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O pobo palestino 
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EUSKADI 

Festa anllnuclear 
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"f ~~!:,;~~1 DE ESPAÑ. OLES (1) 

! J.t¡:, . 
1· ·il~ 
;~<fi9S CHICOS 

.1pE't FELIPE» 

f: 1d entro dunha xeira de con-
1 fet~ncias a base de · diputa-
11.dós españoles que o PSOE 
; ~~r~ a organizar en Lugo hai 
¡re'¡npo, «El Progreso» do 3 
deste mes reco·lle un resume 
,da pronunciada por Enrique 
Barón e Carmen Ga1·.cía Bloi
se. Falan moito os sociaHstas 
aínda_ non decindo moito de 
novo; adiant2n que «es cues
'tión secundaria ·que, una vez 
en el poder, el PSOE pueda 

E "lo que habría que saber 
es qué intereses mueven a 
algunas organizaciones nacio
nalistas». 

Que lle fagan ses1ons es
peciais, sr. Barón, xa que es
tá vostede tan ao marxé do 
i::otidián. O que aos naciona
listas non nos compre é que. 
nos 1espliquen os intereses 
que os· moven a vostedes; 
Willy B·rand, o pacto social 
e o vencellamento de certos 
homes do PSOE co cacilquis· 
mo, xa nolo esplican todo. 

Hernata decindo . que Gal!
c-ia non está colonizada o 
«Ceerlo así, es· producto de 
una lectura muy sesgada y 
muy parcial de la historia de 
España». 

Es tes . esp·añoles todo o, 
amañan a ha.se de manuais 

-de Historia. Que nos perdo
ne o s·r. Barón, ·pero o que
rer reducir a colonización a 
esto, paré<;enos tan utópico 
como o socialismo que pre
dica. 

VAi.. DE E~PAÑOLES (11) 

A INXENUIDADE 
FASCISTA 

intervención ·do i+ustre h~~~ 
cista don Fi<del Garazo; pois 
seica co tono habitual, co 
que parece querer darnos a 
cuilpa de todo, deixou ben 
claro que a'spira a que «el 
español prevalezca corno al
go impei:ial sobre las demás 
lenguas». E queidou cómo es
taba . -

D:ende logo, os franquis
tas son os únicos q.ue saben 
qué idioma fa'lan. 

VAi DE ESPAÑOLES (111) 

A EIREXA 

A omnipresente Eirexa ofi
cial españo'ia xa deu a cono
cer a opinión _(se ao feixe de 

Está_ visto que os políticos __ ambigüedades que ceJban se 
españoles . levan algo común He pode chamar eso) q.ue !le 
no fondo que somente co·a merece o testo con~t1tu~19-
axuda da cert•a inxenuidade naJI en proceso de d1scus1on 

, sal á ·luz. E este ailgo púxose parlamentaria .. Dous párrafos 
adoptar una postura social- de mani.festo estoutro día do documento ao -respecto 
demócrata, sosteñen que o · que s·e discutíu nas Cortes' , nos merecen atención prin
top e s·alarial do 22 % dos· P_ac- encoil do emprego ·das lin- cipal: 
tos da Mon;cloa «ha su:pues- guas do E::;tado español, ase- "Reconocemos ·en . el yro- _ 
to, en general, un n:ied10 de glin se recolle na correspon- yect? unos valo:es intn_nse
defensa de los trabajadores,,, dente crónica .de «El País» do cos innegables, Junto .con- el 
dis1culpan que «evidenterne.n- 27 de setemhro. dato esperanzador de que 
~e hay diferencia e'ntre lo se·a fruto . de un notable es-
que se pu·e•de hacer en Gali- P.alou o almirante Gamboa fuerzo de colaboración y de . 
cia». Todo na línea habitual. que, co habitu-al lési,co e dis- convi·venci.a.· No somos ·aje
As ' declaracións . do fina1I, posición castrenses , quería- nos tampoco a las reservas 
nernbargantes, saense « 1de nos apoñer nada menos que que se· le oponen desde la 
madre». E «todas las organi- o deber (sic) de «Usar fa ·len- visión cristiana de la vi·da 
'zaciones que se t:Ud~n de na- gua del Estado». P·ero a cou- vgr. en materia de derechos 
cion ailistas no han tonse-gui- sa púxose en verdade sabro- educatiyos o de estabi1!i-dag 
do conectar cmi el puebfo,,_. sa, como ac;loita pas·ar, co-si del matrimonio .. . "· 

. /· 

«fin momentos ae 1a irn- VAi DE ESPAÑOLES · 
portancia del pr.esente, la ( IV) 
1'9'1esi,a tradic·ionalmente ha ~ 
reco1;dado el deber de votar. .UCD E 'PSOE 
También lo hácemos noso-
tros, no sin aclarar que VAN DE COPAS 
cuando la abstención nace de 
lá pereza o de la despreocu-
pación, merece abiertamente 
un re·c'hazo moral!. Pueden -
también darse abstenciones 
o votos · en blanco porque no 
se acepta de raíz el plantea
miento electoral, o se consi
dera vici·ado el conjunto del 
proceso, o no llega a supe
rarse l·a perip.l·ejidad. Sin ·Cues
tionar la moraili-dad de tales 
gestos, los \ralores en juego 
pueden ser tan serios que 
ob!.iguen a un anál-isis , muy 
riguroso de cualquier 'abs

tención. 

Seguramente con motivos 
moi diferentes, monseñores, 
estamos dacordo co últir1~0 

párrafo. Esperemos, nembar
gatne;s, que, dados os pi1ro· 
pos que por outras partes 
lle adfoan, non se vexan to· 
dos os cristianos na obriga 
de decir «SÍ». 

Dende logo a UCD e o 
PSOE moi ben se ·levan. ¿Por 
qué será? Reñen, sí, pero en 
plan irmán maior un pouco 
uabusón .. e irmán pequeno. 
Eso:.itro día, e por mor da 
revi&ión do pacto social , 
Abril Martorell decíaille a A1l
fons0 Guerra : «Vais a tener 
que aceptar el pacto entre 
partidos , porque el PCE ya lo 
ha aceptado». «Es curioso », 
respostaba Guerra, uque le 
vengas a decir al trinta por 
ciento que t iene que ceder 
porque así lo quiere el nueve 
por ciento; ¿por qué no ha
ces al revés? 

En fin, como pra despreo
cuparse das Cortes españo
las e do que poidan facer 
con etas. No hipotético caso 
de termos dipu_tados todos 
eles decentes, os galegos su· 
maríamos o dez por cento. 
Total, que farían de nós un 
pandeiro. · 
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NACIONAL ·' 

• 1 .,. , fl 4 .,. !EllllA,. ' ~ 

Así de sinxelo. Os 
homes, as mulleres, os 
mozos qaleqos son peóns 
da construcción ou da 
limpeza ou da fábrica de 
leite ONA en Euskadi. 
como noutros moitos 
Países industrializados do 
l:stado e da Europa 
Pero ao mesmo tempo, 

. noite a noite, tiveron de 
erquer eles mesmos 
casoupas onde se qardar, 
canos por onde beber e 
hastra camiños pra 
poderen andar. O Monte 
Caramelo. o Monte 
Urbeta e Masustequi 
eran eso. monte que 
circundaba Bilbao hastra 
que cheqaron os qaleqos, 
-pa labra que quere 
decir «parco»-. e 
paseniñamente foron 
facendo estes arrabaldos 
onde viven os 
emiqrantes. 

«Poi a noite fa ciamos os ci
mentos os muros. e cando estaba 
o tellado posto xa non nos tiraban 
a casa Polo día carretabamos· 
area e ladrillos. ben ao lombo. ben 
con burros que aluqábamos por 3 
pesetas á hora -eu qanaba 133 
á semá-. alqún sempre tiña que 
vixiar por si viña a autoridade. 
porque deixar. non deixaban 
construir ; pero polo sí, polo non. 
fómonos apoderando do terreo .... 
sí. qaleqo quería decir «porco» e 
hastra os pequenos, os nosos fi
llos. o decían nese senso}> . 
• «FIXEMOS A ESTRADA, 

TODO» 

As casas de Masustequi -un 
dos principais barrios qaleqos de 
Bilbao- non é raro que esteñan 
sen recebar. co¡nestas pola cor e 
o cheiriño da humidade outonal. 
Por t ra s. ao lonqo de toda a pen
dente. e~ pállanse hortas que falan 
ben do oríxe aqrario dos traballa 
ciores qale\:IOS en Euskadi . Diante 
da portr.i . como en calquera dos 
1osos luqares. unha tea metálica 
:i arda alqunhas qaliñas Tamén 
ha1 coellos e alqún porco Na falda 
rlo monte están as colleitas máis 
qrandes. pero son malas de traba 
ll ar porque cáseque todo é pedre
n::11 

CADRO BRANCO 

Prá «Primeira Campaña 
de Cultura Galega» cele
brada na zona norde do 
;•xuntamento de Montle" 
,• roso (en seis parro
,;¡ulas a un tempo), a al
caldía deu 1 0.000 ptas. 

Edlta1Promoc16ns Culturais 
Galegas. s A. 
comisión de 
Fund•dore•1Accsta Beiras. 

. Xoaquín .. Fontenla Rodríguez. Xosé 
u1s. López Gómez, Felipe Senén. 

Morales Ollintana. Xosé Enrique. 
Varela Garcia. César. 
Dh•.f!!c;:lar.aMargarita Ledo AndiQn. 
·Red•cto.:.: •• e 
colabo·~adorea1Xosé 

Ramón Pousa. Xosé López. Antón L 
·,G~locha, S1sto G Cabana 1 

«A xente chegaba pero non tiñamos onde meternos. 
Adoitaba vir primeiro o home, despois a ·muller, o resto da tamili41. 
A vida tacíase nunha habitación e nunha c~sa con c~tro vivi•mo• c;in·c;o f'l'mllia• 
alugadas ••• O que dormía na cociña tiña que erguer ontelf q,,ue o donq ele e••• 
e deitarse despois; así era o acordado» 

MASUSTEGUI 

UNARRABALD 
GALEGO EN 1 

Aquí empeza Bilbao ••. , ao fondo Masustegui. ·A escaleira, a traíd¡t 
~a auga. todo toi totto 

No ano 49 haberla unhas 15 
casas. Entre o 58 e o 62 é cando 
cheqaron máis emiqradas. Hoxe 
ben. serán 1.100 veciños . ?oucb 
teñen que ver - por cultura. orixe 
e co ndicións de vida - coa media 
da c!dade de .Bilbao, e nin siquera 
o transporte urbano fai alqún ser
vicio pra aqueles que. ás cinco da 
mañá. baixan traballar pra os pa
tróns. 

A ROSA 

«Tampouco os taxistas poñen por todos.. . · 

boa cara si nos teñen qu'e vir tra.-· tr.aba_llo e toru;io~~ .. e tn;¡ld,ij ... hqi 
quer pola carreteira que arrodea o .dez ' ª"º' fij(fl¡:m~e d~.HJó~itos e 
monte. e xa non diqamos polo a~::- ·· Eunha manciueir9 tr&guía -~e a 
ceso central . o que fixemos nós auqa dende a fónte.,. qS mulle.res, 
mesmos. o que se chama «Estra- · pra lavar. tiñ~n q\Je atrªve!?~r todo 
da de Masustequi» . que p~netra Masuste\:lui e tamén o monte Ca
cara o centro das casas e conti- ramelo ... -que 9gora queren de
nua por unhas escaleiras intérmi- rruba-r' porque seic9 é o mirador 
tentes ... En realidade. nós fixemos de Bilbao ... - despois fíxose ª tu
cáseque todo. -aportabamos bería centr¡;¡I e c¡:¡d9qu~n meteu ~ 

0•••8'0 . , q~"t.v91tn• 
Pepe Barro: 
lfoto9r•fl•• 6ri~1s Piño. 

PlllODICO GALEGO SEMANAL 

Fernando Bel.l.í.IS. 
""'¡p¡·~y~q.1X4lio M~siqe: )(~quin· 
Marín. Alfonso ~ucasa11, x ... C~r1.Qs, 

M i~i,t~I Docªmpg,. (A. Coruña). Lalo González (Ferro!). 
Paco Arr.izado (Lugo). X. A. 
Carracedo (OurenseL F. Franco. 
Mario Pousa. Ignacio Briset. 
Guillermo Pérez (Vigo) . Guillermo 
Campos (Pontevedra). F. Cusí. 
Emilio Veiga (Barcelona). 

P. lparraguirre. L. Auzmendi . A. Amigo 
(Donostia). María Alonso. L .. Celeiro 
(Mtidridl. C. Durán. R. Palmás 
( Lond.res). , Carlos Díaz (Xinebra). A. 
P. Dasilva (Porlo). X. Cambre 
Mariño (Pu·erto Rico). E. lbarzábal. 
X. A Gaciño. Moncho V1ñ.a. J9rdi 

-Re~o~c;ló,'1 'I 
-~ mJ~-··•r.~1u;lén1 
T roia 1 o. 1 . º Santi1190. 
TP.IPÍC'l1(''" 

Rr.d;ir :r. ión : 58~6é1 
Arlministración : 

(dP. 10 a 14) 582E?q · 

sua pra den·tro da casa». 
«GALEGO XA NON 

QUER DECIR ccPQRC9>• 

A escola de Masus~eq1,.1i fíxoa o 
Axuntamento. que é tamén quen 
a mantén, ~cun:mestre filio de qa
leqos. como·tamén fixo en parte o 
alcantarillado. un alcantarjllado 
que ceiba a porquería dos retretes 
cando acontez -como inda non 
hai muito- que racha a tubería. 
As ·ratas son moito l!'áis frect,Jen
tes. A electricidade non é tam
¡.muco moito millor. poisque a mi· 
tade dos días hai que andar cuns 
focos e a outra mitade. si lle toca
ra chover. hai que bcrixar de botas 
a' coiocar pasos pra qt:Jé a auqa 

CADRONEGRO 

Prás festa$ do s. Ml
q~el de Esporlz, na. vllll!I 
de Monterroso, a alcal-. "'¡• merc61,1 50.000 ptas. · 
~9 ~{ln~~iras españolas 
e 9,alegas en proporcl6ri 
~~ «iineo a unha. 

lmpr•'11tflllt<Gráfica~tpim•D, 
Tr<ivE¡tsía ge Vig,o, '26S. Vigo. Dep 
Lena! · c-e63-1977. 
Qi•tr•.tl'l•• prás provioci~s 
de A Cor1,1ña e 'Pont~v~dn:i 
01$TAIBl,JIOQRA t.4:> RIAS:T~lf . 
2098.5Q-54 A ~o.ruña · 
ei11:>;;io OISTFillBUIOORA VAS.C~. 
teléfono 44j 1 ~33.~ · 
L1,199: FQL,~t\$. WOVAS. T@lt.:: 
2, 7Q~5. 

. Ourens~. Vda. de LISAROQ. 
Barcelona ~ F. R~FAe~ ART~L. Telf.: 
7.433656,. ' 



RAOIONAL 

non o leve a un. Baixan pouco e 
pouco cara «Leche ONA». ou pra 
!impar, (cáseque- todas as mulle
res estári sen sequro). pra facer 
casas, estradas, ,ou prq quiar cal
queira transporte. 

No barrio hai 1.1 bares. 8 ten 
das. Hai tamén unha carn·icería e 
unha peixería. Todas son de qal~- 
qos a non ser unha. O barrto cele
braba a sua festa o día 1.0 de 
maio -«porque todos somos 
obreiros» , d in_: pero dende o 62 
ao ano pasado estivo parada por 
«certas causas », anque. eso sí. no 
ba rrio ' hai un qrupo de qaiteiros .. 
<<no .barrio vívese en familia , como 
nunha das nasas aldeas; os nenos 
fa ian qaleqo na casa, na rua 
aqora ta mén. Hox,endía non é 

como cinco anos, que deci1 
qaleqo era decir «parco». 
«O CASO E IR 
PRA GALIC.IA» 

E así. coma choupíns, foron 
aparecendb os tellados pastos, os 
muros erqueitos, fojse arqallando 
o alcantarillado e á traída, -auqa 
ferruxinosa coa que non se podía 
lavar-. abriu~e · a «estrada» de 
Masu.stequi . as mulleres iban e 
viñan a Rekalde ou a Olabeaqa 
coas tinas de roupq, os fillos em
pezab-an cedo a traballar e alqún 
que podía ponse a facer Maestría 
ou a _fo1·marse nun oficio . álqún 
estudia a EXB; -todos. todos. 
-aqás os que teñen os filias xa 
casados aló. que o dutiidar 

sute ca 
e MATERIAL TEcNICO 

DE DIBUXO 
e REPRODUCCION 

DE PLANOS 
e F()TOCOPIAS 

máis-,- quereríanse vir pra acó 
cun traba llo qarantizado: «non 
me vou porque·os medios econó
micos non me dan pero si o traba
llo me compensase ... non importa 
o sitio. o caso é ir a Galicia e qa
narse a vida como aquí». 

Polo xeral en Masustequi, 
como tamén no ca·ramelo . . outro 
dos barrios ileqais, os veciños for
maron comisións encarqadas de 
artellar a solución de problemas 

. ben determinados como os que 
fomos sinalando, comisións que 
se aotudisolvían cando finalizaba 
a sua función . No Caramelo ta
rrién houbo que poñer unha ba-

4 .A.NOSA TIBIA 

As hortas, na pendente do monte, cubren tamén 
unha fase de autoconsumo. 

·A ·s _cas~s snn como as de acó e ergueronse polas 
no1tes llega lmente. 

ran ia de ferro. porque ao fondo 
do 1nonl3, cortado en pendente, 
hai unha cante ira e o peliqro era. 
moito . O Caramelo, decímolo de 
pasada. non se diferencia moito 
na sua historia de Masustequi. se
mentes que, como Bilbao necesi
ta un .«balcón» (pra o turismo. 
embelecemento, etc .. da urbe). 
son moitos os intereses que ollan 
as casiñ.as dos traballadores emi
qrados co .proiecto de derruba
:as .. 

«Ü traballador de alí ve no 
9miqrante un comoetidor que lle 
pón en peliqro o seu salario e ta
mén a sua fala . a sua cultura ... , o 

que vén de fara -e mesmo nós, 
os qaleqos- leva no miolo aque
lo da «unidad de España» . e aun
que viñesemos dunha nación non 
nos dabanios conta da opresión 
nacional que padecían os traballa 
dores bascas .... e sería importante 
que orqanizacións políticas dou
·tras nacións tiviesen campo acó. 
sería complementario ... de feito 
esisten e puiden ver como a tra
veso dunha oqianización qaleqa 
eu fun capaz de entender o pro 
blema nacional de- Galicia e así 
pasei a entender o basco .. » 
Euskad i. inda que qaleqo non quer 
rlecir «parco» . 

F~T~COPIADORAS-. PAPEL NORMAL 
MULTICOPlSTAS · 
GRABADORESCUCH~S 
OFFSET . -
_GUILLOTINAS 
M~TERI;'\.IS PJlA iMPRESION 



RACIONAL 
GORGULLOS-TORDOIA 

Outro val 
asulagado 
A UN PASO DAS ENCROB-AS 
Un precio único no paqo das terras. reposición. de 

· servicios pra os terreas non afectados. paqo dos 
muiños. frutais e de pensións xustas pra labreqos e 
caseiros que quedan sin terras. son as condicións 
mínimas que os veci.ños da parroquia de Gorqullos, no 
axuntamento de Tordoia. esixen pra que se leve ao 
cabo o embalse que « Liqnitos de Meirama. S.A.» 
pretende construfr pra refrixerar as máquinas da 
central términa instalada a poucos kilómetros. 

«Vlitaron desafiando coa situación das EncrobaS»¡ 

O embalse recollerá as aquas u1ndo coas litas que naquel intre 
dos ríos Bustelo. Beduido e Porti- estaban a levar os veciños das En
go pra xuntalas no val máis fértil erabas. afectados pola mesma 

FIRMAR BAIXO AMEAZA 

O <;:erto é que. daquelas, a em
presa constructora non dispoñía 
aínda do permiso necesario . prá 
utilización das augas. permiso que 
lle facilifou hai pouco a Confede
ración Hidroqráfica. e aproveitou 
a tréqola de Meirama pra esco
menzar novas espropiacións: 
«Viñan desafiando coa situación 
das Encrobas. nos periódicos da
queles días viñan máis de trinta 
citacións e eso fixo que rnoitos 
firmásemos». 

Por outra banda, os veciños 
denuncian irreqularidades · nas 
medicións dos terreas. que xa da
quela estat::ian a cargo da Concen
tración. Parcelaria que se estaba a 
levar ao catio: «Aqora sacáronse 
as fichas da parcelaria e resulta 
que quedamos con menos terreo 
do que en realidade nos corres
pondía. entre• eles (FENOSA 
ICONA), fixeron un tapadillo· que 
tén de sair a relucir». 

Caso aparte son os caseiros 
que perderon os traballos sin ob
ter nada en troques.- os labreqos 
que somente quedan coa casa, e 
os .propietarios dos numerosos 
muiños que non cobraron un can. 

O malestar dos veciños vai en 
aumento ao ver o xoqo da empre'
sa de tratar de dividilos. e o foitn 
de que prás últimas medicións se 
faga acompañar da forza pública. 
«·Si estiveran limpps non precisa
ban da Guarda Civil, que a deixen 

da comarca mesmo ao pé de Ar- empresa . O encarqado de levar ao na casa que aquí pasan moito 
caí de Abaixo. lu11ar onde os ve- cabo a espropiación, un tal Sr. frío» 
ciños perden a totalidade das te- Campos. prometeu un precio úni
rras de cultivo ; Villa11odín e Xeste- co pra todos os veciños, tras de 
da son asimesmo fugares moi advertirlles que en todo caso 
afectados. Deica agora . víñase tiñan as terras perdidas. As ven
utilizando as auqas proced~ntes das. mediante documentos priva

«Antes tíñamos medo, pola 
sorte que podían ter os das Encro
bas. pro eles mesmas coa sua loi.
ta ensenáronnos o camiño>~. 

destes mesmos ríos. ba ixo conce- dos, fixéronse individualmente Esixir o cumprimento de todas 
sión da Confederación Hidrowáfi- por parte dos veciños. e a rapose - as promesas e opoñerse mentras 
ca. pra o reqadío das terras aqora ría do comprador permitiulle pa - tanto á construcción do embalse 
afectadas. con óptimos resulta - qar distintos precios coa intención semella ser a decisión unánime 
dos. de dividir á xente . Así . mentras dos afectados: «Oue traten co 

Aseg(¡n nos manifestaron os que a alquns lle pagaron o monte personal como deben tratar e que 
propios veciños nunha asamblea como terra de labradío , a outros non traian á forza pública pra rou
informativa. as compras empeza - escatimaronlles o precio ao mási - bar os nosos intereses. esto debe 
ron hai aqora dous anos. coinci - mo. ser a base fundamental» . 

As meUores t rras ouadarán •""•aadaa polas augas 

<'{ 
(fJ 
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crónica política 
ccNormalidad en ASCON» titularon os 

per16cllcos españolea facendo referen
cia á reapertura do cpmplexo de cons
trucción naval da ria de Vigo. A devandlta 
normalidade consiste no despido de 5 
traballadores, 2!5 castigados con sus
pensión temporál de emprego e salarlo, 
a posible reconversión de 1 1 e admlnla
·tratlvos en obrelroa, a falla dunhaa ga
rantías mínimas pra . 2!50 traballadorea 
que deben ser regulados e pra todos os 
traballadores das contratas (mála de 
300) da sorte dos cales a empresa non 
se quere facer responsable, contrarian
do mesmo os fallos do Tribunal Central 
do Traballo. Esto, sin contar os !53 traba
lladorés qúew por teren emigrado ou ato
pado tr8!ballo noutra empresa, xa non 
acudiron o dia da reapertura. Os obxetl
vos de reducir a pfuntilla ·a un total de 
1 .300 traballadores, tope acorde coa In
tereses empresarlals e coa estructura
ción do sector naval en Gallcla. 

AS RESPONSABILIDADES 

O conflicto de ASCON non é precisamente un trunfo prá 
clase obreira galeqa. Sería inxenuo e idealista esplicar este fi 
nal siri. ter de conta a situación política pala que atravesa o 
Estado español e máis concretamente Galicia, na que os 
proiectos qubernamentais, dóciles servidores do capital mo
nopolista. atopan o apoio de partidos políticos e centrales 
sindicales anomeadas democráticas e de clase. Efectivamen
te . nada se pode esplícar si'n o Pacto da Moncloa e sin a colo; 
nización económica que sofre o noso país. De todas manei
ras. sería qrave que a clase obreira de ASCON, como resulta
do da sua loita illada. vira nas centrales sindicales en abstrac
to ou nos partidos políticos. tamén en ¡;¡bstracto, aos respon
sables deste final. Nesta ocasión, os responsables. aparte das 
dificultades obxetivas derivadas da ~Ítuación. teñen nomes 
específicos. os colaboracionismos e as traicións teñen no mes 
específicos. E importante que non haxa retrocesos no nivel 
de conciencia encol da necesidade de organización da clase 
obreira. O que sí teñen que pensar certos sectores da clase 
obreira é onde se or11anizan. 

PRIMEIROS CONVENIOS NO MAR 

Unha vez' máis son os traba'lladores do mar os que prota·
gonizan unha loita reivindicativa. dentro das co.ndicións 
xerais dun sector como o da pesca. cheo de contradiccións e 
problemas Tradicionalmente. eses traballadores non nego
ciaron convenios colec~ivos cos seus empresarios. Na ría de 
Muros. os mariñeiros veñen de plaritarse dianté dos arrnado
res polo despido dun compañeiro. o que motivou o chouto a 
unha reivindicación máis ampla, como é a da defensa dos 
seus intereses colectivos. Esta mostra dunha maior concien
cia de clase. unida ás xa dadas polos mariñeiros do porto da 
Coruña . indican a organización dos traballadores do mar nun
ha alternativa sindical disposta a enfrentarse cos graves pro
blemas que afectan ao sector. abandonado prácticamente á 
sua sorte deica hoxe. E.notable que seña a alternativa antico
lonialista da ING a encargada de encarar toda esta problemá
tica nunha perspectiva>Política que descubre os responsables 
último~ dunha situación. que de sequir así, afectará incluso 
qravemente os intereses dos pequerios e medianos armado
res . 

APROVEITAR DOS PANTaSMAS 

Son aqora as CC.00. de Galicia as encar(:ladas de pedir un 
apoio masivo á Constitución española no prósimo referén
dum. e unha das arqumentacións claves que utilizan é a de o 
«repudio del terrorismo». Este tipo de identificación dos te
rroristas-con aqueles que se 

0

opoñan á Constitución é unha 
manipulación deshonesta que parece estar pensada pra con
fundir aínda máis á opinión pública. Efectivamente. os que 
están de ve~dade contra o terrorismo por motivos· políti2os 
eiquí en Galicia. están tamén de ver'dade contra o que a 
Constitución española vai siqnificar p·ra nós. Os que intimi
dan á xente coa pantasma do terr.prismo pra que ésta vote 
«SÍ». é ~vidente que son os seus má~s directos beneficiarios. 

CADA VEZ MAIS CLARO 

A Xunta sique a xuntarse pero ninguén sabe pra qu.e vale. 
Parece ser que a fins de santos sairá o primeiro decreto coas 
trasferencias do Estado á institución pfeautonómica. nin(:lun
ha delas cunha entidade míni~a. hastra asegún propias de- · 
claracións dos representantes xuntistas das Comisións Mis
tas. Estas Úansfereí)cias. tocando mesmo o teito das posibili
dades que ofrece a Constitución española. non tert operati
vidade real de ningúrLtipo. 

~ ..................................... .. 
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RIA DE NOIA 

Os cam ións que 
apaman na praia de 

Boa o ,prime-ira domi'fJQO , 
de outono pagaban o 

berberecho a catro mi 1 

e pico pesetas o caixón 
a reverqu~r. E os 

mariscadores - -cóntanse 
en Galicia ao pé de 70 

mil carnets_.:_ chegan ás 
praias onde, dende 

Camota a Boiro, S{; cría o 
marisco, aproveitando 
os prirne'iros días da 

·x,eifa do 78 e apurándose 
a recoller · o 

berberecho míllor 
A Boa, dende poi-a mañá 

á noite, e algúns 
mesmo baixo da vixía 

das ·estrelas, acuden 
vellos e mullieres. nenos 
e homes que, buscando 

un apoio p·rás 
seguramente precarias 
economías familiares. 
asaltan anualmente a 

praia noi·esa. 

NO. OUTONO.A XEIFA 

V;an encher o caixón 
hastra que verca. 

porque s·enón o. home do 
camión pág-allelo coma 

se foran % ou a mita de 
ou Y4. El, o home do 

camión, é quen di se 
o caixón V?i cheo ou non; 

quen fixa o precio do 
be·rberecho, quen o 

mantén iguaHño ca hai 
dez anos. De que teñan 

os almacéns cheos ou 
non dependerá que o · 
deix·en podrecer pra 

merca1o despois pra 
fabricación do abono e 
paga.lo {xaora, eles os 

intermediarios nunca van 
perder) en consecuencia.: 
dependerá que o deixen 
podrecer ou que vaian 
pagando comó se !les · 

antoxre·. Pro .a x·eifa hai 
'lue vel•a ... E a eso irnos. 

Reportaxe gráfico~ PllQÓ 

1 Mariscar na praia é o menos canso. Coa man 
vaise·escarabellando o berberecho e recóllese 
n.un fardelo ou nun cesto pra valeiralo logo nos 
sacos. : 

2 Xa na auga. o marisco escarabéllase cun raño 
ou cun sach~. 

3 A auga chega aos• xionllos e utilizase a va;-a. que 
case sempre manexa un home. A muller é a en
cargada de apañar. 

4 E nos bqtes. Canta máis fondura· de auga, máis 
berber~cho. 

5 Os sacos veñen ao camión. AH medirase o ber
berecho por caixóns. Catro mil e pico pesetas 
por un caixón se vai a reverquer. E se non, xa é 
314, ou a mitade, ou 114 ••• O precio vaino fixar o 
intermediario, que levará o marisco ou ben prás 
conserveiras -a maior parte del- ou ·prás pla
ceiras. 

1 

1 

, I 
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Orixinaria dunha famili~· .de tradición- xurídica, -considera 
que os técnicos e profesionais lle son de vital importancia 

hoxe ó nacionalismo. Abo~ado laboralista da .l.N.G. e 
preocupada pola problemática femenina, coida 

fundamental. anque non solucione todo' o problema. a 
equiparación xurídic'a e a plena consideración laboral da 
muller. Col~!:>oradora habitual do naso periódico. corre 
semanalmente coa sección «o depeito ·e a . razón» 

MARIA TERESA 
CONDE-PUMPIDO 

Sobre o papel da muHer nista sociedade 
1 

Ti, como representan-
te diste sector, ¿«¡:al é a 
situación da muller pro
fesional na nosa socle
dad'l!? 

Non sei hastra qué punto podo 
falar da situación da muller profe
sional en xeral; as apreciacións 
virán dadas polo medio no que eu 
me movo. que niste caso. sería un 
pouco o estamento dos aboqa
dos. A este nivel penso que me
drou moitísimo: produciuse un 
cambeo relevante nestes derra
deiros anos. Nembarqantes. alnda 
sique a esistir unha certa descon
fianza con respecto aos conoce
mentos que poida ter a muller 
profesional ; por eso penso. perso
nalmente. que as-mulleres tenden 
un pouco. quitado nas profesións 
tradicionais. a busca r hoxe un t ipo 
de ocupación máis independente. 
en canto que as empresas man
teñeFt unha prevención total pe
rante o seu rendemento; ou seña. 
que non atopas moitas mulleres 
aboqados ou economistas empre
qadas en fábricas, senón que ten
den cara unha iniciativa privada. 
Pouco e pouco. vafse superando 
esta desconfianza. tamén. · por 
flarte do público en xeral. Mesmo. 
en certos casos. resulta máis 
sinxelo cc.,fiar os problemas neu
tra muller. Esiste, ademáis~ certo 
paternalismo de cara a nós por 
parte dos compañeiros de máis 
edade. o clásico «botarche unha 
man». porque ao millar ... » e. ao 
mesmo tempo, nótase que elas 
rexeitan. con frecuencia. ese 
xoqo. Antes ,,oderla haber certo 
aproveitamento desta situación. 
pero aqora, en troques. rexeitan 
esa actitude. 

¿A qué se debe o papel 
activo que tén a mull r 
a lega a nlvel de produ
clón, representado esta
distlca mente nun 48°/o 

frente un 28º/o no Estado 
e pañol? 

Esta situación compréndese 
conocendo un pouco a problemá
tica económica de Galicia; os me
dios de sobrevivencia veñen con
dicionados pu pola emiqración ou 
oola mar. No primeiro caso. tanto 
a familia coma as mulleres tañen 
q~e subsistir namentras · non se 
manden cartos. Entón, hai que o 
buscar unha solución ben seña no 
campo ~n ~eña er:i calqlier tipo 
de indl,ls'tria. Por outra banda, está 
o proble~a dos mariñeiros; o mar 
é un xeito de vida que nunca se 
sabé hastra qué punto pode ser 
sequro; as irreqularidad~s son da
bondo conflictivas como pra que . . 
ao mesmo tempo, se necesite u 
salario da muller; o. que está moi 
claro é que este salario é máis 

, baixo que no resto do Estado. pre
cisamente pola polltica colonial 
económica e porque ese salario 
se conta sementes como un c0m
plemento. A nivel industrial. os 
s~ctores ·qµe atraen máis número 
·de mulleres son a conserva. e o 

testil. A conserva é un sector que, 
primordialmente. se caracteriza 
por unha falla de estabilidade 
completa no empreqo; ou seña. 
que non se sabe canto tempo se 
vai traballar no ano. A ninquén lle 
preocupa pensar que esisten un
has traballadoras que non están 
seqúras de recibir unha paqa polo 
seu esforzo. porque. precisamen
te. as que traballan na conserva 
son mulleres. e. ademais. xa con
tan co salario dos seus homes. 
Por exemplo. cando do peche de 
Ascón, houbo. por parte dos con
serveiros unha certa intención de 
tratar de abrir máis as fábricas. 
contando co paro dos homes. ou 
seña. que se manipula unha situa
ción coiuntural. perante a necesi
dade de cartos. nun intre moi con
creto, pro cando esa carencia non 
esiste. entón esquenceulles. A ni
vel testil. un dos sectores con 
máis baixos salarios. é incom
prensible. hastra perante a firma 
dun convenio, cunhas posibles 
milloras salariais. como os empre
sarios e os mesmos traballadorés 
cheqan a aceptar o feito de subir
lle aos homes máis que as mulle
res, poisque eles necesitan máis 
diñeiro. Pro non é som~nte que os 
patróns traten de utilizar eso. por
que as milloras non lles preocu
pan. senón de que realmente si 
Hes suben máis aos homes. cuio 
número é menor que o de mulle
res. aforran cartos e enfrentan aos 
'traballadores de pas_o. 

¿Por qu6 esta partici
pación non significa. pr.á 
muller. 1¡.1n grado maior 
de c~n.;l'enclaclbn .e de 
lolta? 

Porque a muller está aceptan
do ese papel de salario coinple-

mentario. Por unha banda. as fá
bricas son pequenas e as traballa
doras non teñen conciencia de es- · 
plotadas perante unhas relacións 
mais ou menos familiares. Pro. o 
mesmo tempo. siquen creando 
que a sua laboura non é importan
te . porque asumen o propio traba
llo como alqo temporal. As mes
mas mulleres non se sinten traba
lladoras de iqual xeito. pois peran
te un tillo enfermo. deixan con 
maior facilidade de asistir a fábri
~a. non están. tan absolutamente 
obriqadas. Esa libertade de ir can
do queiran é aceptada e fomenta
da polos mesmos patróns con fin 
de manteren á xente controlada. 

Tal como aparece a 
muller na Constitución, 
¿pensas que se lle ofrece 
unha alternativa á sua si
tuación? ¿Qué podemo• 
esperar dela? 

O conflicto xurde perante a fa
lla dunha afirmación desa iqual
dade xurídica entre o .home e a 
muller sobor de todo a nivel de 
matrimonio. Non esiste un pre
cepto claro no que se reconozan 
os mesmos dereitos e obriqas; e 
en tanto que non se especifica 
eso. o mesmo se pode -cheqar a 
unha equiparación de dereitos 
como sequir coa situación actual. 
na que o home ten todas as ven
taxas. En canto aos máis dereitos. 
dereitos que. hdxe por hoxe. está 
reivindicando a muller, pasa esac
tamente iqual; o divorcio, a plani
fica·ción familiar. que noa apare
cen . claramente reflexados na 
Cor:istitución. alnda que tampouco 
se amosen neqados·de raíz; é tan 
abstracta ql.,le nori se sabe cal é 
na maiorla dos casos a tua situa-

ción perante a lei. No caso dos 
anticonceptivos químicos por 
exempío. tería que asistir un certo 
control médico; aqora ben. pra 

. que eso non seña un ha traba. ne
cesitas un labor.·complementario. 
que sería que os médicos da Se
quridade Social espenderan as re
cetas. poisque o 90% das mulle-

- res acode~ a ela. 
·¿Consideras que ·os 

intereses dos profesio
nais deberían estar ven
cellados ao movemento 
nacionalista? ¿Cal sería 
a sua intervención so.;. · 
clal, tanto de cara a unha 
labor '6onciencladora 
como da realización per
sonal? 

Respecto desto. habería que 
suliñar duas cousas: unha. ·que o 
apoio ou a participación no move
mento nacional-popular sería 
esencial. p.orque se precisa unha 
serie de técnicos que axuden a 
toda unha elaboración dun pro
qrama socio-económico; e, outra. 
que os profesionais estiveran inte
qrados no. movemento nacionalis-

. ta en canto que eles están intere
sados realmente nasa liberación 
nacional e social de Galicia; os 
seus desexos coinciden. neste ca
so. cos de todas as camadas po
pulares; quitado en 'contadísimas 
escepcións. q,ue se puideran sen
tir representantes da oliqarquía 
capitalista. á meirande parte non 
lles pasa eso; incluindo_ mesmo 
estes casos. actuaríain c;omo me- . 
ros profesionais. pro non teñen 
gorque sentirse obriqados· con 
respecto a eles nin a defendelos a 
nivel da sociedade. 

Referindo,nos outra
volta ao caso ~ muller, 

¿podes analizar un pou
co qué condición• deter
minan a sua opresión? 

Eu coido que a opresión da 
muller vén determinada polo pa
pel que eco.nómicamente se lle dá 
na sociedade. no cal se reflexa 
unha educación moi concreta que . 
fai dela a transmisora de determi
nados valores. en especial. dos 
presupostos máis reaccionarios ... 
Por exemplo. na formación pro
porcionada dos fillos. que respon
de a unha postura de freno. No 
caso concreto de Galicia, a.edwca
ción da muller léva.a a ser opreso
ra en canto á asunción da falá do 
qaleqo que se plantexa, na sua 
defensa do español como xeito de 
q-ue os seus.fillos acaden unha posi
ción millor. Así. as características da 
opresión amosanse no intento de 
convertirá mulleren protectora dun 
«?tatus» que· lle impofien dende· 
fora. A opresión sex-u.al·. 
_conseeuencra· evidente .dista edu-· 
cacióq alleante. os prexuicios re
lixiosos perante o seu dereito de 
díspoñeµ do corpo e de disfroitar 
dun placer que lle est~ vedado. o 
feito ' de considerar o matrimonio 
cunha función somentes repro-

' ductiva. A mesma nai reproduce 
esas ideas. -en canto que nos fillos 
promove unha situación de privi
lexio; aseqún esto. é normal que 
as mulleres deban servir aos ho
mes. Os medios económicos da 
familia sirven pra potenciar aos 
rapaces. mentras _que prás mulle-

. res. o casanÍento será o seu futu~ 
' ro e condición social 

. P~r exemplo. a . !Situa
ción das nais solteiras. 
caso no ·que se plantexa 
unha contradicción · de 
raíz entre o nivel de cos
turnes, ou Dereitf? con
suetudinario• no que se 
establece un malor reco
noce mento, e as lels 
vixentes, onde se ma .. xi
na e hástra se rexeita 
este fello. ¿Calé a tua opi
nión? 

Hai . que distinquir an~es de 
nada a · educación urbana. na cal 
se están a reproducir c9nceptos 
máis universais. onde sr asiste ese 
desprecio. dunha sociedade rural. 

. na que ter un fillo de solteira non 
siqnificaba unha condena; non 
era nin qrave nin reprobable. se
nón todo o contrario. Un dito moi 
normal era «prqbe . muller. non 
tivo quen lle fixera un filio», xa 
que o telo. probaba que tiña o seu 
atractivo e ase~uráballe o futuro 
de cara a superviviencia na vellez; 
e mesmo nunca cheqou a ser un 
impedimento de cara a un posible 
casamento. No caso da emi~ra
ción. o~ fillos eran máis sej:luros 
,que. incluso. ·a bcda pesto quepo
dían volta~ 0u non. Nembarqan
tes. coa penetración d~ conceptos 
aUeos. escoménzanse a estable
cer esas diferentes posturas ·pe
rante ela . 

M. O. _TEO 



RACIONAL. 
A comenencia dos. Pisos 

A rápida medra da poboación universitaria 
. e a falla dunha infraestructu~a urbaní·stica parell~ 
. a e'la, que creara .pousada e comedores pra cubrir 

as neoesidades '1:los máis de 20 mil estudiantes co· 
que corta a Universidade gal1ega e que 
repres1ent·an a cuarta parte da poboación total 
compostelana, fixo que as tradicionais pensións 
quedaran pequenas e permitíu a creaci.ón ,c;ttm novo 
negocio: o al'Llguer de pisos. , 

Neste intre, o precio abusivo dos alugueres, 
o amoreamento que en moito deles se produce 
pra poder p'agalos e a total inoperancia da normativa 
legal, fan, que a percura de vi venda pra o comenzo 
do curso se convirta r:iun safari ·de insospeitadas 
consecuencias, non somente pra os · estudiantes, 
senón tamén pra trabali·ádores e .profesionais 
que se queren instal·ar. 

BUSCAR PISO 
·Oespóis de moito mirar, 

atopamos a traveso do peno
dico, un piso que, en princi
iplo, se adaptaba ao que que
ríaimos e ao que podíamos pa
·gar. Pro, cal non sería a nasa 
solpresa cando ao estar re
coñecendo a casa, tiñamos a 
s·ensación de que alí vivía al
guén. Estaba millar preparado 
que ningún dos que viramos 
anteriormente. Limpo, ordena
do. O que xa nos estrañaba é 
que houbera roupa das camas, 
zapatos, fotografías familiares, 
enfeitos e hastra cepi11los de 
dentes no cuarto de baño, as 
toallas postas; bueno todo o 
fato ' de utensiHos nec·esarios 
·cando se habita unha casa. 
Era imposible, porque a naide 
se He ocurre, en .realidade ter 

· semellante consideración cara 
o que aluga, que se proporcio
nen hastra as cousas máis per
sonais. 

O qué pasaba, que o piso 
era dun señor que andaba em
barcado, e pra non telo morto 
de risa, pretendía alugalo, coa 
iposibilidade de que aparecera 
en calrquer intre e tiveramos 
que compartir a casa con é.I; 
é decir que nós, namentras es
tiveramos alí, non · podíamos 
considerar a vivencia corno na
sa; isto pareceunos oportunis
mo de máis ... 

Pro iste caso nin é único nin 
esC!lusivo. As irregularidades 

''van dende non facer o contra
' to de arrendamento, ou, pofas 
necesidades urxentes de con

, tar cun sitio onde meterse, ten 
que aceptar un contrato onde 
se especifica unha renda máis 
a1lta da que na reailidade se 
concertou. Ou non sinalar nos 

recibos a cantidade a pagar 
mensualmente; en ambas si
tuacións, o perxudicado é sem
·pre o inquilino, que está a 
merced dos .soños ambiciosos 
que unha noite ca lqueira teña 
o dono do piso. Os propieta-. 
ríos que poseen unha chave, 
pra así controlar millor ao i·,n
qui'lino, ou aqueles que lle po
ñen duas sillas e unha mesa, 
pensando que como está amo
blado dabondo poden cd>brar 
o que lles pareza. Ou rastra 
pisos financiados polo Ministe
rio da -vivenda, que se alugan 
Ilegalmente; primeiro, ao se
ren casas subvencionadas polo 
Estado, suponse que os aco
illidos a elas son xente que 
os necesita; segundo, os alu-. 
queres destes pisos t~ñen un 
tope de venda en relación cos 
metros cadrados qu,e mide; 
deste xeito, o precio de alu
guer sería moito máis aeada
ble. Tamén s·e pode ciar o caso 
de ter -xa apalabrado o piso. 
e que ao voltar definitivamen
te che suban o precio, ou has
tra de estar alugado a outra 
persoa que lle sacaron máis 
cartos. 

Logo, topamos coas subas 
cando lle vén en gana ao do
no ,que debe ser un aspecto a 
especificar no contrato es·cri
to; iste aumento somentes de
bería vir dado en relación co 
coste da vivenda; con q_ue a 
Lei de Arrendamentos non pre
cisa xurídicamente o que sig
nihca o a1luguer por tempora
das: xa que lago o contrato 
sempre pode ser prorrogable, 
asegún as necesidades do in
quirlino; con que o impago dun 
ou dous meses non supón au
tomáticamente a ·saída do pi-

so. Os rnobles que seiían im· 
prescindibles corré'n sempre a 
cargo do propietario , xa que. 
se non se concretiza, a mitade 
da renda perténcelle ao mobi
liario, e terá de estar en con· 
sonancia co que se paga por 
eles. 

ALUGUER POR AXENCIAS 

Por outra banda, haberia que 
talar das axencias inmobilia
rias, que levan ao cabo unha 
proverbial laboura especulativa 
perante a constante demanda 
de pisos. 

Os costes, por este siste
ma, e na grande maioría do::. 
casos , suben a_ dobla, do seu 
valor real. Así ., de cinco que 
visitamos, en tres delas había 
que abonar duas mensualida
des: unha ·correspondente ao 
rprimeiro mes, e a outra de 
fianza que lle . queda integra 
pra o.s posihles desperfectos 
ou recibos que estivesen sin 
pagar; así estipula a lei. Nem· 
bargantes, nas duas restantes. 
a fianza era esclusivamente de 
tres mi1l pes.etas, nunha; . e de 
10.000 na outra. En xeral. ao 
alugar un piso, comérciase a 
zona na que está siatuado e 
non a distribución ou as con. 
dioións internas -diste; de feí
to, os pisos ubie<ados no estra
rradio da cidade. serán , relati
vamente, máis baratos que- os 
da parte do ens~nche ou ce~ 
tro, aínda que esa ·diferencia 
seña mínima; diste xeito, un 
piso na Avenida de Lugo pra 
catro persoas costa 16.000 :pe
setas, na rú~ Santiago león de 
Caracas, coa mesma c~pacida
de, pasa a 25.000, ou en Fray 
Rosendo Salvado, con tres dor
mitorios, as mesmas 25.000; 
no CastroRdouro, dous dormi
torios. 20.000 pesetas. Tendo 
en conta o mal funcionamen
to das líneas de autobuses e 
·que a partir das once da noite 
deixan de traballar, é normal 
que se prefira nas partes cén
tricas. 

Neste proGeso desorbitado, 
habería que ·precisar quenes 
son propietarios _de pisos e os 
intereses que se xogan; pois 
é completamente diferente que 
seña posee.dar dM un emigran
te, a os de médicos, abogados, 
arquitegtos, que ademáis dis
,poñen probablemente de dous, 
tres ... , ou o caso demencia'! 
das contructoras; casas que 
entran xa dentro da especu
lación e esplotación das de-

máis elementais dunha per
soa. Poi· eso, cada vez .von 
senda máis normais os i1wei'
sionistas no negocio da viven
·da. que sempre será un bo 
xe ito de inversión e de obter 
ganancias. 

VIVIR DE PENSION 

Claro que os recursos, no 
caso concreto dos estudiantes, 
non se limitan a vivir nun piso. 
Teñen outras· opcións: unha 
per:isión, que lles pode supo
ñer entre 7.000 e 9.000 pesetas 
cando é completa. Ou senón, 
entre 3.000 a 5.000 si somen
tes se vai dormir. Pero este 
sistema non está xeneralizado; 
emprégase nun caso temporal 
ou nun1ha situación de paso; 
nos incomenentes ao respecto, 
entrarían as distintas concep
cións que se teñan da convi
vencia ou condicionamentos de 
carácter. Outra posibilidade vi
ría dada polas residencias de 
monxas; das que irnos citar 
un exemplo que proporciona a 
imaxe, máis ou menos xusta, 
de cal é a situación das rapa
zas neste Hpo de establece
mentos: 9.000 pesetas ao mes 
nunha habitación individua1l, 
coa hora dP. entrada ás once 

DO~INGO 

da noite, dá igual que sena día 
festivo como non; calquer saí
da nocturna, dormir tora ou 
cal·quer feíto que se saia das 
normas, tería qwe ter o con
sentimento escrito, firmado e 
sellado, dos país. Chéganlle a 
esixir a un, no papeleo, un 
certificado médico e hastra 
outro de boa conducta. Peran
te todo e sabor de todo, hai 
que exercer o control e a vi
xi lanc ia a todos os niveles. 

Os Colexios Maiores, aínda 
que algo rnáis libarais, teñen, 
na práctica, os mesmos presu
postos e ríxense cos mesmos 
impedimentos, en especial 
aqueles nos que viven mulle
res . Nun deles dixéronnos: a 
pensión completa sin cea, cos
ta 152.000 pesetas dende outo
no a fins de xunio . A hora de 
entrada é sempre ás 11, e SÍ· 
guense a manter idénticos cri 
terios de saídas que no caso 
anferior. 

.Perante iste panorama. é ló
xico que os estudiantes aspi
ren á independencia e que es
collan . con frecuencia, a saí
da dun piso; e o feíto xurde 
tan real que se esplota desca
radamente nos alugueres dos 
pisos. 

FE-=-NANDEZ DEL RIEGO 
Finou o día 1 O deste outono inesperadamente. A sua botica da rúa 

do Príncipe (Viqo) foi uns dos centros de resistencia ao fascismo. Do~ 

minqo viñera a Viqo desde as terras do norde de Luqo, despois de ter 
participado lonqamente na laboura nacionalista dural'.lte os anos de 
estudante en Santiaqo. 
A sua forte capacidade de comprensión, de amistade e de amor a 

Galicia conv1rtiuno nun dos eslabons do qaleíl\.lismo do PO cas novaS' 
xener.acions nacionalistas. Fundador e conselleiro do PGSD. tivo sem-. 
pre unha participación moi siqnificativa na loita cultural ao traveso da 

· editorial Sept e da presencia activa. na comunidade cristián Nosa Sña . 
da Guía e Santiaqo Apostolo . 

A COMISlON OE FUNDADORES 
, OE PROMOCIOla CULTO .... GALEGAS S.A. 

Informe: pesca. Os trapos suxos saen á 
luz -11ra que se poid'a comprender un 

URSS: O Soclalismo disfrazado de 
campo de eoncentraelón 

1problema qu.e afecta a un millón ·de 
traballadores 

Canet-78: ;.a morte do pasotismo? 

¿Qué é o que acontece nas cadeas 
despols da reforma García Valdés? 
;.Pra qué ·sirve a ciencia? 

Sábado~ . sábado: ~n reportaxe 
delirante encol do día 

de noii. facer nada 

M~7 Catalonia: Os novos Jolflars ao 
. ataque 

- San Sebastlán: entre a esperanza e o 
fraude do novo cine español 

1 
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A CUOTA, DEXASUSTE 
E . DISCRIMINACION 

Si o Réxime Xera l da S.eguridade Socia·!, ino 
que están aco'llidos os traba'lla1dores da in:dt:J.stria 
e mái1s dos s·e·rvicios, repres·enta uiniha necesidade 
do sistema capitalista de iproduc·ción, val·éndos·e do 
cal repón ino menor tempo posible unha ·Forza de 
Traballo desgastada ou acci·dentada (se•guro de en-
f.ermedade, seguro de accidente ... ), sobre c-ertos 
infortunios (marte, accidentes ... ). prima certos 
acontecementos ·(inacementos, casamentos ... ), e sa
bor de todo, palia ·en :parte o sieu nemi·go principal, 
o Paro (seguro de desempr.e·go). O mesmo acontez 
no ·caso do «Réxíme especial agrario», ao que es
tán ·aco11liidos os tmballadores do campo, •que esti
milias, oerto 1número de prestaciónis, que, ·como xa 
recib·i1nido en troques, tanto ·el1es como as suas fa
sinalamos >arriba, •non son as mesmas nin na mes· 
veron inxustificadamente desatendí-dos dei·ca o ano 
1942, que xurde o tal Réxime especial, de feíto es
tán aí.nda hoxe, pois que a pesares das evidentes 
mellaras introducidas polo Dec11eto de Abril de 
1975, o número, calidade e cantiidade de prestaci•óns 
en ambolos dous réximes da Seguri•dade Social, son 
notoriamente difere.ntes. 

Os traballadores do campo, labregos no caso de 
Galicia, en canto que acollidos por l·ei no «Réximen 
Es1pecia.I Agrario», teñen a obriga de cotizar polos 
conceptos seguintes: 

Como traballadores, tanto si o son por conta pro
pia ou por conta allea, pagarán o Cupón ou Mutua, 
ma cuantía, que as que perciben os traballadores 
da industria e máis dos servicios. 

Como propietarios de esplotacións con destino 
agrario e como tal ins·critas no Catastro, ipagarán 
a Cuota Empresarial, que, tal e como o seu nome 
indica e mesmo polo seu signifrcado no ª Ré>Gimen 
Xeral " • debería representar o pago que os empre
sarios lle fan á Seguridade Social polos traballado
t"es ao seu cargo; ou seña que sería a cantidade 
coa que os empresarios colaboran no pago das 
prestacións que os seus asalariados reciben. Pero 
tal aserto implicaría, cando menos no caso de Ga
licia, que t~I aportación, elevada por outra banda, 
non tivese lugar, xa que tal e como demost·raremos 
decantado, non esiste no naso agro, como figura ti
pificada, o uEmpresario Agríco:la»; decantado xa que 
logo, como «quen fai a let, fai a trampa», a Cuota 
Empresarial non significa nin deriva a sua obri-ga 
de pago do mesmo feíto no Réxime Xeral que no 
Agrario. 

No primeiro, o requisito fundamental é ter asa
lariados na empresa, xa que se parte do feíto evi
dente de que a tal empresa esi·ste, senón non tería 
sentido contratar personal; da evi'Clencia deste feíto 
nacen certas Contrirbucións e Impostas que, como o 
de Sociedades, Tráfico de Empresa, etc .. . nada te
ñen que ver coa Cuota Empresarial. 

No caso do Réxime Agrario. o fundamental non 
parez ser o ter asalariados, senón pol·a contra ter 
propiedades, cando por éstas xa se tributa ao tra
ves da Contribución Rústitca e Pecuaria. 

Si fixemos rdenantes unha afirmación, .. en Ga
licia .non esiste como figura tipi.ficada o Empresa
rio A·grícoJa,. , esta afirmación vainas permitir decir 
que non somente non tén razón de ser na mesma 
a tal Cuota, senón que o que é máis importate, 
calificala de Discriminatoria e Desaxustada res·pec
to da nosa •reailidade , é producto somente da inosa 
evidente situación colonial. T'entaremos agora de 

~de esmagados 

MANUELA FRAGUELA SEOANE 
gando, é olaro que pretende ohter uns ingrnsos que 
necesita ipra facerilles .frente ·a múltiples gastos, 1eff· 

. tre outrns o pago das cotizac:ións á SS.A, e Jnon 
pra obter uns ben.e.fidos capitalistas, o que suporía 
entre outras 'cousias, a participación no :proceso_ de 
traballo dunha forza de tmballo asalariada de· cuia 
esplotadón se de1rivan as ganancias ou beneficios 
caipitaHstas. 

De todo o disourso anterior tírans-e, cando me
nos, as seguintes c01ndus·iáins: 

1.º-0 propio concepto da Cuota Empresaria;! 
típico ·dunlha .. esplota:ción capitaHsta, fica desaxus
tado :prá nasa reailidade, na que vimos de demos
trar inon esiste o tal empiresari'D con obriga de pa
-go. Si o tal conoeipto ·s·e fa¡ descansar na propie-
dade da terra, entón diremos 1que é discriminatorio, 
xa •que, pala mesma, xa s·e paga a contribución rús
tiica e pecu~ria. 

2.º-ifica, :pois, evi.deinte .que a _tal Cuota Empr-e
s·airial é un Imposto máis dos moitos ·que os nasos 
labregos teñen que 1pagar ·e hastra o máis :alto que 

O o de Rús·tica e P·eouaria, do •que están libres aque
~ les que teñ•en IÍ'quidos +mponibles inforiores a cin

co (5.000) mil peS'etas. 

demostralo, valéndo.nos dal•gunhas reflesións sabor 
do que podemos chamar características xenéricas 
do naso agro, e que si ben están 'ª mudar, aínda -
se pode decir que s.on rep11esen.tativas do mesmo: 

3.º---lSi, además en ¡parte, o Empresario da Jln
dustria, pagador ·duniha Cuota tamén, ¡pode . trasfa
dar o ·seu importe aos salarios ou aos ipr·ecios, tal 
maniohra n01n tén cabida no naso labr.ego autónomo 
(falso empresario), xa •que, non controlando as 
canle de comerci1a.l:izaición d'os ip'roductos e s·endo 

-Do total da ipoboación activa .galega, o 48% 
traballa no campo, feíto éste_ que nos permite aí-nda 
hoxe afirmar que Gali'Cia é un país eminentemente 
:igrícola. _ 

-Do total dos traba1lladores agrrcolas g.aJ.egos, 
o 97% sano por conta 1propia, o cal quer deci-r que, 
ao mesmo tempo que son propietarios, son traba1lla
dores nas suas propias ·esplotacións, senda somen
te o 3% restante traballadores por ·canta a'llea, ou 
seña, asalariados. 

_.Asegún os datos :do último Genso Agrario do 
ano 1972, o tamaño 1das esplotacións en Galieia é 
moi pequeno; ·así: Esplotación ·dunha HA, o 28% 
do total; entre 1 HA. ·e 5 HA., o 46%; entr·e 5 HA. 
e 20 HA., o 22%; entre 20 HA. e 100 HA., o 0,2% 
do total. 

-Si as esiplotacións son pequenas, a media .está 
en 5 HA., e o número ·de asalariados somente· acada 
a cifra do 3% do total dos traballadores agirícolas 
galegas, caibe afirmar que n(}n esiste a figura do 
«Empresario Agrícola " , en canto persoa natural ou 
Xlllrí<lica, dona dunha espl'Otación de dimensións 
rentables, na que traba1ll-arían por forza traballado-
res asalariados. . 

-O Réxime de traballo nas esiplotacións sigue a
s-er de tipo fami'liar (Todos ou case todos os mern
brns da familia traballan na esplotación), siin que 
se poida decir por eso ·que son asalariados. 

-O policultivo é .o xeito .normal de aproveita
mento agrícola, tal e como lle corresponde a unha 
economía de auto-consumo. 
~As esiplotacións son mistas; nelas comhínase 

a agricultur.a coa ·gandeiría e o monte. 
-A producción 'Pra o auto-consumo combínase 

coa producción ipra o mercado, pero neste últi;mo 
caso a finalidade da producció1n non-·está dominada 
polo móvil ·Capita,lista de ganancia. O fabrego, can
do vende os seu·s esc·endentes de leite, viña ou 

e·I o s·eu propio patrón, diffcHmente ipoderá tras.Je
dar o s-eu ·importe. -

4.º- E ainha c-ausante máfa da ernigracl6Íl secu
lar que padecemos, xa que, como todo ·imposto, 
deberá a'bqnairse •en diñei1ro, cousa que, dado o. es
caso grado de monetarización do naso agro, obri·ga 
a moitos dos nasos hom:es, pra deste xeito manter 
terras sin cultivar ou ciu~tiivadas ipola sua farni!Ha, 
a quen en deHnitil\/a He debe:rá·n mandar diñ·eko, 
si é que non quer que· !las espropi·en. 

5.º- As arbitrariedades que se cometen no seu 
cobro son múltiples, ·derivándose moitas veces de 
que os datos de rprop+etarios se obteñ·en por medio 
do Catastro no que, .po:r estar sin rnv:isar dende o 
ano 1958, aiparecen persoas martas como titulares 
de esplotadáins, a cuios nomes siguen pasáindos•e 
os rec·ibos. Prnpietarios que xa non ·ex:isten , por 
estaren espropi·adadas ou asulagadas , e cultivos 
que tampouco. • 

6.º- 0 propio - xeito de distribuk as xornadas 
teóricas, asegún crit erios nada púb:Jiicos rni1n obxe
tivos, leva aos seus disrtribuidores (Comisió.ns Mi
nisteriais, provinciais ·e munici:pai's ... ) a estimar que 
unha esplotaoióin de mono.cultivo, caso por exemplo 
de Castela, prec-isa dun menor núme1ro de «Xorna
das teóricas,, que unha de ipolicul'Nvo, icaso de Ga
lida, inda ·que neste caso o •número de horas /ho
me señan pro:ducto dun traba'llo framili'ar que tén 
lugar mesmo os ' Domingos, f:ei:t:o que fa¡ do devan
dito reparto unha caus-a máis do cará'Ct·er disor·imi-
natorio da (\iota. -

Na xusta loita dos lahregos galegas por con
querir abol+r a Cuota, ·débese indui·r 'ª iloita por ªbo
li r a .esistencia do Héxime Especi'al A1girario, xa que 
non caibe- xusHficadón iningun:ha pm o seu mante
nimento, e sí á lóxi·ca dun soio réxime que abran
ga a todos os traballadores. 



-Eu pertenecla · eiquí. en Escai
rón. á Unión General de -Trabaiado
res e ao partido Socialista. Dentro da 
nasa «soc1edade» loitaí:iamos por 
implantar as 8 horas de traballo; -
pois daquela. nos anos 31 e 32. 
traballábase de sol a sol. En total 
non pasábamos de 40 afiliados e eu 
era ~ pre~idente da UGT. Pero non 
fixéramos nada. Os patróns non es
taban dispostos a respetar os hora 
rios e nós o máis que fixemo·s foi 
poñer un inspector de traballo pra 
que non. se infrinxiran as normas. 
pra denunciar os feítos. Eso foi to
do : non se tirou unha pedra. nin se 
molestou a naide. Pero pra alqúns 
eso foi de r:náis. • 

-Cheqou o Movimie~to. e como 
Queipo de Llano estaba decindo 
sempre «Viva la República» e as 
consiqn_as do Gobemo eran «Pue
blo»: ¡al lado de la Guardia Civil y 

cuerpos de asalto!»~ nós estábam<;>s 
confiados. Deuse o caso de que eu 
mesmo fixen ir ao presidente do 
PSOE xunto das mulleres da Guar
dia Civil que saíra cara Monforte. 
por si querían que selles mandara a 
alqún home. 

Pero a Guardia Civil apareceu 
aquí de qolpe e porrazo ao lado de 

, Franco. Vímos o peliqro e marcha- · 
mos ao monte. cando se marchou 
de novo a forza vo_ltamos ao pobo. 
Alí. no Café Central. o do Pepe, 
dixéronme: «Pepe o maestro man
doucl-,o a Guardia ' Civil a casa pra 
rexistral°;~». 

José ~t>pez Quintela ~o maes
tro- era un bon amiqo meu e 
aquelo foi unha baixeza. 

COMENZA A REPRESION 

~Xa andaba en boca de todos 
que había catro que estábamos pra 
colqar na devesa: «Pepe o do ca
fé». «Peixuco». «0 Criollo» e o ou
tro era eu . Entón ordenei de mar
char pra Santiaqo. Eu traballara 
moito na casa de Tor. que e~a moi 
rica. O Sr. de Tor brindárame a sua 
casa si pasaba alqo. do mesmo xei
fo que eu lle brindara a miña: O Sr. 
de Tor estaba daquela en Santiaqo · 
e eu alí me presentei. Quén tal sou
pera . Abriume a porta un irmán do 

. señor vestido de arremanqado. de 
fascista. Díxome: «Bueno, ¿e si 
cambearan as cousas que faría por 

. nós?». respondinMe : 
. «Señor, .:esas causas non s-e di 

cen. fanse cando cheqa a ocasión». 
Entón cheqou o irmán e díxolle: «Ti 
non conoces a este home. este é o 
albañil de casa» ." Bueno. -dixo o 
outro- si é o albañil de casa. lévao 
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á miña da Ulla. que alí hai moito 
que facer». Mandáronme pra unha 
pens ión e quedamos en sair ao día 
sequinte ás seis da mañá prao pazo 
da Ul la. A ma1iá sequinte, cando 
íbamos coller o coche, o señor díxo
me: «E a usté non lle é iqual que
darse a traballar en Santiaqo?» A 
pouco. xa estab·a eu traballando na · 
obra de Correos ao caq::¡o dun tal 
Fontán. amiqo do señor. Non vía a 
cousa moi élara e por si acaso, 
cambei de pensión. e fun onda o 
señor pra enterarme de cómo iba a 
cousa. <<"Pois non está moi ben : 
usté non esteña moito na casa nin 
ande mo1to por fara » ( ... ) 

O PASEO 

-Aos tres días de estar traba
llando, o 1 8 de Aqosto ás 2 e media 
da tarde. veu unha parella determe. 
Leváronme ao cuartel coa roupa de 
traballo. sin deixarme coller os car
tas nin nada. Do cuartel ao Axunta
mento. alí prequntáronme o meu 
nome e apelidos tres veces: 
Germán López González. Germán 
Ló ... A min buscabanme polos ape
lidos cambeados e eso foi o que me 
salvou . Carqaron o autobús coas 18 
ou 20 persoas que alí había e a min 
deixáronme na «falcona», A unha 
da noite viñéronme buscar. A porta 
da cárcel -estaba un turismo e con
miqo meteron a outros dous que eu 
nunca vira. Un home saíu do Axun
tamneto pra dec ir que loqo nos co- · 
llería. chamábanlle Max e era .o xefe 
da espedición. 

O coche arrincou Santiaqo 
adiante e a min dábame carrax·e 
pensar que iba a morrer a sanque 
frío. Prefiría morrer matando. Cando 
o coche baixaba polo Hórreo. ao pa
sar o cuartel. case cheqando á es
planada da estación do ferrocarril. 
que se estaba construindo, metínlle 
os puños aos compañeiros pra ver 
si facíamos alqo. Eles non buliron . 
lqual desconfiaban de min . O coche 
sequiu. e aos poucos metros de pa
sar a ponte do ferrocarril. na Ponte
pedriña. un auto pitou e adiantou
nos pra ao pouco parar. Era o xefe 
da espedición. Vin todo perdido : 
non había nada que facer . Cheqara 
a hora. lntentei outravolta que os 
compañeiros reaccionaran . que lle 
botáramos a man ao pescozo aos 
dous homes que tiñamos diante. 
pero non o el'")tenderon ou non con
fiaron . Eu quedei tamén. Ao pouco 
de parar. un fascista abriu a Qorta 
do auto e dixo: «faqa~ un ha ·oración 
que os van fusilar» . O home máis 
forte . . que estaba no medio. foi o 

pé derriba do estribo e dirixiuse ao 
xefe da espedición : «pero. Max 
¿vas facer esto · conmiqo?» e res
postoulle o fascista : «Eu non son 
máis que un esclavo do meu de
ber». «¿Qué? ¿Hai que morrer? 
Pois mórrese» . Sequidamente 
baixou á carretera e coi"leu pra dian
te do coche . Eu coloqueime tras del 
e estiven a punto de darlle un rem 
puxón e votarme a correr. pero con
tívenme. semellabame unha cana-

: llad'a botalo sobordos fascistas pra 
que -eu poidera fuxir .· Esperei a que 
se baixara e tan pronto puxo os pés 
no chan . fuxín a toda hostia collen 
do cara parte de atrás do coche, pra 

. loqo meterme entre a matorreira do 
monte. Deille a volta ao coche, e ao 
intentar saltar atopei cun obstáculo 
que vencer. Nese momento sentín: 
«1un que se val!» sonou o mo ao 
mesmo tempo que conquería saltar 
a cerca coa que tropezara e cair a 
outra banda . Erquín, sequín en di
rección contraria protexido pola 
cerca e volvín ca ir ao sonar outro ti 
ro . Non me diran. e comprendín que 
era o intre de me meter no pinar 
aproveitando a escuridade da noite 
si quería salvarme. Ao pouco tem 
po. tireime no chan r~dido polo es
fonzo. aínda se vía a lumieira dos 
focos ao lonxe. e dende alí sentín 
como asesinaban aos meus com
pañeiros de viaxe. Sentín o estoupi
do dos tiros de wacia e a impoten
cia de non poder facer nada. 

FUXIR SIN RUMBO 

Non sal;>ía a onde ir. si coller cara 
Portuqal ou cara a casa. De mo
mento o importante era alonxarme 
do luQar. Ao pasar o pinar debía ha
ber un reQato. había moita so-mbra 
e non· soupen por onde pasar. ca
miñei toda a noite e ao mencer to
pei co río Ulla. A miña intención era 
atravesalo a ·nado coa roupa na ca
beza. pero ao cheqar a un claro 
onae había una especie de praia 

vín unhas rapazas cunha barca e 
pedínlles que me pasaran. Elas cha
maron polo pai . A min aquelo xa 
non me qustou moito. pero xa esta
ba metido no lio. A medida que o 
home se acheqaba eu acojonábame 
máis. non tiña cartos pra paQarlle e 
non sabía quén era . O home deuse 
canta e cando che!=JOU díxome: 
«¿vostede chora?» Eu tanto como 
chorar non. pro casi. casi. Véxome 
nun compromiso que o mandei vire 
non teño cartas pra paqarlle» . 
« Pois non se preo.c.upe, que eu son 

·probe pro na miña casa hai un ca 
cho de broa e un vaso de viña» . Así 
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1 A VIDA>> CI> 
utro camiño pra que non 
on el «aqui a todo o que 
ndicado foille mal». Mu-

roupas e indic.oume o ca
a decidira tirar cara Es
ientárame durante a noi
stro». Na horta da casa o 
treqoume unha vara de 

vara nas · mans dun 
a sobra». Canta ra~éln 

TENCION 

e ao camiño co pantalón -
aqueta a raias do quar
me. dira o bon do home. 

arde-. xa estaba sobor da 
no vran e o calor déra

ed~ . Habla xente mallan
rescentos metros. unha 
ue quitala . Unha muller 
uela e eu esperrei que 

cuneo : trás dela cheqa
mes. dous deles con es
s outros dous con pisto
ronse a min e tras co
vista esixfronme ' a do

n. Dixenlles que non a 
e podían deter -tenta 
confianza _:._, conteilles 
Ponferrada e que como 
dios de transporte si me 
al así mos facilitaban. 
versa hastra que em
oitecer. «Aqora todos 

istas» -dixo un-. Eu 
«uns sí e outros non. si 
os fascistas ou comu
haberia estes líos. Ai:;i 

non sepan quén son. 
n td'das as da lei». Os 
as retiraronse e os ou
ixeron ,que me levab~n 
Un .Púxose . diante cun 

n esquerda e a dere-ita 
utro sequíame pala es
u final parecla perta e 
ria seriqnarme. O ca

ixo e non había escapa
. Pensei en meterlle o 
o que viña detrás. Pen
r ao de diante. Vin que 
atar ali mesmo. O ca
brindo deica cheqar a 
mol)te. Ali xa non o 
pequeille \¡n pau no 

chaqueta e voteí a co 
o sonou un tiro e sen
ferro me atrayesaba o 
n correndo. pesie a to
ue caín nun burato cu -
s. Nese instante sonou 
e loqo outro que. dis

troume por riba do cur
anque quente e corrfn 

na escuridade. Saltei 
pedra e dende ali aco
n oedras. berreilles: 

«súbide eiquí maricóns. fillos de 
mala n~i ! » Eles non volveron dispa 
rar. Cecais remataran as balas. Si ti
veran máis non tiña sa lvación. 

Aqora sentía o sanque a chorro. 
o meu co~po tiña q:itro furados e a 
perna dereita tíñja tesa . Pero iqual 
me sequían . Eu. caí' eiquí. erque 
máis pra alá. Todo o máis que andi
ven foron douscentos metros hastra 
que chequei a unha parediña duns 
30 centímetros. Xa non sei si a su
.bín ou a saltei . O caso é que da ou
tra banda ·había un pequeno panta
no. caín riba do costado dereito e o 
corpo xa non deu pra erquerse. Vin 
a imaxe da miña muller e dos tillos 
e dixen : adi'ós Germán hastra eiquí 
escapaches pero eiqui sucumbres. 

Por unhas horas. non sei cantas. 
perdín a noción do tempo e alf que
déi caseque cuberto palas auqas. 
Aseqún me dixer-0n os médicos. ese 
pantano impediu que me desanqa
ra . Cando me recuperei. despinme 
pra tratar de amarrar as feridas cos 
calzoncillos e notei que non había 
perda de sanque. Dali tiña que mar
char antes de que amenecera. pots 
loqo me irian buscar. Atéi os 
calzoncillos ensanquentados nunha 
bola e sequín camiño. Atravesei a 
carreteira a catro patas e. ao poucó. 
vin como se encendía un foco. Esta
ban ali asisando. Naquel momento. 
xa ve coma podía ir. daba 'saltos 
coma un qalqo. Tiña sede. moita se
de. A miña qorxa estaba totalmente 
seca . Cáseque non podia respirar e 
tiña que abrir a boca coas mans. 
Fun monte abaixo hastra que escoi
tei o cantar dun reqato . Polo ruido 
tiña que levar moita aqua e eso 
animábame a sequir. Ao outro lado 
hablé\ moita. rnatorreira . os toxos 
corníanme as pernas. pro había que 
sequir. 
MELLOR MORTO 

Abría o día cando topei coas trin
cheiras do ferrocarril que se andaba 
a construir. e ao outro lado, mesmo 
por baixo. habla un río . Iba mollado 
polo orballo da noite, non sábe? Pa-
sei perta dunha iqrexa e achequei
me pra descansar un pouco. Boa a 
faría . Deime canta que estaba arro
deada pola Guardia Civil e desviei
me cara o río . Ali despinme e lavei a 

rnupa, descansei mentras se seca
ba. e cando. me quixen calzar pra 
sequir camiño. os zapatos non me 
entraban. Empecei a velo todo ne
qro e chequei a pensar en que tería· 
sido mellor morrer. Cuspin a pouca 
saliva que tiña sobor do coiro dos 
zapatos. sabía que era unha forma 
de ablandalos. loqo tentei pasar o 
ria a nado pero un home cónven
~ume de que non o fixera. indicou
me onde estaba o barqueiro e. sin 
medo. alá fun. Amarrado a Ún ara
mio. o barqueiro foi traendo a ·lan
cha e recolleume . Era -.un rapaz no
vo. ad'cruzar díxenlle: «eu non teño 
cartos. pero voltarei pasar outra. vez ' 
e dareiche unha boa propina». Ora
paz asintíu . ¡Quén soµpera del hoxe 
pra darlla ! Entre a sede. a door e a 
canse ira camiñei toda a tarde aque-
la hastra saír outra vez á carr_eteira 
perta de La,Hn . Tiña medo polas feri 
das. Vin ~n estandillo de roupa e 
collín. dous panos con que cubrilas. 
Non tardéi en sentir: «ladrón. la
qrón. deixa os panos ladrón ... » Co
llín . medo. cerrin cara °' monte e 
saín outra ·vez á carreteira de Ou
rense a poucos metros de Lalín. 
Un ha muller que polo aspeuto pare'
cíq panadeira indicoume do camiño 
de Chantada. Nesto vin vir unha ca
mioneta con fascistas e díxenlle á 
mufler deixando a carreteira: «Bue
no. vou ver eiquí unhos parentes» . 
Camiñei outra vez monte arriba dei-

' ca saír á carreteira de Chantada, a 
uns dous kilómetros de Lalín. Era 
costa a'rriba e costaba traballo . Sen
tín o ruido de varios coches e apar

·teim e pra un xestal. Un home que 
estaba na carreteira veume talar: 
«Seica .tés medo rapaz?» «Medo 
non» -dixenlle- «é que vou facer 

, as mmas necesidades eiquí». Me
tínme na xesteira e aparteime da 
carreteira. Non sei si o home diría · 
alqo, o certo é que os coches para
ron e que escoitei ruido por ali. Eu. 
por si acaso. metínme núnha zanxa 
hasta que pasou o peliqro. 

A noite iba pechando. e ao pasar 
un bo cacho de monte topei unha 
viña : disque non hai viñas por ali. 
pero eu xuro que era unha viña. Es
taba canso. e tiña moito frío. Aqora 
notaba a falla do sanque. · apañei 
toda a matorreira que poiden e cu- . 
brinme con ela . Despertei tocando 

vadas. Si alquén me prequntaba di
ría due iba prá feira de Chantada 
mercar unha xuqadá de bois; de ahí 
non me iba quita~ nindiós. Así atra
vesei R_odeiro. 

A canseira medraba. pro sabia _ 
que si descañsaba non sería capaz 
de me volver erquer. Quedábame 
dormido camiñando. Fixaba un pun
to coa vista e propoñiame cheqar 
alá. Así deica o Faro. Ao baixar. deí
me conta que estaría a pasar o co
che de Monforte e que alquén me 
podia reconocer. Vin xente esp_eran
do e. á volta dunha curva. o coche . 
de lí_nea . Nese momento pasaba un 
carro con carrascos e boteille a man 
pra que pensa-ran que era un fulano 
que iba co carro -hai momentos 
en que discurre máis un que un bon 
aboqado-. Os zapatos tiñanme os 
pes empollados e pedinlle ao do ca
rro si tiña unha navalla . Coma non a 
tiña sinaloume unha casa na que 
pedir un coitelo. Saíu unha muller. e 

! men.tra·s amañaba os zapatos pre-

as castañolas cos dentes. Volvín 
xuntar máis herba pro non habl.a 
que facer. Pensei que estaba todo 
enqanqrenado. Non podía dormir e 
decidin sequir pala carreteira pasa
ra o que pasara. Fíxome falla a noite 
pra cheqar a Rodeiro. Alí quixen 
apartar pra un lado. vfase unha casa 
cunha bandeira corrida. Non poiden. 
atravesar os dous reqatos que ha
bía . Mirei pra o meu aspécto e vin , 

•• ••• ~:::::::::: • ._·:·:·;:,._. que parecía un tolo. empecei a facer '. .......... ········.:·-~1 
~~"::x:-._:::~:::::=:·:~.:.:-:"lªdas coa miña vara e a falar par-

-j quntoume onde viña. Conteille un ha 
historia falsa de que me morrera a 
muller e a vella compadeceuse de 
tal xeito que me ofreceu unha cun
ea de caldo. Dalí a un pouco cheqou 
o home. e a muller leulle a ·carta do 
fil lo que estab~ no frente. O home · 

. convidábame a· máis caldo. fixQuse 
nuncha mancha de sanque qu.e tra
quía na camisa; eu díxenlle que caí
ra . Tratei de marchar axifia dalí por-::;.,.!~~=-~-=:::_::~:::.:_~;;:: · .. :x. - .. . ··--

·.·.~ ··~···~~···. . . ._ ........... 
.. ·;::: ·=-=·· ··=~~. ·~ ~ : . ··:·:: .. -~-... 

~:o.; 

, que dunhas causas veñen as ou-

tras .. . Na carreteira había un cruce. 
e un home ind(c·oume 1rn atallo pra 

_ cheqar a Chantada polo medio do 
monte. Fíxenlle caso e chequei moi 
ben a ~hatada . Era o 21 de aqosto · 
e había feira; pasei a un lado da vila 

· e sente ime nun p'ii~eiro dende o que · 
se vía todo o movemento. do qan
do. da xente .. . Sentíame perto da 
casa. 

Cando me pareceu que o s·o1 
baixa;a abando . collín cara Belesar. 
había que pasar a ponte con dia; · 
pola noite estaría vixiada. Estaban . 
facendo a carreteira que hai aqora. 
Subin a ribeira e fun qua Diarnondi. 
Despois de pasar a capela e antes 
de cheqar ás casas. había un ponti
llón no que estaban tres ou catrn 
homes de conversa . Tiña medo que 
me reconocera. aquelo estaba den
tro da miña iona de traballo a pou
cos kilómetros de Escairón. Disimu
lei coma poiden e dirixinrne cara 
unha casa sequra. Un can viña se
quíndome de perta e obriqoume a 
desviar do camiño. Cando o despis
tei busquei a casa dun bo amiqo no 
que xa tiña pensado . Ali mirei as fe
ridas e decateime da miña sorte. 
Por primeira vez en tres días poiden 
'xantar a qusto e descansar n¡;¡ miña 
quarida. O peliqro aínda non pasara. 
Os patrón s. moito!i deles .aqora fas
cistes. andaban á nasa percura e 
non estaban dispostos a deixarnos 
ceibes. Aos_ tres días cheqou un ho
me. eu ben o sentín tras da poi'ta:..:A 
mín dábasen:ie por marta e a miña· 
muller xa puxera o loitó. 

XOSE R. POUSA 

.1 
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A TRAXEDIA CHILENA (2) 

¿E qué hai dos neo,liberais e «marxistas» euro-
p.eos? · 

·Resulta ben curi•oso observar como li'berais e 
«marxistas» rivalizan na ·defensa do Mercado Co
mún. Resulta curioso observar corno ·liberais e 
«marxistas» ·nivalizan no . abandono da def.einsa dos 
int·erns·es dos traba!lladore·s, pequeno·s -empresarios 
medios de tipo 1nadonal. 'Resujta curioso observar . 
como 1libe1rni·S .e «marxistas» -riva1lizan nos seus 
ataques cara as conductorías do Este. Hesulta cu
rioso obs1e1rvar como dende posicións •«marxistas» 
se fan análisis anti-marxistas. 1Riesulta curioso ob-

. servar corno ·libe·raiis ·e "marxistas» •queren1 reducir 
as accións do Estado a organizaci6ns supmestatais 
coa perda da lihertade, indepe1ndencia ·e soberanía 
(agás ·a ONU). Hesulta curios.o ohs·ervar corno nas 
demooraiciias parl-amentari.as as minorías selectas 
conduoen ás maiorías silenciosas ou amor.fas. Re
su lta curioso obs·e·rvar como Hberáis •e· «mar~istas», 
tan afeitas aos xuicios críticos, ceden diante da 
política interior e esterior de USA. En ,fin, resulta 
curioso observar como se calan as «bondades» do 
impeúalismo, o 1colonia1lismo, o ineocoloniaili·smo e 
o racismo. ¿Po.r qué? ¿En aras de 1qué? Dende fo
go, 1non ·é en arns da dialéctica hegeliana. Sinxe
lo siloxismo do absuir·do. Sinxel·a demagoxia da 
impur.a 'basura ·ideolóxica. . 

Xa que logo, ¿cal é a lí-nea divis·oria que separa 
a ne01libernis e neomarx.istas? O matiz ou forma 
espositiva e ipouc.o máis. E ·din que son «·europeís
tas ·democráticos». ¿Quié é !Europa, onde empeza 
e. onde r.emata? IE·stes señores, ao parecer, e~tán 
rifados coa Xeografía .e coa Histori-a. 

Así, o imperialismo, .a posición derno.Ji.beral e a 
prensa ,<Jibre» -dixeron: «lf.ora coa demacrada. Man 
dura, ·dictadura». ·A Unidade .Popular sofriu e sofre 
indref.ensión total. Botarlle a culpa a Pinochet ·e á 
Xunta mi:litar é iguail que culpar ao «morn Muza». 
Hipótesis •espuculativa: es forzas intiernas ·E: ·est·er
nas contrarias á iUrnidade !Popular tiñan ·duas .aiJter- . 
nativas. Unha, que· as FF1AA. chilieinas de·rrocarnn a 
Aill·ende, e a segunda era que, no caso de non s·e 
facer, iprovo.caríase un grave conrfJ.icto fronterizo coa 
~o~s1eguin!e declaración de guerra por rparte de Bo
l1v1a. Detras de Bolivia estaría o Brasil e detrás do 
Brasil o !·~pe·rialismo. rE optouse pola primeiira , co
mo ena fox1co e natural. ¿Qué é o qu·e pode·rían fa
cer .as fo.rzas armadas chiileinas? Pescud'8n nas he
merotecas ·e toparan cos ·ind:ieios. 

Non, seño·res o irnpe·r:iaH smo ·e o anti:imperiali·s
mo noin son ente·l·equias mentais; o imperialismo 
asoballa os i1niteres-es vitais de todo·s os traba'lla
dor~s, dos ·~·equeinos _capitalistas ·e dos capitalistas 
de tipo med ro ou nac1onal; o antiirnpe.r.ial+smo é un
ha realidade obxetiva, vital, que late·x.a, de todo un 
pobo. V1elahí por ·qué as CO'l'l'ductorfas 1se c.aHfican 
hipócritamenite de tirnnías, as conducto-rías, sieñan 
do ·signo que señan, non .s·on dictaduras nin tirnnía·s· 
ner;ibargante~ , ~ obiligado recono'cer que as conduc~ 
tonas -cap1tal1stas, mistas ou sociaJi.stas- son 
m~i o~u~eilos·a ino es!·r~do intemacimta l (estratexi·a 
ps1colox1ca), pouco ax11l.es e de imp1Uls.o •f1eactivo 
moderado. 

Inda máis! A confusión da confr1sión confusio
nista. Ce·rtos señores, e non poucos. pofíe·n á into
cable_ USA como o ·ex·emplo másimo de democraci·a. 
P~~m1tas~me unha anécdota: nunha: ocas.ión, un in
d1v1~uo ''"Ilustrado" que sie gabaha de ser 'ii:hero-co-
1!1urnsta di·xo_ «·eu son oomuni'sta ipoR"qve ·són ·espa
n_ol riern seria conservador si fos€ -<eiudadano ame
ricano». Confúndese liberrtade de prensa con li
bert·~·d~ de 1empresa, confúndes·e iJi.be rtade con tole
ranc!a mte;re~ada, confúndese demo~1~ada ·coin xogo
orac1a, confiundes·e humanismo con mercantMismo 
de causas ·e p;ersoas, confúndese caj ntido con con-
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tinent·e 1e ·confúndese di.fusión con deformación ou 
difamación .. . . e os confusionistas son calificados de 
i·nte•lectuais, e :non o son, todo o máis serí.an bos 
ou malos artiistas ou ci·entífiGos e'Specíficos co·loni
zados, 1ou seña, 1que fan inte·ripola<Gións •e estr.a;po.Ja
cións con datos ·fictib.os suministrados polo impe
rial ismo. Tén grada v·e·r aos mozos di-rix·ent·es do 
«mai·o-68» a disfrutar das suas cómodas ocupacións 
mentras fan .análisis anti-marxistas. Tén gracia ver 
retnocomunistas e 1retrnsoci:alistas atacando ao 
«a'lirco.rto» capitali·smo naci·onal ·e, ao mesmo temoo, 
se·cundando e a:pl.audindo a propaganda ·imp·erialis
ta. Parvos! a imaxinación sempre estivo no Po
de·r ... 1eri iLJISiA ... imade in USA! Non se pode es
quence.r .que o primeko chanz.o da escada demo
crática -non xo·go-c:rática- é -0 antiimperial+st.a, 
s·eña de dereitas -0u s·eñ.a de esquerdas, e sin un 
antiimperiailirsmo mHitante, :honesto e de masas, é 
imposible cünstru'iir ·a democracia auténtiica. O im
pe1rialismo tén pat•ente de •cors·o gracias á frivolida
d~ d~ ~umeros?s intelectuais .e periodi1stas, e gra
cias a 1·gnof1anc1a das masas que constitúen as na
cións. O anNimperjia!iismo non é fascista, nin 1libe-ral, 
nin socialista, nin comunista; rnon é neoesari.o s·er 
esto ou ü outro, o ·antiiimpe·riaHsmo é a forza ·da 
razón razonada, non ia razón i1rraciünal da forza, da 
manipul·ación política ou do eingano descarado. O 
mai,or e máis valio'So nemi•go do imperialismo é .a 
información •esaustiva re V·eraz, ·e O 1imperialismo 
sábeo, :(cueshóns políticas, soci·o-económicas, ciein
tífi.c-ais e tecnolóxicas); oloitemos, pais, neste ·cam
po e evitaránse sofrirnentos e enfrentamentos crus. 
O inte1l·ectua.l pode defender ou at.acar opcións po
líticas re socioeconómicas, pern endexamáis ·ser 
cómplice .das ac'Cións punitivas, cruentas 'OU incruen
tas, do imperi1aliisrno. 

Si1n ·eintender o devaindito, en 1oertos círculos de 
Europa Occidental, por .alg'O é occÍdental, síguese a 
fafa.r de impl.antar o socialiismo mediante ¡premisas 
antípoda;s como o son: ·libertade liberal, democraci·a 
simhiótica B humanismo •irr.egular; ou s·eña, falan 
de múltiples e diversos microuniversos autoxestio
narios ou miorosociaJi.srnos libertarios ·dentro dun 
marco supmnacional ·e :supernapitalista, é ·decir, fa-

. l·an de mistumr .Jume ·e auga, aínda máis ¿tense 
preis.ente o rumbo socioeconómico da Prensa, Ra
dio e TV 1na Europa Occidental? ¿cal é o .rumbo 
dos ·ideólogos ·e puhlidstas europeos?. Todo queda 
reducido ·a: •«sí, pero non; non, :pero sí». Por outra 
banda, o 1«suecialismo» non é niin máis nin menos 
que un1ha democraoi.a ·liberal avanzada e peculiar 
que se topa en claro retroceso; ¿e qué hai da auto
x•e.stión? Vexamos os dous . úni·cos casos concretos: 
en lugos·l·avia, Estado socialista ·gobernado :por anar
cosindicalistas e neocornunistas, ia autoxestión pro
duz resultados iincertos nal·gúns s·ectorres .e inoutros 
é un fracaso compl·eto [emi"gración, atraso .econó
mico, desi·guaildades inxustificadas, ·etc., .etc.) En 
Perú, cun Goherno militar, a chamada auto~estión 
r0ec~.a pasa a paso ·e nun plazo corto, é máis que 
posible que desaparieza1n todos ou os escasos ·in
di·Qios da mesma. Os feitos son os feitos; as pala
br.as non s.on rná·i1s que palabras. Pra velo e com
prendelo non fa¡ falla ser comunistas nin socialistas 
abo1nda con se·r honestos. En resume, tentan igno
rar que :non hai máis ·cera que a qu.e arde. 

Con toda evidencia, o tan cacareado socialismo 
democrático, mentras non se demostre o contrario, 
é a tapadei.ra dourada ·do imperialismo, é unha coin
tradi•cc·ión antagónica, é a negacióin da negación 
negativa; noin se lle poden pe1di-r peras ao olmo im
periaHsta; ¿cómo conciiJi.ar .imperialismo e naciona
lismo?, o •soporte principal de toda .ideo.J.oxía é, sin 
dúb'iodas, o sristema socieconórnico .que a enxendra 
e impulsa, todo o r·esto ·é pa~ahraría vaina. En efec-

to, no nome da li'hertade e da democracia liberais 
cometérons·e icrimes de lesa humanidade, pero cer
tos homes libres e demócratas calan ou disimulan 
v·ergonzosamente, desvían a atención cara cuestións 
de forma, o fondo non lles importa. Así, negan a 
auténtica libertade e ·democracia porque eles ta
ñen a «SUa» libertade e a «SUau democracia. Oeste 
xeito, vulgar.es e míseras ideoloxías son elevadas á 
categoría de ci·entíficas filosofías: o frenesí da ig
norancia ensorbebecida. Tén vostede .razón, señor 
-ad '«seado.1na,, .. ·se1xo¡-0ap1 sep .1e¡RJ. oe •.1osa:1-o.1d 
ro trabúcase si se retire ás auténticas filosofías 
universais :e ete.mas, devir histórico e filosófico na 
sua esencia, claro, non no seu uformulismo». 'Por 
ex~mpfo, ¿onde están agora os intelectuais e xor
nalistas que atacaban duramente a De Gaulle, Nas
ser, 1Per6n e Sukarno?, ¿é que os sucesores destes 
son rnáis demócratas que os seus devanceiros? (re
flesión: ¿quén era De Gaulle?, era a síntesis do 
patriotismo, clarividencia e honestidade; respeta
do e admirado por todos, hastra polos seus enemi
gos ocasional·es. Franci·a diante de todo e sobre 
todo, loitou pola independencia e grandeza de Fran
cia e foi o pionero da distensión e apertura cara o 
Este; político escepcional e enemigo das compo
ñendas ·«palaciegas» pero -cQn erras de procede
mento. ·As suas erases eran labazadas como «as 
ideas non se combaten a cañonazos», «Vi•va Québec 
·lib:re», «Unha Europa das iPatri·as dende o Atlántico 
a-0s Urales" ... morreu digno, triste e amargado.) 
A c?usa está clara, tales iintel·ectuais e periodistas, 
pasandose de rosca, son cómplices ou ausiliar.es 
do Idealismo semántico, ou ignorantes supinos ou 
de mala fe . Estes escribas e fariseos de longas 
parrafadas e cortas ideas can, unha e outra vez, no 
burdo e grotesco. 

Os conducto·res «nacionais» De Gaulle, Perón e 
Sukarno non caernn por sere 1dictadores, caeron 
palas suas viv1eincias 1e vitalidade antiimperialista . 
Os dictadores :pro .. imperiailiistas non can hastra que, 
asegúin tempo e lugar, son relevados por outros da 
sua madei~a; si can é por se pasar ·de rosca nos 
seus propios intereses personais que chocan cos 
do imperialism~ ou cos das oligarquías nativas, co
mo por iex1emplo Trujillo ; ou seña, que os ·rel1evan 
si se ·convirten nuin estorbo ou molestia pra o im
perialismo. Nembargantes, en certos casos derró
caos o seu pobo. De Gaulle, Perón •e Sukanno poden 
s·er cons·iderados patriotas auténticos e demóc.ratas 
«1nacionais", máis ou menos conservadores; . ¿qu·é 
s1e trabucaron?, ¿que non foro.n comprendidos?, 
¿qu~ non eran socialistas, ·liberáis ou comunistas? 
Natu.ralmernte, ·esas s01n outras cuestións, deron lec
ción a 1Jiberais, socialistas e comunistas , séipano 
vost1edes, señores «democrati'llos» da verborrea 
eurnp'ea. 

Qu·e ninguén se faga ilusións, en Europa -Espa
ña ·pertenece a Europa-, bai.Jaremos ao son do pan
dei.ro que nos toque.n. Esa 0é a tónica dos actuais 
partidos políticos, 'incluidos o i?CI, PCF e POE (elan
destino). A L'ibertade non esiste, a Democracia non 
esiste e o Humanismo non ·esiste;L Hoxe por hoxe 
hai vías pra libertades concrntas, ·canles pra derno~ 
cracias determinadas 'e pra humainismos i:nte·grais 
~ fraternos. En xernl, o antidogmatismo irracional 
conví·rrese nun superdogmatisrno asna l ; todas as 
ideoloxías son dogmáti,cas, niinguén e-stá 1Jibre des
te humano pecado; -coidado, pois, co uso e abuso 
dos ~ocablos . «.radical", «moderado» e outrns. 

Ben, che•gamos ao final ·e prnguntámonos, ¿en
gano ou antoengano?. Que o ·rns:pon1dan os «soci·a
listas» e «'Comunistas", xa que nós non O somos. 

(Outono do 1973, aos ·poucos días do 
go·lpe chi:leno.) 
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1 PREMIOS 

SORTEO 31 DE OUTONO 

•Un ha vaixela de 
Sargadelos de 55 pezas, 
por cada Oficina. 

e Un premio de 10. 000 
ptas. por cada Oficina. 

SORTEO 29 DE NADAL 

• Un xo rnal de 40. 000 
pesetas, cada mes en 
todo un ano. 

•Un coche 
"Ford-Fiesta" 

• Cinco televisores 
en coor de 22". 

• Dez ciclomotores 
de 55 e.e. 

• Cincoenta premios 
de 10.000 pesetas. 

• Cincoenta premios 
de 5.000 pesetas. 

AO FACER OS SEUS 
INGRESOS DAMOSLLE 

AS RIFAS EN CALQUERA 
DAS NOSAS OFICINAS. 

ANOSA TBB-11 I l3 

. EUSKADI 

Festa . antinuc.lear 
• OARSO 

Varios milleiros de bascos volvéronse movilizar a 
semá pasada contra do plan de lberduero de instalar 
unha serie de centrais nucleares en Euskadi. 

A concentración estaba convocada polos Comités 
antinucleares, e era o comenzo dunha nova e ampla 
campaña pro~ramada por estes orqanismos pra 
relanzar as actividades contra diste tipo de fontes de 
enerxía . _ 

Foi unha festa e contouse coa intervención de 
cantantes e ~rupos de teatro; interviñeron asimesmo 
personalidades provintes de Extremadura e Galicia. 
que espuxeron os problemas referentes ao tema das 
·centrais nucleares. 

Durante os actos. sectores do 
público berraron en numerosas 
ocasións en contra das centrais e 
c·orearon a xa conocida consi\:jna 
de «ETA Lemóniz qoma 2 ». A po
licía estivo presente e non .inter
ven nin inda cando un qrupo dos 
asistentes á concentración tiraron 

PAISES CATALANS 

ao mar diversos intrumentos de 
observación que IBERDUERO co
locara perto da campa de ltziar 
con vistas á instalación dunha 
nova central nuclear no luqar. A 
construcción desta central atópa
se suspendida provisoriamente. 
Niste mesmo terreo , caibe suliñar 

/A mocedade· 
socialista únese 

• EMILIO VEIGA 

Tamén os mozos socialistas cheqaron á t.Jnidade. O 
conqreso celebrouse este fin de semán e rematou 
cunha festa nas cocheiras de Sans. A festa, despois 
dos debates e do Conqreso das tres orqanizacióñs 
xuveniles, que se xuntan nun~a nova Juventut 
Socialista de Catalunya sequindo os pasos dus 
partidos que confluiron no Parti deis Socialistes de 
Catalunya. O domin90, na sesión de clausura, 
aprobáronse o protocolo d~ unidade, a dedaración 
política, o manifesto-pro~rama e os _estatutos .. e 

1 

elexíronse os carqos, salndo como pri 'meiro secretario 
Jordi Casanovas. Na sua intervención, o primeiro 
sewedario da JSC destacou a importancia deste 
conqreso coma a culminación do proceso de unidade 
socialista en Catalunva. . 

A JSC declara a sua relacióñ VAi DE ECONOMIA 

co Partit Socialista . pero Jordi Ca
sanovas advertiu que non iban 
«ser un partido en pequeno 04 un 
partido dos pequenos. Nós non 
somos militantes de sequnda . 
Non queremos ser unha orqaniza 
ción que. practicando un verbalis
mo esquerdista . seña a conciencia 
crítica dun partido reformista» . 

O primeiro secretario da JSC 
declarou a A NOSA TERRA qt.1e o 
primeiro problema que aborda;ía 
sería o do paro xuvenil . que cada 
vez medra máis. ' 

Claro qu'e o problerrfa 'do paro 
non é somente xuvenil. Tamén 
pra os qrandes é un pesadelo : 
deica tal punto preocupa . que in 
clusive o Consello executivo da 
Generalitat deste luns adicoulle 
un apartado especial. Neste Cón
sell saiu aprobada unha proposta 
do consellei~o de traballo Joan 
Codina prá creación dun servicio 
de estudios da ocupación, que 
terá como función facer balance 
das necesidades de Catalunya no 
terreo da ocupación. formación e 
orientación profesional. así como 
de todas as funcións de asesora
mento e de realización de traba
ll os vencellados cos temas do 
paro e da co locación . 

Nesta semá; pois, podemos de
cir que os problemas económicos 
foron os protaqonistas eiquí en 
Catálunya . f>rimeiro foi : Ramón 
Trías Farqas. presidente da Coñ
ve~qen9ia Democrática ·de Cata
lunya , ~ue, nunha conferé'ntié\ no 
Club de dirixentes de' Marketinq, 
propuxo como saída da crisis eco
nómica o pacto social. que él con
siderá. imprescindible, poisque así 
voltaríaselle aos empresarios a 
confianza que aqora non teflen. 
dado que se está a pasar unha 
época de crisis psicolóxica dos 
empresarios. que precisan duas 
condicións pra recuperar a con 
fianza . Unha. qanar cartos, e ou
tra. recuperar a respetabilidade 
social e púb lica que últ im amente 
se lles perdeu. 

Tamén a .Generalitat. en con~e
llo executivo estraordinario pro
posto por Jordi Puicl. se adicou a 
esaminar a situación económica 
catalana. dada. a fleces idade de 
e?comenzar xa un proceso de sa 
neamento a fondo da economía 
pra desfacerse da crisis, o paro e a 
ruina e_mpresarial. Noutro orclen 
de cousas. e pra rematar. hai que 
reflexar a petición unánime de to
dos os partidos· cataláns das elec

Este servicio dependerá 
Consellería de Traballo . 

da cións municipais antes ca nada .' 
Xa. 

a actividade do diputado de Eus
kadiko Eskerra. Francisco Leta
mendía, que tén pendencie de res
posta unha interpelación ao Parla
mento eneal da instalación da 
central de Lemóniz. N iste senso. 
os membros dos comités antinu
cleares pedíronlles aos partidos 
políticos a sua definición ao res-
pecto. 

PbfÍ QUE EKIA ENTRA EN 
«EUSKADIKO ESKERRA» 

Por outra banda, a semá pa's-a
da a·nunciouse oficialmente a en~ 
trada de EKIA, o colectivo que se 
escindiu de HASI con motivo do 
seu primeiro con\:jreso. na coali
ción electorál « Euskadiko Eske
rra ». Esta entrada considérase 
como o prirneiro. paso de cara á 
tamén anunciada fusfón en EIA, 
que se pensa acontecerá sobre 
Nadal. Na mesma roda de prensa. 
anunciouse tamén a posta en 
marcha da· coé)lición en Nafarroa . . 
Aseqún Onaindía, secretario xeral . 
de EIA. trátase a\:jora de que a 
coalición simultanée a aetividade 
política das institucións coas máis 
típicamente de base. corno son as 
de b·arrios. etc. 

-ESPAÑA: 

Máis concretamente~ Onaindia. 
e en r:elación coa situación politi
ca basca. dixo que hai xente en 
Euskadi que pansa que canto peor 
este.ñan as Gousas. millor. pro que 
na sua opinión. aínda que houbera 
moitos actos revolucionarios nos 
derradeiros anos a situación .de 
Euskadi non é a de un pais revolu
cionario. porque eiquí, non houbo 
unha élase traballadora que se 
puxera na cabeza das loitas e que 
f9ra capaz de presentarlle unha 
alternativa á oligarquia, e concre
tou que sin o traballo politico den
de a leqalidade, él mposible que a 
clase traballadora conquira a bus
cada hexemonía. 

OUTROMORTO 

Polo demáis. nesta semá rexis
trouse a morte dun cabo qa guar
dia civil da localidade de Elgóibar 
en Gipuzkoa. un intento de morte 
fallido contra doutro Quardia civil 
en Ordizia, e outro máis en . Aisá
sua, que as forzas evitaron coa 
detención dun comP""".io da rama 
militar de ETA que foi reducido 
nun tiroteo no que dous do-;. tres 
·etarras resultaron feridos. 

AP: con ou sin
elección~.• 
mand_ura 

• MARIA ALONSO 

A Constitución arrematou, a falla somentes duns 
trámites parlamentarios que se poden calificar. de 
burocráticos. O paso polo. senado somentes 
introduciu duas modificacións de destacado interés: a 
maioría ·de edade aos 18 anos pra todos os efectos, e 
a abolición da pena de morte .quitado en tempo de 
querrá Unha proposta pra eliminar esta dt;lrradeira 
limitación non tivo ésito. O seu defensoli ~rgumentaba 
que nunha constitución diílna de tal nome, non caibe 
a requlación do tempo de ~uerra, no que 
precisamente se ·suprimen as ílarantías 
constitucionais. 

As derradeiras xornadas de de- ...ios maioritarios se r~fire. desa
bate no senado, caracterizáronse touse nas derradeiras datas ·unha 
por unha forte tensión entre duas querra de comunicados e declara
posicións que se revelaron irre- -cións. Arrematada a «lun8 de 
conciliables. Tratábase da consti- miel» do consenso e a medida 
tucionalización dos «fueros» bas- · . que o decurso dos días acheQa .a s 
cos e o Goberno neqociaba co : · confrontacións ·electora'is. a preo
medo do reconocemento foral, ou · cupación de recuperar imaxe faise 
seña. ·de alqo que, baseado nun- máis patente. A UCD aqarqa case 
has tradicións, podía entenderse todo do seu congreso a punto de 
como sustraído do testo da cons- inauqurarse en Madrid. e tamén 
titución. Dahl que o ne\:jociador• tentará capitalizar no seu_ benefi
oiiciaJ . Eeman.du _Abril Martorell. cio o resultado qo referéndum . 
insistira na necesidade dun tope 
-«un techo» decía- a este re
conocemento. Pra o PNV uns 
«fueros» sometidos ao testo da 
Constitución deica as suas derra
deiras disposicións, resultaban 
carentes de se .1 so e xulqaban in
clusive máis favorable a .sua non 
mención. A neqociación arrema
tou sin resultados positivos. De 
tal xeito que a asamblea do PNV, 
sera a encarqada de decidir a pos
tura do partido no Referéndum . 
Aseq0n manifestacións do · seu 
presidente: «O decir sí vainas ser 
moi difícil» . A elección céntrase 
loqo na neqativa ou a abstención. 
e parece se r que a derradeira leva 
as de qanar ... Polo que aos parti-

O PSOE. polo seu l¡ido. clama 
por unhas eleccións xerais. que lle · 
permitan probar sorte outravolta. 
e xunto a esto. tenta fomentar a · 
fali~ de cohesión do partido n~ . 
podér. Nun e noutro flanco, AP e 
PCE traba llan estratexias diferen-
tes. AP quere novos comicios, 
aínda que non lle disqustaría un 
qoberno de homes fortes «non 
necesaria mente saídos das tur
nas» . O PC. que aseqún as ·en
cuestas mellorou as suas posi- .. ,, 
cióris a nivel de todo o Estado 
dende o 1 5 de xunio, síquese con
tentado, polo momento, con sen
tarse_ a mesa de todas as neqocia
cións. 



o. . 
o ·pobo 
palestino • . 
traicionado 

·1i J.J. NAVARRO-LLATZER MOIX 

Empezan a conocerse xa os detal_les do aireado 
acordo de Camp David entre Estados Unidos, Israel e 
Exipto. Como" era de prever, o entendemento che~wu 
aos trece días de conversas secretas e presentouse 
perante o mundo como un trunfo da paz que é.· an~tes 
que nada, un apuntalamento da imaxe de Jimmy 
Carter como Presidente USA, unha consblidación de 
Estado . de Israel e unha traición exipcia ao resto 'do 
bloque árábe ·e ao pobo palest_ino. 

A parte confidencial, ou a 
que tivo menos publicidade 
dos acordos de Camp David, 
inclue a promesa por parte dos 
Estados Unidos de defender a 
Israel r:io caso dun ataque 
combinado árabe en todos os 
frentes. Dotar ao ·Estado xudío 
de armas ultramodernas de 
uso veda.do, inclusive, nos Daí
ses da OTAN, e de presionar 
sabor dos países árabes con
servadores (Xordania e Arabia 
Saudí) pra ·que tamén suscri
ban o acordo de Camp David. 

Os Estados Unidos tamén 
se compremeteron ,con. Exipto 
a apuntalar o réxime de Anuar 
el Sadat ·a· sumi.nistrarlle axu
da militar a Exipto aínda que 
non na mesma medida que a 
Israel. e a impedir por todos os 
medios que outras nacións oc
cidentais lles vendan armas 
aos veciños árabes en malas 
relacións con Exipto (esto refí
rese a Libia) . 

Israel e Exipto, pola sua 
banda , comprometéronse 

· -aparte das filiqranas territo-

riais polas que pasarán aínda 
cinco anos antes de que as 
forzas israelitas se movan dos 
territorios ocupad os en 
1967- a intercambear datos 
obtidos polos seus respectivos 
servicios de intelixen"ci¡:i enéol 
dos países árabes de línea 
dura e da resistencia palestina, 
e a axudarse . mutuamente 
frente a calqÜeira intento 
.aqresivo contra deles por mor 
do_ ¡:icordo de paz separada a 
que cheqaron en Camp David. 

Coma pode verse, os qran
des perdedores desta rede de 
acordos son os palestinos e os · 
estados árabes coma Siria, 
Xordania e o Líbano, que que- · 
dan marxinados da com
poñenda americana-exipto
israelí e siquen a ·sofrir a ocu
pación física _ das su as terras 
por parte das trop as de Tel
Aviv. 

Por outra banda. os qran
des perdedores das conversas 
de Camp David son os no~tea
mericanos e os israelitas. 

J im"'.'Y Carter. A glo ria do dólar. 

Anuar el Sadat. 
Pra Exipto a vegonza 

Os norteamericanos, por
que arrastrando a Exipto ao 
acordo, fixeron de Anuar el 
Sadat un dos seus principais 
satélites qanándolle pola man 

~ á Unión Soviética no control 
dun país tan importante coma 
Exipto (que co preside}lte Nas
ser se inclinara cara Moscú) e 
dividindo o bloque árabe de 
·xeito tal v~z irreversible. 

James Carter obtivo tamén 
abondosos dividendos perso
nais de Carnp David. Hai se
mente dous meses, ninqún 
sondeo da opinión lle daba 
máis dun 30 % de votos de po
pularidade, e aqora volve ser o 
líder que <<enquedellou» aos 

·americanos nas eleccións pre.:. 
sidenciais de 1976. Coa_ sua 
xoqada diplomática de Camp 
Dayid, Carter conqueriu un 
creto de estadista mundial que 
ninqún presidente USA tiña 
dende hai anos. 

Israel tamén venceu no cu-
- mio de Camp ·David. ,De certó 

que· as tropas hebreas terán 
que retirarse dos terreas ocu
pados no Sinai dentro de cinco 
anos. de certo que parte da 
beira occidental do Xordán de
berá voltar a Xordania, pero 
Menahen Beqín conqueriu o 
que non se poido conquerir en 

·tres querras: neutralizar a. 
Exipto e acadar fronteiras se
quras con Xordania . 

Se ben as presións nortea
mericanas non darán levado 
ao Rei hussein de Xordania á 
firma dos pactos de Camp Da
vid, somente Siria quedará 
como enemiqo de Israel con 
fronteiras con este país. E o 
exército sirio é moi débil como 
pra tentar por si ·soio algo con
tra Israel, que sique a ter as 
forzas armadas máis podero
sas de Oriente Medio e unhas 
das mellares equipadas do _ 
mundo. 

Así pois. todo quedou atado 
e ben atado en Camp David, 
pra desqracia dos palestinos, 
pra -verqonza de Exipto. pra sa-

\ tisfacci(>n de Israel 'e sempre a 
maior qloria -do imperio am~ri
cano e do seu actual presiden
te, Jimmy Carter. 

MARROC~S, 
CONTRA · 

UNHA SOLUCION 
NEGOCIADA 
NOSAHARA 

X. A. GACl80 

Volve ao primeit:'o plan;, o contencioso 
·entre Marrocos e Arxelia, un contencio
so que dura _dende a inde¡pendenciá 
arxelina. a conta das difusas fronteiras 
comúns de ámbolosdous países, e que 
med~ou co problema da entrega do Sa
hara por parte de Esp~ña a Marrocos e 
Mauritania. Precisamente o conflicto 
marroquí-arxelino resucitase, por parte 
do goberno de Rabat, nun momento no 
que a correlación de lorzas na cuestión 
saharaui escomenzaba a cambear e 
mesmo o goberno español encetaba 
unha discreta postura flesible perante a 
mesma. 

Dende o momento da sua independencia . Marrocos foi 
sempre unpaís con plantexamentos espansivos. As desfeitas 
fronterizas da colonización - como en todas partes
aqravábanse. no caso de Moqreb. polo carácter nómada das 
tribus das te"rras desérticas, precisamente as máis cobizadas 
por mor das riquezas do ·seu sochán. 

Os obxetivos espansionistas da Monarquía alauita cheqan 
deica as mesmas fronteiras do Seneqal, incluindo todo o te
rritorio da actual República de Mauritania ; de ahí a escepcio
nal importancia que, como paso intermedio, lle apón o es
pansionismo marroquí ao territorio saharaui, que , dende que 
España deixou a sua administración. é prácticamente territo
rio marroquí. con somente unha presencia simbólica maurita
na . O recén qolpe de estado en Mauritania abríu unha nova 

- correlación de forzas, dende o mento en.que tal i:iolpe militar 
tiña o seu orixe no malestar dos militares daquel país polo in
cómodo papel de comparsa -fustiqado ademais polas 
forzas polisarias- que lle facían xoqar os marroquís. O xesto 
do Frente Polisario, establecendo unha tréqola tácita cos 
mauritanos. foi decisivo pra crear un novo clima. que pode le
var a un replantexamento do mesmo Acordo de Madrid que 
fixo posible a ocupación marroquí-mauritana de Sahara . 

Nese contesto, a ofensiva verbal que escomenza aqora 
Marrocos, coas típicas acusacións de que Arxelia violou as 
suas fronteiras (acusación repetida sempre que os polisarios 
atacan. xa que. pra Rabat, os saharauis que loitan pola sua li 
beración son arxelinos). tén todo o carácter dun intento de 
desestabilizar ese novo clima de entendemento no Sahara . 
que levaría necesariamente implícita a retirada das tropas 
marroquís daquel territorio . Consciente da provocación , 
Arxelia respostou a modo aos ataques, e mesmo espresa o 
seu criterio de que son obra do qoberno e non do rei , nun in
tento de darlle ocasión a Hassan 11 de rectificar a sua política 
intransixente por medio dun novo qoberno. Non parece fácil, 
noustante, que Marr"ocos renuncie á sua posición no Sahara . 
despois de que revestiu a sua «reconquista» de caracteres 
de «querra santa». coQ aquela propaqandistica «marcha ver
de» . que serviu, entre outras cousas. pra enardec~r á poboa 
ción marroquí e desviala doutros problemas máis aquilloan
tes. 

Deica aqora, a' postura de Marrocosapoiabana - asei:¡ún 
aiqúns. mesmo a inspiraban- os Estados Unidos, que influi 
ron na decisión de España de abandonar o territorio do Saha
ra sin cumprir o proceso de autodeterminación dictaminado 
pola -ONU . Tamén Francia admitía a presencia marroquí. que 
asequraba un predominio occidental na mitade norde da cos
ta oeste africana. Pero a loita saharaui e a diplomacia arxeli 
na foron capaces de modificar ese esquema dQ imperialismo 
occ idental. O qas natural arxelino é un elemento decisivo nos 

• intercambeos comerciais dese país cos Estados francés e es
pañol. e contribue nas decisións políticas dos dous. Non é es
trano. xa que loqo, que, á vista de que a loita dos saharauis 
non se. resolvía coa presa con que Marrocos pensaba, aspo
tencias occidentais escomencen a plantexé;lrse o tema-doutro 
xeito, e poidan cheqar a admitir un novo enfoque do proble
ma saharaui, que, ademais, n.o caso do Estado español. tén a 
vertente do peliqro no que se desenvolve a flota pesqueira 
que traballa nas auqas saharauis. 

Por todo esto, a loita pode prosequir no territorio saharaui, 
si Marrocos persiste na sua postura de oc·upación, aínda que 
sempre caibe a saída de que as potencias oc9identais intre
sadas naquela zona presionen sobre. Rabat pra que se aveña 
a unha solución neqociada. 



DIPOBDS 
A DEMOCRACIA, 'AO SEU MODO 

E' ADIO NAIA, «cau dillo » 
dos árbitros de fútbol 

Nestes dias de atrás. celebráronse as ·eleccións 
nos Colexios de Arbitras de Fútbol do Estado español. 
e. xa que 1.oqo, os «trencillas» qaleqos tamén .tiveron 
de pasar polas fumas a f in de elexiren os seus 
representan tes. 

Eran dous os candidatos pra esta presidencia : o 
ex-mandatario (cesado de propia vontade pra se 
volver present ar). dor Eladio Na ia. e o asp irante , don 
Miquel M íquez. 

E os dous encetaron decantado 
a campaña . A democracia . de 
cara ao futur'o. estaba ao orde do 
día na boca de cada un. Claro que 
don Miquel Míquez foi dereito ao 
choio e enfrentou aos árbitros pra 
!les espoñer o seu plan de traballo 
no caso de sair elexido. Así . foi (e 
tentou dirixirse) ás Deleqacións 
do Colexio Galeqo de Arbitras . 
pero moi axiña viu cortado o paso. 
poisque parecía que os colex iados 
se estaban a poñer da sua parte. 
Detectados estes síntomas. as 
Deleqacions recib iron a orde (da 
que non sabemos o orixe. anqueo 
maxinemos) de que non se debía 
rec ibir aos candidatos á presiden
cia pra espoñeren os seus plans 
de traballo. Ternos de lembrar 
neste intre que o xa reelexido pre 
sidente. don Elad io Naia . foi sem
pre pou co amiqo de visi t ar as De
leqacións do seu Colexio. e. por 
causa deso. cecais lle perxudicara 
o facelo aqora . recén rematado o 
seu mandato e en plena campaña 

pra arrecadar votos. Neut ra lizadas 
as aspirac ións de don Miquel Mí 
quez . o señor Nai~ aprovei tou a 
~ua baza remésando cartas a Uf"I 

fato de co lexi ados da su a co n
fianza pra ir sabendo. supoñemos. 
os votos cos que podería conta r. 

E dacordo cos aqoi ros. don Ela
dio Naia saiu reelexido por 259 
votos contra 169 . Aparentemente 
parece unha diferencia case abis
mal. pero. tendo de conta os ava
tares das respectivas campañas 
electorais. pódese afirmár que o 
señor Míquez se identificaba cun 
bo número dé colex iados. Datos 
siqnificativos ao respecto son o 
fe ito de que Naia se vira derrota 
do «a domicilio » : na Corl!ña so
mente conqueriu 22.12 puntos. 
contra 90 .70 de Míquez ; ou o fei
'to de perder tamén en Luqo e en 
Santiaqo, quedándolle a qanancia 
en Pontevedra . O F~rrol. Ourense 
e Viqo. 

Doutra banda . compre suliñar 
que as puntuacións á hora de vo-

tar non eran iquais pra todos os 
colexiados. Os de cateqorí a «Na
cional » puntuaban 7 .55 ; os de 
«Reqional preferente» . 3.2 _1 . os 
de «Primera Reqiona l». 3 .68 . e os 
de «Sequnda» e «Tercera Reqio
nal» . 3 .5 1. Ou señ a. que é doada 
mente obse rvable unha discrimi
nación entre os árbitros. ao non 
se !les conceder unha iqua ldade á 
hora de decidiren quen queren d-:
presidente. Dout ra banda. é indu
bidable que a ma ioría dos da ca
teqoría má sima votaron por quen 
no seu día os ascendera . Os favo-

res teñen de pa qarse .. 
Pero en fin . Don Eladio Naia si

que. e con e_I. coidamos que sique 
o prob lema arb itral. pois. en reali
dadé. non esperamos nada novo 
dun home que pasa dos 60 anos . 
Podia que persistan os plantes ar
bitrais e as protestas nas Deleqa
cións do Colex io qaleqo de parte 
dos árbitros que veñen de reelexi
lo. Deica aqora. era de dominio 
público o descont ento xera l dos 
«trenc illas » qaleqos de cara o 
señor N aia . Era raro o ano que os 
co lexiados n.on facían a sua folqa 
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por non se coidaren amaparados 
polo primeiro mandatario. sobre 
de todo no Colexio viqués. no que 
precisamente vén de se ver ree -
1 ex id o por unha cantidade 
abraiante de votos. 

Deámoslle tempo ao tempo. A 
corto plazo. aqoiramos que máis 
dun deleqado arbitral pode chou 
tar do carqo. Pero é millar a1=1ardar 
os .a~ontecenientos ; personal
mente', s:iostaríamos errar. e que 
as cousás colleran rumbos máis 
dereitos. 

ANXO 

O CASTRO@ E SARGADELOS9 
SON CENTROS QUE MANUFAC.:.. 
TURAN CERAMICA CD\11 ERRAS 
-GALEGAS E CON I~ DO NO
SO TEMPO.MAIS TAMEN COLA
BORANDO CO IE 
FORMAS DE GALICIA• E O SE
MINARIO DE FS 1 LIDIOS CERAMl
COS ®IMPULSAN E. ESPALLAN 
OOLO MUNDO O AR 1 E E O CO-
ÑECEMENTO DE GALICIA AO 5 
TRAVESO DO MUSEO CARLOS! 
MASIDE ·E EDICIOS 00 CAS 1 RO 



o dereito e a razón 1. 6 / ANOSATEllRA 

VIVIR EN COMUNIDADE 
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

Nun oar de ocasións ternos falado eiquí dos que vivien 
en pisos alaqados hoxe irnos dar aos «propietarios». 
alqunhas indicacións . sobar dos dereitos e boliqacións que 
teiien os que poseen pisos en comunidade. CT que a Le·1 

. chama propie.dade horizontal. rixese por normas ben re
. centes. pasto que se trata dun fenómeno relativamente 
moderno na propiedade urbán .. Neste ripo de propiedade. 
xa non é como antes que todo un edificio era dun mesmo 
dono. senon que cada piso ten un propietario diferente. o 
cal plantexaba o problema de a quén correspondía o resto 
do· edificio, que non eran os pisos. 

Así. cada copropietari'o ten un dereito esclusivo de 
. propiedade sobor do seu piso, e de todos os elementos 
arquitectonicos que esteñan dentro dos seus límites, 
sempre qµe señan do seu uso particular, así como tamén 
dos a'nexos que espresamente lle foran sinalados( como 

: un ha plaza de qaraxe, un trasteiro, etc.). Ao mesmo tem 
. po, ten un dereito de copropiedade xunto cos restantes 
dopos de pisos o locais sobor dos restantes elementos e 

·servidos comúns. como son. o solar, as cimenfacións, os 
muros. patios. escaleiras. tellados, ascensor. cañer.ías, 
etc. 

A cada local ou piso se lle atribue unha «cuota de parti-
cipación». que é un tanto por cen do valor total do edifi
cio. e istas cuotas non poden variarse mais que por acor
do unánime de todos os copropietarios. ainda que mello
. rara un local ou se perxudicara (p. ex. antes tiñ.a unha vis
ta moi boa e aqora lle t1xeron unha casa entrente); polo 

. mesmo ·tampouco é posible, salvo ese acordo de toda a 
xunta de copropietarios ou autorización espresa da escri

. ·tura de división horizontal, dividir en dous un piso, porque 
entón cada un tería unha cuota de participación. 

l 'I 1 1 
i 1 1 1 
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de contribu.ir aos qastos xerais do edificio, na cantidade 
que lle corresponda dacordo ca suá cuota de participación., 
consideranse qasto~ xerais os que non poden atribuir-

. se· a deferm1ñaaos ~. Sin que a non utilización áuñ · · 
servicio seña causa pra non paqar (asi. tanto paqa a auqa 
quente xeral, o que a usa como o que soio se ducha con 
aqua fria; tanto paqa o servicio de ascensor o. do primei
ro, como o do noveno); as veces, con todo. seña por acor
do xerar ou pola escritura -sabor de todo cando se trata de 
locais propios de promotor que fixo a división horizontal, 
e ·xa se s~be que «o que parte. e ben reparte, se leve a 
millar parte»-, escfuíSe-a aTqúns loca is de determinados 
paqos (p. ex. o dono dun: loca·1 comercial. que soio ten en
trada pala rua e non polo portal. pode ser escluido do 
paqo do aseen.sor, ou de limpeza das escaleiras e iso por
que non é, qomo decíamos antes. porque non as utiliza 
porque non quere, senon pprque o seu local non ten que 
usar tales elementos) . . 

Por outra banda, niiiqún propietario pode esixir novas 
. instalaciós servicios ou milloras que non señan precisos 
_ pra conservación e habitabilidade do edificio (como pode 
ser pedir que enmoqueten toCfalcis escMeiras, ou que se 
instale calefacción) ; cando se acorden pola xunta de pro
pietarios innovacións diste tipo, e a cuota de instalación 
seña superior a unha mensualidade ordinaria dos ¡:¡astes 
comúns, o que non estaña dacordo, non queda obliqado a 
pa(:lar, nm S"1quera no caso de que non se lle poda pfi\lm' 
do seu disfrute (p . ex. si se poñen alfombras no portal. 
non se lle vai a prohibir que pise); a(:lora ben, si posterior
mente desexa participar das ventaxas da innovación terá 
que paqar a sua parte de couta e de qastos de manteni
mento (si p. exemplo se pon calefacción central. e un pro
pietario se opón. non ten que pa(:lar os qastos ; pero si 
mais tarde quere instalar radiadores e conectalos ca cale 
facción central. entón terá que paqar a. parte que lle co
rrespondía dos qastos de instalación). · 

Os copropietarios teñen unha serie de obliqacións. 
como pode ser, o respetar as instalacións xerais ou en 
proveito doutro propietario: incluidas no seu piso (pénse
se, por exemplo, que unha terr1:iza propiedade do dono do 
atice é ao mesmo tempo, tallado do edificio, onde ao mi
llar están instaladas as ante.nas de televisión dos outros 
veciños, que non poden ser estorbadas ou estropeadas 
polo propietario da terraza). · · 

pra evitar humedades óu filtraciós de auqa, prós pisos in
feriores). e permitir no piso as servidumbres precisas pra 

. creación de servicios comúns de interés xeral acordados 

Ha( que ter en conta pra o caso que rematamos de 
comentar asi como pra outros moitos a importancia que 
ten facer constar a opinión ou oposición dun copropieta ~ 
ria a calquer acordo da xunta . pró cal debese asistir per
soalmente 9u por representación; a mesma Lei, por outra 
banda protexe aos propietarios, decindo que en caso de 
aprobación ou modificación dos estatutos ou da división 
horizontal. estes acordes ten que ser notificados os pro
pietarios que non houberan asistido á xunta e si nun pla·zo 
dun mes, non manifestan a sua disconformidade quedan 
obliqados a respetar o acorde . 

Por outra banda, está obliqado tamén a manter en bó 
estado de conservación o seu propio local pra que non 
perxudiquen · aosrest~ vectl'Tos c:rotr cotñüntcmmr.· pa
qando os danos que cause polo seu descuido, da sua fa
milia. inquilinos. etc. Ten tamén que,pern:iitir no seu piso 
as reparacións necesarias pró edificio (pense no caso da 

palas catre quintas partes dos copropietarios (pi ex. pra 
·creación dun servicio de teléfono interior, o · propietario 
ten que deixar pasar polo seu piso os cables que van a 
outros pisos). Ademais, pra poder cumplir o esplicado, o 
propietario ten obliqación de permitir a entrada no seu 
piso (prn facer as obras, etc.) . 

·~ terraza do Que falabamos. como pode ser preciso obras O propietario ten outra obliqación importante. que é a 

EMBALSE-AGRESION 
~ DE F.E.N.o.s.a. 

Estando ·o outro día comendo 
en Viqo nun bar de obreiros. sen
tado á mesa oín un comenta.rio 
entre dous homes xa moi maiores 
que me deu moita "pena, e desexb 
comunicarla · a A NOSA TERRA 
pra que empece a . denunciar xa 
semellante a~resión imperia.lista 
de FENOSA outra vez contra do · 

· noso po~o. 
Os d~us homes eran da provin

cia de Ourense. dun pobo que se 
· .chama Cartelle e comentaban que 

entre dito pobo e outro que se 
chama Ramirás pretenden facer o 
maior embalse de Galicia aprovei
tando o caudal do· río Arnoia, e 
con iste asulaqaríán o millor val 
de toda aquela coma.rea e as mi
llares. terras, que s~n. ·a fin de can
tas. o seu medio de vida. 

Coido que non compre decir o 
estado de ánimo dos devanditos 
paisanos · ao comentar isto. nin · 
tampouco fai falla de.cir pra onde 
irá parar dita enerxía; esto é t.in al
draxe .máis que se fai contra do 
n·aso pobo e tén que empezarse a 
oír a voz de todo o. ¡::¡ob~ qale(:lo en 

. pé se non queremos mirar outro' 
Castrelo de Miño,, esta vez· con 
maiores consecuencias. 

Aqardando que sirva de alqo a 
miña carta. despídome de vos con 
afectuosos saúdos nacionalistas. 
xos•. M.• ALVAREZ. · 
co•"tAs 
· Moaña (Pontevedra)' 

CONFLiCTO ENTRE. 
A VOX POPULI .. 
E A VOX DO OPUS 

Aló polo mes de abril. morreu 

a Vox populi e a Vox ·do OPUS. 
JOSE MOREIRAS SANTISO 

repentinamente o cura de Antas TRABAS NO PASO DE 
de Ulla que vivía coa sua irmá, B.U.P. A e.o.u. 
viuda. nunha casiña que fixera co ERGA (Estudiantes revolucio
seu diñeiro. Tamén co seu diñeiro narios Galeqos). quere manifestar 
personal. en compaña .do alcalde, a opinión pública o sequinte: 
mercara o terr'eo pró cimenterio 1) Durante os derradeiros .días, 
parroquial. Co qallo do enterro, o E;:RGA está levando a cabo diver
seu sobriño cura, don José Rodrí- sas acciós de presión pra forzar ao 
quez Riqueira, voltou da Suiza, · MEC (Ministerio de Educación y 
onde se)ítopaba traballando e es~ Ciencia) a abolir a derradeira me
tudando na Universidad~ de Fri- dida ado.utada no ensino medio. 
bourq. Pidiulle ó seu bispo, de Lu- aseqún a cal. é condición impres
!=IO. qüe o nomeara de cura da pa-· cindible ter aprobado todo o BUP 
rroquia do seu tío. Amais de non pra aceder a COU. 
lle facer caso. obispo nomeóu ou- · Neste senso, realizáronse pe
tr<? da parroquia do lado como en- ches en Viqo, Ourense, Ponteve

elaborando nas .~sferas dos parti"
dos españoles e do parlamento. 
Preténdese fundamentalmente 
que o ensino seña alqo aillado da 
realidade no que está inmerso, e 

' no naso caso, da realidade nacio
nal qaleqa, percurando de ·xeito 
moi sutil. levar adiante una selec
tividade lexitimada polos partidos 
españoles parlamentaristas ·que 
na práctica dan o visto «democrá
tico» á reforma, e que deixa na 
cuneta a un qran sector do estu
dantado procedente das . clases 
populares o polo tanto que soio 
permite no seu seo a un estlldan
tado amorfo, despolitizado e que 
descon9za a realidade colonial da 
nosa nación . 

car(:lado <,lccidental de Antas, de- . dra e concentraciós na Cruña (to- · Todo esto queda patente, tanto 
cíndolJe que el non valía pra esa das elas· disoltas palas forzes de nista medida no en~ino 'medio, 
. parroquia e que estaba disposto a orden público). •onde participaron como en aqueles referentes aos 
darile a do outro cura. O outro é apoiados pela nosa orqanización. demais sectores (incremento das 
do OPUS. Mais o pobo está co (:lran . cantidade de estudantes tasas. reducion da~·: cat'ro comio
sobriño do cura, así como os ere- afectados .. así como estudantes catorias. etc .... ). diante das cales 
qos da zona e o Consello Presbi- dos distinto!} cursos de BUP que non esiste unha oposición real e 
teraf da Diócesis. Tódolos cabezas adoptaron un ha actitude solidaria. firme das forzas españolas. E can
de familia da dióc~sis, os curas do 2) Esiximos a plena · abolición ·do esiste' é soio pra· plantexar os 
arciprestazqo, llo ~ixeron sab.er . dista medida selectiva. permitindo aspectos forma is dos problemas 
por escrito ó bispo, que sique nas . o paso a COU con unha ou duas que son encamiñados por vieiras 
trece de non nomealo de cura de pendentes, xa que, consideramos. estrictamente le(:lalistas. quitán
Antas de Ulla. E o colmo de todo que o contrario é estar facendo · . dalle o protaqonismo ao estudian
é que o tén castiqado, non paqán- política clasista e .antipopular que . · tado e concedéndollo aos pais de . 
dolle nada, e hastra lle fixero~ sa~ beneficia aos sectores privados .. alumnos e ás instituciós educati
ber que .. tanto el coma a sua nai que repr·esentan. a ideoloxía e. as · vas vixentes, que se caracterizan 
debían abandonar _a casa. que · intreses da burquesía española. . por ser instituciós reaccionarias 
está feíta por eles (sin axuda al- 3) Esta nova traba educativa españolas e sin operatividade real ' 
1=1unha do obispado) nos tarreos está enmarcada no contesto da pra solucionar os problemas de 
da iqresia. Hai conflicto pois entre reforma educ<:itiva que se está fondo que tén plantexados o ensi-

no en Galicia . Todo elo. por su 
posto, esquecendo o papel nacio
nal distas reivind icaciós, esque
cendo o carácter diferenciador da 
nosa nación e subordinando as 
nasas decisiós aos plantexamen
tos a nivel estatal. 

Nembarqantes, todo esto non 
sería viable se non esistira un 
Proiecto de X.D. (Xestión De
mocrática) que amortiqüe os 
efectos dista a(:lresión selectiva, 
concedéndonos o denominado 
consello asesor onde os estudian
tes de bachillerato estamos repre
sentados formalmente e onde o 
profesorado sique tendo capaci 
dade pra decidir por nos. Eviden
temente, este proiecto seudode
mocrático si(:lue estando apoiado 
polos partidos españoles tanto ·de 
esquerdas como de dereitas . 

4) Por último. manifestámonos 
radicalmente decididos a sequir 
facendo movilizaciós e asumir ac
titudes de forza e presión onde o 
estudant~do autoorqanizado e 
baixo dunha alternativa que de
fenda os seus intreses, como es

.tudiante~ ... J2ale.gos. _ . .Qbriqu~--ª.9 
MEC a ceder ffquelo que é un de 
reito lexítimo corno sector ouxeti
vamente intªresado no proceso 
de reconstrucción · dunha nov 
Galicia e dun sistema educativ 
Qaleqo, popular e centlfico. 

Dlr.ecclbn Naclonal de 
ERGA 
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A ·ARTE E OS XEITOS 

OS MUllAIOS NA 
VEIRA DOS RIOS 
Nun tempo, o muiño foi alqo 
sinxelo. caseiro. feito con duas 
pedras ben pulidas. O 111uiño 
chairo ou de barco era un diles. 
cecais o máis antiqo, prehistóri
co . Tiña unha pedra baixa . lon 
qa. e por enriba outra máis cati
va pra abanear. refreqando o 
qran sobor da baixa. Nos cas
tros da · Edade do Ferro o muiño 
máis empreqado foi o circular. 
coa sua «meta» óu pedra baixa 
que deixaba_ empotrar a «cati
lla » ou roda superior. que se fa
cía xirar pra moer . Muiños así 
hai'nos en todos os museos de 
Galicia_, e aínda sin ser así nas 
casas de todos os depradadores 
e esqarabelladores ·que ás aqa
chadas andan a destruir o noso 
patrimonio arqueolóxico. 

andando aterra 
AS SAN LUCAS 

O día 18 de Outono é San 
Lucas. feira maior en Mo_ndoñe 
do. San Lucas r.on é moi fes
texado eñtre nós, os qaleqos. 
Cecais se deba a que a súa festa 
se celebra despóis do vrau e a 
xente queda .un pouco cansa de 
tanta romería que alcenderon os 
días estivales. 

Os días xa son aqora un pou 
co fríos e comenzan a acortarse 
dun )(eito moi sensible. Hai anos 
que chove a mares. Outros. ade
máis de chover e facer frío . sín
tese oular ó lobo nos montes 
non lonxanos a Mondoñedo. tan 
fraa.osos e encostados. Aínda 
hai anos nos que o sol de Outo
no mol e qarimoso. non quere 
despedirse da terra, cansa de 
dar as colleitas e estremecida . 
na aqarda do inverno, presenti
do e prósimo. 

Tense comparado a Mon
doñedo e ó seu breve e fermosí
simo val. cun niño ou cunha 
cunea . As dúas comparaciós 
son xustas e axeitadas. Con to
do. este barbas que escribe qus
ta de comparar 6 Val de Mon
doñedo cunha qran mau a me
dio abrir . A raia máis fonda da 
mau sería o Masma. ese río de 
Néboa e lodo que d1xo c'unquei 
ro en alqunha ocasión. Porque a 
Mondoñedo hai que comparalo 
forzosamente con alqo humán . 
E moi humán. Do contrario coi 
do que non acertaríamos na se
mellanza . 

A primera vez que fun As San 
Lucas - que supoño é unha 

o idioma 
Hoxe ímonos valer deste 

anuncio publicitario pra facer 
nos un exercicio de corrección 
linqüística . Comencemos xa 
pola primeira palabra do mes
mo: 

CRETOS (o acento non lle fai 
·tal.la ninqunha) está aquí inco
rrectamente usado por CREDI-

. TOS. ¿U la a diferencia? Amba
lasduas palabras derivan do 
mesmo étimo l¡¡tino. formando 
o que s.e chama un doblete (un
ha dobre derivación a pa.rtir da . 

. mesma voz : unha solución po
pular e unha solución culta . 
como o caso de estreito / estric
to. lidiar I litiqar. etc.): neste ca
so. a voz popu.lar é CR FTO e a 

O muiño evoluciona de va.Qar 
poida que nos tempos medie
va 1 s xa esist1ra o movido polas 
auqas aproveitadas dos ríos. alo 
menos o de rodicio QU roda ho
rizontal, pois o de bruia ou roda -
vertical tense por máis. novo; 
son istes ises muiños que has
tra aínda non hai moito tempo 
movían as suas rodas no meio 
das auqas do río Miño . . coas 
suas pasarelas de perpiaños 
aseparadas. que pra pasalas ha
bía que brincar Hoxe están de
rrumbados. descoidados. asula
qados. polos embalses ou polas 
cheas do río. Nin tan xiquer se 
deixou un -como mostra da nosa 
inxeniería popular. 

Pois o muiño é toda unha• 
qran obra de inxeniería e arqui
.tectura. dende o trazo das can
les e os reqos pra levar a auqa , 

abreviatura de AS FE IRAS DO 
SAN LUCAS-- hai trinta e tan
tos anos. este servidor era case 
un neno que ainda usaba calzós 
cortos Fun hóspede dun 
curmán de meu pai , Coenqo 
Max istral da Catedral e que era 
un home pequeno. qroso . outi
mista . ··rnoi talador él e comuni
cativo e que diariamente al
morzaba e merendaba chiculate . 

Por certo que lle levei de aqasa
llo media ducia de libras de chi
culate que miña nai mercara en 
Luqo. na chocolatería de Xohán 
Santos - o ap~lido semella ma
raqato - que tiña fábrica no 
Cruceiro e que oxe chaman 
- non sei por qué - Plaza 
de Anxel Fernández Gómez. 

Aqradecería que alqún lector 
- si é que teño alqún - me ilus
trara de quen foi ese Anxel 
Fernández Gómez xa que. por 
moitas pescudas que fixen . 

deica as presas co seu cubo e 
cano de maqeira pra verqueia 
no mesmo rodicio. déica a sar
tén coas suas arcadas en cante-

. ría nas que se move co seu run
run o rodicio cantareiro e polo 
que fura o eixo do beo . . pra che
qar deica a mesma moa e darlle 
forza pra xirar sobor· do qroso pé 
de qranito ben pulido.. pés e 
moas que hoxe aparecen derru
bados nas conqostras ou afundi
dos baixo dos pontillóns. 

Os trebellos de madeira com
pletaban o interior do muiño; a 
moeqa ~ o qrande embudo sa
bor do que se verquía o millo. o 
qrau. pra cair - no burato aberto 
da moa. o ollal. nanientras o ta
ra be lo. pequeniña tranca que 
cae dende a adellaque. conduz o 
qrau da moeqa ao ollal. beila. e 
móvese coma tola polos move-

nada puiden averiqu ar en col do· 
particular. 

Mondoñedo e o seu val cau
saron en mín unh.a fonda impre
sión . que pervive ó lonqo de tan
tos anos. Daquela teño moi qra
bados no sent imento ós toques 
da · Paula - a campá maior da 
catedral- . él Fonte Vella. o ba
rrio dos Muíños coa Ponte do 
Pasatempo e o Campo dos Re 
medios. ademáis do pequeno la
berinto - como de xardín de 
pazo- das increíbles rúas da ci
dade. Foi daquela cando de
prendín da calidade e cantidade 
das comidas de Cás Porriño e 
que era a Pura quen tiña mellor 
ma u pra facer as tartas. Ade- . 
máis dos coenqos da catedral. 
conocín ó Pallareqo - músico e 
barbeiro-; a Raimundo Aquiar . 
vello qalequista e loqo xuez de
Arzúa onde morreu de repente . 
aínda novo e vín pasar por unha 
rua calqueira da cidade . como 

mentos da roda pra deixar caier 
máis fácilmente o qrau. A fariña 
tamén cai máis qrosa ou máis fi
na. aseqún o qusto do .enfariña
do muiñeiro_ que baixara ou su
bira a palanca dó aliviadoiro pra 
darlle co tino á finura. 

A vida dos muiños enchía 
días e noites de traballo. sacas 
sobor das testas das rapazas. ta
cos e bestas carqadas. camiñan
do pousadamente QOlas ribeiras 
e no m'esmo muiño horas de es
per'a. contas botadas nás táboas 
da porta e das paredes. cada 
saca unha raía. ra(as. escadas de 
raias enchen as paredes do 
muiñó. · contas que xa ninquén 
entende. A entrada do muiño 
qued~ba a qravura da cruz sobor 
da limieira como pra benzoar os 
qraus do m.illo debullado que 
pasou noitiñas de primaveira 

FELIPE SENEN 

pindurado ao serau. 

Os muiños xa están derruba
dos na veira do río; calisquer di
ría que noutronte o rodicio e o 

·tarabelo cantaban xuntos. Os 
rapaces nin ~an xiquer saben G 

que son aquiles restos de pedra. 

0!? muiños destrúens_e; en Mol
des. do Carballiño, reconstruiu
se un. un dos poucos que aínda 
viven- en Galicia. coas suas cin
co moas a sua canle tarta que 
produ7 amP.ixas de río, como 
mexilóns de mar nacarados ... 
causas desconocidas hastra pra 
os mesmos bióloqos da univer
sid_ade compostelana. Así, poida 
que rnañá tamoouco sepamos 
onde e cómo se moeu a fa
riña do pan. onde naceron na
moríos, cántiqas. cantos e bailes 
da nosa cultura . 

M. HORT AS VILANOVA 

unha pantasma ó Cronista Ufi
cial de Mcindoñedo. D. Eduardo 
Lence-Santar e Guitián, que me 
puxo un chisco de medo coas· 
súas lonquísimas e brancas bar
bas. Lence-Santar vivía soio e 
as súas barbas eran tan lonqas 
que. seqún decían as línqoas do 
mundo. cando cociñaba . pra que 
as barbas non se lle meteran 
nos- cazolos ou na tix.ela. non 
tiña máis remedio que partilas ó 
medio · e anudalas na caluqa. 
Todo podía ser: 

Cunqueiro andaba aqueles 
anos por Madrid e os mindo
nienses talaban dél con s.impa
tía . louvaban o seu ·talento e 
contaban moitas historias. coido 
que oantásticas. sobor da sua 
persoa. Tamén falaban moito de 
Norieqa Varela. atribuíndolle un 
qtande inxenio e chufaban o seu 
talento poético. 

Nos días de As San Luca~ a 
cidade era unha qran feira . A 
min lembrábame ó San Froilári. 
Posiblemente había tanto caba
lar. O cecáis máis. O que non 
había era tantas barracas nin 

_tantos «caballitos». que era o 
que máis me importaba. Esto 
era o que a mín me parecía. Se
mellaba mentira que . nunha ci
dade tan pequeria. coupera tan
to qando e tantísima familia . 
Aínda estou ollando ás labreqa.s 
nas portas dos comercios. ou
servando a calidade dunha peza 
de roupa ou a un labreqo pro- -
bando un sombreiro. Os pícaros. 
aqarrados ás nais . aliaban 
asombrados pra tódolos esca-

parates cun chifre de real ne 
boca ·ou zuqando Un cigarro de 
chiculate . O rumor da feira se
mellaba o boureo dunha marea 
lonxana· e musical. 

Xa de mozo e de home fixen 
mentes. ano tras ano. de ir dar 
unha volta a Mondoñedo palas 
San Lucas. Mais por unha causa 
ou por outra nunca me foi posi
ble . Sentina ben. Aqora a causa 
xa non tén remedio. Gustaría 
presenciar un trato entre un cas
telán · ou leonés. coa súa boina 
pequeniña encasquetada na tes
ta. ó seu caxado. a sua blusa 
qris ~ue lle cheqaba deica a me
~a pe!na. as suas fatas secas, 
cort9ntes e autorita ri as e a un 
brutamontes parsimonioso. co 
seu chapeo de qarda. arrimado 
a unha aquillada de freixo ou de 
abelao e o seu talar pouson. len
to e musical. cheo de reviravol
tas. como o rumu do Masma 6. 
seu paso. sin presa, polo fondo 
do val 

Teño o presentimento de que 
As San Lucas morreron como 
morreron as feiras do San 
Froilán. E que e~ . Mondoñ~do 
celebrarán unhas festas colo
nizadas e parvas~ s1n senso nin
qún. Seqún me informaron. os 
c;:abalos das qreas da Pastoriz°a. 
Abadín e da Serra .da Gañidoira. 

· xa non se tratan nas S~n Lucas 
pra facer de bestas de tiro nos 
desertas leoneses e castelás, 
onde usan tractores. Aqora, o 
ben visto .. os cabalas da qrea lé'
vanos directamente ó matadei
ro 

• ' - • ' • - • •• ~ ' .' • : 1 ~ • ' -'°'.'!" .: ,... - ' ~ • • .,. 

Q:étos}ie Campaña. 
Diñeiro rápido pra todo o que vostede necesite~roiecte. 
Diñeiro rápido pra que vostede poida resolver ·esta - C4 

campaña ?.i!l pr.oblemas: vai ter entre nove meses e un@ 
pra devolvelo. · 

Veña@nosa oficina e falaremos. 
Atenderemos~con moito .gusto. 

cu lta CREDITO . e cada unha es- «Coida que lle damos creto» ... 

pecializouse semánticame_nte 
de distinto xeito. CRETO é a 
fama dunha persoa . a confianza 
que nos mer·ecc : «abo ndo ten o · 
que bo creto ten» . dinos un 
refrán . «Fulano tén ben sentado 
o creto». é decir. tén a confianza 
de todos pola súa conducta . 

No contesto do anuncio. a for
ma correcta é .CREDITOS. por
que alí fai referencia ao em
préstimo de diñeiro con (supos
tas) facilidades pra quen o pide. 

O QUE VOSTEDE ·N.ECESITE 
O PROI ECTE : O «O» español 
sempre é OU . PROXECTAR . por 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 
· raro que s_pe, é a forma lexítima 
do noso idioma . SEN é preferi
ble a SIN . AÑO na. nasa linqua é 
causa.ben distinta de ANO. que 
é o que debía poñer aquí. A co~
sa . lida tal como está. resulta · 
cómica: e presunto beneficiario 

·de, crédito ten duas opcións. ben 
devolver os cartos en nove me
ses . ben entreqar un ano. ou 
sexa. a cría dun cordeiro. «A» 
compría que fose acentuado: 
«veña á nosa oficina» . ATEN
DEREMOSLLE é un calco sen 
máis do español leísta «le aten
deremos» . Se o leísmo en es
pañol é rel .ativamente frecuente. 
o « lleísmo» en nRleqo (lle por 
o) é alqo totalmente esótico. 
proprio únicamente duriha mala 

traducción. ATENDEREMOLO 
sería · o correcto. Non hai na 

nosa linqua «lleísmo» de nin-1 
qunha especie. , · 

Este anuncio pertence a unha 
entidade . bancaria española e 
está dirixido aos labreqos do 
noso país pra que milloren as 

- suas instalacións e disfroiten así 

dunha vida máis próspera. o 1 
empreqo do qaleqo pra este · 
mester responde 'obviamente a 
esta pretendida captación de 
clientes. · O oportunismo salta, 
pois. á vista. A máneira de uti
lizar a linqua ne.stes casos é", · 
como se ve. fado un .síntoma:' 
nen siquera os siqnos formais 
en canto tales están utilizados 
sequndo a norma do idioma. 



«O GALEGO HOXE» 

GUIEIRO 
MUSICA ' · 

O BEETHOVEN . 
\ DE CASALS-SERKIN 

( 1) UN MODELO 
DEINTERPRETACION 

Xa vai pola cuarta edición o 
curso de linqua O galega 
hoxe, realizado polo Equipó de 
Linqua da Asociación Cultural O 
Facho e publicado e(l La Voz de

1 

Nos principios do século 
Galicia ao lonqo do pasado curso. - XVI 11 . o arco usado n~ in-térpre-
0 libro -que enciloba todas as . tél_ción dos instrumentos da familia 
leccións aparecidas no devandito 1 - . - · - - •• • • • •• 

1

\ das violas era floxo. Elo permitíalle 
DnpollcbcenoQU1•~~•c:ánavwt11,..i.,c:ána_,~ .. ~decht· 

. xornal- comprende 122 unida- ' :::~'°""''""""m•~ 0---·~·~ .. ....--.,· .. ~- presionar tres cordas e, deste xei-
des ou clases e maís tamén inclúe ~ .. _ ................. ~:~:~::;..,,...,,,..,_ 1~ .. -... .,¡., ....... 1 10. facer acordes. A voz qrave re
unha serie titulada ({Ga leqos na- "N',';.'.:,=-::::~~..:.=:-.No:.,':'.::':!~.:,, .. ,.,. presentábaa a viola de. nam.ba 

, • &tunonn11nonvalenc.ndodelpoildoY9ft.Q....,..um.contracd6ndepnpoelcl6n1artigo ' !-1 / 

historia» (desde Martín Sarmien- ~~~E-.!'-E..:.i~ ... -:::-""'º"'"..--."~'""''; : instrumento con trastres ··e seis 
to até Alexandre Bóveda) e un °"'!"'--.. ~""'º-=~;:.i.:: 1.?...,1o~."~.1,_,_..,,,,,.,,.. 1 cordas. Niste tempo. os construc
Vocabulario que, amais do lésico :=.-::.::. .. .:;:::~:.~':':.:z;;~~~!:;.'.::r·"""'·~-·"'""'M · mJ. tores desenrolan un novo instru-
usual. proporciona o siqnificado quizacíón soci~I como éi que hoxe mento: o vi o 1once11 0 , 

de locucións adverbiais e a tra- padecemos: a~uí o doutor sequ~ que é unh::i sorte de víolin qren. 
duccións correcta de nomes pro- senda un home e a ausil ia r unha de e que nün principio se vitJ 
pios de persoa e xeoqráficos. muller. na . casa sequen a ser ho- · como instrumento que somente 
Cada lección está montada sobre mes os que len o xornal mentras a · tiña senso ao facer os baixos ci-
un motivo ou unha situación con- muller mira a non sei onde distraí- fradas. Coa escepción de Bach 
creta (a · consulta ao médico, al- da ou calceta, o mestre tamén é -nas seis suites pra cella 
qunhas causas da feira, alqúns . un home. etc .. E é que coidamos soio-. ninqún compositor amo~ 
animais, os electrodomésticos, un que falarmos de normali~ación do sou intrés, especial polo instru -
enterro, un encontro na rua , etc.. qaleqo sen referírmonos ao por mento hastra xa .encetada a re-
etc.L ilustrada con cadanseu di- qué («por qué» político, natural- volución musical xe!?tada en 
buxo e coa correspondente espli - mente) da sua situación anormal Mannhein. Unha das innova-
cación qramatical e máis de voca - supón desqlosar o problema lin~ cións fundarnentais ·foi a cons-
bulario. O libro a·parez proloqado qüístico do noso país da sua pro- trucción por lutistas italianos 
por don Ricardo Carballo Calero e b-lemática xeral, da calé unha ma- -Stradivarius. Guarneri e ou-
inclúe tamén unha · Xustificación nifestación e non. evidentemente tros cremonenses- de violíns 
dos seus autores. A ortoqrafía das máis ·importantes. Compr~ qe millor calidade sonora ~ ar-
empreqada é a proposta polas deixar moi claro , en todo caso. cos tensos. Estes imposibilita-
«Bases prá unificación lihqüística que calquer proiecto de rexenera- ban facer acordes. xa que o arco 
do qaleqo» e a adaptación ªº ción linqüística tén de ir acom- somente pode apoiar en duas 
naso idioma do lésico non usual pañado, como condicLón «sine cordas e non en tres, pro permi-
nel faise acodindo en boa medida qua non» . dun proiecto de norma - tía facer variacións dinámicas, 
á variante portuquesa. Até aquí, o lización política e económica da ou seña tocar máis forte ou 
~specto técnico do libro . Vexámos nosa nación. A aludida recupera- · máis rnainiño . Coa nova técnica 
/as suas intencións. «0 curso ción do qaleqo pasa instrumental, a vel-la viola de 
-din nos os seus autores- está necesariamente : pala · qamba foi desplazada ·do seu lu-
en qrande parte dirixido á recupe- consecución pra Galicia da sua qar na orquesta, sendo sustitui -
raeión do qaleqo como idioma soberanía nacional e pola .instau- da polo violoncello. A constru-
normal no medio urbán ». ración dun Goberno ·capaz de ase- cción dun instrumento aínda 
Contando xa previamente cun qurar e qarantizar o «status» do máis qrand~ . o contrabaixo, per-
alumnado procedente na sua qaleqo como linqua oficial. Pénse- rnitía conquerir uns baixos má is , 
maioría do medio urbano, o curso se, senóri, . na manipulación de sonoros e o .arrequecemerito do 
ha sua totalidade está ·pensado e que r;:ioden ser obxeto intentos (in- espectro sonoro orquestal. 
dirixido a satisfa.cer en certa me- tentos benintencionados moitas Nembarqantes, o violoncello se-
dida, polo tiwnos, as demandas veces) coma éste por parte dos quiu a ser pouco considerado 
deste qrupo social. A trampa está, · diafrazados de última hora: polos compositores. Mozart non 
coidamos, en que o que compre, «En la Gal icia preautonómica y escribe ninqunha partitura solis-
ao naso ver, non é reproducirmos en los nuevos albores del idioma ta pra o .instrumento; Haydn 
-en qaleqo- os esquemas des- qalleqo , la utilidad de este libro es compón dous concertos pra el, 
_te sector social. senón facelo cair clara». pro sin prantexar unha pro-
na conta de todo o que a colo- (Párrafo inserto na contrapar- b lemática específica do instru-
nización nos escamoteou. lsto se~ tada do libro ·) mento; Bocherini, que era vio-
contar coa reproducción mimética M.• PILAR GARCIA loncellista . é o compQsitor desta 
de toda unha ordenación e xerar- NEGRO época que lle aispensa unha 

meirande atención, seña nos 

axenda 
Af?'fE - . ., 

' , 1 

Carteles do ICIC1 na 
Galería-librería SARGADELOS de 
Santhq0; espóñense deica o 31 
cfe~te mes 38 carteles do Instituto 
Cul::iano de Arte e Industria Cinema
toqráfica da qut¡ A NOSA TERRA 
ofrecerá ro ~ó~i@.j.l.ni 

apuntes encol do tema (de 1 O a 
1 .30 P. rtP" 4 10 " 9) . 

Arturo Bailar: esculturas en 
TORQUES, Santiaqo, a partir do 14 
e deica o 29 de outono. 

Alberto Castro Causo: 
-esposición de óleos e dibuxos n~ 
Galería CEIBE da Coruña (de 7 a 
9,30) .. · 
Alberio -a1varez Carpo: 

acliarelas e dibuxos na Galería FRA
TELLI da Coruña. Deica o 15 de ou
tono. 

' 1 • - -. ~ -~ • • .... ~ " 

·º 'q1scos - ·. 

Rlanxelra. Orfeón do T aleclub 
de obreiros de Mondoñedo. GRA
MUSIC GM-437 . 
Llamas. Claudina y Alberto 
Gambino CFE-Zafiro ES-34129 . 
Confluence. Gato Barbieri . 
Dollar Band BLACK-LIGN ! piscop
hon 4265 (s). 
Coneertos pra ·plano 1 , 
2 e · 4. Ludwiq van Beethoven. 
Rudolf Serqin coa Orquesta de Phi
ladelphia.. Director Euqene Or
mandv. CBS S-61916e S-61915 
(Pvp 350 ptrJs I c.uJ 

. 1 

, . ' 

CINE ' - . -
,. ' . . 

Nove Cento ( 1900). Film de 
Bernardo Bertol_ucci que se nos 
ofrece na 1.ª parte . A historia dende 
o 1900 deica hoxe da clase obreira 
e da clase patronal nas suas evolu
cións e no seu . constante enfrenta 
mento. (Cines Rex e París da Co
ruña) . 

El huevo de la serpiente 
de lnqmar Bermman. con Liv Ull~ 
man e David Carandine. No Gova da 
Coruña. 1 

· \ 

seus quintetos de corda, seña 
no concerto pra violoncello e or
questa . 

Pro vai ser Beethoven quen 
descubra a «persona lidade» do 
violoncello. e a importancia da 
sua obra vai ser tal que non é , 
escesiva a afirmación d%iiCarlos 
Villanueva do que é «referencia 
obliqada sobre la que se consi 
dera el antes y el después» . 
Beethoven compuxo cinco so
natas pra violoncello enqadidas 
en tres opus: ·n.º 5 ( 1796), n.º 
69 ( 1808) e 102 ( 1815), que 
corresponden a cada unha das 
tres etapas do compositor. Fac
tor común ás tres obras é a de
cidida consideración. do trata
mento do duo. Contradecindo a 
tradición, Beethoven escribe un 
d iáloqo entre o piano e o violon 
c'e llo sin darlle un papel prepon
derante a ninqún dos dous. 
-Nembarqantes, esisten serias 
diferencias no nivel estructural. 

Nas duas sonatas da Op. 5. 
Beethove(l é aínda noviño e 
amasa certa indecisión e unha 
falla de fam.iliaridade co cello . A 
sonta n.º 3. é contemporánea da 
sesta sinfonía, da Fantasía Coral 
e do cicio de cuartetos «Rasu
mowskv» . Ou seña . que Beet
hoven está no intre central da 
sua carreira , que é tamén o de 
meirande clasicismo , pota forte 
influenci·a das teorías formais de 

Carl Phi!ipp Ernmanuel Bach . 
Nela fai us'o dos troques de coor 
que xa esperimentara nos cuar~ 
tetos e na· sinfonía . E pra moitos 
críticas, e pra min , a millor das 
cinco sonatas da colección. As 
duas pezas do Op 102, son re
frexo .da crisis p9la que pasaba o 
qran compositor, Cáseque con
tremporánea da revolucionaria oc
tava sinfonía, amosa unha ruptura 
coa estructura clásica de 
sonata e unha busca de novos 
recursos espresivos, ás veces 
acudindo a formas que desbota
ra anos ante~ . co~o a «fuqa» 
-compre non esquencer o «te
ma ruso » . do « Rasumowsky~, 
n .0 2, no que se presenta un 
tema fuqado, a miudo pouco va
lorado polos estudiosos- . Anos · 
máis tarde, estes ensaios crista
lizarían en xoias como as Sana-

" - . ' 

.FES.TAS, E 'ROMERIAS 

As San. Lucas en Mon
doñedo, a partir do día 17. All 
poderá merca~ o visitante dende 
coite los de Taramundi ou cerámica, 
hastra un arado ou un xuqo, fou
ciños de Ferreiravella ou mesmo 
unha besta . Non faltar . (Recomén-
dase probar a ·tarta·). 

! 

O C::lrollñas. Boletín da 
Aso~iación d~ Veciños dos Reme-

1 8 / ANOSA TEBllA 

tas pra piano 31 e :u, a Gran 
Fuqa a catro mans ou os derra
deiros cuartetos. A hora de facer 
unha valoración histórica. coido 
que a aport5Jción desta colec
ción de sonatas é, máis que pola 
sua' beleza , a demostración de 
equill6rio entre os dous com
poñentes. como antes de.cía . 

A vers ión hoxe comentada 
qrabouse nos Festivais de Per
piqnan ( 1951 )e Pr~des ( 1953) e 
constitue !Jn documento fonoqrá
fico de importancia trascendental. 
O violoncellista catalán 
creou u·i1ha nova tecnica de in
terpretación · no violoncello 
-espec ia lmente no uso do ar
co- e. pola sua sensibilidade 
romántica. foi un intérprete es
pecialmente dotado pra estas 
sonatas. Rudolf Serkin é un pia-. 
nista que soupo acheqarse a 
Beethoven dende unh~ visión· 
subxetiva que a miudo conquire 
unha sorte de comunión entre 
a~to ~. intérprete e auditor. A 
conxunción destes dous qran
des músicos foi estraordinaria. a 
especial flesibilidade de Serkin 
posibilitou o entendemento e o 
resultado non é definibel doada
mP.n'te. rnrnpre ~scoitar a espe
rimentar a emoción ao Scherzo 
do Op . 69. a tensión do Alleqro 
fuqato do Op. 102. 2 , a inxenui 
dade do Rondo do Op. 5.2 ... 

A qrabación é en concerto e, 
lóxica mente, poi a época de rea-
1 ización, non tén a perfección 
desexada . A pesada respiración 
de Casals déixase ouvir interfe
rindo alqún pasaxe, pro dotando 
de calor a qrabación. Os inxe
nieiros fixeron unha boa-laboura 
de construcción estereofónica e 
o prensado é correcto. A porta
da , pala sua sinxeleza é axeitada 
ao contido. As notas parecen in
suficientes. 

XOAN M. CARREIRA 

(1) LUDWIG VAN . BEETHOVEN 
(1770-1826). Cinco sonatas 

µra violoncello. Pau Casals e 
Rudolf Serkin. CBS S-78291 
(2 Lp.) Precio de oferta 960 
Pts. INTERPRETACION 1 O 
GRABACION 6. 

· dios. A Ponte Vella . "Betanzos. Se
tembro do 1978. n.º 1. Da man da 
única asociació_n de vecinos con que 
canta a vila betanéeira. enclavada 
nesta barriada , «anaco dun Be
tanzos que' non acostuma a fi¡:¡urar 
nas ta.rxetas posta is» . · 



CANTO ME GOSTARtA 
QUE AOS DA "XUNTI\' 
LLES Ff XERAN COMA 
AOS NOSOS MESTRES 

ANUNCIOS 
DE BALQE. 

Estou interesado en entrar 
en contacto con xente que 
t eña ou me pida enviar par
tituras e letras de canc-ións 
e r-omances de toda Galicia, 
tanto popul ares como c'lá
sicas . 
XOSE A. PARADA FERNAN· 
DEZ. MOAÑA - ABELENDO 

(PONTEVEORA) 

Desexo que, se algunha 
persoa coñece lendas, me
llar inéditas, de calquer re
canto da nasa terra mas 
mande, xa que as .preciso 
pra un trabaillo. 
M.• do Mar Martul Martul, 
Concepción Arenal, 91, Gán-

dara de A. Ferrol. 

Desexaría conocer a histo
ria do casteilo do Carbedo 
do Caurel (Lugo). Quen me 
poi·da ·contar ou facilitarme 
da.tos pode buscarme (:per
sonalmente ou por carta} 
en X. Crespo, Avda. José 
Antonio, 997, Barcelona 20 

Desexo ter contactos con 
personas que !les intereS'e 
o Husionisrno en xeral. 
Héctor Bello Rivas, calle 
Ausias March, ·núm. 109, 
Ese, A- 2.° : 1.", Barcefo· 

1 na (13). ' 

Desexo que se a1lguén 
tén partituras de pezas po
pu lares .pra g·aita, mas man-
dara. · · · 
Xavier , Rei Méndez, Gral. 
Mola, 4, . Ma.rín. Pontevedra. 

MESTRES 

Estimado señor Director de 
A NOSA T .:RRA: 

Os abaixo firmantes que
ren manif estar a sua máis 
enérxica protesta polos feí
t os que veñen sucedendo cos 
mestres. E tristeiro pensar 
que namentras na nasa pa
tri a ternos fall·a de escalas, 
os nasos mestres teñen que 
emigrar obri•gados por un go
berno centralista e coloniza
dor, qu•e pofo visto non lle 
intresa que se erga o nivel 
culturail dos nosos rapaces, 
cecais por medo de que ao 
rubir o noso nivel ·cu.Jtural se 
termine a man de oubra bara
ta e a xente deix·e de emi
grar. 

Nos coidarnos que os mes
tres teñen todo o dereito a 
ter un posta de traballo na 
sua terra, moito máis cando 
fan falla crear esco·las ante 
o alto número de nenas sin 
escoilarlzar, moitos dos cales 
non s·aben o que e unha es
colia, e o que o sabe é por 
tela escoitado a outros ra- · 
paces de fara. 

O goberno, ademáis de 
mandar fara a os nasos mes
tres, trae· mestres . ·a1lleos a 
nós, polo que os rapaces se 
alcontran con :que se !les fa
la u.nha lingua estrana, . ade
máis de que os mestres non 
poden comprender a ·si .co-Io~ 
xía dos flosos rapaces ao ser 
ista di.ferente 'ª do resto dos 
nenas de outras nacións da 
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HORIZONTAl9': 

1.~Conocido caGique._ 2.-Ao -ro.vés, srti9~ Grt
cia . 3·.-Trocan de coor e nembargante-s son ani:. 
mais. 4.-Ao ;ovés, quero, Vocal. Proxeri'itor . . s_~ 
Te_!Tia poético. Río ·español afluente ao Tajo. 6.~ 
Vexa un libro, un xornal. .. V peal. Ao rovés, inome 

de varón. 7.-Probe. 8.~Máq1:.1ina voa<fora. 9."""'""Ao· 
rovés, sano as C'í&s. 

VERTICA1$!t . 

1.-Tbma. 2.~0becación, manía. 3.-Bogaranim. 
' .. -Verso . Vocal. Príimeira muller. 5.-Boto .sal. Li
xeiro, do bós reflexos. 6.- Voz torera. Ao rovés, 
lei francesa. 7.-Enfad-a<n, irritan. 8-._;Rfo~-a~tl.Jlríano. 

9'.-Letras de Siria. 

'· I• 

~ . 

CARTAS 
península, alcoñtrándose os 
rapaces con s-erios problemas 
de aiprendizaX!e. 

E verdadeiramente tristeiro 
como os partidos políticos 
non meten man niste proble
ma, cecais porque non tén in
tereses e·lectorais. 

Nós qu•eramos facer un 
chamamento a todo o :pobo 
galega :pra que mentaliocese 
sobar diste problema. 

· iGalegos!, pensade que os 
nenas quedan sin rnestres 
por culpa dun·ha Admin., que 
lle importa moi pouco a pro
bl·emáti-ca dos nosos nenas 
ga.legos. 

Sin máis, e pre·gáinde·lle a 
sua pubricación des;pí·des·e un 
grupo de galegas. 

Sigu~n .as firmas: 

Miguel Anxo Pérez Roda 
e 8 fi.rmas· máis 

«O CIROLIÑAS» 

Tén a cidade de Betanz.os, 
uns oito mil habltantes~ ind·a 
que hai quen di que ·son 
máis. O municipio, ci1dade in
duída, 12·.000. O antigo c.as
c"O urbano as·éntase sobre o 
vello castro . de Untía, en 
cuio cume están, entre ·au
tros. a e-irexa matriz de San
tiago e a neoclásica ·sede do 
Conc-ello. Foi ,Betanzos cabe
za dunha das sete :proviric'ia_s 
que tivp Gálicia hasta a pri
meira mitade do século pasa
do. Hoxe, no. modesto mo:ve
mento ddadán IO'cal, sólo hai 
unha asociación _de veciños, 

¡· 

e non precisamente no éen
tro _do· :pobo. 

A barriada da Ponte Ve-
1 la está saindo de Betanzos 
cara Ferro!. A ponte en cues
tión salva o Mandeo, que co 
Menda formará a ría betan
cei ra. Esa barriada é anaco 
dun · Betanzos que non acos
tuma figurar nas tarxetas 
pastáis, agás cicais o san
tuario dos Reme.dios e a sua 
imaxe titular. 

Dentro da Asociación de 
Veciños dos Remedios ·A 
Ponte Ve'lla• funciona unha 
Xiunta Xuvenil, qt:1e ten ürí 
vocal na directiva daquela. A 
Xunta ·está formada por un 
fatiño de mozos e mozas que 
queren facer, ao seu xeito, 
unha barriada- digna. de que 
sexa habitada pola xente que 

_ nela vive, e ·polo tanto que 
non ·funcione sólo como dor
mitorio e comedor. Tamén 
ese é o propósito da Aso
ciación en xel'lal, -olaro. Que
de ei1quí, de momento, a ci
ta tanto da entidade vsciñal 
como ~desa Xunta que car
bura dentro dela. 

.Por eses mozos e mozas. 
t:on al•gunha axuda, fo¡ bota
do a andar «O Ciroliñas•. 

"º Cirnliñas·» vén senda, 
e quérese que o siga señdo, 
o voceiro da Asociación. ·de 
Veciños. ..o Ciro.lifü:1s• non 
lle quere- facer a competen
cia a ninguén .• po-rque poide
ra suceder que o seu tíduo 
e a súa pipta ·levasie-n, -c>u in- · 
tentasen l_evar, a engaño. Na-

da deso. O vocerro iacaba- de 
botar o seu be·rrb inicial. De' , . 
momento ocúpase dunhos 
cantos temas . . Do proplema 
de Saavedra Meneses, · rua ' 
que é un anaco da N-VJ, ra
mal a Ferro!, e que _calquera 
dfa fais·e alí unha segunda 
edición, correxida e aumen
tada, d~ «los Alfaques•, o ·' 
tan famoso ·como tri·stelro ' 
campig tarragonés. Fálase. , .;-

Jarnén, da contan;ünación -:do 
Mandeo, eneal da cal xa tén • 
dado a Asociación un comu'· 
nicado á prensa, :pero como 
si .nada. Faise historia da 
Asociación, • trátase duns· 
cantos ternas máis que. ela 
trae entre mans. Lembranza . 
de Marcelino o Pe.Jorrico', · dar · · 
conta dos gastos e ingresos 
cla festa dos Remedios, chis· 

· tes ,e algunha cousiña máis. 
Na tardiña do 22 de setem

bro, no local ~ocial. celébl"a ... 
se a saída de <i: O Ciroliñas·•. 
Pican a+go os s•eus facedores. 
E cantan cous·as· · da tarr1. 
Son Alfonso- e- A·ndrés· Outer. 
ro, Xoumiña, Xo·an M•nue-1 
Andrnde Vida!, A Catuxa. Mó'
nica, Quique Martí •. Xos-é M.11 

Veiga, e o que esto firma. E'. 
están algúns mái·s. Atopámo- · 
nos ben ~lí na 'botadura. do 
voceiro "da prime ira a l!nlca, 
asociación de veci'ño$ que. 
tén Betahzos, cidade. de- oito 
mil (8.000) habitantes, antig~ 
capital ,de provincia, ·e.te; 

'ftAIS l)A IOUZA 
_h•nzo• __ , 
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ODIBUXO INFANTIL COMO 
MANIFESTACION CREATIVA 

OU Al.IENADORA 
A EYOl.UCION DO ~~'40 NO DJBUXO: . 

· ,. xa dende pequenlfios, os nenos s·lnten a' ne
cesldade de se espresar, de comunicarse de 
distintos .xeltos; un· di'les moi ·importante é o di-
buxo. - . · 

·s1 reparamos de · vagar no desenvoihiementO 
do rapaz, vemos que nunha primer.a etapa, ao· · 
redor dos dous 1nos, o . cativo fal borranchos e 
•liñas _pra unha e· outra banda, co11endo o ~apiz 
<:O aman pedha; .o. dlbuxo vén res'Postar · nlste 

. intre a unha necesidade de movemento, trátese 
· _de· coordi·"'r istes nun exerclcio no que se con-

· .qUe'~lrá o . control motor da mans e dedos. Ao 
chegar aos tres anos, o neho fai grandes con
quistas, o llnguaxe e a .función si·mbóllca per
mJtenlle empregar ·símbolos que representan ob-

. xetOs aínda ·que non estañan presentes; xa pode 
erguer o lápi'z. "do . papel e co trazo curvo val 
~parecendo a figura hum~na .que dun xelto gra: 
duál pasil polo .dlbuxo larva (grandes cabezas 
con patlñas), pra

1 
rematar, máis acliante, arredor 

dos cetro anos, ·riunha. mHlor integración das par-
tes do corpQ. . . · . · 

Outra característica dista etapa evolutiva, dis
: - cutld~ e por outra banda -comprdbabtle, é a telma · 
·· ... do neno en darHe espllcacións máxicas aos feí

tos que o artodean, espl.icacións que tén á man 
.'e que lle ·sm:nellan axeitadas .pra entender o mun
ao. E o cham~o •.animismo• , que oillamos nos 
dlbU.xOs dos ··rapaces: o sol tén olios e · boca, 

• móvese, téO vida,' as casas teñen f{sonornía de 
. bonetos, allan polas fiestras, todo está anima-
do E(Cheo de coQr ipra iste neno que escomenza 

. a ~ua . andaina corpunlcativa. Con ra1as ou pun- · 
. tlf'ios · e~cenlfícanse loltas, batallas, treboadas; 

·· o . ~iente famHlár, onde o Íieflo diibuxante fai-
. , se . partícipe e actor-autor;· o ra1paz crea e dalle 

á· sua obra a función da comunicación. 
· Dempois dos cinco anos, a fiigÜra humana 
adequlre maior perfeoolón, aparece algún perfi.I 
• . os· detalles máis .cativos tamén se represen-

.. tan: " p~isaxf;J, ·adornos do vestido, a caricatura 
" e. o ·retrato, · oonha intención · ás· vec·es ben con
j • q1Jerl~. A obr.a ·~reada terá xa · pra o neno un 

fJn en sí mHma. · 
. De ·todos . xeitos, o enmarque - sooi·opolítico 

condiciona lsfas etapas · ql'.le respostan · ao ·es- · 
:quema evolutl'Vo · xeral. O entorno fará do nano 
;un ser ceiba ou .xa un escravi-ño. 

XII&&.\ 01llZA 

A INFLUENCIA DO MEDIO NO DIBUXO 
E NA' CREATIVIDADE INFANTIL: 

Os rapaces medran dentro dunna sociedadei 
o vencellamento con rista irá pouco a pouco for
mando a imaxe que os nenes teñen dé · sí mes-

. mos e tamén a do ~ndo que os arrodea; a so
ciedacle daralle ao neno un fato de mode'los que 
fl tentará imitar, unha cultura que .adentrará co
ma sua. 

-No noso país as.j.stimos ao feito de que se 
lles está a impor aos nenes untia ooltura que 
-non é a propia, uns mode'los de conducta que 
teñen ben pouca relación coa propia realidade; 
iste alleamento ímolo ver reflexado nos dibuxos 
que .fai o neno baixo 'distintas áreas de ·lnfluen-

. cia: 
a) A influencia da escola: 

Na escdl·a ensínaselle ao ·cativo cun idioma 
· que non .-entende, -e negaselle a espresión per

sonal, polo que o cativo alúmno amostrase divi
dido en sí mesmo, alienado, sin forza nin poder 
pra crear, trocando cultura por suma de datos, 
al·go alleo a il mesirho. Por s·i tora pouco, os con
tidos dos ·libros .. están alonxados da reafi.dade aa-
1lega ,os cativos non conocen o seu propio país, 
as características da sua sociedade, da sua his
toria, . e velahí como o nena escomenza a repro
ducir Oui·xotes, muiños de vento, desertas, va
queros, cousas que endexamáis viu. _ 
b) lnfl-uencia dos medios de comunicación: 

O c.ine, tel·evisión, os cantos, cromos e os 
mesmos xóguet.es, manexados polos· intereses 
do imperíal:ismo, fan tamén a sua laboura des
tructirva da· creatividade en xermolo. O mundo 
infantil corivírtese -diste xeito nun mundo de má
quinas, -Onde todo vén dado como de mMagro, 
sLJ1postos bos .que acaban con supostos mafos, 
modelos importados de U:S.A. e · Xapól'l, .héroes 
·Imposibles de desmitirfiicar e . aos que o neno 
rinde cullto, fetichiz~ e cos que chega lil identi
ficarse no xogo e l")a vida real . O resultado é 
a perda da identidade, a agresividade, o esprito 
de destrucción. -
e) Influencia do propi~ medio, o ambiente ru

:ral e o urbano: 
O -neno gal ego, desconocedor· da sua raali

dade, imita os' modelos importados¡ -a nena da 
. aldea copia aos da cidade, esquecendo cáseque 
sempre de retratar o seu mundo, 9 frabaHo do· 

agro ou do mar, que pasan a ser e<>usas pol.tco 
importantes como para dibuxalas, -tendo máis in
teres pra FI o que vén de fora, o que se auredla 
cun ar de misterio misturado de coor e de forza: 
Mazinger, Supermán ou os xuguet:es superpla
netarios, Madelman ... De outra banda, os nenos 

__ dun medio urbano, ao estaren alonxados da na
tureza, dos ciclos vitais, pensan e slnten_ dun 
xeito arti·fical; todo isto olrlámolo nos dibuxos e 
·nos feitos: PregunteHle a un nena que xoga'ba 
cun cabalo tragaperras que poñen nas portas dos 
grandes · almacéns, si sabía o que comían os ca
ballos. Sin pensalo moito, díxome que pesetas ... 
O exemplo albonda e repítese todos os días nas 
ctdades de Galicia. 

Estase a crear unha grande contradicción 
cldade-<;ampo con todas as suas consecuencias 
-negativas. Compre ·ficar despertos perante lste 
feíto alarmante, alimentado ao mesmo tempo 
pala dependencia. 
O CAMINO CARA A UNHA AUTENTICA 
CREATIVIDADE INFANTIL: 

-O neno escomenza a crear dende o íntre 
no que emborrancha os .papeles, ¿pro en qué 
consiste a iverdar:lelra creatlrvidade? .Pódese decir 
recollendo a opinión de moltos autores, que o 

· ·neno crea cando, asumindo o que fal, reco.lle 
esperendas pasadas e Hes dá un xelto novo ~ 
propJ.o oe espreslón. 

-<As .condiciúns .pra que se dea ou non esa 
creatlvidade haberá que busoalas no medio so
cia! no que o neno se move, tendo de conta 
que o propio desenrolo psico.ifíslco está en re
lación ca ambiente . 

-'Ea Galicia imponse unha cultura allea, o 
neno 1perde creatividade e estará eSlposto a to
do tipo de trastornos psíquicos ao' tratar de 
.Imitar ou reproducir modelos que chegan dende 
fora... lsto repitirase ao longo ·da sua vida. O 
nenq galega será semente ·de emigración. 

-A auténtica creatMdade manlfestarase dei
xando afondar ao neno n·as suas propias espe
rl encjas, no seu entorno, na sua propia cult1,.ua. 
O camiño pra conquerir istes obxetivos non é 
doado, xa que a creaci·ón sementes pode medrar 
nunha sociedacle dona dos seus propios medios 
de comunicación,. na que o ra-pa.z participe, sin 
racismos, coa propia persoa!lidade, no naso caso; 
nunha socledade auténticamente gaiega. 

:, . ~. :;. . 
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