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DAR EN TOLO-

PAN ·na·MARXINACION 

«PIRATERIA LEGAL» 
na~ 111ariña 111ercante 

O FRENTE 
SANDINISTA 
A loita contra da dictadu,ra 
sandinista é xa un clamor po
pular"en Nicaragua. bastión do 
imperialismo americano 
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" Ficción en 
Camp David 
O máis real.: a pesares da posi
bJe «parn -entre Sqdat e Be
gir,i, é a quinta guerra árabe is
raelí 
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"REGOJO" -

A _fuxida dos pairóns 



A PERLITA 
RADIOACTIVA 

«Es una perlita de :as rías lu
censes.. supo su alcalde. señor 
López González. arropado por 
una avispada Corporación. dar 
luz verde y al tiempo regular la 
construcción en el momento 
más oportuno ... y esa incógnita 
de la Alúmina no resulta tan fie
ra como algunos apuntan . será 
ya no la perlita sino la perla ma-
yor ... » . 

con t1rme futuro de convertirse 
en perla y pri"ncipal maná pro
vincial del mundo del trabajo lu
cense. pero ya ahora. sin tar
dar .. . Lo que hoy consideramos 
perlita. pero que vemos con fu
turo de perla ... » 

Así fala o señor Víctor L. Vi
llarabid, referínd9se a Xove. nun 
longo glosario-artículo que publi
ca o xornai « c:1 rrogrnsu11, uu 

sábado 2 de setembro. Amais 
dos aloumiños ás autoridades ' 
locais. a hábil pluma repite sen 
recato o adxetivo perla-perlita 
referido . a aquela vila luguesa, 
da costa norde. afirmando: 

Casualmente, o arll• 
culista esque·nceu de 
mencionar que· a sua 
perllla val ter oulra 'ca
racleristlca glorlo••• a 
radloactlvldade, ou ao 
millor é que o do ccman'11» 
que menciona o s ·eñor 
v~iuarabld • . precl••
~enle a nuclear. E••• 
·ben eso de cambearlle · 
de noma por si cola, 
pero dubldámolo ••• 

UN PAPA RELIXIOSO 

«No creo hacerle favor nin
guno a Xove si le digo que nos 
parece el lugar más preparad~ y 

En «El Correo Gallego.» do 
domingo. 3 de setembro. José 
Luis Alvite entrevista ao repre
sentante oficial en Galicia da Ei
rexa ·católica : e nesta charla con 
Monseñor Suquía, «entre dos 
fumatas». «la blanca. serena . . 
cordial y optimista del Vaticano. 
y la fumata sangrienta de la . · 

. Plaza de Abastos». o orelado fa1 
certas declaracións. no estilo 
ambiguo e etéreo Que vét1 Ctl 0 

racterizando á .Eire>ea of1c:1aJ ha1 
ben tempo. de mterés vario 
empeza declarando Que 1'18 elec
ción do papa «ha triunfado la 
espontaneidad» 

«Hai que tener en c:uenta que 
el nuevo Papa no procede de la 

.Curia : no es, por lo rnnt-0 un 
Papa obtenido por aseet1so . .. 
Cun principio dé humor polo 
que parece. monseñor afirma 
que « .. . es un hombre profufld3· 
mente religioso y evangéhco n · 
e. tras das· habituais referét1C•if~ 
abstractas a «el respet(J dél 
hombre». condenas da v1olet1c1ii 
e diatribas contra do terrorismo 
remata con que . « en su CO· 
razón no hay ikurriñas n1 otrn~ 
banderas. porque el Evangelio 
no tiene mástil» . · 

Polo qua •e ve. · qu•· 
rennos revestir • •••• 
Papa, ccelegldo eapont•• 
neamenla» · (non tala · 
monseñor Suquia daa 
Intrigas que; ao P•,.•· 
cer, axllaron á ••dlplo• 

· macla vatlcanan oa di•• 
anteriores • elecc•6n), 
quérennoto reveallr da 
imaxe popull•I• dun 
Papa cchU8'111de», flllo 
dun soclall•I• (o qu• 
non lle lmpedlu de facer · 
campaña pola Demo. 

Profesión 

Enderezo 

Poboaci6n 

.cracla Cristiana, parll• 
·do r•presenlanl• do 
gran capital ll•llano), e 
«aso•ndldo a p ulao .. , o 
Pap• en fin, upro.funda· 
ment• ... 11.1oao ... con 

. ••to al qu• non oont•· 
bemoat •• poi• aua b•n• 
d•• moneeñor Suqula 
deol•r••• públloamen• 
te apatrlda, el, flllo dun 
pa6e, · t1u• oaaualldade, 
••oballado. •endita• 
oontradlool6na ••• 

08 OARDADORKS DA 
CIYILIZACION 

Eflugy~ de Arce. eo seu habi
tu"' ''"ctua•e dogmatizante 

Desexo suscribirme ao periódico galega semanal 

A NOSA TERRA por un ano O por seis m~ses '. ·~~=-•lil• 
Envío o importe (cheque O ·xiro postal~ 

fi:>renciaD ) 

2114. Oficina: Alfredo Brañas. Banco Simeón - SANTIAGO. · 

como o de aqueles que sempre 
leva·n razón. téñana ou non. e 
están convencidos -home e io
go!~ de r¡ue están baixo caris-

. ma do espíritu Sar.ito e poseen a 
pedra filosofal de todos os pro
blémas e proble.miñas. escribe 
na sua habitual sección «Jorna
da Gallega». correspondente a 
xoves día 7 de setembro. un co
mentario que titula «La Fuerza 
de los inc.apaces». 

Láiase o comentarista de que 
si a pesca non vai n·ada ben. que 
si compren novas plataformas 
causas todas elas moi orixinai~ 
e nada conocidas(!) pra meter
se de cheo nun problema q,ue, 
asegún o_ seu punto de vista. po
dería agravar esa crisis xeral do 
sector. pesqueiro (1) : · 

«Alertar paros y tensiones en 
medio de este panorama gene
ralizado de intranQuilidad es un 
riesgo peligroso y hasta un de
satino. El denominado Sindicato 
Galega de Traballadores do Mar 
ha logrado en las últimas horas 
mantener inactivos a numero
sos barcos coruñeses de bajura. 
Se opone a los últlmos acuerdos 
de Madrid entre armadores y 
Gobierno sobre pesca en aguas 
de la CEE y e><ige el disfrute por 
parte de los marineros dedica
dos a la pesca del dia de seis 
días de descanso al mes. Justa 

• petición esta. que debe llebarse 
hasta el final pero por la vía 
olv.lllzad.de la negociación .. 
El SGJM . en un afán de prota
gonismo inoportuno antepone la 
fuerza al diálogo ... aplicando sin 
más una medida elemental y de 
fácil eco· la de la fuerza .. » 

Non •abemos por 
qu• o aeñor Arce adu
bia • palab .. a negocia
ción co adxellvo de cl
vlllzada ¿aa oulras vías 
non o son? cando Inclu
so na• lela actuals, da
bondo recortadas. o 
pero • a folga esián re
conocidas como parle 
da clvlllzacl6n, polo 
meno• pra o.s da 
abalxo .•. e tampouco 
entendemos aao do ••fá
cil eco» porque, na ver
dade, -• neslo coinci
den toda• as centra
les- •I hal algún sector 
dlficll de mover, ese é o 
do mar . . Ou é que o co
mentarlala desconoce 
tanto, tanto, o mar que 
non sabe que lén auga? 

Carlos Ferrer Salat ._:__xa sa
ben. o flamante presidente dos 
grarides ·empresarios. dos mo
nopolios que pinchan e cortan 
dos que se organizaron n~ 
«Cor:ifederación española de or
ganizaciones empresariales>), 
CEOE--- en declaracións feítas a 
Asociación de Periodistas de In
formación Laboral. adianta o 
que serán os novas pactos da 
Moncloa. e confía en chegar a 
un acordo: coas centrales sindi
cales pra q1,1e admitan as posi
cións dos monopolios que teñen 
que velar por sí .. . O señor Ferrer, 

·que tala cáseque serripre en se
rio. desta vez non sacou a relucir 
as usuais ameazas, senón que 
se amasaba contento por como 
lles discurren as cousas e opi
nou tamén sobre os comunis
tas: 

«El Pecé es. el partido más 
moderado del país. hombre, en
tre sus miembros tiene incluso 
al padre Carrillo ... » 

Nada, poi• que Ita 
bendiga ... nos novo• 
pacloa, ou mlllor dllo, 
na reedlc16n do• vallo• 
pacloa. 

SUSCRIBASE, 
COLABORE COA 
PRENSA GALEGA 
AROSAtlBBA 

APARTADO 1031 
,SANTIAGO 
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A NOSA TERRA í 3 

A ~o lta das ·vacacións, os tr~balladores 
do grupo testil ' « Regbjo» ·at6páro.nse coa 
dedaración de suspensión de pagos en 3 
empresas. 

gracias á fabricac;ión de camisas pra .o 
exér.cito. amplía'se con outras naves que 
tan da familia, dentro do ·ramo, unha das 
máis competitivas xúnto cos productos 
catal-áns. Baixo do me.smo capital . 
fündpnan seis empresas que. · chegado o 
momento. pasaron ás máns dos tillos. pro 
sin que don-José deixara de vixiar ou ben 
e.orno conselleiro ou como xerente, 
participando sempre na xestión das 
fábricas.· Forman parte do grupo: J . R-. 
Rodríguez,, cun total de 450 obreiros; 
Sotomayor. - con 21 O; lntexcon con 100. 
Confeccior{es Niza . ·con 320; Textil 

1 Amoed9. con 140; e Nosate~ con 100, 
todas enclavadas no municipio de 
Redondela. Pero non para eiquí. o filón qu'e 

Os\cor,nenzos de José Regajo Rodríguez 
foron sinxelos.' Un bu'rro, com\J· medio de ¡ 

transporte e. o rE}corrido palas fei~as e 
mercados supuxo o punto de partida dun 
complexo . testil, afincado na provincia de 
Pontevedra que, hoxendía canta cqh 1 .320 
traballadores diversificados en diferen!es 
ramos da· confección. Logo vén a 
construcción dun pe·queno taller que, 

"R.EGOJO" 

_ se encetou ademais. unha fábrica de 
aGabadós en Zamora, de onde se tran 
o 50% dos mesmos - que. tendo eñ canta 
a m·illor calidade e o asesora mento técnico 
se conqueriría_ a un precio moito máis 

". baixo en Cataluña pagados o contado- e 
aínda que· cun funcionamento 
independente, non deixa de. estar 
vencellada aos entramados familiare~· .. 
Outra empresa, eñ Portugal, prá 
producción. tamén, de camisas. 

A FUXIDA DOS ·-PATRON.S 
1 ' • • ' 

Ala polos 60, nos millores 
anos do industrialismo fran
quista. abren delegacións en 
Holanda e en Alemania. co fin 
de distribuir e dar a coñocer 
aquelas famosas camisas 
«Dalí>) que todo o mundo uti
lizaba. 

Despois veñen os rumores 
encol do patrimonio persoal 
que lles pertence. cecais se
mente un~a parte. xa que. 
queiramos ou non. será difícil 
ou cáseque imposible a sua 
comprobación total. Vinte ba
teas e viveiros de ostras valo
rados ao redor de 300 millóns 
de pesetas. Un terreno na bei
ra da praia de 8 .000 metros 
cuadrados. en Sotristo
Cesantes, cun valor hai ano e 
medio de 40 millóns de ptas. 
Outro ~·n Zamora de 5.000 ni2 , 

valorado no seu día en catro 
millóns. Un solar no centro de 
Vigo, cuia valoración era de 
cinco millóns. outro tipo de 
propiedades como grúas, ca
mións, sin unha valoración de
terminada. 

Quen lle dirá a a quel xita
no. que tamén era propietario 
dun burro e que. pra aforrar. 
tentaba de ensiñarlle a non 
necesitar da comida, conocer 
o método empregado polo Sr. 
Regojo. Aínda que como sigan 
a pechar nas fábricas en Gali
cia. non nos vaí qudar outra 
solución que recurrir ao burro 
e ás feiras. 

SE PECHA «REG OJO» A .ECONOMIA DE REDONDELA QUEDARA SIN BASE SUSTENTANTE 

IMPORTACION!1S 
DE HONG-KONG 

Carlos. Rodríguez. un dos 
directivos da empresa. ante 
todo «española», contounos. 
e sempre a título personal, a 
problemática. no seu enten
der. pala que se choga a ista 
situación de crisis : «Empresas 
cuns ciclos moi pronunciados 
que· histe intre están condicio
nados. palas importacións ma-

. Et;tHa:Promocions Culturais 
Ga·i~gas . S.A. · 
Comisión de 

. F"4ndadores:Acosta Beiras. 

sivas de camisas procedentes 
de Hong-Kong ou Taiwan. 
Calcúlase que entran de 2.000 

·a 3.000 todos os días; que 
son. por suposto, máis baratas 

· pero carecen de creatividade, 
cun diseño sinxelo e clásico ; e 
no mercado teñen o .mesmo 
precio que o que costa eiquí 
confeccionalas. Entón convír
"tese nun negocio pra os gran
des almacéns como Simago. 
Galerías Preciados ou o Corte
Inglés. que son os únicos co
mercializadores distes produc
tos» . 

«Entre os anos 68 e 72 . 
-época do te,cnocratism9, 

dos plans de desenrolo, da in
dustrialización irracional. da 
emigración masiva ·cara Eur9-
pa. apuntamos nós- produ
ciuse un ha alza .na «Renta Na
cional». que propiciaba a crea_
ción de fábricas. x-a que o po
der adquisitivo permitía un 
maior consumo e o mercado 
europeo era cada vez máis 
propicio -cecais tamén polo 
grande número de emigrantes 
que tiveron que buscar u'n 
posta de traballo neses paí
ses- de tal xeito que se abren 
delegacións en Bonn e Holan
da pra dar a conocer a firma e 
distribuir o mate_rial lstas boas 

·xoa'quín. Fontenla Rodríguez. Xosé PERIODICO GALEGO SEMANAL 
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·perspectivas. que prevían un 
futuro. prometedor. levou a 
creación dunha nova fábrica, 
Nosatex, cunha inversión de 
200 -millóns ·de pesetas» . 

Preguntado pola falla dun
ha · planificación sectorial 
obxeti.va, a sua resposta foi 
ben clara: «O ramo do testil. 
en xeral. conleva moita man 
de obra; xa que lo.go, son em-

. presas de países subdesenro
lados. Así. a confecc ión vaise 
d~spfazando a estas naci.óns 
porque se atópa. con grande 
facilidade. man de "obra por 
kilo de _ arroz; ou seña. xente 
que traballe de oito a dei ho-

Diseño e ~onfección: 
Pepe Barro. 

Fotografía: Briais Piño. 
Fernando Bellas. 

Dibuxos:Xulio.Maside . Xaquín 
Marín. Alfonso Sucasas. X. Carlos. 
Miguel Decampo. 

Redacción e 
Administración:Troia 1 O. 
1.º Santiago. Teléfono provisorio 
581376. 

·ras diariaspor un kilo de arroz. 
. De Europa despareceron. e 
agora tocaríalle o turno a Es
paña; xa que aquelas fábricas 
onde se percisa un grande nú
mero de traballador:es. non 
son competitivas. e o producto 
encarécese. Por exemplo. hai 
1 5 ou 20 anos non esistía 
unha empre?ª testil que non 
estivera en Catalunya . Hoxen
día. a confección entendeuse a 
Galicia, Extremadura. Andalu
cía, buscando dentro da mes
ma nación. rexións onde a 
man de obra se paga menos. 
A alternativa. imitando a Fran
cia e Alemania', está no manti-

lmprenta:<1Gráficas A lpima» . 
Travesía de Vigo. 269-: Vigo. Dep. 
Distri~uie prés provincias 
Destribuie pra as provincias 
de A Coruña e Pontevedra 
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NACIONAL 
mento duns cadros de direc- · 
ción e de creación pra perfec
cionar os mostrarías, cun bo 
equipo de diseñadores. e que 
estas prendas se fabriquen en 
Marrocos, Arxelia ou Túnern. 

Asegún informacións reco
ll idas. este sistema xa se fixo 
en Confecciones Niza. Esta 
vez foron os alemáns os que 
proporcionaron o diseño, e 
e\quí confeccionaronse as ca
misas. saíndolle cada -unha de
las en 130 pesetas. Con todo. 
tampouco é a alternativa de
sexada; ao ser a man de obra 
ainda mais barata, a, producti
vidade non é tan alta, porque 
ise mesmo traballo pódeno fa
cer máis rentable noutros si
tios. 

Perente a saída do conflic
to, non hai .unha posición deli
mitada , tendo de canta. ade
mais, que a creación da Socie
dade Anóni ma Laboral. a pro
puxo o Ministerio perante as 
Cent rales Sindicales. 

«Como executivo, o proble
ma que vexo é a perda de 
tempo en tantas negociacións. 
En pri ncipio, non poido deci
dirme por ningunha das alter
nativas.· O importante é que 
·seña a máis rápida e viable. 
Pra min. o fallo atópase na ca
rencia de dec;isión e actuación 
que teñen os Sindicatos, as 
suas propostas non supoñen 
unh a clarificación nin do con
flicto nin da solución que se lle 

' pode ofrecer. Penso que o Go
berno tería que frenar as im
porta cións Favorecedoras dos 
monopolios e unha vez pecha
da a fá brica habería que leva¡ 
unha reestruetu ración da plan
t illa. Senda factible o medio 
de financiación o creta de 100 
millóns de ptas. a empresa. 

abriríase cun número reducido 
de t rabal ladores» . 

A REALIDADE 
DA PATRONAL 

A postura re,p l da empresa 
non permite dúbidas. A sua 
céntrase na impasibilidade, na 
indi ferencia. O xogo· que están 
a facer os empresarios perante 
a polít ica de importacións que 
leva o Goberno está moi clara. 
Compensalles con moito, pe
char as fábricas. adquiridos · 
unha serie de bens que can 
baixo do amparo dos bancos 
suizos, que 1'iarse nunha loita 
polos seus intereses, e aqueles 
que aínda lles preocupa «a 
rentf]b ilidade». é porque pen
san que poden seguir obtendo 
altos beneficios. O creta ofre
cido t iña que vir precedido ou 
ben .por un aval bancario ou 
ben por 11.mha hiipotieca sabor 
do p~triimorniio ¡personalll da fa-

. mma ... Pro p1erairnt,e·, as 111egati
vas. dos bancos,, a ú1nii.ca ¡pos i
bH1idade· ni1stie· 1llipo de· Socieda
des estab.a 1na pairti1cipadón 
idos traballll.adlores nun 5,0 % 
idas aocijións. Nembargam1tes, 
tampó111.11 1cc asegura1nía o pos.to 
de t1r:a11ba!llllo1 ... l!::ai 1q¡ue 'mesmG1 co 
cretc' lhlab,efi1.a 11U1~'h.ai1 1rn,e:strt1c.l111.11 -
rac1i ói1111 dl!lJll par.so1 1111a11L O pmceso 
sería : des¡p1o·ií.s, duin peche, no 
que todos 1i1rían ªº' ¡paro. esco-

menzaríase a traballar cun nú
mero reducido de obreiros, 
despois entrarían algúns máis 
que non supoñería, dende lo
go. o restablecemento nos 
seus pastos do total de ·em
pregados. E o seguro de de
sempr~go cobriría o 7 5 % da 
mitade do salario normal: xa 
que coa reducción de xornada 
os traballadores están cobran
do unh? parte do xornal base a 
traveso do paro. poisque a, 
empresa semente cotiza, nis
tre intre. por catro horas de 
luns a vernes. Por exemplo, en 
Confecciones Sotomayor. a 
paga sería do orde de 5.000 a 
7 .000 pesetas ao mes. Así 
qúe as únicas alter'nativas que 
se ofrecen son : ou regulación 
ou peche. Todas estas indus
t ri as, montadas en base á so
breesplotación da man de 
obra -personal femenino, 
trabal ladores simbióticos, 
etc.- reflexan. no caso gale
go, a i,mpotencia da patronal 
diante dun período de crisis a 
favor dos monopolios. e a gra
vedade a que a nivel social re
presentá o desmenbramento 
du n sector como o testil nun
ha nación dependente econó
mica mente como e a nqsa e 
cuia única realidade será a 
emigración e o paro. 

P E C HE O U 
REGULA CIO N 

O primeiro espediente de 
crisis plan.texouse ha i' seis me
ses, nunha época na que había 
que diseñar o most rar ía 
outono-inverno. e a suspen
sión de pagos cando xa se tiña 
que estar preparando _o do 
vran., perante e·sto. a única 
conclusión que se pode sacar 
é: a patronal quere o peche da 
fábrica . 

En xeral, a postura - de 
CCOO, UGT e USO. embebi
das palas negociacións, tam
pouco deixa prever a solución 
ao conflicto. Eles encargáron
se da obtención dos 100 mi
llóns. Sé!bendo que, a pesares 
de todo. é somentes unha saí
da momentánea que recor
tará os postas de traballo: e 
que a patronal aparece comó . 
un espectador alleo. Agora 
mesmo. non lle ven outra sai
da _que a Anónima Laboral ou, 
corno contrapartida, o peche 
definitivo en 15 días. 

CCOO négase a aceptar 
esta Sociedade, pro están a 
favor dos cartas para. asegurar 
os postas de traballo; o que xa 
non teñen claro é quen ou 
cómo se vai ut ilizar ese diñei
ro 

UGT e USO apoian a crea-

ción da Sociedade como única Arcade as traballadoras, ade
saída viable que implica com- mais de planchar, descargan 
prometer aos traballadores na caixas. empaquetan, facturan 
xestión da empresa . Pero que. e. hastra ao principio debían 
é!º mesmo tempo, non supón . !impar os ser\/icios. A falla de 
a estabiliqade dos trabal!ado- información e a edade son o 
res nos seus pastos. A postura factor psicolóxico que os pa
en discordia . asúmea a ING, tróns empregan prás suas 
que manifesta que soment.e ameazas. contando cunha boa 
queda o camiño da presión, vixilancia e control por si non ' 
movilizacións que obr.iguen ao facían súas as ameazas. con
Goberno a tomar medid~s que tando cunha boa vixilancia e 
mateñan os postos, xa que a control por si non facían a pro
contínua suspensión de pagos ducción, pela mala calidade, 
que están a facer os empresa- ·por si falas ou polo mal com
rios conleva a desaparición portamento. Entramentras, 
das empresas implicadas, que continúan sin cobrar as primas 
aumente o número de emi- e as pagas estraordinarias. 
grantes e que o desenrolo do E a gravedade do conflicto 
noso país siga estando condi- non consiste somente na posi
cionado por unha polítiGa co- ble perda dos pastos de tr¡:tba
lonial; amais de rexeitar a vía llo: a economía de Redondela, 
coxestionaria, ou seña que os " 
traballadores señan cómplices 
dunha falsa solución e enre
den en tentar amañar a Hcri
sis» da pat~onal. 

Nos comenzos con rapazas .. 
de 14 anos, cun tope de pro
ducción marcado · polos xefes, 
o contrato era por seis meses 
de proba, que se podía rachar 
senón se acadaba o másimo 
de actividade esixido. Hoxe, a 
maioría son mulleres que non 
teñen acceso ao traballo en 
ofidñas. Por exemplo. na de 

dos pequenos propietarios e 
das clases populares. depende 

' hoxe. en boa parte da pervi
vencia de «Rego)o». Temos 
aquí outro ' bou exemplo de 
como a patronal en Galicia 
adeprendeu do «Imperio» 
como acumular riqueza: un 
período corto. grandes benefi
cios e nulo interés pola defen
sa e pervivencia dunha activi· 
dade industrial cuia esistE;mcia 
non tén por qué .estar -nou
fras coordenadas- con~ena' 
da a morrer. 



O CONFL'ICTO DOS SEIS DIAS 
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UN :xo.GO PO• A 
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O luhs ·11 , armadores, comité do porto, c~~ntr9les 
unitarias e a DelegacLón de Traballo. che.garon. a un 
acordo conxunto, no Gpberno Civil. pra qu~ áflota do 
día/ saíra, xa, ab mar. Pero o que se tratou de aclarar, 

: .~. • 1 

antes de nada, nista. xuntanz'a, foi o asunto ·da 

Xa que ta_nto o presidente 
como a directiva supuxeron que 
era <<a millar solución». aínda que 
niste caso foran."tamén. per~udi 
cados os pequenos armadores 
que cantan cur.i ou con dous bar
cos. F?orque · eles, os potentados 
do mar. poden recurrir ao amarre. legalidade ,do comité 

1

de porto, qÚe era o qu_e estaba 
en. entredit-o, ~omposto polos tres Sindicatos (SPG, 
ÜGT e. C9misiól)S Mariñeiras) que se rieg.aban a _ · 
admitir a participación ao SGTM (ING) has conversas 
e do comité de traballadores do mar que ~e forr'nou :.. 
pra tratar do problema .dos 6 días. As posturas das 

-· xa que· a . sua economía síntese 
protexida pala f lota do Grand So-

' le. Non é o mesm0 ser propietario 
dun barco que traballa ao freco 
que 'ter varios barcos, ademais, 

· tres centrales sindicales perante a reivindicación dos 
seis días, centrouse por riba de todo, en que o único 
interlocutor válido era ese comité integrado por. eles: 

O día 2 de setembro celebrou
se na Casa do Mar unha asamblea 
na que se plantexou o descanso 
dos seis días e o seu disfrute, ao 
que tiñan dereito os mariñeiros 
asegún un Decreto do Ministerio 
de Traballo aparecido no ano 76 . 
Os traballadores do mar dispoñen 
dun día e medio libre á semana, 
que se pode acumular ou ser pa
gado polo armador. O SGTM pre
tendía clarexar esta normativa la
boral e que non fora utilizada po
los armadores e os seus intereses 
particulares. E é a partir desa can 
do. tanto Sind~catos como arma
dores e Delegación de traballa. in
troducen como punto radical de 
discordia o concepto de legalida
de. U ns queren saber con quen 
teñen que negociar e os outros 
afirman que o Comité de porto é o 
'único organismo . representat ivo 
dos traballadores, rexeitando dun 
xeito inapelable a participación do 
Sindicato Galega de Traballado
res do Mar nas conversas. 

O SILENCIO ADMINISTRA
TIVO 

O Xefe de Inspección. Vázquez 
Varela. díxonos: «0 comité de 
porto foi impugnado antes de que 
se celebraran as eleccións sindi
cales. pro a administración optou 
polo silencio administrativo. xa 
que pensabamos que elexir un de
legado por cada barco, asegún 

· dispón a «Ley de Relaciones La - . 
borales». sería bastante compli -

. cado. e a proposta negociada cos 
armadores. do SPG. UGT e Comi
sións semellounos o camiño máis 
viable». A impugnación fixoa o . 

SGTM-ING. xa que o Decreto de 
Eleccións non as contemple por · 
porto, senón por barco, e de feíto, 
en Vigo. non puideron realizalos, 
inda que sí 'na Coruña . 
«Referente aos descansos: a nor
mativa non está específicamente ' 
clara . A leí concédelles un día e 
medio cada semana ; se non se 
disfroitan. quedan duas posibili
dades. ou ben retr ibuilos en metá
lico ou acumulalos. A denuncia .do 
SGTM facía referencia a 1 6 casos 
concretos nos que se incumplía 
tal ordenanza. Entón. remesámos
lle un escrito ao Presidente da 
Asociación de Armadorés. sr. 
Freire. pra que ' cada un dos arma ~
dores dera constancia do acprdo 
tomado por el e a sua tripulación 
con respecto a eses días de des
canso. e que tiña que vir . ade
mais. firmado por cada un dos 
membros do seu barco» . 

OS GRANDES PAPAN AOS 
CATIYOS 

A paralización da flota . nos pri
meiros dias de setembro, tivo 
como consecuencia o peche por 
parte da patronal. ou seña , o lock
out sancionado pola lei «ante po: 
sibles brotes de violencia o inse
guridad laboral» que non se pro
duciu . 

Entre martes e mércoles da se
mana pasada, sal ron catro barcos. 
Xoves eran 20 os que estaban 
dispostos pra faenar: nembargan
tes. nunha xuntanza. dos armado
res decldese a paralización da ac
tividade, e a retención na Coman
dancia de Marina das cartillas e 
listas de tripulación . 

no Grand· Sale. que poden forne- · 
cer e encarecer o peixe no merca
do. Aínda que. asegún rumores 
que corren polo porto. habería ou
tro tipo de interés. como é a prima 
que o Goberno concede ao des-
guace dos barcos que teñen -máis 
de sete anos. Beneficioso, en defi
nitiva. pra aqueles armadores que 
éontán cun número elevado de 
bar-::os. 

A Asociación de · Armadores 
sirve como canle legal pra mani
pular du_n xeíto caciquil en -favor 
dos intereses dos directivos. Pe
rante a falla de · información, o 
desconoceme-nto da normativa la
boral e na· necesidade de contar 
cun econo_mato e que pequen9s 
armadores queren pra _unha <<Una
nimidade» das posturas. Ó que 
está claro e que pequenos arma-
dores queren saír ao mar, pro o 
que xa non está tan claro é quén 
toma as decisións ou quen 11.es di
cen quen poden negociar. 

UNHA PLATAFORMA 
PRA NEUTR.ALIZAR 

Por outra banda . a a.ctitude dos 
tres sindicatos unitarios está en 
manexar a legalidade. rexeitando 
a intervención do SGTM e xustifi
cando a sua postura cunha plata
forma reiv indicativa que. deica o 
conflicto dos seis días. ninguén 
conocía . Vense na obriga de su
liñar «que os armadores dÓ porto 
da Coruña sementes reconocen 
como auténticamente representa
tivo ao comité de porto e aos Sin- · 
dicatos que apoian. E pensan que 
a xusta reivindicación do descan
so dos 6 días soio podaremos 
conquerila si vai englobada coas 
outras nasas reivindicacións» . 

Nin os traballadores ni.n o 
SGTM negaban a importancia do 
convenio. pro os seis días de des~ 
canso entraba dentro dos seus 

· dereitos e a sua vixencia teórica 
viña dende o ano 1976. O plan
texamento real é conquerir dos 
armadores a soluc.ión dise. aspec
to parcial e despois de levar ao cabo 
as negociacións laborais en conxun
to. 

Entramentas. a situación dos 
mariñeiros nos barcos totalmente 
inxusta. Por exemplo, os armado-. 
res utilizaban o tempo de repara -

. ción como vacacións. cando se 
lles tiña que pagar. Nóminas e · 

,,. contratos sin cobrir reglamenta - . 
riamente. A seguridade e hixiene 
sin as mínimas condicións: ratas, 
cucarachas, moitas veces sin for~ 
necemento de auga potable, sin 
sábanas · pra dormir. Do xornal 
base descóntanlle a comida. a Se
guripade So~ial. a roupa de faen.a, 

. o ·rendemento de traballo. Ade
mais de que cada barco se rexe 
polos ·criterio_s particulmes do ar
mador. aproveitár:J-J~e do paro e 
demprego esisten~cl;; . 

AliOSA'lEBBA ./ 5 

crónica política 
Os armadores da Coruña que leñen bar

cos faenando no arrastre ao fresco, barcos 
«do día», estaban dende ahi tempo lora da lei, 
entr.e outras ra:zóns por incumplir a orde
nanza laboral que obriga a conceder 6 días 
de descanso ao mes eio: !~aballadores do 
mar. E os mariñeir.os decidiron efectivizar 
ese dereito, descansar. 6 días e despois vol
ver a traballar. E así foi en dous barcos. Pero 

. o resto da flota non saiu. E non o fixo porque 
os armadores retiveron as cartillas prov.o
éando o paro nas faenas. Esta declaració,n de 
<<lock-out» por parte da patronal tén como 
trasfondo conseguir primas ae aesguace 
pra os barcos máis vellos, regular as planti
llas e quedar con meno_. personal, podendo 
así adicar os barcos de Gran Sol -que son 
máls novos- á pesca ao día. 
OS ALÍADOS DO LOCK-OUT 

Un feíto a'nti-social desta natureza. somente se pode es
plicar dende unha.s coordenadas de .actuación típicamente 
coloniz · 'rá, exemplo do «capitalismo salvaxe». protago
nizado. neste éaso. xa non polos monopolios senón pola pro
pia burguesía intermediaria. que. chega a estremos tal.es 
como a destrucción física dos productos estraídos do mar: 
quéima de varias toneladas de peixe fresco pra represaliar 
aos dous únicos barcos que rcimperon o lock-out. 

Pero ·os armadores non están soios. Cantan coa conni
vencia tantO das institucións - delegación de Traballo
como do mesmo Gobernador ¿cómo se pode interpretar. se- . 
nón. o feíto de que este señor andivera polo peirao du'rante 
os días de descanso preocupado porque non se traballase. 
pero non apa rece agora pra coaccionar aos armadores de 
cara a que non bloquen o dereito ao traballo. en función es-

. elusiva dos seus intereses antisociais? E tampouco falla o 
apoio práctico das .centrales sindicales españolas 
POLITICA DE TRASLADOS 

As diverxencias lóxicas entre a posición da ING no con
flicto d0s traslados forzosos de mestres galegas fora do país, 
que o situa na defensa do dereito a traballar na propia terra, 
denunciar a-emigración por vía institucional. e esixir ademais 
que se d!=!a cobertura ás necesidades de escolarizac ión e as 
posturás das sindicáles de ámbito estatal .....:....CC.00 .. CSUT -
que utilizan éomo único argumento base a última das razóns, 
está no -orixe da actuación destas últimas· na manifestación 
celebrada o pa~ado sábado en Santiago, feíto que a central 
galega clarexaría por medio dun comunicado nos seguintes 
termos: · • 

«A manifestación estaba plantexada ~e cara a presionar 
pra que o Sr. Vallés se presentara a negociar en Galicia ... na 
elaboración dun comunicado anterior á manifestación. e que 
se lerla ao r~mate, a ING plantexaba como feíto fundamental ' 
a necesidade de denunciar .ao Ministerio como executor di
recto da polltica gubernamental que negaba aos mestres ga
legas o dereito a traballar na propia terra. Perante a falta de 
acordo, a ING negouse a firmar un comunicado como comi
sión negociadora onde aparecese. CC.00 .. xa que esta cen
tral boicoteara sisteméticam·ente os acordes. O representan-
te da ING reservouse o dereito a clarexar públicamente a 
nosa postura e ninguén na comisión negocia.dora dixo nada 
en contra». 
A MANIPULACION 

No intre de falar, a ING topouse con que o coche da 
megafonía estaba pechado e algunhas forzas da comisión 
prohibíanlle a intervención _ao noso representante. actitude 
intolerable. sobre todo cando habí~ 'fondas · razóns de di-
verxencia que facían imprescindible a clarificación diante dos 
afectados e da opinión pública en xeral ... » " 

En definitiva, as posicións nacionalistas son as únicas 
que van máis alá dünha solución técnica _:que o Ministerio 
por causas politicas tampouco está disposto a executar-. 
enmarcando este conflict9 nunha faciana méis do colonialis
mo: negar o dereito ao traballo no propio pals. 
A DIADA _·_ 

· Ñon foi a <<Diada» catalana aquela manifestación multi
tudinaria do ano pasado. O millón e medio de persoas que 1 

participou na celebración do ano 1.977 quedou reducido. a ' 
pouco m·áis de cen mil asistentes. O pobo catalán, que en ' 
principio respaldaba as aíternativas autonómicas detendidas 
pola burguesía. está un tanto defraudado da inoperante {<Ge
nefalitat». que responde única e esclusivameni:e ci és i:ratexia . 
do goberno español. O «Estatuto nacional». qtfü r.c..n ha i 
moito pudo espertar a adhesión dun difuso sentimento cata ~ ' 
lanista . albíscase inviable n,esa constitución que vai reducir 
os dereitos. nacionais a meras rexionalizacións admmistrati
vas. 

Non deixa de ser clarexador, neste contesto pol ' tico, que 
as posturas independentistas ganaran terreo rias moviliza
cións do día nacional de Catalunya. A co'ncentración que tivo 
lugar no « Fossar de les Moreres» o 1 O de Setembro. prota
gonizada por aquel es partidos que defenden ·a soberanía ca-

. talana frente ao fraude autonomista, representan urr avante 
cualitativo no movemento de liberación de Cataluriya. Os 
trinta mil concentrados na Plaza de Santa Ana tripl'icaron o . 
número de participantes na movilización patriótica de fai un l ano. Se algo semella deixar claro a «Diada» do 78 é que as 
alternativas autonomistas perden forza en favor das posturas 
políticas cfue·defenden a soberanía~· independencia nacional. 



NACIONAL 
A <<pirateriía legal>>. 
a que estamos sometidos 
os tráballadores\ galeg1os ... 
na mariña meréante. eslranxeira 

MARIAEIRO XOSE MONTENEGRO 
MJS Rudolf Kur21: Arxel a.7,.79 

As condicións no mar, por parte dos galegas, homes 
que son 'doblemente emigrantes, é un tema que 
sempre estivo no naso pensamento. aínda que non 
fixeram.os nada ao respecto, pero dada a nasa ·::~v,-,. .. .. . . 
situación no «país», máis aínda dende que firmaron 
en Madrid .º «Pacto da Moncloa», que é pra as 
regulacións de plantillas e o' desmprego masivo o que 
aproveitan os· armadores e máis a sua «mafia». para 
reclutar .man de obra que traballe a baixo salario. · 
A mafia que os armadores tenén nos portas e máis 
nas cidades importantes, pocie1nos po1ier como 
i0'1'.emplo unha na nasa na·ción. que tén a central en 

Jntiago de Compostela, e se ·chama <(Comerciál 
Marítima de Finisterre» trafican con nós como si 
fóramos escravos. 

A grande paradoxa da era 
tenolóxica é o home atrapado 
por unha especie de novo es
cravismo. a máquina do xlgan
tesco industrial, a despersona
lizació n. a aceleración do pro
ceso de cambeo a o mercena
rio científico e militar, a recluta 
·do cerebro e, en fin, canto se 
identifica cúnha espiral deshu
manizante. que é a fonte .de 
conflictos socia is cada vez . 
máis esplosivos. 

No caso dos traballadores 
do mar emigrados, é unha de
mostración máis do ciclón que 
está provocando · esta estor
sión do individuo pola máqui
na. 

OS PABELLONS 
DE TOLERANCIA 

A esistencia de centos de 
barcos con pabellón de tole
rancia. case sempre matricula
dos en países como Liberia. 
Panamá, Mónaco. etc .. ou de 
países pou.co desenrolados 
onde as multinacionais aban
deiran· flotas mercantes como 
sociedades mistas, están dan
dó lugar a episodio~ dramáti
cos no ecolóxico, no económi-· 
co e no humano: un exe'mplo 
non moi lonxano é o caso do 
Amoco-Cádiz. o s1;1perpetrolei
ro que a.rruinou a costa breto
na a creou un conflicto de · 
carácter internacional. 

Este xigante dos nasos ma- · 
res resulta que levaba unha 
tripulación reclutada en condi
cións que nos se axustan á re
glamentación . internacional 
sobre da materia, polo qu o ar
mador está en apuros coas 
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corr.pañías de seguros, que 
non aceptan responsabiliza rse 
das indemnizacióps. e os ma
riñeiros, oficalidade e outros 
contratados; en resume de 
contas os traballadores do mar 
son os únicos per:xudicados 
diante dun conflicto deste ti
po. 

Estamos diante dunha «pi~ 
ratería legal», porque tamén 
no mar como en países indus
triais ·se está a abus.ar de de-
;emprego e da fame pra con

tratar a un precio e pagar.a ou
tro ás tripulacións, co que se 
bulran as disposicións de or
ganizacións como ~ o BIT. 
Buró lnterna<r:ional do Traballo 
de Généve. 

f\.lembargantes, como en 
outrns moitas cuestións na 
que aigúns países fan da sua 
capa un saio, pesie a que a 
Convención a acept aron a 
maioría dos estados compren-

. didos. como Liberia. que espi
den pabellón de tolerancia. 
quedan aínda. estas nacións . 
que se prestan o xogo das 
multinacionais e permiten 
abandeirar barcos sometidos a 

. aquela convención. E trátase 
nada máis nin nada menos 
que do 2 5 por cen do to.ne laxe 
mundial na mariña mercante. 

DESEMBARCANTE NUN 
PORTO LONXANO 

Esplotándose o desempre
go. enrólanse e despídense tri
pulacións de maneira capri
chosa, ·desaparecen · mariñei-

ros que se desembarcaron en 
partos lonxanos o da sua terra. 
e a. ninguén se lle pode recla
mar- nada, pois navegamos en 
verdadeiros «barcos pirata» . 
Esíxesennos tarefas arbitrais e · 
ás veces peligrosas prá nosa 
seguridade e libertada. e en 
fin. practícase o que no mar se 
pode cham·ar tráfico de carne 
mariñeira. e. ademais. o que 
podemos esquecer e que en 
cada barco destas bandeiras 
piratas a maioria do personal 
subalterno somos galegos. 
Nos arquivos do B.l.T . de Gé
néve esisten unha marea de 
probas do trato que- recibimos 
os «mercenarios do marn e 
dos contratos, qe moitas ve
ces consiste en doce líneas. en · 
vez dun documento laboral no 
que se recollan os nosos derei
tos. 

gamos a conclusión de que 
non pode ser outro que o ca
pitán en complot cos provee
dores. e mentras que el lle 
saca proveito económico. nós 
pasamos fame, e pra máis col
mo ameaza ao cociñeiro con 
despedilo si non fai millor co
mida. 
_ Respecto da asistencia sa
nitaria. tamén podo citar o 
caso dun . compañeiro que é 
chileno. que lle teñen feito un
has franfusión de sangre. pro 
coa disculpa de que estamos 
en Arxelia e que non hai bos 
médicos, o home está sufrindo 
hastra que aburra e pida a 
conta; así. tén que poñela do 
seu peto, e poido citar moitos 
casos maís. pero pra darse 
unha pequena idea penso que 
xa chega. 

<<EPIDEMIA 
Os armadores. valéndose A BORDO» 

da complicidade . . evitan ins-
peccións ao chegar o barco a Cando se produce un motln 
porto. co que se dan casos de ou folga a, bordo destes mer
mariñeiros que non cobran du- cantes~ o capitán comunlcalle 
rante meses. no que non se ao axente da compañia que 
nos alimenta com~nentemen- esiste epidemia a bordo, co 
te ou non recibimos asistencia . que se descarga no porto sin 
sanitaria cando nos fai falla; permitirlle aos mariñeiros 
como exemplo apalpable podo baixar a terra: en canto as ins· 
citar . o dun' barco que se cha- peccións sanitarias. Policiais ou 
ma «Rudolf Kurz» ·con bandei- aduaneiras. en moitos paises 
ra panameña. No que respecta chega con practicar o «siste
á alimentación. 0 cociñéiro, ma do sdbre» pra espedir cer
que é galego. non pode darnos tificació~s inocentes. e o mes
abondo porque non tén víve- mo aco~tece coa documenta
res. e entón preguntámonos ción dos enrolados. pra o que 
¿quén é o responsable? e che- os axentes das compañ'Ías 

sempre teñen preparados do-
..----• cumentos falsos: podo citar 

dous exemplos do barco onde 
1 etJ traballo, no que ,O primeiro 
oficial de p'onte. que é un ru
mano esiliado en España, e 
máis o segundo oficial de má-
quinas. que é un · mal galega, 
pois estes señores. como sem
pre foron uns pelotas do Sr. 
axente da compañía en San-

; tiago, pois están de oficiais sin 
que ningún dos dous o seña, e 
como : est.es cdous casos · hai a 
centos. somente fai falla ser 
pelotas. '· 

6 / A ROSA TEB.BA 

XA NON LLES 
SERVIMOS 
E certo que acordes como o 
de Ceilán entre países asiáti
cos están propoñendo un pou
co de orde nesta nova faciana 
da escravitude do traballador, 
pero aínda hai mercantes a 
centos que siguen practicando 
a recluta ilegal : deica agora 
estábano f acendo connoscos, 
os galegos. pero agora nós xa 
non lle servimos porque xa 
despertamos un pouco do 
noso longo sono. e entón unha 
das faenas que nos fan pra 
que nos larguemos e pra que 
paguemos nós o viaxe, é a se
guinte. ao menos no Rudolf 
Kurz . Cando embarcabamos. 
dábannos unha cantidade 
grande de horas estras que 
nós non traballabamos, coas 
que viñamos quitando un sala
rio inda ben bó. pero así que 
nós empezamos a negarnos a 
facer estes traballos, eles em
pezaron quitando horas estras. 
e entón. como o salario base é 
pouco. o único que nos queda 
é collar as maletas e voltar prá 
terra . pero asi que un pide a 
conta. xa tén o relevo esperan.: 
do. pero xa non galego. senón 
que agora reclutan personal 
doutros países esplotados 
polo imperialismo que traba
llan por menos cartos que nós, 
como filipinos. chilen~s ou ca
boverdeanos. 

A corrupción de suministro 
de carne mariñeira aos arma
dores sin escrúpulos é un dos 
fenómenos que máis vai cos
tar red4cir, porque a mafia da 
mariña mercante está nas 
máns de poderosas organiza
cións financieras interna.cio
nais. 

Perante esta emigración 
forzada · a estes abusos por 
parte das empresas. ·a nós. os 
máriñeiros galegos que traba
llamos na mariña mercante, a 
única alternativa que nos que
da e a de loitar pra facer unha 
mariña mercante «Galega» . 
pero antes tiai que facer unha 
Galicia Ceibe de esplotadores,. 

, 
• • 
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Son mo1tas as horas de traballo e mo1to o entusiasmo pero 
pra él -que tala de raza e utiliza un lirismo desusual , propio 

da adoescencia do galeguismo-, _ Galicia pode ser unha 
nación e ao mesmo tempo unha rexión; pra el, a burguesí~ 
intermediaria -que moitos din que é quen o manipula na 

Coruña- non tén . porque non .sentir como propia a cultura 
popular; pra el, a autonomía ~"'~oa e, pala contra, Galicia pon 

dunha familia oopular e a sua única 
· preocupación seria fc\i sempre o Ballet Gallego, un Ballet que 
foi bailando e ·sacando diñeiro da fundación Barrié ou agora 
da Diputación da Coruña e tamén actuando pra eles, ao millar 
máis do que quixeran. Cando fala, reprodúcese un gran 
voluntarismo, moito aloumiño cara si mesmo e, tamén. todas 
as contradiccións de ser membro -quéirase ou_ non- dun 
país negado e tentar ·solucionar a nivel personal a papeleta 
que esto implica. 

1. está prepárada pra autogernarse ... : 
~osé l\'1anuel Rey de Viana provén 

REY DEVIANA 
ir bailando ao sQn que tocan 

A Rey de Viana conó
ceselle a nivel público 
polo Ballet G~Hego ¿cán
do empezo_u a preocu
parse polo baile? 

Dende moi · pequeno. tería 8 
anos. Non era unha vocación defi
nida , pero sí unha vocación artísti· 
ca . Traballei e eduqueime na Es
cola Municipal de Dusseldorf. en 
Aleman ia. Són orfo. quedei cunha 
tutoría e o meu tutor mandoume 
estudar alá . Meu pai tiña un co
mercio de sastrería e pañería.a 
miña estracción é popular, nacín 
na Avenida de Buenos Aires. de 
Ourense . número 50 . 

Sí, e por exemplo, en 
Ourense vos.tede tén un 
público máis popular 
que na Coruña. 

Na Coruña non é que o pobo 
non esteña arraigado nas suas 
raíces . pero Coruña de1xase arras
trar. ás veces. por certa apatía 
- inda que eu me sinta tamén un 
pouco ou un moito coruñés-, 
pero aquí faise unha política su
perficial das causas. anque non 
considero ao pobo responsable 
deste feito. eu vino vibrar na plaza 
de Tauros. no Pabellón de Depor
tes ... quizabes outros estamentos 
nin cheguen a sentir tanto o baile 
por esa notable superficialidade e 
a propia cidade esté a perder moi
tas causas importantes por esa 
deixadez dos homes que a rixeñ . 

Por qué se decldlu a 
formar o Ballet Gallego? 

Son un home ao que a vida lle 
deu moitos paus e fíxome sufrir 
moito .. . desquicioume durante al 
gúns anos e cando me decidín 
polo do Ballet Gallego foi un intre 
no que semella que me volvín ato 
par e abraceime a el como si tora 
a miña salvac ión. Eu vivía. prácti 
camente. do que me deixaran os 
meus pais e con bastante decep 
ción . sin ganas de facer nada . Un 
bon dfa instaleime na Coruña e 
empecei a traballar . 

Naquel entón, e ven
cellado ao lllallet, levou 
adlante unha chea de 
pescudas. 

Sí, investi!=Jue'i dende os traxes 
é música . investiguei a orixe dos 
nasos bailes e tamén costumes. 
tradicións. o que é o espiritu da 
nasa raza gale\;lª· cousas és veces 
adormecidas ou mesmo desapa
recidas. Foi unha laboura perso
nal, sin ningún tipo de subven
ción. e o Ballet estivo así 22 anos. 
A primeira actuación foi no 1955. 
despois de 6 anos de traballo a 
porta pechada. Cada paso que 
daba na investigación -había al
gun.ha boa estrela que me se
guía ... - era unha sorpresa. Eu 
estudei o que puiden a nasa histo
ria, a nasa tradición, sabía que era 
grande pero a cada momento se 
me demostraba que era moito 
m'éis grande do que eu coidaba. 

¿Entende que a millór 
cultura que temas é a ga
lega? 

Sí. e aínda esté todo por facer. 
Estivemos dormidos. Agora todo 

o' mundo ergue a sua bandeira .de 
galeguismo pero hai dez. quince. 
vinte anos ¿quen a erguía? ¿por 
qué estivemos tanto tempo dor
midos? Ternos o diamante bruto. 
a grandeza da nosa historia. pero_ 
somos nós os que ternos que puli
la. os que ternos que contribuir a 
sua grandeza ... creo que non cpn
seguimos aínda a unión anímica 
de todos os galegas. pero a gran
deza de Galicia coido que está 
nas mans e nos corazóns dos ga
legas. 

Posteriormente o Ba
llet pasou á Diputación. 

Pasou és mans da Diputación 
porque eu. despois de tres anos 

de cavilar no que podía acontecer 
coa miña obra si eu chegara a fal
tar. decidín que o millar futuro se
ría donarlla a unha institución que 
puidera garantizar. dalgún xeito. a 
sua supervivencia. No 71 doneille 
a Diputación todo o ballet con to
dos os seus bens materiais. valo
rados en 12 millóns de pesetas. e 
espiritua is. 

Pero a Diputación fai
no actuar dacordo ca 
que lle interesa, ceas, 
congresos ¿non se enfe
rruxou .-, Ballet Gallego 
mesmo no aspecto da in
vestigación? 

!mas compaxinando a nasa la
boura como podemos ... fállanos 
independencia . poder ter un ver
dadeiro centro de promoción . 
pero a investigación non rematou ; 
ademais, unha obra coreográfica 
non se alimenta somentes dela. 
despois ven o estudo .. . na música 
non rematamos en Rodrigo de 
Santiago - como dixeches-. el 
colaborou conmigo e as portas 
estiveron abertas pra todos. e 
houbo moita xente que me indi
cou onde topar vestuarios. o orixe 
dunha danza .. . 

Penso que loi en Avila 
onde Rey de Viana tomou 
un ha posición, e nos car
teles que anunciaban as 
actuacións mandou 
poñer Ballet Nacional Ga
llego; en troque, acó chá
mase «Ballet Regional». 

Eu penso que Galicia é unha 
nación. dígoo sinceramente, sin 

politizar a definición. Chamarlle . 
rexional non me ofende. pois Gali
cia é unha nación e tamén unha 
rex1ón de España (7) pero chamar
lle Ballet Nacional é precisamente 
pra erguer a bandeira da grandeza 
de Galicia .. . non se lle chama así 
porque hoxe as causas que pode
ríamos anomear oficiais ... eu non 
teño independencia. o ballet xa 
non é de Rey de \liana inda que· 
leve o seu nome. o propietario do 
Ballet é hoxe a Diputación· da Co
ruña. pero dígoo e non me recato, 
que iran ou non. é o Ballet Nacio
na l de Galicia. 

Esa posición vén abri
gada por unha forte gale
guización da nasa socie
dade? 

A galeguización é grande e te
rnos que arrimar o lombo todos 

pra levala méis adiante. que inda 
hai moitas lagoas e o propio Ba
llet non está ao marxe porque. ao 
fin. foi decindo a importancia que 

· tén ser galegas. 
Hai bailes nos que se 

ve lisícamente o legado 
popular e bailes máis so

' listicados, como o das 
liandeiras, o das pombas 
'¿qué senso tén este ou
tro tipo de espresión? · 

A arte popular non pode con-
formarse con ser unha arte de 

rueiro: cando se pretende do po
pular facer un mensaxe universal 
hai qu8 culturizalo. Estes outros 
bui'. t: • ;., : ·se· ' ' base de técnica 
<:i :;;- . ~ _¡ ·: .1 ·1 aspresión poP.ular, é 
~.ir: 1'1 <. 1 .• · i~n 0!'•i0 polo que o arte po
pular se convirt~ en universal e, o 

artística. senón do mesu espíritu , 
da miña galeguidade. NC:Írrr-.al~ 
mente chegan un pouco ausentes 

.referente a Galicia e sí. . sempre 
, predominaron os que proveñen da 

clase elevada. pero tamén alter
naba xente de baixa estracción. 
non hai diferenciación. Nos tem-

. pos dos primeiros desplaza men
tas empéñábame hastra as cellas, 
aguantábase un sacando cartas 
por onde podía. sempre ·pensando 

, que se facía unha obra que ben 
merecía a pena. 

Vostede 
políticamente ... 

Eu non són político. non teño 
política. eu són un artista. eu són 

un gale-go. eu sinto a miña terra e 
es2 .é a miña paixón. 

E ~s problemas que 
agora tén a sua terra no 
mar, no agro, no ensino 
¿qué é o que máis lle 
preocupa? 

A xusticia ' ~o naso pobo. sin 
prendementos. e o noso país da

' ría un grande paso. 

público popular comunícase moi
to con él. Por outra banda, no 
campo da divulgación, os medios 
de comunicación, especialmente 
a TV, terían a abrigar de faeer cul
tura. de reflexar os verdadeiros 
valores dun pobo. estar ao servi
cio do pobo. 

E a nivel concreto que 
é o Ballet, ' os que o com
poñen están vencellados 
a nosa realidade e por 
qué 'son, ou loron nun 
tempo, das clases domi
nantes? 

O Ballet tén 60 titulares. beca
dos pala Diputación . e 200 
alumnos. Hai seis horns ao día de 
ensaio e eu trato de empapalos 
non somentes da ·miña sabencia 

Ao millar tiñan que ro
dar mollas cabezas. 

Moitas. sen dubida. e a respon
sabilidade está senda nasa. Si 

nos atropellan é porque nós o 
consentimos. 

¿Qué gulalro tén hoxe 
o Ballet? 

Pretender ser fidel ao naso es-
píritu e á nasa raza , ·pero hai 

moitos problemas. tiven e teño 
que loitar moito aínda . Hoxe a 
obra do Ballet Gallego é impor
tante no mundo- e topamos coa 
guerra de guerrillas do mundo da 
arte. que se quere chegar pala 
acomodación dos amigos. por feí
tos de cama. e nos pretendemos 
chegar sin rebaixarse e sin traicio
narnos. Cando unha institución 
artística reconocida e contrastada 
intenacionalmente ' necesita apoio 
non moral. senón económico, en
tón crese que a inversión é un 
luxo. Uí)ha perda de cartas. pero 
está esperimentando en lugares 
como a u·RSS ou os EEUU que os 
cartos. invertidos en cultura e ar
te. dan méis rendemento que na 
industria. 

Vostede estase espre
sando en galego pero en 
público laino en español. 

Vouche decir. atopas. moi pou-
ca xente predisposta a talar gale

ga -e esto é unha causa que me 
indigna e me asoballa-. Eu fago. 
ao millar. o saúdo en galega e 
contéstanme en castelán e claro , 
por educación . teñó que seguir .. 
senón paréceme que estou talan
do cun estranxeiro. pero ternos 
que prodigarnos un pouco máis. 
Podíache contar anécdotas de 
cheqar a un comercio . pedir un
pano. quedárseme mirando como 
quen ¿e éste de onde é? e claro, 
como me conocen . creen que é un 
snobismo. Non é un snobismo. é 
unha maneira de poñer en prácti
ca a nosa lingoa. unha identidade 
que ternos ... 

M. LEDO 
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RACIONAL 
SAN ANDRES DE TEIXIDO 

<<Vai de morto 
o que non vai de vivo>> 

A serra da Capelada, a .poucos kilómetros de 
Ortigueira , onde se poden atopar a!gunhas das 
!aradas de cabalos salvaxes que viven aínda ce ibes no 
nosó país., é o asentamento dun rito panteísta 
celebrado como festa maior o día 8 de setembro, inda 
que cada vernes, ao longo do ano, pode.n chegar as 

0 re;x e 

x~ntes pra facer a ofrenda. · · 

A esistenci a dunha trabe de e velahí, quizabes, a significación 
magnetita que atravesa as mon- da escada -pola que, asegún 

' tañas, inflúe no estado físico, pro- din, o S. Andrés sub iu ao ceo-, 
ducindo certa falla de alento, que, vencellando a v.ida co «sobrena-
xunto coa elevada presión -esta- tura!» . coa marte. 
mas a 200 metros sobre do niv~I A !rnda mái s común sobre do 
do mar-, abondan pra aporta r S. Andrés - unha das. poucas ro
unha migalla da atmó.sfera axeita - merías de ofrendas compleamen
'a pra festa dos ex-votos. te festivas e nón curativas que hai 

Xa dende .a Edade Media, San- no noso país- din qué por-aque
tiago de Compostela, Fisterra e les lugares iban Cristo e S . Pedro 
San Andrés de Feixido conságra- paseando e pedíndolle ao . ceo 
se coino os centros pri nt;ipais de unha puca auga. Entón a auga 
peregrinaxe. sobranceando o de- non veu, pero caiulles unha m¡:izá 
rradeiro pa la sua fasquía pagana. que, ao abri la , trag uía a S. Andrés 
froito dunha crist ian ización 'tardía, no medio. O santo reivindicou alí . 
que apenas se pode agachar mesmo ser patrón de algo -xa 

· bai xo dunha caí da superficial as que San Pedro e os outros após-
raigañas panteístas tradicionais. tolos tamén o eran- e Cristo 

As difíciles comunicacións á concedeulle o patronazgo de 
serra e ao correla tivo illamento Teixido. Aínda· así. S. Andrés vol 
débeselle en grande medida a veuse queixar pbrque os peregri
pervivencia deste culto ancestral. nos iban todos a Compostela e 

O altar do santo descélnsa so- n1;:>n á ermida da Capelada, e Cris
bre dunha ara romana e os ele- to díxolle: sí. pero alá van os vi
. mentas de. maior simboloxía que vos. e ao S. Andrés vai de mor.to o 
interveñen no ritual son· o Pan, a que non vai de vivo>>. E entón, as 
Auga, a Ped'ra e a· Herba, todos ánimas van ao S. Andrés en forma 
eles ligados á esistencia material de lagarto, ou· serpe , é ·nunca en 
do home en relac ión á natureza. ningú'n sit io foron ta.n respet ados 
O RITUAL PANTEISTA estes reptiles . 

Ca pan fabrícanse os ex-\(otos A o'utra faciana da romería 
ou misterios que sirven de ofrer- .ofrécena as mulleres, que senta
da, com.enentemente afeixados das nos bala.dos ca.as· cestas 
en «ramilletes» formados con 5 cheas "de figuriñas, herba ~ rosca 
pezas fundamentais: o peixe, ª do sRnto .ou retablos, vanlle ven
pomba, a barca, a escada e a her- dende todo o que poden aos asis
ba de namorar. E á auga ríndelle tentes. Non falla tampouco a in
homenaxe os peregrinos, despois dustria litúrxica que agrama á 
da ofrenda das f iguriñas na M isa sombra do Santo e as merendas E1 

do Santo, deitando fa ragu llas de . orquestas de rigor. «Antes levaba 
pan na fonte dos tres canos, coa días chegar aquí, víñase a pé, a 

. esperanza de que non afonden, xente col lía oousada e dáballe 
porque, si esto acontece. quer de- vida á parroquia . . Agora veñen en 
cir que o rito está mal feito e ha- coche. marchan no día e, dende 
berá que repet ir a romería. De se- que se f ixo 0 acceso, 0 camiño ve
guido, os participantes terán que llo está coberto palas toxeiras», 
beber un grolo de auga nos tres comentábanos un veciño, pesaro
surtidores sucesivamente, coidan- so pala perda deste beneficio que 
do de non tocar os canos. traguía a romería neutros tempos 

No camiño cara Teixido, cada e que hoxe se reduce á venda de 
peregrino deitará unha pedra nos recordos. 
milladoiros, e tampouco falla a re- Entre as xentes que acoden ao 
ferenc ia á fecundidade, espresada s. Andrés de Teixido, cóntanse 
na Herba de Namorar, planta ano-. aqueles que 0 tan · aguilloados 
meada «clavelina ·de mar» que poi a curiosidade, ben sociolóxica, 
medra ao pe . das laxes da be ira- ben antropolóxica, ben doutro ti
mar. po : o público popular que fai as 

Outros elementos que van apa - ofrendas e 0 ritual. e a grea turísti
recendo no S. Andrés teñen ta- ca. que· cai por alí pra .ver, sin ente-
mén o seu vencell0 coa lenda. rarse a fondo de nada. E no medio 
Así. a barca de pedra que, asegún dos crentes afervoados ou dos 
dí, trouxo os restos de S. Andrés, 
é un elemento común ás versións 
tradicionais da predicación en Ga 
licia ; por eso tamén Santiago, por 
exemplo. baixou deica Padrón 
nunha barca de Pedra. Neste ca 
so, ademais, un penedo do medio 
do mar chámase, precisamente, 
«a barca de pedra» . 
AS ANIMAS EN FORMA DE 
LAGARTO 

As veces, despois da Misa, os 
asistentes baixan deica o mar, un 
mar pechado por acantalidados, 
onde se ubica a Punta Herbeira, 
lugar ben conocido pra os ma-

. riñ,eiros polos ·Iiscos de naufraxio, 

sinxelamente curiosos, o cura 
abrangue cunha aliada distante a 
famosa romería, cecais matinan
do no aspecto lucrativo do asun
to. aínda que no lugar se fale que . 
·tén habido · curas que remataron 
mergullándose de cheo no ritua l e 
acreditando no senso do panteís
mo. 

E así. no S. Andrés de Teixido 
topamos cun fenómeno peculiar 
de fonda ra igañ.a histórica e pro
blemática interpretación cultural 
hoxe, onde siguen tendo vixencia 
e poder o Pan·, a Auga, a Herba. a 
Pedra . 

Represión 
sóbre·,dos rneslres 

Porque ·son ga legos, os mes
tres tei')en dereito a traballar no 
se-U propio país e porque é es
páñol. o Ministerio de Educación 
e Cencia nin siquer se presenta a 
negociar o conflicto que se deriva 
dos traslados forzosos do perso
na! docente fara de Ga!icia . Xa fo
ron moitas as movilizacións de 
presión e denuncia da política mi
nisterial. e por último un telegra-

. ma no Ministerio anuhcia'ndo un 
peche indefinido, a comenzar o 
luns, na delegación de Educación 
·e Ciencia da Coruña. pra esixir a 
.presencia en Galicia do Director r.n 
Xeral de persona!. Sr. Vallés; de- ::5 
nantes do día 15 de setembro tal ui 
e como, por outra banda, o devan-

1 
co 

dita señor ti f1 a prometido. Pero á u..: 

r 

l· 

úni.ca resposta veu do Goberno que füo valéndosedas porras. 
Civi l da Coruña. mandando á Pol i- Por ·outra banda, os mestres 
cía Armada a desaloxar aos pe-. están decididos a non to mar pe-
chados .. entre 80 e 100, causa sesión e tentarán levar adiante 

'autra serie - de medidas, como 
unha folga en EX!3 e o bloqueo de 
actas, según xa informamos no 
seu día. 

, :· 
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NACIONAL A BOSA T.lll1\A ! ·g 

CONTAMINACION NO MAR: 
AS AUGAS RESIDUAIS 

Se a contaminación nas augas do naso litoral está pro
ducida fundamentalmente por sustancias derramadas po
los trnnsportes marítimos («Urquiola». «Erkowit» . «Poly 
Commandern ... etc.), e polos verquidos das· i_ndustrias de 
fl nclave («Celu losas», «Patrolibern , .. etc.). esisten outras 
a9res1óns do medio litoral, que non por menos conoci
rléls. ·teñen menos importancia. entre elas. a contamina
c.1ó n producida palas aguas residuais. 

A maioría das cidades e pobos ribeiráns, descargan ao 
rnar as augas residuais brutas. e mesmo ven con des
¡rn~ ocupación as consecuencias que ista práctica trai de 
sP.u . Si en tempos pasados isto podía tolerarse. porque a 
poboación e a industria non estaban tan concentradas. 
hoxendía as cidades. vilas ... etc .. non poden nin deben eli
minar as aguas residuais sin un tratamento previo, pasto 
qu<~ . doutro xeito. non tratalos produce efectos desagra
dables e contaminación nas rías e zona litoral. Sirvan 
r. omo exemplo os análisis feitos sobre de mostras das 
prn1as do litoral de Coruña no derradeiro ano. dos que re
su lta· que a maioría das suas praias estaban contamina
cléls por xermes que proviñan do verquido directo, sin tra-

. tamento previo. das augas residuais ao mar. Exemplos . 
sP.mel lantes atoparíamolos ao longo de todo o litoral ga
lega. 

Vexamos primeiramente que son as augas residuais e 
nor qué son perKudiciais pra flora e a fauna do mar e 
mesmo pra o home. · 

Enténdese por augas residuais o conxunto de augas 
utilizadas por unha comunidade e que está formado por: 
99 .9 % de agua e 0 .02-0.03 % de sólidos en suspensión e 
substancias disoltas de naturaleza orgánica e inorgánica. 
que proceden .fundamentalmente de: a) residuos indus
triais verquidos ás augas, como ácidos. aceites. grasas. 
xabrón. hidratos de carbono. productos químicos. metais 
pesados ... etc .. ou ben proceden de b) desfeitos e resi
duos domésticos que arrastra a agua como deterxentes 
sin téticos . agua de limpeza. residuos fecai~. xermes pa
tóxenos. plásticos.:. etc. A naturaleza de cada un destes 
ao desenrolo verquidos ás aguas vai afectar n~gativamente 
ca desenrolo da vida no mar, pois cada un. á sua maneira, 
vai provocar a roturá do equilibrio ecolóxico marino e. xa 
que logo. contaminación, ou o que é o mesmo contrbúen 
ao ?.snáquizamento da vida nas nasas rías e mar litoral · a 
consecuencia é a parda dunha das maiores riquezas natu
rais galegas. 

F1xémonos agora nalgún distes productos : 
-Os deterxentes sintéticos. son moi comúns nas au

gas residuais e fan disminuir o fitoplancton marino. (.;orno 
sabemos. o fitoplancton é ºa base da cadea alimenticia do 
m<ir. do mesmo xeito que o zooplancton é o alimento dos 
peixes pequenos; si disminúe o fitoplancton mariño, vai 
provocar tamén un descenso na poboación de peixes. Por 
outro lado. os deterxentes son moi resistentes a degrada
ción polos microorganismo descompoñedores. e esta é a 
c<iusa de que fiquen moito tempo no medio mariño. 

-Os xermes nocivos son un dos axentes de maior 
importancia na contaminadón mariña do litoral e das rlas 
aparte de producir enfermedades a maioría cons_umen 
grandes cantidades de oslxeno. que era necesario pra 
respi.ración dos peixes. Proceden d~s resi~uo~ fecais e 
están formados por bacterias e virus principalmente; 
fixándose as partlculas de materia orgánica. van parar ao 
alcantari llado e deiqui ao mar. a pesares de que iste pre
senta <ilgún caracter bactericida ; moitos microbios mo
rren ao chegar pero outros moitos atopan eiquí un rnedio 
<ic<iido pra se desenrolar pois mesmo o plancton mariño 

historias de esmagados 
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axuda á. supervivencia e dispersión dun grande número 
de microorganismos. Os seres filtradores de at1ga como o. 
mexilón. acumulan grandes cantidades de xérmes -noci
vos no seu tubo dixestivo, e ao seren consumidos polo -
.home poden producir enfermedades graves como cólera . 
febre tifoidea. poliomieli~is. hepatitis infecciosa ... etc. 

- Os verquidos de grasa -e aceites provocan unha dis
minución do osíxeno no mar. e impiden a- sua difusión 
dende a atmósfera; un litró de aceite anula o oslxeno de 
cen mil litros de agua. Os seres mariños que consumen 
osíxeno. por efecto distes verquidos vanse atopar con di
ficultades respiratorias. e vanse ver na alternativa de fuxir 
da zona. ou sucumbir. 

- As partículas de metais pesados acumúlans~ no 
carpo de crustáceos. peixes ... etc .. deica acadar concen
trae1óns milleiros de veces máis elevadas que as do me
dio· a acumulación pode chegar en peso a 1.200 mgr. 
por kilo . 

Algo semeilante poderíamos decir doutras substancias 
e elementos que se verquen nas augas residuais. nó rela
cionado co seu efecto sobor da vida no mar; a modo de 
resumen. podemos decir que as consecuencias que trai 
de seu o verquido de augas residuais sin un tratamento 
previo .. fundamentalmente son : 

1 ). Aumento de probabilidade de infeccións nas 
pra1as e unha ma1or probabilidade de dispersión de mi
croorganismos patóxei:ios productores de enfermedades.-

2) . Contaminac'ión de mexillóns. ostras. ameixas e 
nutros tipos de marisco. asi como diversos tipos de 
pe1xes -que os vai facer peligrosos_ pra o consumo huma-
no. 

3) :'" Esgotamento das reservas de osíxeno disolto na 
<iuga debido á descomposición da materia orQánica. afee-

to dos aceites e grasas. xermes consumidores de osíxeno, 
etc., que trai de seu a disminución e hastra o esterminio 
da vida no mar. 

4). Grandes perdas' nas poboacións das aves acuáti
cas. debido á contaminación na lama dos seus elementos 
nutritivos de inverno. 

5) . Cheirq m,alo e acumulación de residuos e escu-
mas. 

6). Anula as posibilidades dun futuro cultivo no mar 
litoral. condiciona o naso-futuro pra unha reoordenació.n 
do litoral e pra unha Reforma Pesqueira. e contribúe ao 
esf.arelamento do naso marisqueo e pesca litoral. do que 
viven milleiras de familias, 

Sabendo os daños irreversibles que trai de seu o ver
quido directo de auQas residuais ¿quén son os responsa
bles de oue tale_s desfeitas se sigan a dar? Enumeraré- · 
moslos somente: 

a). Ás autoridades munic)pais. alcaldes e ·can
cellais, que son quen debían preocuparse polos intereses 
dos veciños. e os que teñen na man a posibilida-de de ins
talar depuradoras pra o tratamento destas augas. como 
un servicio máis queprecisa a cidade, vila .. , etc· .. e ade
mais'<leben ser os que pecharon aquelas industrias con~ . 
tam.inantes que son unha apresión pra o medio ambiente 
e sabor de todo pra o home. 

b). As autoridades sanitarias -xefes .provin
ciais de sanidade_.:.., que son quen debían vixiar pala saú
de dos habitantes. e debían facer cumprir as «relaxadas» 
normas sanitarias ás industrias que contaminan e aos · 
axuntamentos no que se refire ª·º verquido das augas da 
poboación. 

Uns e outros alleos a nosa reali.dade (dende o seu pos
ta asoballa.dor e caciquil). están m9i lonxe de vixiar e ser
vir os intereses populares. 

c). Por último o Goberno do Estado Español 
que consinte desastres económicos e exolóxicos nos 
que están _implicados milleiros de pastos de traballo de 
mariñeiros e mariscadores galegas. que ven ameazado o 
seu xeito de vida, feíto que indica un desprecio pala nasa 
realidade socio-económica, producto da colonización que 
exerce sobre do pobo galega. 

¿tal sería pois a solución real do problema? . podemos 
preguntarnos. Parecerá despois do que se leva dita, que a 
solución pode ser técnica: instalación de depuradoras. de 
aguas residuais. que. utilizando trituradoras, cámaras 
desgrasadoras. separando parte dos sólidos en suspen
sión e flotación. clorando. . etc .. fixeran que nas nasas 
rtas e no naso litoral somente se verqueran augas que 
non produciran contaminación . Pero ¿cómo é que non se 
fiXO, si unha planta depuradora completa e biolóxica SO- " 
mente costa - pra unha poboación de 5:000 habitan
tes- arredor dos dous millóns de pesetas, e pra unha po
boación de SO.OOÓ. habitantes apenas sube dos 1 O mi
llóns? A razón é que a solución real do problema é políti
oa e non técnica. e no caso galega a relación de depen
dencia colonial. é en definitiva a raíz de problema que es-
tamos a analizar. · 

Somente un Goberno Galega que planifLque .. xestione 
e controle o medio litoral en funcion dos intereses popu
lares. será a única garantía de futuro nas rías e litoral pra 
o pobo traballador galega. Semente un Goberno Galega 
será o que nos dea -garantía tamén de que as autoridades 
sanitarias e as muriicipafs vixiarán. e protexerán os inte- · 
reses da comunidade galega e non estarán en función 
dos seus propios intereses, intereses alleos ao pobo gale
go. 

Por X. MARIN 
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CEMENTERIO DE VIVOS no tP.llado e tamén tiñamos un ad
ministrador que se adicaba él. criar 

«Eu levo alí dende o 47 e haber hastra 190 parcos pra el. pra ven
houbo enfermos pe ligrosísimos delos. fixó un chalet en Boiro que lle 
pero claro. tamén tiñamos un dírec- valeu 2 millóns e hoxe danlle 20 e 
tor.- ese Somoza. que pra nós era · , ,non o dá pero. pra min. todo eso . 
considerado como aquel que din perténcelle aos enfermos. 
criminal de guerra. Porque Somoza , .. E non me esquenzo. tampouco 
era un tirano. Somoza era peor que -que hastía me dá ver¡:¡onza deci~ 
o que hai en Nicaragua. Cobraba un¡ lo- que enfermos que escapaban 
tanto por cen por enfermo e máis a dunha marte certa, que fuxían dun 
paga, si entraban vinte. vinte collía cementerio de vivos como . era 
anque tivera que poñer unha cama aquelo. eran re'ducidos con pedras e 

o·an Pedro Bretón Pérez. o Bretón. é de Betanzos. Le 
Conxo. Antes pasou cárceles. bastantes ~puros e 
Tamén escapou unha vez do manicomio e estivo proc 
me levou tres meses» no coche do alcalde :da Coruñ 
é cantar as pezas que' el mesmo compón facendo per 
pesares de estar de feito dado de alta- non deixa o 

1 unha cadeira mal e moi boa memoria ¿pra onde ¡ 
internados máis críticos e reivindicativos con que 
denun~ias públicas das condicións asistenciais e d 
ducias de cartas a autoridades diversas, ben preoc polc 
despedidos a raíz do 75. ben pala situación de Ricar s, ao 
Carabanchel «porque lle tiñan medo, era o presiden oc iac 
non lles conviña. comprende?». 

O Sr. Alvite tén 41 anos. E de Santiago e un día en C 
pesos no peto e sin traballo- con outro .emigrant 
Lexión ... Oespois veu e estivo de encargado na fáb 
cando se notou mal dos nervios foi ao clínico e da 
actualidade durme na casa pero traballa de carpinterl 
anque non debotaría, de poder ser, o traballador poi 
provisional decia o ano 80 -rlespuois daranlle a defi 

· un ao declararlle a incapcidade laboral. 
O Sr. ~lberto tamén foi emigrante, tamén estivo n 

cinco anos. cun problema de alcoholismo e unha « 
1 resistencia a la autoridad». Aos tres meses o do aleo 

f.' - -·- -¡ paus polos veciños que os levaban 
.1 ao Sanatorio. onde lles entregaban 
1 50 pesetas cada un que collían. 50. 
j pesetas impregnadas en sangre 

1 
porque despois matábanos a paus 

., por tentar fuxir. __ E cando Somoza 

. entraba pota porta da lsolina : «¡Oi-
' gan. echen a los enfermos para el 
i patio!». Chovendo bastante auqa. 

¿comprende? e el pasaba como un 
xeneral pra o despacho e despois. 

1 

era cando os enfermos podían vol
ver .entrar. Botou acá hastra o ano 
69 e non quería deixar esta bicoca. 
eso que lle deron 5 millóns por 
xubilarse. Foi nese ano .cando pasou 
á Diputación . Os antigos donas era 
os Baladróns. de Calo. Olimpio Pé
rez . o cardenal Quiroga Palacios 
-que era o presidente do Conse
llo- que o estiveron esplotando. Si 
rion chegamos a pasar·á Diputación ~ 
estábamos todos niortos. E eu na :::j 
caridade ¡qué vou creer! despois de - ~ 
ver a un enfermo metendo o plato u..: 

non o mandamento xudicial. E así, porque o xuez no 
quedando, quedando, hastra hoxe. E da Coruña, tén 

_·hoxe un traballo? Son unha testimuña sentida do q 
· dp~ mal ·considerados tantas veces «tolos» porque 
nas fristitucións, na sociedade, na inxusticia, ao fin. 
na mesa redonda organizada por A- NOSA TERR 

nunha perola pra se encher dunha «A~ORA DICEN~OS 01..!.E A ASOCIACION DE ENFERMOS ESTA AO MAR_XEN 
pouca auga -quee era auga nada DAI LEI. .. HAI FONDOS PERO NON SE FAI NADA» 

máis aque_lo!- e unha monxa que pervive o medo da volta atrás. que maban revolucionarios. per 1 
lle chaman Ramona. que hoxe está veña de novo a fame. e por eso al- trataban aos enfermos con cariño 
na cociña. pegarlle cun cazo na ca- guns meten debaixo da cama 7 e 8 · ternal. lembreime de' todo eso. 
beza e facerlle unha tendedura .. . e pans e trannos á memoria aquel ar- rexa . sobre todo a Eirexa de C 
outra monxa que chaman martina, tigo de M'anuel Espiña. crego, que postela. debe pedir perdón aos 
que é praticanta. porque un enfer- confirmaba: «ató polo 1960 tiven fermos de Conxo polos moitos 
mo lle tocou nun brazo. saca de que levar ao Mancho a Conxo, un frimentos e padecementos que t 
zapato e dun taconazo faille outra rapaz de 19 anos. e cando entrei na- ron ao long~ de tantos anos .. . ». 
fendedura ... ésto non é caridade». quel antro de miseria e de inmundi-

• 

1

1¡ O relato do Bretón é seguido con cia os osos se me estarreceron por-
atención polos seus compañeiros que vin · aos enfermes desnudos e 

A REGRESION ASISTENC 
Pero todo seme.lla indicar qu 

terreo asistencial houbo, dend 
ano 75. unha importante v 
atrás. Dendo o 71 encetarase a 

ta me 
et ros 
icofár 

'I d que tamén saben da represión, e descalzos. cobertos de farr,apos e 
1 empregnados co cinto na man. de cheos de chagas. E cando agora me 
1 

enfermos nuos no chan sin que nin- enterei de que · entrarafl médicos 
1 guén tome conta deles, de que inda novas e con barba e que lles. cha- se co~oceu como' «reforma» e 

significaría un avance importa 

BRETON. O ARTISTA POPULAR : 
«DICEN QUE CARRILLO E FELIPE GONZALEZ 
QUE TEÑEN NO BOTE AO SEÑOR SUAREZ 
AGORA CO PACTO METERON A PATA 
E NOMBRANDO A ROSON PRESIDENTE DA XUNTANZA 
LARALALALA. LARALALA ... » 

tanto no número de personal en 
meiro cualificado como en inici 
vas pra a formación do mesmo, 
·apertura de dispensarios no Fe 
Coruña, Arzúa . Vimianzo. Vil a 
cía .. .. darlle par.ticipación de cara 
traballo en equipo, ao tempo 

Nun~ 

dores 
iquia1 
76, 1 

rarqu 
do 

os e 



¡XEN 

ero 1 
:a riño 
!SO. 

de e 
aos 

'.>itos 
que t 
Is ... ». 

quén d( .to.da· a vida . en . 

Consellos de Guerra, 
r «ir dar unha volta, que 
en anos. O que lle gusta 
nha escoba, e hoxe -a 
o, porque, con 58 anos, 
dende . sempre un dos 

os enfermos. Fixo · 
' n no Centro. Escribiu 

polos médicos 
s. ao que mandaron pra 
ociación de Enfermos e 

en Oviedo -con vinte 
e decidíronse a ir prá 

onglomerados· FI NSA e 
o pra Conxo. Na 
atorio polo día, porque 
ta, está cunha pensión 
esas que lle conceden a 

, e entrou en Conxo hai 
por «amenazas Y: 
estaba arranxado pero 

a orden necesaria, foise 
anos ... ¿onde atoparía 

~ealidade 

ma non está neles senón, 
o que nos talaron 

menzaba unha dinámica asisten
' máis rigorosa e responsable 
n revisión de casos. sectorización 
s pacentes asegún a procedencia 
amén do personai encargado dos 

esmos, actividades recreativo
rapéuticas, saídas dos enfermos, 
capción de visitas, e bloqueo dos 
tamentos represivos a base de 
ctroshocks ou fortes dosis de 
icofármacos. 

Nunha comunicación dos traba
dores de Conxo ao Congreso· de. 
iquiatría de. Arezzo en setembro 
76, espoñían : «a loita contra da 

rarqu ización, encetada en s.ete~
do 7 4, ao opoñerse o personal 

fermeiro á creación de plazas de 
cargados de Unidade, recrua un · 
o despois ªº realizarse o esame 

os can(jidatoS, coa presencia da 
licía armada no centro. que pro-.: 
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voca a concentración de traballado
res no lugar onde se realizan as en-· 
travistas e que suporá a incoacción 
de 9 espedientes, sobreseídos aos 
poucos días por presión dos traba
lladores. A culminación do proceso 
chega·en agosto do 75 coa toma de 
posesión dos cargos de capataces· 
de sala. desempeñando as suas' 
func¡ións de fiscalización e contror 
do personal e conseguintes denun
cias á instancia superior. pouco 
despois do despido de 16 com
pañeiros ( 14 médicos, o administra
dor e unha asistente social...) Den-· 
de esa data asistimos á implanta
ción brutal dun réxime represivo. ás 
vellas formas manicomiais, de sem- ~ . 
pre 'que tentan disfrazarse ... » En re-::::1 
sume, suprímese a formación . dis- ~ . .__..__.!ll!li!!!!!i!i'!•~ 
min~e a atención es.trahospi~alaria, ~ <<VEXO MAIS XENTE SA.NA NO SANA-

_re.stnnxense a~ reumóns e. diversa~ TORIO QUE FORA» (ALVITE) 
actividades terapéuticas. etc. etc. . 

Outravolta, 0 Bretón, como vice- ter contacto coa familia. -Os médi-: 
presidente da Asociación de 0-nfer~ . cos novas levárnos á casa, pero _cia
mos de Conxo, manda cartas: .. ao ro. hastra reciben m'áis cáriño no 

presidente do poberno español.' 
señor Su~rez -que 11~ contesta 
«unha botaratada». agredecendolle 
o «conten.ido» (1)-. a Tarradellas 
oLi «hastra me dá vergonza decilo» 
a Felipe · González -neste caso 
polo de Ricardo Santos-, entre ou
tros. pero nada, «a desgracia é do 
que botan fora» . Facendo yn apar, · 
te, tam.én lle escribiu ao daquela 
príncipe Juan Carlos pra que acep- · 
tase ser socio de honor da Asocia- . 
ción e contestaron «que non podía 
ser .porque nono fixeran con outras 
asociacións benéficas... pero na 

. realidade o que botaron de canta 
foi : e estas quérennos meter no 
manicomio! 5> 

NA CASA .NON OS 
QUE RE 

«Hai moitos que se poden recu 
perar e que se recuperan. inclusive, 
pero ao mi flor levan mo~tos anos sin 

manicomio: a uns que ·os miran 
mal. a outros que- os fan traballar 
máis ·do debido ... na miña sala. pre
cisamente hai un rapáz, Xosé, en
fermiño de todo, e un día, esfan~ 
eu alí. veu o oai: -~ lo_gQ, Xosé. 
non ves á casa? -Non. non vou.: 
-¿e por qué? -non vou porque ti. 
pégasme e fasme traballar ... claro. 
hai enfermos que se tiraron á vía, 
outr,os · afogáronse ou se colgaron ' 
por eso. porque ,probaron de i~ á. 
casa pero non os queren e din: 
-bon, xa que rion teño familia ... » 

«Non se meten con naide, pero 
no pueblo hai xente que non os co
·rioce e os mira como bichos raros· 
«:__ahí va un loco ! »...:.._ e claro , ven 
ese desprecio na -xente e rematan ' 
por se vir outra vez. Por exemplo, 
Tojeirb. da Coruña. levárorio prá ca·- · 
sa.· El vivía nun 3.0 piso -a casa é· 
toda defes-e ~én cinco. · A irmá vivía· 
no 1.0 e a nai no. 2 :0 ., A irmá, como 

nacera estando él no manicomio. 
non o conocía e presionou na nai: 
- mama. leveo pra o manicomio 
q1,.1e teño medo que veña meterse 
conmigo na habitadón ... ¡dende un 
3.0 piso que a nai pechaba a porta e 
baixaba a chave ... e ese rapaz rema
tou por se vir. meter~e diante do 
tren e namais ... » 

«Como aquel rapaz de Noia, al
bañil. na casa non o quixeron, vol 
tou e saiu buscar traballo.:. xa cáse 
que o topara: -¿e logo vostede 
onde está? -pois no sanatorio de 
Conxo ... - pois mire, de momento . 
non ternos choio, xa lle mandare- ~ 

' ....J mos_aviso ... 

AS CAUSAS. 
DIAA'-DIA 

....J 
· w 
. ce 

Detras de cada historia de Conxo 
ou de calquera dos outms Psi,qui,á
trico$ do país. está a real idade gale
ga: fal,la de trnballo. in.estabiridade e 
esfarelamento da economía tradi
cional , emigración. alreamento cu l
tural - «hastra lle oín decir a un 
médico que falar gale·go era de ie
trasados mentales>l-, un pels ne
gado. en defini,t iva. e unil.a socieda
de mal educada que s:e nega a com 
prometerse e entender ao enfermo 
mental como recuperable, como 
unha doenza tan transi1toda. na· 
maioría dos casos, como outra das 
mái:? usuais ... ,¿qué é o que falla? 
pois dende unha l:exls!ación psiquiá
trica que é d~ ano 32. agravada· 
pola ley de pe•l igrosidade social, e 
as compet,encias escesivas das Au
diencias. hast:ra a laboral. que non 
contempla gradación nas enferme
dades psíquicas ·e que os d~clara in
capaces, ou ·ª Seguridade Social, 
que non dá cobertura á enfermeda
de merJtal en favor da meiciña pri
vada -«os sanatorios particulares 
son a ·maior estafa que pudo ter 
unha persoa: «nada, déjélo aquí, 
asto se arregla ... e despois de san-

U.: . 

«TERIA SIDO MILLOR IR A CARCEL, 
PORdUE POLO MENOS AOS SEIS ME
SES UN ESTARIA FORA ... AS9 LEVO 

CINCO ANÓS» (ALBERTO). 

gralo a un, cando xa non. lle quedan 
. cartas. van parar a Conxo ... »- ou 

non contemplar a función da mei
ciña preventiva (trabatlo dos equi
pos nas propias comunidades, aná~ ' 
lisis das· causas ... ) e mesmo non 
empr egar os fondoB públicos en ta
lleres protexidos, .:.iisµensarios ·nas 
comarcas e bairros, etc. Porque non 
pod~mos esquencer que a boa asis
tencia é precisarriente cando o en
fermo non ingresa. cíinOo non sigue 
o ciclo común que ernpeza no Cor
piño. sigue' na Privada e remata no 
Manicomio. 

Por fin, e detrás de cada. historia 
non é raro que estaña a familia!
«despois de non deixalos sair .:os 
país a mocear, cando xa teñen certa 
edade. a algún baile. ·téñenos escra-

. vizados. puxéronse enfermos da ca- : 
beza» .. ~ · e tamén unha das moitas 
9ausas que; sinxelamente, o Bretón ' 
nos esplicou . _, .. 

MARGARITA 
,LEDO ANDION 
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·As multinacionais farmacéuticas veñen ser ·a muscular e a sensación da door. Síguense a ver for-

' I 

rnaior fonte de drogas novas do mundo, e qUe; den- mas e coores aínda cos ollos pechos. De seguido 
de logo. son tamén as mais peligrosas. Neste C(!So desaparecen as esperiencias anteriores e tense a · 
~·Ónespondeulle a A: Hofman no ano 1 S38 nos la--. sensación de ver as cousas por pirmeira vez na vida, 
b0ratorios SAN DÜZ de Basilea en S~IZA o honor casi desaparece o lento aprendixaze lóxico das nor-
de proporcionarlle ao mundo a pirmeira droga sinté- · mas sociais e dos plantexamentos abstractos. polo 
tica psicodélica lespansora da se.nsibilidade cere- · que. ao desaparecer as inhibicións· e represións da 
bral\ a partir dunhas observacións feitas sobor de:> · neneza. o individuo vense a comportar. pra ben ou 
camello do centeo, fungo que. mesturado co pan pra mal. de xeito máis natural e elemental frente. á. 

. chegou a producir <<posesións·» de conventos entei- percepción da personalidade dos máis. En persoas 
ros como no caso ben documentado dos de Loudon • · .· problematizadas ou de personalidade anguriada. 
e Louv1ers, onde estas «pasadas» colectivas en áci- : O LSD~-25 preséntase e.n .forma dunha pingueira· · .' prodúcese ás veces uri estado de ansiedade e has-
do das relixiosas. e nalgúns casos de laicos, ao non! ·seca das .máis variadas coores. que van das trans- tra reaccións psicóticas prolongadas; vamos. o que 
ser comprend.id¡:is apu~eronsell~ ªº deme, t parentes ás negra$ asegún o fabricante, a anfetami--: se di ¡un mal viaxe! . 
¡polo que acabaron na fógueira ! Urbano Grandier. ; na que leve mezclada, e que o procede mento seña O efecto de ácido é de duración variable (arredor 
Gaudridi, Boullé e Girard foron víctimas do fanatis- '.· . májs ou menos puro; normalmente véndenos ·no · de 6-12 horas) per_o moito máis grande que o de 
mo e escurantismo da época, estado que, ao fin e , '!ledio dunha .cinta de «celo» qúe tamén se traga. cáñamo índico. e dase a un fato de consideracións 
ao cabo, é 0 mesmo que estamos a vivir. porque pa- Dende o paso de ácido polo cerebro disolto na co- · ria comparanza: Os alucinóxenos desta caste (LSD. 
re.ce non interesar informar obxetivamente a xente. · · rrente sanguínea, ao mqrnento que comenzan os · mescalina, psilocibina) provocan esperiencias com-

o descubrimento do LSD. foi casual e canse- seus efectos, .Pasan vin.te ·minutos. Desaparecido xa plexas e ·ás veces moi penosas durante horas. ao 
cuencia de ter probado o mesmo Hofman o ácido, .· éste da masa cerebral. desencadéase rio sistema modificar a percepción visual con alucinacións ou 
desafiando as máis elementais normas farmacéuti- nervioso central únha reacción intensísima que leva pseudoalucinacións; esto implica un uso da droga 
cas, que prohiben as esperiencia·s persona.is. o caso con ela. todas as sensacións do chamado i<viaxe». pra ter unha introversión contemplati~a. como unha 
é que o noso químico. ao voltar pra casa en bicicl~-. Trarar de resumir os efectos e sensacións destes esperlancla personal separada, namentras 
ta entrou no «viaxé» e caiu ao chan; vendo ün mun- viaxes, ~- imposible. qbserváronse e.comprobáronse que as drogas ·da sensibilidade (hasch. marihuana, 
do de. coores e formas moles ¡¡Que Deus .. o teña na noustante. os que se cantan aquí: Hai un forte au- kiff) son de uso máis activo. préstanse a ser socia-
gloria ! ! Sendó de producción fácil nun laboratorio 1 mento da percepción nos sensos da vista ~ ouvido . lizadas e aumentan a sociabilidade. E obse~able 

~ moi sinxelo .o seu consumo é moi grande. anque im~ . . as coores c¡ollen unha forza antes nunca· percibida e que as persoas que toman ácidos habitualmente 
·posible de calcular; pero as· consumidores habituais' chégans·e a escoitar sons que o cerebro xa nos ensi- -non os que os toman o fin de semana ou 
son sempre xente que xa tivo algún contacto previo nara a filtrar: O tic-tac. os ruidos do corazón, etc: .. · ·ocasionalmente- son pertadores de graves proble-
coa· droga por ser os· SE!US efectos un pouco -com- Descoordínanse partes . do carpo, d.espersoria- mas psíquicos, e que veñen empregando a· droga 
~f~~:os e estar mitificados -lémbrese es.e conto pra lizándoas; así, . resúltanos incomprensible que como ~vasión, co que non avantan gran cousa e 
~·paces de instituto no que os que toman ácidos se esa man seña nosa, que a man que toca á miña convírtense en produ~to do seu propio sistema de 
tiran pola ventan lnfallblementa. . perna ésta :seña mlña. RedÚcese coordinación consumo. 

O CASTRO@ E SARGADELOS• 
SON CENTROS QUE MANUFAC
TURAN CERAMICA CCf\J 1 ERRA.S 
GALEGAS E CON I~ DO NO
SOTEMPO.MAIS TAMEN COLA
BORANDOCO .· CE 
F~ DE GALICIAO E O SE-
MINARIO DE ESl.UDIOS CERAMl-
COS (@IMPULSAN E ESPALLAN 
eoLO MUNDO O AR 1 E E ·O CO
. t\lECEMENTO DE GALICIA. AO. 5 ' 
TRAVESO oo·MuSEO CARLOS! 
MASIDE E EDICIOS IX> CAS 1 RO 
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semana 
tranquila 

• OARSO 
A pasada semana non 
h oubo mortos en 
Euskadi, feito pouco 
h abitual dende hai 
tempo. Os tem.as que 
a bsorveron a 
a ctualidade política 
e stiveron máis 
c entrados no camiño 
q ue levan os debates 
c onstitucionais e nas 
n oticias que viñan de . 
N icaragua e Teherán. 

Hai asuntos pendentes. nem
bargantes. de ciaras anteriores, e 
de entre eles destaca o de Tomás 
Sullibarría . o mozo bilbaíno que 
perecera cun tiro ria cabeza e aa 
que a sua vella organización, ET A 
militar. acusa de ser un infiltrado 
nas suas ringleiras e de ter cola
borado con membros da estrema 
dereita no atentado contra do ma
trimonio Etxabe. 

Dende a sua aparición nunha 
est rada da costa, son diversas as 
fontes informativas que versan 
sobre do caso. Despois da publi
cac ión do colil1unicado dos «mi
lis». a sua familia rexe itou as acu
sacións e pediu probas acreditati
vas das mesmas. No mesmo 'sen
so. espresouse Sullibarría , que 
conqueriu escribir algunhas líneas 
dende o leito nas que decía que· 
debía esistir un grave error e que 
agardaba que o asunto se clarexa
ra axiña. 

Días máis tarde. apareceu a 
nota de varias centrales sindicales 
do banco onde traballaban que 
afirmaba que «Tomi» se desta
caba sempre palas suas activida
des obreiras e antifranquistas, de
cindo mesmo que tora represalia
do en varias ocasións. 

Ao fin, dentro deste caso, o 
único que se sabe é que a familia 
presentou denuncia contra da 
ocupación policial da habitación 
na que se atopa internado o feri
do, feíto 'que lle impide comuni
carse cos seus achegados e fami-

' liares. 

P ROCESO A ONAINDIA 

Noutro orden de causas está 
tamén a prohibic ión do Goberno 
Civil de Gi.Puzkoa de celebrar un 
acto de carácter festivo organiza
do polas xestoras pro-amnistía no 
monte Larraitz o sábado último e 
a queima. no domingo. dunha 
bandefra española no balcón da 
Biblioteca de Donosti no intre no 
que o Gobernador se dispuña a 
conceder os premios aos vence-· 
dores nas regatas da Concha . O 
Gobernador tívose que ir a toda 
presa do edificio e a Biblioteca 
quedouse sin bandeira . 

Por outra banda. compre des
tacar encol da Feira do Libro Bas
co celebrada durante toda a se
mana pasada na parte má ;,,, t én
trica de Doriosti. que os libros 
máis vendidos foron os exempla
res recén secuestrados polo xuz
gado número un, que trataban so
bré dos carpos represivos e sobre 
a historia de ET A. ' 

Hai -que engadir os xa case que 
cotiáns roubos de coches a man 
armada e o procesamento. pola 
xurisd icción militar, de Mario 
Onaindía , Secretario Xeral de EIA, 
por ca lificar de asesinato a marte 
dun militante .de ET A. O proceso, 
que é ·por vía xudicial. foi reafir-
mado pola postura do Capitán Xe
ral de rexeitar o recurso que pre
sentara o seu abogado, Juan Ma
ría Bandrés. 

PAISES CATAl.:.ANS 

Aca·base a Diada 
• EMILIO VEIGA 

Desbordando as previsións, a Diada do 78 contou 
cunha participación masiva e compre destacar 
nesta edición do , 1 1 de setembro o ar festivo dos 
manifestantes, que por primelra vez nos derradeiros 
anos a celebraron con esta connotación. 

O 11 de setembro foi durante o EXITO DOS 
franquismo unha xornada de loita 
contra da represión e polos derei
tos nacionais deste país e a Diada 
reivindicativa culminou na pre
democracia. coa edición do ano 
pasado na que participaron millón 

" e medio de persoas reclamando 
«Llibertat Amnistía, Estatut d ' 
Autonomía». Pois ben: aquela 
xornada reivindicativa chea de 
pancartas deu paso á Diada-78. á 
deste ano, na que cáseque non · 

· había ningunha, indo as poucas· 
que se podían ver portadas por. in
dependentistas ou organ.izacións 
políticas que piden o non á Cons
titución. Coido que este é. un dato 
importante. 

Digamos que a convocatoria 
foi unitaria despois de moitas ne
gociacións. chegándose a un 
acordo entre un amplo espectro 
de forzas políticas catalanas: to
das as parlamentarias menos 
Alianza Popular, e cáseque que 
todas as estra-parlamentarias que 
non son independentistas. 

PORTUGAL: 

INDEPENDENTiSTAS 

Os independentistas, convoca
ron. pala su·a ba¡;ida, a un acto no 
Fossar de les Moreres. pr¡:¡ o día 
1 O ás 12 da mañá, no que talaron 
Xirinachs. por Catalunya Princi
pat. Llompart palas llles e Vicent 
Ventura polo País Valenciá, rema-
tando o 'acto cun parlamento de 
Cucurull. Tamén esta convocato
ria foi esitosa. xuntando unhas 
30.000 persoas. Algúns dos parti
dos independentistas que partici- . 
paran neste acto do domingo esti
veron presentes tamén na mani
festación unitaria do 11. luns, fa
cendo sentir as suas consignas. 

. A man'ifestación saiu ás 8 da 
tarde da plaza de Urquinaona, e 
foi pala rúa S. Pedro deica o mo
numento a Casanova. Na cabeza 
da marcha iban os parlamentarios 
cataláns e persoeiros dos· estrsi
parlamentarios que convocaban. 
1.500 personas no servicio de or
den aseguraron o sel! desenrolo. 
que non tivo altercado ningún. 

Polos altavoces difundíase arreo 
música catalana. o que aumenta
ba o ar festivo da xornada. e ta
mén soaron repetidas veces os 
himnos de Euskadi. Galicia e por 
suposto o el · ...:atalunya , que. ade
mais. ento; .aron moitas veces 
parlamentarios e manifestantes. 
O berro unitario de «Volem 1 ' _Es
tatut» foi asimesmo cantado moi
tas veces sin que faltaran berros 
nacion.aHstas como «nin España. 
nin Francia , Paissos Catalans» 
que tamén corearon boa parte 
dos presentes. Unha moitedume 
de bandeiras catalanas salpicadas 
por bandeiras de Euskadi porta
das por EIA e galegas da AN-PG. 
iban entre a xente. así como a en
seña de Andalucía . Asegún fontes 
da organización. ao redor de me
dio millón de personas participa
ron na celebración da DIADA en 
apoio dun Estatuto aue qarantice 

¿Do. crep_úsculo das ideoloxias 
ao rniguelisrno? 

•ANTONIO PEREIRA DASILVA. Porto 
Despois dos discursos do Presidente da 
República Ramalho Eane~ e do primeiro ministro 
Nobre da Costa, a sorte política de Portugal 
tornouse se cadra máis escura, ao ameazar os 
partidos con non apoiar ao novo goberno ou 
mesmo apresentar na Asambleia da República 
(Parlamento) mocións de censura. 

Portugal, rexellados os partido• polo 
Presidente da República, tópase peranle un novo 
crepúscu~o das ideoloxias forzado, a fin de dar 
paso a un novo miguelismo tiplcamente portugu••· 
A historia portuguesa revela de forma pendular 
miguellsmos de derelta-ou eaquerda, tal como o 
antigo réxlme constlluiu un mlguellsmo 
republicano de derelta ou na Prlmelra República o 
Partido Democrático repreaentou un mlguellsmo 
de esquerda. Na actual República, pode orlxlnarse 
un novo mlguellsmo protagonizado polo 
Presidente Eanea. 

Con nove gobernos dende a 
implantación da democracia, o 
25 de abril de 1974 -seis prQ
visorios e tres constitucionais
e unha Constitución de carácter 
socialista e progresista , con gra
ve quebranto económico inter
no. débedas exteriores, escasa 
apoiatura do Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que prome
tera importantes empréstamos 
e o derrubamento colonial. Por
tugal olla cara Europa e tenta 
acadar unha estabilidade míni
ma que i.le permita reaxir frente 
aos graves problemas que a 
aqueixan. coa axuda"do gran ca-
pital mundiaf. · 

bernar durante toda unha lexis
latura». 

O primeiro ministro Nobre da 
Costa, pola sua parte, no seu 
discurso de· toma de posesión, 
salientaría . con ar tecnocrático 
que o novo goberno, constituido 
en máis 50 % con inxenieiros, se 
enfrentaría coa situación econó
mica, do país e co déficit da ba
lanza de pagos, retomando as 
negociacións cp FMI. provocan-· 
do certas medidas de promo
ción da iniciativa privada, ainda 
que cumprindo a reforma agra- · 
ria tal como está prevista na 
lexislación actual. posición que 
mantería días despois ao recib ir 
á CNA (Confederación Nacional 
da Agricultura) afecta ao PCP 
{Partido' Comunista Portugués) 
de Cunhal. u quen amosou a sua 
complacencia por este xesto do 
primeiro ministro. másime can
do a CNA nunca tora recibida 
con anterioridade· por ningún 
goberno. 

que en XL!lio mesmo pedíu de
posición de Soares. despois de 
se felicitar pola decisión do Pre
sidente Eanes de botar aos so

cialistas do poder laiounse loQo; 
de que Nobre da Costa designa
se un goberno no que non en
tran a formar parte, acusando 
ao primeiro ministro de ter in 
corporado nun goberno de inde
pendentes a xente próxima ao 
PCP ou ao MDP / CDE. 

O PS de Soares continuou os 
seus ataques contra da pos ición 
presidencial de esclui r aos partí- · 
dos do novo gobemo. botando 
man do artícu lo 190 da Consti
tución, sa lientando que a desig
nación dun goberno de indepe11-
dentes sen i0pción pa rt,idaria 
constituía a expresiión dun <e cer
to sent ido corporativista que 
atenta contra o priinciipio da so
beranía popuilla1n.} 'ª' os riesu lta
dos das eleccións, melíl il:ra s dous 
homes. important.eis do IPS, Ba
nreto (autor da 1,e·i de reforma 
agraria) e M edeiros Ferreira, 
abandonaban o p a. irtíldo. 

A UDP (Unió1rn Democrático 
Popu'larJ. de esquerdas, conse
rou o go'bemo d e Nobre da Cos
ta como de feiturn presidencial 
e da confianza de Eanes. men
·tras o PSD (Partido Social De
mócrata) manten unh

1
a posición 

de certa espectativa e de apoio 
indirecto ao Presidente da Re
pública. 

Esiste a pos ibilídade de que o 
Presidente Eanes, como afirmou 

. no seu discurso. se fose preciso, 
se valva presentar como candi
dato á Presidencia da República 
en eleccións anticipadas. ou 
mesmo que os sodalistas. en 
alianza co CDS e o PSD, tenta
sen formar un IV. Goberno Cons
titucional. despois de abatir o 
goberno Nobre da Costa con 
mocións de rexeitamento ou 
censura. 

as libertades nacionais. lema uni
tario da convocatoria. Tarradellas 
non estaba na manifestación: tora 
pala mañan acompañado polos 
consellers da Generalitat a depo
sitar unha ofrenda floral no monu~ 
mento a Casanova. A maioría das 
forzas políticas coinciden en afir
mar que seguramente ésta seña a 
derradeira Diada Nacional de Ca
talunya, que se celebre con este 
carácter. xa que preferirían que o 
Día Nacional pase a ser o día no 
que s~ aprobe o Estatuto senda, 
xa que lcigo ese día unha xornada 
festival poisque o 11 de setembro 
representa u'nha data na que Ca
talunya sufriu unha desfeita. Asi
mesmo. pódese anticipar que a 
rea lización deste tipo de actos 
un'itarios é cada vez máis difícil. 
xa que día a día son menos os ele
mentos comúns entre as diferen
tes forzas políticas. 

O que está en cuestión neste 
momento en Portugal é se é po
sible nunha democracia 

. gobernar sen partidos 
bu dito de outro xeito. se un go

. berno de independentes sen 
obediencia partidaria, no que 
forman parte persoas da con
fianza de Eanes e tamén per
soas vencelladas ao MDP e/ ou 
simpatizantes do PCP, pode tro
carse nun goberno duradoiro 
deica as novas eleccións. 

O PCP aínda mantendo unha 
posición de reserva frente ao 
novo goberno. apoia ao Presi
dente da República como «úni
co. Órgao de .soberanía estável », 
coa protesta dos restantes parti
dos, que teñen denunciado a 
simpatía de tres ministros por 
este partido ou pol0 MDP / CDE 
(Costa Leal no Ministerio do 
Traballo, que foi preso da PIDE: 
Correi.a Gago en Negocios Es
tranxeiros e Pereira Magro en 
Asuntos Sociais) . 

Se o novo goberno Nobre da 
Costa, que non gostou á dereita, 
ao sentirse marxinada, e que 

-disgostou aos socialistas por se
ren botados do poder sen mira
mentos polo Presidente Eanes. 
non obtén apoio exterior ·euro
peo (CEE) e internaciona l (FMI) 
difícilmente vai poder gobernar 
aínda. que teña o apoio presi
dencial. cal novo miguelismo 
xurd ido en tempo de crise. ou 
mesmo teña con.querido un 
acordo coa CGTP-1 N (Confede
ración Xera l de Traballadores 
Portugueses-lntersindical) a fin 
de ter cobertura por parte da · 
clase obreira. poder cumprir a 
reforma agraria e mesmo man
ter boas relacións internacionais 
coas antigas colonias. coas que · 
o PCP ten establecidas boas li-
gazóns. \ 

; 

' 

Eanes. que fixo a sua apari
ción na RTP ( Radiotelevisión 
portuguesa) o día .da toma de 
posesión do primeiro ministro, 
suliñando nun discurso os com
promisos cara a Europa, a 
NATO e os países africanos que 
foran colonias portuguesas. ma
nifestou o seu apoio a un Go
berno. o ·111 Constitucional. que 
considerou nembargantes provi
sorio ou de recurso, «ao que 
non se lle pode esixir o mesmo 
do aue a un goberno que iría (:JO-

O propio CDS (Centro De 
mocrático Social). que provocou 
a· aceleración da crise dende o 
mes de xunio er, ~-m 0ncewu 
unha serie de esi)'.t. •11;1 ~':i Cío PS 
en relación á re·iomrn 2\jra..;a, 

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

· .... 



O MUNDO 
CAMP DAVID 

No fondo, 
a quinta gue.rra 

• JJ. NAVARRO-U. MOIX 

Dende o miércoles d;;J SPl'Y\éP•;::i ·~asada, están 
reunidos na residencia campestre rlnc:; presidentes gue unha comunidade palestina 

norteamericanos, en Camp David, perta de autónoma. conseguir que as tro-
. . . · . J: . . _ pas de Israel se retiren da marxe 

Washington, os pnme1ros m~mdatarros de .... x1pto e de esquerda do Xordán e chegar a un 

Israel. Anuar el Sadat e Menahem Begin, nunha longa status internaci~nalmente acepta-

~onferencia no cümio. auspiciada por Jimmy Carter ble pra Xerusulem. . . 
. . . . . . Israel non pode perm1t1r o esta-

pra pac1f1car o Oriente Medro e manter a influencia blecemento dunha comunidade 

dos Estados U nidos na zona. · palestina perto d~s suas frontei
·ras. desexa seguir intervindo a 

A col"lferencia de Carnp David 
é quizabes a tentativa máis seria 
das levadas adiante deica hoxe 
por Norteamérica pra darlle á cri
~ 1s per mai1ente de Orient1:; rvkdio 
unha saída favorable aos seus in -
tereses. Da~; conversas entre S::.d;1 t 
e Begin 00.:i e sai r un tratad·:: 
paz ·exipcio- israelí que tería L'-" , ,0 
secuelas a definitiva desunión do 
bloque árabe -que se dividiría 

entre partidarios de solución ne
gociada tipo da exipcia .e belixe
rantes frente ao Estado de Is-
rael-. a marxinación da resisten
cia palestina (que polo seu trans
fondo de esquerdas non é come
.nente pra os intereses USA) e un 
afianzamento da imaxen nort.:.
mericaria como forza pacificadora 
en prexuicio da influencia soviéti
ca en Oriente Medio. 

Todos éstes son, en 'último ca
so. os obxetivos dos estrategas 

políticos norteamericanos. coa 
conferencia de paz de Camp Da
vid . e da importancia que tén . o 
tema pra os Estados Unidos é boa 
p; .:.; ;:1a o feito de que Jimmy Carter 
deixara a dirección dos asunt.os 
gubernamentais nas mans do vi
cepresidente Mondlay (algo insó
lito na política norteamericana). 
mentras dura o .seu peche. en 
. Camo David. con Sadat e Beqin. 

CARTEA, O ARBITRO INTE· 
RESADO 

En .síntesis. as tres partes reu
nidas en Camp David · procura.n 

obsetivos diferentes que somen
t es as presións político
económico-militares dos Estados 
Unidos poderán facer converxer. 

Exipto desexa recuperar o con
trol da Península do Sinaí. topar 
con algunha fórmula de comprorr.i
so pra que a franxa de Gaza alber-

vontade no. Líbano. non pensa re
tirarse da parte esquerda do 
Xordán e non quere nin ouvir falar 
de de ixar o control de Xerusalem . 

O que está disposto a ceder 
Begin é a península do Sinaí en 
troques de conseguir unha paz se
parada con Exipto. benzoada po
los Estados Unidos. Esto resulta. 
ás cid ra s. inaceptable pra Sadat. 
que xa se enfrenta a moitas acu-

. sacións de «traición» tanto no 
!'Tlundo árabe r.orno no seu propio 
país .. por se sentm negociar cos 
israelís. 

Pro estos criterios aparente
mente tan enfrentados poden moi 
ben quedar matizados pola acción 
de Carter. A axuda militar e eco
rfómica que recibe Israel dos Es
tados Unidos é dé tal magnitude 
que resulta determinante prá su-

. pervivencia do Estado israelí e 
dende que Exipto decidiu anular a · 
sua alizana coa URSS está cada 
vez máis entregado á influencia 
americana . E é seguro que Carter 
xogmá estas bazas. 
· Aínda queda o suposto de que 
non se entendan nin Sadat nin 

-Begin e que nin todas as presións 
6u pseudoamenazas norteameri
canas consigan facelos chegar a 
algún acordo. 

Neste caso. a quinta guerra 
árabe-israelí non tardaría . Os de-· 
'mais P<!Íses árabes agardan a vol
ta de Sadat ao Cairo «decepcio
nado dos seus ~ratos co imperia
lismo e o sionisr.io» ; a U RSS non 
para de denunciar a maniobra 
americana e os palestinos están 
tan desesperados que a guerra é a 
saída que máis lles convén . 

Por eso. e aínda con todas as 
manipulacións por parte do impe
rialismo USA .' o «c'umio» de 
Camp David é a única · alternativa 
dunha paz ficticia frente das ame
nazas. ben reais. de .guerra no 
Oriente : Medio~ . 
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O FSLN E A DINAMICA 
REVOLUCIONARIA 

EN NICARAGUA 

. X.A. GACIÑO 

César Augusto Sandino foi héroe popular 
nicaragüense que loitou contra da segunda 
intervención norteamericana (a primeira foi 
en 1 91 2 e a segunda, en 1 926) no seu país, e 
que en 1 934 foi asesinado polo primeiro 
Anastasio Somoza que aparece na historia 
de Nicaragua pra defender os intereses nor
teamericanos. Non é estrano, pois, que en 
1 962 as distintas lorzas guerrilleiras que 
loitaban en Nicaragua dende 1 958 se agru
pen baixo do nome d«;! Frente Sandinista de Li
beración Nacional, pra ceibar a batalla con
tra do segundo Somoza dunha dinastía dicta
torial e sanguiñenta, completamente vendida 
aos intereses imperialistas norteamerica
nos. 

O proceso de agrupamento das forzas guerrilleiras nica
ragüenses . ao redor do FSLN. culmina no 1966. O FSLN 
plantexa unha revisión do clásico modelo «foquista» inspira
do pala revolución cubana . e coloca en primeiro plano a ne
cesidade da organización popular. O Frente. noustante. non 
cobra verdadeira forza hasta que. en 1974. realiza o asalto á 
residencia do embaixador norteamericano. que abre un pe
ríodo progres ivo de descomposición do réxime somocista . 
OP.ndP. uns olantexamentos radicalmente marxista-leninistris 
o FSLN ábrese dende 1976. a correntes cristianas e socialis- · 
tas. ampliando decisivamente a· sua base social e chegando 
ao control real de zonas rurais. onde a Garda Nacional de So
moza non é capaz de intervir. 

A loita do FSLN acadou o progresivo illamento do réxime 
somocista . abandonado hoxe mesmo por amplos sectores da 
burguesía (abonde con recordar que. entre os detidos dos úl
timos días. con motivo da folga xeral convocada polo Frente 
Amplo de Oposición . figura o xerente da Coca-Cola en Mana
gua) Ó chamado «Comité dos doce » -unha especie de 
«Junta Democrática ». formada por intelectuais e profesio
nais destacados-. pesie aos seus plantexamentos modera
dos. reconoceu que non poderá haber solución política en Ni
caragua sen contar co FSLN . 

Non está claro. nembargantes. si na actual ofensiva con
tra do réxime de Somoza hai una conxunción e coordinación 
entre o FSLN e as demais forzas da oposic ión. entre as cales 
destaca a UDEL (Unión Democrática de Liberación). cuio lí
der. o xornalista Pedro Joaquín Chamorro. foi asesinado polo 
somocista no pasado xaneiro. o que provocou a primeira fol-

. ga xeral que marcou o comenzo do fin do dominio de So
moza e a sua cuadrilla familiar. que. pesie á inoportuna carta 
de Carter felicítándoo polos avances no respeto aos direitos 
humanos. parece ter perdido mesmo o apoio incondicional 
de Washington. ademais de contar co rexeitamento total dun 
país como Venezuela. que. cun goberro de lixeiro tinte so
cialdemócrata . trata de erixirse en líder dunha Lationamérica 
discreta.mente progresiva . 

Na visión dalgúns observadores. o FSLN podería estar 
controlado, nestes momentos. palas tendencias socialdemó 
cratas e fondamente ligado á loita da coalición democráti 
co-burguesa . O funi:Jamento desta tese estaría na insólita 
cobertura informativa. lixeiramente simpatizante. que os me 
dios informativos rpultinacionais prestan ás loitas anti 
somocistas. Pra outros. as espectaculares accións do FSLN 
--como o asalto ao Palacio Nacional- serían somente para
lelas á !pita do Frente Ami;>lo de Oposición. que v'olveu plan
texar nestes días o seu método de taiga xeral política pra 
acadar o derrumbamento de Somoza. Básese esta segunda 
versión no comunicado do FSLN do 23 de xulio pasado. no 
que insistía na insurrección popular. pra liquidar todo rastro 
de somocismo e de dominación burguesa. o que se interpreta 
lóxic~mente como a decisión de chegar ás últimas conse
cuencias revolucionarias. 

Si . efectivamente. a loita do FSLN tora por outras · vía·s 
distintas aos plantexamentos reformistas do Frente Amplo. 
en Nicaragua estaría a abrirse un proceso de confrontación 
-hoxe indirecta. na común batalla contra de Somoza. mañá 
directa. xa derrocada a tiranía- entre as duas opcións de 
saída ao réxime dict9torial. sin descartar a posjbilidade dun 
entendemento si a correlación de forzas quedara equilibrada . 

O importante é que a loi_ta contra da dictadura somocista 
é xa un clamor popular en Nicaragua. un dos bastións máis 
indiscutidos, dende 1934, do imperialismo norteamericano. 
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DIPOBDS ' 
Duas xornadas· 

¡ . . . 

do f(ltbql g~,ego 
Escornenzaron xa, como cada ano,. as 

competicións futbolísticas, estes espectácuJos que 
moven centos de millóns dende setembro a xunio. 
~~~o. por riba de todo, irnos facer un pequeno esame 
do que foron as duas primeiras xornadas de liga pra . 
os representantes do fútbol galego. 

O Celta. único representan
te na primetra div·isión do fút- . 
bol do Estado espáñol, ence>. 
tou a liga bastante mal. As le
si6ns. o .desaxuste lóxico dos 
cornenzos da liga e tamén a 
mala sorte. fixeron que xa 
dende o primeiro partido teña 
que ver o seu casilleiro de 
puntos con números negati
vos. Hai duas semanas perdeu 
contra do Español, no propio 
estadio de Balaídos. e a cousa 
non está en perder os dos 
puntos que se xogaban, senón 
que o problema pode xurdir de 
que ises dous puntos levounos 
un equipo que ao final se pode 
ver implicado en pastos de 
descenso, caso que ta.mén lle 
poderá pasar ao Celta, e tendo 
en principio. se se dá esta cir
cunstancia. un goal-average 
negativo. 

Nesta pasada xornada. 
tampouco conseguiu o Celta 
nada positivo no seu viaxe a 
Zaragoza. onde perdeu por 2-
1, pero deixando xa constan
cia dun bo avance referente á 
calidade do fútbol. 
A SEGUNDA 

ascenso á primeira dos co
ruñeses, e manter a categoría 
os ferrolans. 

O Deportivo, a pesares de 
perder por 1-0 no seu partido 
de Jaén .. demostrou este do
mingo contra do Osasuna 
-ao que lle ganou por 4-1-
que as stias aspiracións de as
censo son fundadas. 

Pola sua banda .. os ferrola
nos. que perderon na casa por 
1-0 hai duas semanas. conse
guiron recuperar un dos pun
tos no seu partido con Bara
caldo, onde acadaron un em
pate a un gol. obra iste de Ar
güeso. 

En cuanto á segunda divi
sión B. tanto Pontevedra coma 
Ourense mantéñense sen po
sitivos nin negativos. senda o 
Lugo o único que non conse
guiu aínda unha victoria: co 
que canta. xa que logo. cun 

· negativo no seu casilleiro. 
En resu_!l1e, duas xornadas 

máis ben mediocres pero nas 
que, quit~do o Celta. o augurio 
pra os clubs galegas é bastán
te satisfactorio, rexurdindo. 
así, as esperanzas que nun 

Na segunda división A tan- principio tiñan postas neles 
to o Deportivo como o Ferro! moitos dos aficionados. 
van a ter que loitar moito 'pra 
consequir os seus obxetivos: o .MONCHO VIAA 

SELECCION 
GALEGA 

HORTAS 

(CELTA) 

RICHARD 

(CORUÑA) 

TAPIA 

(LUGO) 

GELO 

(CELTA) 

CANOSA 

(CELTA) 

G•RCIA 

(CORUÑA) 

CORRAL 

(FER ROL) 

·CARLOS 

(CELTA) 

POUSADA 

. (CORUÑA) 

CASTRO 

(CORUÑA) 

JOSE 
(CELTA) 

'SUPLENTES: 
JOLO 

(FER ROL) 
S. SANTOME 

(CELT~) 

FA-LIN 

(PONTEVt:bRA) 
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Traiñeiras, 
· «lrainerillas» e bateles 
nas festas 
do. seternbro 

n:ten as festas rianxeiras cuns 
Namentras. en Euzkadi. 

O ·.p-ªsado día 3 de setem- · 
bro. tiveron lugar na praia de 
Santa Cristin·a. na Coruña. as 
regatas de traiñeiras compe
tindo polo Trofeo Sta. Cristina. 
coa asistencia dunhas 3000 
persoas máis ou menos. e na 
que resultou vencedora a 
traiñeira de Rianxo patronea<!a 
polo «Xoubeiro)). Fixo esta 
embarcación a andadura habi-
tual de tres millas mariñas con 
tres viradas, en 21 minutos, 
seguida pola de Peri llo con 21 
min·e 45 segundos, e a de Na
via de Suam·a a 22 minutos; a 
últ ima foi a de Aguiño. que xa 
antes de escomenzar tivera 
problemas , por fa ltar!!e catre 
remeiros que ao final comple
taron con catre suplentes da 
tripulación dos de Rianxo; xa 
que logo. acusaron as incorpo
racións e entraron de últimos, 
a 23 minutos. 

. Neste mes de romerías, ha
berá máis dunha regata no 
noso país. Así. nas festas da 
Guadalupe de Rianxo. o día 1 O· 
ás 6 da tarde competirán as 
traiñeiras de Rianxo. Perillo. 
Riveira. e Aguiño. e o día 13 
serán os bateles de Rianxo, 
Perillo, Club do Mar das Xu
bias, e Club do Mar de San 
Amaro da Coruña quens ani
. deportes. populares. 

· onde a afición é moito maior, e 
que penso que · medrará . aínda 
máis por mor de teren agora 
un campeón do mundo de re
mo. Montosa. terá lugar na 
praia da Concha de S. Sebas
tián o Gran Premio·da Concha. 
ao que asiste a frol e a tona do 
remo de banco, fixo a percura 
dos fortes premios que alí se 
reparten - 1º premio: 
500.000 pts.-. Nas :-elimina
torias quedaron seleccionados 
para este día as t raiñeiras de 
Pasaía. Kaiku. Lasarte e Asti
lleros. co que a más1ma rivali
dade es·tá garantizada; haberá 
máís competicións no que vai 
de mes; as( o dia ·14 serán en 
Santoña (Santander) . ".> día 15 · · 
e 16 será o Gran Pri::mio Ner
vióri en BilbaQ, pero ceca's a · 
máís nova competición. O 
Gran Premio de EuzkadL re- . 
servado para embarcacións 
dese país. seña o que máis 
promete para un futu.ro prósi
mo; coido que hastra chegará ·· 
a facerlle sombra ao Gran Pre
mio da Concha, no que hastra 
de agora se consograba aos · 
millares -por un ano- do 
remo no Norde da Per:iínsula. 

M.V.E. 

1:. 



o deleito e a razón 
OS DEREITOS' QUE 

. . ~ -

Cando marre i:m traba ll'ador. a sua famiiia vese afecta~ 
da non soio pbla sua · ausencia moral, 'ser.ion tamé~ poi a 
perda do morio: Por iso a Íex,i.slación laborahenta de ,ar
rrenxar a situac ión económ ica dos- familiares. p~or duas. 
bandas: por unha, a emp~esa ten que pagar' ffnha inc;lem-

, nización· aos famjliéJres po -.trapallador mortó. por ta~_sa.s
1

" 
naturáis, de 15 días de sal9rio (a cuantía pode élevarse en 
Ordenanzas e. éonvenios, e de feito, sobor de todo na 
construcción. da~e tal aumento); os familia,res ~que tenéri 
dereito a cobrar tal indemnización son,·por iste orden: pri
meiro, a viuda (pra nada s.e fala do viudo, polo:que pare
ce que no caso d~ marte dunha "traballado'ra, terían qué 
cobrar os oútros .familiáres); despois os fillos o~ netos, 
menores de 18 anos ou inútiles por tra,ballq; os irí!)añs_ 
menores de 18 anos e orfos que estiverán ao coidado dd 
morto·; · e· os país ou abós, cando · tañen 60 ' 
a~os ~--«señan probes» (e. a xurisprudeñcía enteride 

..,. " •. I" /1 -·- --· --·: ·· · - ,-

60 anos e «señan probes» d$ xurisprup,enciá entende 
que o son Ós que cobran º '·salario mlnimo), ou que es-'' 
teñan inútiles pro' tr-aballo, :seña cal seña a sua edade. 

Por outra banda, a segÚridade socia! establece . unhas 
prestacións que m'irarem.n{~ pros familia'res _do ~traballá-, 
dor, que no intre de morrer éstivera dado de alfa na segu
ridade social ou situación sirni lar-(como é, o cobro' de-Se
guro de paro. o servico mltitar. a excedencia 1forzosa . o 
que tendo máís de 55 anos, .mmatar¡¡i o plazo másimo,do 
Seguro de Desemprego, etc)Snu ben. 'fora ·xubilado ou es
tivera en situa,ción. de 

1

inyqlidet: provisiona'I ou p'ermaneri- , .,. 
te: -

100 % da, base reguladora (por eso, no caso de quedar 
viuda e cinco filias terfaA dereito. en teoría. ao 145 % (45 
% + 20 % de 5 fillos. pero soio poden cobrar entre todos 
o 100 %) 

_No caso de quedar 0rfos de pai e nai. se ambolos dous, 
,dan de~eito a pensión. os tillos poden oobralas d!Jas. 

· Hai que ter en canta que a pensión ·ao cumplir .Qs 18 
anos.-e tamén ao casar ou .facerse crego ou mom<a:· pro 
-niste caso. -se non ten .cobrados ainda 12 meses, ten de
réito a cobrar o que lles falta deica tal ca-ntidade 

No ~aso de harte por accidente de traballo ou enfer
medade profesional. cando non es1stan o~tros ram111are· 
tamén dereito a unha indemnización especial dunha men
sualidade pra cada orfo, e demáis, no caso de que non 
esista viudo ou vfuda, a indemr-iización de 6 meses que 
denantes mirábamos lle correspondía, a repartir entre os 
orfos. 

Tamén contempla a lei pensións da mesma cuantía 
que a dos orfos a favor dos familiªres do traballador mor
to, sempre que se cumplan os requisitos de afiliación. 
como nos casos anteriores. Os familiares con dereito a 
pensión serán: al os netos e hirmans do morto ~enores 
de 18 anos ou incapaces pro traballo. que leven máis de 
2 anos vivindo a costa do morto e con él. e que non teflan 
outra pensión ou medios económicos·: b) as tillas e hir
mans do morto. xubilado ou inválido, que cumplan os re
quisitos do caso anterior, salvo no que se refire á edade, 
xa que teñen que ser maiores d_e 45 anos e ademáis sol-

Por unha banda, é;l marte da dereito o cobro dunha 
.axuda de 5.00Ó pts pros gastos do enterro, que cobra a:> 
viuda, ·os fil los ou parentes que viviran' ~o traballador. no 
caso de que outra persoa demostre ter pagqdo tales gas
tos, poderá cobralos. co tope másimo das 5000 p.ts " N.~ 
caso de que o rnorto non tivera parerites . . ser-á a Mutuali
dade Laboral a que ten que facerse car~o do .e1_1ter~o. 

~esmo tempo q"ue a pensión. cóbrase unha mdemr'11za
c¡,?>n equivalente a 6 meses dos salarios reales do mo,rto. 

- teiras ou viudas ; c) os país, nais e abós do morto sempre 
que cumplan os requisitos sinalados no 1.0 caso (salvo a 

-edade. claro) e ademáis. se no caso delas -na is e 
aboas- son viudas ou solteiras, ou sendo casadas, o seu 
home é incapaz pra toda profesión. No caso dos homes. 
ten que ter máis de 60 anos ou estar incapaces pra todo 

A viúda terá dereito a unha· pensión. pra toda .a vida, 
sempr~ que vivira habitualmente co · morto. ou no caso de. 
separación, que tivera dereito a alimentos dó marido, e 
sempre tamén que o marido tivera cotizados 500 días 
nos 5 anos denantes da morte (iste requisito da cotiz.a
ción non se esixe no caso de que a morte fora por acci-

A pen~ión de viudedade pódese·cobrar ao tempo que a 
xubilación. unha pensión de inyalidez: e mesmo cobrando 

,un salario; pero" ¡atención! pérélese no caso de abandono 
dos 'fillos, ou de novo casamento, pero niste caso (xa de-

traballo. . 

. cia (:astelao que «os vellqs non deben de namorarse»). 
se a viuda ten menos de 60 anos, ten dereito a unha in-. 
demnización igual a 24 meses ·da pensión de viudédade. 

Por ~utra banda, ten dereitÓ a pensión de ortandade os 
fillos lexítemos ou naturáis- reconocido$. do morto, que 
teñan . menos de 18 anos ou esteñan incapacitados· pro 
traballo. Tamén os fillos do coniuge do morto - sempre 
qü'e iste levara casado 2 anos'._ se vivían a costa dil. non 
feñen dereito a outra pensión da Seguridade Social e 
tampouco teñen parentes' con obligación de mantelo. 

No caso de marte por accidente de traballo ou enfer
medade profesional. cando non esistan outros familiar;S 
do traballador morto, con dereito a pensión . o pai ou nai . 
que vivira a costas do seu fillo morto, sempre que non 
teña_ déreito á pensión da que remªtamos de fa lar , pode 
cobrar ·unha indemnización equivalente a 9 meses da 
base reguladora ; no caso-de que viviran o pai· e a nai. co-

dente laboral ou enfermedad!'! profesional). ' 
O viudo. pra' ter d~reito a pensión, ten que estar inca

pacitado pró Úaballo e depender conómica·mente da-tra
balladora marta. 

~ braran consecuentemente 12 mensualidades. 

A cuantía da pensión é do 45% da base reguladora, e 
ista é o resultado de dividir entre 28. as bases de cotiza-, 
ción de 24 meses seguidos. que a viuda escolle dos 7 de
rradeiros anos. Se a morte tora por accidente de traballo 
ou enfermedade profesional calcúlase o 45% sabor dos 
salarios reales. ademáis a pensión pode aumentar denqe 
un 30 a un 50%. se na causa da morte hubo infracción 
das medidas de seguridade e hixiene no traballo, e ªº' 

Os·requisitos de afiliación. son os mesmos que no caso 
da ipensión de viudedade, e a cuantía será do 20 % da 
base reguladora (base que tamén ternos visto no caso ar_i

,.. terior). Agora ben. se hon houbera viuda. ou esta morrera 
despois. a pensión de viudedade repartiríase antre os or
fos. e hai que ter en canta que a-suma das pensións de 

. osfandade e a de viudedade, non pode ser superior ao 

Esiste en todo este reximen unha pecul iaridade, moi 
importante (sabor de todo no caso da_Jamilias dos ma
riñeiros, que por desgracia. sofren máis a miudo tal cir
cunstancia) : o traballador desaparece nun accidente 
(seña ou non de traballo). e non aparece. vivo ou morto. 
ao cabo de 90 días, a fam ilia ten dereito a cobrar todas as 
axudas das que talamos (naturalmente con escepción da 
axuda pra gastos de enterro) sempre que a solicite nos 
seguintes_ 180 días. despois dd plaw ·de 90. do que falá 
bamos. 

da terra··íu;QhaUada 
MEaAR A ·a·ANDEIRA go que són. á rapaza que t1vo a LIBERTADE DE 

Dazasete de Maio, día das le- valentía de decir esas verbas polo ESPRESION . 
tras galegas; lugar, Praza efe Ma- micro. Por outra banda. eu pre-
ría Pita na Coruña; ün;,estrado, un gúntome ende estaban os repr_e- O Grupo d3 Teatro. Antroido, 

f 1 1, . 1 d sentantes do axuntamento, nunha endediante da ,Prohibición de que grupo o c onco ga €go actuan o; 
hora. as oito e media do serán; na festa· popular como é. 0 día ·das le- fo1 ouxeto por parte do Cura Pá-

praza Unhas duas ou t~escentas tras galegas_(os ba_lcos do mesm~ rroco de Conxo, quen impidiu que 
estaban vac1os) . A1, boeno, xa se1-- · · . 

personas: no balcón do axunta- onde estaban. Reclamando a ca- se celebrara unha representación 
mento duas bandeiras. a nosa e pitalidade de Galiza pra Coruña . · da obra «Laudamuco, señor de 
rpáis a do estado español ; pois · Cousa que ao parecer é· o único ningures». prevista pro día sete 
ben, con todo este tinglado for- que preocl:Jpa ao noso axunta- dos correntés. dentro do progra
mado e en plena festa (a mesma mento. ma de festas da Merced e or-

d d . Como verán, outro deta lle máis gaizada poi a Ascoaciación de _V.e, t~ remat9u perto das . ez a IJQlff! · , 
do asoball'amento que sofre o ci· n~os en colaboura coa Com1s10 sae un -do axuntamento e entre a dí · 

. noso país por parte os seus caci- de Festas. quer poñer de manifes 
salpresa xeral vai e retira a ban- ques; como ben díxo a miña mu-
deira azul e branca , e métese den- ller, xa iban retirar unha ikurriña 
tro; sobe ao estrado unha rapaza no País Basco. ¡Xa! Boa se iba ar
como de· dazasete . . ou dazaoito mar. pero en fin. que lle irnos fa
anos. colle o micro e di .estas ver- . cer: de momento a _patr.ia galega 
bas: ÚEstamos no pía · das letras . parece q,ue seg.ue.a ser difente ·ao 

· 'galegas; . ·esiximos que ·.a.· nosa ruto oo estado español; bueno · 
· bandeira esté alí_, que non a quin- en realidade. sí que somos. pero 

moi' diferentes. · ten». Volve saír o do axuntamenL Prégollés . unha vez máis que 
to acompañado de un mandamais perdoen por estender tanto nun 
coa nosa bandeira ria man. 'e can- feit.o que nos irídignou á maioría 
do pensamos. que a vai poñer no . dos que alí estábamos, e si creen 

to o seguinte: 
1.º) Que a represetanción en 

cuestión non pudo chegar a 

pau. c;olle ·e retira tamén _a do es- comenente o insertalo en esa : do
tado . español e métense dentro ble agradecemento. pola miña 
·entre 0 abucheo duns ·cantos que miña parte. Graciñas e un garimo"·· 2.º) 
asubiaron _ -como si n.ada. . so saudo. 

. celebrarse ao ordear o ClJra 
p'árroco ·a inmediato desa
loxo da escenografía e de
mái'S elementos r;i,ecesarios 
pra representació~. da pro
piedade eclesial . baixÓ á 
ameaza de chamar á forza 
púb lica se ·tal desaloxo non 
se producía no plazo má~imo 
de media ho'ra. 
bue tal decisión foi adoptada 
polÓ dita crego. tras inquirir 

Dende. estas quero mostrar o XE:SUS L'OIS V AZQUEZ cales eran a temática e o 
m~u agradecemento., como gale- · · . VAZQUEZ . contido da obra i en especial 

a utilización que se lle daba a 
unha ca'ma empregada coma 
elemento da escenografla. 

3°) Que o espacio no que se ten
cionaba celebrar a represen
tación (O adro da iglesia) e o 
mesmo no que veñen cele
brandose as berbenas e no 
que con anterior'idade xa se 
teñen orgaizado representa-. 
cións teatrais, algunha dilas 
estimulada e artellada polo 
propio creqo. 

4°) Que a obra «LaUdamuco, 
señor de ningures» ten sido 
presentada á Xunta de Orde- . 
nación e Calificación de Tea
tro i espectáculos. quen con 
data 20· de Marzo do 1978 
resolveo autorizala, senda re
presentada dende entón en 
vintecinco ocasi'óns i en di
frentes puntos de Galiéia. sen 
.que até iste intre teña · sido 

"'presentada demanda xudicial 
algunha descon.tra ela pola 
~ua posible inmoralidade ou 
por ~tentar descontra a digni
dade de persoas ou institu-

· Cións. 

/ 

· 5°) Que é firme propósito da 
Asociación de Veciños, da 
Comisión de Festas e do Gru
po Antróido. o c~lebrar a re
presentación prósimamente, 
na data e hora que oportuna
mente se sinalen . 

6°) Que ó non asistir no barrio de 
Conxo espacios que reúnan 
r.is condicións óptimas que o 
Adro da Iglesia reúne. das 
deficien'bias técnicas e da · in
comodidade a que posib le
mente se terá que ver some
tido o público. soio ao dita 
crego compre facer responsa
.ble. 

Por último ó tempo qué lamen-
·tamos· que feitos como iste aínda 
poidan seguir producíndose,. ma
.nifestamos a nosa enérxica pro
testa po lo que ah i de atentatorio 
de~.,xontra a ·libertade de espre-
isi~ ria adopción . por parte do 
dit o crego dunha función censo
ria! que no lle compete, asumida 
sen nin siqu.era ter visto ou leído a 
obra i en no me de. torpes e inxus- · 
tificab les ter->"'res. 
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. A ARTE DO FERRO E 
' DAFORXA . 

Hoxéndía. os novas esculto-
r.es de academia están a poten- . 

ciar o ferro coas suas soldadu
ras e os seus ferríns. como ma
terial cun novo significado artfs
tico. O artista de academia has
tra presume de ferreiro. pro. ce
cais· desconoza a fonda tradición 
que o arte dó ferro tivo en Gali
cia; como calisquer outro mate
rial. tén en potencia isa calidade 
artfstica. o choio é atapar co ar
tista que sepa misturar mate
rial, tradición, futuro e función 
pra facer así da sua obra unha 
peza· de autilidade práctica e es.: 
-tética. · . 

En Galicia. o f.erreiro foi sem
pre .considerado cun aquelo de 
respeto e de agarimo. Oficio que 
tería as suas raigañas nos' cas
tros e que no decorrer do tempo 
iría evolucionando deica a in
dustrialización. Das mans e da 
tonca do ferreiro tanto saían coi
telos coma potes, . ferraxes. pe
chad u ras. balaustres. verxas de 
pequenas ermidas románicas ou 
de grandes catedrais barrocas. 
O pobo soupo telo de canta. e : 
mistura ao ferreiro nas suas len-

-a~dando aterra 
A AP&aa DAS PA

TACAS 

Na primeira quincena de se-
tembro e na primeira de outo

no. na Terra Chá. faise a apaña 
das patacas. O ben visto as pa
tacas viñeron a Galicia no sécu
lo xvf e cultivéronse, por pri
meira vez entre nós. en terras do 
bispado de Mondoñedo. O seu 
uso non se xeneralizou deica ó 
remate do século XVIII. Chegou 
a implantarse o seu uso potas 
grandes ~ames que. naque! en-

. tón. houbo no noso país. Os la
bregos tíñanlle moita preven
ción á pataca porque se criaba 
debaixo da terra. Os outros a11-
mentos -castañas. mazás. 
berzas. ·nabos. parcos. perdices. 
coellos. capritos ... - criábanse · 
en contacto co aire. 

No pafs habla unhas patacas 
cór viña. Despois,, pala banda 
de Lugo. comenzaron a semen
tarse as patacas chamadas ma
riiias. que viñan da veiramar. ou 
as cazonas. Dende hai anos co
menzaron a traguer as semen
tes de Burgos. Palencia e Valla
dolid. Dende os anos cuarenta e 
ta"ntos comenzou a praga do es
carabello, denantes desconocí~ 
da en Galicia. e que os labregos 
decfan . que tivera a súa orixe en 
escarabellos tirados dende os 
aviós. ¡ Calqueira sabe 1 

A pataca foi -e alnda é
importante na alimentación e na 
economia galegas. Agora afor
tunadamente os trautores e co-

. ACTOS, NON AITOft 

tioxe im~s teima~ cie novo .no. 
tratamento dalgúns cultismos. 

tema que xa tén sido máis dun
ha ·vez o ouxéto desta sección. 
En anterioes ocasións. xa te-· 
'mos falado das duas clases de 
palabras ·que tén ·un ·idioma: 
dunha banda, ·aquetas que per-

·. tenecen ao caudál xera l da lin- · 
gua. 'que e.stiveron sempre nela 
e que. mesnio por serenas máis 

. usadas pala comunidade de fa
lantes. fQrón . as que sotreron 
uriha evolución maior dende o 
latfn; son aquelas que · ponfigu
ran -:a «faciana» do idioma. as 
que · o tan distinto dos ciutros. 
Doutra · banda. as verbas cnie 

' : . tefl~n un uso restrinxido po'r se 

das e contos. nas cantigas ou 
nos seus refráns:. 

«Non te cases cún ferre iro 
·que t'en moito que lavare 

cásate cun mariñeir.o 
que ven lav9do do mare». 
Galicia. nas suas rúas. nos 

seus postigos e" portas, nas 
verxas das erryiidas . . amósanos 
istas obras de arte. que as máis 
das ve.ces aparecen ignoradas e 
som·entes valoradas polo «Co-

. leccionista de antigüedades ga
llegas» ou polo mercachifle que 
surte os rastros de calisquer ci
dade: · 

Balcóns traballados no ferro. · 
candelas. pasamáns. pechadu
ras ou cha madores · descobren 
ista arte. técnica que no 1970 
se industrializa en Sargadelos 
con Antonio Raimundo lbáñez. 
que monta unha siderúrxica 
que. xa daquela, tiña todos ós 
má is novps ·treballas ·pra fabri
cación en serie .. A cousa non du
rou moito polo asesinato de Raí-. 
mundo nun tempo de loitas con
tra os napoleónicos. Dende en7 · 
tón, Sargadelot;,.enceta as suce
sivas fases na produccción de 
louza ao xeito inglés. Coa seria- · 
cióri a arte tradicional do pobo 
adequire un senso máis popular. 
que co modernismo do 1900 se 

lleitadoras van librando ós la-. 
bregas dun tral:!>~llo de escravos· 
e o labor faise moito máis .doa
do. Polo tempo da apaña das 
patacas as noites comenzan a 
enfriar e as manás son neboen
tas e esmaltadas de pingas de 
orba.llo grandes. como cabazos. 
Xa non son noites de andar por 
tora e a calor do lar tira por ún. 

Aquilino Iglesia Alvariño, cuia 
obra está berrando escandalo
samente por unha reedición 
axei;ada, foi. entre nós. o gran 
cantor das patacas:· 
Nas veigas van erguer ora as 
patacas. 

referiren a áreas de vocabulario 
~oitp menos cqrplin. Esta par
cela do lésico. que non penetrou 
na corrente normal de evolu
ción, tén unha fisonomfa moi 
semellante en todas as linguas 
derivadas do latín: no noso idio
ma e máis no portugués, no es
pañol. no francés. etc. Xéi ternos 

·comentado tamén cómo se 
·quixo moitas veces reconverter. 
estes -cultismos. forzando neles 
unha evolución que non tiveron 
poi as causas· anteditas. E o caso 
do titulo que ilustra hoxe a sec
ción: a semellanza de «leite». 
«noite». <mito» . '. ~ faise «aitos». ~ 
en lugar do correcto ACTOS. No 
mesmo programa figuraban va
rias «aituacións» que debian ser 
ACTUACIONS, Uí1 anuncio pu-

ve empoleirada palas novas fun
dicións: Na Coruña Wonembur
·qer: en Ou.rense Malingre; así. . 
teran a m1llor sona . as fundi- -. 
cións galegas. que nos deixarán 
de fabricar cociñas económicas, 
estatuas préi os remates de pa~ 
samáns, balaustres e hastra 
cañóns .. . lsta producción ax.u
dará a darlle vistosidade á arqui
tectura das galerías que tanto se 
presta ao entorno galega. 

Os asturianos terán sempre 
"iste monopolio do ferro; mes
rr~mente. aínda hoxe son os fe
rreiros do lncio e' de :raramundi 
os que lle dan vida ás nasas fei- . 

Está murcha a rama. cór de te
rra; 
que por . Santiago foi sá~oa de 
neve. 
entre rosa e violeta. e deslum
brada 
ás pintas velaíñas de anchas 
alas. 

O labor de. apañar as patacas 
cantouno e describiuno deste 
xeito: 
Ledas apañadoras cantarelas 
cobre a veiga toda de bour~o 
e gallaroufa alegre. 
Tras do arado 
unha ledicia de milagre. un río 
de patacas maretas, brancas .. 

blicitario decía: «Eisíxaos ao 
seu fornecedorn en lugar de . 
«ESIXAOS .. . ». No programa 
doutra festa limos que se iba 
«orgaizar unha verbea» astra as · 
tres da maña; · ORGANiZAR. e 
má1s VERBENA (nós dir.íamos 
«festa» e non «verb~na ») se
rían as formas ·corree :as. 

Outros erras que· aparécen· 
con certa frecuencia:" 

A sustitwcíón do . diptongo 
-UE- pola · vocal -0.:_ en . 
verbas como FRECUENTE ou 
CINCUENTA (xeneralízase a re
gra be-bueno ou moa-muela e 
aplícase erradamente: . «fr'econ ~ 

. te»'. «Cinconta» en lugar das .. 
verdade1ras) que se teñen 
~ue- non é pqrque 11.elo peg.a- ' 

ras. coas .navalf as. coitelos. e 
toda unha producción en ferro 
en folladelata que non dá fuxido 
dos xeitos tradicionais: faroles. 
moldes e outras argalladas ca
seiras. Económic¡;:i e cultural
mente. istes ferreiros están inte
grados en Galicia. a pesares de · 
que xeográficamente están nas 
lindes de ·Asturias. 

Serán os petadores das por
tas os motivos máis traballados 
poto· artista da forxa. O petador 
é ·o primeiro que recibe a man 

· 'do vi'sitante. terá que darlle as 
boasvindas dende a sua traza 
baril. O ferreiro · pó~ nil .toda a 

roxas. 
longas. redondas. lisas. con cor
nechos. 

E lago a volta do traballo coa 
ledicia e a fachenda da colleita 
lograda: 
Agora. de rodillas. van enchen
do 
soxo tras goxo. 
As mozas. ún tras de outro. 
non lles dan carrexado. 
Os carros. cheos . 
a catro· táboas. tornan a noitiña. 
Nas corredoiras fondas. enzou
fados, 
brincan mozas e mozas entre ri
sa. 
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sua aqueta e dalle as. formas 
máis retortas e alegóricas. den
d~ os sinxelos badelos aos que a 

· tradición e o folclore lle dá un 
s~nso fálico. cecais por ser sur
v1val de antergas· figuracións da· 
fecund1dade. de1ca os complica
dos motivos que somellan lagar
tos ou cobras enroscadas. Re
presentacións caricaturescas de 
homes cun chisco de leria. O 
chamador irá na compaña das 
carabillas pr"a enmarcar as pe~ 
chaduras. é completarase diste 
xeito todo ur:i. conxunto que lle 
dará á por.ta a sua persoalidade, 
un toque de gracia e de arte que 
se pode ollar nas nasas vitas: 
Melide. Ribadavia ou na mesma 
Pontevedra. · 

Postigos que hoxe son susti
tuidos pala porta e palas carabi
llas áu os abridores con formas 
de proiectiles. de foguetes ou de 
· «phantom » ao xeito america
no .. . mesmamente nos fan cavi
lar en que as testas dos diseña
dores señan triángulos ou cua
drados sin máis. Namentras. o . 
ferrelro galega sigue a facer 
santiaguiños ou «quijotes» 
como «souvenirs>i pra os turis
tas ... a ·sua creatividade, a sua 
cultura. Galicia quer reducirse a 
isa. · 

M. HORTAS VILANOVA 

Reusan os carros auto. 
Os versos do poeta. tan es

presivos. evocan un tempo ·que 
morreu. Mozas e mozos .non · 

. brincan xa palas corredoiras ó · 
son da canción do carro. Andan 
palas .rúas dolorosas e incertas 
da emigración . . Os labregos 
- vellos e algún mozo- vciltan 
dos eidos. silandeiros, escoitari
do o fungar xordo do trautor. 

Lembro, ser.Ido este servidor· 
rnoi nerio. as apañas de patacas 
na casa de meu pai. Apañadoras · 
e apañadores estaban. con · noi~ 
te, agardando que un cirado lles 
abrira a porta. Cando recollían 
das leiras era noite pecha. No 
alborio da aira. despois de estar 
apañar~do patacas todo ,P dla, 
había que escollelas á · luz do 
candil de gas. E as patacas da 
xente subilas en goxos ó .faiado 
da casa. Esto era polo ano . · 
1936. Os apañadores. si eran 

·homes. cobraban seis reás de 
xornal. E si eran mulleres. unha 
peseta. Coido que sobra comen·
tario. 

Ne~a época da apaña das 
patacas lembro os xornaleiros 

·· que traballaban na casa ·de meu 
pai: a Fermina. a vella Mingas. a · 

· Remedios da Gaita. os de Fon
tes. ·as Xoibán... E sinto unha 
grande e fonda melanconía. os· 
fillos dos xornaleiros que traba
llaban na casa de meu pDi agora 
traballan en· Suiza. Alemania. 
Francia. Bilbao. Barcelona .. , A 

-mesma miseria con destilito ne-
me. 

MARIA PILAR GÁR.CIA NEGRO 
ra o castelán senón porque xa o 
tiñari no latín e .así se conser\/ou 
no naso idioma. 

A reducción do diptongo 
-IE-: «ambente» . por AM
BIENT"E. «conscente» por . 
CONSCIENTE. «espedente~> por 
ESPEDIENTE. «ingredénte» por 
INGREDIENTE ... O :-ie- figu
ra nest9s 'palabras ·pola sua con-

. dición de cultismos que se in
corporan á lingua sen máis evo
lución que · unha- adaptación fo
nética mínima. 

_Fina lmente, a transformacjón 
. da terminación -ero en -eiro 
· en caso nos que o -ero ·non é 

español. serión latino ou grego. 
. E o cas·o de SINCERO (non 

«sinceiro»). MERO (non «mei-

ro»). SOMERO (non «somei
ro»). ESFERA (non «esfeira») 
ou a mesma PRIMAVERA. an
que esta voz merecería un co
m'3nto aparte. Nestes términos 
o -ero ou -era non supón 
tampouco contaxio do español 
senón que xa lle vén así do latín 

· (ou do grego) do que proceden. 

NOTA: Unha acalaración re
lativa á sección da semana pa
sada. No último parágrafo tiña 
que decir: A negación reálzase . 
co adverbio NON. O adverbio de 
ne.gación JAMPOUCO refórzase 
cpn moita frecuencia con 
«non»: esta repetición. que se
ría redundante en español. nono 
é no noso idioma: «tampouc.o 
non ap.arecen por aquí». etc. 



LIBROS 
·«DE ,FOICE 
ERGUIDA» 

No pasado mes de xullo 
púxose á venda en Portugal o li
bro De foice erguida 
(antología de poesía gá
lega depombate) (1 ). Esta. 
edición, preparada 'polo perio
dista portuense Viafe Moutinho, 
autor de varios traballos sobre a 
nasa cultura. leva o número 23 
da serie poética «Nesso Tem· 
po» que distribúe Centelha 
de Cpimbr·a e tén o doble interés ' 
de ser a primeira anto loxía deste 
xénero e de contribuir ao espa
llamento da nosa cultura fora 
dos ·seus eidos. ' 

Nunha .introducción, datada 
en novembro de 1976, o autor 
relata aque les acontecementos 
que · históricamente. con aerto 
ou sen . el. son considerados 
como os episodios m~is signifi
cativos da insubmisión do pebo 
galega (lrmandiños, Par.do de 
Cela e señores feudais, B~nque
te de Conxo. guerrilleiros da 
postguerra: .. ) que non son ou- · 
tras que os inspiradores deste 
tipo de poesía: « ... aquí está esta 
poesía de combate contra o ca
ciquismo a todos os níveis e os 
seus esbirros oficiais ou oficio
sos. contra as ideias fascistas e 
fascizantes. Este livro é unha 
denuncia». 

A antoloxía inclúe 37 poe
mas de 20 autores (Pondal ( 1 ). 
Rosalía ( 1), Lamas Carvajal. ( 1 L. 
Curros (2). Cabanillas (4), C.E. 
Ferreiro (3). Lorenzo Varela (2), 
Tovar Bobil lo (2). Costa. Clavel! 
(1). Manuel María (5), Novoney
ra (2), Xohana Torres ( 1 ), Mén
dez Ferrí,n (2). Sesto Novás ( 1). 
Lois Diéguez ( 1 ). Xosé Lois Gar
cía (2). Margarita Ledo (2). Bár~ 

, baro Tomé, pseudónimo (2). Xo
han Esteiro. pseudónimo ( 1 ), e o 
anónimo «Poema á Central nu
cl.ea rn) ordenados poi as datas 
de nacemento. Se ben a obra 
destes autores cobre abando o 
campo temático previsto. bota-

·. mo~ en falla nomes como Leiras 
PLilp~iro, Seoane. Daría X Caba

, . na·. Alvarez Pausa, Vergara Vila-

axend8 
ARTE - ,;. , 

\ - \ 't , ~ ~' 

MIGUEL ZELADA. DEICA 'O 29 en 
Ceibe. da Coruña . 

VIEIRO: a partir do día 12, na sala 
Gi'annini da Coruña. . 

- MO~QUECHO, hastra o 27. na ga
lena Adro. da Luruña. 

JOSE DIAZ FERNAN DEZ, na sala 
do Casino Ferrolano. Ferrol. 

J. MIGUEL GONZALEZ FRANCO 
deica o 20. na sa la do Banco d~ 
Crédito e Inversiones. Lugo. 

BALDOMERO MOREIRAS. na sala 
antiga da Caixa de Aforras. Na 
sala nova, esculturas de Antonio 
Sampayo, Vigo. 

ACTOS . · , . 
, .... ~ . .. - .. .1 "~ -

FESTA DA IGREXA GALEGA EN 
MEIRA (LUGO). o día 16 de se
tembro. unha lgrexa que quer na
cer. De.nde hai uns 9 anos móvecq 
en c.ertas comunidades cristián . 
lgrex~ Católica galega. Primeiro fo
ron os chamados «Coloquios Gale
gos de Cristiáns» . plataforma de\ 
reflesión de cregos. monxas e lei
gos decididos a asumila tareta·-de 
levar adiante as liñas directivas ·do · 
Vaticano 11. 

riño ou Pexeguei~o. que por ter 
tratéldo estes temas. pÓderían 
estar representados cun poema · 
que substituise a algún dos da -· 
que las persoas das que se in-
clúe máis dun . . 

Un ponto conflictivo miste 
tipo de traballo's é o da lingua. 
No prefacio lemas: «Nao quis o 
antólogo no lugar apropiado es
crever n.em traduéao, 
versao ou · adaplacao. 
( ... ) Aportuguesamente 

·, será, neste momento a designa
cao exacta?)) ' 1 sto é, -na nasa 
opinión. o que se debería facer 
sempre que se publicasefl tex
tos galegas en Portugal (ou vi
ceversa) ; quer decir, manter as 
palabras idénticas e limitars~ a 
adaptar grafías e ª' pór no pé de 
.páxina a traducción .daqu eles 
termos que non fosen comúns 
aús dous idiomas. ~ Mais. aquí ó 
que se fai é traducción pois d~u
tro modo non 'teríafl explicación 
algunha as m0dificacións do es

. tilo de purexa x bracura, 
rasgar x pór en tiras, 
vivir ao relentÓ X morar 
~as curtiñas, Futuro • · 
Porvir, inc lusive· mudando 0 , 

significado tamancos ic 
galas dun día ~ meu·s 
amigos x meus anxo.s, 
rodos x regos ... Teimando 
nisto. parécenos máis grave que 
estas insignificancias o feito de 
pór en portugués o poema de 
Sesto Novás partindo non do 
texto galego senón recorrendo á 
pésima tradución castellar.a de 
María Victoria Moreno Vázquez. 

No inevitabel capítulo de 
erros encontramos que falta uri 
verso. o terceiro da terceira es
trofa, no poema de Pondal , así 
como incluir Padrón na provin- ' 
cia de Pontevedra e dar erradas 
algunhas datas, de nacemento e 
publicación dalgunha obra , de 
Lamas Carvajal. 

A pesar destes pequenos de
talles, o libro merece de ser l~r 
porque consegue o importante 
fin de. en palabras do antólog~. 
dar «noticia da insubmissaro de -
urna pátria que, como tal, tem 
direito á auto-determinacao. de 

Agora. e desde os mesmos Co-
. loquios. pro nunha nova instacia, 

c<Os Cruceiros» un f,ato de crentes 
manteñen 'unha inquedanza. creati
va de novas formas de espresa a 
sua ,~nciencia . a sua galeguidade, 

-e facer na lgrexa. dentro dela. unha 
recreación da sua prítina función 
de liberación" 

. ser libertad do seu estado de co
lonia espariholal> 

1 xo.~5iE MARI~~ 
DOBARRO 

1 ' 

11) VIALE MOUTINHO . De Foice 
erguida, Centelha / Poesía . 

C011nhrn 1978 . 1.30. pxs . . 80 eséudqs. 

M·USICA· 
_: -1 

JESUS VILLA ROJA 
ce HOMBRE 
AT~RRORIZADOR» 

Os problemas plantexados 
polo serialismo integral nos pri
meir9s anos da postguerra muA
dial : atoparían solución coa ªp.a
rición dós instrumentos elec
troacústicos magnetófonos. 
xeneradores, sintatfza·dores ... -, · 
dunha band_a, e coa utilización 
de instromentos dun xeito non 
trintaóito ános e que e;tudou 
ampliación de posibilidades. 
Cathy Berberian -voz-. Hans 
Hollinger -óboe-. Vinko Glo
.bokar -tr.ombón-, Siégfried 

. Fink -percusión-, Siegfried 
Behred -guitarra-, Siegfried 
Palm -violoncelo-, Ennio 

""' Morricone -trompeta- (cono
cido polo gran público como 
_corrnos ic~.,,- cié-> música cinema
togrMic1:: } ,¡ ur;s poucos máis. 
sqn so:istas <i1 if~ adicaron as 
suas investigacións á amplia
ción instrumental. Moitós dos 
resultados son xa clásicos, o ci
clo de «Sequenzas» de Berio. o 
«Nomos alpha» de Xenakis, os 
tres «Concertos per óboe» de 
M _aderna c:>u a «Aria» de Cage 
son algunhas das :partituras di
señadas pensando nas novas 
posibilidades instrumentais. En 

- xeral. os instrumentos máis be
neficiados forori aqueles nos 
que o sonido se obtén más di
rectamente, e concretamente a 
voz e os de vento. '1stes, segun
do as teorías clásicas. somente 
poden emitir una soia nota de 

-·cada vez. pro si. simultánea
mente á nota natural - obtida 
polo mecanismo tradÍcidnal-. 
producimos na ~mbocadura ou
tra nota máis -cantándoa- o 

DOMINGO 17 : Cerdido, Teo; NA 
CORUÑA. Quiroga; LUGO. Xinzo 
de Limia: OURENSE. Catoira, Tui. 

. Vila das Cruces: PONTEVEDRA. 

LUNS 18: San Sad~rniño, Asados. 

A convocatoria prá FESTA· DA, , 
IGREXA GALEGA pretende xuntar · 

Taragoña. Teixeiro: CORUÑA. Ba
ralla. Cotá ; LUGO. Castro Caldelas. 
Cualedro: OURENSC::- Lalín, Mos-· 
coso: PONTEVFnRA' 

MARTES 19:.._ Becerreá. Palas {:Jo 
Rei; LUGO. Beariz. A Mezquita; 
OURENSE . Moaña: PONTEVE
DRA. 

a cantos se sintan crentes ou de
sexan compartir as anguéiras e an, 

. ceios destes eonfesantes. 

'A programación da Festa prevé: 
unha marcha desde Meira ás Fon
tes do Miño; baño lustral-nas au
gas nacentes d:o rio galego. gran 
celebración eucarística. comida c0-
munitaria e folión . Participarán 
grupos de gaiteiros e outros 
conxuntos musicales. Un dia, en 
suma. adicado á deseoberta das 
raíces galegas e á proclamación da 
alegría .de Xesús . 

' ' 

FEIRAS E MERCADOS 
- - -· .. . 

SABADO 16: Bergondo; NA C0 2 

RUÑA: Servo, Monforte; LUGO. 
Carballino; 'OURENSE. A Estrada, 
Porriño: PONTEVEDRA. 

t" 

M.ERCOLE.S 20: Ortigueir.a. Padrón . 
· Pino; ~A CORLJNA. Sarria, Ta

boada: LUGO. Macada; OUREN
SE. A Cañiza. Ponte Caldelas; 
PONTEVEDRA. -

XOVES 21 : Cab·anas; A CORUNA. 
Chantada . Frio l. Pedrafita : LUGO, 
Vilardevós ; OURENS.E. Redonde
la ; PONTEVEDRA. 

VERNES 22 : Arzúa; A CORUÑA. 
lncio. Rábade: LUGO . Avión, 
Manzaneda ; OURENSE. Cuntis, 
Gui ilarei: PONJEVEDRA. 

instrumen.to emitirá duas notas. 
"Aínda máis. a emisión de duas 
notasyai produeir unha ou máis 
notas resultantes da suma de 
frecuencias ·que enriquecen o 
espectro sonoro deica o grado 

. de obter acordes. Asimesmo, 
compre sumar ao devandito a 
prodll!cción de armóni~os nor
mal no instrumento. Xogan-do 
coa intensidade de emisión. pó
dense levar ao primeiro plano os 
armónicos e obter sonoridades ' 
inéditas. 

__, Jesús Villa Rojo é'un músico 
castelán. nado en Brihuega hai 
trintaoito anos e que estuduo 
cáseque todo o que se pode es
tudar no Conservatorio de Ma
drid -clarinete. violín, piano. 
armonía e contrapunto. análisis 
musical e composición ... - e 
que logo emigrou a Roma, onde 
na Academia Santa Cecilia es
tudou música electrónica e per
feccionou a composición con 
p~ofesor_es da categoría de Go

fredo Petrassi . 
Alí en Italia , escomenza in

yestiaar as posibilidades do seu 
instrumento. o clarinete a0 que 

aporta un feixe de- novedades 
técnica·s, colaboura con «Nuova 
Consonanza» -un grupo de 
improvisación do que forman 
parte intérpretes-compositores 

· do prestixio de Evangelisti, Mo
rr i con e. Macchi , Branchi . 
Pia·zza .. - , funda os grupos 
«Nuove Forme Sonare » e «The 
Forum Players» e compón obras 
como «Música para obtener 

. equis resultados». «Formas y 
fases» , «4 .. . » ou «Hombre 
aterrorizadG-dorn . De vol ta a 
Madrid no 1972. xa esca-

FESTAS l 'ROMEIUAS 

NAVIA DE SUARNA. Lugo. Festas 
en honor_ á Virxe das Doores. Ro
mería galega. 

VILANOVA DE AROUSA. Ponteve
dra. Festas de San Cibrán . 

A CAÑIZA. Pontevedra. Festa e Ro
mería da Virxe da Pena de Francia. 

POBOA DO CARAMIÑAL. A Co
ruñ,a. F!i!stas do Divino Nazareno. 

MUGARDOS. A Coruña . Romería 
da Virxe do Chanteiro. 

LA'LI N. Pontevedra. Festas -da Virxe 
das Doores. 

DISCOS , 

r;ne nzarn o c1c10,,que. ao ·meu en- . 
. .tender, é centra l no . seu lábor 
compositivo, o dos «Juegos 

· g ráfico~musicales». A sua obra 
baseada na investigación encol 
do material ~sonoro, poderíase 
dividir en duas etapas diferen
ciadas A primeira. ben repre
sentada 'por «4+.~ » remite .. ó 

. esencialmente ao sonido, aspo
sibilidades dos instrumentos. A 
segunda. a partir do 1975, tén 
como obra primeira o «Concerto 
Grosso I» e. sin esquecer os re
sultados anteriores. parece 

' orientarse a unha comprensión 
máis globalizadora da composi
ción , mesmo con desenrolos e 
estructuras que remiten a xeitos 
clásicos. «Nos0tros» -presen
tado no pasado mes de maio no 
Festival da Sociedade Interna
cional de Música Contemporá
nea de Helsinki- é unha mos
tra desto : escrita pra clarinete. 

· violín, percusión e máis piano é a 
nivel sonoro un resumen das es-
periencias anteriores. e manten
se ao nivel estructural nun de- · 
senrolo cáseque académico - o 
término non tén nada de peiora 
tivo- o que asegura a estabili
dade do resultado . Resultado 
que nas partituras de Villa Ro
jo'- compositor cunha das gra
fías mais belidas e claras da 
vangarda - está prefigurado cá-
seque sempre. ·. .' 

Supoño que perfecto resu
men de Jesús Villa Rojo son as 
suas verbas pra Ritmo (111-
1976): «Nunca ha entendido 
como un compositor de hoy 
puede hacer música de otras 

-épocas» . O seu labor como 
creador, intérprete e animador 
de grupos -en España o Labo
ratorio de Investigación Musical 
(LIM)- da fe das suas verbas. 

XOAN M. CARREIRA 

DISCOGRAFIA ESPAÑOLA 
«Música para obtener equis re
sultados». Movieplay 17 .007 . 

- «Nosotros» CBS S-73779. 
«Formas y Fases». Movieplay 
17.1304 I O. 
«Apuntes para una ré~lización 
abierta» RCA RL-35107 . 
Todas as partituras en EMEC. 
«Concerto Grosso n.0 1 ». RCA 
RL-35107 . 
A partitu ra en Alpuerto. 

RADIO . - , 
, . 

CUARTETO DE CUERDA n.º 2 .(La -· 
Fa) de R,oxelio Groba . Polo Grupo 
Estro e M.ª del Carmen Montes 
violín. Radio Nacional. Tercer pro~ 
grama. Ola 19 . 

CONCIERTO PARA FLAUTA y OR
QUESTA DE RODRIGO DE SAN
TIAGO. Rafael López del Cid e Or
questa Sinf~nica de RTVE. DIREt> 
TOR ODON ALONSO . Radio Na 
cional 2.0 Programa. F.M. Día. 24.: 

CUARTETO n.0 3. «DIABOLUS IN 
MUSICA)> de Roxelio Graba. Polo 
Grupo Estro. día' í?.8 . as 16 horas. 

ARRANO BELTZA de AgusÚn 
· Gonzál'ez Acilu. Pola Agrupación 

C0ral . de Cámara de Pamplona. 

SWARBRICK. Dave Swarbrick e Día_ 30. 
Faipor Convention. ZAFIRO

. GU IMBARDA TS-38001 . 
.. CHANTE R'S TUNE. 'Na Fil i . p , 

ZA F 1 Ro - G u i-M BAR 0 A. regamos á1 A1oclacl6n1 cultu-
38002. T-S- rala, aaoclaci6n1 de veclftoa, cf•cu-

M 
1 

R A 101 culturai1, etc. noi comuniquen 
ZA. Kamac Pacha lnfi . a r r 

Movieplay-Gong. 17·1282 / 5 : °'O:macl6n de actoo culturof1 
.PORQUE NO MUNDO MENGOU A- e elt o tipo con quince dfa1 de 

VERDADE. Xosé, Quintas-Cane lla . ante acl6n, , co ·ouxeto de poder 
Zafiro-Abr-ente. N 1 x-111 '5. dar c

1
un:tprlda ,informacl6n. Moltar 

· grac a1. 

n 
íl 

t. 
q 

, ( 
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ANUNCIOS 
DE BALDE 

T eño 40 anos. boa saúde e 
mido , f;~ -ie estatura. Gustaría 
recib11 cartas de mulleres con vis
tas ao casamento. Se pode ser 
que manClen foto. 
Casa Santo Cabanela, 
N avia de Suarna, Lugo. 

Desexo ter contacto con per
soas ou asociacións amantes do 
renacer cu ltural da nosa Terra . 

Santiago González. 
B.º s. lgnaplo n.0 1 1-4.º 
'-· lbarra (Gulpúzkoa). 

Interesado en fotocopias de 
documirn tos nos que figuren no
mes dos lugares das parroquias 
cie S,1·1 Pedro de Eume. San Mar
tín rle Goent P. e Santiago de Cape·· 
lá (A Coruña) dos anos · 1500-
1752. 
Manoel Doce Viñas. As 
Neves - Capela - Ponte
deume (A Coruña). 

Maestro mdustrial (electróni
co) 23 anos e casado Busca tra
ballo rto que seña. Permiso d_e. 

.·condu.clr e servicio militar curn¡:. :i 

. .do. -
Tt.1 (985) 564544. 
Xoa6 Fiamón Roetriuuez 

Quero ponerme en contacto 
con al~p1nha persoa de Ourense 
gue lle interese o tema das rnei
.. ciña~ ~ar~inaies e me poda infor-

. mar sobor dil. . - . 
Lois de pavid Alvarez. 
Río Támega, 1 9-3° Qu
rense. 

l Quén' porle decirme Aomes · 
autónctonos qa legos e a sua 
orixe. Si nono;sa.bedes. chliganmé 
os nomes. " 
nez, e/Juan Arana, e-
1 0-2° C lrún (Gipuz.., 
koa). 

GUIEIRO 

1 
2 
·3 
4 
s 
6 

'1 
a 
9 

ANOSA TlllBA- ! l 9 

CRUCIGRAMA 
DARIO XOHAN CABANA 

·n 12 13 

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

.---.--

.--.. .... -r--

HORIZONTAIS 

1: Adverbio tle tempo. 2: Nome de home. 3: Rexión 
da antiga Grecia. 4: Nome de muller que aparece nun ro
mance antigo. Publicar un libro. 5 : Pronome. Reflesivo. 6: 
Grabar unha encuadernación. Usanse pra comer ne les. 7: 
Ergue a bandeira no mastro. 8: Aceno pra escorrentar o 
meigallo. Ao r'Ovés. veículo. 9: Instrumento musical. 

VERTICAi& 

1: Rezo; súplica. 2: ¿Onde está él? ·3: Consonante 
igual nos trea cadros. 4: Ráigame. 5: Dá aire co abano.' 
Nome de letra. 6 : Tesa. ríxida. Boten gargadallas. 7: Fe- - · 

. mia respecto do fillo . 8: Fala. pronuncia . Tecido. 9 : Ins
trumento pra asar. Preposición. 1 O: Conxunto de chouzas 
cun mesmo cerre .. 11: Consonante igual nas tres. 12: 
Seriar . dono. 13: Manuño. orP.s;:ida . 

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO 
NUMERO 28 

1: Feiras. Frecha. 2: Errou. Auras. 3: AAA. Aba. Moi. 
4: Nalatse. 5: Ecrua. 6: Crébano. 7 : Caí. lan. Din'. 8 : Cor

. me . Ceder. 9: Lagoas. Cadela. 

CARTAS 
Hoxendía estannos a mestu

rar na testa unhas ideias sabor 
da nasa Terra que coido non son 
certas : só pra amosalo. sobra 
botar unha ollada ás follas da 
pouca historia que aínda fica 
sen trabucar e mailo mapa da 
Península . e saberemos que o 
feito de «castración y doma» da 
nosa nación foi froito dunha 
agresión á que era de entón co
mún cultura galega-portuguesa 
e que lles enche o peito a certos 
persoeir.os malnacidos dita 
agresión. 

Fica claro que istes séculas 
pasados de camiñar coa espalda 
volta son moitos. mais non da
bondo coma pr.a que non nos 
decatemos. galegas e portugue
ses. da nosa situación: podense 
amasar e ben as verbas de Cas
telao «iles son imperialistas. 
pero fracasados». niste intre 
concreto. Os nacionalistas irnos 
ter a seguranza no pobo ao -que 
decimos amar. «a colleita é boa. 
mais compren braceiros». sabor . 
de todo braceiros que saiban cal 
é o seu camiño. 

O noso pobo xa no 1936 e 
coa oposición dos caciques de . 
entón (isto é importante) votou 
polo Estatuto de Autonomía que 
lle ofrecía a República Española: · 
si a República quixese -lle dar a 
Galiza a Autonomía como fixo 
con Euskadi e Catalunya. non 
faría un plebiscito popular como · 
foi unha discriminacion (o go
berno seguía a ser alleoJ .· 

Eu penso que coas cc:mdi
cións espostas ise plebiscito po
pular foi. ainda que non oficial
mente. UIJ nidio exercicio de Au
todeterminación que saiu favo~ 

rabie ao que o pobo entendía 

como independencia . Sabendo 
iso como o sabemos (xa vimos 
pra que sirven os plebiscitos po
pulares e os seus resultados a 
vista están : Galiza xa falou). e 
despois de coarenta anos de cri
minal agresión á. Patria Ga,le~a 
co que iso siñifica. 

Patria galega supón que os 
homes que loitan por un pasto 
de traballo na sua terra. sexan 
donas dil. E curioso ver como 
non hai Patria Galega sin libera
ción nacional. xa que Galicia: 
«es parte integrante de la sagra
da unidad(?) de la patria»; eu 
estou dacordo con isas verbas 
froito do imperialismo de. ser:n
pre. mais a «Galicia» da que ta
lan ises. é a dos caciques lam
becús e cobras pon;rnñosas. a 
outra Galiza é causa ñosa. dos 
que nón casamos máis ca con 
nos mesmos. 

Agardo que o 25 de J<ulio se 
·vexa nas ruas de Santiago. e se 
celebre noutros lugares o día 
festivo e· se vexan as bandeiras 
da nasa Nació_n, non como tan 
iles cando erguen as suas ban
deiras que pensan nunha patria 
abstracta . senón pensando ncs 
homes e mulleres que coma eu 
tivemos que sair da terra que 
nos viu nacer, x.a que a lei que . 
hai na Galiza é unpa lei es
tranxeira axeitada pra que fuxa- . 
.mos dela e llela deixemos estra
gar como agora mesmo están a 
facer 

Gostaríame que dunha vez e 
pra sempre a nosa ·1íngoa ·sexa 
normalizada pra poder estudala; 
pra iso a normativa tén que se 
facer polo nacionalismo r.nnx1 •
~ando por unha banda a raíz etic 
molóxica latina . pala outra a fala 

popular menos corrompida. 
fuxindo dos castelanismos 
como másimo nemigo e no po
sible achegarnos ó _portugués; · 
seguindo ise proceso non tere-

A terra ten nome. acrama 
e del está toda cheia 
porque n:ioito 'lle recrea 
tela np seu pentagrama. 

mos unha língoa ideal. senón o lume toda sua flama 
que é a que hai que facer e ago- acende. mais craridosa ' 
ru . se non -queremos ernporca- . pra teu norne. ias'allosa 
llarnos de castelanismos. e lago · a iauga te vai louvando 
xa non habería remedio. A orto- e teu norne pronunciando 
grafía que empn:~gades non axu- con doce voz namorosa. 
da moito pois é a española. e ~.9 

, acento qu~ a nasa lingoa tén de 
seu comprelle outra ortogratia. 
xusto a portuguesa. 

X.M. LOPEZ IGLESIAS 
Madrid 

TEU NOME 

(Lembrando a Alejandro Bóveda 
co os corenta e dous anos da tua 

morte .) 

¡Que ben 6 vento lle prace 
levar· teu nome consigo 
coma unha fama de trigo 
que sabor da espiga nace! 

O sol máis risos na face 
ten. e- sinos de contento 
si. nos espazos. o vento 
o teu nome fai rolar 
porque lle quer all.!mar 
con mais aceso ardimento. 

Así. dos catro elementos 
sempre condido e mimando-. 
tés. por eles atlondado. 
t~u nome nos seus acentos. 

Yo mostrárense contentos 
de ser os teus pregoeiros 
semellan ser uns romeiros 
que con místicas arelas. 
sinado de sol \ i estrelas. 
culto che dan. gasalleiro. 

O vento te va~ nomeando 
esa sua voce fuxidiza. 

A terra. na sua cortiza. 
o teu nome vai inzando. 

O lume. ben alampando. 
incenso pra ti consume. 

A iauga cura que agrame 
a flol de antergos achegos 
pra que nos beizos galegas 
louvos teña teu . nome. 

(ALEXANDRO BOVEDA) 
Ary'IAHIA. Agosto 1978 

MAXIMIN~ CASTiN'EIRAS 

SOLUCION AO TA80LEIRO 

Rilla teimoso no faiado un rato xisife'iro. Son as catro 
da mañán. Noite pecha. escura. Está xiando . 

X. NEIRA VILAS. Lar 

Chave . a) A Nosa Terra. b) Chadeiro. c) Filloas. d) Tioi
rn . e) Candán. f) Xiada. 
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A CASA: . SIMBOLO E TRADICION 
. · Os homes, dende os primeiros tempos da sua esistencia sobor da 

terra. e tal e como tan .outros animais. tiveros d~ cc:m'struir abeiros ou 

aproveitar aquiles que lles ofrecían natÜralmente (covas. arbres. etc.) 
pra se gardar.do frío, a auga. do calor escesivo ou doutras circunstan
,..;ias molesta· !:lero non se pode afirmar que un primeiro e sinxelo. 
fuxio accider 1 equivalía áo concepto de «casa». · 

O que esta palabra significa e evoca en' calqueira cultura e en cal
queira idioma que se diga. é .que é un ha mesma cousa aínda que se 
aplique a formas tan dístintas como igloo de neve feíto polo esq, imal. 
a tenda dos árabes .. a? sinxelas c-onstruccións de cana e palla da selva 
do Amazonas ou as lól'idas casas dé pedra dunha aldea galega. Hai 
.unha cárregá1 de simbolismo no significado de «casa» que tranforma 
o que sería un sinxelo traballo dos creados polo home. u.nha ferra~~ 
menta -«máquina de vivir». chamoulle Le Corbusier- en algo máis 
que puramente instrumental. que lle confire un carácrer «sagro». 
trascendente . .manifesto nos ritos de consagración que adoitaban 
acompañar sempre a elección do lugar onde se vai asent~r a casa. 
nas bencidións de primeras pedras en definitiva . Nos mitos e miste
rios tenta Cí¡lda cultura éspresar aquel as ideas e sentimentOS que non 
pode esplicar científica e racionalmente; as conriotacións relixiosas 
que arrodean a «casa» traducen o que a etnografía e a teoría da ar
quite.ctura chegaron a establecer: o xeito no que ,un pobo fai as suas 
casas -dinos o arquitectro australiano Amnos Rapoport no seu tra
ballo «Forma da casa e cultura»- vén ser wn compendio ou resume 
do xeito de vida. da concepción .do mundo e da cultura dise pobo. 

A forma da casa. máis que a disponibilidade de material e técnicas 
11w presencia ou non de esixencias cl_imáticas deterrniriada~. díctana 
factores eminentemente socio-culturais: todo o devandito poden con
dicionar o res.ultado final. pero non determinalo absolutamente. O 
constructor describe a sua sociedade e escribe a historia dos homes 
dela. nas casas que ergue. Os edificios de vivienda. na sua configura-

'!I ... _ ... _. 

CARLOS ALMU,IRA DIAZ 

c1on. as relacións entre os _espacios habitados. a estructura do 
conxunto. nos asentamentos. son 1espresión física e visible -da impor
tancia relativa atribuida a diferentes aspectos e momentos da vida . 
dos distintos xeitos de percibir a realidade; reflexan a visión do muno 
e a concepción do espacio «ideal» propios desa cultura. Aínda máis. 
a tasa «funciona» como transmisora e perpetuadora do orde xerár
quico. as~lilormas sociais e a escada de valores esistentes na soceda
de que a edifica. a traveso da aprehensión inconsciente proporciona-· 
da palas formas espaciais aos seus moradores. A.forza e a permanen
cia que como símbolo tén a casa lembrába.a Aldo Rossi en Santia·go 
no ano 1976 ao citar ao etnólogo suizo Hünsiker quen en 1 S87. afir
maba: a ciencia demostrou hai tempo non ser.e a língoa o único indi
cio. nin o máis importante. pra caracterizar unha comunidade étnica; 

1 . 
tanto na historia1 antiga como na recén. abondan exemplos de pobos 
enteiros que sust~uiron a su lirÍgoa propoia por outra. Deiquí que pro

, puxera estender a investigación etnográfiva á craneolQxía. artesanía. 
creencias. costumes. mitos. etc .. e asignándolle un papel particular 
releve ao estudo da edificación dende·o punto de~vista técnico e cul-

. tura!. ·f afnda o mesmo Hunsiker di testualmente: «onde a lingoa e a 
a~te de construir non coinciden. xeralme.nte compre .considerar que a 
segunda é o elemento máis orixinario e estable»- A ~edución inevita
ble é a atribución á forma da casa . á tipoloxía. da vivenda. das p:-ooie
dades dun verdadeiro símbolo nacional caracterizador e d~finito..-io. 
unha a'uténtica bandeira. 

Compre resaltamos hon se talar eiquí da arquitectura monurn~:!ltal 
e relixiosa. xa de por sí e int.encionadamente simbólica na su~ c1 •. «ns
trucción e · nas interpretacÍóns posteriores-lembremos a consi~era- . 

ción tradicionalmente aceptada oe románico e barroco como estilos 
históricamente nacionais galegos- sen'ón en esclusiva da arquitec
tura da casa de vivencia normal. arrendada da chamada grande tradi
ción do diseño arquitectónico. e mesmo moitas veces escluida da ar
quitectura como disciplina e arte nos tratados de teoría estética na 
historia; arquitectura.de todos os días moito _máis relacionada. en de
finitiva. coa cultura común da maioría da xente. coa vida realmente 
vivida. que non coa cultura das minorías ilustradas. dominantes e por 
v~ces opresoras manifestada nos grandes e reconocidos estilos é_!rqui
tectónicos históricos. 

Non nos debe todo esto levar, porén. á sobrevalor·acióh peligrosa 
das formas tradicionais; que cante a nosa capacidade crítica pra ana
lizalas. Xa apuntamos antes o que poden ter. de servidoras da teac- ' 
ción. de perpetuadoras dun orde establecido. O labor con\visión pra o 
futuro. dénd~ o punto de visa arquitectónico. consistirá en aprofun.dar 

' 1 

na esencia. na realción dos espacios asociados cos aspectos máis vá-
lidos de xeitos de vida ac~uais, au xa esquecidos. e repoñelos elabo
rando co vello materiaL e tamén dentro do vello material. os espacios 
onde se terán de desenvolver formas ·máis xustas de vida. Somente 
as\ ente'ndida. dentro dunha interpretación dialéctica da 'historia. pode 
a tradición. o respeto do pasado. ter un senso innovador e de prog~e
so tamén no campo da arquitectura. · · 

NOTAI!\ ilustración i;:orresponde •ao alzado 'dunha banda da e<Rúa Reál» de 
Pontedeume. Do libro «España Dibujada . 1 Asturias y Gál ic1a» . Efrén y José Luis 
Gar,cia Fernández. 
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