curso , pero 

' cando chega o nadal, o proble
ma surxe todos os anos. Men

. tras xa ten:ipo ~tris uns só fan 
pensar na suct casq, outros né
ganse a ir nen siq u era urs dias 

" . a ~' se cadra porque non é ; 
un verdadeiro fogar, mesturán
dose a sua· tristu:.a ,,.coa de ·ou
tros, que nen siquera teñen a 

. onde jr, O conflito é d-e dffi
cH solución e marca a · uns e 
outros. - • 

>--

"A - miña casa no11 é casa,· 
máis ben par.écese a un cuartel; 
ás seÚ da mañá a · miña:"nai 

- pons(} a barrer can.tandp e b~;- ' · 
· rrandá e .xa non hai quen du;- -

-- · ma. ·Total, ·que! este temp·o que 
deb.ia de ser de vacacións é·· 
mais ben de paus 'e broncas.'', 
·cticia un .dos rapaces que se ne-

ciédade; sen_ón estes casos sem-- -
P!e se darán". · 

"Nor.z fai falta buscar moiio 
para encontrar aos c_ulpábeis. 
Está á vista a irréiponsabilida- . 
/de dos maiores, eses mesmos 
que pensan que a sociedade ac
tual e a perfección. A socieda-: -
de I mesma ªº fnarxinar dun 
xeito aplastante estes rapaces 
sen que se sintan queridos. Ta
mén é moi triste pensar que 
até q mesmo Estado, a pesar 
das le is especia is e dó A f!.O Jn
terna'Cional dos Disminuz'dos, 

a . mar.xinalos, poñeñdo 

. ·, 

-Ab~ndóar o ·colé~io é duro. Fóra eJtá a socie~ade que non os admite. 

. nurt carné de' identidade: sub- ;, C~NTRO~ ~~RA MARXINAl>OS: 

normal, por profesión ou ofr-- ;. · Tratar·. ae entrar ·no . id~~l 
cio. _ _ · ~ducativo -~estes -eentf_os, se;ria 

-Én fin, haberia que ·cambiar . ·cuestióñ ~de entendido e ··de 
moitas causas para _ bus~arlle" mofro P'!-.pel. ~ Unha cousa. hail 
solución". que dicer deles: .' 

~ . "" . 

.tefién visita décfanos que el 
escapaba pata os talleres por
que era o que. máis lle gostaba , 
"a min, dicia ; o ter que pensar . 
non me gÓ.sta, cústame moito, 
pero t<;)(j.o ,o que s.e:XO.· t'.aballar 
fágoo sen me d~r con ta"._ 

Pero os 2ro blemas <lestes ra-
páces n·on son SÓ ÓS de ter ·que 
p~sar o -Nadal fóra da casa. A' 
incógnita do selJ. futuro e a sua 

. supervivéncia ao sair do cen~ 
· tro~ é un lastre que teñen que 

- levar unido ao ·xa gi:-ande da· 
· ·sua deficiéncia. Non tefíen trn-. 
b~llo_, non teñen fo.gar, sínten
se . .maúinados .d un mundo que 
sempre os iJlou'. . 

,Pero á sociedacle, nÓn,.Ile Íll-'. 

teresan estas per.soas. Produ-' 
cen pouco e custan moito·. Así. 

. hai centros nos que podian tra:
. -bailar · comq o "Nasa Señora 

'de Fátima" en Chantada, no 
qhe se gas.taran -centos de mi

.-. llóns~ -e que_ seria ,uri d-os pilo
tos "'no Estado para os dismi
riuídos e- que leva aca'bado 

., m·áis de - média dÚcia .de ano 
pero sen - funcionar. ' Nengu 

' . Ministéfio · o. quere. _A ninguéñ 
· lle interesan estas perso-as. Es.., 

ta socfedade está feíta para 
~ . . 

. pr9dutores. 

Entre tanto, ano · tras ano, iri 
invariabelmnte, virá -o Nadal 
e ; ano tras ano , . seguirase a re-

, petirr o mesino: os rapaces te
ráÜ: qne· P.a8ar' pola proba de 
ter un nad.al sen fogár. Máis 
aír}da, pode que nunca tefian 
fogar:. 
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.· '~Os problemas de Galiza vémolos desfilar. len
. tos e graves_, deixandp cada un unha dar, unha 

., desesperanza, unha ferida de marte", 
-~scr~bfa na editorial ~e El Pueblo Gallego, PortE!la- Vallada- · 
res en". 19?3. Hoxe-'temos :que ' repetir a , ladaíña. Os nasos 
p_r~btemas . so'n moitos, asfixiantes. 1981 aumentounós e -

. amo~tec'eu. l~ces de ilusión acesas pota [emocrácia. . 
. As riquezas tnineír.as ·do país sbn extraidas por' multi· 
nacionais ·sen · contrapartidas suficientes. Asi no Cebr~iro 

~ tlen":siquera'· ti_~ª a 'empresa licéncia. m~n~c·ipal <J,espoisJ de_ va~ . 
rios a·n·os. q~ _traballo da mina. : Agora o alcalde nacionalista 
está conseguindo peque.nas s~tisfaccións é ~entro' da mina a 
INTG mellorou ·notabelmente · ·a situación social e laboral 
~os traballadores. Pero . é. uriha pinga de auga que xás/riada· · 
sup.ón do cau~~I ·de riqueza raptada ao pais en Tauro, As 

. . -
Adeus-~J981 da Historia, da -cuímica ,etc.? cComo é ·pos'ibel -~ existéncia 

dun poder: xudjcia~ sup«>stamente indep~ndenteJ q'~e pres- .. 
~ · , cinde de -a~esÓramento .técnico? E se nos· situarr.fos· nó eido 

-Sombras alonga~ 
. ' . -

_."-.e· luc~ de vagalume · 
,. 

. . 

ga longa e que forzou á ·patronál a .m~llorar condicións labo
rais.1 Peor~s con.secuencias houbq- na- ria de Arousa, _onde os 
ehfreniamentos dos. mariscadores aniosan a .. irr.esponsabilida
de das institucións .que con esta" trarisf~rencia pretendeºn en~ 
cubrir as próprias defi~éncias.' · ·' ·. -- ·_., -

do humo.r d::abe · a c~pla irónica? ciCabe o antroido pé;ira_ 
-f~nCionarios,~ Aristófa'n~s .~on tiña _cab!~~· na ~em9c·racia do 
E.stado Espanol. Granc1 -d1xo que o -dereito e o .aparato re
presivo ~o ·'Estado~ burgués: E nós ten~ados estamos de dar .. 

.:, c~rta· validez - ás afirmacións · que PJatón puxo en :boca ae '. 
, Tr~simáco: · · 

."Todo goberno sempre estabelece· as leis. segun
.do só' o s~u inter..és; a democrácia, ltÍis .demócrá
ticas; á monarquía, les mon¿rqu[c,as; e o própio 
fan outros réximes; lago, unha vez fe[tas .as leis, 
os gobernos proclaman xusto para os, goberna
dores o que é doseu propio interés e, se alguén 

~ .,_. non respetá . as leis, cast/gano como violador da . Pontes, As Er:icrobas etc. Cando Galiza é excede~táda de 
. forza eléctrica, segué o ·proxecto da Nuclear de Xove e a 
arneaza dúnha nova térmica· en Xinzo da Limia~ Só un par~. UN TRANSPORTE INADECUADO ·. 

. iei. e da xust/cia-.' A/ tes, _querido amigo, _o_que 
pretendb que é ·a xustlcia de .manefra uniforme · 
en todos á:¡ Estados: ·a xustlcia .é. o interés do . 
gobern.o estabelecido_. Agora ben, o gobf!rno é . 

'tido .p.olítico galego··.ten pres·entada unha alternativa de ex~ · ·· 
· · · · · · . _ :·os. observa.dores de GalJ:Za anotan duas causas irriper-

plo~a~i~n do ÍiQ-ni~o 'da: (.~'_!'iá. e pensamos qu~ ~ouco - séria· . donábeis ·:un sistema de' ~ransporte ferrov:iári_o ~de carrete-
mente. llnde estan os estudos das . nerdas e ganos desa pe:>- · - •" . .. ' · , · u f · · ·· f. 
, , . . ·.,· 1 · . -· "" ·. ' · : ~-,:- ras .~bs_urf;lo, e· a desord'e agraria/ · n errocarr,il coste1ro · e-
stbeJ explotac1on.· · cDnde a~ consultas, os . debates ~.coa pp- . 1 R"b d ·) 'd· ,· · 'b 1· t · d · · , . · ' 1 -.. 

. _.- quen ten a forza,, do . que .se desprende para to-
do home capaz de razonar, que en todas as par
tes o xusfo é_ o mesmo, quera cficer, o interés 

. domáis forte" (feeteo) 

·· voacióñ resi~ente? lOnde, s~gundo a Consti~ución · españo~ ~· · ;~~ ~ · 
1 ~ ~º .. ~ero 1 ~ ~ •~seryi b~ · · ~ re~ 0 f~ vi~~"'~ª: _en_ 

·t "bTd d d h. ' , . .• bl" . . 
1
. ·. 1s1mo_, na a o_u moi ma com ma o. or .. 111 a e ec nv1ca 

· ~. ª~ po~i 1 1, ª ~s- . esa ip~te~ica . -~mpres~ .Pu ica ga ega , ·ción Ourense:Vigo vai .permitir-circular un eléctrotren. [es-
q~e imaxma tal part1~0~ d\lon, est_amos aqu1 ante. ünha pan-.' de o s . . Xl"X estáse-' a esixir unha rede de .ferrocárris articula- . 
tasmad~ máis ~orno a do. "Xurel_o"· e"os-- v~rtidos .nuclares - da~-:·transver~almente; Un so~ñb. non faiado. dós t~mp~s_, o ~-
frente -a nasa .Costa? · - - ·- 1 - · · · · ... 1 p" · - · d . ·1·1· ; , 

-· · ~ · ·mes"'º· cam1,no .· eva_ o iacce_so· por A ·Ovoa e &o on, arte- · 
. ~lúmina-AJuminio" da. costa_ lu~erise é:·outr_o ·dos .fñáls· .·_ ria que po~ia muftiplicar as ·relacions comerciais !!enfro de 

4>o.de esperarse. ~lgunha mellor xustícia? Pensamos que si, 
cando a participación popular asesore e --comparta o poder 
xudicial. Menfr_as só a sua, presión reducirá · as ameazas de . 

_ que foron ·vítimas ensinantes como a de [ices Rois, que 
aceptan a ciéncia pedagóxica por enriba de regras adminis-

. g~av~s quebrantos ~os .nos~s _d~~e~tos. Un ~~nsumo d~ ef.ler· - ·Galiza, pero paralizadas polé~ At:fníinistración e, qúén sabe, 
x1a mme~so_: _un.h_a eonta'!1m~cion ~e fl~_or que estragaª ~o- . _ p01os .. intereses l~calista·s das capitais- de p.rovínc;ia. Con un 

. . o,a, ª .carencia do.s ?rocesos de la!l'~nac-io~;'.~~do· 0 nega!~v~ Jransporte inferior . ~·~ calidade á moitospaíses terceírornu'n· ~ .trativas. Presión c:iué pode axudar á sobreseir os cargos dos 
fiscais contra os nacionalistas galegas con longos mese~ nas 
ca de as. sen prévio xu íci o. 

sobre unha costa rica en pesca e con pos1biltdades de agro· · _.. t · G 1· r1· d' · t · t 'd - d, · . . ... . . . a1s as, a iza moe_..u1a-a 1a a sua ns e epen enc1a . . 
mdtísttia, e a contrapartida desigual. Esa é a ' industrializa- . ·. - . - · - · - " 
ción que nos impoñen. :contam.inan.te, desintegrada ,e .redu· ,·,.- ATAQUE)\S LBJ~R1:AQE~ PlJ8L~CAS --
tor~ de ·posto de traballó. Pareciá que a cri~e pesqueira, da C~n~o pensabamos que a .cié~cia na inv~stigación ' e · ~a 
conserva e 'dos asteleirós ia · colapsa·r a vida económica d~ , docéncia ia ter algún dereito, atoparnonos coa.descalifica
costa gal~ga. Cescenso no cupo de capturas~ stocl<s sen vén- · ción no xu'icio do 3°0 de maio ~~ Audie~cia da C~ruña. da , 

_ _ Esperamos que· a vo~ dos parlamentarios nacionais de 
Galiza faga de altavoz dos problemas de G~liza en Santiago, 
xa que en Madrid só éxisten parlamentarios do Estado para 

da nas conserveiras; ~caladeiros proibitivos, regulacións ·nas nosa Histo~ia . . d>ode ~un historiador opinar? ¿p~de expresar _ 
grandes fábricas .do Ferrol e Vigo. E para colme>" a campaña ,_ . . a· sua _calificación ititerpretand~ os a_cóntecinientos? ·cPode · 
de 'desprestixio do rnex.ilón dias antés de-abrirse a veda. No~ . algun tribunal achacár se~tido .mor,al ás afir:macións científi· 
di~s t.Jeste nac;fa_t.o.bservamós parctleos na pr~oción da con- · ·cas que por s(mesm~s-~on~~tri~jamen(e profesionais? ~Cu 
·serva e certo alívio na seguridade de emprego n~ med.iana e :" v'oltamos aos_ dias ,de Xoana de Arco, de Galileo-¡ das-·coñde
pequeria empresa nava :vagalumes na .mesta' néboa. ·Luníino·. ·, nacións inquisitoriais? ~_ lúte base pode :existir en xuíces 

os que"'este -país é unha fermosa praia marisqueira ou un 
canto de caza de urugallos. ' 

Adeus 1981; lévate tantas dores antes do 23-F de 
19B2, porque ·a sombra alo.ngada do pasado -tivo aca dema-

sa foi tamén a resposta dos marifieiros na Cor.uñ~ c1;.1nha fol· . furcionários q~e ll~s garaht!~e os cofiecimentos específicos ~ 

~ siados-éxitos, tantos como aplausos. en c~rtas sás de bandei
ras,_como recortes de libertades esperádas que non usufru-
1uadai · com<? deñuncias das quesabé moito A Nosa Terra e 
algun .dos se~s periodistas. Confiamos nun 1982 diferente. 
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UROPA REMATA > 
, A FÁdN·l"e1FtA"óe IRUN 

·-,· 
'. ., 

,., Benqu~rid,os · amigo~, xa hai tem-.1 
o que tiña pensado mandarlles-resta 
arta para expoñerlles un preblema 
ue temo·~ anuaÍmente·, verán e ih- . 
erno, os que e~tamos -por Europa 
di.ante, cando 'ch'ega· o teinp_Ó qas 

0.utra. ~~z má_is. chegou o' inv~r~o:-
J ,,¿utra '"vez .mdi.s v.eu ·e ·- tempq dcBs 
1ac~cións ~~s que tantós. do~ qu~ · .· 
ndamo~ ve~d~nd~ a' rherca~€-ia d~-s . 

_ ... . 1 

:iosos brazos poia Europa adiante, .. 
:emos postas as Uusión.s-de. todo un 

ano eñteiro' ·de ·traballo·s · sacrifíéios, 
. t .. 

·- privación~, discrim'inació!'ls e tantos 
outros sensabores que a emigración 
nos depara. _ 

E unha vez' niáis,\ rrtilleiros 9e tra
balladores emprenderán, a· proxima 
aventü-ra anua(cos ·leptos trens abá
rrotados que~ den.de .os . mais varia
dos . ponto$ de ·. Europa poránse , en · 
marcha cámiño dos s.el!s pa.(ses de 

~-. ori_?(e,· G¡ue, , por- tal fin, Jlés chaman 
"especiais": ·· ; ·; 

- Sen em,bargo_,-.chamar:!!~ ·aventura . 
.se.ría m9i ' pou.~0, as per'ipécias a que 
un se a ~ri sca en cada viaxe e-n tren 

. que,;. d'e ' camiñ,0, a .nosa ~erra, por 
forza terá q.ue ~asar por J rún, son 

cartas · 
de pel(cdla. Alí mesmo comeza e , · saben -q_ué ~on _temos outra alterna 

· .· remata: EÚropa. ,<-,-,., tiva se .non queremos pasar o. Nada! 
licitude dos nosos paisanos cando 
lles pedían de interpretar calquera 
peza que · 11es recordaban á sua 
T.erra . . Vimos chorar homes, ' no 
Centro Galego de Gante, onde_ fo-. 
ron visitar uns primos que alá viven, 
cando-ouvian aquela gaitiña tan Ion· 
xe de Rianxo, de Viveiro, de Carba
lliño, de Oia ... 

Ouero ;·c;J.ice-r, a _Euró!pa dos mo- ~a front~ira. .· ,, 
de~nos ·e lixe,iros n;ieios .de com~r:ii~- · Un bon· Nadal asi como un agoi-
cacíón e transportes. Gomeza a ou- roso cano n·ovo para A NOSA TE-
~·ra-onde-conseguir subir a .un vagón" RRA ~ ·-os _ seus leitores;· desde Ale-
aínda' que sexa _pctla fiesha, pára lo- mánia. -
go tentar de :cachear. s1\io siquera -de · 
pé", .e np corredor, e un ·"<ogÓ de 
az·ar : 

°A medida - q.ue .. se ~ aproxima a 
fronteira, asi .empeora 9 . servício 
ferroviário. Nas liñas de RENFE ·on- · 
de Ó .. aumento de via~eiros : sumadó. 

· á dlsmi-nu_ción dos ·-é:Jeti'cienteménte 
acpndicio.nados vagóns vellos, cria 
tal situ.aci9n que dificilmente' pode -
·ser . maxinad-a·por quen tivo a sorte 
de non o ·pasar ri'unca. 

P.ouc~s · do~ que" ~lgun. dia fomos
enpurradOs~ á emigración .cami'ñó de 
1 rún, pod.emos ~sque~er . os . hümi
llant.es' atrapel!os .so~ridos ·ou vivi· 

Baltasar Axeitos 

(. .Alemania. 

HOÑl'ENAX.E 
A .~ 10S ROSA.LES" .-

-O luns 2 de novembro. do- 19.81, 
nos locai.s do Centro Galego de-Bru
xe-las, celebrouse un í;)Cto de home
n.axe aos. mestres de gaitas .Sres. Xo
sé Romero e~Ma·r.ia Orbita de Rome· 

O Presider:ite dó Centro expresou 
na sua intervención o sentir xeral de 
todo·s os membr~s da colónia galega 
de Bruxelas e o seu agradecimento 
pola laboura realizada. Despois dun 
brindo cun viño', o grupo de gaitas 
interpretou maxistralmente. unhas 
pezsis _enxebres, acompañando nas_ . 
.danzas ao grupo de .baile do Centro, 

ro, asl como ao fillo d'e. entrambos . .'mezclándose os sócios nas muiñei-
. Már:io, . cor:ñpoRentés da- 1 5onada • 
agrupación fo'lclorica ~'Os Rosales", 

: de -Riaríxo, c·o -gallo de dar ·fih9da a r: 

· sua estanza en .Bruxélas, o'nde che- 
_g-aron·. µn mes ~ntes ,, contratados 

r.as e xotas . galegas. Finando coa ac· 
tuación de Os Rosales, ~eforzados. 
nese mo_mento · con rnoito talento 
por Sindo e Xavie~ do grupo de Gai- . 
tas do Centro. . · 

·dos 111áiS gunh~ y~z. E·dabond.o co~ 
dicer que dos perta dé-- 2.000 qui-.. 

- lómetros qµé hai entre J-Jpmburgo 
- e lrú·n se anoan na mitadé efe, tempo 

. pola ·~birectiva cr0 c'enÚo para,'árne· -
4

. llorar 01gr.\jp0 qe·:ga-itas, aoonsella·r-·. Tanto · o ·mestre Xosé, como o 
. - I .. . . . - . - . 

· _C¡Ü~ leva dé- al( a . Vig<? ou ~~ Coruña; ' 
todo · p¡:ira ..lógo 1 por riba . ~er que 
págar- unh.a tasa "p'or excesÓ <.le vé· . 
loéidade'·!.. . ' · ' - · · 

Mo-itos dos i;1osos-.paisaÍ'lo,s" coidan · 
que'a cu!p~ destes m~.lesida _6antr

-~ dade :1 de ·i>ortuguesés q~~>l~?<an 
· ·cón.nc5sé0 até Tu-i. Pois a Verclaéle e - ~~ 

qüe ta.mérr n.ós .pasámo_s pbr~Bélxic~ : 
ou ' por ·¡;:randa ,e non pasa niida,dis~ 
to .. ~- Xa que. sen ~Yágar ~~n vai . nea-

_ gu ri .," téñen .9 'mesmo dererto ~ .. ·:. . 

Só a · RENF·É; é, p9is;. Eu~~J~~-r · 
d.estes atropellos, meténdonos có-' 
mo gan~o ~ tratá_ndonos da mesmá . 
maneira -ano tras arfo: Todo porque 

~ ~ evehtualmenté, ensi11ar aos sócios · fillo Mário, e Maruxa, con esa voce 
-' qué o ·dese-xaran. '. · · tan ·galeguiñq., tan agarimosa, trae~ 

- _, . . nos 'coas suas interpretacións os re· 
Ademais de cumplir e.o seu com- , · ' · · · - cordas mais afondados no noso es-

promiso, e~tes tres memb.ros da . pfrito',- engaiolári·donos :Cu·nha . mes-· 
agr~paeió.n ·,_,Os Rosa.le~" (há-bi. t~ál- ttira~ de· anJ;lúr:ia e · ledícia . qüe nos · 

· merite- .e.inca _persoas) · axudaron -a '!· --transpqrt¡;¡ .a aquelas paixases da. no·. 
ame11ci~~'r .·9 repertório ·da . c ... oral, ~ . 
Ra~ticipar9n~ h1t.egrados. · no. · .wál).o . ;_ 

.- folclórico. do: Cent~.o C;:ileg<f€1.e' _Bru· ·: 
, xe.las; - n.Un grf!n festival orgáizaé.io ;._ · 

pola , !'Peñ<i de Arté -y Cultura 'd.e . 
Andalucia" a benéfício do~ mi~u:s~ " 
váli_dos -.espqñoe.s pa emid~.ati0.11>.·cik-f- ' ~·-: 
xandó ' unra m_oi' grandé impresión ~ 
n.bs mais de 3000 asistentes. ·-. 

s~_~GG!liza. ¡ 

" ~i~ou · a homé:n·axe coa entrega 
de r.egalos, unha - ~ ifa org~n.izada po- · . . 
la "mo~edade, ábrazos, e · u_~ha . ano-- ·.i ' 

tan te --·desped·id'a . ·cfo -có~xuntó . do 
Ceriitro 'füstÚia · do .. Centró;· Ga:le~o · 

•.., 

Miguel Palomo Lóp~z ·~ '. · 
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·Antón J{.os~n .Pérez (UCD ), ~residente, ' p;blo M.oure Mari
ño '(AP), vicepres·idente primeiro, Franeisco González Amadiós , 
(PSOE) vicepresidei1te segundo, Pablo Gonzálei Mariñas (UCD), 
segredár~o ·e . Mariano Raj~i Brei .(AP) vicesegredário. Estes eran 
os .pactos e asi é como ·quedou constituí<}a a Mesa do Parlamen-

. to Galego, en Santiago o p.asado dia 19, nunhá xorrtada que foi · 
ca'lificada comó histórica, aínda que con distintos matices,'polo~ 
representantes de todos o.s grupos .. parlamentários·e ·personalida

. des independentes. 
O acto, formalista e protocolário aoque te~t9u dárse.lle to~- -

da . .a solem,nidade e releváncia posíbel, segundo as declara ció ns - _ · 
- xa ·que non segundo .so feito~~ dos grupos_ de dereifas no pó
der autonómico, apareceu _un tanto des1ueido debido á ausénda · 
dalgun membro do goberno cuxa preséncia se tiña presenta_do· _ . 
como pósíbel e que non fixo acto 'de preséncia segun.do a tónica 
que xa ·encetaran no drso das aperturas dos parlamentos basco e. 
catalán.· 

Representantes do Parlamento autqnómico de Eusk.adi, o . · 
Presidente do Parlamento Español, Landelino Lavilla e .unha alta 
xerarquía militar, todos eles, persoeiros que tiñan sido invitados 
e cu~a asisténcia se tiña dado como posíbel, non fueron ácto de 
preséncia. Houbo político galego que interpretou .estas-auséncias 
como un intento deliberado do poder por restarlle importáncia _ 
ao acontecemento. -

Asistiron sen embargo e 
como xa ·é saqido, representan
tes dQ_póder· civil e militar d'a 
estado e Jíd.eres dalgun, grupo · 
politico con ca-becerra en Ma
drid. Non o fixeron as autori
dades eclesiásticas a ~pesar_ de 
que o marco desta sesión inau
gural era o pago arcebispal de 
Santiago. Esta auséncia foi 
compensada polas apelacións 
aos desígnios divin·os dos ora-

. dores da UCD. 

Non _se pode afirmar que: o 
acto de constitución viñera 
aportar nengunha novedade 
nos- comportamentos políticos 
dos grupos alí presentes. Co- · 
mo era sabido e como xa os 
dous grupos tiñan pactado 
AP a p sar de contar coa 
maioria tivo que entenderse 
coa UCD que ten o poder nó 
goberno estatal e qu , a fin de 1 

can tas gob rna as autonomias 
impul ándoas e r cortándoas 
ao s u gosto. 

PRlMEIROS PACTOS 

IN TER GRUPOS 

A disciplina de voto funciQ
nou tal como tiñan. pactado os 
grupos maioritários deica a vo
tación -para elexir .segredário e_ 
vicesegredário rla que á v~sta . 
dos resultados se diría que o 
grupo maiorifárjo en libertade 
aos seus · membros o que seria 
un.ha cxplicadón para os quin-. 

·ce yótos. en branca, os vinte
.cinco qüe t obtivo o represen
tante de AP e os 31 g.u~ .con- -
v_ertiron .en . segi:edárie5 aó can- · 

· dida.to d·e U.CD. ·· · ·· 

· \ Na v.otación, par¡:i presidenfe ·. 
Anton Rosón- obtiverá cin-. 
cuenta e un · votos · (AP-UCD) 
Gonzalez .Amadiós dezasete · 
(PSOE-EG) e catro e bran~o 
{Bloq·Úe""P,SG, ·pcC). Na ,vola: 
·ción' para : vicesegredátia .ó . can
didat.o<de der'eita,, Moµre .Mari

ca que un dos votos da dereita 
foi para o candidatQ socialista 
e outro en branca·. 

E de resalt~r aqui, adeinais 
da indiscipliña- na que_ parece ·· 
que incurrjrÓn c~rtos parla-. 
mentários da UCD, o· feito . de _. 
que Esquerda Galega votase ao 
candida.to do_ PSOE nas vota: 
cións para a presidéncia e vice- · 
presidéncia "~a perspectiva. da 
unidade da-esquerda" segundo 
explicou o seu parlamentário,
diferenciándose neste - t~rreo 
do resto dos diputados na'cio
nalistas e mais do do "PC'' .· 
Esta actüación quizáis poida 
ser un bo indício (aparte da in~ . 
tención rrianifesta) da estraté
xia que este-grupo tentará se- . 
guir para que a sua actuación 
parlamentária non quede .illa_.: . 
da. · 

A a~tuación futura do resto 
dos grupos minorit~rios, aínda 
non estando totalmente clara, 
parece que tamen .está esboza
da nas suas liñas 'mestras; os do 
B,loque-=PSG _abst~-véronse en. 

fto . obtiv0 cua:rerita e· oito . vo- . -, 
· ;-fo~,~- d. do- :PSOE, , Go~zález .g_ ! 

to-das ·as votadóns· e non existe 
n~ngun indício de , que · v~iá 
cambiar susümcia:lmeFJ.te:-a sua 
actuación nestes temas pará a 
qlJe ·sirve de base _- á delimita- · 
dón _do·s dous campos nos que · 
.se dividiría a actuación políti
ca en · Galiza: ~ nacionalismo e · 
~spañolismo. 

Polo. que
1 

respeta 40: P~G, o · 
seu . parlamentário manifostou 
que o feiio de ter votado en 
branca_ sé debia a que non po
día . apoiar a outro partido sen 
existiten conversas prévias. 

-. OS DISCÜRSOS 

Os , .di~cursos pronunciados · 
neste acto' non aportaron _na~
da pov6. · Pux~ron · unha vez 
máis de manifesto o catolicis-

. · mo, o idealismo e a metafísica 
. dunha pequen.a-burguesía gale
ga que n"on .está prep(!:rada.p'ciia 

- 4 . 

·· Amadiós · dezaoifo · e houbo ~ 1 · 

. cinco~~ranco, o 9ue~~nifi~ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dirixir. unha , política autóno- . 
ma. Os seus pensam~nto~ están · 
fóra, como . denotou ._ lglexfas · 
Corral nq se discurso- en espa
ñol -=despois de recuperarse da 
emoción-, ou · en l)ios como 
ser todopoderoso' ·que pode , 
arreglar tódos -os males .d.e Ga
liza. _. Is1o mesmo cf uedou_ pa
tente én canto's oradores toma
ron . ; -· pala ofa -~q µé 'v.or cetto' . 

. fo'ron todos t- de ucn:-relegan'"'. _ 
do ~o partido -.con · máis parla-

. mentários, AP, a un segundo · 
, plano neste ·acto inaugu!al. 

.Moi significativas parecen as 
verbas do ·Presidenté do Parla
mento Sr: Rosón: ' ''Ho~e re-' 
miltá unha etapa da nasa his
tóbá .e iiiz'ciase unha nova:-As
:tra agora o imperativo funda
:m(:n.tal era o"da. "reivindicac~ón 
dos no sos dÚeitós:: Desde ago:. 
ra a 'Yidsa re$ponsabilidade será . . 

. a .tedlizacíó n . delJlocrática· de
ses der.eitos"~ o que parece _ 
que· se quere- interpretar asi: o 
povo_· galego ten .que abando-

. . nar tóda loitJ_ pola língua, po- · 

. do · ªº non contar .con máis 
apoios que . os dos seus promo- : 
tóres · (os dipatados da coali- -
ción Bloque-PSG) e ~áis o de 
EG. 

AO RE.MATE! A VERGOÑA 

. Aqueles .que tiveron a curio
·sidade de seguir o acto por TV
. ou os que estivemos presentes 
en ~xelmírez, recinto a Jodas 
luces inadecÚ;:ldo Ílb -que ·1od0 
d mundo andaba · mistJtrado, 
no que non habi~ control nen-

- 1 gun e ao qm~ habi~ que acce-
der como se fose. a un galiñei., 
ro ; aqueles qué ·t_iveran eufiosi
dade, _diciarrios., caiilalles a ca~ ' 
ra :de -vergoña ao ver a ·un:s re
presentantes, que · se dm, do 
pavo -galego, qué se quedaban " 
de pedra cando se efQ.pezou' a 
cantar-o Himno Galego. A. mi- ' 
tade deles mirab_an. pata un e 
o:utro 1ado sen saber qué ·facer, 

· o_utros abrían e cerraban a b_o:. 
éa pero non articulaban ne~ -
palabra, os máis, só sahían o 
"de Breogán, de ·Breogán". 

la"· cultura, "por ceibarse .· de> . Ao públjco, -o· escaso públi
xugo da· emigración, :cto asaba-· · · co presente .na Praza do Obra-
llameñto. Este pa]Jel par.E'.ce ·ser do!ro, ,_dáballe dsa omdo aquel 
o que Rosón e .os seus.lle que- ~Óro que ·non sabia cantar o 
i:en a:sig!lai á_ aut.onomia. seu - próprio himno: --Otitros 

. . achacaban o fallo :.:'á .má ento-
Como - dicia alguén aó re- nación ~ de Francisco · Rodrf .. ~ 

' tnate .. cla 'sesión .inaugural, guez ", invitado 'ªº acto pola 
'~aviados imo's.~'; neµ -máis :nen . coé\iición Bloque PSG;_ que foi 
menos que a-autonomía como - · quen o empe'zou a cantar. · __ 
tapóri .·para ,os anc.ei_o~ popula-· : seu próptid himno .. ~. > . · · . . 

res._ . 
· A data, , evidentemente, · vai 

Precedeu' aos citad9s o.utro · · -p~sar -á° história. Falta' por sa
discurso, q do ex:pre_sidente da . ber, -co_m0 dixo Beiras; se á his-
Xunta, Qúrroga Suárez; foi ca- tória de C .aliza ou á. de Espáña · 
lificado de conciliador e e.stiv9 · en Galiia~ O povo. entera-rase 
un tanto ' cheo de . retórica Va- algun dia,'porque n,a data non 
:leira.'. Moi diferent~ , e ·tjutzáis sabia nad·a, .de-.q1,1e-.. o dia 19 de 
· 111áis' CO!Ilpromet.ido' era o litro Nadal do ' 1.981 quedou consti;.. 
que fora propbsto para o mes- tuído ·en Santiagq o Primeiro 
mo lugar pero que foi r~xeita- Earlariiento de Galiza... ~ 
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Acordo · e indif éténcia 
'"' 

OS REPRESENTANTES DO NACIONA:LISMÓ 

Os representantes do nacionalismo, independentes o,u repres~ntantes de .or
ganizacións, aos que entrevistamos, coincid~n en considerar cómo· inevitá
bel ou como positivo o ·a:cto aínda topándolle distin'to·s significados e fa
céndolle dispares ao seu desenrolo. 

X. MANUEL BEIRAS~ FALTA 
POR sAsER. '''sÉ ESTE v Ai ·s .ER , 
UN ACTO DA .-RI~TORIA D~ ES
PAÑA EN GALIZA OU DA HIS- .. 
TORIA ,_s;ALEGA. . . \ 

' -Penso que- _efectivamente é un 
·acto histórico, falta ' por saber se é 
da história negra ou da h!stória au
téntica de Galiza; .se va.i ser un acto 
da história de Éspaña en Galiza ou 
da h.istória galega. , 

¿Qué lle pareceron os -discursos 
que pronunciaron tanto o ex-presi- · 

· dente da Xunta como o flamante 
presidente do Parlamento? 

Bueno, ¿ discurso do Sr. Quiroga 
pareceume moi elaborado e o do Sr. · 
Rosón, rnºoi .pr6prio da su¡i. persona
lidade. 

¿coida que hoxe falta aquí al-
gúen que debera estar? -· 

Nori só coido. que falta alguén se
nón que faltaban persoas, que_ son 
absolutamente· esenciais~ _Jpolo seu 
significado para a potítica de Gafüa 
nestes 'd ías e rnáis no futuro. / · · · 

. ¿Pode dicer a-Igun nome? 
. Poido" dicer q'ue, hoxe por hoxe, 

este é un parlamento ,onde · os na
---eionalistás galegas teñen unha . . re- . 
presentación ausolutamente simbó
lica nada rnáis, polo tanto, todos os 

' na~ionalistas que non están aqui e 
que -son f uñdament~is para a con
cifoeia ·p?líti~a do país ho.xe,_ so-nas 
aus~ncias que _para min ~on rnáis · 
eyidentes. ~ · 

sentantes .do · poder .. ~~~co nen -90 
' .c·ctitral. " · · '- "'- •:: 

BAUTIST~ ~LVARE-Z . 

¿Qu~ -lle pareceroh os discu~sos 
. que' p'ronunc!aron os: perso·eitos da 

UCD é máis das ins'titudóns áuto
nómicas? 

-Eu quixera, ma-is -que nada, pro
nunciarme sóbor ,do discurso ·que 
pronunciou o presidente eleiio do 
Parlamento , ao remat'e; non estou 
dacord,o .en qué Galiza sexa vítirna '. 

· duri desacúto que · parte . de hai 
século e médio, cb cal el q-uere.atri
buir o feito d·a opresión.de· Galiza á 
distribución provinCial, é dicer, a.o 
centralismo español, . _senón que a 
opresión de Galiza parte. de rnoito 
antes, . concretarriente, de cando ª·· 
Monarquía española implan.tau aqui · 
un réxirne colonial, a finais do sécu
lo quince; iso por unha banda. Di- . 
xo, adernais, que aquí remataba esa 

.história é que cqmezaba· unha etapa 
nova; eu coido que cohtinuamos ·na 
mesma etapa que víñamos arras
trando desde atrás, que é unha eta-· 
pa de colonización .. Os nacionalistas 
galegas· :qúe estamos presentes neste 
parlamento, irnos loitar p'olos nosos 
obxectivos políticos qúe se cifran 

- na conquista da soberanía i1aCion~l 
· de Galiza. 

Coido .que isto nori debé qued-ar 
nun acto puramente formal, serión 
que de~e continuar a lo.ita polos in
tereses de Galiza. · 
... Rosón dixo que daqui p·ara <liante 
xa non teriamos que reivindicar ps 
nosos dereitos como galegos senón 
na sua r~alización dem0crática ... 

~· Dos represenrnntes da eoalición 
Bloqu~:..rs.G, . Cláudio ~ópez Gárri-: 
do dec1arou .que o acto lle panfcera 
valeiro de c;ontido ·como -a própr:ia 
auto'.nomia e Lois Dicguez denun-, 
ci¿u o qué lle parecia .. un ac~rdo 
para d~rlles . de lado aos·, problcrnas 
galcgos, acprdo que se teria mani
festado na non asisténcia dos rcpre-

Eu coido que aquí non termina 
· ·. un ha etapa da história de Gal iza, te~ 

mos que seguir loitando polos seus 
. dcreitos xa que non están -conquis-

. \ - ¡ . . . 

e 

Como veremos nas declarción,s que a continuación ofrecemos, 
nengun dos representante_s das [orzas políticas preserztes no. 

. parlamento, .se atreven a rexeitar totundamente .. o xigntficado 
da sesión inaugural da Parlamento Galega, a{nda tendo en 

conta as -diferéncias de matiz e os distintos enfoques do seu 
. sign_ificado segundo ·cal se:X.a a opciónpoiz'tica dos' -entreviStados 

·Contrasta, este acordo -a{nda que-sexa m_oi precário e 
. condicionado-o-:, coa indiferéncia cori que o acto do dia 
dezanOve era ollg.do poh xen_te da rua; unha boa parte .da 

povoación nen·se decatou da cel~qraCión astra o mesmo dia en 
- . · que o ollou na televi$ión ou o .e_scoitou na rádio. . · 

O tempo que transcurreu dende a celebración das eleicións astra · 
este ac.to de constituc.ión, a indiferéncia pre-existente que· se 

.. manifestou nos z'ndices efe abstención xa sobran_ceiramerzte 
·tratados, a actuación de c'ertas forz.as políticas que seguen a 

crear confusión e desconfianz.a no -seo do pavo coas suas 
actuacións de coitas a quen /les deu o voto, certo desinterés que 
· ~ · algun polltico creu ver nos máis importantes meios de ' 
comunicación ... . Todas estas son causas que se lle poden topará 
indiferétzcia da povoación ante l{ , que se desenrolou o acto do 

· dia.19. ~[que parece _que_ o pavo agqrda ben pouco do que lle 
póda ofrecer a Autonomíc(e désconfia ben moito de algo desde 

' Gnde lle están a ·ofrecer mellaras que xa se sabe o que deica 
. • ' -- • • • r - agora viñeron dando._ ' . 
E o draln.a ·dun pa{s n:Ó que unha parte da clase po_l{tica xa non é 
-i/reida_polq pavo,. que sofre unha atroz agresión que abrangue a 
_todos os planos_ da ·sua actualídade. Un pavo que az'nda non ten 
· : topádo unha alternativa á su-q, situación. Unha realidade que 

. · ~ :'<!:on.virte úz esperpento actos éoma o do sábado pasado en 
· ·:·: ;.< .S.dn1iqgo., sen ·e~ba.rgo están a{ e. non se poden rexeiiar. 
_ :,,_·'~: A :úin:if_n-uac:iórrafrecémoslles as dedaración.s de algun_ dos . 

· persoÚros·da·política galega que se deron cita no· Pazo de 
.Xe/'mire.z~ ryq, ·sésiÓif iryailgu,rM dq __ Pwlamento J}alego. A todos 
:.: ~z~Tf~gYi,_1ttafiú}sllú á stia'oppuón sóbór d¿ acto aoque 

·-· ~ ~ -acltb.,"'fí,;1;?/!mós dé:--a°SiÚir, e a résp:osia a €3sta pregunta é0 a -que 
._ :_; · ·_ apar-_ft.'?-etz prfirJ:eiw_ lugar; lago p(antexámoslles oútras ._ 
·_ ;'pregun.ta·~J;ara qf{/u.e.: esi:~tnarnpnj~uépOderian - t,_er ,respostas . 

~ f~ . ,- · ~ :;..- · :_ ~ignific1/tivas. - · 

__ tá.qos. " . - ... _ ~ "_ . ~ .. ' . _ 
·> -·_· Nos~a.-_d.rxem6-S nfóitks veces que .. . . 
- . a· :Ré.f0qna Autonómica .. non_ signiti;,~ 

éa , nada máis que . unlÍa continua
~ió~ _da . d~pe~dén-cia · colonial que 

. ~ Galiza ven sofrindó; e u-nha forma 
de· disfrazar, de poñerlle unha care~ -
ta á nosa: opresión,_ polo tanto, eu 
coido que; agora m.áis que nunca, é 
capdo nece~üamos- seguir loitando 
P'ª-ra acabar c<;m·esa sit'uación . 
CAMILO NóG UEIRA 

-Coi.do que foi . un ac~o · sinxelo 
·pero -con certa solemnidad.e ·para o 
comezo das actividades do Parla
mento, o marco f~i moi axeitado 

. tarnén e o acto tivo unha certa cor.- · 
dialid.a"de inclu~o .. N ós est~mos con- ~ ' . 
rentos. 

¿Qué destacaría do acto? 
-:O discurso ·do Sr. Rosón que 

foi un qiscurso sentido e aprop~ado. 
Aga.rdarnos que, .como. presidenté ' e 
a-.rnesa en conxunto, esteán á altu,ra 
das circun.stáncias: por.que coidamos 

. que todas as forzas que 1cren e n Ga
_liza ºcorno nació~ son necesárias pa
ra construir a autonomía e agarda~ 

· mos que non teña , unba ac:titude 
restr.itiva cara a n6s no Parlamento. 

¿Qué ·pensa da afirmadón do Sr. 
Nivardo 

Rosón no· senso de que xa están 
conseguida:s as reivindicación~ .na:
cionais· galegas? 

Ramón Piñeiro, _ ~iputado polo ~PSOE. 

agora hai~ que construir a autono
. ·fuía e isto vai custar moito traballo 

sidéncia. ' do Parlamento .como pa
ra a vicep'residéric'ia,_ corno mostra 
da nosa . vontade de co-opera:ción 
entre todas as forzas de esquerda, 

. aínda, que non compartamos cáSe- . 
que nada con este partido. 

OS GALEGUISTAS HISTORICOS 

En canto á postura daqucle~ per-
. soeiros aos que se ven \calificancfo 
como galeguistas históricos, pó.dese 
situar darredor da de FRANCISCO 
FERNANDEZ DEL RIEGO que 
manifestou . "cgido que é un acto 
moi importante" e qu e pensa que.a 
laboura dos galeguistas no parla
mento ten que ser de fiscalización 
do que nel se faga desempeñando o 
papel de voz e conciéncia do povo. 
Coida· que este papel o teñen que 
desempeñar tamén "os nacionalis
tas que quedamos fóra" . . 

Co xeito de enfocar o presente 
político <leste grupo tamén ten 
rnoito que ver a postura do senador . 
de UCD pola Coruña, Iglesias Corral 
quen .se manifestaba corno rnoi 
ernociónado diante do que calificaº 
ba como "O mellor que nos podia 
pasar" aos galegos tendo verbas de 
lernbranza para os galeguistas que 
morreron sen c-hegar a este momen
to e, · especialmente--para os que co
laboraran con él na elaboración do 
Estatuto de 1936. 

-:.· · ··~ ~ G'ómo é sabido algun dos F>ersoei-
- _ros que se incluen na denominación 

de galeguístas históricos, presentá
ronsé ás eleicións nas listas do 
PSOE seguindo unba línea de ac
tuación que se considera encabeza
da por RAMON PIÑEIRO quen se 
manifestaba visibelmente satisfeito 
o pasado dia 19. 

OS DONOS DO PODER 
AUTONOMICO 

O outro- enfoque do que é a au
to~omia e tarnen do que significou 
o acto inaugural das scsións do Par
lamento , é o que fan os partidos 
maioritários, os tres cstat ais e cuxas 
posturas se teticn mostrado dcica 
agora como moi scmellantcs no 
esencial. E significativo o feito de 
que teti en ch cgado a pactos para se 
repartircn os cargos na Mesa que 
saiu_ clexida dcsa primcira sesión. 

Ncste terreo, a VCD, plasrnou o 
scu enfoque da autonomía galega · 
nos discursos que foron !idos. Polo 
que respecta ao PSOE, o ·scgrcdário 
xeral <leste partido en Galiza, 
FRANCISCO VAZQUF.Z, dcspais 
de . coincidir con estcs outros. gru-

. pos na ,análise positiva do que sig
nificou- -q prünciro acto do Parla
mento al!,tonómico, insinuou cer
·tcis desacordos e crítiéas con rcspec-. 
t~ ao xeito de ()rganizar os primei~ 

' ros pasos aµ~onó~icos e ,anuriciou 
sacalas á'1µ% . cando pásase a etapa . 
de siléncio que s~ tifian auto-impos
to dadas as características do · rno-
mento polí~ico no que vive 0aliza. 

Os representantes de Alianza ·P-o
, Eu non . comparto iso. Ag.ora te~ · 

mbs aí unha autonomia que hai que 
encher .. de con'tido; esa é a tarefa 
próxima. Claro está, / non coidarnos 
que a autonomía sexa o limite da 
i.nstitudona1ización de Galiza, pofo 
contrário, coidamos. que debemo.s 
~hegar a. constnür un estado nacio
nal galega solidário co resto dos pá,:- " 
vos do · actua! Estado Espa~ol, for
mando unha confederación. Agora 
ben, este é un ouxetivo cstratéxico,. 

pular tarnén manifestaron c.erta_s 
porque arrincarlle aio centralismo críticas sobor de. ·to,do ªº xclto en 
tódos _os ·poderes que están . concre.;- qüe ' se ti'fü,."' r~a.lizado a con~ocatór ia 
tados" no Estatu to vai custar moitG e ·toda ·a· organización da primcira . 
trabaHo. Máis ad i;nte hai ' guc . che- sesión do Parlamento. Nos · pr6xi-
gar a unha. eonfcdcra·ci.ón 1 claro ,es- mos días, un ·home destc g,rupo ,csta-
·tá. ·. · -~ rá. ao"'fr~ntt da Xunta·, unhá vez t¡uc . 

¿vostede votou ,á favor dos' can ... '.- Ü ·'p.rési~k1ne -da M.cs~' sé1~a Ct;H~yoca- . 
did<J.tos do PSOE pa~a · _cis postos do aos i=cpresentan'tcs dos dis'tintós 
da: Mesa Prov.isória, non si? · - grupos .·ce)n representación t}ó pa(-: 

Si, hoxc eu -vóte.i a favor dos can- · lamento .autonómico .á que será a 
didatos do PSOE tanto para a pre ... · sesión de investidura. . , 
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Todo estaba pactado e. ben 
pac"tado, ata:do e ·ben ata_do c·o

. mo o -está a :própria autonomía 
pola ~onstitu<2ión. · 

Xa se sabe ·para ·qué vai ser
vir o Parlamento Aufonómic9 ' 
galego e· xa se sabia tamén 
quen o ian presidir. · 

Se cadra ·quen non saQ.ia na
da· oú, melfor 'dito ,. quen sabia 
isto e moito máis era o povo 
galego que non lle daba nen- · 
gunha imP.or?áncia . ao actó : en 
si. 

A mañá era' fria , pero ma1s 
fria estaba a Praza do Obradoi- · 
ro cando nen dtias ·dúcias de 
curiosos se dispóñian a presen- · · 
ciar o "paseillo" dÓs diputados 
e invitados cara o Pazo de Xel
mfrez. 

Todo o 'mundo rsabi<! que as 
faenas que nos esperaban e nos 
esperan no· recinto ro~ánico 
van ser mediocres xa que .os 
toros que se van lidiar, deixan
do xa a un lado aós tóreiros, 
xa que a · moitos [J.On Hes inte
resa esta praza, de segunda ca
tegoría, non son toros, nen s'i-
q uera becerros. Só son carne.i
ros qu._e veñen (cotando) ~o 
povo galego-, pero que non son 
os que o están w ·meando até . 
deixalo malferido ou escondi
do no burJadeiro - da emigra
ción. 

Os animais fe.ros (lease cues
ti.óns importantes ·e trascen- -
dentes) quedarán fora desta 
praza e serán: torea·dos ' única · 
e exclusivamente e11 Madrid 
por toreiros alleos .o autócto
nos contratados. O p9vo gale,. 
go seguirá sendo un mero es~ 
pectador de como fan que to
rean a uns to ros que o están , 
escomando · camiñ.o da praz.a. 

Agora b~n, terá ~ seu tentadei..: llor dito · uns poucp,S . . Nel) -ha-
ro en· Santiago para 'que non · : bia naide. do ,gobern9 'de Ma-
per~a · a(ición.' · . drid,' como p~ra sacadle im-
.. Desp_ois; ·ali · no . refectó-rio, pqrtáncia á festá, nen n~ngun 
·onde fantás· com.ilonas se de- · basco. Só estaban Heribert Ba-
ro.t:i -_ ~os . bis.pos e (!O'S coengos, -.. rrera., 'presid~nte do ·Parlamen- . 
to.do erá un ordenadG>. de.sor_,. .. to .· _Catalán, · Alfonso , _Guerra~ · 
qen;. Ah estál:>amos todos, me- ~P.ai:a porlle un poli90 de guin-

1 .. .. 

da ás insulsas· deciaracións· dos .. 
líder~s e nattlralmeríte, Fraga, 

.~· q~e para ifo é.o se-U.coto, pen
saría- ·el; fada que non __ se vis-e 
por ·ne.l).guh lado esa . suprema
cia xa-· que o .adO \oi ·capitali
zado -_ por UCD: '.non estaba ·o 
povo. · 

... 

.. 

Militar de. A ~Co.fuña, afendó · 
das míra.das 12or ver se aplaµ-: 

. día, qué cára poñia ou qué pa

. saba, . pero _e1. .... · imp~rtérito o 
- ademán>· . ·, 

•. ~. 

_ . Se,niabari· a -sua presencia os_ 
·. -· --.pr'esidentes"' das Diputacions · e 
· os Gobernadores; que po.r cer-. 

to , vap-ter tanto poder como o 
neófito parlani.ento. Os ·Be.ria-· 

No médio do acto érguese 
"Camilo Nogueira e. vaise _á pre
. sidérícia, par.a . c;li'cirlle, '. seica, 
que levantaba acta <laque-lo pa-;. 
ra darlle legalidade ." Tod·o o 
mundo a pregurltárse qué 
facer alí~ ,. 

· . dores e diputados entre os ca- Pespois 
_le.s, nqn _sabenj.os po r- que, se·. discursos que non apodaroñ 

· cadra por · ser consorte, se ato:. ' nadá novo, men-tras os;alcald_e ~ 
'paba o Se Fernández Armes- abrían a -boca frente aó vide.o 
tci'., . má'is -coftecidD. por Augusto · ~ do H<?stal_, 'isó -si; ª .. mé~ia luz, 

· .Assia, que seJevanta.ba-unfia e_ para que non -se vise ·tanto, 
-outros invitados departían en o u.ti-a vez ~· p-ara ollar ·o · que es- _· -

· __ taba a -pasa~. · Entre· a prensa~ o Raxoi, poí;líase fin ao acto,. pe 
. 'coinenÍário: está a·~mirar a ver ~ ro. sen falar~ para nada do~him-
. se aÍbisQa · 0 n.1.bÓ .-ao~ ~do-Bl?- no · galega polo . que Francisc 
, -que: . · · ·R.o~rigues; Segredário Xeral d . 

1 
- • '°' UPG intentou, con· voz. forte-

Tam-_ep . e~faban -o.s invita-
-~dos. dos._ partidos -:P.~üocos a~á 

fondo;Jumandp e' comentan
do cos · xornalisti~-; o q uy ocu:
rr.ia . dian,te· .~.11ouco importaba:. 

- Só despert<:m µn po:Uco o letar
. go,". dirémos . inv~rrial, 'En·ma 

Gonzá.lez (UCD), .cando se le . ·. 
~ .. - ~ 

vantou a votar e 'se ;pudo ·ver 
que iba vestida co. traxe -típico 

. : ·~ galega, . momentd no -que un 
~ espont.áneQ-~ ronipeu en ap.Ic!u
~ sos. Foi o 1uni~o tint({_, senón 

entonalo, segµindQ _ os"demais: 
polo menos a1guns, xa q qe ou 
iros, afeitas a cantar tanto 
"Cara· Al Sol" só faciarí-abrir
boca. e cerrala.Tamén.a banda 
qúe estabá .no pátio, contri 
buio a conf u~ión xa que· empe 
zou, . tarde e. a-cab.ou cando qui 

· . 'X.o ·tia prime~o parte do hi~:r:i 
pátrio. 

· p Abrazos e , algun que out!-" 
.bico . entrn os presentes e . de 

. clai-ac.~óns m.ái~· ou merios igua~ 
. les:" Na p·raz.a espetaba 'o pqvo _ popular_, folclórico. · 

. pero ndn pata acla~ar com 
¿ Quen non'. . aparecer~n ·non algun~ ·pqdian esperar' senó 

se u ref é-ctqrio fo ron." ¿s re pre- .·-para . berrar ¡idioma galega 
sentmites- d_a igréxa ~ que, ,esta · :· idioma oficial! ou ¡pastos d . 
vez ·estuve xunto có povb, au-. traballo na nosa terra.!. Os-pre 
sénte, . aínda ·que por 9utra~ · sentes non se decepcionaron 
razóns: .;: diría-se· que xa o esperaban 

- ' r . • . 

_Tampouco e~taba o Qapit.án 
Xeneral da VUI Rexiórt nen. o 
do Cantábrico; no se'u canto e. 
por dele'Ú~ión, ·o GobeFnador 

Tampouco - se ~ decepcion~roii 
non ,, indá gue ·o parla·ment 
rion . f~ga nada, tamén o espe: 
ran. 



) 
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_ ·AS. festas cívicas do Nadal -expresan .. a éotrterci~lJZación 
do relixi9so.; Inda que doa,. está co-mercializaCión-aéompaña
s~mpre ao d_eiedoto relixioso~ e. u_nha espede <!e emaria<dón do 

' que Xesus d~rÍÜndou cahdo ~ixo: ¿se o sal se ~orrompe c6h 
que se $3.Igará? rn:...asi _de simple o diagnóst~cO.? Probab~lmente · 
non; n~ complexa urdime do sociorrelixioso par~ce imposí_be~ 
separat a insp'i1:"adón espfritual ~dás i~plicaeións ec;onomicas. o . 
~adal cris~ián poc!;e servir de mode~o. . . e· . 

O ·enfrentamento de Xesus cos podere~re- mília. Aquel mará~illoso inSdnt.o :do Povore~ _: · -tir _ -a.o~ P<?bres: Len_tamente-a Igrexa en.car, 
lixiosos do-x~daismo _do seµ tempo tivo na· - 110 foi rapidamente asumido pala -Igrexa-; e . gouse da beriefi~éncia socia:l e hospitalária. 
denuncia da comercialización do templo _logo .: resultoti a: festa _dos agasal19s, das · pe~ . A RELIXION-COMERClO . 1 

unh~ base funcla:mental.-'os evanxélios acla- '"' quenas ofrendas. .,.· G_regori:o Magn·o nas suas instrucción~ ªº-s 
ran· que ,Xesus botou por terra as: mesas dos E ún froito dos últimos anos da Ig~exa es~ ' - misionários na Gran BreJaña sinálalles có..mo 
cá.mbiadores, as gaiolas da.s Pombas e, látigo pañ~la 0 fenómen~ ~as ¡;~l~bra-cións _.''._c;olo- _ ·ñon deb'ían de_s~ruir· ~s templos paganos, só 
en ~an, aos mesmos 'mercaderes obrigounos , · sais" . do Nadal. Mentras s_e ~eputj.iab_a a . ~~ho~ c'a.~bialos· para _o uso cristián. Neste ·_contex-
a sair do adro (Mc-Mt). J. Jeremias opina que _· re 5omo pagano e o.·~-~a:;P~- ~ód~();~ü pro_ee·~~ '_ ::~º~ -? mes~~ :~u~ a~ o~:~nda~- aos mC?rtos p~- . 
n0 adro. dos xentÍS vendfa~e incluso boÍS e . tante . o belén era mepi-teHane9j ·~e:..a_folcló.t1- · ,·. ;.·sar9n do Sm~bobsmo .. a cantidades en especie 
que, este .com~rcio · e~taba .sostisi~ ' pala famí- ,;),,_za.ció~ d9s · ~utós d~ :.i:•fad~r·~~a fu.os~r-a:_<l.~'\¿~7 e/ou d~t}efr~ c~?s~?erl?eis, tamén os an~v~-
lia .de Anás. A. nobreza. sacerdótal era .inmen- "cristianización" da '.socieda.de. Asi _.o ·naei'o~ · .~~ ,-.,,dos 't~mRlos--;~~nsnán_~ :: ~omezaron a cubrirse 
samente rica; aéfeti1~is dos ing~esos· particula~ :;a~c~toJic)is;:9 ~ultipli~bu o's diat\o~iá.-is. d~·: .,.,:.~de exvot~s . De _a1 -~os' m~ercad?s do arredor 
res . po~- profesións civís otlpolas suas P,r~p.íe- , relixión: 0 dia .da nai ...:...primeirQ o 8 - d~. de- . para: estas transacc1ons so · hab1a un paso. E · 
dades, percibia_n altos em9lum.ent_ps regula- . ~embro, -despois o ' prirneifo d'orningo . de ist-o deuse en todas as partes; . 
res, tanto do teso.uro do · templo co'rrio do. co- maio- 0 do · .pai -San Xo_sé; 0 de San Xo~é-· E~es mer~~dos .aumen.tar?n ? trafego ~ue· 
mércio dos animais para os sacrifícios· .. . ~ obreiro_:_ primeiro· de. maio; e extrapólou- a xá ·v1ña a_mph;in~ose, das ,rel~qu1_~s. Coas Cru-

0 rexeitamento desta cor~upción pala pri- Pascua da .Resurrección .áo. Nadal O- E ·asi está zadas o ~omermo de ~e,!:q~mas hxose rn~me-
fnitiva Igrexa advírte~e nos Feítos dói; Após- h~xe· 0 Nadal: co fenómei1o ·de'·cdebrael6'n· ~ ros:O; ch~gab'a con presel_'.1~ar calquera ob~eé-
toles; nárrase co;n morosidade a, resisténcia á 'c:risti:Í. . opacó .e coa -superp6'sicitm d9- eoilsu'- ·· -to · :q~é .fora toc:id,c:J ·ªº sártego do prns~nto -
predicación encabezada -por mago's •e ·por co- mis'mo :_isa si, moi im_p,regnadÓ de reco.rdos ~- mártir ou ª?s suposto~ :.lugares onde· pisara 
merciantes. Demétrio de Efeso, "que fab.ri- · da natividade de Xe.sus~. . , Xesus. Inda hoxe poden ollarse, nas capelas 
caba templos de pra'ta para ofr~ndas a ..1rte- . ¿p0.r q~·é a igrexa colabora e rríe;fü()0 cpú~~ ... ,_f!- de -rel-fqúi~s ~alg-un_Has.~átedrfis, -~s- sorpren-_. 
misa'', provocou unha algueirada na cidade .. , estas fQrmas parl!-relixioSa.s.? Alguéri .pe'nsará'. _." den.tes =rehqmas p~ le1te de Mapa, de osos 
co argumento de que a evanxelización. de qué por avarícia; pode ex'_istir nal~uns cregos-; dos Macabeos_ ~1:1". de cabelos de ~~gdalena ... 
Pa:ulo acababa c'oa riquczai dos orfeb~s que pode · esa: corru.pci8tl ocultarse aí. Pero a rea-·· · . A Igre~a of1c1al toler~ba . e _nna 1]1ecams-
traballaban no ~omércio ..da dios Arteipisa lida:de · é máis ~omplexa. o deterioro dq C:ris- : mO's pata impulsár est_~ com~ro10 ~en infectar 
(Fs 19). . , ' tianismo dase na sua masificadóri, na sua ri- · -os aspectos ~áis .f ntimos · da rriensaxe -c~istiá. 

Non hai níngun . indíCio de que .os templos · tualización .. : - A Pás~ua de Resurrección seguia monstrando 
cristiáns dos ss. 1 á V produciran rio s'elJ arre- éando as ' comunidad~s · cristiás non son ·a forma I?áis _cor~ecta de~ cs:lebración ~en 
dor fenómenos·de- l::omercializa_ción. A, form_g ·. · 1 ·-;evanxelizadas senón · ~a-éram~ntálizadas "é ri- ·-coñtaminácións. O Nadal era unha 'festa ínti-
máis anterga de··acumulación.de riqµeza · pala: ' tüáÍizadas, nelas -sub'sist~ a ~eníaiíáade "reÜ- - . · má. de- reeollimeñtti.'"'Franci~co d~ Asis, n~ 
Igrexa foron as donacións de locais, solares e ¡:r._., " !Xiosa (. prévia.: a · relixiosidade · contr.act:iaL . busca éh~~ .fcristianismo pro be como-o de ~e-
fundos para a sua administración b.aixo pers~ ránto vou recebir de Deus canto ~u .lle dea · sus do pesebre de Belén, propagou formas m-
pectivas de. nec;esidade_ de reunirs~ e de asis3-, : ~n -·r.et.º~' ,0fr~.ndas. Canto ·menos se . asume a .fantís .de lembranza da probeza na Sagra·Fa-

Camping. TIRAN: 2ª qate~ci~ 
Des'exa aos seus clientes e ámig.os uithas "boas festas e un mellor·Aninovo . 

. \ - ,, ' .. 

Servicio de apartamentos '- ;., ·. 
todo o ano, ·: ' . . 
Camping aberto na Sem~na 
Santa. 
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profundidade da mensaxe cristiá que afirma · 
a gratuidade da .salvacióh e a universalidade 
do amor, máis se COJ!fia na compra da divi
nidade, na exuberáncia' da pertenl:ncia a · 
u~ha Igrexa que separa, que divide en van-. 
'gardas e retagardas, en privilexiados e perdi
dos. A comunidade cristiá que debería expre
sar amor mútuo e preséntia transformadora, 
pasa a ser ~iqueza cultural, propriedade dos 

·que practican a moral b~rguesa e realizan os 
ideais armonicistas dos grupos sociais uns 
dias ao ano, mentras nos restantes pódese 
oprimir, pódese odiar, pódese despreciar. O 
Nagal é un dia para todos. Asi se degrada o 
cristianismo , asi o sal· xa non salga. A fe cám
bia, destrue o egoismo; o Nadal burgués e 
c~risumista ªgasalla . o dia 2 5' e manten o res
to do ago a ·desigualdaqe, a discriminación. 
Até unha entidade bancária pode mostrarse 

' \ 
cristiá, basta con montar unha árbore ou un 
papá Noel; que sex·a o instrumento do capi
tal, que nese m~s~o zaguán estean os 'mendi
ños e a banca nen os saúde-iiso non importa! 
Unha p-ar¡óquia pode alumear beléns, repar
tir cestas a familias un día ao_ano, logo cola
b.orar coa · represiqn, pasar de larg9 sen cVe
nunciar a inxustícia. Todo é posibel nese de
terioro relixiosó, nese cristianismo descafei
nado, nesa igtexa que lembra a pro beza de 
Belén no Nadal, probeza que outros sofre e 
ela socorre u·n dia ao ano. Un absurdo, pero 
un sinal cru e lac;erante da perda de autenti-

. cida:de. Nadal lembra a Xesus e degrádao. 
FRANCISCO CARBALLO -·~ 

' ' • 

TELEVISION E VIDEO 
.. -•, 

Capitán Cortés, 6 Telf. 410949 · VIGO 

il~ .· ·'™"''"'~ .. -~.~ 
Se eres_ensinan:te. Se tes inqJedanzas 
por· actµálizar:__o_s t~Us éonociffi_entos·, .. . . . . . . ' ' 

; soc•?.·llNGUIST•CA . .~'~ 

. NOOl1J\JIVIZACION . 
A~HALIL\CION 

· 00 IDlOHA GiUE60 · 

por estarªº dia: se_ q~eres galeguizat ?l -tuª pr~c_?.ca escolar. s~ 
qÚe~e.s cubr4' o ~aleiro. q,ue deixaron 'ná tua formació'n os· plans . 
de estudo do ensino. Se queres c.Olaborar ·a · facer . un ensino -gé4e
go. Se quetes áportar as ·.tuas experiéncias como , ~ducador gale· · 

go: Se tes interé~ eri perf~ccionar _a tua p.ráctica _ edu~ativa_ e 
'adecuala ªº médio,-SUSCREBE.TE'A í·•.o ENSIN0' 1

. . . ; . . .. 

¡ ¡x~ extán á v"enda os m~meros O, 1 e 2! ~ _ · 

SU:scrípcÍóñ-pof un.ano .-(6 .nunieros) ,, . 
· 1.200 pes~ta'.s. .: . . ~ 

~ ;.. 
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Un símpolo sempre é un vehículo: uri medió de tra.nspor- · 
te".- o seu cometido é o de facer unha tr'a'nspóstción do obxecto 
material presente, que é o significan,té, a an obxecto .ausente ·e 
anceiado por futuro ou por espiri_tual e abstractd. O simbolis- · · 
mo é, pol·o mesmo, un proce_so d'e espiritualización, xa ·que á 
cou_sa material que significa c;ontérí. dentro de sf-'por. natureza. 
ou convención- m''hito mais do que ela, eh por si, significa. 

. Xa nos decatamos do perigo que lle anda roldando ó sím
bolo: o risco de .que a causa éoncreta non trascenda cara o sig
nificado e ti.que incluso degradada. 

Cando o slmbolo de.ixa de servir de ponte pró se1,1 sigl)ifi- · 
cado supérior, e.ntón poderi ·suceder dúas causas: ou que o sim- · 
bolfsmo se desv(e do seu ·significado orixinal dando _marcha 
atrás e "regresando" ou que a significación trasce.hdente ·quede 
no roesmo obxecto concreto, operación que o converte· en feti
che. 

F.etichismo foi chamada polos portugueses feitizo a reli
·xión dos africanos que consideraban dotados de forzas sobre
naturais e máxicas a certos obxectos da· natureza. · ' 

Entre os s(mbolos de Nada! escollemos dous pra vermos ~ 
que é o que na súa orixe significa"ron e por se hoxe perdesen o 
seu contido orixinal pasando a ser outra cousa. Son: a arbre de 
Noel e 0 belén ou nacemento, tamén chamado misterio. ·Pro 
antes cómpre facer unha precisión . 

A -REGRESION 

Hai moita xente a quen o' ambiente de Nadal lle dá uístu
ra. Penso que nes·es abondosos casos está a actuar un mecanis
mo de defensa do Eu, inconsciénte por suposto: a ~egr~sión á 
infancia e a nostalxia ou señardade 90 paraíso perdido. · · -

Unha das mostras mais · evidentes deste mecanismo é o 
exemplo~ dos pais que mercan xoguetes disque prós seus nenos, 

. pra logo argallar neles co pretexto de lles ensinar ós seus fill_os . 
Pouco haberá que discutir sobre a incidencia da comer- . 

cializ.ación navidefia nos nasos áfectos: polos- medios de .comu
nica~ ión ·todos somos chamados a convertírnos ~n nénos boí
ños, a face r. tregua por uns días, en definitiva, a voltarmos ó · 
útero familiar e tamén da nai natu.reza : frío que convida a en
trar no seg_ materno, neve e chuvia que falan de fogar, lembran-. 
za de tempos idos e toda unha rede afectiva de falsa inxenuida- -
de que nos deixa nó meirande desacougo afectivo. 

A manipulactón comercial sitúase 11ese eido, pro esta vez_ 
coa axuda dun factor · tota_lizante, coma é o ·relixioso, cousa 
q·ue a converte en mais eficaz e perigosa. XogarÍ os grandes mi
tos da familia e da relixión: todos somos pseudo-irmáns por 
uns días baixo a ollada do gran Pai de famil ia que nunca se sa-
be se· é o Eterno Pai ou papá Noel. · 

, k . . 

a electricidade, funci.óns pragmática·s. ·Dese cirio aceso 'vaise d·ar_ 

tom·ar cartas no asunto. · 
A lg.rex? primitiva non tiña oµtr_a. festa có domingo-' coa 

1 que ce.lebraba á Pascua.de -El-S.eñor. Nó 111und·a non cristián e·ra 
r:noi ' sonada a festa do 6 de xanei-ró, que -logo -foi considerada 
poli lgrexa cnmo Epifan la, facendo· ref.~rencia _ á rh a nif~staciÓ~ 

· e Q.autisíno de Xesús. A .noite do 5-6 de xaneiro estaba 'consa
gr.ada.ó nacemento-Oe "Xesús .e o·día 6 ó bautismo. 

·. Non !les · preocupai:)a nada ós primitivos ·éristiáns cando 
.fara o nacemento.de· Xesús· e, .desde logo-, a pesares de.. ser ün 
per·s¿naxe histórico. sóliqamerite establee.id ~, n_on se' Sábe nin o 

·día .nin tan siquer:a o ano do seu nacemento. · 
. ·~ ~ . .... 

_ Se logo·se e-scolleu o 25 c;le decembro fo i _por lle arrebatar. 
- . ~ pr~tagonismo -ó deus solar M-itrá, do que era ·ad.or.ádor o em

pe.rador Cons:tantino añtes -da súá inter~sada "conversión", e 
do t:¡ue a ~esta cadraba no sol§ticio -dé iriverno. Tanto o d_(a 6 
de xan.eiro cqma· o 25 de decef,nbro eran festas paganas 'que fq
ron éristiani-z~das. Agofa ben / o simbolismo é prevJo e atópase 
no -Ant(g~ Testaménto: q.' Crtst_o'- é a lu.z do 'mundo que .xorde . . 

·,de. entre-as tebras pra as vencer. · (Mjtr~ saía-dunh~ -Cova, causa 
qu: deu pé<.a f~lat da cova ·d_e Belén). ··' · 

Oue é .:o· que ~ueda de to.<;lo isto· na actuar c.elebrac.iE?'n ? 
Un ·simbolismo destragado, cuns nacem~ntos dos ·que o mái~ '. 
jmportánt~ é fodo . o :aparató e'!éctricq e· aínda electrón ico que 
mais pá~race un culto. á técnica e:. á friv9l-idáde dos deta.l_les ca 

. un paso á arbre ·de Naclal, cot1sa qué ~ucede 'na ribeira- esquerda -
do Rhin ños séculps Dezaseis. é-Deza$eti; nos medios cristiáns 

· outra ·cousa. ·Pro aínda· peor, un .infantilismo devoto quEl xira 
arredcr '._;_e séxame perdoad~ a ex·p~esión non irrespetu0sa, por
que vai~chea de "carraxe ~ontra os ídolos- do ""boneco Sesusl- · 
.ño" r converticf~ as. rliais das veces en fetic~e, c~rrio ~oEfos sab~-. 

alemáns. ' · ' . - mos. 
:.O signifiaado dest-e símbolo pfocede da éombinación' de 

RECUPERACION :TEOf:O.~lCA · -dous, ~os tjue na Edade Media os cr.istiáns adobiaban .as súas 
· casas; ún ~beto ca·rregacfo de mazás, 'en record.o-de Adán e E_va 
' e unha-pir--ámide representando o-Nadal. Así, a arbr.e ~hpecado-· ·Hai anos escribín tr~-s .árt.igo~ , po.r Nadal pra. inducir ós . -
: do paraís~ aparece alurñeada poi-o nacemento de Xesús~ querf - ~ cr_ent~s a re~uperar ·a teoloxía' dos Ev-anxelios'da 1 nfa11cia. Cor- . 
vai tr.:aer a liberación e -aluz ó mundo mediante o.utra arbr:e: .a ·. s·idero q·~e es.ta é a úni~a oportu.nidaqe que ten u'nc .r.ente pra se 
da cruz. -É~te é o signmcado ó q.ue se Íle ·agade Óutr.o el·ell)ento ·ache§ar a Nadal con sentido.crítico. . 

_- parece que pré-cristi~11: o madeiro·~ . - · . · . · .. , - Os 1;1vari?<eiios da neneza .de Xesús son·a parte rtiais m.adu-. 
· . _ Corresp<?nd_e é costume de ·l·evar pró fog~r un madei~o e.- . . ra, segurame11te, como nolo demostra of eito de c:jue o primei

·qu_eimalo a fin - ~e-ano, ga_rdando pró· __ ano vindeira a p~r~e ríon · ro evanxelistá, Marcos, r:ion. poña nada deles. Inútil biJscar ne
queimad~ pra espallar_ polos c_~mpo~ na Candelor-ia ca g~ll~ de . -- l~s 0 ·que ··suc~deu en Belén e na casa de Nazar~t, porque non 

- provo.car a.,fecundidade sementeira pola. prrmaveira. · · . . . _ SOl'.1 rel=atos hiióricos senón interpretacións ta rdías no xénero 1¡·_ 
.. Cor.no. vemos, os súnbolos son -ñ1oi ri~aces. O_que sucede · . te1rarlo "midráxicÓ'; dos hebreos. ~ , 

: ~que con . tanto-:' colg~rexo e· adobí~ trívoJo~, :moi ,diUc_jlm~nte ,~,:; ", · _ (}. e~anxell~ta l:.ücás.:..ten este tecido cle 'f~dó:: <ls-:asaba
resulta recµp~~ap_le · na súa' fondura o simbolism_o da ar~·re e .na_. .J lados_·van acadar a liberaciórL-Oeus -vai créar lllh novó p0b0.fa-' 
súa complexidade.- D.amos,. . .con todo, _rsta~ pi_st~s popeJl.e s·er- · ' cend(tun home nove, do tririque, por me~iÓ dunha -virxé, que . 
ven a .alguén ·pra dJs!rutar da riqueza s-imbglica encer~(}da. ·· ~ ~' isa · é o que significa o misterfo .teolóx-icamente; masi aló de-cal.-
O MISTERIO . . -, . .quera connotación sexuál que nón entra.no interés•do·eyanxe, :.,..,.. 

Paradóxica_mente, non parece. tan recupe~able.. o a_sunto lista·. Dúas cantigas, o ".Benedictus'~ e o "Magníficat'.',, e.stán si-
dos nacementos ou 'belén porq.tle~ á súa maoiRUlacic)n_ comer- ,tu.ad~s n~ rtJéllor l'ifla do: nacion.ali~~o · e qa e;penmza .so_cial e 

A ARBRE cial e afectiva se ~e engade unha- i nla~tilizacióri .re'iixiosa que utópíca . - -. . - · · . 
' .. .. ..... . ' . - . . .. ' \. 

Hai moitísima xente que pensa que a arbre de Nadal é un · ten pouco amaño. , · · O ev.anxeiistá M.~teú ,,evqcanqo' situaGi.óns.(:1-e óprffsi(m do 
el emento pagano coma contraposto ó belén, que sería o cris· Hai unba tra_diciór:i que a{irma· que foi'.San f=ra~~isco de Aritigo Testa-;,,~nto ; ap:llca-a Xes1:1s.de Nazaret o protagcmisrno-
t ián. Aparte desa sorprendente división entre pagano e cristián, Ass 0 inventor do .nacemento, pro en realidade os .estu.dios .non ·. de acontece-mento-s' liberadóres -~unh·a ·radicalidade _que, 9e co-
non se ve o por que un simbolismo tan universal coma arbre . ~ematan ,de comp'robar esa tradiciori popular, .xa que hist6rica- --' ñecela, faría ·q_ue moitos crentes tremésen· de emoción d ial)te 
non poida ter significado perpetuo :~Como afirma Mircea Elia- mente non pode ser.datada ~ais enrib.ad~ ,século_ pezaseis: , _ : · da súa le'ctura.·· · · 
de, as arbres sempre foron obxecto de culto - non dire-ctamen~ .. , Con {odo,' .na· súa ·orixe a intencíón· era moi hui:Áanista: a Non- podo -extenderme mais aquí, semente. me interesa 
te eles adorados- en virtude cio seu .poder, da fo~za qüe. mani- .· representáción do misterjo. na lifüdra.nciscaná ·de fa_cer apare-_ . cjeixa~ . a s~rpresa dode~andit0 sobre1 os Evánx,elio i(da LDfanél-a, ' 
f.éstan debido á sua vertfcalidade e ó vizor congue reg_uperan as cer a humanidade de El-Señor~ ma·is en coricreto a pobreza do _ · e a sospeita de que unha relectura podería axudarr:fq]·a"'recupe- · 
folla~ perdidas téxenerándose. . seu nacemento e vid~. Pro moi pronto . ~se misterio central -··rar unha simbóHca que tería .que ir por .vieiras ben distin.tos és 

Pro o principal no simbolismo cristián -~e N-adal é o. .clrio v.euse rodeado ~de circúnstan'Cias tari secund_arias e a(nda frívo- d¿- f~tid1ismo'.'. · , - . .. : ,. . 
aceso: a luz, que simbÓliza a aparición de Cristo no medio da· : -las _qu-e o misterio paso y a ser niais a sl'.Ía 9ircunsta~cia ca el ·. Angig _!:· 

noite, aínda que taméri pu id ese ter nun principio,.ó non. existir · me_smo. · No sécttl~ Dezabito ·a . aut9r"idad~ eclesiástica tivo -~ue 



Como todo. o que rodea ao Nada! e todo o que sucede nestas 
datas, que pouco a pouco se foron ' nutrindo de siñificado civil 
en détrimento "da relixiosidade que tradicionalmente nos· expli
ca.ron como a sua orixe, o Ano .Novo reune · u'~ bon número das 
característícas que son tida_s como definitorias dos mitos. 

Os mitos revélannos que o MUNDO, o HOME e a V 1 DA, te-
ñ~n unha orixe e unha _HISTORiA SOBRENATURAL. Os mi
tos, cóntannos histórias e"Xemplares; siñifÍcativas e sagras,_ des
crebéndono·s ·acontecimentos que tiveron · lug·ar no fabuloso 
e . primordial dos comezos. O MITO conta como grácias ás ANO NOVO: 

• ' # • • ' • 

. proezas dos SERES SOBRENATURAIS, unha realidade pode 
existir,_ sexa esta unha realidade total (o COSMOS), ou semen-

tes Linha parte, _- unha illa, unha espécie vexetaJ, un_ ·comporta- . ~ R 1 ·s.,..1· A. N 1 SM o 
mento hu~ano, ' ~nha .. institución, etc . .:. o mito · retírese- xer;al- '". : _" :\:,f ·. '. ·., _,:. ,' . . . . . 
mente ao relato dunha creación, e?(plica cómo algo foi pródu
cido, e~cetoU a' ser, pór iso, lonxe de se'r unha .pantasia·, Únha 
fábula , é unha realidade viva, á cal non deixamos de dirixirnos:-

Os mitos cosmogónicos que tratan de explkarnos a creación 
do muñdo, que son os máis universalmenté extendid0s e d_os 
que existén maior cantidadé, ·.:~on tan certeiros .como· que ó 

mundo está aí para próbalo: Outros mitos, den¿ffi(n-ados escá
tolóxicos, · retírense máis ben ao füturo, ao fin do mwndo e a 
morte, por exemplo. · 

E MfIOLOXIA. 

J ' ' ••• ··~ -..:; .. , .. ~ ;"· ;._\:.,,.. 

En sur.na, os mitos descreben as diversás, e ás vegadas dramá-
ticas, aparicic)ns dos fei.tos sagros ou~sobrenaturáis n0 mundo. -
E vai ser esta ápariciÓn do sagro ou sobrénatural o~que funda~ · 
ment~ realmer:ite o mundo segur:ido a visióri m· í~ica . . · ~-~ 

Moitos son 9s .povos que atribuen aos deúses - a.nimáis a 
creación do mungo- caso dos bosquimanos qu_e coidan que a 
"mantis relixiosa" foi o creador, do's alonquinos, que foi unha 
lebre, ou dos prim'itivós povoadores da Austrália que re~r~sen
tan ao cre·a~or~· cerno unha aguia. Nesta mesma liña é, ·cqmo xa · 
deixamos dita, o Ano_ novo tamén ten o ~seu sítio e o seu sifü- ; 
ficado na cosmogon(a dos povos. · 

SIÑIFICADÓS'_MITICbS DÓ ANO NOVO 
. ' 

Na maioria·das sociedades primi.tivas o a1~0- novo equival~ ou · .. 
coincide co levanta'men;to do· tabú da nova col le ita, e coa data . ., 
na que se proclama comestíbel e inofensiva para toda a co~,u-

nidade. Este ritual. asegura a vida da colectividade enteira, ·ne-. 
cesitada dunha rexeneración periódica. (ano novo, vida oova) .. . 

' J 

Esenci~lrr;en.te ig~al en toda·s as latittJdes e épocas, asist[do -~ 
por unha espécie de, don da _ubicuidade, existe un-ha con_cep- · 
ción do fin e do comezo dun período temporal, fundado na 
observación dos rítmos "biocósmicos", encadrados nun siste-

ma máis vasto, o das purificaciór~s periódicas, tales como pur
gas, xexunos, confesións dos. pe~ados, etc. O feito de consumir 
a nova colle-·ita que simboliza a rexeneráción periódica -~ unha · 
da·s partes do s-fstema do qüe faiamo's," é·ru:>~no.~o; vida_ nova): . 

~· , ,.# 
. !.,_: - :4-"·· . 

A necesidade dun:ha · rexen~rac;:ión' per:iódic'a\tpar.ece, eñ- si 
mesma, rrioi siñificativa ao requerir previam~hte,. urih_á. creación 
nova, un ha -repetif:ión 1.fo-qc:l!o. c·osi;riogón·ico •do~~-!J~ · falJ¡rb_amos 
mais enriba. Neste sen so, vemO"s cómo· os estud_~s'-:étn0gráficos . -- · 

e a própr:ia história das relixi.óns remarcan a importáncié! de to 
da unha série de .ceremónias-periódicas, como. por exemplo, a 
exp.ulsión-anual d.os endemoniados, dos enfermás e p~~ád~res 

' a~i cor:no os vituais que p~eceéién · e seguen· ao "anéf _novo. 

--

. - . 
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CRISHANISMO E P_ENSAMENJO MITICO 

. En canto· ás .re lacións entre o · cristian ismo e o pensa'rnent~ 
ni ítico, aínda qu e par.ece e_vidente-"que¡ existen, son moi difíceis 

·de demostrar xa _que os primeiros teó logos. crist iáns tomaban a 
verba mito, no senso de "fábula", ,"ficci6n", ·:mentira"·. Con~ 
secuentemente, negábanse a ver na persoa de Xe~us un persoa- . 
~e "mltico", e no drama cristolóxico, un "mito". 

Desde o século 11, a_ teolox(a cristiá viuse· n,a necesidade de 
defender a his~oricidade de Xesus, tanto frente aos "docetis

-tas" e "gnóstjco.s", como aos füó~ofos chamados pagá~ns; in
., clUso tamén frente ap valor das testemuñas literárias que fun

damentan e~ta historic;idade. 

· Ün · investigador da categoría de Radolf Bultmarr,afirma que 
.\i - . 

non pode. coñecerse nac::la da vipa e persoa de Xesus a pesar de 
que nor1 dubida da sua existén~ia histórica} . 

. ,.. 
A posición deste tipo de afirmacións supón que os evanxé-· 

lios e outros te~temuños primitivos, están impregnados de "ele
mentos ·mitolóxicos". Que abondan elementos mitolóxicos nos 
evanxelios é algo evidente. O cristianismo .asimilou cedo slm· 
bolos, figuras e rituáis de .orixe xudea ou mediterránea. Esta· 
·presénda masiva de elementos culturais solares ou de estrutura 
mistérica no cristianismo, animou a moitos eruditos a rexeitar 

a hisforicidade de Xesus, invertindo a posición de Bultman: En 
vez de considerar que no principio do cristian.ismo existiu un 
persoaxe histórico, do que nada se pode saber, a co~secuéncia 
d~ "mitoloxía", postulan que a figura d_e Xesus non é senon un 
mito que foi imperfectamente h istorificado poi as primeiras xe-

. neracións de cristiáns. 

Non obstante os pais da lgrexa defenden a h_istoricidade de 
· Xesus: Cando se presentou o problema de pre~ntar a auténtica 

vidc,:i deste personaxe, isto é, tal e como foi coñecida e transmi
tida oralmente polos apóstoles, os teólogos da lgrexa Prjmitiva 
atopáronse frente a un certo número de textos e de tradicións 

oráis que circulaban por diferentes méios. Aqueres primeiros 
cristiáns deron proba_de espíritu crítico e de orientació.n "his
toriéista" (denantes de que o termo existise asi ~cuñado) ao te
reri o ácerto de negarse a considerar ao.s evanxélios apocrifos e 
ás "logia agrapha" como doc\,JmE'.ntos auténticos. 

-Sen embargo, abriron a porta á, longas con,trovérsia~ no seo 
da - l{Jrexa facilitando a ofensiva dos non cristias ao él'ceptar, 
n'?}l _somentes un s~, senón os catre "evanxélios". Como habla 

_ dife~encias en.tre eles, tiveron que xustificalas mediante a esé
xese. · 

.os enfrentamentos entre distintos eséxetas e, sobor de todo 
entre os crisüáns' e os non cristiáns, produciron ªº longo da 
história unha série de polémfcas chegando Xustino a afirmar 
que a Natividade se podía -demostrar baseándose en declara 
cións de impostes presentadas bqixo o procurador Ouirino, ¡;¡c
cesibe"is en -Roma un século e méio máis t~rde: 

O que si parece certo, ao marxe de discusións que poden ter 
mais ou menos senso na actualidade e nun meio especializado, 
é que a·s celebraCións destes dias teñen un entroque directo con 
ritos, mitos e estruturas mentáis e sociais anteriores á actual d 
vilizacÍón e con siñificados relixiosos d~versos, a análise de ce r-

. tos cost~.mes con arraigo 'actual ou histórico as( nos lo pode- . 
rt'a.n mostrar. 

CIPRIANO LUIS JIMENEZ CASAS 
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, · o señor que v[(t,e he/a 
. hanos d'e df}r cen pesetas. 

o ~guinalao:; . e.n <seAs.o -á-mplib, e dentro 
dos costumes a.ctuais, coi:is'i'ste nun regalQ otJ 
proQina que durante as restas: do ~Jadal e 

' Reís~ aco.stuma facérselle a aquelas pl:}rsoas ~ · . qs· cantos de reís tameÍl 
qu~ por unh~ ~u outra· razón, p'res~an u·n ser, . , do.s: · , _ 

son m0i ' par~ci-

·vício público ou particular durante un períci~ 
do de tempo. Mais o senso· tradÍCÍonal que Ó 
agui naldo te·n na ' Gal iza· .. ultrapasa -a función 
de regalo para se conv~rtir nu~ha fe_sta chea 
. de . .cont ido ·' popufa·r .e ·etnográf!co. Durant~ 
éstt\IS festas, grupos de mozos raparigos saen 
ás .. ruas para , éantar, nas.portas· das casas, co
plas e cantigas· nas que se pide o aguinaJdo . . 
AS vece~ son· os homes~ m_ullerés casad:os os , 
que van pedilo, 'como en Ve lle (Ourense). j::n 
Portugal danse .os Reís aos da família e ami-

, gos· dicindo: "~Mui~o hoa§ festas, que has de 
.d?Jr os_ reís'' ao que se lle resposta: · UE'stao 
muito bem ganhos mais muito mal ampara
dos". Os padriños "teñ.en a obriga de dar o-s 
rei s aos afillados e estes danllé ao_s padriños 
unha chouífza. As coplas receben distintos 
nomes que var(an 'segundo a xeografia, .a 
época ou a persoa a quen se· ~11e · solí.cita o 
agu inaldo. Asi, ha i "Manueles", "Xaneirasf' 
'_'N atales~~, "Pascuas" e "Cantos de· Re is". Os. 
cantos acostuman comenzar con un saudo 
aos da casa : 

Ouvjde con atención 
que nós irnos cantar 
os reís en unión 
os reís en unión 
~ o noso festival 

bogo as coplas sucédense unha _tras dou
tra: 

Déannos o aguinaldo 
alnda que sexa pouco, 
.un touciño enteiro 
e a mitá.~do oµtro, 

Déannos o aguinaldo · 
se no lo ha de dar 
que somo_s. de lonxé 
queremos marchar 

Esta casa está faíada, 
faiada de pape/e~as 

.SXoa"a· 
C"GouttqU~ 

Qéannqs os Reís · 
señpres, por Dei/s 
r;i~annos os· Reís 
e queden con Deús . 

' .. 
-Señora casada ... ·.,-. 

·· ,señorá -so/teira 
ovos e torresmos 
chouriza enteira -

Eí!, Portug.al ,cantan: 

Se no;/quefa ·daros Reís · 
nao n~s esteja a demorar 
somos-de muito· l~nxe · 
e ternos muito que camin~ar-

Ou o coñ~cido: 

Canto,-lhe os Reís 
do gui-gui-rtgu/ . · 
se nao me 'da 17ada '\ 
cago-/he aquí. 

Entre os cantos aos·.Manoeles ternos: 

Estas portas sor/de papel 
Aql!i i¿íve don Manoel . 
Deus lle élea tantas vacas 
como no corral hai lapas. 

Venha cá senhor ManueT 
- raminho de salsa crua 

debaixo da sua cama 
poe-se p sol e nas_ce a lua: 

Cando os aguinaldeiros se van coa oolsa 
chea·: 

Nesta casa-cateada_ 
ca/eada de peinento, 
que por moitos anos vívari · 
os señores que están dentro 

.9$~~ -
~ 

de~ 

E;._senon; 

, Caniamos-!Íe ós Reís 
~ .gued<t/los de cabra 
cantamos/le .os Reís 
e non · nos ~eron nada: 

~ •e - • ·, • 

· , Vámonos daqqi embora , 
' nao nos estamos a demorar 
- e$te~ .barba~, de fa~~lo -

nao tem nada que· nos dar. 

.A ÓRDCE DA PALABRA AGUl~_ALDQ ,; · 

. ' . . . . -··. ~ 

· xen na ,noite do Nadal unha mesa posta '. con 
-c9mida; duri~te_ :á nÓite ,. f~i alu~iÓn a':esta 

. _ trádición ~ --~sta 'funció'n petitória ·pqdémola 
ver nos~peViqueiros: ou ci,garro-ns, nas pant'a-. -

_ . 11 ,~s e outras l)lás~ar-as do Entrofdo,. ique van 
·.Pol.a_s ·ruas pedlndó .·cartos ou forzando· aos . 
·vecíños a -u_nha ' rñ~ita~ión á \iiño ou. comida. ' 

. As_ ÍVIAS.CARAS 

. - Éntre as .máscaras máis comuns de~tas da
. lt_as ·encóntrai:lse _O ·Vello e A 'Vft/la, qu_e 1an · 

-ao~ frente do grupo e que tiñan como misión~ 
;·entreter -aos. da cas·a :mentras outros desvali- · 

Os grupos qu·e sa~n cant~r, co .. rñpá_ñánse de xaban-:- lareiras e alacenas-.- En Vi'ana élo Bol0 
gaitas, pandéjros, birimbaos, cunchas e .- .a ·esta p·arella chamábanlle . uo Danzant¡{" ~-

. o.ufros instrumentos· pápular.es. Receben no·- . .NA Madama" d~ranta tóda a "noite : Estas ~ 
. m·e~ como_ ºb_ando_s", . uXU~tas:;', . ''aguJna/dei- . Ceas orxia.sticas _estaban ll)OÍ extenditja.s ,por 

_:ros" óÚ ~"ranchos'~. Ent(e os pro.dutos que se Galiza e re~bian· distin.tos nomes: · ~ . - · 
~ide_n como aguinaldo tefl~n _ preferé~cia ·os. En"' Tomonde > (Cerdedo) ~namábanlle 
chourizos, xámón, castañas, tocresmos, nb- · umor.ada" ©u ""broma·"; en Tabo~d~lo · (Pón~. :. 
ces e viño, que: logo servirán para ee lebrar ;.as - tecaldeJas),. co_ fin ~de lle dar p_osesión ao no- , 
gaitelradas: Nálguns - sítios· cháma~elle ao · , va maiordorño, celebrábase unha .!"sisa" ou 
·te_mpo de ·p~dir o _aguinaldo, "'estrea", pois · comida .chamada ·uda XÜnta d~s - Homes'~ 
nos· prime iros dias do An-o Novo todos de- ':.':.-_ ~a ~~~qt,Jita (Ourense) estes banqUétes qa
ben l~~ar roupa: ou cal.zad.o de est~ea ~ Seg~n- ran ·a_stra tres días. e están dirixidos -por . un 

·do din en Portugal, onde· a tradición é seme'- '· ,..., · úRfii" e máis por un ':virreí", elex idos o 'ano 
llante,- ap_ que -norí vista_ r:o.up'a nova-nese tem- .!;. anterior, co fin de· d i.spor os xant~res, o se.r-· 
po, ;~dá-Jhe na caganeira'~ · - _,_ · v'ício e presidj_r os actos. Por suposto que· ne .,, . 
·A· orixe da paiabr:a '~guinaldo é difici-1-de ses, dlas ·non se 1:-rqballaba e os viciñ~s proc4-

· precisar, por ántiga. __ Sál;>ese que provén- do rában -arranxar os-seus problemas ·conviven-. 
vocablo "aguilando", des,coñecéndo.se . a sua ' . ciais e xenrei.ras. . . . . 
procedén.cia. Hai' quena· fai proceder dos ri-· · ·· A ·Gomid.a recóllena pediñao na~ 'casas do 

_ tuais _qué· os ·druidas .celtas (g_aJos) fácian n_o ,_ _povo -e ~- viño ad o ita ser_ portug'~és. Cando o 
comezo do anO", cando ia·n cortar:. ó sagrado teñen todo. disposto;> desfilan · polas ruas do 
"guí"· cunha fouce pe ouro·: LogO' a palabra povo co carro· c;las yitu-allas dJrixid_o" polo 
·aparece nas tradicións francesas·, como entre- , · . .tirf]i" e 0 "virrei;'. ·Entre as obrigas ·que hai 
"sacada-da frase "Augui-/'anneu"a,ue :os ra- -. nesta festa destaca _.,.a do viño, o cal debe to-
_parigós u$aban para pedir o aguina\do: --· · · ·-car na xarro poi' cabeza':· a .do "novato" ao 

-~ que Íle fano ""adobo" üntándoo c6~ . v-ifio e · 
,Acó.st~mab.~n '.levar os aguiafdelros á cabe'- ; pimento, e a do gaiteiro, á qÚen atuma,n pen-

za cuberta ,.,con uas ehapeus."feitos de rollas . d.u~ándoo da garmalleiri:i . . . 
de carballo.: QU ir totalmente disfrazados.. . "· >Estas e óutras prácti~as do tempo do Na-
Deste costume faise_ derlvar os. usos das ·d,is" · dal_, tefien se.ntido in_m·ersas nos caos' e confo' .. 
tintas más~aras ci? Entroido, .pois ·nun s~nso , . sión--ae formas que se da coa recreación é a 
representan aos an,epasados roorf~s que vi.; or!xe-da :vida, _que sig~if_ic..a á chégada c:iÓ .Ano ·. 
ña~ v,isit~r· ~os viv~s ·e r_eclaniaban u~ pago en ' = :_, · Novo~ . 

.· e~pécie. O f~ito de que ñalgunhas aldeas dei- . -



• •• 
. Antes de nada compre exa-

minar as causas do por .qué a 
Via principal"· desde ~ Rua: Es- · 

. -· ta · vila;,. pola sua sitµac'iórt si- /' 
metrica 'no actuái ·. "acceso",. -

.. ·porque . é ·ó nó · de·· .cómunica- " 
. cióÍi's da Galiza Ori~rital, pola 
. sua -relativa importáncia urba: · 
. xunto con O- Bar.ca; foi prota-

O "ACCESO· CENTRAL'.' 

. E·. 1:·100 .. 000 -

~ gqnista ·nesta laboura, e a pro- . ~ · 
· b1ernática e solucións . ( !) agui_ -

SUrxidaS, ·repítese aÓ lOJ?.gO de 
toda a carretera. - ·. . ' 

Como resume temos.c:1Úe de
cir : qué. o seu prantexam_enfo 
xeral foi moi defectuoso. O ci
dadán~ . as comunidades . foron 
pÍsados e. tamén os seus lexítí- . · 
mos dfreitos . segundo -iremos 

. vendo. máis adiante~ E é moi 
. sigñificativo porque a socieda-

. de que o Estado Español vo- _ 
tau, e mais aínda .o. povo ·gale- · 
go; ddevar a bándeira dó con~ · 
. trário: "a defensa da :propied.a-

" 'de' privada . e . dos' seus' der~i-
tos". · · 

. C:ONSIDÉRACIO~S XERAIS 
l.. ' . . . . 

. En pdmeiro lugar queremqs 
facer_ n=otar gue riós, nen no 
nosó mapa, pen nas _nosas óon_"' .. 
sideració~ns, ·non te'mos eÍ1. con- · 
ta as estradas privadas, se ·Iion, , · 
somentes as púbricas. 

/ 
. · 

Topamos unha , cuestión 
acertada. O nome de "Accesos 

· a Galicia", porque sen q.uerelo 
sen_. dúbida os· seus padriños, 
denúncian un esta,élo de inxus

• 1tfoia. ·· Galicia "era" inaccesibel. 
· Unha denÚncia que ten Jústó-

·ria desde · os romanos xa,~ bus- . ~~;;~~~tt;f,~~:n:~e ~·~e~~: ~=l~ · -
cando ouro, éstaño e oufros· mapa, xa 0 dixemo-$ arites para 
produtos .... Os de · agor~ buscan ' ver que· n,onJlé V'!.i ben 0 nome .. 
outras cousas. En contra 4esta d·e "central-';. Seríáo se se ·re- .. 
virtude· ·(?), topa1).1os un fallo, . · ·rria.tara . .o anaco M¿nfoFte~Óu-
que afecta aos tres 1; ,acces?s;,· a rense." Per~ parecé .que liann- · 
Galiza, que axuda o insinuado ·. terés de- que isto non sé_fa;ga, . 
no pqnto a,nterior: · os "acce-· · ·ou ·cando menos non ·hai .inte-· 
sos' '. están planíficad·os. só rés -en :facelo. A deiradeira no'- · . 

. cunha idea: . á . comunicación 
· · · ·. tícia ·que tive.mo's_ pola prensa 

con Madrid., ao- /servício pol~ 
tarito dun secular' centralismo ~ . en víspe.ras 9as' Eleicións . ªº 

· · .. ·Parlamento ·Galego;1 .. é que· para 
Está ·moi claro. ·Desde A, Rila, _. · b "" t · , · o ano oitenta e· ttes ·"se su. as a- ·. 
desde Valdéor~ás. caseque é .. rán ·ás o!Jras; Moi'longo ao no- · 
ma,~s ~oado . vi~x?! ~ C~pital- do. so ente.nder. Inda qµe poidera 
Esta?~ que ª Sa~.tiago; cando · , ser · porque para entón serán. as 
·en lma recta . ha1 ·catro veces ~· · . . , _· .. · · · · E · 

• · ,. · ,.1" •• / • "" d ·d - E · . ele1c1ons ao .Parlamento .. spa:- _ 
ma1s 1;:1.1stancia a iua n . ·se - 1 T·- , h · · · 'po . · · · · · · - .· no . amen a1 persoerros -.'de . Valdeorras podemos dicer , . · · . .·. · . 
., . · t, · . . , · _ . hticos galegos q~.e dm que non 1sto, pr. egun amonas que ven f . f lt · . , t 'b 1 · . ;;.; . .. · . , · · , a1 a a e que non e ren a . e . 
taxa , teneJ].· os "-ccesos. para co- · N- · b .. h · 

. ·.' ·· ·, ·· · 't .. -· d G u·· · ·, / on sa emos qu~ a1 mar .mumcac1on m enor e a za, d f d t t., , ' · · 1 · , - - . · · · e on o nes a cues 10n: e ·un- . / por exemp o, que gana con 1so. · fl . . li d . . .· . ; _, 
Ribadé.o, Viveiio, Concubión, . re. · ~xo prDo~mcia ~tl~ .- 0 cen- bdr _. de :todo ':polo temp.o que 
Riveira. Esta .é a .meira.nde· fal- tralismo. m os po ihcos qu~ . -tard·a en rematarse. Alá' polo · 

, ta dos ~'accesos" en xeraL Este mandan en Lugo '; que se se f~i . ano .q l ,· foi candp se chegou a · 
· · · ,esta estrada, Monforte · e a sua · · 
non . é excepción. · . _ .bisbarre vai mercar a Oµrens~. decisión de facer Galiza "acée-

A única· ventaxa que· pode- Tampouco os do :horde ·de Oil- . · · sÍbel". ··A. planifiCaci6n era di~· 
. mas · topar ·· deica ágora dest.a férertte. O · ''acceso .central'' rense están moi de 'acprdo, 
"inaccesibilÍdade" _ a Gal~za? , , porque ent9n ª "actual estrad.á : deÍca .,Chantada erá a~"grán vi~ 
quizais se.xa que esteamos a . ' . . .de penetraciÓ~'' a Gpliza. ' Os 
tempo de facer un11a ·GaJiza .ar- Rua:-Orense, perdería actividá- · · polític'os . da_. . Coruña tiraron·· 

, · d d t · · de De maneita qúe ao ir dian- . , 
1 

. .. ,, momea, on e ea gos o v1vrr, · · · . . ·en ton · po o 'Sacceso norde é 
· .causa m,01· d·i.fícil nos tempos te os intereses dos políticos só- _. \ . - .· t. · . N-V·I · 

d .d d , . . , . . pensaron sornen es. na .. 
de hoxe. Por certo - que · nin- ' bo~ o_s_ ~~ · , ª · ru:is, · qu~. · queren , Os ,(le Vigo-Pontevedra s6 co-, 

, .1 . un serv1c10 canto ma1s perta - . : · N -
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. . · · guen . nos seus prog!amas e ec- ·. : . , · . . , · . nec1an a - , e .urxrron po-
tarais, ~xcepto os partidos na- - ~illor, ·º chom presentase du- lo accesó Sul. Nen uns ne:n · o~. 

· cionahstas, pon nada dis~o nos · - bidoso.' úutros,, nen o po·der .central' se 
seus programas. Desde logo as -, ·par.aron ~n : e~ttidar axeÍtad'!- ' 
forzas que hoxe. gobernan G_a- PEQUENAHISTORIA ... -mente .9al ·solución era ·a· máis-

·. liza, -non 'o ten no seu progra- . \ Aínda que di'gamo,s ·peque- acertada, cales máis corivenien-
- tila, .. netr ~iquera unha jnsinua- . na, en cérta maneira é relátiva- tes nen qué grde·s de p.referén-

ción. _ · -. meÍlt~ a história e avatares do cia" A ·causa· foi ·satisfacer aos 
A - .segunda . falta_ que lle · "acceso central". é longa·, só; ·da Coruña e Vigo-

. " 

- .. N es~as altura.s aírid 
:: ceso. ;cent~al de Galiza, 
·de Broullón .• ·. Quizais fo 
G~~iz~- ·~ orde'' inda qu 

· ma1s. u til para q acceso 
so central o tra:x~cto ir' 

. ., A'Rua, ~onforte e Oure 
· ' Ist? non é · asi porq 

,., . Monfort~~Ourehse. Con 
por cento .dos viaxeiro's f 

·' 

Pontevedri: Asi o 'gran '~acce
so" a-Galiza, a gran via de. pe
netradón, simétrica, ao menos· 
demografica:mente, . o·' ~ntro, 

. quedou desban·cadp . polos · 
· an:an~os das estradas · de As · 
portilias '-por unhª b~nda, e os 

. de Pedrafil:a pola outra. . · . 
Se ·habia .algun .basamento 

·en fuación da distá~d~ para. o 
'.'accesó- n9rde,;, non p~ra o qo -. 
Sul, xa que por ·~l, se estiv:era . 

. completo servia ·polo menos· 
aos dous 1.tércios . dos viáxeiros 

. g~legQS·; _" . , . 
Está _claro que a entrada en · 

Galiza, a" entradá natural, é_ o 
Val do Sil, e do· Mií)o despois: 
Por . aqui non hai partos, case -· 
nen · alturas. maiore~ . dos cilléo:; · 
centgs metros. Palas fortillas ·e . 

r_ 

Accesos ·a .. 

Pedrafita fanse moitos q 
metros sóbor da qota 
que en inverno fainos con 
éuéncÜ! impracticábeis, 

·dando· como único recur 
"aGceso centro" pero sen 
matar na Póvoa do Brou 
senón deica Vigo ou A C 
ña. 

O que convén .sab_er é 
desde Ourense, polo hipo 

rriu 
a qu 
de d 

co "acceso central", hai e pofü 
que os mesmos quilómetr 
Madrid, que , pola,s Po~iI 
polo . ''acceso sul", coa dife 
-cia de que polo val do Sil v 
todo na directa deica Ca~t 
Quérese dicer que a todo 
xeiro que chega a Ourense. 
intención de saír da Ga 
convitíalle coller esta via: 
rro de carburantes, comod ' 
de, seguri,dade e tempo. · ._ 

Pero non todo vai -ser ,m "acc 
O anaco feito, ou practicam 
te feito, ·O· 'Bierzo-Monfo 
ten as millares condicions . dom 
nicas de fodas as estradas ben: 
bricas galegas . . Haj que ter Rua· 
conta· que é d~ factura· no Póvc 
rion se ~trata de reformas co rieir; 
os outros ''aécesos·". As P estei 
dentes máxiillas nesta estra ción 
sori cío . 3 por cen: . cando . n t~nt 
·outras, chegan . astra O, oito P mez 
· cen; os).·ádios das curvas nes~ maü 
son maiores :de dou'scentos c1 cant 
cüenta metros, en canto n hai . 

, outros· hainos de oitenta '.IÍl 
trós. Neste" a-spectó ten 

-grande · defecto ·consecuénc 
-da falta dún estildio ·axeita 
'na· previsión do Úáfic_ó prob 
·be-1 sóbor de todo completad 
o · a'~aco· ·de· Monf orte-Ourens 



be por qué lle chamáron ac- · 
ta, sen explieaciori, ria Póvoa 
·hamalo ''.a~ceso auxiliar para · 
~ ·r Administracfon, ,,é mqito . 
con ver o map~. Para ser acce
ierio dele~ . Vigo pasando por" 

. ' . 

nzado por n'on. facer o ' anaco 
da-~ída d~ Galiza, o setenta 
recorrido., 

,1 

. ' . 
. es!_radas~públicas· e privadas en -- · 
terras alleas, e as~ nasas queda- . 
ron sen .fa~er . . Claro· que aJ{ 

, .. non só fan .. elei<;ións ,de cacj
quismo ,' ·senón .que :protestan 
moi ·en.éix~camente. · 

. •. . 1: 
ASOBALtAM~NTO -

-~ DA ADMINI~TRACION 

Se deioa 'agora nos re:ferimos 
. á co11:cepéiói:i da·.qbra en xeral, 
queremos agora adiCarnos 'a 

, expoñer alguns .p:0ntos do tra
.tamento que . a administración 
·deu aos béns privados e ¡:>ubli- ' 
cos·, ·e aos direitos tamén públi-. 
·cos du privados. o· calificativo 
que -lle ternos que ·dar _ é rrioi ' 
mao; 

·o Delegadq . P!ovinciai' de '.Bela·~ 
· Artes, . Ferro Couselo, a pesar 
da - sua preocupac.ióñ ·mm foi 
posíbel: :o palista .. excusóuse- -

·. ~nos asi: , '"V eu o ·" i'fJ,xenietro e 
díxorríe.: mete. a pala forte, a 
ver o que· .h_á:i aqui debaixo _". · 
No .rñuseo . arqu~olóxicó de 
Ü\uébse pód~nse ver hoxe ' os · 
.ip.erqentos anacos. que aín'dá 
poidemos recoUer: Unha mos
trá ,,de barbárie po~ xentes .~'sa-

. bi.das". . · · · 
. . 

.. ·O ASOBALLAMENTO , 
.. DA PROPRIEDADÉ·PIÚVADA ... 

· _. · A "'exptopiaCión''' d~ · pro- · 
· prjedade privada,' non foi tal, 
· . sep.ón uriha expoliaCiCm: inda 
. o' . está,...·sendo ho:X:e. A ,atta de 

E ·para demóstrar a nasa _ ocupaqión ~é da· data do· 14 ·d.e 
teoria .ímonos r'eferir a feitos .· :- Novembro do _ 1972. Aínda 
concretos ' só no . ámeto de A . . hoxe ... moitos vecinos . non co-
Rua de Valdeorras, .. sabendo, . -" brarori. E non cobraron sóbor 

• como deixamos dlto, que .estes 0 ºmesmó - vello cre.:go·. dixo . . . _de to~o; · aqueles qµe n~n a.c.e"p- · 
feitos repíténse todo. ao longo . "que non zz,e. -irnpor'taria· it á Estaba ·onda o. ~·'oito'~ d.e enla- - tar:on a· primeira -oferta da ad-
da nova - carretera. E non. s·e· , ~ ée da carretera· ele A ,Gudi:ña ·e· •. ministración., .. q.uen .fixo "éhan- . 

caree re polos -seus feligreses". :,. · · · ' · 
trata somentes dos tempos· de Algo se arranxou a cousa, .pero bisbaria. Era Únha foi'Íte sertí- . _taxe": . ou . cob~a~ -o· •que . che 
Franco que foi cando . se ca-· füco falta en c.erta nianeira. to- ··pre· récu~so ·para ünha seca, · pra ~ · ·dou ou cobras "tarde, mal e 
·mezou a obra, senón dos de . mala lei pola man . . __ · ., , · béber, .. e non ~quéren1os . meter--. nunca". As ofertas ridículas.. 
agora, e ten mais pecádo esta · · nos· eri~ sanidade, qu,en quixera · Irnos 

1 

por un·"e)\e_mplo dunha 
actuación porque . o programa A "FONTE DA CÍGARROSA" ··" a.:uga sen cloro: .K fonte da ·· Ci- .. propriedade que.(:lítida non co-
político pos actuais di todo o A fonte da Cigarrosa era. gartosa era unha metá. de·- ve- brou, ·como moitas outras. Na 
contrário · .do que fai: di que a . unha, fermos~ fonte,· un ; ~arÍa. ·' llos- e :henos· para· µn · ~aS€0~ ,, e _~. beira. do dito camiñó de As 
propriedade prÍvada é sagrada, qe ferro sóbor dun.lia, fraga,-á - · de ·paso_ traer o hoti~o da auga. . · Gu,indeuras: .- un_h~ horta~sohir, 
e hai expropiados hai ct'ez·anos beira da vella carretera de Qui- Desde a Fonte ~a Cigar,rosa 've- · .de ·seiscentos rnetro.s cadrados; 
que aínda ñon' cobraron hoxe, raga, ¡ sellipre con ábondante sé _ a ' fer_mosa panorániica·, . co . no ano -1974 (dous anos des-
e di que leva unha política de augá_e fresca, · verán ·:~~/inverno.. la,rgo no medio ·.entie A Rúa e. pois .da ocupación) que vale.ria 
"libre mercado",~ e, cando toca, - .Petin . . A Fonte 9:e A Cigarrosa no' ~'mercado lihre" que esta 
pagar ao expropriado di que A PASARÉL~ DE CESA-fl c0Ñi1 foi d·erramada .de:.feito :· Dela ·a pólítioa. de.fende, un millón de 
lle paga o que _quere, cando lfe E xust

9 
· nesta· .custión -no- pesar d.e to-das as re~lamacións:.: pesetas, ·ofreceuse ·28.04,7 ptas .. 

1
ue lle facian falta dous me- dá. a gána; se quere- etrar. polo . m~ar _a César cónti: , p9¡ para . cidadáns,· nunca ,. i;riáis se so upo, O X~rágo Provincial de Expro"' 

tras máis un a cada beira. Es'.'" préció e se no~; cobrará~'·'tarde quen non 0 seipa un inxeniero máis Q:Ue promesas. Hoxe xa se . piación.s,_. fallaria .catro anos 
túdios feitos din, repetimos, .. mal e nunca'.' .-E 'ímonos ~refe- chefe da Confederación. Hitlr·Ó~ ~esistiij, pero namente de moi::- .' despois (porque seica ten moi- _ 
que éon esta via rematada seria rrr a dados cofl.¿¡.etos como di- gráfrca do . No:i;~Oeste: que·_ "se • · tos veciños in de está · a Fon te · . ·. to traballo) con. 220.946 pt~s~ 
camiño para o setenta por cen xemos. preocupo u pór esta . cuestiQn e· de . ª. Cigarf osa' ' Pon\. ue: 0 ma, pola · di ta" propried~de, A ·pe,¡,ir 
d · · ·/ · t · · · nantial por algunha parte. an- -de t d aí · · · t 
os viaxeiro~ galegos, para en- . A "INF:ORMACION.PUBLICA" pm ou ras qu~ qum,us mere- ·, da. . - . .·. - . l1 • . •. t~ d9, e ro ano~ 1Jla1s,. es ~ 

trar ou sair da nosa terra. zan. un artículo . áp_arfe (diga"'. a1ec a ~' -sen por nengunha 
. Ocúrresenos, xa se nos ocu- E~tas obras pasaron, polo mos-como exemplo que lógroµ . 0 1\10SAICO Dp~. ."oposición non lle pagaron .. Cla;: 
rriu noutras ocasións, expoñer menos , 'teoricamente este trá- poñer · u~ regad{o completo na ''FORUM EGURRORUM" ·ro . que se a ~st~s cant'idades lle 
a quen queira lelo, a necesida- mite legal da "Información -Pú~ Veiga de A Rua, con .motores engádimos a inflación, os lóxi-
de de estúdio desta teoria para blica" · Nalgun <lestes ·pro ble- e .todo, aD;tes , dá guerra, pe~o Un. dos atrópellos . dos.· bens cos intereses dá · -sociedade ca-
poñelo en prácfü~a (a anchura mas que imos nomear ouvin que -se pudriu todo·, ·porq~e , públicos 'foi sen dubida-o Mo- 'pitalist.a, éste8' cartos pofo me-
queremos dicer) no ·anaco deicer ª álgun alcalde que es-. seic~ naquel entón Cesar Con ti . -saiéo . ~? ~ Fo-~um Egui:_o.rmri . ·nos· doblaríans~ por · doi.ls"en· 
Monforte-Ourense, porque a tas cuestións 0 ·cidadán tiña pensaba algÓ diferente.). Con..: . · (m~nsi'?~ ,rom~~do cammo -da dez anos, .e coido qúe nos que..:_ 
pesares de todo, a forza da evi- que telas expostas cando ª seguiu upha· pasarela .non .sen .-_ Bra_c3:f~ ~ Ast~nca .~ugusta). O damos inoi . córtos~. Estas son 
déncia· terase que impor, e re- · "Informació¿-Pública". E nós· duras pelexas, para un camino " mosa~co da C~_g~_:rosa era unha · -.. as .cantidades que figuran a pa-. 
matárase facendo, quedando ~pregunt.!Ífilonos . ¿Ten o cida- de sethpre. º~~a ~e . art.e. Tina unha super-_· gár cando á adeministiació.n lle -
aquelo como consolo de que · dán galego (ou non) capacida- · ' ·' : f1c1e _9e tres pqr catro ·metros ;-. dea a gana. 
rtunca é. tarde can.do a dita e .. de para m:terprétar unhos. ma-. O "A{:CESO AVIL_ELA'! : de ~ vivas corres~ con dibuxos . .Hai . tamén -quen. entre os -
boa. pas tan '.complicados. como os "· .· .. Foi do máis polémico'e qii~ _ dunha moi 'grande f~una p'ei- e?(propriados· deuse .. Go'nta da 

Outra notábel falta son os do proxecto dunha Ca.rretera· en ·certa maneira gañou O · pavo· xeira> galega. Era: ·O basam~ .. ntQ necesidade de .. unha "retasa-
atrancos, os paros, a faltq de qesta .envergadura? Está ~lar.0 · de" Vile1a. Queriase .. ~~riar :a· en- dun _..cuarto ,, pjs~ina cúberta . _ ción" . dadas estas- circuns.tá,n- ~ 
ritmo na sua realización~ Este· que non. A '~Inform'1;Ción Pú- . tradaJ; para aforr(!r unh,os carti- _µuriha : grande , ·.man~ión ,romá, . cias, .e fix9 _o seu trámite., e di., 
"acceso central'\ segundo está · blica" foi pois un trámite_legal - ñ.o~, expropiando máis, le~an- covseu calefactor e· todo.' Esta- · !9 , sexa .-foi ·_: acfrptado~. pero 
conc~bido hox;e pola ademinis- ao que non .se lle p0de. pedir a · tanda ruáis a carretera, tapan- ba b'aixo escombros do basa- ~ ta:rnpouco c;obrou aínda. E riós 
trac,ión Joi · adxudicado en efectividade. con qué fbi :plani-, do máis ~>- pavo e- qued.ando·. m .ento dunha ~bodega. f>a sua · pFeguntámonos· . ónde ~stá a _ · 
dous anacos. Para entendernos ficado :·. · Quen pode .. te.r . os unhas penden tes. de perta· do existéñcia·, ·sabfase -hai moitos ~ · honradez da at}ministradón, 
ben: _ un BierZü-Ru.a, e· ·oufro ..... · -meios "para un control ·é o · po- vinte por cen.- De todappanei- · anos xa. U~na . sociedade ~~- . mellar di to dos seus adminis--
Rua-Póvo.a do Broullón xa que der , público, e o poder · rocal i:aS-yileia- quedou .co ,seu muro queolóxica· chamada · "Os Es- ·" tradore.s-? :Oe xeito ·que o eida-
Póvoa~Monfor'te é en certa ma..: que ve os problemas .. máis de de terr~ ·ao. .Sul, cando a obra . . : carbadore~" · de O Ba,rco, puxé- · -dán que ten cofü~ciment'os ·e 
ti'eira doutro plan. Estiveron ·cérea . .Irnos con .datos qoncre- ali, reqmtia ir sóbofestrutÚr·a.s raa aq descuberto do\,is .anos . ~ meios, fai ns trámites da "reta:.. -
~stes proxectos· a "Informa- · tos: . . . . . de formig<m. . · antes. Moita projecióp ao prin-: sación ", ·'pero o que non os ten 

estra ción PúlJrica'' a·lo' .. p· olo ' ano"se· _,·. - - ,. _ · -, · c_ípio, deleixo de.spois. Alguns · . ·que.- se aguante. - · · 
O CAM - ~ .Q "C.AMIÑ'O 'DA .. SANTA" ndO n tent.a ·e un. 0 ano segúinte co- INO DE AS GUJNDElRAS \ . . . desaprensivos .levaban como· - ~esta década fix,éronse ·:m¿i-

)ÍÍO P meza 
0 

primeiro tramo, poüco .o Camlño d~ As Guj.ndeiras, O .camiño da'. Santa en Fon- · · .- mostra uri anaquiño. Pero se- . tas es~ra_das públicas e·privadas· · 
ts nes~ mais .tarde .Rua-Povoa, pero en non~ un ca~iño, se non unha ·tei_ é u:n:9os máis ffe'~uentados gundo estaba cando o·. Acceso fóra da nasa téfra, no estado . 
1tos c1 canto . este·· enfrou en servicio ' rua entre o bairró" de "O Ba:. polos !ábregos.· A obra qi.le se C~ntial, estaba- ben. Podíase ,' españoL Pagáronse as· obras e 
lto n hai xa dous anos,"(»-que toni.~- .-- rrio" e A Ruá .VeIÚr. Unha ·rua " preteridia para un técniCci: (e dicer que estaba ente'ira. Nós as ·exprópriadóns, " quizais . con 
t1ta · m -: zara primeiro inda non se re- u'.rbá.-.·'A pe~ar de tocías as ·apo-·. decímblo con . propriedad e, · soino1s testigo,s e' fotos harrias aforres ·. galegos. En canto a 
teN mat9;i, inda , qÚe . ~a · s~ . péi~a 1 . · sicións., con concentracions ci- .. ineller OU pior), aínda para 9a- de entón. Ü .eixo . da nova Via . ~. aqui, ese cididán que.é atrope- . 

'ten 4 falta duiU'(inel e hai que. dadan&; con cregos párro.cos á ,. miños carreteiros' era inconce- - I?asou polo médio e médio.. Hado é 0 que · dá 0 s~u .~oto 
andar do'4-S quilómetros por · cabe:la,' .a· dita ·rua foi suplida . b~bel. A administración .deuno ' o. sistema :para ·exploración pará que o sigan ' asobalfando .' 
u~ha pis~a .' de monte). N(1sta . por un bl;lr.ato . con sardas en: pór feito,. pero o povo . saiu · · arqueolóxica foi moi orixinál: Haf cousas que nbn 'se enten:. 
decadá 72.,82 os ·inxentes afo- curvas -'e .con pendentes do diapte das máquinas nunha nó- . ante a nosa· queixa, a pesar dos den. · 
rros' galegas foron fac~t m~itas ,quince por cen. . . ~ tícia que foi de sona ·nacio'nal. ' esforzos por .,salvala obta ailte . 



CONSTANTINO:RÁBADE C . . 

-: · .Son_ moftos os. qpe ·quererian. v~r defi í1itiyam~nte mort~ o 
s.igni.fioa.~o ·dos..m'ovimentós,que tiveron lugar .nos ános ,sesenta, 
entre -Os:que marcou un. fito histórico ó Maio francés de '1968. 
.Hai quen, no obstante, r:nesmo consrp·éra que este último ac~rr- : . 
'tec(mento co~stitui Ünha moderna versión do milenarismo-. De 1

· - . 

~alq~~r xeito, nengÜn . feit~ .. pode 1s~la.r -sé do s~u contexto. his- - " 
tór-ico º e, ' neste_ s~ntid _ci; ·~s : inovimentos socia.is :e po! (ticos d~s ' 
anos 60; xunto coas c0rrent'es contracultu~ais ; . adquiren a ver" . 
'dadelra dimensión do seu significado desd~ o ,actua,I, co~te~to . 
de·crise c¡ue. estarno"s a atravesar. · -

Al'imentada· ·de .un .marcado cohtido· sócio-cultural, a de- · ·. - • 
riomioada . '1Nova . E:'squerda" supuxo un profundo _rev.ulsivo e - ._ 
unha crítica; non só ao· sistema neo-capltali'st~ ~básead 'o no :-:-· 
Gdnsumisrrio fJ°o· d,espilfar:rn:-; m.a.is. tam_én á esque~d~· tradi~io- . 
nal. Hox~,_ ·á part'ir de_ este .sontexto de 'cr_f~e · globa! ~da módern~ 
.civ·ilización de Occidente ...'...que atinxe. a todas a.s su as a~trutu- · 
ras: económicas, ·sociais, pol(tjcas e ideoióxicas-, podemqs .Efn" 
te~der o · ir:npúlso· profético 'que an'i'mo~u 'a aqu~les xóven~s é in- .. 
telectu'ais )Jisionários. · _ , ·· , . . .· . . 
. ~s .; cr.íticas á esgu_erda ·trad·idonal -cux·a eo~respondénéia ·,,,:"" _-: ... 

1 

re9I podemo~ adye.rti r hoxe na .su a ·c·r-ise ideo_IÓ x:ica .e"organ izati- -
va·- verificaron'l:-Se at-ía.Vés de ¡·ntérpre1:aci·óns rieo-marxistas, asi · - · 
COmO m~djante a introdu~ión de elementos an'ár~ulstas.-Crfti~- ' a diver,sificasió~ do .poder político-e so'c ial. Contexto no que 
ce;¡~ que na actua.lidacle estan a seguir µn proc~sG> qi\Je and(l ·-e~n · , Jamén se inclu~n: os _actuais. mov.imer:i1os naciqnalitªrio.s: _ 
prqcura de _ exRresar-se atra~és de alternativas neo-'li,bertári~s;';--. Neste ·sentido·, poderianfos dicer güé ex is.te hqxe ún úni-
radic'ais, superadoras da tradicional co'ntradición ·existe;nte 'en- . co"-si'stema _ mu~dia·1, contro.Íaqo' por u~ poder ~entral -multi : . 

' ' ,' ' ' nacionai-~. que xenera, como reacción, diferentes sub-sectores: 
tre marxismo e anarquismo: _ . . .'"" - . . . . . 

os -blocas. ou -áreas ."supra-rÍacionais" - _integradas por Lin grupo Dous autoréS: precisamente . franceses; teori:Zan acerca· .. 
dun "m¡;¡rxismo ' li,bertário''., , no cas_o de Daniel Guérin ...l.CUXá ~ ._ de' Estaqos-nación~, . xunto ·c_on ou~ras ·zon.as _perfféricas queº 
lucidez ariticip<;>u 0 malestar da' mocedade·'e a crise da esquerda tenta-n defender os seus .interéses especffico_s, através dos movl-
tradicional con uns dez anos de ·anteladón aos acor:ltecjmé-ntos mentos , "n9cionali.stas",e · "~µb-n~ciorialistas'·'. Dentro da _pri- _ 
ºdo maio . francés dé 1968-; ou sobre o anarqúisrno no século . . meira categoría, '-ent_re ·ou~ros exemplos, pode_mós citar o cami-
~x, · do que s.e ·ocupa Henri Arvon. Aqu°eles .moyimentos non ñb 'que parece -seguir .a ·mesma · Euwpa, pára a gu~ Miterrand 
ca ii:.on, portanto, 'e11 saco roto, como pre.te'nden alguríJias malas abqa .por 4n espazo ~próp~io. : 7 • . . -

conciéncias, mais que os seus ·presupostos están a desenvolve- ~or.., o~tro ia.do-!-;- . é :no d;nominado Ter·ceiro · Mundo 
ren-sé n~ actualidade .. · . · " -· -constitu'ido .por diferente~ ·áreas -,;sÍJp.ra"nac.ionais",.:_ onde es-· 

tán a desenvolver-se os· ~ov.fmer:itos "nacional.istas". Xa no ter-
MOVIMENTOS NACIONALITARIOS. ~eiro ~aso ; podem~s _citar á _mesma Galiz~ -como .asunto p~ó-

M¡:¡is esta- nova tendéncia libertári~ -que' se manifésta en · , prio, que reune~: aci'emais, concficióm paradigmáticas=-, por- _~ 
diferentes ámbi·tos- · supón a superación, por un' lado; do co- ,· quanto ven xener:ando ,Lm movimento· de liberaéiÓn "sub-na- · 
munismo ' ortodoxo e autoritário _e, por· o'otro, a de aquela C07 cion.alista",r)o mar~od~ Estado espaiJol. ,. . . . 
rrente .do anarquisºmo decitnonón.ico que procurava, tamén por._ · _ , ~__recente criazón' da ~'Asoci~ión Llvre -Euro.pe_i~", que 
métoc;los violentos,· a destrución· do Estado ·burgués, sen o.fere- -·~' _, te'nta aglutinar aos pequenqs p.aises. périféri~~s de· Europa, ._re- -
cer unha alternativa social 'de recámbio. ~ Resulta evidente· que. - .súlta 1nd_icativa 'da -toma de conciencia por parte ·dos mesmos · 
foi e~ta te~déncia 9o ' "ar.i.~ .rqulsrho negativo~', ·, q'~e, mesnio pro.- ~"· ~. acerca ~.0 1 blo~o"''~supra-naciq!Jal"' ~.n que es_tán integrados. Nes
curaba Baküriin .despois de sair d~ cadeia, ~que superou-a mes~ .. te _sentido, os diferente .. s· 'movímentos "sub-nacionalistas'~ que-
ma históric;i.. -

1 
. • ' • . •. ·: •• -. están a ·qes·envolveren-se én ·Europa sorru:~nte teñen áo n.o_so en- .· 

· Non -obstante, ·a , p~rtir de_ m~ad~s de século, volverán~ a· .'- tende.r, untta, alternat,iv·a ·coerente: ~ fede.raiismo ~o marco dos 
cobrar ~ixénc ia os plantexamé~tós decimonónicos do '~anar- · respectivos Estados~nación, no camiño d~ unha corífeder:.ación 
q-u.ismo, positivo" que ~ desde~ base da 1 iberdade -crítica ~ res· ' - europeia .da~ nación s. - . . . . - . , . 

. Ásávéf-;- da;persoa -~o plurali~mo social e pp.lítico, asenta .os ·. ALTE~N:ATIVAÜBERTARIA 
.. ?ndamerítos dúnba :nov~·· sociedade na. auto-xestión 'e t»tédera- ... · · " . · · . , 
lisrfr~. Ante a masffitación · inhumana a q.ue est~· .a leva~-nos 'a .. · - ·. G·inguindo-nos' tamén : é( este coritex.to occidental :-con-

;extens~ón p!anetária 0do •sisterna capitalista-; 'xur.ito ·cas ·m'.ól.tYpies, ·: cretament'e europeio-:, a corre)aci,ón· de forz.as terád~ ir modi
'.per.igos,de au~p-~de~truéción. que.- x:€nera, soment~:pode é.xistk a > ticando progresivamente as su-as posicións que, no que atinxe á 
salNación ·pa_r·a o xénero humano através da descentralizacipn' e, esqu~~da,~o.demos clasificqr en tres n'iveis. Nu ºn primeiro· ~ugar, 

¡ ' < • • • • ~ t • • ·~ t J' • " • 1 ,. • - • ~ • ,, 

. ·º · socialismo 'ou social,-democráda · qu~. ~stá ajmpla'ntar-se ~n- ' 
Europ~ · -comp·artir:ido ;·ó. pbder co capitalrsnio ae Estado . e'.-

:- ,mLfl~i r:iacion~ 1,-, que terá ·'ta.mér _ cc:imo misión ~ a ·qe. ocupar-se 
do~ diferentes m()vimentos sociais e periféricos. 

. . M.ais· a ¿~ci.al~demqcráda, rep~esentativa sobretudo das 
clases. traba!,l~d,óras cualific.adas, preci~ará do apoi9 · ;ocial ·que · 

· só pode ~ncbntr~~ máis á esquerda para verificar as trar:isforma
cióris 'sócio-ec0nómicas.,.e do Estado bu(gués que te·n obxe~to 
l~va~ a· cabo. ~Tal .é o ·exemp.lo . da inc9rporación de militantes ' 
cornunistas·,ao gabinete .do socialista.galo Mitterrand. 

Pota . ~ ·µ~ parte, Q~ partidos e~ro-corhu, nistas terári de m~
dificar . as suas posicións para'_ ampliaren ·as bases soda is. Velaí 
temos,- .nest~ .sentioo, as cris.es do PGE ou .o caso dun ·PCF. que, . · 

, _, ~ra part.icipar no poder; ten de liv[a'r.'se de ex.traté>:<ia,.entre as -
· que, se en~ontra , signific51üiféimente, 6 apoio_a calquera tipo de 
moviment9s socials. - · 

,Algo semellante terá de acontecer cos sindicatos tradicio
nais, que deverán e.ngadir ás reivindicacións económicas outras 
ae índo .le~s:ócio~cultural. Tal vez,,será preciso q·ue s~rdan noves 
·si11dicátos revolupionários para acadar estes propósitos, xunto 
cos de ·ámbito 'fsub-nacional" ou nacionalista, qué teñen peri-· .. 

.féricos, oprimidos e ~arxinados. · 
Nun tert:eiro nivel f_icarian as diferentes tendéncias dos 

partiaos minoritários de esquerda que,. ao noso xuicio, están a 
esgotar a-sua etapa histórica de función crítica en relación coas 

. organiza~ió1:1s tradÍcionais. Tais tendéncias, apesar da sua posÍ
tiva labor -crítica e marxinal, tenden a reduciren-se en grupos 
eadá vez máis cativos, de escasa incidéncia e implantación so

... cial, cando. non cairon, adem·ais, en erros de pobreza teórica ou 
anac~onismos .dogmáticos de carácter ideolóxico e-organizati 
vo. 

. Entendemos que este sector minoritário da esque~da pa-
. sará a incorporar-se, en -p·arte, ás futuras organizacións dunha 
esquerd_a tradicional renovad;¡¡ ou de un ha nova- esquerda revo
lucion~r_fa; ou procurará ' criar outras novas, máis flexíveis e 
non -burocratizadas. Mais nesta último caso será preciso levar a 
cab9 tamén a eíaboración .dunha .nova teoria, que recolla o pro
xecto social de sectorE}s marxinados como son os traballadores 
non-cualificados e os movimentos áutónomos. O que significa -
que ese pro~ecto dunha nova sociedade cu-civilización terá de 
atender, ademais, ás necesidades das novas xenerazÓns que,ªº -
noso ~ntender ,. admiten .somente unha ideolouia libertária. · 

-l;ntre ' as~ tendéncias galegas pota'íiberación nacional e o 
socialismo, precisamos, portanto, dunha n.ova posición e praxe 
~e orientación 1 ibertária ; que entronque coa liña anglo~saxona, 
baseada na liberdade do indivi'duo responsábel e criativo; parQ 
eféctuar Únha trasformación da reai'idade social, através dunha 

' "maduración da opinión pública eco mínimo de -cfistúrbios", 
como recomendáva Krbpotkin. Este ·é, ao noso entender, a liña 

_ libertária máis .ade-cuada á idiosincrásia do povo galego, frente 
· ao anarquismo latino, que·se ésgota nunha rebeldia visceral, ln
dividu_ansta .e case sistemática, que non adoita resultar social - . 

· mente construtiva . 

CONSTANTINO RABADE C. 
Membro da'sco~isi6n Poli'tica e de Investigación· 

do Cole~tiyo libertário ZONA ABERTA. 



Euskadi . 
·De xuícios ·e resultados~ 

Dous xuícios~ acapararon o interés informativo · de Euskadi esta
semana. Por un lado o célebr~do en M~drid contra ós alcaldes e 
concellais d3:' localidade vizcaíp.a de Larrabepzu, e p~r outro o 
qt1¡e tiña _lugar en Iruña contra a Guardia Civil causante da .morte 
.de G~adis D EstaL Dos.resultados, niriguén.se _sorprendeo~ . 

O mércoles · 16 tiña lugar. en · con un mitin en' .Larrabepzu 
Larra(?epzu unha folga xerai- · contra o procesamen_to, en fa
total como protestá·. diante d·o · -- , vor da .. a-qtonomift municipal e . 
{(Uício a que. era so:r:netido ese · · pola lipertade de expresi6n, .. na 
mesmo dia- o Alcalde e o Te- . qúe interviron diversos cor.po-. 
nente Alcalde _e. Tres Gonce-:-. ,..•; rativos. -tascos, petiodistas, asi· '. 
llais .rriáis perteneéentes-á can- éomu" Antó:rtio Murcia (Alcal-
didatura .. ;popular ·· '~Leehignt~ - -~ de de ··Estépona·, Attdalücia) e ,. 
za'1 , · agrupación que :conta éon A. Suarei'Canal (Diputado. do · 
cinco membros por cátro do . · BN-PG en Ourense). 
PNV no concello da localidade _ · 
vizcaína. A acusación foi en O catorce de-- outubro o Go-

bernador Ciyil de Vizcaia, or- . 
función da moción presentada 

· o 28. ·de xaneiro de mil nove- d~na ao Alcalde da . povoación 
vizcaína ·en cuestión que se~ 

ce:µtos oitenta e ún no pleno 
do devandito Axuntamento modifique· o membrete dos es- -

critos do axuntamento ~ que . 
pola dita candidatura <liante 
do anúncio da viaxe do Rei de \ até entón se re~lizaba unica-
España a Euskadi. Dita mo.- mente en eusquera, esixindo 

que figurase tamén en lingua 
ción, redactada en eusquera e española. -
na que se declara ao mo narta 

_"persona non grata, indiña de 
pisar o chan basco", era apro
bada ·polos votos favorábeis 
de Heerigntza e a abstención 
dos catro concellais do PNV .. 

O dous de febreiro, o Go- _ 
bernador Civil suspendía o 
acordo remitíndoo ao fí~é~fda ·
Audiéncia Nacional. O vinte e 
un de maio decretaba "inxu
rias ao Xefe do Estado" e a 
prisión provisional para os cor
porativos bascas da que po
dían librarse mediant~ unha 
fianza que ·ascendía a un total 
de cen mil pesetas, fianza que 
pagaron os encausados. 

A partir deste momento, su
cedéronse os movimentos de 
solidaridad e (telegramas, 
apoios, manifestacións ... ) que 
culminan o vinte de novembro 

Por fin, a Audiéncia ,Nacio
nal fixaba. o xuício· oral para o 
mércores l 6 de decemhro-, so
licitando -o fiscal penas de seis 
anos ~ un dia de prisión pai-a 
os procesados. Despois de duas 
horas de sesión, quedaba sus
·pendido o xÚício a petición dd 

. Ministério Fiscat~ · -estando mo
tivada esta suspensión polo str- · 
pasto descoñeci.illerito do fiS
cal d_e vános aspectos rela.cio
nados co caso (idioma· de-re
dac~ión das actas, publicidade 
de éstas ... ) A sá encontrábase . 
totalmente abarrotada de pú'-
blico de.sprazadó desde Euska-. 
di e, entre este; numerosos-a.1-
cade-s e concellais bascas así 
como membros da. coalición 
HB. Tam~n asistiu ao xuício 
un xurista suizo de Amnistia 
Internacional, desprazadQ ex-

presamente - para · o -proceso. 
Pese a suspensión temporal~ 
ninguén espera sorpre·sas no ¡:e
sulta:do. 

dela; afirma~d6 : por .últirñ~. 
que ninguéu- · agr.efüu ~a.<f proce- -
~adó. Tras. várias intetvenéións, 
a apisación particular mantivo 

-· a acusación de asesinato por 
~UICIO CONTRA · considerar que na acción exis-
UN GUARDIA CIVIL tiu voli.lntariedade -e . alevosia 

O que q ueda.ba ·füoito máis -.. "foi µÍl dispar9 201a· espalda, 
cláro er:r un -'xufcio-'qtie'tiña lu- manifestou, a escasa distánéia, 
gar o luns ·¡_4 en Pamplona sen qut:'. a vítima sé poidera de- . 
.contra 0 Guárdia -Civil José : ·fender, por outra -parte, o pro-

fensa no própio testimónio do 
procesado; so.lioit;o_µ a.sua libry 

-absolucién. 

O dia 19 a Audiéncia de 
Pamplona facia pública a con
dena d~ · .dazaoito meses de pri
sión menor (ün 'ano e .médio) 
ao Guardia Civil Mattínez Sa
las como auto~· di.in deÚto de 
imprud~ncick, tiy

1
merária con 

re~t,dtados .de morte. "V, ários Marfínez S:Üas~ acu~ado_ ~da . · cesado levaba: a arma-- sen segu-
morte da x:oven Gladis D'Es- · ro ·.e o dedo no. gatillo": Co- números da Guardia Civil , di a 
tal, · feito ocurrido 'en· Tudelá 0 ' mentou rrtáis1 tarde · que inclu- senténcia, -prqcederon a remo-
tres de _xulÍo ·de mil novecen- · · so, aceptando a tese de impru- ._ ver, as persoas que· ocupaban· a· 

·~os setenta . ~ ~ov~, .con motiyo . dénciá teinerária , debía falars_e calz.a_da para ,que a desaloxa-
dunha · concentíición antinu- · · de imprl.Ídéileia profesional co · ran, golpeando t;n alguns casos 
.clear. Ao fin~l o fls~al solicita- · que~· ª ·pena. tiña que oscilar en- aos- con..centr,ados co'a arma · 
ba dazaoito --~~s.es de. p;risión.- .. - tr~ .. c~t~_c>·. anos e· -?~-~s '.fi:h'ses:. { · .· que portaban . .ó~'pi~éesado df-· 
menor por un suposto delito - . ~n .. dia e· ~inte arios: '~or últi- .' rixjuse con. n;·e·s~~ -[~' c~a o . 
_de imprudéncia temerária - mo, .considerou que as d_,edara:- - lugar no , que estaba · Gladis 
mentras -.que a acusa.ción parti~ - ci~ns _dos Guardias _qy.~~ Il.~~- D'&tal a que o~rigou a leván~ -
cular pedia trintá ano"s por_ uri - p_nmeiro~ momen~C?s do suma-. tcirse, empuxandoa ou gc)I-.-
súposto delito .~de -asesinato; A .. no esta9an. pr.eparad~s . . ·. 
défensa,. pala sua banda, a li- Po la : su_· a band'a, . o defensor 

peartdoa co . slfbfusil, qu,e . o 
procesado por~a'ba , e cando ~ 

bre absolución do Guardiá Ci- do acusado fixo · ·finc.·a .. p·é e. n - -·: xoven . se incorporaba, dispa..: 
vil. · que ese dia forn unha ·a_utéllti- · - · 11 ( )" rouse e a arma .. , . 

A sá-estabá _completamente ca. xornada de lo ita, 'que a. polj-
chea de público, .tendose que·_· cia fara insultada nas ruas --.e 
quedaT . vários centos . de per- que .a sÜuación .e:t;a de intrari-
soas na rua ao {mpedirlles ü·ac- quilidade: Tras basar a sua de- , 
ce.so .a Policia , Nadonal q~€, 

. posteriormente,: cargou contra 
deles efectuando as( · mesmQ 
duas detencións. 1

• .. 

. ·Durante o d·esenrolo dp xüí-·-· -. 
cío, ·,o ~Pro .cesad0 · declarou que -
qmdo .· el e -~nitros Guardias· 
qvis chegaron ao final da ~pon
te do Ebro -.para djsolver aos 
Cónqmt.rados, · uriha persoa, 
pQr .detrás, intentou arr.ebatar-· 

·ne o ~ subfusil e que no force
'xeo se lle disparou a arma, al
canzand-o ·O disparo á vitimá. 

· O tesHmónio do primeiro 
dos testigos, · garda dunha-em
presa, situada · xunto. a ponte, 
conüadixq"o ·manifestado polo 
G uardiá. . Civil. Entre · o u tras 
coµsas, declarou que , cando 
chega.rop os mem l;Jros da Ben e- · 
mérita ao lug4r no que estaba·n 
sentados os xóvenes, -cargaron · 
a empuxóns e' culataios contra 
deks e un dos guárdias gol- ·. 
peou primeiro a Gladis, para, 

·seguidamente, disparar contra · 

De xuicios e ~esultados : 

SOMENTE FALTA 
VOSTEDE POR -SER 
SUSCRITOR ; ÉNTRE 
AGORA NO GRUPO 

,DE AMIGOS o·E 
A ,NOSA TERRA, . 

SUSCREBASE 



Hai ··agora 'algo' ·máis dua _anb publicaba eu en A. NüSA n,ia, a -"'nomenkl~tu~a·~ p~· l aca '·depe·ndente da . burocrácia e a-, 
TER RA .un a~tigo sphre a:;:;it1;.1ac;ió,n poli3ca en rnsposta, á i a niá- ~ ;, ~omen1k latúra'",csoviétic,a car~ce dunha ideol~sia ·própri-a .xus-
lise f.eito pqr Rex ino _l?ape.r:ia ,nun artigo a'nteri9L A. resR~sta . c. t ificatóri'a dci seu .. ex~rcíci~ -do poder,·Utilizando-9 _ideoloxi? co~ 
deste abrigou'me a renunciar .á miíla esperanza de poder ésta-· · munista ··como ~á¿cara· (c~mo en cert6. modo tám-~n fai ·a hur.-

. blecer .un debate ser'io sobr:e o temá. Hoxe, ·O né;>vo esprito 'que . · .. gu~_s'ia coa : l'deol~"xia .:c;ios ~· ereitos nuhianos) ~ is~o - supón u'n fre
parece prnsidfr es:ta_ etapa do se.manário, faime- .abrigar cfütra· ' no -importante caia o exer~ício "da repre.sion· aberta -sobre os 
yolta a idead~ que estas páxinas podén·e debé~ .ser 'o fugar ·on- - ·tr.aballado;es rebdld.es, ·xa q'ue teoriéameote o ·áparato d'o poder 
de abrir a discusión sobre a natureza de dases ·dos réxirries po- a'~tua ao-servicio dest~s. Pa~adoxicamente entón se réprim.e aos 
líticos dos . charnadÓ~ ".países· do Este", Lmico xeito de· efiten - ; -traball~dores ·pa'ra defender o.s seus interes~s: algo mói díffcil 
der o que está ·a pasar h0xe en Polónia. O qúe, por outra bañ- de Jacer en.tend·er "e áceptar, e -m_áls doado d_e· facer aceptar--que , 
da, non constitue sinxelamenté u~ proble~a -informativo Óu . se ~epdme . 'aos obrefros par.a a defensa ao.s' "sagr·a,dós 'intereses ' 
teórico rnáis, senón Unh·a cuestión clave para a elab0ración.,'dun da ipátda"· QU -do .'l'orde·_· e ·a _legalidade" en ·absiracto, argtJmen·~ 
proxecto político: revolucionário dacordo .cqa experiéncia his" tós que por .. certo son os que o e):Cército polaco estase vendo 
tórica. · . ·' .. obrigadoautilizar. _ ·"' ¡;, ~- . · -_ -._ 

·Hoxe en dia, aín.da manténdonos den.tro do mqrco· das : - · . : Por outra banda, o proletariado, os traballadores ásalaria- . 
análises feitas desde unha óptica marxista, topámonos q.mhas dos~ rexeitari tamén 'ajdeolqx.i_a·c'omunista e' marxi-sta porque,. 
cantas teorias que tratan de exp.licar a natur.eza. polt'tica d,os re- -a pesares do que ·fomalmente \l_exan reftexacfo n6s ese.ritos tan~ 
x imes~ do chamado ."sociaJismo 'real", márco dentro po cctl ta- . ~9 dos .clásicos como da propaganda oficial, -a sua~experiél')cia· 
mén eú pretendo m~nterme. ~ . '. : · " directa · failles ide'ntificar ésa ideolox{a, que _quere -presentarse . 

como libar.adora e ·defensora-d·os · sªus inte.reses, :coa ideoloxía 
AS DISTINTA~ AN~LISE~ DA .. SfFY~_CION · · dos seus ·explotadores, Xust~men_te aqui é ~nde ~oitosdos d_i-

'Te:r:ido fln conta- ·as limitaCións , de ~pácio-. que impÓIJ~ ar ' "S.idén.tes, e ~s· teÓriCOS. marxi~tas observa.do~~S da °r'ealidade· dos 
concepción · dun artigo xornafístico e sen ~erxuíefos de_ qU,e),:a , países: do Esté. vé-n ~u~ha ·das causas· da ' rel~tiva e-stábiJidade. do's . 
simpl ificación que isto supón poida s~r atal.lada nóutros ·arti- -· réxímenes b_µrocráticos: a inexistéhcia du~ha alternativa ao 
gos, po~emos. citar as ·li-f.ías der. i'n~erp_retaclón que ·se poden.se" ·' 

1
o·rde exí.stente p;;lo "t~ito de que' a· única_ clase · ¿apa~itada para ·· 

guir para analizah as raíce.s _da crise P.ol,aca . . A.i p0sicipn -.oficial~-- - '. "'efae_orala e! leval¡:¡ "á práctfca" ten·eriaxenada a sua própr;ia ideo-
dos teóricos e auto~'idades ,soviéticas, seg_~ida con. mais ou ~me: · :loxH:i.-'.P'olb1mesrtio ·á -q'uebra d<:Yorde burcicrátiéo- haberá de ná-
no·~ fide!id~de pe.las cú~pu!qs dos ~rtigos ho poder no resto dos cer nun movir:ne11to -dé carácté.r nacional que sepa encanar a 
países da órbita de Moscu ; teñen que .facer frenfe · hox.-e ~ ó_ü':. " loita po1o(dereit~~ civís. e. a pr'otesta contra das tondiéións de 
tras interpretacióñs da · reali'.d~de polftica dest~s i:faíses. ·'- ··. vida. Este~ ~.hes. factores son os que"se dan en PoJónia (como se 

· . A posición trostkist~, e ª . maoista '.que~ sóbor de todo no · deu .antes en H_ur:igríé! e, én moita menor medida, en Cheéoslo-
caso d~ s~g~nda 1 e da man cte Bettelheim, define ·aos réximes váquh~r Seria, polo tanto,_absurdo agar:dar que os movimentos 
dos países "ch~r:naG!ds sociali~t¡:¡s" Gomo. un ~api.t:aJismo .mdn,o,-· ·antiburocráticos n_on tomasen un carácter "antico'munista'''. 
_polista de estado forter:ner;ite centralizado., vense apoiadas e · · -, · · 
completada~ polás dos novos teóri~·o·s m¡:¡rxistas -(Pa~I Sw~ezy, - ~- Sen eníbarsio, qu~n fan . finc~-pé i:leste ·car;ácter co obxeto 
Samir A~in), quen 'coi.dan qúe as burocrácia-~ no 13óder mistes . .de defender ,as presiM1s sovié.ticas e ~a lntervención militar, es
países con'stitú~n · unlia nová-clase social -en' pr.oceso_de consqli~ ·_e quecen. de 9nalizar o 'éontic:io-reivindl.cativo concreto das loitas. 

· , dacJón cúxa forinacJón non foi prevista pofos clásicos m~'rxis= . Ó c~rto .. é1 que ·non · h~i' ~o progr-ama político do sindicato "So- · 
tas ·e' que as suas·características .po°líticas a(nda están por defi- · ·u'daridade" óu das princip~is organización de oposición activa 

· nir cor_recfám~nte. . · .. · polacas, como o ;-~.0.R,_ (dirixida, ·por certo, por un recoñeci-
.Á mesma rea.lid.ac;le -ten s·idq analiza¿Já polos teóricos .da do iTlarxista como· é Jacek kuron, ·hoxe _metido nas cadeas po- · 

dis:idéncia . ~~rxista d.O interior destes país.es, califica.dos pot- Jacas),, Uf) SÓ ponto que pr.o.pq_ña a feiñstaµrac.i.Ón da ·proprie-
R-udoW Bahro .como do "socialismo real"; todos coincid:én .na dade' privada dos. ~ei·os de 'produción. As suas reivjndicacións 

ñece as enormes dificultades por que está a pasar a economía 
soviética que ocasionaron_ mesmo problemas de abastecimento 
nalgunhas cidades; tanto _no caso polaco comó no soviético o 

, fact0r fundamental está nos baixos res4ltados da produción 
- agrícola). A loita obreira encetou senda pola mellora das con-
, dicións de vida (concretamente contra os aumentos nos précios . 
. de prod1.1tos de primeira necesidade) e fojse convertindo dunha 

loita exclusivamente reivindicativa nunha loita política. Xusta-· 
ménte unha das acusacións que as autoridades polacas botan 
contra "Solidaridáde" é que o "sector radical" convertiu a ac
ción sindical nunha plataforma política, causa que desde logo 
·é certa. Pero, como· xa queda dito, o contido desta plataforma 
p.ol ítica non -vai ·na dirección da restauración do capitalismo se- , 
nó~ na esixéncia ·dos dereitos-civís (a implantación da "socie
dade civil" que diria A_gnes Heller) e na autonomía verbo da 
política· sovlética: Que isto· poidera conducií a unha aproxi ma
ción á··economia :de mercado poster,iqrmen}e é algo que ~eria 

· inxénu_o ·descartar pero non é o que está a· xogar hÓxe en di a 
no -enfrentamento entre os sindicalistas de "Solidaridade" 
(que, non. _n0s esquenza_mos, en pouco máis dun ano de vida 
teñen afiliado a máis de 10 milJÓns de traballadores polacos, e 
90 Por cen da 'p-ovoación laboral) e os militares polacos ~enón 
a permanéncia dun ré-xíme burocrático de economia estataliza
da (non· sociafizada) ou a apertura de libertades políticas. O 
prÓblema -e ·que até agora o modo de produción burocrático· 
estatal manif.estouse consustan.cial á negación dos dereitos ci-· 

· v(s~ endali que o cuestionamento da organización social leve· 
inevitabelmente ao cuestionamento d'o modelo económico. De 
trunfar a reivindicación sindical é de supoñer que entón apare
ceran diversas opcións políticas dentro dos mesmos que hoxe 
forman p·arte de "Solidaridade", que nestes momentos actúa 
de feito como unha plataforma de coordinación de tpda& a·s 
forzas de ,oposición ao réxime polaco. As diverxéncias dentro 
de "Solidaridade" téñense xa dado e xustamente. un dos deto-
nantes probábeis da intervención militar foi a derrota das pos i
ci:óns dos "moderados" (sector aoque pertenece Lech Walessa. 
e que conta cq-apio da igrexa_e que aceptaba mantera acción ·· 
sindical dentro dun plano ex~lusiV.amente reivindicativo sen 
poñerabertameñte en cu~stión ao sistema político) polos "ra
dicais", quen é6nqueriron facer aprobar undurísimo documen
to no- que se propoñia. a realización dun inquérito entre todos:. 
Ós trabal.lad.ores sobre a aceptación ou rexeitamento do réxime 
e da dirección dp POUP e que apuntaba cara o obxectivo estra-

. téx-ico da :convocatória de eleicións libres. . · descri'Ción da• aparkión n.o seu interior: dtmba clase. buro~rá.tica , sori.- a ,instauración c;tas - libe~~ád~s ci~1~s: {dE,!r~lto de s:indicac.ión e 
domiríánte --a chamado' por Mich~l Voslen~ky "~omenkl~t~-- . de folg;:i -dereitos xa conqueridos pala Íoita- da clase obr~ira 
ra"..,,.. nun sistema pbli'tico caraC.terizado,b_asicamente pola dei-. -polaca e hoxe .arrincados ~ola 'represión milh~r,_, ~léicións ceic .. ~UTROS ASP,ECTOS 
xación Cte todo , dereifo nas mans dO I;:stado, coñvertido é~te bes, libertadé de· ·expresió.n e de organtzación poi (ti ca,, etcJ: e a . A pesares da · loríxitude sobexamente longa. para o carác- · 
nu-nha ésp'éci_é de ' rnaquinária ·Independizada dos indivíduos. independénd_~ verbo d-~ influé.ncia ·soviética. Como é notorio · . ter du,n semaná~io c~)mo A ÑOSA TER RA, moitas causas que-

, Tanto as .antei;iores como outra seri~ de caraGterística-s que no.n- par~ · calquer\ observad'or ·_obxectivo .tráfas'e de reivindicaciórii.- · dan sen ser analizadas, como o papel da igrexa polaca, os inte-
~ é ~- me.mento de entrar a analizar son probas para osdisid_entes ,car~ctet(stic~s de -todÓ movimento-de, liberadón nacional obri- ~ .reses ctas poténcias ' occidenta)s e par.ticularm'ente os Estados 

.. de -que·, rio ~ '.socialismo -real", o .modo de 'prndució.n non ~e ·, · · gado a actuar n.unha situación de negación qas libertades . ~or- . Unidos ·na situación polaca e a J>Ua po~·ibel incldénci~ sobre ~s 
axt:Js~a ~s - leis da economia de mercado-capitalista nen a unhá mais.. · · sectores en loita, factor~s que xeralmente· son tidos como da 
éfectiva':5ocializaCiór.i--. . ::.': . m~irande impo~táncia pero que 'per5oalmen'te· tef.ío coma se-

A SITUACION POL~. CA ' • ~ .. SINDICÁLISMO RE1'v1No'ICA r1vo"·:,, _· "': 'cundários ná' xestacioil' da actual .situaci,ón, aínda que poden 
.E_· SINDICALISMO PPLITICO ser-decisivos na resolución do.c.onfllto. Ou outros de certo' in-

. Coi do. que ~om'en~es · situanqo .o: caso pólaoo no mar:c0 terés. histórico como ·o carácter ·.i,mportado do ~comunism-o po~ 
dese d.~b~te se po~e - ('.hegar a. ~n-i:end~r ,o Cqr.ácter ~a lb ita de - • . _A crise po'laca : ~ qÚe 1évas~ ,9~rous.ando d~n_de hai xa ~áis laca ;resu-ltado .- do "repart~ 'do. mundo" . en : P6stda~ qué fixo.· 
erases agudJsima que tioxe ten ·1úgar nos principais' núcleos· in-._ · -dun anó ten a sua causa inmedjata nas enormes dificultades da sempre feble -a relación e· a representación dos comunistás ver-
dustri.ais polacos. Lo ita de claSflS na que se enfrenta. fundamen- economia polaca. c:;uxa débed~ exteíior é' de máis d~ 400 mi- ·bo' do cqnxl.:!nto d,a povoaci'ón' po'laca. Ag'a~dÓ ql;Je a partir de 

·talmente o pr~letariadÓ irídustl'-ial e:sectores in,tel~ciuais e estu:: 11-Óí)S de dólare_s (e ·non se. tra:ta de-. '"informacións da· prensp a.qui 'pó~ase abdr lun- rico "deb.ate que va'ia facendo- entr~r na ~· 
diarltJ's contr·a as formas áo aparato de Est~do. Na_t~ra ·lment~ · burguesa'' que é a ·excusa que·quen quérense negar a realidade -análise éstes e . outros' factores que veñan axudarnos a niell~r 
con; isto descartamos que a po'sición "A:' (a' que considera que . adÓitan poñ~r _para manter a sua ve.lla inÍaxe-dos "p,aíses soci-a~ cqmprerider o "casó· pbÍaco ~'. '. '! e tir'ar as torisecüéncias que se 
.na U.R.S.S .. e .tamén en Polonia ha·i un Estado.de·dictadur-a do listas": . os dádos sobre a precária situa-ción económica polaca · deriv.an para a concepción futuré;! da revolución. posíl5el e dese-
proletariado OÚ SOCÍplista) teñ~ nada 'que ver coa realidade. recóllense nos informes oficiais preseRtados por JaruzeJski para ' '--' xáb.el nas:actuais c-ir;cunstá~cias histÓrícás.-· . . 
Pero si é un factor de primeiro arde para entende~ o comporta- xustificar a xustítución _dos ~n:tigoi d,ir.ixentes do equipo Gie~ 

.. mento das forza~s sociai·~ en xó~o: a dase dominante en Poló- r~k, como no inform~ . presentado eite ano por..Brezn.ev se- rece.-
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Unh~l exp~dición 
deportivo-cieritífi~a 

. ' ·1 . . . . . . . - - . 

~on sabemos có.mo encadrar.esta espedición. ¿Deportiva?, ¿humana?, ¿dentífi~a? · ... · 
Mellor diremos qu,e .te·n un pouco· de-todas estas cous~s;sobre todo de humana. · ·. 
Trat~raa, de facer ~uís Mariano Bastos~ Un-mozo .vigués, ·disminuício fisico, ·P3:ra darlle ináis impor-

, tánc1a amda_ se cabe. Xa non ~ a primeira·vez que intenta fazañas parecidas. A márcha da Guárdia a 
Xove a pé, para u~ha persona con muletas, en trece dias; ou a expedición ás costas de Noruega fo-
ton algunhas das suas pasadas experiéncias nestes terreas. ,.. . - . : . -
Agor~· quere recorrer ·.en "kayak", ~p.ha especie de pµ-água .feita .a ·.p~opósito ~o~ fibra e alu~írtio : · 
Aménca do Sul, mellor dito, os fios da Piafa, P?raná, Paragua~ e o Amazonas, asi comO' aíguns do~ · ; 
seus afluentes. · ....... · 

''Nesta expedición como 
nas outras non pretendo só sa
carlle un proveito para min se

. nón para todo o pavo, inda 
: que a satisfacción de un é o 
vencer as difieultades asi como 
o sentir novas sensacións é 
unha causa que sempre busca 
calquera persoa ", dinos Luis. 
Bastos. 

Até aqui un pensamento en
tre deportivo e aventureiro, 
aínda que, segundo as reglas 
clásicas, un deporte non pode 
ser aventura xa que ten que ter 
'Unhas reglas fixadas. Pero ta
mén segundo estas definicións 
o .deporte ten que ter uns ris
cos e, _nen qué dicer teB, que 
esta expedición vai ter moitos. 
· Asi .ten tamén bastante de 
deporte en canto ao benefício 
prsonal que leva consigQ, x.~ ,_ 
que- a formación integral da 
persoa é unha cues~ión básica 

·do deporte . . 
Por outra banda tamén está -. 

aí as dificultades a vencer. As 
postas pola mesma naturezá e 
as que dimanan da própria 
configuración da persoa física, 
que se ágravan por ser un dis
minuído físico. 

OUTRAS CUESTIOÑS 

A.lt '..> 

Estas embar- · 
cacións semá

llanse ás que 
vai lévar Luís 
Ba~tos na sua 

expedición 
por América 

do Sul. 

Quere · tom~r- contacto coas · .CQNTACTO -COS GÁLEGOS <· 
distintas tribus, cos distintos _ Qutra das pretensíóns que 
povos que- habitan estas ribei- ten esta · expedición humana-
ras dos rios americanos e dos d~p1frtiva-científica, é · _a de 
seus afluentes> alguns dos ca- . contactar cos ga1~gos- que~. &e 
les aínda non .se coñecen, e atopán. :r;io continente latino-
estudiar a sua maneira .de vi- americano, alguns nos lugares 

Pero non van ser estas cues- ver, a sua maneira de re lacio- · máis apartados, e exp1icarlles 
tións as únicas que vai levar . narse co entorno sen .degrada- cómo está a nosa nación. -
como meta esta · expedición, lo · e que estas- experiéncias; Tamén teñe~ previsto facer 
senón que ''tamén vai en señal que estas experiéncias non po- _actos sim~Ólicos nas organiza- . 
de pro testa palas talas discri- dan valer para as persoas que cións · Q.e galega.& que atqpen · 
minadas que se están a facer nos chamamos civilizadas · e nos países.· polos que van reali.:. 
-nos bosques do Ama.zonas, un que o único que estamos a fa.,. zar o séu recorrido .. 
,dos pulmóns auténticos da Té- cer e non só destruirnos fisicá- Para efectuar · esta expedi-
rra. Poi por iso' entre outras men.te S.eJ\Ón ' él:º noso en forno, ción ~r~d.san máis de cirtco ' . 

. causas; polo -que ·escolÍin este levará, tamén irreversibelmen- millóns de ,'péseta~, .polo _. que .?\ 
recorrido", di Luis. · te á destruéión <;lo m~ndo. est~n recabando. axud_a ·d~ to- . 

Ademais d un deportista, é Tamén pretenden estudiar a das ·as entidades.: galegas .. Des- . 
un ecoloxista como xa ten de- ·su! arquitpttura e arqueoloxia, de as cen.priCipais empresas d~ 
mo·strado nas outras accións de .. civilizacións xa desapareci- Vigo-, até a Cónselleria :de Cul-
como a marcha a X.ove, ou a d · __ tura, biputaci6n . e a mesma · 

as ~ 
expedición ás costas de Norue.,. Fundación Barri~, · que agora 
ga ·que tivo que deixar ·a méd!o ~ Intentan, ademais, que esta seica ten rrtoftos cartas. 
f - expedición poida servir Como acer despois de ruáis ·de · tres- Duaránte o ano e médio q e · 
centas millas de recorrido 'ciq ponto . ae ,partida para outra.s pode levar esta expedíGiÓn, se;,. 

~ faÜarlle os aparatos cos que . . que se pode·rian facer co gallo gundo os cálculos. feitos,~ pre-ció V ·Aniversário do Descubri-contaba, xa que tiña empeza- · tenden ·.tamén dar .a cofiecer ·o 
mento ~ dese novo · .co11.tinente · / do esta espedición con móitos - · que. é Galiza, que sepan · que 

rrienos meiQs que_ os. que sabia . para nos, perb qué 11os SUílera- exis~e esta nación até rios luga-:-·. 
que necesitaba, pero que non ba eiY moitas· causas que· o-s res máis apartados. . · 

· deu conseguido. . E;pnq~istad.me.s de.struíton . . - . Astra· aquí JJnha ilúsión que, . 
füta expedición, adeihais de ' · .Para todo )sto (arase. acom- se ieñen meib,s, _sen . dú-1),ida -se 

· outros aspecfos, tiña tain~n ·0 - , pañar nalguus tr'amos por dous. . fará realidade; un .esfori;o que 
fin ~e ·'''protestar polós verqui- -~otógra:os q'ue irán . tomando terá a sva compensación a to
dos nucleares, pÓlos verqutdos -· : mstantan~as ~ de todo aq,uelo · dp.s os niveis, aírida que segu: 
de petróleo dos barcÓs «)ú dá; , . qüe -U.e pod'a ~ervir á chamada ._ . rame~,te non vaia . ter especta-. 

~Prospe,ccións, ·en su~a, polo , · civi.Iizfi"ci6n . . = dores que ap1audan:a,o seu pa- · 
rj,eg~adqny.p:zto qLf:e : se , es.tá (1 M_ojtas v~ces deixará a e·mbar.- . so, nen fir:rnen contratos millo-
dar no mar'/. , :. .. éadón.~ de . remos e tomará,an , nários. Sen dúbida que· tam~n 

EXPEDICION CIENTlFICA : ' chas 'Cón . motor "fóra b~rd ; est~s ~ousas se' teñen'que·enca'-:-
Pero · tam~n: ;que~c ~~e sexa , para retnontar~~ p.olcis aflll; n- . drar no ver~ad~iro deporte. 

· Unha,.expe~~c1on c1ent1fica:· tes. · _ · · , · . _ PUCHE.I Ro'·, 

~ :Crónica -· cteP.ortiva 

~tamos · óo ·tempo ··¡ 
d(). cOnCe4e •.e ·.regala 

O tempo. préstase,., no:o hai qu~ _negalo. E a xente téñ g~
nis de facer francach,elas~ comidas, entrega de prémios e.cm-.· 

· ·trás zarand3:inas. O pretexfo está en elexir ao miÍlor depor- · 
tista . do c1ube, de tal º1! cal;.cousa e asi ·saen: as éousas; o ·pré- · 
mio dáselle ao que cadra. . · - , · . -· '. -

_ Tamén é ·bo~ . épo_ca para cerrar os chama.dos . ".torneos· 
sociales" qué celebran todos os anos . casinos é clubes dos 

· chamados de alta alcurnia. . · , • 
' -

.-Todo iso val~, -adeinais de para reuriirs,e, comer e beber 
· ás anchas; sacar -peito .~ ~igurar, para denotar á clase social ~ 
dos_ integran.tes destes clubes qúe case· sempre o único que' 
fan . é organizar un manido campéoriato -dé axed.rez ou, ªº 
máis, de tenis entre .os .st;.us ·sócios. · 

. - . Nesta~s~-comidas estarán .aquele;· .q~e- se .en~ori:t;an en ' 
. reunións de qllquera ·tipo eJ . .outros que ~amén ' queren -facer 
ptérítos para figurar. - . _ · . . . · · · . · .. - : - _ 

. A outrd x·ente. c~nté~ta;~se - cgn veÍos a"tra~e~t'cla~ ;eri- _=-

~nas .ou entérarse polos.:x:ornais Oil a rá.di() X;;I_(Jue uns act_os · 
_<lestes sen publicidade non terian nengun valQr, porque non 

. póderia quedar demostradá a_~ua meirande:Clasie. _ · 

Os ~mei_os cie .. comúniCaciÓn,°;como ta~én so"n _seÜs; .da- · 
r~nll~ o rea!ce - ~_orrespó~dien~e.~ ' .· . . _ ~ 

.- .· · Pero· outra· das ~od~lidades, xa que a . anteriormente 
des~rita é de sempre, sbn agora a~ ~hamadas festas da depor
te _nas que, claro, participa moita ~ente e casé n_enguns de- · 

· dep~rti~tas. · · · 

Ali irán catre ou:cinco ~galardónados, escollidos ao· tun
tun ou cq dedo sábio, füira premiar ao fino e sobre todo fill~ 

-de algun arríigo. · ,,. ·· 

, O qué si haberá é moitos saúdos, moitos invitados en
tre. as autoridades compete_nte·s e· ás autoridades: figurantes 
.que son as ~~is_: · ',, -· - · · 

- . .; :, !.f' ~ ·~ ... -

. En suma, o deporte e ~s_ d~portistas usados como ma
neir~t de relación soCial e mét9do de subir a altas esferas da 
pol~tíca.- · 

· '. · ~o~ : im_porta ·para-·:nad-a os cartos que' se gasten"na ga
la?', nen nos trofeos. Menos importa que rion haxa 'inst3Ia
cións onde o .. Po-Vo.-poda· practicar o -deporte. Nada; .se hai 
que traer a xente 'de fora tr.aese e págas~ ho!el, viaxe e. plú
ses. -Logo discur~os, afguns deportivo~- pola sua duración e d 
esforzo que realizan as cordas vogais que non chegan a rom
perse polo abundante rego ao . que fo ron sometidas~ Al( di- . 
-r9ns'e incongru.encias, I)leiltiras e (arase· re)ación de prÓP.ÓSi-

·- tos ~que ·non son cumplidos .máis que naquelo que 'se refir.e a 
. "a ano ,que ven volt~reinos -celebrar outra reunión destas_". 

. . 'O 'próximo ·dia tri~ta está prevista a celebración d{inha 
· destas comidas a ~'Gala, do Deporte Coruñes" nun hotel de-sa 
· ciudade. . . · : 1 

-

. ~ Neste .. a~to .farase entreg~ dos 'préri1ios aos clú:b~ gala~
!1.onados; asi-- como. .. aos depott_istas qtie, segU:ndo7 ri.o.n sabe
mós qué · xurado~ foron · elexidos . merecedor~s das distin-· . 
cións, con :xustí-cia. as de moi~os, 11or -compiomiso ·e dé. al-
guns. ., · 

. . : -.. _E, alí, estarán fod~s achegándo~e tamén aó. Sr-.. Hermj
da_; Segredário de .Est~do pa·ra 9 Deporte, a quen parece ·que 

. lle gosta l!loito Galiza ~A ·Co!llñ·a en pa!'ticular._Afirman ~1--
guns que é, ademáis de-pQr ser nado- nestas térras, polo ma-

: · risco. · · - · ~ 

~· ~ A b.on s~guro ·que lle .Jalará~ -de moitas cousas, até de · 
'as~ensos en··postos, dé axudas para clubes· determinados e de 

· nioifos -outrbs proxecfos menos da .carénciá 'de instalacions
·que te.ri_ a ,cidaQt:'- Tqtal, pensarán algúns, s~cadra os que ~an~ 
dan. practicando deport~ por aí non ·van vir ~ esta~ c.omidas. · 

, .f 

. , ·Pode ser que nen se arregle . o . problema. das oit~ ·calles 
no Estádio de Riazo'r. E igual: para, o anc;>, se· rion' o destituen 
vóltará .estar presen~e e todos tan content(!S. · , . 
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' - ·Esta queríamoslla . adicar 
... . ~ . . . : ") . \ 

· a sociólog~s - ~n9uí~ador~s, inclu'scr ·pe

ricidistas, ,.si, iso, ¡a todqs".os qu~· se.adiCan a an!far 
.. . < 

De ·moJnento i.tQos' ñ~nrar · a-0s, Pó.cei ros. 
, Sant i Vil lar 

. . Santi Villar 

C~lquera d.ltia-qÚe e:Stamos nlln p~ís eñ ~rise, polo qu~ ' se- p~de 
V:er nestes dias, non se ·fai óutra' cousa que. mercar. j E' se ·é o que . 
se: anúncia na televisión m~llor!Ninguén se ]embra qa ID'!ldita 
costa <le -xanejro~ , , -
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· ~Aprendede a_ esc:reber en galego "vos aconsella" este semanário, 
que para iso hai_mestres, e moitos en pai:o. Desexárnosvos, seño
res .do axuntaínento que isto esáebistes, que para o ano o faga
des mellor. 

. _ , . _ . Santi Vi ll ar · 

. ~ V~nres·, deza~ito de _de~embro, _ alguén desdé a x~Útura da policia. mu~'icipal dá·a o.rderi. de desalo- ' 
. xar ~aos vendedo:r:es ambulantes e artesanos da ru~ do 'fríncipe de Vigo. 9 feito chega á}redacdón , 1 

~ de. A NqSA ·TERRA., e·igÚál' que-en calquer o~tro sµceso saímos cÜ:brilo, ao cbegar ali -fac~mos un- · 
· · ·ha ·Joto 'que .. é a que · teñt~n a:rite vosted~s e a~oritii1l)ació,n unha mdrea de guárdias -mtniicipais ·ew .. 
--_< fréntanse ·ao i:~porteiro, solicit~de' de. aeredítación, e -de seguido ameªzas " ¡Si me haces , una foto te · ' 
· .rompo lá cámara!·". Ante a imposibilidade de. seguer a tratiallar, v_oltamos á. redacción,-e· tentamos . 

.• · .· p.or te;> dos os meJos-poñernos.en contacto cos mandat'ários munic_ipais. Carlos N ú'ñez, Goilc~llal ·De-. 
le.gado ·d~ Segui:idade qon estaba, tampouco o·Xefe."da Policia; ·e o sr: Alcalde estaba t_~n,- suniamen
tt: oc.Upado que o' tema non lle Qateceq importal)té, -e dixo qµe el non sabia _nada do'. asúnt~. ~ nós 
preguñtamós, se: p.engun destes. seño-~es estaba, ¿quéh dou ~ 'orden-'C:Ie desaloxo? ¿'Cómo se -' po~e 
permitir qüe os guárdias rill!nicipais se adiquen a.ameazar .á xente que cumple. o ··seu la'bor informa-' ... 
tiVo? Dübid.amo·s·moito qu~- OS-sre.s. amndatários da"cidad_e teñap re~posta; en lodo caso,' deixamos . 
al>erto o interrogánte. - - · , · ·- ' 
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Uxio · Fernández: 

«Non· haiproblemas en Rutlda» 
Dun tempo a esta parte estaban ~s rumores na rua: ~'algo está pasárido . 
en Ruada", "hdi'_loita polo poder", "aiguns grljpos dos rnáis importúi
tes están montando operació'ns pala sua banda e quérense marchar"':~,, 
Para tratar de aclarar estes temas ·e outros que lle -afectan á única casa 
discográfica. galega mantivemos unha conversa co seu direc.tor Uxio Fet-
nández. . · 

,(' 

Tanto a ~ente do ·conseflo de 
.Administración 'áctual, como 

. 'aqueles que están aportando ca
pital nesta arnpli::¡.ció n "nu.nc.a· 
cuestionaron os prinr;i'pios ideo-

. lóxicos ne~ culturais qos que na- . 
. ceu Ruada, 'senón q'l!-e teño a im- · 
presión de que, con esta a~plia 
ción, a .Editorial vai ser, ademáis 
de · máis .f~rté, mai's galeguista 'se 
éabe ". · · 

. Neste sense> ~nfrnciarios a in
tenc_i6n de entrar. na .edicion ae 
vários traballos _ 'culturais non· 
musicais, venc;eUados , estreita
mente ao ensino galega. "Nesta 
nova ' etapa", ségue a di ter' 
"Ruada quere ser algo máis que , 
unha mera editora de plásticos, 
para asumir ún papel importante 
en tod_o aquelo que se reÍacione 
non só cos aspectos d~ músic_a
galega, senón con todÓf aquelú 
aspectos da redaccián sonora. l' . 

Sen dúliida e~ta nova · etapa 
con máis disponibilidades ecqnó

- micas vai· repercutir na relación . 
. cos gn1po& e ca:ntaniéS xa que as: 
. anterior~s limitacións · ''proauci-: 
ron ténsjón en· alguns miÍm-entos 

pala falta .~e .di~pónibil~dade de 
- meios". · -""'---"'" ,: .. ,.~ ~'-

Pero, - asi e todo, estes· dous 
anos de Ruada pódense conside
rar moi positi_vos, como 'en efec
to o fai o seu director', "xa que .a 

pesar das limitacións de m~ios 
: non deixa.mos :. de .asímíir -a edz"'-
·c_ión, '. t~s_t·cÚ~; .:d~ - traball~s non 
-comerdais, . pero que_ teñen q.ue 

-~,.; "jai;,erse ' nu11ha cultura como a ga-

"De nengunha ma11eirn se po
de dicer que hai e11frenta1JJe11tos 

· cos grupos 11e11 que estes pr11 en 
abaJJdonar Ruada, xa que cando 
/ixh,rron por nós todos eles ti-
17an 11wi claro o -que sigmfica es
te seto para Ca/ha- e as limita
cións que ia ter", comczou a di
cer Uxio;' para logo puntualiza,r: 
"co1110 consecué11cia das ten
sións económicas que Ruada vi
viu pola escaséz de capital pro
duci'rqnse -li11útaeións e tensións 
en todo o seu traba/lo interno e 
de relacións c'os solistas e cos gru 
grupos". , 

Pasa lago · a contarnos cómo 
durante cstes dous anos de fun
cionamento tentaron ir creando . 
un equipo "o máis profesionál 
o máis imprescindi'bel posz'.bel, 
foi por esta árc.unstánéia pf!lo 
que moi recentemente se reduciu 
o personal de oito rJ cinco per
soas ''.. Segundo. Uxio is to foi o 
que- poido levar · á _ aparieión de 
rumores de enfrentamento "que ' 
non fo r;n máis salvo a · discon
iormídade . dunha ·- persona que 
ten que di;ixar . o seu · traballo 
porque' a empresa, pqr raz óns ec . 
econÓ111icas, ve.se na abriga de 
prescindir delá ". I)ef írese -aq ui 
~en dúbida a Rodrigo Romaní 
do grupo Mill,adoiro; ' e a posíbel 
marcha de Freire', · d€: Fuxan ' os 
Ventas, dous dos grupos que . 
decian os ru-;Tiores que se· querian 

separar de Ruada e montar en 
Galiza unha filial dunha casa dis
cográfica. 

AMPLIACION DE CAPITAL 

No referente ao intento de to
rna de poder por parte de alguns 
grupos, agora que Rua,da está ~a · · 

- facer unha ampliación de capi- -
' tal "xa que et-o princz'pio houbo 
moita xente que non cría én nós 
e tivemos que demostrar que éra
mos crr-paces de facer ifrzha casa. 
discográfica galega, que servira 
aos intereses de Caliza e que esta 
em.presa podía ser rentable. Ago
ra - continua Uxio- dada a escd
sez de meios cos que partirnos e · 
as nasas perspectivas de futuro ' 
imos f acer esta ampliación de ca~ 

' pita{ entre _os músicos, homes de 
cultura et c. " 

lega,_ e.n tre o utros aspectos posi
tivos co1!1o xa é o de · editar en 

- galega·~ · 

Non eido económico "Ru'qda . 
naceu descapitalizada desde un 
princi'pio por no11 contar . coa 
confianza dun ámplio -sector do 
mundo gqlego, polo cal desde · 
princípio precisamos recurrir ao 

·crédito: Agora ben'', segu~ a 
dicer Uxio, "neste tempo demos
tra1nos· que Ruadd é unha empre- . 
sa economicam-ente 'rentábel~ e 
que neste paz's poden viver em
p.resas c.ornerciais ,·autóctonas. e · 
autónomas, coas lin~Úacions, 
az'nda, que crea o mercado'.'. 

En suma qu~ Ruada quere ser · 
"A Editorial Discográfica de Ca
liza", e ampliacién de capital.vai ' 
neste senso, de dar lle potencial. 

Os rumores de .crises, abando
nos e · enfrentamerit~s quedan 
desmentidos: os proxectos aíeS.
tán. Que todo sexa re,p.lidade. 
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3 . ....:.QUE _SE PRETENDE COA IMPOSICION DA ORTOGRAFIA ES-
~ANHOLIZANTE DESDE A "XQNTA'·l? - -

· ·volv"'emos á "erótica'f do Poder. Vejamos, inais ém forma, alguns 
dos objectivos que o. Poder . (nom galega) pode proeurar: c.oa imposi
ción da ortografía énviada, segundo dizían:ios, ern misiva" cordi.al". 

_ Óco.rrem-se-rne os segÚintes: a) Talvez seja para sepáfar definiti-
. vamente o ga.1ego da própria tradición lingüística; nom só da ortográfi
- ca. b) .Talvez seja ,a seguir, .para fomentar a confusión co espanhol. 
.. c) Jal~~z seja, despois, para provocar que o galega se convirta·em dia·-

lecto -do espanhol, como. pasou co aragonés e quiz-á ca. andaluz. d) Se 
cadí"~, tenta~se evitar em todo este proceso, as _posíveis derÍvacións do 
lingúístico par.a o político (já me entendes!). 

Isto é, pretende-se que ném sequer pOlo lado lingüístico a unida
de de Espanha (como <!-lguris .a ente~dem) sufra o mais mínimo. O'le

, rna que preside todo este n9jento proceso 'de asimilación do galego ~o 
· esparíhol poderia ser resumido naquela . expresión de "una lengua,. un 
'imperio, un espada'\. quer · dizer, urnha língua só sbb o .poder único 
que gararitiz.a ·a 'unidade territorial. Evidentemente, sem ir mui longe, . 
na mesma Europ~ á que querernos ( !) acceder, a unidaúe dós Estados, 
sendo unidade indiscutida, adopta formas diferentes. · 

Por 011tro lado, quem duvide da realidade destes objecdvos, pro
ve a explicar os motivos polos que o Poder (nom galego ) impom umha 
ortografía á língua que el nom tem como oficial. Amo.stre tamé.Íl por 
_Que ~se Poder (n.om galega) impom Ji or~ografia espanholizantee nom _ 

~_.::_á ·9utra. "' 
-·· ·, J á indiquei e precisei que a ortografía nom é a · simple~ ele i-zóm 
·' · das~ letras, segundo regras· de corrección; a ortografía ·comprende ta.: . 

méri .a eleiz6m- de ,variantes léxicas c.orrec:tas . No artigo anterior apu
xe~·os_ v~rios pares d~ formas, cotréctas segundo as normas ortográfi-
cas que;adópteÍnos: · 

xente e·gente 
~eito e j~ito 

carballo e carvalho 
niño e ninho 
afán e afám, etc. 

peÍ-fecci<?natrlento e aperfeizoámento 
. vivir e viver 

decir· e· dizer 
, ' 

concepto e conceito 
librería e livraria, e.te 

. Os "ténjcos", que o Podei;...asµmiu, imponherrí.a, priµ1eira das for
mas, C<!ndo eles -conh€cem que técnicamente as formas galegas correc
tas so1n as segundas. H que ~eles/nom o explicam, ¿haverá algum .ieitor 
que .poda dar os motivos convince·ntes para aceitarmos razoave.lrnente 

. a co r:rección -e a "cientificidade',. dcsta conduta dos '"impositores" 
(técl)icos, evíd_entemente-)? · . . 

Vejamos na-lguns exemplos a d.iferentc aparéncia dl,lm texto es
crito na ortografi~ es~anholi_zante e·na .trad icional galega : 

Os rapaz.inbos de agora 
te-Yt hem as pernas peladas 
de subir-polqs telhados 
e baixar palas "ven tanas".-

Se canto, charnarn-me tola ' 
e se b ailo, divertida; 
valha-me 'Naso Senhor, 
nom sei de que jeito vi.va. 

Do queijo no111 'che me quei'f;o, 
' que o queljo be111 éhe rhe sab e; 
queixo-ni-e da que 1110 vende 
que n.0m mo deixa debalde. 

H bje é l71ns, '?nanhá 6 martes;' 
·cuarta feira lago-vem; 
de n2anhá'.eri~ oito dias 
é~C;.he a sernunq. q·ue vern . . 

Os rap,pciños de agora 
teñen as p ernas peladas 
de rubir polos ¡ellado.s 
e"'>Í?aixar palas ventanas. 

Si cantó c.hámanrne tola 
e si bailo a,divertida; 
v'cílame .N oso~ eifor, 

1201! sei de que xeito viva 

Do queixv 1'10n che me q11 eixo 
· que o queixo· be11 che we sabe . 
quéixome da q)te JIW vende 

. que. non mo deixa :de balde. 

Oxeé !_t1ns., mmz-á12 é mm;tes,. 
c1irtajéira lago vén,' . 

- de nuu11Ín en oit'o dx'as 
éche a so1-1upw_que vé11 . 

Todos cstes som _textos tomados do Cancioneiro popula~ galega, 
de R. Cabanillas. · - -

J á nos próximos artigo~ estudaremos a justificación teórica dal
guns casos, os mais rcchamantes , da ortografía tradicional. 



Pesca e marisqueo.~ 
. Achegatnento " · 
a un · mundo 
conflic~iyo ' , . 

· pous libros, · ~ún de recent:e · 
apaii~iórÍ e outro . que xa leva al
gun tempo nas librarías, s'érven

. nos hoxe para 'facer unh_as pou-

. cas a,not~cións criticas, nun cá.
miño c;:Iarificador, ao escaso <lis- · · 
curso -sócio-\mariñeiro. O fnurn;lo 
marifieir.o .é, para todos aqules 
que decote nos . desenvolvemos 
d~ costas á s¡ia realid_ade, · algo 
solprenden'te, algo que ten un 
certo degrau d~ encantáme_hto, 
fascinación ou m~xia:. E. µp.ha re
alidade que ·se nos presenta mcii · 
arroupada, que nos pode levar a 

'. pei:isar en algo "exbtico"·. A este 
"exotismo" con tribu e o escaso . 
interés . qu·e o m~tmdo mariñeiro 
tivo é ten ·no ~ampo ·das ' cién
cias sociais. Para chegar. a· perce~ 

. ber tot'alinente esa reaii_dade e 
pi;eciso potenciar estÚ'dios qlle 
partan dunha base racional; cien
tífica, interdis'ciplina:r' e compro
metida, pois ñ.oxe o inves,tigadot · 
non pode permanecer ·pasivo an
te os problemas sociais, ha ter 
que -tomar unha· postura de com
promiso có oprimido. Neste as~ 
pecto, os traballos de Gonzáléz 
Vidal' e de _, Arturo Romaní, po
den ser, até certo ponto, ~sclar.e-_ 
cedor~s. · 

Os .dous autores pretenden 

; 

nas suas obra·s unha elaboración 
consciente e ·duh certo compro
miso ante as xent~s que eles es- · 
túdian. Desd!= os : respe~t:ivos en
foqués, sócio-económic~ e emo-

. gráfico-, aportannos un ha -série pe 
dadas históricos, . estadfstico_s, 
ec~lóxicü's, xunto·' cu_nha longa 
convivéncia ,cos mariscadores e 
mariñeiros, que. fan que as suas 
o~ras re'sulten 'interesantes non 
xa pa~a achegarnos a esa· realid~-
. de, serrón tan:rén como libros a 
tet en · conta par¡¡. -futuros -estú_- . 
dios. ·~- . " ' 

Introdúcenno.s, ~fon bastante 
obxectividade e . rac;ionalidade, 
en t\:'.mas tan candent'es como 

-pode n ser : o dan . e m~is o _furti-, -
vismo. :remas nos que as cién.: 

- cias · soda.is- teñen que ' aportar 
moito para . chegar a unha sol u- . 
ción'. racional e· favorábel para 
as clases populares. A soluéión · 
nunc~ virá dada por . d.ecreto 
desde _N!a?rid, senóµ p'olo de- . 
grau de organizació.,n @ cóml:iati-

- vida.de que ádqui.ran -oS' ma~iñeí
. ros. ,As leis teñen \rn claro obxec-
tivo: :i:)otenciar e .enriquecer aos 

· caciqües -· e aos '-piono'pólios d~ 
,ma~·- ·dividindo e atacando . aos : 
mariñeiros, dentro do ·plan de 
introdución do : sistema tradicio-

. nal de pesca ·no sistema capita- . 
lista do . E.stadq Español: Nesta · 
·situación, ao ministério quédan-
lle duas saídas: a em.igra,_ción , ou 

· o furtÍ\Üsmo. O fur_tivismo é en
tendido,, nun priméjrn momen- . 
to,' corno un ineio 'de autodefen- '.
sa, para rematar nun círculo vi
cioso fomentado pok>s -caciques, 
para asi apr?p.riarse do_produto a ' 

máis · bai.xo précio, ao mesmo 
te;mpo ~qu~ ll_e 'serve para desviar 

'o conflito do seu aspecto _global 
cara ui;i ' asp,ecto local. ou inter-lo
cal; exemplos lrainos en todas as ' 
fias. Nesta :, situaci6n, as Coman- · 
dán~ias de Marina e máis as co:. 
frádi~s, que se -imptÍ.xeron ~~bre 
os antigos pósitos, ·.vefü;n, traer . 
u'n espírito individualista e ~apÍ~- . 
tá_lis~~· rach~ndo · cc:ia tra¡;lido'nal 
€Qncepción q.ue .. os-mariñ.ell:os ti
fi'an 9o m~r ~orno be~ social, o 
que é o mesmo que traspasar ºao 
mundo dó mar' a :-probiefi1árica -

-des m_pnt'e,s enman- comu~. -_. 
. Q libro de Go:izál~z Vida,_! ten 
móita -importárrcia-/ a pesar de ser 
un dos primdros_ eµ_, fr abi-indo o · 

_ r_ego, por trat:ar de-aportar á lµz _ 
·da ciéncia tem~s _candentes e_ , 
trañs~ei1clentes no - rol soCi;i.l do 

. mariñeir~<E, desde._logo, un dos 
-·. ~a:nifío·s a seguir o que nos pro

pón G. V. Sen embargo, o libro 
de Arturo Rorrfaní, sen perder 'o 
interés que ten -¡:JOr' mostrarnos · 
uiiha fnoreá. de d¡dus que poden 
ser uiilizáCfos· ert discursos fut~
ros, non fai máis q~'"e repet_ir uq _
xeito de d~screber a nasa cultura· 
rriater-ial que xa chegou ao seu 

· · cu~e -_cos ·etnógrafos da xen~ra-
ción Nós. Hoxe non se pode se
guir ·a pqtencia-r este xeito de es
túdios. 'Ternos que rece1ler dun
_ha ma~eira ciéñtífí~~ ·aqueies as.:: 
pe_ctos du,nha cultur;;, en yÍ as....da 
sua . total destru"cióh, ·para poder· 

• planificar uh futuro mellar. E:·sre 
, ·.J ~ ¡,. • """ r ~Cl. ' ~ 

e un dos .aspectos· máis interesan-
t~s 'que Áeb~ cumplir a et~olo_xia 
no ño~o. país. Adema1s, Romaní 

· trátanos de xustificar q.ue -~s c·a~ -_. 
• (S ,.._ • 

·1EN .. 6ALE60, OS MÁ~-. ~ EXITOS DE NAOAU 
· ·NOCHE ·DE PAZ. . R PEQUERO · TAMBORllERO, -

ADESTE FIDEW, NAYIDAW· BlMCAS... 
TOCA O PANDEIRO MANUB., YINDE PICARIHOS ... ~ 
'¡UN -,DISCO »ftsctNDiBEL. PARA TODO éON· -

-- AflCIOMADO l . MUSICA DE NAOAU -_ 

t iláns forórt bons, que nos 'trou
x:eron o_ "progreso'-~.' N.on ha·i. que 

_xustificar nioa; senón ver a ir;ici
déI!_cia,' positiva ou'·negativa, qu_e 
ceros - elementos; extra~os ou .' 
alleos, tbi.en nurt . det.erminado 
xeit6 de vida·. -

E :xa ·para ·rematar, ternos que 
dicer qu.e ~os dous autores. es.co
Hen para. _escteber as su~s obras 
un idioma alleo á ·réalidade· co
tián dos mafiñeiros qu_e ·esles es
túdian.· Con!:radición gye eleva- , 
lua todo o _di to antes. Hai certo's 
irítelectuai? qHe · tqid~n máis a 
stia .imaxep ante , o Olimpo -das 
ciéñci-as españolas~ que a sua éti
ca, que a, ~üa -responsabilidade 
social. Desde as páxinas <leste 
xornal debe criticarse est~actitu
de ·de certos intelectuais "mdeci
sos" ,' nun camjño clarificador. 

M. VILAR 

ARTURO ,ROMANI : L<j pesca <.le 
bajura en Galicia. Ed iciós do 

Castro. Série Etnografia. 

GONZALEZ VIDAL: El conflicto 
marisqúero en Galicia. -Akal Edi -

. tor . 

. GALAIC9, un 

f)rama para ler 

GALAICO, -un drama para ler 
Rodrígúez '13aliño acaba de 

imprentar unba . extensa obra 
· dramática '_'Galaico, príncipe - d~ 

Paréccme na 
_q-He ~qgan tanto os mitos cdtas 
como os símbolos. U~ha pátr-ia _· 
l~brc . Pr~cisa .de símbok:is tanto 

' ,de _ band.eifa. Un ha .pátria ccibc 
faise, d.ndo est_á prefigurada na 
conciéncia da socied~de. · 

O inten~o de R . . Baliño ·é np
bre. lñor4inos se pcnsa 'so , nun 
teatro paira ler .ou ofrece unha 
guia . para posíbeis- el_aboracións ' 

_ te~trais. En todo caso hai rique-
, za de' ref crén.cias, de alusións, de · 
recursos. Penso que hai exceso· 
de_ riq\leza literáriá. . 

o teatro, indu~o cando só é 
pensado como füeratura, ten 
unha linguaxe própia. Esta óbra 
sofre de recarga léxita. ¿ne-sexa 
o autor enriquecer coa multipli
·cacións de 'Sinónimos a língua · 
teatral 9o galego? Pero excédese; 
hai demasiada r~surrección de 
vocablos non usados, de formas 
exquisitas. Lémbrame a . obra 
dun escritor · castelán que nos 
anos de máis censura, na década 
dos 40, publicou un canto c~a 
esperanza de que sendo en per
fecto español,- ningu~n coñece
se unha. só das palabras. Chámase 
a obra "Jándalo Berlina". R. Ba
liño consigue que algúns parrafos 
pidan a consulta. de perto do 5 O 
por cen dos vocablos. Galaico 
paréceme un intento desorbitado 
non se pode conseguir tanto con 
unha so obra. 

Rodríguez Baliño, X.M . -

Galaico, pr(ncipe de Gael 

imp. Coculsa , Madrid, 1981 
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Virídiana · 
· A pelíc.ula fíxose hai vint'e 

anos. Eu xa tend esquecido a~ .. 
veces que a ollei (non . baixa 
dunha yintena) e prosigo a ato 
par causas e a deixar·me levar ,P<? ~ 
la capacidade de suxer.éncii, 
sem·pre renovaqa, en 'cadá visión 
que dela fago. Pero non se me 
malcomprerida, non é unha pe~ 
líé:ula: "rara" que sé ten que ollar 
unha chéa de veces para· enten- ' 
d~r de qué 'vai a cousa. A história 
que canta é lineal e o xeito de 
narrala, sen re quin tes estéticos 
ou linguaxes anovadoras. E unha 
pelícuJa directa, que v~i ao gran 
e que non compre de moitas en-
tendedeiras. · 

A Viridiana que a'llamos no 
comezo da película non é a mes-
ma que se nos amasa ao remate. 
Hai un itinerário vital que ~ o 
que conta o filme: O que vai 
dunha muller a piques de se me
ter momea a unha muller que re
sol;,e darse o tute co curmán e 
a sua amante. V.iridiana' no de
curso desta viaxe que lle leva a 
liberarse dos ~eus corsés ideoló-
xicos opresores, tanto relixiosos 
~orno mentáis, entronca moi ben 
con outros personaxes da obra 
buñueliana'. Segura dos seus 
pr incípios, e por obedecer á sua 
su perio__ra vai pasar uns dias co 
seu tio; xa non v21tará ªº -con
vento. A morte do tío e aó sen
tirse, dalgun xeito, culpábel -dela, 
reso lve viver segundo os seus 
princfÍ>ios, pero no '~mundo": 
hai un cámbio do futuro eido 
do "traballo"' de Viridiana pero 
os seus princí piO's á.í nda- non 
cambiaron. Terá que . ser o n'ovo 
contexto, o trato . con outras 
xentes (o seu curmán sobre to
do) de .princípios opostos e a sua 
·própria experiéncia vital o que 
trocará aqueles. :A base da sua 
ideoloxia é a chamada caridade 
cristiana. Cando a falta de senti
do da caridade individual diante 
'dos problemas individuais e con
cretos e a sua inutilidade e impo
sibilidade <liante dos problemas 
s6ciais, lle baten, dase nela a ca
tarse . liberadora e acepta quepo
da exfstir outro xeito máis racio
nal de vida. 

n~ncias ideolóxicas (J org~- ·C:ei7 
bando ~o can despoi.s de criticar ... 
a inutÍlidade da caridade" de Viri- ·: · 

··diana)., ~fes · obxéctos (crucifixo
'- navall~), dos ~es.!,os~ (D. Jaime 
. salvando á abeÜa) . . . 

'fr verdadei~amente .interesan-· - . 
, te dun:ha,~~n4a a fo,pda i~t.erco

nexión .. netre os elementos- arte.
llado:s en ·razón do conxuntó e · 
a ptus:valia q~e -acadan polo tra ... . 
tamento (a comba, regalo de D. 
Jaime a Ri-ta, é utiÍiza:d~ pÜr: d 

. para _suicidarse, despoi~ pola ra
p.aza para xogar debaixo da ár
bore onde ~e -aforéóu; no . re~ate ' 

. ·será o cinto do mthdiño que ren
ta violar ' a~ Viridi,ana)~ doutra· a • 
capacidade -de' súxeréncia' dos ' 
elementos (o c..oche no · que ·chega 
Viridia-na, o ten to de -~uxir a va
ca _._rexeito do teto-símb.Ólo fáli
co, pero tamén po·de ser d.e ma-. 
ternidade e da masturbación-, a 
percúra na arca_ de D. Jaime dos 
obxectos-fetiches -da 'sua boda ,-
tento _de recuperar o seu .sexo 
castrado-, o soño da. nena on
de o tauro que entl'.'ou po~a ala
cena pode . ser a concretiz~ción 
dos impulsos sexuais que ' sinte 
ao ·seu redor). · 

Os chpques visuais da. pelí
cula son inesquecíbeis, ás · veces 
acadados p,ola mo.ntaxe {o· anxe..: . 
lus e os obreiros a traballar), ou
tras · pola banda sonora (o Ale
luia do Mesias de . Haendel), e -
optras máis palas refer~nci'as cul-

1 turais (a Cei:!_ de pa Vinei co 
mendiño . cego no pasto ·de Cris
to) . Os tipos que ·compoñen a 
Corte · dos MU:agres son cáseque 

. 11?-áxicos na suª' caracterización e 
veracidé!:.de. Buñuel acadou o 
equivalente cinematográfico . 
ma1s perta po·síbel de Galdós, 
Goya e Quevedo. · 

PABLO GOME2. TABOADA 

signifi~ado e·n(l _impresión. 
Na . mostra de Camilo .e Ce-

.. cília Otero hai .. unhá máia_ qué: · 
fonda asunciórt ~ d~ imaxe gale- -: . 
ga, do~ sentido 'estético ~ . antro- . 
polóxico d'a nosa p_aisax.e huma-_ 
na: Cecília · - sueéa .. de .nacimen- . · 
to- fotografía as ~osas rr;ui1ei-¿s 

· do campó, recolleñdo. os ·sig~os 
. que máis a universalizan: unha; 

fna11s con anos. de· arrugas sos-" 
rendo. a na valla ~n Tara.mundi, 

· unb-a . testa :_de' ~~ella =· ea~a; suxe-.. 
tand~ un foixe .'d<; -b~rzas >f'd>mo 

ar,iaco· ·de Galiza como ten -suce
dido . ~aritas ' veces .e mesmo , con· 
Picasso; que rematOlJ afrancesa- -
·d,o Aon por apropriació'n indeb,i-

-·qa, senó"n p'orq~é tristen;iente es-
. tamos a:foda lomee da s·¿nsibilida-

-f. 

dé .que poi6 mundo~ adiÚ1te .,s~ 
ten · ~ós que nós esqu:ec_emos e 

.. ··· { 

marxmamos. 

XE.SUS CAMPOS 

TQrr~'!ltes, -Caeiros, 
Casares --
e Santos~Novos · 

Ternos <liante de nqs· un bon 
nú,mero de -periódicos."' : To~.~s . 

'. elés ~tratan de Gon:~alo Torrente 
Ballester. E neste feixiño de· ·tr.a~ · 
ballos · atoP.amos unhá constant.e: 
a · necesidade de . afirrt1ar ~aüe· o 

-
muller~s · ''..con sus inscparabl,es. 

- iµecos, .mantones .negros· -y . pa
ñuelos de cabáa", lexico galega 
(meiga1lo, muiñ~ira), i:~pónimos _ 

. _(MÚ.xi¡i){ o dimmutiyo en. -iñp· 
(probiño), e~presió'ns como "'m'i 

. madri~a ciue.rida''' persoaxes~ co 
noIÍ)e .de tia: Benita dos Carallos,~ 

· Pito ~Bebend0, : O ~oneitas, Ras<. 
caco nas-e outr9s motivos galeg0s 
polo estil? (!!!). · · . -

~v~dentementé, no .noso paú 
" ·hai ta~ép admiradores e amigos. 

c;le Torresnte Ballester que sª'ben 
. o q~e din. v exa-mos algunhas· 
. mostra~.;- ; 'Refrexo

1
u _ nas, SU3:s. 

. obras· o · ambevte pontevedrés''. 
.-(Filgueira_ Valverde); '"TB é un 

~ . ·' --dos .piimciros Harrado.~es "da lite
ratur-a española" (Fernánci'ez del · 
·Riego) ;· "TB é un dos escritores 
rnáis finos, cultos e intelixe~tes 

. cqr:i que contan as letras españo- · · 
. las".(Carlos Casares). __. · · 

>&on · obsta~te, .. comprobam~s .. · 
que tanto os que-din que · é. "un 
es~ri~or galega do . que deberfa
mós sentirnos ~ fachendosos" 

. ·- :t. 

· aui0r ~~cuestión é un
1 

escritor ·~- como _os que rn..anifestan que "é 
galego, , q~e a su_a obra é galega,' .un gal~go _que .nos ho!fra a t9do,S 
que Galiza est4 nas suas páxin.as. os demais" (Carlos ,...Casaies, "La·:. --

. Procla,~~ -que saen do mesmé no·- V QZ de Galicia",. li-XIl-81)-.'te-
v'elista-, ' unhas · ve~'es, e- dos ami- .. ñen en comun a ideoloxia es.pa-
gos, outras. 1-Iaberá quen pen.se ñolista. E ~ .m9i nprrrtal que en-

. · que.· esta constante . déb.és·e- .á.os tre os que pregoan que é un gafo-
numeroso~ at_aq\les que . sofre a go qúe nos honra: •. '.'un . pal'sano 
identidade · galega de Torrente. ilustre, co!1 títulos ~ql:le avalan sir 

· Ballester:~ Mais· noIL·é asCPou~s · indiscutible . ferrolanísmo, y un 
.:_e ' en"= contadas o_~asións- . · se .gallego .. <;k aliná. entera'', · estean · 

- 'oc~p~rop da- 'sua_ .c6ndi,sión . d~ coñecidas persoas vencelladas a 
.galego: Entre outras razóns por- .un . partido :· su'éu;~alis't'a, - · antí-
que d.esde unha perspectiva . na- obreiro e.anti-galego. : .. • ' .· 

· . cionalista, .~ nirrguén se _ pránte~a. De todos os xdtos, debemos 
dúq·ida_s ªºrespecto: é_ óbvio que suliñar ,que. nov sp os amig~s · Ífü 

onde -non hai. ·créa.ciórt literária "-· . telecttialmente gé!leg?s saben que 
en idioma gar~go,'. non pode h~:- .. . .a -To~rente Ballester non se lle 

. ·ber liter~~ura..-gakga. · P.Ode considerar y~ novelista ga- · 
Coincidindo~· coa sua xubila- . . lego, tW autor de novelas galegas, 

cián da ·cátedra· ··de · Sala.marica e·: senón ' que o próprio· GTB dubida · 
Un' b .. os'co, un .ata:ao . negr~ ao . .. . - d d . coa· ·-homenaie·- qu<:;. a fins . de · e. que. en ver ad~ sexa un. litera-
lomb<?, unh-a paisana -que_ se . -_·· m~ie Ue 'ofr~ceron en _Compo.ste- -;;,..~..,.to galega. As ra_zó.r:is _esdri . ne·se 
agacha d~trás dunha cest,a, ,a ga- ' la un grupo ~e persoas, o ," Ideal . ·m·ecanismo co_mpens.atório . COÍl-
daña, o fouciño eri_ mov:ime_nto·. Gallego :"adic:oull.~· 9 , ~ 9-V-8J un -sisterit @. en" de'é1a1~r ''á'.-" cada mó-
Son persoax.es descontextuados, suplem~n~o. e~pecial. Dos .. artigos-. mento que a s~a experiéncia é_en 
fóra da leira e €hantados en .fqn- que . ali aparecían pi¿blicaqos, . bo-a. parte galega; que ~aliza-é 0_ 
dos oníricos ' de area, de sulcos .. dous deles Qham4ron a ·- nosá ' que lle pert~nece máis, que st;m-

Camilo Otero, ~a terra .. : Cecília ·Otero des~fia > atenciói::i.. ·Por ·-anha parte, o . da · ·pre e~crebe co.mo galego, .que ·a 
o tecnicismo fotográfico quedá:n- a_µtoria do periodista Lo is Caei;o . sociedade que i:nellor'<;:oñece -é a 

artista ga/eg_ ·º <lose coa esencia da .. forma diñá~ € pola oütra o que firmaba San.: -. . nosa, que_·o galega é o que~ máis. 
_mica, co signifi'éa.do.· ~ltirriu da .. to.s-Novo·,'- pr9fesor da U n ~versi~ lle chega ao cora{ón, etc. et~- E . 

en -Paris· ·pai_saxe human_a. ~·· - . . dade Ae Santiago. o prjmei.ro -ad~mais · é _ !IlOi indicativo dest-a 
Nado en Compost-ela hai per· · Nos. dib-uxos ·de Camilo Otero tentaba- cÍemostrár que a , o~bra de _ :"" -insegm;idade o feito de que _aos 

to de cincuenta anos, . Carriilo ha,i unh:restrdt3: relación coa sua. Torrente. Ballester é gai~ga. Lem- s_eus anos e despois qé :rpahifestar 
Otero emprenéleu os antigos ca~ feitura ·escultó~ica; ~ibuxbs sq: "' ". ·brábanos que .' .'TB é un escrito; en ·tantas . ocas.ións que o noso 
miñ~s· da ·'emigración cando:. na . . bre .carfón, con -ár leonifcl~s"éo, . galego que eScrebe en: cast~lán.. \dioma lle quedaba "estre,ito" e 
terra -as. portas· se ian pechando per~oaxes c'on catro braz9.s.e-dn:. . - Pero fique _claro ,.é un esC:ritor.ga- . , que_ "a sua_-dqueza ver~al non , 

Se o tema da inutilidade da dunha en unha ·á irmová.¡;.ión,_ -co pernas re~oh':erido os pioble- -_ le~o. E é galega non ,por ser nado. serve .Para uriha novela moder-' 
caridade ·cristiana nun mundo , ao -progr~so, á creación libre en mas ·de dinamismo ·e µ-ioyimento no_s Corrás 'C:!e ~ S~rantes, senón ')ª", prometa agora · ~screber 
cheo de problemas que n~:m se su.ma. Logo de andar as Améri-~ · <;oa" mesma lin:ip.eza que, nos : pola sua creación novelísl;ica é - . unha: n.ov.ela en g_alego. 
poden resolver individualmente cas, a Alemánia,. a Itália, 'sen to u "di.buxos de · Altaµlira ~ Ldtaux, lingüístka'". E era precisamente ' . - Nós, desde as_ p.áxinas deste se-. 
(de feito . podem~s falar dunha os pés no país culto e aberto:· . co mesm~- d~amismo qlJe Boc- . ' - ó Sr·. Samds-Nove quén .facia, un - >man~rio; - qu:!~mpstle_· di.cér a 
yerdadeira crítica marxista d~ cosmopolita. e foi aló onde deu . ch'one.: , .. . e~túdio dese m-urido gal~o que ~ · . .,f9is -c;a~i~,o-, 'a-San~s1Jovo; a Pa-
Parábola do Bon S'a1,naritano), é có cliina· idóneo. para facer o .que Nas_ esculturas, Camil~ Otéro · ~ d~squé está presente na · '·'Saga-- .. " ~ dín _e:c,~ -ou~r.os mio.pés_ seP,o.res . 
moi querido de Buñu.el (.'.'Na- el ,quería: _ tl'ar\k. ·,:a.zas ao ,,~er:ne · desc-úbr~nQs · a eierxia do ~cabalo,. Fuga" D-u nos "Ffiig!llent6s de ír -. ·- qúe,.. noa P,er~an I!i~is· .re'mpo el] · 
zarín~.', . "Simón· do deserto.", ·9 que viña dibu~a,tido ño.fotrd~o "c:!e a.sua forza Ümitida pola. própria _ apocalipsis"-,_ deses . i;lem~nt¿;s ga-. .... · dei;nosti:ar que. "as oov.elas de 
pai Ü~zardi de "A marte nest-e: Ga11za. O seu estúdio do 'Rilho- forza, a t~nsión . do .dominado, legos oú compóñ.ent'es~ de J ilia- Torrente ·'wñ_ galegas aíñd"a que · · 
xardin'J) e actua en "Viridiana".. ·no'rid é t~.stigo~ da fJ.deJ.lcl:~dé ~s- · ··o arq~itecto ' ·at.ra'.pado polo. blo-' ciÓn galega:-qué hai ria nlrra'tiva . . estean . escritas . er: ' Cástelán'\ ao 
·como verdadeir~ co.lumn'a verte~ . rética e -ir:nelectuaJ -que noli ·só que 1 que. c~nstrtiiiu ; o neno>que . _de TB. E velaqui e~ rrni;ter~ais ga.: - · ácad~m)~o Bal1este:r qu.e non ·· es-
bral; hai outros temas sub:xacew . da formai- á .. no.sa terra que_Ca- con tres ·_brazos afonqa' no se~'" legos que ~ este .. profesor aponta- .. creba .unha obra en .língua ·galf-
tes: A r~presiori que en .todos os _ ~ milo ·garda .. cq¡;¡:~orgullo . .A'huas .. ~ "...-. : ~_ia9 . da,·, pr0kcción. · Capi'tulb ":-::_·~ há: ac ipolox(a e caract~dzación . ' ,ga s_e)ari ~eguto está de ser un 
eidos produce urlha ·cmoral bur- · . figuras, tanto :_:i:s .~stá~ica:s~j-ese , (" .á:parte~m~.ec:eria o seu xadfrz &ri ·· . · .. de ~rtos pers~axes,. a ag;h~n,ta~,~- _· . " narr~4~r -gal~go e 'a Carlos"' Casa~ 
gu·e.sa hipócrita e ahe·11ante xa · .- home conscenté rriente abetto en .. ; _·'plata ...:..uñ~aiiténticó prodíxlo:--7 ci6n:~ ~ _t9p<5nímia e local¡:iaci{>n-.·~.:,;.··'.,:5es .:«;i}rémo~~~ que _ao pavo gale~ 
que- l~go pam Buf:tud a socie,da:: ~ · .Ganal-,, como -~s do ~ovi;;en~o · ~;,~~ o.u as.suas ~ifaias en o·u~o e pial'a.; ' espacia1, as afüsións a costnmes e'· _ -go :hol!ra-nn:o .-galegos-e ft;rroJanos 

_.de inst:i~uc;ionalizada é a que-r_e< · -catro pernas .~ a:ra un corred?.r _:~- · ::-ne~_os e col~~":}1o~_ no,s q_u~ .-a;p~.: ' trádi~i6n~ f¿klóricas a·s ref-erén-. ~ -_coffi,o}.·;-,E·(nés.to . Guerra - da" Cal, 
ma.tª' coa pers~na; o C;onpiciona-· 'que tén unh-a ).Sombrosa .seme_- < :,,-_re~e~149ha~~ttn_!:olox1a - t_ary wwen!- < .. : cjás. á_ ·r.ibsa hlst.§ria ~inni.edlat~ · e.~,--;: ·,; Carballo )ºcaf~r0~;- Fra_ncisco Ro- . 
'mento sexual dos protagonistas llam~a c~s per~b'~?C-eS~ de X;aqu/t;i ;~~- ~ .. ~_s~ 1?nio· .f-bI11pq~~~_Ja~~: -~~in pre:_, ,?_' ; . ~" !e~?-~~ ;: -OS ~~~go~ fingüísf~ás pe°?'~·~"" '"',drígl!ez. e -O}Jtras; amor~s _ ~ue le: 
.extensiv~, xá . que _está en tod~s Marín- , amosañ -un puro 'atefo , rescatar para. Gahza a Calnilo' cuhar-es do id1óma galega e, 11on. v~n mo1tos anos contnburndo a 
o.s perso1.uxes buñuelianos., a 'to- unha mater.ializacion _: bdfl~tíi~ · ·'-' O~~o xa qu~ corremO.s . 0 risco po.dia faltar, o hui-nor galego. Err n6r.malización· . ~ingüística, cultu-. 
da.s a·s xentes .do m~ndo; ·~úi:til-bi-_ "«i~ ¡~ ) i'.\i/ "';'c©Jtst:fur_o.:eck formas .~t€'nt de ·:qua -uf.iba vez _,-máis·;.sexan: .os "r~sµ:me-, a:.s· nove,la.s de G'FB· son · . -ral e .. pplúica da nosa nación. 
guedade e contra'dición ct~s -ipa-.:~-,,,.,~~?-;s-,,tii.i,b.r_ii~·~/1~$eas, p~.t~nte·s ,,ri«:¡ cuÍ~os~t}iien ~~:~e q.ue~,~ ·c~n:..bon ~~i~g~s p9rq~c;~ nelas at~p~rúos ;- ·~ \? . ·MANOEL LOPEZ FOXO 
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1J:n1ntesmusicais para o 'tewat~ .aun aná 
• J ' -

',' 

D ano que· agora remata cifre
ceu ªº af e izo ad o un ha ·série . de 
inequívocos síntomas d~ que ta-· 

·mén á mus:lca chegouHe a hora 
da _ sUa reéstruturacióri . . Certa- , 
ment~, non ·to4o foi positiv~ n:en 

-."sintomático"; non obstante até 
: as :i:;i otas ·negras de certas in'iciaü- . 

vas podemos enmare.arlas dentro . · 
dun contexto de necesidade de 
renovamento d<J. pi'anif~cación 
musical na Galiza. Digamos que 
esas notas ·negras son os exa_.m'ens 
suspensos dun in~é-nto xeral de 
que' as cousas. cáII1b~en_. 

1981 -'ofreceu un "corpus" de 
-. realizad{rn~ dignas de . ser 't idas

presenies. Citaremos, en prirnei
io lugar o inte'nt'o, aínda non cris · 
cristali'zad9.; · de ·dotar de novas 
prazas .á Orquesta de A C~ruña. 
O proxecto tivo que facú frente 
a sérios problemas de· réxime in-

.. terno que par~ce qm~- foron re-
. solvéndose . O intento. de Roxe

lio Groba é. •unha proposta ob
xectiva· para a realid~de d_e Gali- · 
za. . 

No t erreo da organización. de 
actividades apa'.receron O'Q defi- · 

. níronse con rnadÚrez enteira 
unha série ·de enticlades culturais 
de ámbito. local · que remataron 
por amosar qhe calquera supe
restrutura que tente facer unha 
verdadeira campaña cultural no 

.noso País, . deberá contar· co 
apoio <l estes p'equenos e moi efi-

·, . 

U haría 

JAJ.mdo .. - . / 
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caces. organismos: Xuventupes.
Mtisicais (co ·'seu Festival de Ve-' 

' rin), Coral -Polifónica de · Noía "' 
. (Semana de Santa Cedlia), ·Froi- . 
to Novo (Ciclos de -~ctividades) ,' 
Agru.pació_n Guip.rr(stica Gal~ga , · 
Ateneo · cle O F~rrÓI (ciclos ·de 
conf~réncias e corict;ftos) ,'' Agru
pacion Cultli,ral Valle I~dan de _ 
Lugo~ . Co,operativá Luis Sé6an~, 
Círculo· de obreir:os de Morid.oñe
do e un longo etcétera que o.s 
lectores teñ.en. présente en cada . 
re.cüntho de Galiza. 

/ 

Moitas . Clestas , iniciativas rO- , 
<lean· ·á actividade duriha coral ou 

· dunhá acniv:idade coral, en . xeral. 
. O pulso musicaÍ galega recobfou . 

o · ritmo dunha manifestación 
·que neste último ··ano defirÍíuse · 
·esplendida:menté. As ~orais están 

. a tumprir:, ·na actualidade, o pa
pel · de xérríl.'010' da · actividade . 
musical, ná. sua dqbre -faciana or
gani~ativa ~ de práctica musí-cal~ 
Con este;: . pan0 de fqndo, apare
ceron .aigunha~ realizacións con · 

eviaente fot~ro: Federación Co-. '- . . .. 
• ral ,Galegg que realizou i::on gran-

dl éxito l!n '"pri!lleiro cursiño de 
práctica · coral".; · impartido- por ·' .,... 
Margarita Guerra, .. ~ir:ect~ra . élo 

· coro -·· Ars ·Musicae. Ao mesmo 
tempo, os repdesentantes dos 
distlntos coros '. intércámbian 

· ide\Ls, partit~r.as, etc. · Este· bo~ 
costurrie de asociarse,' que tan 
bos resultados d.eu _noutros lu-
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gares, parece q~e . préndeu 
En torno ás corais ~stán a for- · 
máise unh~ série de escolas ·de 
mÚsi~a; l~h-dependeit!eS ÓU:aSOCÍa-- -
das aos..·conservat6rios, da: trans-
cendéncia. ·deles · no irnos falar 

aqm .. V erar ·:-os re·sult¡:¡.dos- da Es.: 
cola de N9ia, qú~ é a qu~ teño 

-. roáis a maR. 

En. rel~óón. co mundo coral 
.é. importante añotar ~-s . cert~mes_ " 
e '_ciclos corais -.quei s~n -'{;) "san
guC:' ·para O'S nos_os canfóres: ci-

. clqs do · Ministérió de · Cul~·um: 
·certarnes nos axuntamentos, en: 

. tidades públicas_ e. privadas que; 
_fqn menor ·OTI maior aceito, 010:

, . ven- os_ co~os. To.qos estes sí~to- -
. mas e·hume_rado_s · hai que y elos 
máis aló da simpl~ actividade' co
ral: como .un abonó natural ás in
quedanzas mu~icais da nása xen
te. 

P.oderíamo-s afondar- neste te
rreo 'eri. djsúntas direcció:ps. So
rnente a·not~rei, neste r~paso de 
dadÓs positivos ,e C9Q un eerto 
faturo; í:r traballo · silarideiro 
iex'esivamente) da etnÓ~usicólo
ga : dé Suiza Dorothe Schub;rt 
que-le:va dous anos e medi.o reco~ 
Hendo. e -catal~gando uii impre
sionante material v.ivo ·do folclo
~e .galeg~. H~xendia os poÚticos, 
cando queren facer electoralis- • 
1!1--º' acuden ao tópico de-que hai 
que salvar º·· folklore, -que hai 
que recoller ·material e prómo.: . 
~iorar a gaita e 9 pandeiro. d~.or 
9ue iloIJ . o de.ixamos nas rnans . 

dos especialistas e deixamos de 
subvencionar aos aficionados~ vi

- ~ionários . e oportunistas?._ Non 
esquezamos que a etn0-musicolo

. xia e o · folklore-son duas ciéncias 
con todos os- seus postulados ben 
definidos. A fundaciQ:._n Barríé de 

-la Maia está en tramites de sub-- ~ 
~vencionar a segunda fase ·do que . 
pode ser ·un traballo definitivo -
de recopilaci6n e. catalogaci6n 

·dojolklore gálego ." 
Os -pontós molJroS qu~ men

-- cionaba aq pr_incipio, centrainos 
. nu-n intento de face(élivulgación · 
pero co lastre de dar máis valor . 

·. a(;> mecenas que aq acto en ~i. És
toúme referindo ao diñéiro clara
ment~ electoralista suministrado 

·.polas Diputacións para a celebra~ 
ci6ri de concertos: concédense 
únhas su bven~ión~ de "fame" 

· para :mover nun determinado 
mornento- a un grande número 
de coros. Este é o caso da Dipu
tación de P1ontevedra. Sen unha 
,planific-ación ,clara, sen contÚ 
cuhha rede natural de organiza
dores -como :x:a vimos má,is arri-

. :~- soltanse uns cá'n~@S'millons. 
Deri~ro de~~a mesma 'liña política 
e · con .algun gutro mat,iz, pode
ríamos situar cer'tas iniciativas de. 
Caixas de Aforras -eón excep
cións- ·_comisió_n · ·municipais de 
cultura, etc., a que'n' poderí_amos 

.achf.car, aparte da imaxe propa
gandística excesiva, . un cerro 
d·espiste, máis que -unha preten- · , 

'. dida orientación' nun ou no~tro 
sentido. 

L1IB·RE-RIA MEDICA - . · - f . . • . ,. 
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· Non podemos situar aquí o 
caso ·das fil , . armomcas que apare-
_cen xa abertamente como uns 
organismos cerrados e coa vista 
)>osta no concerto bon e barato 
para un público que paga e esixe. 

• Sen ~ni_mo de incordiar, entendo 
que .isto é necesário p.ero as xun
tas directivas deben tratar de 
plant~xarse algo má1s, tratár de 
asumir e !emediar a indixéncia 
dunha _.realidade musi~al. 

Dentro <leste apartado de 
sombras poderíarnos chamar a 
atención dúnha organización re
presentativa · COJJlO fo i a de "O 
fei.to galego " , que patrocinou o 
Axuntamepto de Vigo e de cu
xos aspectos económicos -mu
sicalmente falando- xa demos 
conta no seu ·momento. Certa
mente, a política cultural dos 

. muríicípios, por motivos que 
agora non entran na nosa análise, 

~ ocupan. un lugar de honra na no-' 
sa lista que de pontos mouro s. 

O próximo ano preséntase eón 
todos os síntomas de melloria 
inevitábel. Existen inequívocos 
sinais de que se definirán e em- · 

._·prenderán unha série de iniciat i
vas cuxos brotes xa apareceron 
en 1981. ·. Só f ~lta que uris e ou
tros dén coa reflexión ~ co con~ 
sello dos. técnicos a~tes de diri-· 
<eir uI!ha política e uns ~Íll6ns 
nunha, dirección deterrn1nada: 
en 1981. -
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En Galicia, dende moi vello, · 
cuitivó.use o -Íiño. Pra poñe~· u~ha 
data .pódcmos decir que_ se , dei
xou1Cie cultivar antes do ano 3 6. 
Oxe os. galegas non .salicmos co
mo é. o liño nin a cór da súa frol: 
Sendo 0 que esto escrib'e un ne~ 
no de poucos anos asistiu, na súa . 
tribu natal, a unha ripa do liño·. 
H<;mbera ·xa moita dificultade 

. pra atopar un restrdo e unha ~s
padela. O derradeiro liño que se 

·-cultivo u en Ou teiro de Rei .se-. 
mentouno .a señora Teresa do 
Herdeiro. Mais éomo dig·o foi ·xa 
algo insólito. Os panos . catalás, 
pouco a pouco, de xdto inesora
ble e cecáis irreversible, mataron 
as. nasas liñei,ras e fixeron enmu- -
decer os nasos tea.res. Do mes~ · 

mo xeito que o fungar mecáni
co dos tractores está matando o 
canto dos carros. Os encoros das 
empresas hidroeléctricas fixeron 
calar pra sempre o .canto chá e 
gregoriano dos n~sos caneiros; 
maiormente os do Miffo, que ti
ñan unha voz pousona, lenta e 
solemne que chegaba moi o fon
do do s~r humán. . 

O liño. galego tifia -Sona den
de moi vello-. Nun libro de recen
te publi_cación, que ando a lér, 
atopei a seguinte noticia que tra-

<luzco: "Asimesmo encárece · p1i~ · 
nio a industria __ d"a liño zoélico, 
utilizadísi.mo pra aplicalo as feh~ . 

· . ""da~e que ~hegaba ·a . IJ:alia dena~ · 
un ha cidade . de Galicl.a, cercana·' 

. o océáno ._civi·ta:s Glletia ·est o'Ce
áno· · prop.inqua"-:·. ~st~ cidade 
puido · ser Viveiro. Unha tradi
ción· señala 'q4e de triabá, perto 

,·de Castro· de Reí (Lugo), remi
tíanse ós ~m'pe;adores -romanos . ' 
-as tiín¡cas de liño que vestían 
cer'o.s días do ano','. Sabido é que 

'o liño de Viveiro tivo !JlOÍta sona 
e que, d~ica o s~culo pa·sado, es
portábase en .cantidades· pra for3: 
d~ penínsüla. Son coñocidísi!nos '. 

. o,s versos do Duque de Rivas: 
De fino lienzo galle_go 
los puños y la gerguera, · · 

. unos y · otros guarriecidos 
conrandqs~barcelonesqs. 

_ E non . .hai mási que qota:rlle 
unha ollad~ a Desc~ipción Eco
nómica· del Reino dé Galicia, de 

' Lucas Labrad~ pra dec;atarnos da 
importancia que o liño ~ivo na 
economía do noso país. Pódese 
decir qué non· había un-soio rin
eón galego onde non se cultivara · 
o liño. A pro'dución era realmen-. 
te estraordinaria. · 

No . noso cancioeir9 popular 
q\:ledaron moitas cantigas que fa-. 
lan go liño. Hai referencias ó li
ño en moitos dos nosos clásicos 

Sqsp-~it~mos 
que 9s teares e. os muúl:os era9 ;· 
lugare~ -ofide se xunta_ba a rño ce- · 
-cladé. Os fiáhdós ou fíadeiros de 
liño c;ónstituíah unhbs v~rdadei
ros at0nt'ecem~mos na vida dos · 
labT~gos. Sémpre eran motivo~ _· 
de ·_ le_dida, d~ ' ba,i~e·s · ·<: de algo ·~-

ináis.' 
VaHe-1nélá:n en Aromas de 

Leyenda canta ó .liño, ós reares e 
ós muíños~ Son moi coño.Ciclo; 

' os .versos do. seu poeIÍla Ave: · 
iOh tierra .de la fabld ,antigÚa, 

· --. , - hija de R.oma, . 
qu~ . tiene · camp.esinos- arrullos · 

ae paloma:! 
El lago de m~ alm.a, yÓ lo sien-t o 

o.nduiar 
. como la s;d_a verde ae 1.irz ,nacien-. 

te linar, 
cuando tú pasas, · v'ieja alma_ de 

mi .lugar, 

Lilos Iil~inas cousas -dos nenos 
O 11J,ercado do nada/ 

Hoxe xa deixou ·de estar de 
moda falar de "sociedade de 
consu!J1o", concepto que despo~ 
do '68 foi usado até case esgo
tar o seu orixinal senso. Pero 
¿qué · se . queria sinalar con esa 
denominación? · A característica 
da sociedade capitalista de con
vertir catquer cousa en mercan
cía e complementariamente de 
convertir a todo indivíduo en 
consumidor de mercancías; á 
mercancia é o modo de ser no 
capitalismo: mesmo un home ·é 
en canto é mercancía que pode 
ser comprada ou 'posíbel cqm
prador · de mer~~ncia. Esta ten: 
déncia incorpora tamén ao neno. 
A pesar de que este carece da ca
pacidade ai{tónoma imprescindí
bel para ser consumidor, xa que 
non dispón de meios económicos 
próprios, case ·desde o mesmo 
nacemento o neno é arrastrado. 
cara o consumó. A~iña arredor 
del constrúese todo un mundo· 

. mercancias especializadas sobre 
as que se trata de .gañar a sua 
atención. E entre .estas mercan
cias unha teri nestas , fest~s o seu 
tempo de mercado a.m~al: o. xo
guete. 
· . O · ~fadal é hoxe mo!to µ1áis 
que ese · este-reotipo de festa fa- . 
miliar que ·os mei.os de comuni
cación, e particularmente a tele
visión, espallan decote cando Se 
achegan estas datis. E ése este
reotipo ; farnílias que s~ x.untan . · 
d~spois · de longas se·paracións, 
troques· de regalos, :paz- e- ledr- ' · _ 
cia- é de f.eit_o o ésccário, os 
enfcit~s ' qµe ·arrodean · ·a vérda- · 

,. deiro centro e ~obxectiyo dcstas 
festas: o consumo. No~~ nos cha- . 

. mem~s ~a.cngáno . . Non -~ercamos 
. ch¡i._m.pan- e ti)._rfón, ú~eis C'lectro
·:dóméstÍ'cso·s ou inútcis qiamantes 
"para toqa unha vida" ; gruas me_-

cánicas · ou monecas que se fan 
pis, pa.ra ,alegrarnos a festa. Non, 
a festa é xa só mercar: esa é a 
mensaxe que a tel.evisión ~stanos 
a comunicar. De xeito que quen 
non ten con qué mercar non -ten 
con qué facer festa: Hoxe xa nó-n 
sabemos entender a ledíci~ sen-o 

consumo ~ .. 
A nós cómprenos analizar as 

cónsecuéncias deta febre consu-_ 
mista nos nenos. Os psi.~opeda- , 
gógos, dicíamos no . primeii:o· . 
dest~s artigos, suliñan 'a· impar~· 
táncia ·do xogo no desenrofo d.o 
n~no. ·Ben está entÓn mercarlle .. 
xoguetes aos · ·nenas, p~idér<!-se 

pensar . de~eguldo.- Atenoión:: ve
lai a prim~ira e negativa con.se
cuéncia. qa· cqricepción de · .cal- ·· · 
quera activid·a_de en ter;mos · de 
consumo. Porque, rneus amigos, · 
nen o . xogar pre~isa .Iiec;esaria
mente de xogiletes, nen . ter un 
xoguete ñas rríans impliaa o_bri-

. gatÜ.ria~ente que se estea xogan
do. Calquer _pai observador sabe 
moi ben q·ue,o neri-0. xo.ga sen. ne

-~e~idad~ de xoguctes: co .seu cor_. 
po, -cu~ha folla ae papel, con. cal-

quera causa que teña -a man . . Pe- . 
· ·ro, cada di~ máis, ·os nenos da 

xeneradón da: "televisión pa~e.ce . 
que xa .non sabe-h xogar se r¡.on é 
c;on xqguetes. o nen.o -da.aldea.e· 

- do povo corrvert-ia a ponlá dunha · 
árbore nun cabalo ou' nunha· 

-espada, ó cabánel nu.n cast~lo .-0 
ne'no da cidade; pechado .9iarite 
do · ~~Ie~isor no pequeó.o pis~, es
t~ a.depnmdendo :o aburrimento. 
O Reno do televisor ~a ri.ort s_abe -

,· inventar~ senón. que ten adepren
d'ída a nova 'Consigna: - "pap:i, 

, . ' " . mer.came un xoguete . -
Ao nena non hú que · .ade

.' ,pre~derlle a xogar. ' O 'xogo ~ · uh
ha actividade espóntáne.a nel, ao -' 
través da que experimenta _co · 

· mundo e vai · coñecéndoo. Por. 
iso é i~portante · deixarU-e a·,: e1 
bpa parte da in.iciativa. Dadle a · 

' debida importáncia, ªº xogo in
fao_~il -é conced~rUe ao ríeno o 
~empo ~.o espácio para que poda 

·desenvolver os,seus xogos~ Pouco 
!Jláis. Endali que ~sta)den~ífica
cién xogo-xoguete sexa empro-
b~cedora. -

· m·úsica- d; i:ilgún viejo 
cantar. · 

Pra Valle-Ínclá~t; pois, ~ liño . 
· ~mcente era como seda vérde. "A 
~ cómparárga no~ pode s~r miis 
,fermosa', nin máis propia.. · 

Eugenio Montes,. ·nas súas. va
cat~ós d~ escritbr .. e~ galego co-

-_ mo alg_uéri · escribiu, ajó polo ano 
1927' adico~lle un poema ó liño;· 
datad·o en París -nada meno.s · 

l..:,_· ,- • • • 

-. que en P:1:rís, hai que ver- e pu-· 
blicad6-no número 47 da revista 
Nó~. Neste número.a~ revista ve-:. 
ñen tres poe~as de Montes, adi
cados a Madame SARIT A ZEL.: 
MÁNOWICH. Un deles titúlase 
_BiogJ:afía - do liño e ·c~nsta .de. 
J:inco partes~ · Cantiga da: es¡»aqe

. lada; Bau.tizo, _Namoro, · Morte e 
EI-í"terro. A ·p;inieira parte é un 
resume· de to do o ;:io.e:rha: 

Vinte nascer miud.iño, . 
~ vinte, mozo,'namorar. 
Vínte morrer de velliñq 

-e.por serche fide1; ·liño, 
- . ,· a·z'nda_ te .vz'n enterrqr. 

Todo esto · x.a é historia. As 

· . .._ 

: pezas d~ auténtico liño escasean 
cada. vez m.áis. Moitos galego-s, - . · 
deses ·que van· ·de . remate de se
mana a Portugal, traen por póu- · 
cas pesetas fe~mosísimas · . pezas . 

' de liño. O amigo Felipe S_enén; 
p-or exemplo, é propietario dqn:. 
ha" increíble camisa de .liño, cun-

ralmente ademitese que, a gran
des rasgos, .o nen<? pasa por tres . 
fa~es nos seu'~ hsbitos de xogo. -

Unha prim~fra na que predomina 
o xogo-exercício, unha -segunda -
~de xogo simbólico · ~ unlfa tercei-

. ' .. "ra - de xogo de i:eglas. -Cada unha 
de~tas fases req-uiré_ urihas _conCli~ 
ció ns de . xogo diferentes e, xa ~ 
que lo.go; no ca~o de . -:,· 

xo~etes p_rec-isan . igualmente u~ . -
:- _ ti_po~ de .xogu.et;es dpecfficos. Por 

'exerríplo, a .. primeira -qüe .estri
tamente -chega aos . 2 : ános _pe

_ro. qu_e se se~~e a_ d~~ aínda n<?s 
primeiros momentos en, que G 

<nen o está a desenro lat a sua ca- · 
pacida.de. de -sim.bolización ~ tra

,:: · vés da li~gu~~e, até -0¿ arredores 
qos 'catro -anos- require xogue.-~ 

/ ·tes q~e estimulen á acción: ' xo-
. g.uetes de arrastre, xoguetes ·que --
' esixan . do nen o~ uso das mans, 
· que lle axuden a mellor_ar. o 

1 ~Ón-
. ~ol .dos dedos. U~ha~ sinxelas 
pala e cubo- poden valer moitó 
máis . que un : cdmpficadísiri1.0. 
tren .mecánico =q~é fai'rnoitos ru.:: : 
ídos e se moye soio; a: menos que 
_esteatn?s· dispostüs ·~ dejx.ar que

.. · o n~no ·He "1ea .o . uso que sen dú
bida espontaneainente t-enciona-

. rá- darlle: esúchalo . para . exp_lo-
rarlle as entrañas. 

.Na . segunda fase -dos catro 
anQs, .e aínda antes, _ aos 8! sem- · 
pre aprox.imacl<Í,¡nente:- -o·xogue
te. de.be p~rélei: impoitáricia.:-· En 
calquer caso~ déoée preferir os 
-xoguetes' que poden "ser moitas 

• • ...., ' ~ • • • • l 

. co~sas .. aqs . xoguetes · q~~- l)OO: · 

.. , te'fid1 mifa que~ .,un ~(> -uso si'm- -
· 66\(co. ~ Pof -e~empl~!; ~ mellor . 

- h_os bordados delicaCios é primo~ 
· rosos. 

. b. amigo e ' compañdro Carlos 
Va~ela Veiga estaba m_oi interesaJ . 
do -én voltar a recuperar 0 . iiñ'o . 
O aho . que moireu tiña .sémen
tá.da unha leira de liño que él 
mes.roo pensaba traballar e . 'estu~ 

. dar as posibilidades,quc· tiña pra -
seguir, coas · súas esperencias ·de· 
macramé: Polo · ('}Ue · sei ·e teño 

- enténdid0 tam~n César · Va~ela, 
d~ · carballiñ~, a,ín<la que viven~
Morrazo, estaba rríoi interesado 

· n,das- esp~rencias. N º11. s~i si se-
güi.J:á con elas... · 

. · Temos a ·seguridade ·de que e 
iiño . ten perdida a batalla de an
temán e -non pode cb~petir · xa·. 
cos tecidos sintéticos. A · x.;Cnte 
te!) des-tragado -o gusto. ·Esto é.' 
evidente. Ppr eses mundos adian
-té teño atopado. xentiña que pre~ . 
fire o polo de granxa 6 criado .''
con millo e en libertade. ·E teñó, 
aherna:do con · individuos . in~i 

· parciales do viña Savi'n . ou da'u
. tro semellante., qu·e man.da truco 
na Haban_<;t. ·E téñenrrfe.. conf c:;Sa.
.do qué prefire:r:i ese ·viño embote
llado .._ó mell~r viño de colleita. 
Un ó ésco1tar tales CQl,lsas n.on 

--sabe. que cavilar de s' mesmo. O: . 
rnellor Ún xa é un car'roza inter-

. 'nacional. Ou _un bicho. · démasia~ 
do' raTete. 

a·IOSBARDOS 
•:. l. 

~ lle deixá -'ceibe o campo á sua 
capácidade. de siinbolizaci6n e de 

. invención·acl:ivá. O segundo t_ór
·nao en espectador pasivo das 
suas maravillosas habilidades; 
nest~ o neno xa non :x;oga, mira. 
Esta é tamén.,a. fase das-rri.orre~as. 

· Moneca~ e monec.~s que, son tan 
necesários para os nenos ~orno 

, p:i.r.a ·as ne_n:¡¡.s, unha cuestión e.sta 
merecente .. dun tratamento máis 
deti?o .que d_ei~af€mes . par,~ o~
tra vez. 

_ - Os xogos de, ~eglas só se axei
. - tan ao. momento no que o neno 

. ca.meza , a desenrolar .a. sua capa-
.. cidade ~e. so~ialización. Antes o 

neno nu -sabe e -non -quere sorne~ · 

ter ó seu .xogo espontáneo a"'uns 
lí!!Jit.es ·prefixad-os, que jmplican, · 
entr~ ·outras C01¡-1Sa~, a posibilida
. de dé. p_erde~. Aín~a~ agora o ne
no quererá sempre gañar, pero 
despois dos 7 e . 8 -anos é xa o 
:momento' dé f~ce~lle compren
der qué h,ai xo.gos nos que se p9-
de .gañar xüstarrtente po.rgue ·. 
no'utÍ'a~ · qcasións haberase 

., perder. 
A tdevisi6n ven ·abrigar ao.s 

nenos a ii:naxina.Y o xogo exdu
·siva,mente vencelladó aos' seus _ 
prod-uto~ feitos .en ·éadea de piás- · 
ricos cintilántes e préCÍos- que 
desde logo· non son 'un·. xogo. 
Mentras tanto-, están a · empro_be~ 
cer a . imaxinaciÓ,Q creadora do . 
neno que -. xa ·non sa:be inventar 
cabalos con escobas ~ pa.ntasm~~ 
c;oR s.abás' blancas. E, o. que sen 
dúbida ten non- menos impo.r
táncia, emprobec~ a .riqu'eza cul
tura} dos povos que non . poden 
inia~inar xogós e inventar xogue-
te-s . porque teñen a im'axinación 
e .!l invención ·secuestrada por esa 
máql!ina , que u -ñifortniza todo e 

. un xoguete. de pezas qu~ .se pocj.e 
. · con~ertir ~nunha ,: nave: espacial, 
: un barco :ou un avión que eses, 
, automóve.is , p~rfectísim<i;Ínente --· __ c,:ád_a ·Nadal répite para. ~o~os os 
imitados eon ·rp.añqa a ·aistáncia 

. ·e · si~ea automática.: ~O · pfimeiro 
estimula a imaxmacÍÓFl do neno 

. ·ryer:iós a mesma me!ltira: xóg_ar é 
m_ercar xoguetes do rrieu es-capa-
rate. -
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literatura popular.· DO·MINGO PRIETO 

o ·clCLO'· DE NA.DAL: CRENCIAS~ 
- . . . - . . . ~ ~ .. ' ' 

En te>¡do caso a celebración. 
desta festa é ben anterior á apa
rición ou nacimento dese "S'ol 
de Xus jcia". A razón funda
mental da sua celebración era 
qué o sol se repón e toma vida e 
forza cando os dias comezan . a 
alongarse como acontez por 
estas datas. ·Eis pois unha costu
me máis de orixe pagá; por. certo 

· be;n popular,- que. rematou asimi
lada · pola Igrexa Católica. · 

Remátase ·o Ciclo .de N.adal 
coa festa ·.da Epifanía, .celebrada " 
'tradicionalmente o 6 de xaneiro., 
data en 'que se celebraba en 
Oriente a festa pagá equivalente 
ao noso dia de Nadal oti : "!>Ja~ . 
le", ppr mor de que as fon tes . · 
comezan a ameter por · es.as data,s. 

. r -
Crcncia mitolóxica que ia dar pe 
á "Manifestación" . - senso da 
verba grega , epifania- ilustrada 
no episódio da adoi:ación dos 
Reis Mag·os, no bautismo de Cris-

. to e no mirag~e · de Caná - a auga 
voltouse viño. 

ANOITE BOA E 
ODIA DE NADAL-

0'. 24 de Nadal pola noite, fes- . 
texa tá.rnéri Galiza o nacimento 
dese "Sol de Xu-sticia" de que 
nos fal¡:i. á. Bíbli~·,' embora sen dei~ 

. xar de festexar o nacimento dese 
outr,o soUiteraL POr isÓ a' partir 
desta data e até o 6 de xaneiro 
cesan aquí tbdas as obras qe má-
xia e bruxeria pola crencia á im

. posibjlidade de p"oddas lograr se
gun\io a tradición. 

Na1gures seica tarnén as árbó
res dan a viravolt<i coas -raíces pa
ra riba e coas ponlas· para baixo 
para que estas poidan coller· a 
sustáncia da tel'.ra bañada polo 
primeiro sol. Noutros lugares 
déixaselle ·esa noite o lu,me acéso · 
ás ánimas do purgatório 'ou pon- . · 
selle a mesa ao_s mortos que ve
ñen cear d,os vivos. 

Falando de cea . l~mbraremos 
de paso os manx.ares que, ao me
nos os ·vivos -e todos sabemos 
queri son eri Gil.liza os máis vi
vo.s- acostuman comér esa noi
te: o eapón dé Víllalba, o · bac~
llao en. caldeirada ou guisado' con . 
patacas~ pulpo ou poll>o; a sopa 
'borracha, as torrixas; as roscas 
de cazo de Allariz, .. as tartas de 

·al111endra · de Tr,ives, S-3.ntiág_? e · 
nutro~ lugares, -as tartas d~ Mon
doñedo, as encomendas, de Baio
ria, castaña~ (zonchos, ~ull6s ou 
secas), noccs, avelás, figos é uvas 
pas.as, viña con mel,. viño árrou~ · 
pad.o, aguardcnte natural e de er:-
1bas, licor café, etc. . -

. A Misa do Gal~ e os Nacimen
tos: ·Da festa -de Bcthlccm na que 
os p·ercg~iños acudían á cova· da 
Natividade pola média noite, ven 

COSTUMES E CAl\ÍJIGAS 
. . . . 

. O cicló de Nadal encétase o 24 .do ;n~s de Nadal pola noite e remátase o día 6 de xa~eiro, data tr~dicional. de cele
bración da Epifani'a. . . . . - . 
A .verba NADAL ve12 do latz'n Natale q~e significa nacimento, -neste caso non de Xesus de qi{en ignoran?os .. cpm~ 
pretamen.te a sua data de nar;imento-,., st;non do sol. Nf!,cime'f!tO do. sol porque o 25 deste mes .era a data en que se 
celebrabq. atti· o século IV a festa pagá do solstt'cio rJ,e inverno ou "[Vaci'lizento do.Sol", .convertidaJo.go pola-Igrexa 
Católica . en festa ·de. celebraciqn do Nacimento de Crist9, quizais por mor daquelas metáforas da )},~'blia que califi-
can ao Salvador de "Sol de Xusdcia" e""Luz do Mund<¿ ". · 

a · cost~me cr'istiá de ir i misa d'a :
Galo . á mesma hora, onde s~ can-· 
tan panxoliñas .. 

. Nalgures aírÍda hai o costume 
de levar ,un ga)q á misa que se faí 
cantar duranté á sua celebración .. 

Tamén · son ben coñ-ecidas as 
bromas · _que os parroquianos 
acostuman facer . uns aos outros 
durante esta misa. 

Da festa de RethÍ·eem e · ~,visita 
-a éova tamén'ven o costume dos 

· Nacim.erÍt9s que · se arman en ca-
. sequ~ todas as · igr:.exas e que de

ron e dan pé '!:· verdadeiras obras · 
de arte tanto · denrro coma fóra 
de · Galiza: lembremos nada máis 
os· famosos "santóns de Proven
ce" qas igrexas , da Provenza ou 
actualmente O na.cimento .da c.a
ted.ral de Ourense, obra do,escul
tor Baltar. 

O Tizón de Nadal: Aínda · é 
hoxe costume en Galiza botar ao 
lume a noite do 24. un bo11 cepo 
de lena e deixalo ~rder s6 ~n par
t-e para poder gardar o tizóri_ que 
queda e poder queiinalo de novo 
en caso de treboada pola créncia 
de que protexe contra as intem~ 
péries. , · ' 

Cantiga,s de Nadal: Se o nome 
"vilancico" que tamén se empre
ga par:a designar . os .·Nadal~s ou 
panxoliñas e de orixe es¡:>'a.ñola, o 
xénero poético correspondente "é 
de orixe galega como xa teñen, 
a_mosado vários autqres, ti:átase 
de "vilaricicos" esp?-ñois ou ga-

·1egos·. Coñecidas como Cantigas · 
. de Natal na , poesia medieval ga,- , 
laico-portuguesa, os Nada.les que 
hoxe en dia cantan os mozos e 
nenas palas casas o -24 pola noite 
ou o día do 25 e as panxolifias 
que se cantan nas igrexas na misa 
do Galo · aínda gardan todo Ó seu 
pesó tra~i·cio,nal,. como. esta con 
ritmo de muíñeira: 

Mofto. estimara darcbe un . bo 
(leito 

~ p 9rqu: se pénsas pása-l-o in-.· 
·· (verno 

ne~~'.pesebre, no.n lr/'lf~.' xeito! 

Ou esta outra apa~entada cas 
cantigas de arrol~.: , .~· · : 

Rita, encende catro· pallas 
e corramos a Beler¡,· · . 
cantarlle o rou, 'rou, ano nena 
e fagamos ~ur'-m~ ben. , 

O DI.A' DAS .PULLAS 
OU SANTOS INOCENTES: 

Nalgures o _27 e noÚtros o 28, 
celéb-rase , en Galiia o que .popu- . 
larmente -Se chama dia das pullas 
ou de Santos Inocentes. En cer
tas b~sbarras cel~brase notitras 
datas do ano coma o prjmeiro de , 
abril ou nó ·Entroido. 

Como o seu no_mc indica, se-

:mella ser Únha f'(:sta de orixe n;H::.. 
xiosa que; remonta á Edade Mé
dia. A Igrexa quixo .asi .glorifü:ar 

· dalgun xe~to a inol::éncia e ensal
zar aos inoc_entes . que por certo 

.. son os que máis dereito deberían 
ter a aspirar á -santidade. Rest~s
desa tradición cristiá. parece ser o ~ 
costume de ·reptesentar o Obispi
llo: ·po-r' unha vez no ano concé
desdk' a un meniño, símbolo da 
inocén'cia, os dereitos dun hispo. / 

- R~Íación cori e.ste ~ovstu~me se-
. mella te~ ,4. festa dos tolos que se 
celebra en- Ffáncia e ·na, que se 
:p.ómea un papa entre os tolos. · 

Actualmente, en Galiza éste 
costume redúcese a urihas _cántas 
iriocenfadas ou pulias que os ve- -
ci~g,~,.;·~e . conran Ou fan uns a0s 
.outros: 

Nq.lgures afoda se distingue 
entre: o .dia das p.ullas e a noite 
das trimpas segundo se canten 
pullas o.u se fagan" trampas. En 
Cerdedelo . por exemplo a.- noite 
das trampas sempre tivo móita · 
inaior importáncia qu~ o d!a das 
p~lias: . · 

A~NOITE . DE SA~ SILVESTRE 
OU NOITE VELLA 
EO ANINOVO: 

E tradición en moit~\ lugare~ 
de Galiza representar o rema.te 
ou riiorte do ano ·simbolicamen- . 
te, empregando os dous elemen
tos mais á.xéitados: un moneéo 
de palla, símbo.lo da vida · e-O fo - · 
go, símbolo d.a-morte ou destr~
ción. Ddpois de' pasear o ~érne
co en procesión , palas casas do 
fogar _ou polas aldeias da parró
quia, lévano a unha aira, ao e.iró 
ou a un . monte coñccido onde 
encenden unha fogueira e o quei-: 
man, se pode ser á média noite 
en punto-, entre cántigas -e da·n-

zas. "Hai outras moitas ·variantes, 
:mais esta pode ser representativa 

' dese costume -ben antigo de quei
mar o ano vello, 

O emprego do lume en foguei
ras para celebrar o remate do 

o:.¡-!· ano sémella t~r valor univers~l. 

Nos P~úes Baixos, por exemplo, 
~ partir. das doce d~ noite ér- -
guern¡e granoes fogueiras en to
dos os recun,chos habitados. Co
mo ~~emprego do lume é aquí 
completamente ceibe esa noite e 
non dá lugar á perse,cución poli
cial .ou xudiciária, ármanse gran
des incéndios de coches, casas e 
outros obxect6s. por todas par
tes. Claro que todo está asegura
do e quen paga é o seguro. ·, 

A._Noite Vella tamén ,4 a ~nojt~ 
en que · as bruxas se x~intarl 1 

{/{ 

Sevilla segundo a' créncía popu-
lar. - · ~ 

As representacións ·do remate 
do .ano V ello serven ao mes~o 

-tempo de transición cara .a cele
bración do · Aninovo: Anó novo 
litúrxico naturalmente; pero que 

·en Galiza aínda se continua a 
. saudar rnn fórmulas relativas ao 
ano · cósmico, vexetal , e. paga~o 
coma nolo amasa. .esta cantiga 
que lle. dá a ben vid~ ao sol, tan • 
froitífero para as planta.~ e -os. 
amma1s, · ao mesmo tempo que 
ao ano novo : 

A no novo co.n ben veñas, 
. cos anos e cas ovellas 
.e co sol P.or riba das tellas. 

Cantigás de Anitiovo ou Agui-
. na.Idos:. Ainqa é costume que os . 
rapaces e mozos recorran as ca
sas do lugar o ·dia ,de Ariinov0 pe-

' dirrdo o Aguinaldo ou as estréas 
e felicitando aos · veciños o. a.no 
novo inda que cada vez máis este 
costume limítase a · vis}tar aos · 

,..., 

Manoeles que se topan de santo. 
_Este costume equivale ás xa

neiras do norde de Portugal, no
me que lle. ven da festa pagá -das 
Calendas da Xaneiro. 

Unha das cantigas para felici
tar o novo ano soa asi: 

Ano novo, ano novo, 
ano novo velei ven; 
veña polo naso ben 
polo de vostede tamén. 

Para pedir o aguinaldo: 

Traía o aguinado 
se o ha de dar: 
castañas e zonchos 
para debullar .. 

ODIA DOS REIS MAGOS: 

O dia 6 de xaneiro, dia da epi
fanía asegundo a tradición cristiá 
primeiro,. -e agora día da adora
ció11 dos Reis .Magos_pecha este 
ciclo de Nadal. Festa esta de ori
xe cristiá mais a data cadra, co
mo xa dixemos, coa celebración 
da festa pagá do solsticio de in
verno én Oriente. 

O costume actual quer que os • 
-Reís traian regalos aos nasos ne
nas o dia 5 de xaneiro pola noi
te, costume que equivale á do 
"Papa Noel" francés que se cele
bra q 24 do Nadal pola noite ou 
ao "Sinterklas" flamenco e ho
landés que se celebra o 5 de xa
neiro pola noite. 

Mais este costume imposto 
polas cidades e vilas ten pouco 
de tradición galega. A nosa ver
darleira tradición é a de ir polas 
casas cantando cantigas de Reis. 

Cantigas de Reís: Inda que ·ac
tualmente esta tradición se limi
ta cada vez rnáis aos nenos, no 
pasado eran as mo~as e mozos, 
nenas e nenas os que recorrían as 
casas .dos lugares e os lugares das 
parróquias · cantando estas canti- , 
gas pra que Hes desen os reis. Co
inC? as ca,ntigas de Nadal e de 
An.inovo, _as .cantigas de Reis 
amasan ritmos ben enxebr~s: 

Diannolos reises 
anque sean poucos: 
un. to u~iño e meio 
i-a mitai douúo . 

' Diannolos reises,· 
un vµso de viña·, 
algo de f umeiro 
i-os ovos do niñ~. '· 

Eis pois decÚante de nós un 
·ano máis e detrás u~ ano menos. 
~ OgaÜá que o :·Ano Novo-sexa .!a-
mén un 'ano de tDáis Sol, d.e máis º 

· Xustícia .e d~ ~áis 'Pan para Gali
: za e para . os . desa~parados do 
· mundo enteiro . Oga:lla _ tamén 
. que neste _ano máis, ~aliza sexa 
rriáis nosa. · 



cle Camariñ.as. 
por Teresa 

de Gajícia: 

ón de .A,rtistas: füq5osi
ción Pintura · de F~rnálldez 
Vill de. , 

de Be-

ce chegar os temporais, que 
se ben a ~ chovia, e. ben, os 
~entos .no eran tan 'fortes co
~o para n sair ao mar ni 
pfrcura de coras -que andan 
no seu me r tempo- e pol
bos. 

Despois d 'e cámbio veu o·, 
do día 19, iB rid~iro e min..! 1 

.gµante que e :o-u con choÍva e 
non nos- d · p·::Yr máis que 
queiramos. F aba auga pero 
non era para t: 1!:0 , que pronto' 
Portomarín y voltar ao seu · 
sulagament'o ?e , os, décadas. 

Neve · por M 
porais nas1 rib 
cantábricas nas oceáni-
cas, q u'e mal se -resen ta o . na
dal con ventas es até o dia 
26 ou 27 onde ode chegar a 
darse un cámbi a frio, sen 
choivas. Fin de a o seco· e frio 

r, que para 

O primeiro .dia tle nverno, o 
21, entrou no cuarto qinguan- . 
te, con moita auga.e algun ven-. ~ . 
. to, · norde . solp~eSfvo naJ.purns 
casos. · .\. · , 

· A lua mantfvdse até o 
27' onde entra· a l a nova que 
se vai manter até . o · dia"'tres, .no 
que ~nrra o crec~ntc:;I: 

¡ -Tempo de fic~r na: o~S,a;, a ·ca
J ' rón <fo lume da larnira p.oliscan-

1 

f . do nos :chourizos e ~o ¡ xamón 
j . ,da ~deqadeira m,;1ta'nza: 10~ ~~s · · 
! sobras . do oacallao ·¡'-'da No1te~ 
1 'Doa;. Hahian., sal:J~r1• ben · as}olli-

froles .. q~e pouw hai ~p~rá fín 
. ' cle ano. · · ' · 

• \ 1 ~ • 

, Ver:;e~o~. o qu.e : ~os es~ . 

, pern. coas luas que e~.tr~.n ago-
.. ra. · · 

,VILAGARCIA 

, · Sala 'de E•xposicións da é.~:."V.:: 
• • - > . • • 

· Raúl Come·saña, Inmaculada' 
. Navarro ~ ~ecur)dina ,Paula'. 

Sábado vinte. e séis, ás 20 li. no .. 
Auditóriq, 9-ctu~ción~ do. gí:upo 

· "folk" A Famil'i~. 

. MADRID 

Galeria Sargadet<?,S: Pequenas. es
culturas· en pedra:, fetiches e 
colgantes de Suár<1lz Lago. 

Lestedo pá .éORU~A, Gu.i~a~e\:· . 
Cur:relos, Áaai e Riotorto én L D~ -

.. GO; . A ~ferta·, Ribú do . sil . e~ 
Riós en . OURENSE; ,Axcade! -

,· Bueu en PON.tEVEDRA.· . . "?. 

Di~ 27. · 

Padrón. 'e_"· Sobrado dos :J\.fonxes . 
"na CORUÑA, Sarria e• QuirÓga 

en TC:JGO;_ Xinzo .'d'e Lirr{ia e 'A " 
-Pefoxa en ·ouRENSE;. O Pino ·éñ". 

· _ PONTEVEDRA, 

. Dia 28 ··· 
,. ~ . ~ 

P°irga, Tri.acastela, Lpúrenzá ·e .. . 
: Sober . en .L;UGO; Bá.nd~ ·e. Vta.na · 
. en .OúRENSE.;· 'Maraña; ·Vigo e 

yen:tosa e·n PóNTEVF:DRA . . ; .. 

- Dia 29 

·M!'.'.ra e ·Estrasmundi · na. CORU
Ñ·A; Rubi¡n, Na~ia · de . Suarna, 

de~,Carbálle.do én Lug9; 

Celanov~ ~n OURENSE;· B;ndei
ra e, G.ondomár en PONTEVE-

_ ·· ·.DRA. ·. . 
","""' ' """ ... 

'Dia 30 .· . 
.Mo~forte en LUGO; , Rodeiro~ ~ 
Tomiño ·en PONTEVEDR.A. · 
QIA 1 ·· 

Betanzos, 'As Pon tes. na ·cornnil,; 
Monterroso; Varalla, ·Ferreira de · 
Pantón, s·a~19s, Vivefro é Folg0-: 
so do CauriJ.- en . LUGO; Allarid , 
Pova de Tdves e Entrimo eri OU
REÑSE; 

1 A~bo, P(;miñci e -a./~api: . 
, ~al en .PONTEVEDRJ\.~ 

Dia i 
1 .. · ' 

Serrantes na· CQRUÑA; "Poba <:le · 
San . .Xulian, Rabade . e poba 'de 
B'rouUón en . LUGOi Calvos dé 

· Randín en Ourense. 

Dia 3 ·

Sa·nta 

RUÑA; :. .. J3C,cerrea e- · Castro 
Rei en LU,GO; Sán9iás, .-Castro 
éál<lelas; Bear.iz; Barcp de Val-. . 
d:~ortas, V~rín, S. Óbrao ~ Pit6n . ' 

- ~n , OYRENSE.; Caldas, Gondo
mar, 'Lalín, Moscqso e Puxeiros 
en· PON.TEVEQRA. 

FEIRAS NO NORPE · 
DEPÓ}lTUGÁL 

.Dia 26 
Celorico ~e Bastos 

l>ia-27 . 

Pe~afi~l 

Dia 28· · 
E~piA.o, SantoTirso, T<!-p}as e Ca- · 
beceira d~ Bastos . . 



Qui.iak ningué.n se pregunte . o .· 
porqué descits festas do Nadal, e 
que - se' conforme _coas manifesta
cións relixiosas que eompoñen. ~
que os etnólo-g~_s chaman Duode
·nário Místico ou doce _dias que 
integran o ciclo .do NadaL Unamu
no ·dicia que "a relixiosidade gd
lega· hai que ir busccda por baixo 
das f onn..as regulares · e ·canóni
cas da relixió n oficial". En ef ec
to, as relacións entre as· prácticas 
relixiosas actuais e outras pre-cris
tianas _ son claras e 'evidcntes. ·Non 
é casual a instauración da data 
actual do Nadal,. pois foi no sécu
lo IV cando a igrexa decidiu opo
ñerse a unha das festas sol~ticiais, 
~oncreta.~ente. a <;lo solstício de 
inverno, que se ~ifiá celebrando. en_ 
honra do · "invito · sol que nac¿e ". 
Os significados son parellos aos. do 
solstício ~e yerán: rituais agrárid's, ; 
rexeneración vexetal,· repetición 
do renovamento ·cósmico, de re
creación do mundo; de volta á ori-

O costume do Aguinaldq'. ou 
Entrena que hoxe goza de 
manifestacións urbanas, xa se 
practicaba en Rom' nestas mes
mas datas durante as Saturnálias 
(do 17 ao 23 do Nadal) e pasou 
ao mundo cristiano tras forte opo
sición eclesial. Nas calendas de xa
neiro os roro.ano$ ofrecíanse agasa
llos siro bóllcos de mel, figos e · dá
tiles asi como moedas de cobre 
para que o ano fose feliz e l~crlti
vo. Nestas festas cuxo motivo era 
a eleición dos novos cónsules saí- . 

/· 
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an as ~entes enmascaradas c~n ca.: 
bezas de boiOe adornaban as casas · 
con ramaxes, costumes .que apare
~en nás festas do - Entroido e na 
neite de: San Xoan e que f9ron · 
proibidas. no Goncílio ·~ de Lugo, 
conservándosé eij Portugal deica o 
século XIV. 

Á cea de N oiteboa óu banq1:1ete' 
de tradición familiar no que to.dos -
se xuntan~ lembra aos "parentales. 
dias" ·tam.én celebrados en Roma. · 
Estes dias eran' de -censagración 
aos mortos e tamén en Galiz~ ile
sa noite se deixa un · "cuberto" 
co'n serviileta para.- que "baixe o, 
neno Xesus", costum~ que foi tro- · 
caao .polo sfe deÍ:l~:ar un· servíció e 
.G lume aceso para os ant_epasagos ' 
que veñen visitar aos descendentes 
N;algun:has partes déixaselle ás_. al
mas ldte. ou. cera. , Deste xeito 1 

igual que eil. Normaridia qnde ta
mén se facia, con:rprobámos que a 
a h~nra aos difuntos· foi-primeiro · 
e que-lago .por influéncia cristiana, 

.foJ st.tstitu-ída polá chegada done-
no Xesus para santificar a-festa pa
gana. Moitos· auto res ,cristianos da 
época reprobaban que os romanos 
adornaran as mesas e as encheran 

·con viandas . nas festas das Calen-
. das, tradición que · tamén hoxe, 

quen ma1s quen . menos, ~egue· a 
practicar na tradicional cea de 
Noiteboa. , , , 

A tardía introdución da árbore· 
de Nada1 e a 

tas, (o próprio é o ·bel~n) quizais se, 
deba a que lembra ritQs de renova-· 
ción . vexetal paganos, mais ta"mén 
hai que· dic~r que a introdución 
dos "beléns" debeuse a Carlos 111 
e foron inventados por S. Francis-

" co de 'Asís. Ó mesmo significado 
posue a' reéollida de froles de tnal- . 
va no San Xoan e que se gardan 
deica Noiteboa,· · en que aparec~n 
frescas, relembrando _a · lenda de 
oáfne e a vara frolida;·: · 

Como ritos fertilizantes de má
xi~ agráfia· ternos. o · qo 'Tizón ou 
Lurne do Nadal que se prende eh 
Noiteboa e se dejxa arder astra a 
mitade para· .logo plantarlle lume 
·de, novó eri ca.s-o de desgráciás ou 
,treboadas. Este ritual 'tamén se re
laciona coa preséncia das almas fa-_ 
miliares ·e por iso foi proibido nas 
Sinodais de .1\1.ondoñedo como 
práctica b~rbara, estranxeira. In
da hoxe é cañecido e u~sado en 
1Iloitas· p~r~e·s de Európa co mes-
mo fin. · 

A fe-sta dó dia 28 non é reli
xiosa milis goza de . gran arraigo 
popuÍar entroncáando co dia dos 
tolos cdehrado en 'toda Europa o 
'dia 1· de ario oir o mesmo dia d·e 
abril, asi. como de x:eito especial 
~oas bromas dó En_troido. 

~ Algunhas ceremónias <leste día 
. facian . alusión a outtas relixiosas 
co~o ~ dos "obispillos" na que se 
empregaban vestiduras ' próprias 
dos curas e ·mesmo· ·misais- feítos 

para os actos. Tamén. foro~ pro
ibidas igual ·q_ue .o 'famoso ente
.no da sardiña ao qu'e lembran. 

~ Na noite vella as manifesta
cióps de fondo senso mitolóxico 
repÍ;tense a citó: comeza o ciclo 

-- do Entroido (saen as primeiras 
máscaras_ e- ~omezan as cenc~rra

·das)., fanse or·xias rituais, quéima-

se o ano (igual que se queima o 
Entroido),, atráncanse ·os camifi.os, 
bótanse as cédulas ou estrechos ... 
todo é ·regresiórr ao "escuro", res-

' tauración do caos do princípio, 
anulación da lei e demais rituais 
que implican repeticiÓil' do cos
mos. 

Verdadeiro rito agrário. f ecun
dativo é o costume de apedrear as 

~ cerderras na Noitehoa para que 
<lean froíto 'abondoso. Este ritual 
relaciónase co costume que en 
Alemánia h~ de pedir o aguinal
do pegándolle · ás mu.lleres con 

· ponlas de abeto ou romeiro co fin 
r de desexatlles fillos. o carácter xe
nerador do pau contribue máis á 
proliferación neste dia do solstí
cio e por iso non só se apedrean 
as cerdeiras senóri tamén as árbo~ 
res aneiras - que dan froito cada 
dqus anos, para , q1:1e sexan máis 
prolíficos. Neste ·rito o. d9no d_a 
árbore acompañado doutra persoa 
qué actua de defensor do veKetal 
encetan un diálogo: 

O dono di: 
.Eiqui estamos, heite de cortar 

o ·defensori 

Por Deus e polas cínin 
déixao quedar 
prao ano que ven, 
haias de·dár 

j > . , 
O apedrear ~s árbores 

1 
t men 

ritual en moitas partes e 
-- consideran rituais de f 

do chan. 
-O día de Reis saen o mozos a 

'· cantar polas ruas. Nal0 has par
tes van <liante deles <lúas máscaras, 
O Vello e máis A V ell· , que· van 
roubando todo tipo e comida 
que atopan e coa qu logo cele
bran a gaiteirada de R " Noutras 
partes son o Danzante a Madama 
os que dirixen a com arsa. Estes 
banquetes orxiásticos ~s veces es
tj_n organizados por 11 rei eu vi
rrei e duran d01.,1s ou es dias, ser
vindo para desfacer 
tre os veciños e im p· a convivén-

- cía entre elés. A so eíta de que 
moitos <lestes actos oron cristia
nizados con autos representa
cións sacras est:á nas Constituci-óns 
do Bispado de Tui en 1627, que 
mandaban que calq er representa
ción fose primeiro probada, des
pois de vista e cen radá. Nas Par
tidas de Alfonso ~autorízase aos 
cregos a que rep esen ten "... l,a 
nascéncia de Nue ro Señor ]esu.
Christo, su apari ión, corno los 
tres reyes Magos o vinieron ado
rar... porque lo ornes ayan re
membranza, que segund aquellas 
fueron otras Zas.fechas de verdad", 
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