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HISTORIA O.UN "PASEO" 

<(Así 
salvei a . -d 
.Germán López González a~I 8» . 
pnme1ra vez o rom~nce cÍo seª~. 11. 79 an.os. conta por 
d~ t,oupa polas terras dci Saviñ «paseo» e a sua vida 
de clandestinidade e un de ao e .sober. Catro anos 
Exclusiva pra A N OSA pres1d10 entre a mo t 

d 

· TERRA . r e. 
me_ o: Por ser «comun· . a persecución e o 
páxinas 1 o e 11 ista ». SeQunda parte. 

30 PTAS. 

pá1dnas 3 e 4 .. 



en.poleiro alleo 
A VOLTA DE 
DON PELAVO 

"Mai-ruecos no representa 
ningún peligro para España», 
afirma o líder do PSOE e pre
sidente da comisión de De
fensa do Congreso, Múgica 
Herzog. Certamente, o go
berno marroquí e o español 
supuxeron un peligro pra o 
Sahara, e con "marchas ver
des., e tratados de compra
venta, as tropé}s de Hassan 
invadiron ese país pra que 
non lle falten fosfatos ao im
perialismo. Non seña que as 
multinacionais non poidan fa
cer estercos por falla de ma
teria prima. 

Pero esto pouco lié impor
ta ao benemérito diputado do 
PSOE, que xa afía os espo
lóns pra, chegado o caso, bo
tar as gadoupas sobre de 
Ceuta e Melilla e rememorar 
as vellas fazañas - da Recon
quista, cousa que a ninguén 
lle estrana en semellante 
cruzado, que non perde oca
sión de ameazar a Euskadi. 

¿A quen defenderá o f.la
mante da Comisión de De
fensa? 

SUAREZ: 
ccRETOUIESCAT 
IN PACE» 

Domingo 15 de outono, os 
periódicos «ABC» e «La Van
ouardia» difundiron a nova 
de que,,-,Adolfo Suárez : figura 
entrn os candidatos ao Nóbel 
• 1 Paz. "La Voz de Ga'licia» 
de mércoles 18, faise eco 
dos comentarios da prensa 
escandinava encol da devan
dita candidatura: "Uno de los 
periódicos más importantes 
de Noruega, el Aftenposten, 

publicaba un artículo... en 
torno a la personalidad de·I 
presidente español. Se titu
laba «Concedamos el Premio 
Nóbel de la Paz al Primer 
Ministro .español» y en el se 
vertían elogios a España, con
sidernndo q u e sobre los 
hombros del puehlo español 
~eposa una civilización com
parable a la mejor cultura 
europea"· Los apoyos a Suá
rnz vienen también del Par
tido Socialista Noruego, que 
a través de su órgano oficial, 
Arbeiderbladet, publica otro 
artículo titulado «El Premio 
Nóbel de la Paz debe ser con
cedido a Adolfo Suárez». «No 
cabe la menor duda» -dice 
Arbeiderbl"adet- «de que la 
inteligente decisión de1l Rey 
Juan Carlos, escogiendo a 
Adolfo Suárez, ha hecho posi
ble este proceso. Como mí-

nimo, todo lo apuntado re
p-resenta una verdadera ba
za en aras de la paz» . 

Durante os 40 anos da 
c<paz» de Franco, aos gober
nos europeos dáballes noxo 
o réxime fascista por aquefo 
de que «Africa empieza en 
les , Pi·rineos», Coidaban os 
civilizados e,uropeos, que sin 
tantos lapotes, malleiras e . 
fusiles, se podía oprimir ás 
naci'óns asoballadas que cai
ran víctimas do «Imperio ha
cia ·Dios» e esplotar aos tra
b.a.tladores. Ago·ra choutan de 
contentos coa nova paz e 
des·póis groria que trouxo a 
Reforma Suárez. 

ASCON, CORFI, San Remo, 
o poste de trabaHo ameaza
do, co0lapso da pesca ga.lega, 
e os mariñeiros e todo o po
bo galego privados de traba
ilo e dunha fonte de riqueza, 
os labregos siguen a esca
rahellar na terra pra pagar a, 
Cuota Empresarial porque o 
Goberno decreta que son em
presarios, os emigrantes es
plotados na Europa «civiliza
da» e outros preparando as 
maletas; as divilsas, o aforro 
galego espropiado pola Ban
ca española. ,. e a paz de 
Suárez, s•igue ... 

A BOTA DE MADRID 
Dous temas, dous, nos P'rü

porciona esta semá Bocelo, 
en , «De Sol a Sol"· O primei
ro, fai relación ás declara
cións de Xabier Arzallus, do 
PNV, nas que apuxo as cau
sas das «calamidades» de 
Euskadi a "la bota de M~
drid " . ·O inefable director de 
ccEI Progreso» fai pouco 1119-

nos que unha «elexía» po~o 
Madrid perdido, de «Arniches 
Muñoz Seca,... La chulapa, 
el chotis, el mantón ... cole- · 
tazos chulescos,.. . con «pi
chis ,, y modistillas .. ·" e ou
tr'os tópicos varios. Aprnvei
ta, de paso, pra dar contra 
os gudaris, .que « ... al pasar 
de Biilhao a la provincia de 
Santander .. : abandonaban la 
lucha, diciendo que no era la 
suya». 1 

Sr. Bocelo, as suas prédi
cas anti-naci1onaHstas non son 
novas, xa seña ese naciona
lismo o basco, o galego, ou 
o que for. p,ero hai qu.e se 
facer moi o «sueco» pra en
tender que se responsabiliza 
aos «pichis, «manolas», e ao 
bail'e do chotis da opresió"n 
nacional. Anque, señor, ma.J 
que lle pese, a «bota», está 
en Madrid. 

O segundo resultado «no
t able» que o caletre de Bo
celo deu de sí esta semá, 
foi o titulado «Cultura a des
tiempo ,, , no que arremete 
contra dos cursos de estu
dios superiorns pra os «es
r añoles de la tercera edad». 
Apurte de considerar que ao 
!)0 % dos xubilados o que lle 
importa é poder xogar cada 
día o café ao dominó, apare
ce un rasgo de "bo humor": 

ce , .. l noluso es posible que 
algu no de los ap1licados se 
ileve un disgusto: 

-Me pasé la vida creyen
c.io que la Giralda era una la
ta de aceite, y ahora resulta 
que es una torre que se alza 
en Sevilla». 

Bacelo é moi libre, men
tra~ se lle debce, de deixar 
voar o seu paternalismo, se
ña cara aos novos ou aos 
vellos. Pero que, faga «gra-

XASOMOS 

2 I A·NO&HEmtA 

cias » rcoa forzada falla de 
«erudición» do pobo, xa é de 
mái:;, Moito de máis. 

OS «PIANISTAS DO 
CONGRESO 

A revista madrilei'ia «Ac
tua l idad Española», no seu 
número da segunda semá de 
Outono, inclúe un artículo so
bre do sabroso tema das in
tervencións dos parlamenta
rios no Congreso. E' vén re
sultando que, dos 27 «elexi
dos" por Galicia, 10 deles 
non abriron a boca, limit~n 
cJose a premer o botón das 
votacións, ao longo dos 18 
meses que alí levan. Dándo
se o «exempfar,, caso, ade
máis, que Pío Cabanillas, teó
ricamente votádo pra defen
der as cuestións e problemas 
da provincia de Ourense, as 
22 veces que falou, foi es
clusivamente en canto Minis
tro do Go.berno. 

Xa o Partido Galeguista, 
nun número de A NOSA TE
RRA histórica, falaba de u48 
diputados, 48 xordomudos». 
Nós, dende A NOSA TERRA 
actual, ademáis, chamámos
lles «'Pianistas», xa que está 
visto que non fan máis que 
darlle á tecla. E ás veces 
algún a duas mans. ¿Non, se
ñor Couceiro? 
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CheílOU Citroen, e montou . unh~ factoría-enclave na cidade viQuesa pra o montaxe .dos seus autos; buscaba os 
beneficios que sempre deu un país con necesidade de postos de trabailo a calquera pr'ecio. Apandou cun conflicto 
importante no 72 e 'despois mirou de fomentar a discriminación, .o paternalismo ou a represión .individual entre os 
traballadores pra se convertir nun dos núcleos da aristocracia obreira en Galicia, .cancela do sindical.ismo amareló 
e da concili¡;ición. M.oitos anos estivo a apatía dominando Citroen de portas adentro e a calma de portas afora . 
«Conta CUl'l brazo te:presivQ lexislador Q.ue son os Axentes de sector, cun brazo estabilizador executor que són os 

mandós intermedios e un brazo · ponte entre os traballa¡dores e a empresa, que é· a CDT» 

c ·iTROEN f 

EM 
SINDI 

ESA XENDARME. 
ALISM0

1 

AMARÉLO 
Citroen-Peugeot foi not1c1a en 

agosto .pasado, cando se fixo «pú
blico o peche da operación que , 
moitos espartos calificaron coma ' 
a máis xiqantesca habida no mun
co comerdal no ano 1978: John 
Ricardo, presidente de «Chrysler 
'corporation». viña de vender á 
que daquela se convertía no mei- · 

: \ rande productor de automóviles 
de Europa. as suas fa.ctorias no 
vello continente. " O trato, ao que 
non houbera maneira d~ chegar 
dous anos antes con Renault e 
lo~o coá xaponesa Mithsubitsi, 
estaba pechado. 

O problema máis importante 
que atopab~n os empresarios á 
hora de facer definitivo o acordo 
era de índole laboral. Os traballa 
dores amosábanse inquedos pe
rante a posibili.dade de regula
cións de plantilla ou modifica
cións de convenios, ao tempo que 
sobor deles se cernla a posibilida
de de que Citroen adoptase prés 
factorias da Chrysler o mesmo 
sistema represivo implantado en 
todas as suas fábricas. sistemá ao 
que Vigo e Ourense lóxicamente 
non escapaban. 

CITROEN·GALICIA 

O constructor francés chegou -a 
Galicia pra instalar acá unha in
dustria na que todo chegaría polo 
mar e todo voltaría polo mar ao 
pals de orixe. A cidade de Vii:to 
era un enclave de montaxe cuio 
porto condenara a tal destino. 
A!=Jora Ourense viuse selecciona
da p'ola nova factoría .gr.acias aos 
beneficios do Poligono · lndustrial. 
Case milagrosamente: Citroen es
tira o seu tentáculo cara unha na
ción casti!=!ada por unha economía 
moi apurada e cun alto nivel de 
emiwación. Un tentáculo qúe leva 
consigo unha represión tan sutil 
coma brutal. • 

Represión sutil. porque dende 
o intre en que ao aspirante a ope-

CADRO BRANCO 

1 4 presidentes daa 
Cá.n'lar-as ~ Aa..-a.,.-laa. 

•d~-··---···· léomra .-cu'Ota Em~•-
sarlal que leva adlan- , . 'ª o Sindicato cías' · 
CC.LL. 

... lta1Promoci6n1 Cultu11¡1is 
G)llegas. S.A. 
00mlal6n de 
Pundadorea1Acosta Beiras. 
Xoaquln. Fontenla ROdrlguez, ·xosé 
Luis. López Gómez. Felipe Sen•i:-. 
Morales Quintana. Xosé Enrique. 
Varela Garclá. ·césar. 
Dlreator1Margarr.r Ledo: Andión. .............. 
-••bor•do ... a1Xo1é 
Ramón Poule .. Xe>H l.óa:>ez: Antón L . 
G~toCbi.,Sisto G . .. ~abana · . 

rario se lle ocurre P.resentar unha 
instancia. ver.ase introducido nun 
muñdo de prei:tuntas
·interro!=jatorio. As entrevistas que · 
levárán ao cabo os psicólogos da 
oficina de contratación dirán moi 
to ao respecto: 

' -«Escribín en xu iodo 75 so
licitando empregQ. Contestá 
ronmme axiña. fixen o esame po
litécnico e mantiven unha entre
vista co xefe de contratación. Pa
sou moito tempo. e no vran.do 76 
chamáronme facer o reconoce-

AROS.A 
NllODtCO GALIGO SEMANAL 

(A Coruña). Lalo Gonzélez (Ferrol), 
Paco Arrizado (Lugol. X. A 
Carracedo (Ourense). F. Franco. · 
Mario Pousa. Ignacio Briset. 
Gu.illermo P~·tiz (Vigo). Guillermo 
Campo~ (Ponteverlral. F. Cusl. 
Emilio Veiga (Ba1celonal. 

P. ·tparraguirre. L. Auzmendi. A. Amigo 
(Oonostia). María Alonso. L. Celeiro· 
(Madrid). C. Durén. R:- Palmés 
(Londres). Carlos Díaz (Xinebra). A. 
P Dasilva· ·(Porto). X. Cambre ' 
Mariño (Puerto Rico). E. lbarzébal. 
X. A Gaci~o. MonchQ Vina. Jordi 

mento medico e as entrevistas. 
Alí tiñas que contadles a tua vida;· 

. dixéronme se me gustaba o fútbol 
e eu dixen que sí. «¿Qué equi
pos?» . Dixen que o Celta e·o Bar
celona e o home aq1,1el díxome: 
«Dos equipos re!=Jionalistas .. . » 

Agora as entrevistas inclúen 
temas novos como pode ser o da 
Autonomía ou o do Socialismo e.
xaora. se e está afiliado a algun
ha cen'tral. á cal se afiliaría. etc. 

Neste mesmo sistema . . chegá
ronse a mercar os postos de tra
ba !lo. e así. hai anos en Vigo, o 
cura de Matamá cobraba -30 mil 
pesetas por colocar a calquera. 
·Dise que hoxe en Ourense andan 
polas 300 mil pesetas . . 

Tanto se o aspirante pasou as 
probas como puido coma se mer
cou o traballo, entra xa nun mun
do novo. 

Un mundo novo c¡ue se esco
menzou a deixar sen~ir notoria
mente a partir dos codlictos do 

Dlse~o • oonteool6n1 
Pepe Barro: 
Fotogr•li•• Bria1s Piño. 

F-ernando BeUa&. 
Dl1;tu•o•1X4liQ Maside. Xaquln· 
MarlfJ, Alfonso Sucasas. X-. Car1os. 
Migvel Docampo. 
R•d•oal6n • 
a6!1.,.1n•••r•o••n• 
Troia 1 o .. 1.0 Santiitgo. 
TP.lf>fnnos. 

Rr.cfar:ción : 582681 
Administración: 

(rlr. 10 a 14;1; 582613 

72. en setembro, nos que se con
tou coas forzas especiais da poli
cla chei:tadas de Valladolid. 

Transplantou daquela Citroen 
as medidas que tiña impostas xa 
na factoría da Bretaña «francesa~. 
-¡qué casualidade!- millorán
doas incluso e. posteriormente 
-cando chegou a amnistía labo
ral- indemnizando ao personal 
conflictivo cun total de case 30 
millóns de pesetas. 

CADRONEGRO 

Os armadores de Mu
ros non readmiten a 
1 3 despédldos pesle a 
terse comprometido 
de palabra. 

lmprent•a «Gr6fiéas Alpimu. 
Travesía de Vigo, 269. Vigo. Bep. 
Legal' C-963-1977. -

. Dl~trlbule prés provincies . 
de A Córuña e Pon¡evedra . 
DISTRIBUIDORA LAS 'RIAS; Telf .. 
209850-54 A Cor1;1ña -
Brlbao· DISTRIBUIDORA VASCA. 
teléfono 42 31933.~ 
Lugo: FOLLAS NQVAS, Telf:: 
·217685 . 

. Ouren$e. Vda. de 'LISAROO. 
Barcelona. F. RAFAEL ARTAL. Telf.: 
~433658 . . 



E dende entón que a empresa 
se empeza a .interesar ·pola vida 
privada dos traballadores, tratan- ' 
do que o pers'c;mal entrantE) seña o 

.· menos solidario posible. E, xa no 
interior. levar unha política moi 
peculiar:., 

Así é como a empresa empeza 
a mirar cara os traballadores de 
estracción rural e aql.lelas zonas 
que. coma Luqo ou Ourense. 
teñen altos porcentaxes de emi
wación. aqueles ·lugares prodUc
tores pe man de ·obra cun baixo 
nivel de concencia de clase e con 
moitos • problem~s económicos. 
Ao tempo, tenta trasladar a VigQ a 
esperien<;:ia de sindicatos marélos 
que tan boa .. solución lle estaban 
dando en Europa. 

CDT, AMARELIS,.,O FEITO A 

PRESA 

O sindicato da Citroen. a CDT 
resulta da fusión de CSO e FST 
-este último creado pouco antes 
e botado abaixo por unha cam
paña das centrales sindicales- e 
nace dous meses antes da éele
bración · 'ét~s eleccións sihdicais. 
Pra o ' sei.f montaxe. contouse coa 
colaboración dun equipo de «es
pertos» franceses actualme.nte 
aínda en Viqo, e nel íbase apeia,r 
toda unha política de postps de 
traballo a lev~r adiante:· 

~un principio. concédenselle á 
CDT un fato de reivindicacións de 
pouca importancia e xa antes for
muladas por outras centrales «pra 
que o sindicato patronal . pu id era 
sacar a sua octavilla e decir «nos 
conseguimos esto». Posterior- t 

mente: afiliarse á CDT e moitas 
veces condición indispensable pra 
entrar e hastra pra sut?sistir. Así é 
como a CDT controla case a totali
dade dos traballadores de cadeas 

de montaxe e de talleres de Rintu- -
ra - os postos piores- mediante 
promesas dos mandos interme
dios e dos axentes de sector dun 
po~to millor e en rnillores condi
cións. «E ahí danlles máis marcha 
'ás capeas e esa xente non protes
ta porque tén a esperanza de que . 
o cambien axiña». 

Entramentras. o personal que. 
por preparación ou por anos na 
empresa. está en postos millares. 
sofre ameazas de ser levado ás. 
cadeéls. «Déronse casos de .pais 
de familia que levaban aquí 15 
anos. que cancfo quixeron meter a 
un tillo esixíronlle que se afilíara á 
CDT>>. Así esplicanse ben doado 
os múltiples casos de doble afilia- · 
ción. á CDT e a calquera outra 
central , 

Por outra banda. e contra des
to, no convenio que rexe actual - . 
mente. espe~ifícase que 20 dos 
novos traballadore_s que entran 

· cada mes han de ir pra postos pe
nosos. punto que a empresa non · 
cumple en absoluto. Trátase de 
mantar as esperanzas e de xogar 
con etas; e nesta funéión inter
veñen fundamentalmente os 
mandos intermedios. Estes - que 
perciben aseqún o seu comporta
mento sobres estras. aseqún .con
firmou o xefe de talleres ao Comi
té de empresa en certa ocasión. e 
alqúns dos cales están ocupando 
qran parte das vivendas que él Ci
troen fixo pra os traballadores 
máis necesitado_s- encárgando
se de montar e manter ao sindJ~él
to en combinación cos Axentes 

: de sector. cu ia función teÓrica 
desconoce.n os traballadores. Na 
práctica «é o xefe que domina 
unha zo_na da fábrica e que cono-

ce nome por nome a cada un dos 
traballadores da sua zona». E o 
responsable dos cambeos de pos- : 
to e de informar á direc.ción da 
problemática de cada home. «0 
seu cpmportamento é paternalis- · 
ta e: ¡;Jra cambear de 'posto. por 
exemplo. é o primeiro en coaccio
narte.». 

Ca.ndo se plantexa algún con
flicto laboral a empresa bota man 
das horas estras. Move os seus 
tíos e dá horas estraordinarias 
aunque non haxa traballo. «0 que 
sempre se tenta é dividir aos tra
balladores~ E así. hai algúns que 
cheqaA a facer 1 00 horas ao 
mes». A este pers9nal teno mi
mado a empresa e emprégao pra 
dividirnos». 

Tamén se sirve a dirección dos 
~nchufádos. que en moitas oca
sións actúan de chivatos e que, 
lóxicam~nte . teñen un trato prefe
rente . «Cando entras ou cambeas 

-qe posto, esíxenche dende o pri
meiro día a producción. cando tés 
15 días pra faceta. E como señas 
un pouco parada, empaquétanche 
o teu 1posto e a mitade do de ao · 
pé. que se cadra é un enchufado» . 

A PRODUCCION. ANTE 
TODO 

«Esta é un ha empresa que es
prime hastra a última gota». Na 
CitrQen hai unha . producción esti
mada qiaria que hai que satisfacer 
seña como seña . As cadeas mar
chan a . un ritmo cronometrado 
que moitas veces é acelerado e 
«cando chega alí o Paritaria dos 
traballadores ern;:arqada de vixilar. 

"rebaixan a marcha e acelérana 
despois outra vez». A Comisión 
Paritaria , está formada por catro 
personas do comité de empresa 

mensuais. pra atender á sua fun
ción. «E hai días qu·é tañen-ª 14-e 

, 15 denuncias». 

Anque haxa unha avería na ca-
. dea. hai que satisfacer a produc
ción. e eso non ·conquire máis ca 
acelerando a marcha despois das 
paradas. Hai que recuperar o tem
po perdido e se non 'é esto posi- · 
ble. entón os salarios merman. xa 
que en gran parte dependen de 
primas e incentiv·os de produc
ción. <ffamén eiquí se tenta divi
dirnos apÚrando con primas a un 
traballador pra que os máis se 
vexan obriqados a andar ao seu 

·paso» . 

Se as cousas están así en Vigo. 
como non estarán en Oúrense. 
onde ás máquinas -agora fabrí
canse alí pezas de motores- se 

. lles está sacando un 50 por cen 
máis de rendemento que o que se 
lles sacaba en Vigo e cun salario 
máis pequeno. Alí Citroen atou 
ben bs cabos e dende un principio 
todos os traballadores están afi
liados á· CDT. 

A REPRES.ION SABIA 

Mentras. a dirección quer. dar. 
tanto cara ao esterior coma cara 
aos traballadores, a imaxe dunha 
empresa modelo. 

Cara afora. preséntanse . os 
meirandes salarios na rama do 
metal -«Tamén somos os que 
máis horas traballamos»- e a 
publicidade. Cara os traballado
res. , o trato é paterrialista todo 
canto pode ser. sobre todo pota 
banda dos axentes de sector 
--«os que máis ·sutilmente exer
cen a represión tratando ao mes-

UNECO SELO DISCOGRAFICO QUE PULA ' 
POLA CONSERVACION DA NOSA MUSICA .POPULAR 

~--"'911• 

~EROUE DISCOS [~BJ.tOJ 
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mo tempo de que o traball~dor se 
identifique coa empresa hastra o · 
f;?unto de que a considere coma 
«a solución da sua vida pr~ IQ'ílrar · 
así unha sumisión total frente de
la» - . Así. danse casos coma o 
do rapaciño de cinco anos. que. 
cando pasa por diante da factoría. 
di «esta es la empresa de mi pa-
dre» . • 

Represión unida ci control has- · 
tra o punto de que se tén dito qu@ 
Citroen contaba coa colaboración 
dunha axencia de detectives ou 
mesmo que contaba cunha i:>olicía 
interna. Neste senso. un ~uardia 
civil escedente confesaballe a un · 
amigo que estaba traoa11anao no · 
«servicio de información de Ci
troen» . 

Seña ou non certo esto. Re
nault -que tampouco é nin~unha 
empresa modelo- mandou un 
equipo d.fa «espertos» estudiar os 
métodos da factoría viguesa , ase
qún o decir dunha revista españo
la que ninquén se molestou en 
desmentir. 

Cando tod0 esto está a suceder. o 
comité de empresa. vén de plan
texar o conflicto colectivo de cara 
á neqociación do prósimo conve
nio. no que a reivindicación cecais 
máis apremiante -aparte das de 
carácter económico- é. a decir 
das cen.trales. a da imposición 
dunha auténtica acción sindical 
sin restricción. nunha empresa á 
que mala xestión empresarial es
tivo a punto de levar ao peche no 
74 - alí se xestou a fusión con 
Peuqeot- e cuias prácticas poli 
ciais a convertiron nunha auténti
ca empresa xendarme. 

ANTON L. GALOCHA 
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· Pouco antes de qué lles escoménzaran a cheria~ cartas de despidos ás 
traballadoras dE! «San Remo». fábrica de .confecció.ns de Villalba. a Maxistratura 
de Traballo viña de· declarar improcedehte o pectie da fábrica. Un trunfo das 
traballadoras. que están dispostas a que non séña o último. no alonqado conflicto ' . . 
de <(San Remo» . 

"CONFECCIONES SAN REMO" 

Suposta crisis 
dese nea retada 

<'lcep tar o noso despido ... de mu
t110 acordo coa empresa» . Por ou
tra banda . parece que non ha i nin
qunha intención de abri r a empre
sa e. de non cheqarse a un acor
rlo . é moi probable a declaración 
ria suspensién de paqos. As tra-

- halladoras levan sin cobrar .dende 
P 14 de setembro. e aínda non 
nercibiron a paqa estraordinaria 
do 1 8 de xulio a pesares de _que 
unha vista na M axi stratura de 
Traballo resultou favorable a eles. 

«Aceptar a ree'structuración sería aceptar o noso 
despido» (traballadoras de s. Remo) 

Aseqún o aboqado da empre
sa. ésta est$ disposta «a liar a 
manta á cabeza e pasar por ~odas 
cóstelle o que lle coste» . Entra-· 
mentras. unha parte da plantilla 
de San Remo resu ltou absorbida 
por unha nova planta que co 
n0me de CITY DOWN se montou 
en Villalba. parece ser que polo 
empresario en cuestión 

A empresa San Remo em - da pola mañá . contra a decisión 
pezou a amosarse conflictiva a da M axistratura de Traballo . Ao 
primeiros de ano. cando a patro-. tempo. esixíase a reapertura de
nal tenta levar a cabo unha res- contado. 
tructuración da plantilla e un pe
che temporal de 6 mes.es - que 
apoiou CC.00.- aprobado pola 
DeleQación de Traballo de luqo. 
Posteriormente. a empresa tentou 
o peche total . pro unha serie de 
accións por parte das traballado 
ras . afiliadas na ING , como foron 
un peche na AISS e últimamente 
unha manifestación na vila . forza
ron a Dele\:lación de Traballo a de
neqar a solicitude de peche total. 

En San Remo están en xoqo 
40 postos de traballo debido á 
restructuración de plantilla 
ameazante . O pasado 1 7, erQue
rase unha notificación notarial 
conforme a fábrica estaba pecha-

Pregamos a ALBINO 
CASTRO FRE~ZA (ti
llo), corresponsal do 
xornal brasileiro ((O 
GLOBO» en ·Madrid. se 
poña en contacto con 
nos. 

Nunha reunión que o mesmo 
1 7 se celebrou entre a parte da 
admin istración de San Remo - o A derradeira oferta da patronal 
empresario nunca apareceu nas esnuxéron llo as suas representan
neqociacións- · e os traballado- tes ás traball adoras nunha asam
res. o Sr. Novo Fre ire . aboQado. e hlea ce lebrada na Al·SS villalbesa . 
o Sr. Neira . administrativo. pre - na. que as 26 traba 1l¡:idoras asis
sentábanlles a parte social unha tentes. da ING. reafirmáronse na 
serie de ofertas : que as traballa- postura de esixir a inrr1ediata rea
doras avala ran neste momento un pertura da fáb ri ca . -Por outra ban
nov'o espediente de reestructura- da . siquen sin creer na crisis que 
ción de plantilla «CO que por su- se ll es tenta presentar . sobre todo 
posto quedaríamos todas na rua . a .. partir do feíto de que na ~prop i a 
asequrándonos 18 meses de lfij aro·~ Vill alha se abrira outra fábrica de 
e unhas indemnizacións por f.i>\.m confección co no me de- CITY 
voltJme total (discutible) de 2 mi- . DOWN . · na que entraron ex
llóns e medio de pesetas pra 23 ~raba ll adoras de San Remo e que 
traballadoras. Este númercf con - pertence a persoas vencelladas á . 
cretárono pensando que e o nú- ., antiqua San Remo . e na ·que. ase
mero de afi liados ao noso sindica- , q~n elas. non hai tal crisis. 
to ·anque a verdade é que somos Así as cousas. unha vez xa coa 
máis» . 

Nembarqantes. a ING razona 
que esto sería dar volta atrás en 
todo o plantexamento que se fixo 
hai 9 meses . «Opuxémonos ao 
peche . total e ao temporal ... non 
íbamos .aceptar aqora sin haber 
ninq(in arqumento novo que cam
beara as cousa s. SeFÍa aceptar a 

- reestructuración · de · plantilla. 

sentencia da maxistratura na 
man . vernes 20 recibíronse as 
prirr1eiras cartas de despido 

Aínda así . as traballadoras con 
sideran a resolución da Maxistra
tura coma un trunfo da presión 
que por diversos medios exerce
ron durante o alonqado conflicto. · 
e siquen decididas . a loitar poJo 
posto de t.raballo . 

AllOSADBBA ·/ 5 

A democracia liber~I é así': chámalle «Jor
nadas de ' informaciqn» ao que é sinxela de
magoxia e propagandis~o. Pero cando. esta 
suposta democracia é, ademais, española, ' 
sempre tentará embaucae.-gr~seiramente ªº 
noso pobo: «ser país candidato nos fa~ilit6 
240 licencias en aguas comuniíaria·s ... Con 
frases como ésta referidá á pesca, u~ subse
cretario do Ministerio español de Relación.s -
con Europa adubiada a ~ua ca·mpanéi a favor 
da entrada no MCE, campaña que se encelou 
en Lugo e que tén como obxelivo único neu
tralizar as opinións críticas e a oposici6n 
consecuente á política de integración na Eu
ropa dos monopolios. 

Non faría falla lembrar. tan siquera . que sempre, 
sempre, os nacionalistas denunciara·n as perxudiciais 
consecuencias que tiveron pra Galicia toda caste de 
tratados comerciais feítos polo Estado español.. e neste 
senso . o testo presentado polo qalequismo histórico na 

Sociedade de Nacións no 1933 tén aínda valencia toda 
vez que a causa das mesmas están vixentes: o colonia
lismo: a neqación da nosa soberanía. a obriqa de cum
plirmos un papel que favore.za aos· intereses monopo
listas. 

O QUE.SE VAi OCULTAR 

Do que non se va i falar, de sequro. nestas sofistica- -
das «Jornadas de informactón» é de que xa antes que 
nós. outras nacións asoballadas da Europa conocen di
rectamente os resultados da política comunitaria: Bre
taña sique a dar emiqrantes e materias primas, Sardiq
na sirve como espacio pra enclaves petroquímicos, ao 
tempo que se esfarela o seu sector qandeiro ... e tam 

pouco se infomará dos ~lan\:; que a política española 
·. e os monopolios teñen respecto do noso país. porque 

non se diferencian en moito da espoliación medida que 
se vén aturando. O que sí podemos afirmaré que nin a 
necesaria reforma pesqueira . nin os intereses da pe
quena e media industria. nin as reivindicacións aqrarias 
ou de postos de traballo teñen nada que ver coa políti
ca de inteqracións na CEE. 

O IDIOMA .E A SUA NORMALIZACION 

A situación donoso idioma, as novas tácticas do Es
tado español con vista a sequir practicando a sua polí
t ica as imilista e en qué vai consistir a política eduéativa 
ofic ial en materia do idioma. as(como cal deberá ser a 
alternativá en orde á normalización do noso idioma, 
son alqunhas das importantes cuestións que se van 
analizar ao lonqo do curso que orqaniza o Instituto 
Socio-pedaqóxico Galeqo_ no prósimo mes de Santos 
de éuio proqrama damos información polo miudo neste 
mesmo número. 

Coidamos de vital importancia neste momento ter 
clara cal é a vía prá normalización da nosa linqua. vía . 
que non poderá ser outra que a descolonización do 
noso país en todos os eidos. Sin dúb ida este curso 
--que se celebrará durante .cinco sábados consecuti
vos - - dará luz sobre do confusionismo creado a propó
sito en orde á cuestión do idioma e eonstitúe, de por sí. 
un feito inédito no noso país, toda vez que calquera 

dos realizados deica ho~e foron dende posicións aberta 
ou implícitamente asimilistas . 

FALACIA DA ccSOCIEDADE LABORAL» 

A pesares de telo anunciado as centrales sindicales 
españolas evitaron que a asarr;blea de traballadores do 
qrupo testil «Reqojo». se pronunciara en votación so
bre da aceptación ou non da fórmula ·por· elas preco

nizada de creación dunha «Sociedade anónima labo
ral ». quizabes porque temeron un número importante 
de abstencións e mesmo de nons. Foi directamente a 
patronal quen . ao día sequinte . chamaba indi_vidual
mente aos traballadores pra que fosen firmando a soli
citude dun crédito á Administración española. E come
nente ter presente que esta saída preséntase como un 
verdadei.ro ultimátun: «ou esto ou a xente queda na 
rú·a)) e que a central nacionalista ING -que 9onsdide

ra contrario aos intereses obreiros esta vía coxestiona
ria"-:" de desentendemento da Administración da futura 

marcha da empresa . pa,sándolle a responsabilidade aos 
traballadores-- somente puido intervir na devandita 
asamblea pola presión da base. e poñer en cuestión a· 

total falla de qarantías pra o mantimentq dos postos de 

traballo. 
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D.CIONAL ·· 

No abril do 77, hOUbO unna movilizacion nacionalista -«A Marcha de Xové»- contra a nuclear 
que, de construirse, tainén traguerá da man a problemática dos .residuos radioact.ivos ... 

Residuos cara 
as costas·· galegas 

A ameaza nuclear. esta vez 
baixo dunha nova faciana. vólvese 
cerner sobre' Galicia . Un reportaxe 
.do número último da revista ale
mana «Stern». revela que xa hai 
alqunhas semás que as centrales 
nucleares inqlesas, tomando o 
Atlántico como vertedeiro parti
cular. veñen botando a 718 kiló
n'.ietros da· costa da Estaca de Ba
res. centos de bidóns 

1
de residuos 

con substancias radioactivas de 
«lonqa vida»: ou seña . que. con 

·que somente un deses ~.500 bi
dóns rompa, hai a sequridade de 
efectos perxudiciais pra toda a 
zona da ·costa na que apouse o 
seu co'ntido; a posibilidade de· 
morte pra homes. animais e vexe
tais ; e a sequridade de que. se a 
xener~ción presente non Q acusa. 

. a sequinte non se salva .. 
Os residuos radi'oactivos pro

dúcense en todas as centrales nu
cleares e a maioría dos países 
procura enterralos en minas de 

sal pra inutil1zalos. Nembarqan
tes. as centra les inqlesas fano en 
auqas internacionais; e esto. mes
mo conocendo as correntes sub
mariñas do Golfo. que arrastran 
calquer verquido deica o mar lito
ral: pois é ben sabido. non so-

cuencia . máis das centrales nu
. c(eares de fisión . caso das que 
nos ocupan. e os monopolios. om
í)ipotentes e antisociales. non se 
recatan en poñerlle coutos á leqa 
lidade. A Armada inqlesa . ás ar

des do Goberno. colaboura . Nin-
mente nos círcu los científicos. se- qún Goberno mundial protesta. O 
nóh tamén a nivel popular. que a · Goberno español. que ve ameaza-
388 m illas de Bares. as correntes do un dos países por el adminis
acadan velocidades de entre os trados hoxe. cala . 
5.5 e os 7.4 kilómetros por hora. ¿Qué debemos entender de 

Os residuos son unha. conse- . tanta complicidade? 

INSTITUTO SOCIOPEDAGOXICO G-ALEGO 

Problemática das linguas 
sin normalizar 

· O INSTITUTO SOCIO
PEDAGOXICO GALEGO. en trá
mite de leqalización. orqaniza to
dos os sábados. a partir do 4 de 
Santos e deica o 2 de N adal. en 
SANTIAGO: como primeira activi

dada pública. uns cursos-coloquio 

encol do tema 

aos coloquios correrán a carqo 
dos sequintes e~pecialistas: 

Día 4. ás 11 .30 da mañá, inter
vención de Lluis V. Aracil. presi
dente do « Research Committes 
on Sociolinquistics» da «Interna 
cional socioloqical Association » .. 
profesor de Sociolinqüística da 

«Problemática das lin- Llniversidade ele Barcelona. Pio
guas sin normalizar. Si- neiro dos estudiqs de sociolin
tuación do galego e alter- , . qüística no Estado español e au

tor. entre outros. de «Conflit lin-
quistique et normalisation linqui~

. tique dans Europe nouveile» e 
«Bilinqualism as a· myth». Tema: 

Actitude do profesorado 

d_a Coruña. r~sponsable da sec
·ción «0 idioma» dó periódico qa
leqo semanal A NOSA TERRA 
Tema: Unha esperiencia 
pedagóxica de norma
lización do galego con 
alumnos español
falantes. 

Día · 18. ás 11.30 da mañá. 

e normalización lingüís- Perspectivas pra 0 gale

Francisco Rodríqu_ez. profesor do 
ln~tituto «Alfredo Brañas» . de 
Carballo. autor. entre outros, de 
«Conflicto linqüístico e ideoloxía» 
a «Problemática nacional e colo
nia lismo» . Tema: Filosofía 
lingüística dai constitu
ción española. O decreto 
do ensino do catalán. 

ti ca». 

. máis cualificada conocedora da 
cultura portuquesa e' brasileira no 
E'stado español, autora. entre ou
tros. da Gramática portuquesa de 
maior difu?ión no mundo, e de nu
merosas investiqácións e traba
llos encol de problemas literarios. 

· culturais e históricos da área . 
qalaico-portuquesa. Tema : 
Conteslos coloniais e loi
ta lingüística. O exemplo 

·de Puerto Rico. 

Día 2 , ás 11 .30 da mañá. Ri 
cardo Carballo Calero, profesor da 
U niversidade de Santiaqo, autor 
da máis importante Historia da li 
teratura qaleqa : e da máis com
pleta qramática do noso idioma. e 
de numerosos traballos encol dos 

nativas». especialmente 
adicados ao proresorado de todos 
os niveles educativos, pra infor
.mar e discutir de diversos aspec
tos de especial interés. dende 
unha perspectiva crítica e científi
ca riqurosas. encol do noso con
flicto linqüístico. condic ión previa 
prá identificación con prbiectos 
:le solución real do mesmo. As 
ponencias que servirán de base 

qo. 

O• o·1a 25, a"s 11.30 da manNá , ' problemas linqüísitcos e literarios Día 11. ás. 11 .30 da mañá. Pi-
lar Garc;a Neqro. profesora do Pilar Vázquez Cuesta. profesora do noso ·país. Tema : O galego 

na época da República e Instituto «Eusebio da Guarda» · da Univ·ersidade de Salamanca. a 

Os teus compañeiros da AN-PG de Barcelona non te es
quencemos e tentaremos continuar a tua laboura. sequindo o teu 
exemplo de patriota qaleqo. 

Barcelona. 19 de Outono 1978 · 

o galego hoxe». 

Prá asistencia a estes curso·s
coloquio. compre remesar entre o 
24 de Outono e o 3 de Santos. 
NOME. PROFESION E CENTRO 
DE TRABALLO ao APARTADO 
517 da CORUÑA. A matrícula 
costará 200 pesetas. que se farán · 
efectivas sábado, día 4, dende 

· unha hora antes de comenzar o 
curso, no mesmo luqar da sua ce
lebración. Este diñeiro empreqa
rase na confec~ión de material di
verso pra entreqarlle aos asisten
tes. adernais de cobrir con il os 
qastos dos v i'axes .dos especialis
tas qu·e veñen de fora . 

. O local de Santiaqo, no que se 
desenvolverán os cursos, darase a 
conocer con antelac ión dabondo 
polos ,medios de comunicación. 

1 PREM10S] 

SORTEO 31 DE OUTONO 

•Unha vaixela de 
Sargadelos de 55 pez~ 
por cada Oficina . 

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

SORTEO 29 DE -NADA~ 
· ·un ~ornal de 40.000 
pesetas, cad·a ·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 ~.000 pesetas. 

AO FACER OS SEUS 
INGRESOS DAMOSLLE 

AS RIFAS EN CALQUERA 
DAS NOSAS OFICINAS. 

' CllllDB 
&PORROS DI 
SINTl&IO 
caixa confederada · 
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NACIONAL 
Carlos Abraira,. naceu en Buenos Aire~. de pais galegas 

e nacionaHstas e .quixo, inclusive, · intervir a niveles 
, prácticos no reforzamentó orgánico do movemento 

galeguista na emigración co erguemento das Mocedades 

Pero entramentras, no · noso país, o galeguismo histórico 
despreocupábase dá loita política e organizativa. 
Emi:grado aos Estados Unidos hai 15 anos, traballa 
al·ó como médi·co e, inda que non ouse decilo 
abertamente, mantén non pouca confianza no futuro 
dunha Galicia soberana. 

· - no 1.953, «cunha evolución natural cara posturas 
separatistas porque non tiñamos os complexos e os 

compromisos das vellas xenerac.ións•. 

CARLOS ABRAIRA 
• 1 

Na·cional-ismO nos fi'llos da . .. -. e1111grac1on 
Vostecle- C1MC8U .... : ......... 

cl6n. ¿Por qué? · 

Toda emigración é por ra
zóns económicas e por supe
rar unha realidade opresiva. 
sin ·alternativas xustas e dig-

- nas, que é o que de feito 
acontece na vida dos labregos. 
Nacín na emigración porque 
. meu pal decidíu fuxir da asis
tencia da aldea; el foi un emi
grante coma calquer outro. 

¿De ""tlé xeito accedeu ao 
movemento galeguista? 

Meu pai moveuse no am
biente galeguista dende a pri
melra hora que chegou a Ar
xentlna~ porque asistía, a.U, un 
moveMento moi intenso e ma
sivo de preocupación pala p·o
lítlca galega; esto era no ano 
192'2. Nacín no ano 1936, e 
formeime flUn intre de moití
$1ma actividade galega en Bue
nos AITes; nor alí a-ndaban 
Castelao, Alonso Ríos; xente 
que loitou no Frente Popular, 
xente que fixo a guerra. Xen
te que se mantiña nunha acti
tude galeguista e republicana. 
Así foi a miña integración no 
medio nacionalista é nunca ti
ven conflicto no plano ideoló
xico, xa que a miña familia 
considerábase galega ante to
do, tanto dun xeito instin~ivo 
t;.:>ma pola amistade que meu 
oai tiña con Castelao. 

¿Había organización na emi
gración? 

O . Partido Gaileguista nunca 
tlvo unha forma nin unha es
tructuración concreta na emi
gración, o que _sí funcionaba 
era a lrmandade Galega, agru
nación de tirJO nacionalista; 
·bueno, máis que nacionalista 
pódese decir autonomista e re
publicana, que estaba ideoló
xicamente dirlxida por postu
r:as galeguistas. Foime fácil o 
acceso ao naleguismo e a ter 
unha visión temperá dos pro
blemas sociais e políticos de 
Galicia. Pro o meu compromi
so real e práctico tivo lugar 
cando or"'anizamos as Moceda
des Galegulstas, grupo xuve
nil que nos proporcionaba un 
camiño de loita perante as no
sas inquedanias. Xurde no ano 
1953 cun carácter eminente
mente nacionalista, cunha evo
lución· natural cara posturas 
seoaratlstas porque non tiña
mos os complexos e os com
promisos das vellas xenera
clóns•. •Nos viamos o feito 
da nación galega como unha 
meta real e algo -que tiñamos 
que conquerir pra poñer fin ~ 
postergación crónica de Gal1-
cla; ~ntón, o separatismo era 
a posición, léxica. Nosoutros 
fomos. os primeiros en utilizar 
o término •espaftolistas» en 
contra•oosición ·ao noso nacio
:nalismo. 

. ¿Cómo vé agora mesmo a 
~ledade galega?, 

Eu :vexo un'ha nac-ión Intacta· 

e sei quen me vai falar en ga
lega, asegún o xeito como yaia 
vestirla a xente, · e prá min ésta 
é unha definición clasista do 
galeauismo dunha maneira in
controvertible. Nembargantes. 
a miña anguria é que ese ga
leguismo natural dos labregos. 
acade tamén a ese ohreiro 
que traballa no medio urbano . 
moito máis oprimido pala cul
tura española. 

-Vostede criouse na Ancen
tina e lemigrou aos Estados 
UnidQs, sociedades ben dife
rentes á galega .. . 

Sí eu veño dun'ha socieda
de distinta. A colectividade qa
lega en Buenos Aires estaba 
formada por emigrantes, · uns 
con diñeiro e outros máis pro
bes. O emigrante que fixo di
ñeiro podía talar español. por
que esto formaba parte do seu 
ésito económico no novo país, 
pro sempre tiña unha raíz po
pular v'erdadeira á que se po
día chegar. Eiquí establécese 
un problema clásico urbano 
xeneralizado; pra min que hai 
moi.ta xente alienada e com
pletamente separada do país 
no que viven; son estranxeiros 
en Galicia aínda que leven un
-ha chea de anos residindo· ne
la. Non é un conflicto de cla
ses , é un problema histórico, 
é unha das cousas que atopo 
máis difícil de interpretar na 
realidade galega é de aplicar
lle o concepto de clase que eu 
adeprendín ·na Arxentina ou en 
Estados Unidos. A maioría da 
poboación está integrada por 
labregos minifu!ldistas, des
pois veñen os obreiros, cunh~ 
relación aparentemente mo1 
recén cos prob-lemas do agro. 
Teóricamente, o labrego non 
se. sinte proletari'ado, actúa co
mo propietario, con moitos va
lores · conservadores, aínda que 
a sua s·eña unha propiedade 
de f~me e de esplotación. Pro 
non nenso que se poidan xun
guir ao proletariado en intere
ses comúns; pódeno facer nun · 
intre concreto. O pequeno cam
pesinªdo é o gran esquenci?o 
éJa nolítica en xeral, e pra in

terpretar a probeza e poster-
. gación do campesinado galego 

hai que facela dende un punto 
de vista de clase. A historia 
ensinoulles que a xente apa
rece e fala moi belido, pro os 
seus problemas ·non se resol
ven aínda que el poña o seu 
sangue; os seus tillos van 
pra emigración, eles teñen que 
sobrevivir . Os intereses do Es
tado sábeno aproveitar moi 
ben, senón o subdesenrolo eco
nómico de Galicia non tería 
razón de ser, xa que está a 
producir unha grande cantida
de de riquezas. De feito, UCD 
xona con iste sentimento de 
propiedade pra que a vaian 
votar. 

¿Cal é a sua opm1on encol 
do proceso de galeguización 
que se está a iproduci:r na nosa 
sociedade? 

Bueno, a única 'galeguización 
que eu vin en Galicia son os 
carteles dos partidos chama
dos de estrema-esquerda UPG, 
ANJPG, MCG, PSG. Despóis na
da máis. Sí, tamén vin a ban
deira galega no Hostal, que 
podería ser a bandeira dun 
club deportivo. 

¿Pensa que, realmente, a 
autonomía ten algún tiipo de 
vencellamento coa ·realidade 
qalega, ou é unha .estructura 
.'.Tlontada por i11tereses alleos? 

Eu veño de fóra e manteño 
unha actitude beHxerante fren
te ao franquismo, pro nunca 
vivín en Galicia. Os mues ami
gos galerios esplícanme que 
hoxe por hoxe é a única posi
bi·lidade, aínda que as institu
cións do franquismo fican in
tactas, tanto como os intere
ses , os grandes capitais , os 

i11~ 'ñ'(i"polio~. os bancos, mesmo 
o xefe do Go'berno. Penso que 
a xente que apoia a autonomía,· 
decátase dista realidade, pro, 
asenún eles, non lles queda 
outra saída. Por outra banda, 
estaría a alternativa propicia
da polo Bloque Nacional·Popu
·lar Galego, que é a auténtica, 
pro non sei se tén probabilida
des reais. Eu sóri independen
tista, e o que me preocupa da 
autonomía é nue non seña 
máis_que outro i1Qstrumento de 
opresión pra o pobo, e cando 
chegue o intre da reivindica
ción nacional galega, o nacio
nalismo esteña morto. A auto
nomía oódellé interesar a cer
tos intelectuais, rira desenrolar 
unha actividade cultural. ou 
aos sectores reaccionarios co
mo un instrumento máis pra 
manter o. "'Oder nas suas mans. 

E despois, penso que non lle 
interesa a naide. Cecais o ris
co da autonomía seña a des-

trucción do movemento nacio
nalista. 

A Constitución deixa claro 
que a ·única ·nación soberana · é 
a española, pechando o reco
nooemento das outras nacións 
do .Estado ¿cal é a sua pos
tura? 

Certamente, non se recono
ce o dereito de autodetermina
ción. sornen.tes se ta.la de au
tonomía rexional, ademáis de 
que mesmo van ser tremenda
mente limitadas. De calquer 
xeito, todo o· mundo está nun 
intre de consenso, de esquer
da a dereita, menos, dende lo
go. determinados grupos na
cionalistas. A liberalización da 
política española vai cara a 
democracia burguesa de estilo 
europeo, xeito de prolongar a 
esplotac·ión, pro a pesares de 
todo, é sempre un paso máis 
que dá certo marxe de actua~ 
ción. O que está olaro é que 
o póder real sigue estando en 
Madrid, Barcelona, ou Bilbao, 
na oligarquía, e a Constitución 
é a inmediata prololl'gación do 
franquismo, xa que éste de
catóuse que no ano 1978 non 
se pode manter un estado es-

, plotádor a non ser que se faga 
\asegún os modelos democrá~ 
tico-burgueses de Francia ou 
Alemania. 

¿ CaJes son os costes que 
comporta a emigración, tanto 
a ,nivel personal, como social? 

En principio, a emigración 
vén determinada p'Or unha es· 
casez de oportunidades, de 
traballo decente; i&to non sig
nifica ben .remunerado, senón 
que o esforzo teña consecuen
cias e incidencias no país no 
que vives. Como profesiona.I 
médico, a única saída que se 
chP ofrece é a obtención de 
cartos dos poucos burgueses 

. que poi dan acceder á tua prá
tica privada; entón, sustentas 
un sistema de esplotación que 
nin siquera alimentache ben. 

O coste da emigración é tre
mendo : o emigrante oca~ionat
mente sálvase, pode arranxar 
a sua situación económica e 
hastra a sua realización perso
nal. Esto viría condicionado 
asegún o tioo de emigración, 
xa que os emigrantes que van 
cara Europa están moito máis 
delimitados nos s·eus plante
xarnentos. O coste pra o país, 
é- enorme, xa que o país é o 
apé.rato reproductor pra man
dar xente á emigración á per
cura do diñeiro que, logo, man
dsn -.-a eiquí, e · son os ban
cos os que dun xeito irracional 
invirten eses cartas dacordo 
cos se1; ~ intereses, pro nunca 
que reui:;.-cutan na situación da 
sociedade. E ista realidade vén 
dada polo tino de opresión na
ciona1I que están a vivir os qa
legos, ou seña, o colonialis
mo a todos os niveles. 

MARIT A OTERO . 
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FERREIRA (AS NOGAIS) 

Sainete -caciquil 
E unha historia cotiá cos personaxes de sempre: 
clases populares, por unha banda, influencia do 
«señor», pola outra, que fai . de intermediario entre 
eles e os intereses de empresas privadas e, como 
case cada día, nocivas pra o medio onde pretenden se 
instalar. Calqueira membro da abondosa rede a~raria
caciquil que esiste no noso país podería entrar formar 
parte desta historia, cunha actuación tan paternalista 
comb encubridora de todo" .o que hai tras du1

n 
«papeliño» que se lle da á firma aos veciños -s.in tan -
siquera ter a posibilidade de o l'er e menos de o 
comprender. Unha mecánica da que o presente relato 
é somentes unha pequena mostra, un relato que tén 

. como escenario a parroquia de Ferreira, concelJo das 
Noqai~. . · 

Don Fermín Pérez Rosón. mé- rreira e os de Brañas porque non 
dico das Noqais. fala ra con Ferro- quixera firmar. «Sin lelo -pensa · 
vial de que tiña unha canteira por o Cirilo- a quen se lle ocurre .... 5 
se a querían esplotar. cando foi a pobos que non leron ninquén o 
Ferreira -«debía ser no ano 61 que firmaba .. .. eu quería ler o que 
ou 62 polo outono: porque anda- iba firman>. 
bamos apañando as patacas e Don Fermín era o que rnanda-
empezouse no inverno a facer a ba nos pobos. O Cirilo atopouse 
escavación»- pra ver de mercar soio e firrnou tarnén. Firrnou polo 
unha parcela de monte hoxe de- pobo, porque se rían ... 
clara do de man común. Todos os - Tampouco firrnou o «Listo» 
veciños foron alí cando cheqou --atálla un veciño . 
don Ferrnín que. cando o Cirilo. - Bah'. o «Listo» 'firmou coma 
tan arniqo seu. non quixo firmar. todos! 
dixo: -Non. que «O Listo» non fir-

-Ai! ¿_Loqo tí non confías en 
rnín? ¡ Pois tí sempre es Cirilo! E 
se non queres firmar non firmes. 

Déronse de rir todos do Cirilo. 
os amiqos de Rosón e máis os 
seus. Déronse de rir porque don 
Fermín lle reñía . 

-Ai rídes~os pois ~a vere
des.. Rí:rnse do Cirilo os de Fe-

mou. 
«Ü -Listo» non firrnou ao.· pr:i

meiro .. .. a min non me contradi'
qades naide -di o Cirilo con forza 
e un poucQ cabreado. 

- -A min díxomo .. 
- Dille que ... mira . cando non 

fir~1~u º' <¡Listo». cando estaban 
as castañas. collera o m~u filio (o 

pedáneo) e fo ra onda el, e estaba 
c-abreado con nós e non nos quixo 
firmar. O Cirilo dixérallo ao don 
Fermín .· 

-A rnin ·hame de firmar 
- - -contestoulle el. 

- -¡E despois firmou coma to
dos' - bate o Cirilo co puño na 
mesa - ¡qué, non ha firmar! ¿Non 
o vin eu firmar na casa do Freixo 
ou? Don Fermín che!'.lara co papel 
aquel que ninquén lera pra firmar 
e máis cunha rnorea de prome
sas: que había de facér un pastei
ro de quen sabe cantas faneqas, 
que .había traquer a luz por medio 

· da «Hermandad» que resultaba 
· rnáis· bar a.ta ... , · ~ so mente . mercou 

a ca.ñería prá au!'.Ja. Ferrovial esco
rnenzara a paqar xa daquela 60 
mi l pesetas ao mes pola «Cantei
ra da ·Cova ». Xa viñan inxenieiros 
e escomenzaran a levar pedra 
dándoll es traballo aos do luqar. 
Daquela. o monte era do Axunta
mento e debería ser éste quen se 
enfrentase ao asunto. Os veciños 
leqalmente nada representaban 
no monte e a sua firma noñ tiña 
valor. Aqora que había un proble
ma: 

--Corno don Fermín era o 
Axuntamento. el érao todo alí. 
fixo o que lle deu a qana -asequ
ra o Cirilo. 

E escomenzaron os problemas 
coa empresa. Os veciños protes
taban polos barrenos da canteira 
e pola instalación dl)nha planta de 
aqlomerado . Ao aqrandar a esca-

vación. desfixeron un camiño em
pedrado, que sustituirían por ou
tro de terra moi peliqroso pra o 
qando, porque esbara e pódese 
matar. 

(-Eiquí. cando cheqaron ao 
carreiro. foi falla do pobo non ir as 
mulleres e empezar a pedrás ne
les. E xa non pasaba ' rnáis. - To
dos. todos. mulleres e homes!) 

- -A Alcaldesa mesma falou 

monte. que pasaba a man común, 
e xa que loqo, tamén a cantei'ra. 
Así que, aínda no caso de que o 
documento que nun día dos pri
meiros anos 60 firmaran estivera 
rexistrado --eles non deron con 
el no Rexistro de -Becerreá- sería 
non valente . 

No mes de xulio do ano pasa
do, 6 veciños visitaron ao Gober
nador acompañados de don Anto
nio Rosón. 

-Puxéronnos moi boa cara . 
Dix·q o Rosón na nosa presencia, 
pra que todos víramos. «mira. es 
de los únicos pueblos que hay- por 
la montaña que hay juventud» . 
Espuxemos o problema· que tiña
mos, escoitou e dixo: «B-ueno, yo 
con esto no puedo hacer nada . Yo 
lo que necesito es un escrito» . 
Nesto sa~tou o Rosón ao escape : 
«Polo escrito non vos preocupe
des nin vaiades a abogado ningún 
que non necesitades qastar nada . 
Eu volo farei» . .l 

- E como nqn se sabe o que 
puxo .. 

- Non fixo nada, ¡qué iba fa -
conrniqo -conta un veciño- cerl 
cando me din de contá que iban Caiu qravilla nos prados e 
cortar o camiño. E dí~enlle , indo atoou xancias e o pó encheu de 
de viaxe con ela no coche. díxen - terra os paxe l9s a secar. E os ve
lle á alcaldesa das Noqais que ciños non van ficar quedos. 
tiñamos o problema aquel. que - Nós queimados non pode
era un camiño concellil que era o mos estar máis e do frío non é. 
que· tiñan os nenos de Brañas pra !monos opoñer como seña. Se 
ir á escola ·e tamén do que nos nos fan daño ao que saia. Cando 
servirn os nós pra ir á feira a Pe- foi do Gobernador. viñemos tan 
drafita. pra Pía. os de Castelo. en desanimados que non nos quedou 
fin ... Díxorne que o pedáneo fixe- qana de volver. Xa se sabe que 
se un croquis de cómo estaba o nesto o Gobernador non se pode 
camiño e· de cómo o marcaran trillar porque se se trilla .. . Dicen. 
con estacas que «de maneira nin- · dicen ... , pro están todos da parte 
qunha se iba cortar o camiño» . deles. 
Así mesmo me contestou .. Vese -Estamos informados pola 
que a empresa falou xa con ela xeñte que viviu esto na Mocha e 
porque veu eiquí. ao pobo hastra tiveroh qu.e vender as vacas .... e 
onde estgba o camiño ese, man- nós eiq.uí do que vivimos é das va
dou vir aos v.eciños e dixo que ha- cas ... ' 
bía que colaborar todos coa em- -Si lle é noutro pobo, don 
presa Xa viña revolta. . Fermín non conta é conto hom! 

Déronse de conta os veciños -remata sentencioso un vello 
de que eran eles os que tiñan que petrucio. 
enfrel']tarse coa .empresa cando · Cai o pano ... , pra erquer en cal
un aboqado os inform0u de que quera intre en calquera pobo con 
unha nova ordenanza leqal os fa- calquera don Fermín como perso-
cía a eles administr~dores do naxe central. -
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O RIBEIR,0, 
ONTE E ·oxE 

Atribúieseille a introdución do cultivo da vide 
na Comarca do Ribeiro aos romanos, pero as ini
ciadoras, creadoras e dirfundidoras:do progreso dis
te cultivo foron as Ordes Relixi·osas. Sábese 
que San Fructuoso, iniciador do monacato en Ga
licia, impúxolles como tareifa básica aos seus 
monxes; a roturación de terras incultas. 

O maim pulo, recibírono o comercio e indus
tria rihadaviense no ano 1.0EY4 ao pr.oclar.narse don ' 
García rei de Galicia, xa que estableceu ·a sua 
corte en Ribadavia, e de ahí en adiante e deica 
o século XVI, o comercio irá en progresión as
cendente . Dista data son os Mosteiros de Melón, 
Barcia, Oseira, etc., grandes impulsores da rique
za vitiviníco·la do mt:ieiro, pasando a depender 
deles as antigas herdanzas da nop·leza. 

En canto á comercialización dos viños coinci
de coas estreitas relaciós sosti'das antre Gran 
Bretaña e Ga.licia e a esiportación dos productos 
corría a cargo dos negociantes ingleses, que per
corrían a Comarca mercando e vendendo ao mes
mo tempo . 

. A decadencia do Ribeiro coincide co comenzo 
do século XVII. A cuestión principal era o sosti
mento do ritmo de esportación, p·olo que loitou 
Ri'badavia percurando apoio dos demais pobos vi
tícolas da Comarca, e todos eles contribuiron a 
sufragar os gastos dun famoso pleito que no ano 
1.603 mantiña Ribadavia co Principado de Asturias 
xa que o Príncipe outorgárase dereito a sina'lar o 
precio de venda dos viños, precios p'Olo máis 
baixos, negándolle a Ribadavia autoridade pra to
mar tal decisión . 

lstas loitas internas por manter uns precio§, 
xunguidas a un sistema tributario que se consi
deraba inxusto e as loitas contra ing1leses e 
portugueses, determinaron unha disminución co
mercial. 

Tal situación seguiuse mantendo durante o 
século seguinte, o XVIII, co agravamento de que 
o cultivo da vide, que hastra hahía uns anos mo
nopoliza.ba o Ribeiro, espallouse por terras de 
Valdeorras , Monterrei, Amandi , Salnés, Mariñas, 
etc., acentuándose deste xeito os descensos dos 
precios. Pese a todo, aínda o viño do Ribeiro se 
mantiña a cabeza, tanto en producción coma en 
cotización . 

O século XIX comenza con idénticas caracte
rísticas ; o descenso vese incrementado primeiro 
coa invasión napoleonica , e logo, no ano 1.853 , 
coa aparición do Oidium, que deu lugar a dez 
anos de crisis chamados «da fame>>. En 1.885 apa
rece o Mildiu e no 1.892 a Filoxera, o que leva a 
un cambeo radical de patróns, inxertos , sistemas 
de plantación, coidados culturais, tratamentos, etc. 

No 1.864 sitúase outravolta o Ribeiro nos pri
meros postas, contri'buindo a esta recuperación 
as Xuntas Locais de Xofrado , que dependendo da 
provincial, distribuiron gratuitamente xofre e fo. 
les pra o «espolvoreo». 

Como consecuencia do esprito de loita e re
cuperación, naceu o 27 de Nadal de 1.886, a Liga 
de Contribuíntes, na que se agrupaban represen
tacións oficias de todos os axuntamentos da Co
marca; adicábanse a estudiar, ensaiar e millorar 

~de esma'9das 

' .. 

ESTHER ROMERO CASAL 

as condiCi·ons Jitot:écnicas do agro ribeirao. Den
tro da li'ga creárnnse distintas comisións, encar
gadas cada unha de facer un determinado labor; 
así, por exemplo,. Leiro levaba todo o relacionado 
coa vendimia e racional elaboración dos viñas; 
Beade o estudio e , s·elección das principais varie
dades das vides, e Ribadavia, b estudio das pe
riódicas crisis vinícolas que arfecta1ban ao Ribeiro, 
e a sua solución. 

1E xa de cara á actuá·lidade e re.ferente a va
riedade de patróns ou , portainxertos, como con
secuencia de unha falta de orientación raciona'!, 
cada labrego, basándose nos seus pr<;>pios cono
cimentos e esperiencias, sel·eccionou aqueles pa
tróns que lle p·arecernn mitllores úsaos en cada 
replantación, dándose o caso de ,que nun mesmo 
viñedo, coesisten distintos tipos, dentro das 
"'brancas,, e das «tintas». lste probl;ema hai que 
alfrontalo por me·di.o do ·estudio das mi!llores va
ried'ades, da sua adaptación, caHdade, producción, 
etc., e unha vez sel•eccionados os miHores, tratar 
de impoñer a sua plantación e culÜvo. 

Antre a gran vari!edade asistente, os máis usa
dos tendo eh canta a sua ca'li'dade, adaptabi11idade 
e altas produccións, ternos: . 

füparia por Rupestris 3.309 e 3.306 de Courdec; 
Rupestris de Lot; Be·rlandiari por Rupestris n°110 
de Richter; Jaztquez (1A'estivalisJCinerea-Wnifera); 
Mu·rviedro por Rupestris 1.202 de Couderc; e Ara
mon por Rupestris de Ganzin n° 9. 

Si nos ref.erimos ás principais vini'.feras comar
cais, as variedades de «Vitis Viniifera» ou «Vitis 
Europea» máis usadas na Comarca son: 
, Vari·edades brancas: Jerez (1Palomino; Treixadu
ra; Torronte; Godello; Allbariño; Loureiro; Verde
llo; e Macabeo. 

Vari·edades tintas: Garnac!ha Tintore.ira; Men
cia; Ferrón; Alicante; Brancellao; Sousón; Caíño ; 
Mouratón; Gran Negro; Murdano, e Pedral. 

Dentro das brancas, a máis estendida e a Je
rez ou «Jerezana", ocupando o 7 por cen da su
perficie adicada a tal producción; por mor desta 
estensión, é que dá ámplias coHeitas, mais son 
de baixa calidade e dificil conservacfón, dada a 
sua falla de graduación a'lcolhólica, que non chega 
ao considerado como normal nestes viñas. A gran
de distancia, sÍ'gue·lle a Treixadura, de grans dou
rados, que xunto coa Torrontes, foron as que Hes 
diron fama aos vlños brancos do Rfüeiro. 

!En canto aos tintos, acontece coa Garnacha o 
mesmo que coa Jerez, máis esta, aparte da gran
de canti'dade e baixa calidade, deu1lle aos viñas un 
intenso colorido roxo e rubí. Síguelle a Mencia , 
de cualidades medias, ocupando precisamente os 

, derradeiros pastos as variedades que noutra epo
ca foron a honra e base dos tintos, coma son: a 
Caíño, Sousón, Ferrón, etc., o que señan tan pou
co cu1ltivadas e debido á sua escasa producci•ón , 
aínda que teñen un alto rendemento en mosto de 
grande ca_lidade. ó Caíño, que se lle chamou "º 
pai do viña», coas suas tres subvariedades: Pa
zao, Non Pazao e Dos Portas, pódes:e considerar 
conia case desapareci·do; o motivo dista desapa
rición aparte do pouco rendemento, e a .pouco es
table coloración que lle presta aos viñas. 



RACIODL-
H'ISTORIA DUN "PASE.O" 

<<ASISALV 
Germán López González, albañit; 79 anos. 
conta por primeira vez o romance do seu 
«paseo» e a sua vida de toupa polas terras dó 
Saviñao e Sober. Catro anos de 
clandestinidade e un de presidi_o entre a 
morte. Esclüsiva pra ·A NOSA t'ERRA a 
persecución e o medo: :-Por ser «comunista». 
SeQunda parte. 

5)) . 
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Así que me arrepuxen un pouco. 
ao tres días de estar en Diamondi. 
baixei cara Escairón coa intención · 
de ver á miña muller. Dende un ma
torral que hai enfrente da casa. ·con
seguín falar co meu cuñado: dislle á 
miña iTiuller que baixe á chousa do 
Recubao e que me traia comida e 
medicinas pra desinfectar as feri-
d~ ; 

Ver que eu vivia foi unha ledicia 
prá miña muller. aínda que non lle 
costou traballo sequir co choio do 
loito. Todos tiñan que seguir con
vencidos da miña morte. 

Conocía ao caseiro e non dubidei 
en ir1J1e aqachar á propia casa de 
Tor. somente que esta vez na pallei
ra. All estiven tres días comendo 
leite e pan_. lpqo voltei de noite á 
miña casa e dende alí tentei buscar 
.f alguén que me pudera ter escondi-· 

/-.do ; todos me ofrecían o que quixe
ra . pro con aquel terrorismo que ha
bía, tiñan medo de terme na sua ca
sa. 

A miña muller daquelas xa anda
ba preñada de catro ou cinco meses 
dun fillo que todos supoñían orfo. 
Costábame traballo irme de xunto 
de{a. pro era necesario pra salvar o 
pelexo. O meu pai vivía en Villaes
cura de Sober. a uns vinte kilóme
tros. e aquel era o sitio máis seguro 
dos que dispoñía. 

Durmindo polo día. saíndo polas 
noites tomar o aire e coa intranqui
lidade de que me poideran botar o 
guante en calqueira intre. pasaba o 
tempo. Estiven cinco m~ses sin ver 
á miña muller; nese tempÓ xa parira 
dous xemelos e eu non podia pasar 
sin velos. Así que unha noite ae tro
nada que non se vía un palmo. 
puxen pés ao camiño e viñen a Es
cairón. Petei na porte e na ventá, e 
cando a miña muller abrí u a'. porta. 
vin o cuadro aquel dos rapaces . . 
Non sei que pasou, pero tiven que 
chorar. Aproveitei aqueles seta 
días na casa pra facer un bon es
condite. e cando o· rematei voltei 
pra Sober; saía de Escairón ao es
curecer e che.qaba ao mencer a 
casa de meu pai. Alí estiven catro 
meses máls. e nese tempo morreu 
un dos xemelos. Un fillo tiñámolo 
en Canabal cabo dun tío, e o outro 
estaba coa miña muller. xa que non 
había pra alimentar a todos. Gracias 
a unha familia que vivía enfrente 'e 
que tiñan panadería. non faltou· 
nunca o pan na casa. 

O TERROR DOS -
CONEXOS 

Unha noite viñen pra . !;scairón. 
Na casa tiñamos un can. chamaba
moslle <<Ligero». que era o terror 
dos conexos. Os rapaces viñan bus
car o can . levábano e non lle daban 
de comer. e o can non tiña máis que 
os osos. Díxenlle ao rapaz: non lle 
deixes o can a ni.nguén. AÓ pequeno 
~reguntoulle un filio dún guardia si ~ 
lle prestab .. a o can e o pequeno dixo~ ~ 
lle que xa estaba prestado. Ü 'rapaz ~ 
non se fiou e foi mirar ao cuberto de 

ladrillo .que nós lle tíñamos alug ;. aquel 
ao «Charlot». un follalateiro que ornada E 

un artista. No cuberto estaba eu a. Eu" díi 
ra'~do por un burato que pract ic al qo ac 
·no ladrillo pra ver o panorama á sua 1 
que acontecfa na carreteira e o · orne. Un 
paz puido verme pola banda auitar . 
atrás. Unha comadre que non . pa i: «a 
tiña por vivo viuno e díxolle á• m1 n home 
muller: o fil lo do González estívo ahí . at 
axe~ando e véñoche avisar por nte rei f, 
ascaso. o «mo 1 

Vino todo perdido e nese t ra a que fé 
díxenlle á muller: irnos botar un p a. eu x< 
vo. que se cadra é o último q cheqa ; 
boto.na miña vida. Logo púxose sa». Ac 
porta a esperar que viñeran os qu otouse < 
dias. Efectivamente. ao pouco r o «mon 
alí estaban. Eu metínme no ese non fa1 
dite que xa tiña preparado. coa p nquilidi: 
ta aberta. pero ao pechala. un ri 
dun toxo meteuse entre porta e 
tente quedando un puco abe 
pero o escondite estaban tan b 
disimulado que pola parte de arri 
había un pao atravesado ne;> que 
taban colgadas as ferram ent 
viñeron por un trebello pra reme 
nos dous carros de éqzas que ha 
alí cargados. Eu . vin toda a oper 
ción. A sorte deles e miña foÍ·q 
non me viran. porque aínda esta 
coas mesmas ideas de morrer 
~ndo . _ 

Cando saíron. díxenlle a mul 

estirar a 
actu ab 
a noite 

uínos e 
se e dé 
illa en 1 

que sequira vixiando. porque s dispar 
Guardia Civil había volver. E volv «alemá 
un soio. o xefe do posto. o que retario 
mandara matar. Era un caradura 
viña todos os días buscar a auga 
Áoso pozo. Eu x·a preparara a mull 
ti ensínaslle onde estiven eu senta en M 
cando me ciu o rapaz° e dislle: «Ei lemán» 
estivo un home que v i· Martul 
comprar o can. pero non llo qu ix enlle e 
vender porque e un recordo do m 

«O guardia que me mand 
poi~ auga» «O escondite 
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«Non sei quén é; pasa moito mento». 
carretera pero non sei quén é. be min ·somente sabia un esca
áis. usté, ·~a :.sabe qu;e :~o in~ú': pado que ·5~ chamaba Norote, que 
o mataron en Santiago». Foi- vive en Vigo agora . Cando o fJOber-

onvencido. Dali a un pouco no do outro b¡;¡npo tomou Teruel. os 
e ao. rapaz: «TI. caralla, víche demais escapados. tivero~ moito in -
s» . terés en verme a mín, e fixeron por 
IR DE NOITE mediación do ·Norote que eu fora á 

rná is do tempo pasábao en Vi
ura: Ninguén stibia de min, nin 
os. nin familia. Un dia entrou 
ciña unha tía miña así de sor
;. aquel a tía estaba un puco 

ornada e temia que se fora da 
a. Eu .. dixenlle: «mire, como lle 
al90 ao seu home. préndolle 
á sua casa» : Pero ela díxolle 

orne. Un dia v.eu de xomal.eiro á 
quitar J1P. abono e dixolle ao 

• pa i: «ahi arriba hai alqo». 
n home non, qué vai haber»: 

ahí . arriba hai alqo» . Cando 
nte rei falei co meu ·pai : «diqa
o «morcilla» que suba eiquí 
a que falo eu con el»; nefeuto: 
a, eu xa llo dixen á tua muller, 
cheqa a saber alqo quéimovos 
sa )> . Ao pouco tempo, a miña 
otouse ao río e eu nunca soupen 
o «morcilla» dixera algo. 

reunión esa. E, claro, pódese ter 
confianza dun pequeno pero non 
dun grande. Aos poucos días xa es
taba a Gt:1ardia Civil rexistrando >~ 
casa. Conócese que algún chiva
tazo, pero eu xa estaba a seguro. 

O día aquel en que· tomaron Te
ruel fora de grande esperanza pra 
min. Ese día estaba na casa en Es
cairón e seica bebín unhas poucas 
copas de máis. Embriaqueime e xa 
non razonei . Disfraceime cun som
breiro e un abrillo vello, collín o 
«coll» e salín a recorrer o pueblo. 
Deume por ahí. Non tiña intención 
de meterme cc;>n naide, pero si se 
metían conmiqo .. . Estaba todo en 
silencio, somente se escoitaba can
~ar na casa do Vilela. Tentoume en
trar a tomar un café . Pero asentei a 
~abeza . 

O TEMPO DA CADEA 

. F~ron moitos anos e moitas as 
ousas que contar; por eso fixen as 

iemorias. alí está todo. 
Ao remate da Guerra . o Gober"· 

·ador de Pontevedra estaba. perdo
ando a todos os escapados que 
:>n tiñan delitos de sanQue.' Eu es
i'ibinlle contándolle a miña historia, 

que o meu único delito fora romper 
un farol pra salvar a vida. Se conoce 
que o Gobernador de Pdntevedra lle 
pasou a carta ao de Lugo, xa que 
éste mandoume chamar pra que me 
presentara · eu ou o filio máis vello. 
Entrenamos ben ao filio. que teríéi 
daquela sete ou oito anos. e·alá foi. 
O Gobe·rnador díxolle: «e logo 
¿queda ben teu pai?» «Ü meu pai 
non vive. matárono en Santia~o». 

· Respondeu o rapaz . «Oue non 
home non. ¿Non conoces a letra do 
teu pai?» «Non· señor» - díxolle-:-. 
« Pois esta carta é del. Ti leva este 
volante pra que llo dean ao teu pai e 
pra que se presente eiquí». Así o 
fixo. Pasou aínda moito tempo an
tes que me presentara. Desconfia
ba . Cando o fixen. leváronme ao 
Cuartel de San Fernando. Alí esti
ven XOílando toda a noite ás «sete e 
media» cos soldados arrestados. co 
medo de que en calquei¿a momento 
me «pasearan» . O mett sitio tiña 
que ser a cárcel e non un cuartel. 
Querianme obriqar a facer a instru·c-

non facer nada , a soidade e a 
nqui lidade acababan con un . 
aía moitas noites da guarida e 
aba á ribeira ver pasar os trens 
viñan ou iban cara Ourense. Se 
raba. tamén collía froita . Pasaba 
oites polos camiños, era o xeito 
estirar as pernas. Había fascistas 

El que de una escapa cien años sirve 
yo tras de eso voy tirando 

un auto que nos pasaba 
al momento nos paraba. 
Un arremanqado que allí estaba. 
sin alma ni corazón. 

actu aban pola zona de Sober ; 
a noite vinos vir pola carrete.ira'. 

facía coma a Guardia Civi l: «vis
ar9a y paso corto» . Fun detrás 
s pra escoitar - Ó que talaban. 

n dous: o «alemán» e o «seca»,_ 
uínos deica Millán : alí decatá

-· se e déronme o alto. Eu puxen 
illa en terra e disparéi tres tiros, 
s dispararon un e saíron fuxindo. 
11alemán» meteuse na casa do 
retario o e «Seca» deu a volta . 
Rosende. FÍ.Jn prá casa tranqui

Ao día seguinte o meu pai co-
ntou : «Non sabes o que pasou 
en Millán. Seica lle saíron ao 

lemán» seis ou sete fascistas dos 
Martul» - que eran rivales-. E 
enlle eu : «pis non lle foi o Mar
. non . fun eu : que si cheQan a ser 

con mis setenta v nueve años 
aún vivito y coleando. 
Yo que he escapado de dos 
sin ninQuna intervención 
a no ser que fuera Dios. 
El dieciocho .de aQosto 
cuando trabajando estaba 
me vinieron detener 
las dos v media sonaban. 
Me conducen al cuartel 
creí que me iban preQuntar 
pero lo que yo observé 
fue que me iban fusilar. 
Hasta aquí soy conducido en un turismo 
ahora en un ómnibus hay que montar 
pues es la carQa alQo Qrande 
la que se qu ieren llevar. · 
Ya delante del Ayuntamiento 
aquí también xa tres para montar 
pero estos no sospechaban 
a donde los iban llevar. 
Arranca el coche 
v a la cárcel va parar 
y a mí un QUardia me dice 
que me podía bajar . 
Bajé y a la falcona entré 
aquí también hay tres para 
dos de ellos militares 
y un escribiente. 
De nada les valió protestar 

llevar 

porque al fin tuvieron que marchar. 
Del otro lado de la cárcel 
al¡:¡uien también ha protestado 
pero a los pocos momentos 
todo quedaba callado. 

· Arranca el coche con la car!'.ja 
yo me ponQO a meditar 
v a la una de la noche 
me vinieron a llamar. 
A la puerta un turismo 
espe,rando estaba· 
v al otro lado de la cárcel 
otros dos también montaban. 
Uno de ello~. el más fuerte . . 
a un tal Max se diri¡:¡ió, 
ni corto ni perezoso. 
«es que ahora man'do yo» . . 
Arranca el coche con dirección 
a lo que hoy es estación 
las calles 'de Santia¡:¡o 
desiertas no estaban 
soldados y arremanRados 
se veíari por todos lados. 
En vista del panorama 
y con todo el malestár 
¡qué pelícuia señores 
si s~ pudiera contar! 
Castromil y San Fernando 
atrás lo iba t:lejando. 

· El coche se desliza cuesta abajo 
y al 110,!lar a la e.xplanada 

abre la puerta al momento: 
. «haqan al!'.luna oración». 
El más fuerte de los tres 
ha volvido a protestar. 
«no pierda el tiempo amiquito 
que lo vamos a fusilar» . 
Al bajar. 
delante ·del coche fui parar 
yo sin perder ni un se¡:¡undo 
¡plasl , y doy un salto para tras. 
El remanqado : 
«Uno se va» pim, pam. 
Pero ileso 
había salido Germán. 
Junto a un pino me he sentado 
el tiroteo ya .ha empezado. 
ni un ¡:¡rito. ni un suspiro 
de aquellos dos ha salido. 
Viran los co'ches. 
da la vuelta la dirección 
cuatro focos alumbran 
pero en otra dirección. 
Me levanto para caminar. 

dos tiros más pude ·escuchar. 
·Sobre las· doce serían 
cuando el río Ulla encóntré. 
un bue11 hombre que allf -estaba 
en su barca me pasaba .. 
Las láq·rimas .me acometieron .. 
al ver I~ barca lle¡:¡ar 
pues no tenía dinero 
con que poderla paqar. 
El hpmbre que se da .i;uenta 
a su casa me ha llevado. 
allí los dos mano a mano · 
muchas cosas me ' ha contadq 
y las ropas me ha cambiado. 
Al despeqi~me en el patio 
una varita me dio 
¡quién iba a decir señore~ 
Que con ella me salvó! 
A la caída del sol 

'. sobre la Estrélda pasé 
cuatro arremanRados 
me detienen por indocumentado 
Después de con ellos dialo¡:¡ar 
dos de· las escopetas 
decidiéron!'ie marchar. 

«Daauela asomarse á ventana ·era un peligro» 
to • ¡, 

ción. e·eu nequeime. Cando saía ao Tiñan pasado cinco anos da miña 
patio somente pensaba en fuxir. Es- vida entre a morte. o medo, a perse-
taba arrepentido. .cución e a cárcel. Todo por defen-

Ao fin. pasáronme prá cárcel, der os dereitos que todo traballador 
aquelo foi unha satisfacción pra t{m que ter. · 
min. a pesares que f!Unha habita- x. R. POU-SA 
ción de catro metros estabámos 11 . 
Era o ano corenta. a vida na cárcel 
era moi dura. Pra pasar o tempo. 
pasei a traballar nos talleres; puxé
ronme a facer «polveras» e pulse
ras de fantasía. Aquelo facía que o 
tempo pasara máis axiña Eu non 
pensaba máis que na chegada- dos 
vernes. en que podía ver unhos ins:. 
tes a miña muller . · Así .paso_t,i; 
máis dtm ano. hastra que se cele
brou o xuicio. Aquelo foi unha farsa. 
Acusábanme de comunista e con
denáronme a un ano e un día de pri
sión. Eu xa cumpllra e saín libre. 

En ese momento. mi corazón. 
se llevó un alemón 
pues de ellos me acompañar 
no me pudiera salvar: 
Los otros dos que quedaban 
al cuartel me iban llevar 
y en el medio del camino 
aquí hay que la juqar. 
Con la vara que llevaba 
un palo al foco le daba 
y la suerte 
va estaba echada. 

· El que venía detrás 
can la pistola en la mano 
me dispararon tres · tiros 
dos de ellos me pasaron. 
En un derroche de sani;ire 
Y de ener¡:¡ía 
sobre cien metros 
pude caminar. 
Y un pantano me a¡:¡uardaba 
para poderme salvar 
al caer. a mi mujer 
y dos hijos pude ver. 
Palabras que aún . suenan 
en mis oídos: 
Adiós Germán dunha escapaches 

pero aquí sucumbes» . 
No sé el tiempo que estuve 
metido en aquel pantano 
pero al ponerme de pie 
de todo -me desnudé. 
Después de .habe(observado 
que la san¡:¡re habla cesado. 
vaya ale¡:¡rón 
que he llevado. 
Pr.ovidencia o casualidad 
pero el pantano 
allí mismo está. 
E>e aquí hay que caminar · 
con una pierna de arrstro 
sin poderla leÍt~ntar. 
Al cruzar la carretera 

O Sr. Germán- quere recti~ · 
ficar o . feíto . imputado ao 
mestre JOSE LOPEZ OUINTE
LA, na primeira parte de 
«.ASI SALVE! A VIDA·, na 
que o naso entrevistádo retí
rese a que o mestre mandá
ralle a Guardia Civil pra re
xistrar a casa. Ao parecer, 
agora, despois de tantos 
anos, .. averiguóu,. que non 
era esactamente así. Pola no
sa banda, incluimos esta rec, 
tificación da sua esélusiva 
responsabi lidade. 

· como un perro la pasé 
vaya ocurrencia · que tuve 
que con ella me salvé. · 
A la mañana · temprano 
junto a un río me encontré, 
allí las ropas levaba 
allí las rnpas lavaba 

Cuando me quise calzar 
mil maldiciones eché. 
los zapatos que llevaba 
en mis pies ya no entraban: 
Sobre dos horas ' estuve 
para poderme calzar. 
¡Qué feli ces fueron . 
los que se dejaron matar! 
Río arriba hav .Que caminar 
hasta un.a barca encontrar. 
el chico que 'me ha pasado 
vivía del otro lado: ' 
«Pues no te puedo paqar 
hasta que vuelva. a pasarn . 
A la caída del sol 
por Lalín pude pasar. 
dos paños pude robar 
para tapar las heridas 
'no se fueran a infectar. 
Sobre c ien metros .anduve 
cuando yo siento !'.lritar 
«i ladrón 1. ¡ladrón! 
deja los paños ¡ladrón!». 
Buen apuro me he llevado 
pero por fin me he salvado. 
No hay ba ila.rina e·n el mundo 
que toque las castu(iuelas 
como yo las toqué de noche 
con los dientes y las muelas. 
Por la mañana temprano 
el Faro pude. pasar 
con una taza de ca ldo 
va pude desayunar. 
Son· tres días y tres noches 
sin rumbo ni dirección: 
el veintiuno a la noche 
pude lle!'.lar a Escairón. 
El veinte v dos de mañana 
ya yo me püde enterar 
que se me daba por muerto 
y lo querían o¡;ultar. 
El veinte y cuatro a 'la tarde 
con mi mujer pude e·star 
hay que vestirse de ne¡:¡ro 
y así me pude salv.ar. 
Cinco años he pasado 
sin poder tomar el sol 

.son mi mujer y mis hijos 
los que me daban ,calor. 
Pro si a al!'.luno le interesa 
esta historia conocer 
que ponqa pies al camino, 
pre¡:¡unte a cualq\]ier vecinó,J 
.a ·donde me pu~de ver. 
Germán ' 
LOPEZ ~O~ZALEZ 



AS TRAMPAS 
DAS CAMARAS AGRARIAS 

Asegún o novo proiecto de Lei de Arren
damentos Rústicos, as Cámaras Agrarias 
teñen a facultade de fixar e revisar as ren
das dos contratos, de xeito que a sua deci
sión é obligatoria e executiva, podendo úni
camente, contra ela, recurrir aos tribunais 
que escoitarán, en todo caso, o informe 
emitiido pofas Cámaras. 

A nós, ista nova facultade prác Cámaras 
Agrarias, sacada da manga da Administra
ción, non nos estraña nada por canto que 
s·empre mantivemos que aquelas non eran 
outra causa que o intento do Goberno de 
anular os sindicatos agrarios consolidand,o 
ós privilexiados de sempre (ver a NOSA 
TERRA nº 5; «As Cámaras Agrarias teñen 
trampa»). 

Pro evidentemente, esta competencia 
que vimos de referir, constitúe un ha fla
grante transgresión do Decreto 2 de Xunio · 
do 77 sobre Cámaras Agrarias, ás que de
fine corno órganos de consulta e colabora
ción dos labregos coa Administración a 
traversa do Ministerio de Agricultura.' O 
carácter eminent·emente técnico que se lles 
daba queda roto con iste novo atributo de
cisorio e executivo. 

Decíase no artícufo da A NOSA TERRA 
mencionado, que as Oámaras Agrarias ti
pagarán os labregos a base de derramas e 
mañá, cando saia a Lei de Arrendamentos 
Rústicos, serán árbitros dos seus contratos 
e así van pouco e pouco deica exercer un
has funcións fondamentais no agro galega, 
chegando a preguntarnos e os labregos a 
preguntarse, pra qué sirven os sindicatos: 
labregos. 

XOSE FERNANDEZ ROUPAR 

da «alternativa de poder», pro niste caso 
vida a menos porque sería conformarse 
cunha alternativa de poder a nivel de aldea. 

Nunha lóxica ·coherente coa función que 
o Decreto lles asi·gna ás Cámaras Agrarias, 
a sua rnis·ión nos contratos de Arrendamen
to Róstico sera servir nas cuestións téori
cas, agrari-as e xmídicas, prás que foran so
licitadas pala «Comisión parroquial», elexi
da como árbitro dos contratos de arrenda
mento. Comisión que debería éstar forma
da polos sindicatos agrarios actuantes na 
zona, ou, no seu defecto, por personas ele
xi·das democráticamente palas parroquias 
afectadas. 

Trátase, pois, dun novo emplazamento 
as Comisións Labregas, que debe preoou
parlles e estimulalas pra loitar dentro e 
dende fora das Cámaras co obxeto de dar 
cabo delas, ao menos tal como están esta
bleci1das( e potenciar o sindicato como eixo 
de toda acción labrega, impedindo que a 
Adrninistrac-ión tente darlle cada vez mais 
sentido as Cámaras, que interfiran de cheo 
a actividade dos sindicatos auténticamente 
galegas, democráticos e progresistas. 

Denunciar iste feíto é labor das Comi
siós Labregas, ser tépedos nisto porque 
nalgúns concellos se control·en as Cámaras 
Agrarias, sería cair na trampa, dalgún xeito, 

. . . . . . . ~ ·-· . . . . . . ·. . . . . ' . 

O CASTRO@ E SARGADELOS• 
SON CENTROS QUE MANUFA 
TURAN CERAMICA~ 
GALEGAS E CON I~ DO NO
SO TEMPO.MAIS TAMEN .COLA-
BORANDO CO CE 
FORMAS DE GALICIAO·E O SE
MINARIO DE ES 1 UDIOS . . 1-
· CQS@IMPULSAN E ESPALLAN 
OOLO MUNDO O AR 1 E E O CO-
NECEMENTO DE GALICIA AO;: 
TRAVESO DO MUSEO CARLOS! 
MASIDE E EDICIOS' 00 CASI RO 
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ISDDO '· 
EUSKADI , l 

NINGUEN. 
SE DA POR.VENCIDO 

, · 
• OARSO 

O outono basc6 vai ser políticamente tenso; esto é. · 
polo menos, o que se deduce da qrande cantidade de 
noticias producidas no campo político no curto 
espacio dunha semá: A creación da xunta de apoio a 
Herri Batasuna; ,os retos de ET A (militar) ao PNV pra _ 
que desconvoque a manifestación do 28 e as . 
respostas deste partido tanto · á orqanización armada 
como á esquerda abertzale;. a morte de dous qardas 
civis en Bilbao; a manifestación de case 20 mil -
persoas orqanizada o sábado pasado, por Euskadiko 
Eskerra en Donosti, contra do Decreto-Lei que 
requlará as frecuencias das radios e que arrematará 
coa radiofónia basca: a manifestación doutros tantos 
traballadores en lruña pra evitar o peche da 
importante factoría de Sarrió debido a falla de 
créditos por parte dalqúns bancos ... Son cousas 
dabondo pra que poidan asimilarse no curto espacio 
·dunha semá. E está en vísperas, a campaña en favor e 
en contra da Constitución. 

En calquer caso. o tema da 
semá é o da violencia . ou seña as 
accións de ET A e as convocato
rias e contraconvocatorias da so
nada manifestación do PNV con
tra do terrorismo. 

Dominqo, dous qardas civis 
máis caían mortalmente feridos 
en Bilbao como consecuencia dos 
disparos de metralleta e escopeta 
de caza que deixaron. ademáis 
outros dous feridos de qravedade. 
Cando aínda non se arrematara a 
tensión dos derradeiros funerais 
nos cuarteles das FOP a fiqura 
das viudas petando nos coches 
oficiais volvense repetir. Neste 
senso. os derradeirns funerais e 
pra evitar publicidade a este tipo 

de incidentes. realizáronse na 
maior intimidade. sin sermóns e 
sin periodistas. A par que se si
quen realizando os traslados de 
policías armadas, e mentras ou 
tros. siquen caíndo, volvense 
plantexar en Madrid -¿cómo 
J!On?- o tema dunha rápida pos
ta en marcha da policía basca, 
esta vez vestida de policía provin
cial e dependente das diputa
cións. 

Nada concreto hai, nembar
qantes. encol do tema qué pares
ce preocupar e aqromar en Ma-
drid somentes cando os policías 
ou qardas civis can de dous en 
dous. 

A outro nivel . escomenza a se. 

Txiki Benegas, un PSOE «ministro do interior» no 
con seno· X eral Basco. 

PAISES ·CATALANS . 

perfilar pola sua banda, a cuestión 
que dominará a política basca 

nestes prósimos meses: A elabo
ración do estatuto de autonomía . 
Os cataláns xa elaboraron o seu; 
quédanlles poucas cousas pra re
qularizar unha situación que se 
adiviña vén pra lonqo tras da 
aprobación da Constitución . 

En Euskadi a elaboración. do 
estatuto non se presenta . tan 
sinxela. porque o CGV. que era 
quen debera elaboralo, está enfe
blecido pola puqna entre o PSOE 
e o PNV. que tratan de hexemo
nizar coas suas actividades unha 
incapacidade política que, ao Ion-

. qo. estase amasando nefasta pra 
Euskadi e favorable pra os intere
ses españoles. 

Polo de aqora. ninquén se dá 
por vencido. Nin os parlamenta
rios. nin os estraparlamentarios, 
nin a dereita nin a esquerda . Bon 
outono. 

Industrial catalán 
á Generalitat . 

EMILIO VEIGA 
Manuel Ortínez será «consellern de Gobernación 

da Generalitat de Catalunya , en sustitución . do 
dimitido Frederic Rahola. A crisis aberta no 
«qoberno» catalán tras ·desta dimisión, tal como 
informabamos na crónica da semá pasada. 
desenrolouse con moito bambaneo, tal e como se 
aqardaba. Dada a importancia do carqo, sobor de 
todo a partir de aqora, que cheqaron os primeiros 
traspasos, en materia de Administración Local. 

que. aínda sin comunicado ofi
cial, saiu éste. A NOSA TERRA 
puido saber os términos en que 
quedou o mesmo: ... Acéptase o 
candidato de Tarradellas, ou 
seña . Manuel Ortínez. pero des
pois de que se consulte a todos 
os diputados e senadores; éste. 
era un punto de fricción tamén 
esixido polos socialistas. Ao fi
nal. cúmprese. pero sin que se 
convoque á Asamblea de Parla
mentarios. A consulta faranlla a 
cada «consellern .os parlamen-

tarios do seu partido. Pra luns · 
que vén . xa feitas todas esrns 
consultas. farase pública a deci
sión . na sesión do «Consell Exe
cutiu » que se celebrará ese día; 
e non hai dúbida que será Ortí
nez b «consellern de Goberna
ción . O que aínda non queda 
claro . é a compensación que 
terán os outros partidos por ad
mitir que se desequilibren as 
for:rns. ao introducir outro home 
da UCD no «qoberno» da Gene
ralitat. que. deica aq0ra. reflexa 
os resultados das eleccións do 
1 5 de Xunio. Lembremos que 
Manuel Ortínez é un industrial 
catalán afincado. en Madrid. un 
home qt~e durante o franquismo 
~on estivo na oposición, aqora 
claramente vencellado á UCD , e 
que xoqou un papel importante 
na volta de Tarradellas do esilio. 
sendo o seu anfitrión cando o 
President fixo o primeiro viaxe a 
Madrid. 

Como · adiantei. os rum·ores 
concentráronse no Secretario Xe
ral da Presidencia. Sr. Bricall pero 
éste non aceptou o car'
qo. (Permítome recordar que, 
aseqún describía a semá pasa
da. Bricall é o home forte da Ge
neralitat) . Despois. os rumores 
arnpliáronse a outros candida
tos. pero o President Tarradellas 
descolqouse nunha reunión cos 
«consellers» políticos. que du
rou tres horas co seu candidato. 
MaiJuel Ortínei .. Evidentemente. 
éste non era un home de con
senso. xa que. aínda que é dos 
da confianza de Tarradellas. é 
tamén. do dominio público o seu 
vencellemento á Unión de Cen
tro Democrático, o que vén de 
sequilibrar• as forzas presentes 
no «Consell Executiu». xa que 
Rahola era un home do Presi
dent. pero sin militancia . 

Na «Generalilat» sempre ·consenso. "!ª rua as 

UN HOME DO 

PRESIDENTE 

Nun primeiro momento. os -
socialistas fQron os· que opuxe- ' 
ron rr1áis resistencia á idea. pe
dindo que se curnpriran. sinxela
rnente,. ·os' acordos. ou seña . que 
fora · ~j ~ · home de confianza do 
Presiden( pt!ro non militante. E 
adémais: que. o seu · anomea
mento se vira ratificado polos 
diputados e senadores de Cata
lunya . Pois ben, na prirneira reu
nión de vernes non hbubo acor
do : e luns. mantívose outra. da 

78. as cousas están 



O MUNDO 
Wojtyla como 264 Pontífice romano. Era a primeira vez en 453 anos .que un , 
Papa noh italiano ocupaba a «silla de Pedro». 

A elección do Papa polaco -que co11·3U o nome de Xan Pablo 11- produciuse 
despois do brevísimo paréntesis papal de Xan Pablo 1, elexido pra suceder a 

, Pablo VI. Xan Pablo 1 somentes puido ocupar a Santa Sede durante un mes, 
e morreu a seguir en circunstancias aínda non clarexadas. A .versión oficial 
talaba dun ataque cardíaco, pero a imposibilidade de practicar unha auto:psia 
no cadavre dun Papa fai desta cuestión un misterio xa pra sempre. 

Luns 16 de outono, 111 cardeais da Eirexa Católica eléxiron ao polaco Carol 

;Woityla, 
-un Papa, robot 
• J.J. NAVARRO-LLATZER MOIX . 

Cando o Cónclave elexira ao 
cardenal Al.bino Luciani (Xan 
Pablo 1) pra s,µceder a Pablo 
VI, falouse dun'ha victoria dos 
cardeais conservadores, dun 
paso atrás na aplicación ·das 
conolusións do Concilio Vati
cano 11, dunha influencia en 
medra do Opus Dei na Eirexa, 
etc. Despois, o que pasou foi 
que o Papa Luciani -unha per
sonali<:lade netamente conser
vadora e sin esc':~siva fondura 
intelectual- conqueriu decon
tado certo carisma popular, 
especialmente polo seu sorri
so fotoxéni·co e por unha e.fi
caz campaña de propaganda ao 
re·dor da sua ¡yersoa. 

Ao morrer Luciani, a xerar
quía da Eirexa topou co arduo' 
problema de procurar outro 
home que xunguira as simpa
tías dos cardeais máis influín
tes. E cun'ha aceptación popu
lar imprescindible pra lle vol
ver ao papado o seu prestixio 
mundial. 
ANTI-MARXISTA . 
PERO !COMPROMETIDO .. . 

O ·retrato robot do Papa bus
cado era dunha estraordinaria 
complexidade: conservador en 
materia de fe anque aberto á 
sensi·bilidade popular; anti-mar
xista pero comprometido nos 
problemas sociais e na causa 
dos dereitos humanos; non 
moi partidista de máis pero 
capaz de manter o tradicional 
Intervencionismo vaticano na 
política interior italiana (sem
pre a favor da democracia 
cristiana); aceptable pra os 
cardenais reformistas do cha
mado Terceiro Mundo pero so
lidario coa estructura de po
der que forma a Curia romana 
(.Goberno Central da E(rexa). 
de faciana riid iamente tradi
cionalista ou polo menos mo
derada. E neste contesto che
gou o Cónolave. Do mesmo 
xeito que ;;icontecera á morte 
de Pa'blo VI, os medios de co
municación mundiais baralla
ron unha restra de n.omes de 

cardeais papables entre os que 
non figuraba o polaco Wojtyfa. 
De .feito, había candidatos 
máis viables, como o cardenal 
Conrado Ursi, arcebispo de 
Genoa, · ou o cardenal Salvato
re Papalardo, arcebispo de Pa
lermo. Pero o primeiro apare
cía como conservador de máis 
pra os electores do Terceiro 
Mundo, e o segundo progresis
ta de máis pra os cardeais ita
lianos. 
ccESTRANXEIRO E NOVO» 

Por outra banda, era moi di
fíci!I sospeitar que o Cónclave 
tora rachar agora precisamen
te cunha tradición de máis de 
catro séculas de Papas italia
nos. Ademáis, o cardeal Woj
tyla é notoriamente novo (58 
anos) pra sere Papa, e un Pon
tífic-e "estranxei ro e novo" . era 
escesivo prá capacidade inno
vadora do Vaticano. 

Pero a innovación producia
se, e cáseque todos os obser
vadores indican que se produ
cíu por esclusión . Nun princi
pio, o grupo de cardeais con
servadores [italianos principal
mente) tentou a mesma ma
niobra que lle saíra ben coa 
elección de Xan Pablo 1: pro-

. mocionar un candidato de fas
quía moder'ada, imaxe popular 
e sustrato . c-onservador que 
fara·, ademais, fácilmente ma
nexable como Pontífice. 

Nesta maniobra xogou un 
papel decisivo o cardenal Gio
vanni Benelli, actual arcebispo 
de Fiorenza e antigo secretario 
de Pablo VI. 

BeneHi. un home centralista, 
conservador, autoritario e de 
grande capacidade prá intriga, 
é o que controla a estructura 
do µoder vaticana nos derra
dei ros anos do. pontificado de 
Pablo VI. 

O seu poder en medra, e as 
suas intensas relacións coa 
democracia cristiana italiana e 
co ultra-dereitista líder demó
crata-cristiano alemán Strauss. 
chegaron mesmo a iinquedar a 

outros cardeais que conqueri
ron do doente Pa'b.lo VI o seu 
traslado ·á Diócesis de Fiaren" 
za. 

No último Cónclave. Benelli 
e o seu grupo non tiñan un 
candidato tan claro como o 
cardenal °Luciani, e non deron 
arrecadado votos abando. Cara 
segunda votación, ao que pa
rez, os cardeais chegaron a 
un vieira sin saída. 
PROPOSTA .OOS 
NON ITALIANOS 

Foi entón cando -segundo 
informacións que se filtraron 
nos últimos dí.·s- un grupo 
de cardeais non italianos entre 
os que se contan os arnebis
pos de Madrid e Barce-lona. 
Tarancón e Jubany, varios car
deais norteamericanos, os ho
landeses Suenens· e Wille
brands e o austríaco Koening, 
propuxeron ao polaco Caro! 
Wojtvla como futuro Papa. 

Todo fai creer que o candi
dato «descentralizador» xa 
conqueríu na terceira votación 
do Cónclave un notable núme· 
ro de votos. 

Os cardeais terceiromundis
tas., votárono por·que supoñía 
unha alternativa ao centralis
mo italiano. Os europeos , por
que nodía comprender millar 
os seus problemas que un ho
me da burocracia vaticana, e 
porque Wojtyla é un firme par
tidario de que os bispos parti
cipen máis na dirección da 
Eirexa. 

Finalmente, é moi probable 
que o candidato polaco tamén 
recibira votos dos cardeais 
italianos, que confían no seu 
máis que probable anticomu
nismo e na sua inesperiencia 
na dirección dos asuntos vati
canos, o que lles vai permitir 
controlalo doadamente. 

O resultado de todos estos 
factores é o Papa Xan Pa'blo 11. 
O seu ponHficado dirá cal de 
i;intre eles se arrepón sobre 
dos máis . 

14 / ABOS&iiidLA 

O CHANTAXE DA BOMBA 
DE NEUTRONS 

X. A. GACINO 

Nesa especie de guerra psicolóxM:a que se mantén 
encol das inacabables conversas SAU (prá limitación 
de armas estratéxicas dos dous iccgrandes»), xurde 
agora outravol·ta o tema da bomba de neutróns, coa 
que Estados Uinitdos volve ameazar ao mundo pra a1Tin
car concesións da Unión Soviética, que, pola sua ban· 
da, tén a reserva do SS-20, un missil ·tnte·rcontinental. 

rEn abril deste ano, tamén arredor do tema das 
conversas SAil T, ' o presidente Carter decidí u aplazar 
indefinidamente a fabricación da bomba de neutróns, 
no que se presentaba como un xesto de boa vontade, 
pra avantar nas . .famosas conversas e obrigar, dalgún 
xeito .• aos sovi•éticos a f~cer un xesto seme'llante. Na
que! momento, a medida arrincou fortes protestas nos 
sectores «falcons» de Norteamérica e da OTAN , polo 
que consi·deraban unha febleza do presidente perante 
o "peligro soviético». Agora que o presidente autorJ
zou a reanudación de determinados eiementos básicos 
prá fabricación da bomba de neutróns, algúns dos 
países europeos integrados na OTAN espresaron as 
suas reservas perante a fabricación da citada b-omba, 
e un deles, Holanda, manifesta a sua clara oposición 
a tal fabricación. En xeral, os europeos consideran que 
a bomba de neutróns de'be utilizarse como argumento 
de presión frente aos sovi'éticos , pero sin pasar de 
ahí, sin acometer un ofan serio de fabricación que r>s 
soviéticos puideran considerar unha provocación e que 
redundaría decantado nun aumento da tensión en 
Europa, que estes países estiman sería regresivo, des
pois de ter conquerido un certo «Status quon nas re
lacións, e que tería unha repercusión inmediata nas 
laboriosas sesións da Conferencia Europea de Segu
ridade. 

A bomba de neutróns, por outra banda, tén un cer
to senso de refinamento inhumano na escalada de ar
mamentos. O seµ carácter de bomba •limpa•, que 
mantén a integridade das instalacións e dos edificios, 
CIO tempo que mata á xente, pon de manifesto un 
desprecio refinado contra da vida humana, como unha 
especie de sino monstruoso da verdadeira significa
ción do sistema social que pretende defender. 

No manexo da ameaza da bomba de neutróns, hai, 
xa que lago, unha especie de xogo coa vida humana. 
supeditada, neste caso, a toda unha serie de intreses, 
que van dende os puramente estratéxico-militares, pos .. 
tos no primeiro plano. deica os intereses da industria 
de armamento, que está condicionando toda actuación 
internaciona1l do imperialismo norteamericano, na me
dida que a devandita industria forma a base esencial 
da economía da primeira ootencia imperialista do mun
do . As continuas referencias aos avances armamentis
tas sovi·éticos -feítos dende determinados medios de 
comunicación· ou por determinados altos xefes milita
res do Pentágono- convírtense así nun'ha especie de 
chantaxe á opinión pública, pra q11e non se poña en 
cust.ión a necesidade de manter unha indus.tria, que 
é, por outra parte, a principal resoonsable da inesta
bilidade crónica da economía norteamericana; e esto 
hastra o punto de que escomenzan a producirse. voces 
do propio «establis·hment,, que falan da necesidade de 
modificar o papel básico da industria armamentista, 
perante o peligro do afondamento xera:l do sistema 
cando non queden medios pra taponar as crisis pe
riódicas . 

. Está, por outra parte, o xogo particular do presi· 
dente Carter, que, coa creación destas incertezas en
col do tema da bomba de neutróns, pode logo super
valorar os resultados das conversas sobre o tema 
SALT -que o secretario de Estado, ,Cyrus Vanee, terá 
realizadas cando este comentario vexa a luz-, ou xus
tificar un .posible fracaso, todo elo en función, ade
mais, das necesidades electorais do Partido Demócra
ta perante os comicios lexisolativos do p·róxi1110 mes 
de Santos .· 

Hai. xa que logo, todo un entramado de intreses 
espúreos arredor do tema da seguridade e a paz in
ternacionais, que afecta a todo o mundo, pero que se 
resolve en función deses intreses particulares que, 
nun mo.mento determinado, poden poñernos a todos 
en pe ligro. 
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o· pasado día oito escomenzoqse ,a _época d@ _c:;aza .. 
Saíron moitás caza_dores. pero.~>éo-m.·a ~empre, os ricos 
viñeron cos cinto~ cheos e os' probres· non puider~'n 
tirar un tiro. E a caza de 'deporte xa non tén nada, pero 
cada vez máis v.aise afianzando como un qran neqocio 
e move máis de vintecinco millóns de pesetas no 
Estadó 'españo'L Praticada no.!Jtro tempo polos homes 
po -car:n.po,, ~oxe es~á monopolizada poi a ol'iq-arctuía ou 
pola rede caciquil" que fundaron os cout'os ·e ns 

· administran pra o seu · b-enefjdo. _ . 

Na· hosa ·nación non· 
· abondari o·s coutos parti
culares, aunque , al~ún 
hai. pero hós derradeiros 

' tempos creáronse a nivel 
de axuntamentos socie
dades de cazadores co 
seµ correspondente coµ.
to, ·rexentadas polos caci- · 
ques das vilas. 

de é ICONA ~ Establece ás 
épocas de veda, o diñeiro 
a paqar poías líe-encías, a 

, sua concesión, etc . . E fai 
.todo esto a voleo sin ollar 
a realidade de cada sitio 
nin facer uns estúaos 
axeitados. 

O problema sique es
tando entre os que _poden 
e non poden; os que o 
teñen todo e os que non 

· teñen nada. -Mentras .os 
primeiros sequirán 

FOCHA COMUN 

cazando, a. xente do pobo 
ao seqündo dorninqo de 
aberta, a veda tornará a 

colqar a escopeta espe
rando ao sequndo domin
qo de outo~o. no que ·vol- .· 

'. A :ROSA TDltA I ·1 5 

verá sair «a ver qué pa
sa». 

, PUCHEIRO 

Alqúns socios opinan 
que é a única maneira de 
que a caza non desapa
reza (anque me parece 
un pouco tarde). e de 
conquerir que_ non veñan 
foráneos cazar aos nosos 
terreas. · ENCOL DOS ESPACIOS 

Pola contra, · os ve
ciños coidan que nin
quén 'lles· pode -prohi_bir 

NATURAIS ·(e> 11) . 
cazar nos seus terreos, Comentábamos noutro número o 1 Conqres·o sobór de . 
por máis que non señan Espacios Naturais celebrado en Daimiel neste vré;m; e 
socios da sociedade en resumindo as conclusións máis importantes fóro.n o 
custión, e prote~tan, _ade.: recbnocemento de que hoxendía a lexislación ad'icada 
mais, polos manexos que a protexer o medio, lonxe de conquerir ta·I p·ropó?ito. 
se fan nas mesmas, . xa moitas veces favorece a especulación e deqradación 
que nunca se sabe pnde do territorio; a. inesístencia d~ orqanismo oficial 
van parar as .cuotas dos niriqún que na práctica se adique a defender a ' 
socios" as~ como polos natureza, coa consecuencia de que o problema de 
envel~ñamentos irracio- c9nservación e defensa do medio, lonxe de 

tección especial prá Ría de 
Ponteceso-Corme- Laxe polo seu 
interés natural polo Grupo ·Ornito
lóxico Galeqo da que, deica hpxe, 
nada se soupo. Falouse tamén da 
utilización dos términos «Conser
vación». «Protección», «Desarro
llo aqrario» e outros, aplicados 
pola Administración pra anomear 

valor bioláxieo ou cultural que ta
les zonas poseen. por exemplo a 
laqoa de Antela, desecada 'e so
rnente ,aproveitada moi parcial
mente. e a laqoa de Cosi:ieito, re
poboada con p inos, cu ia produc
c ión económica é p rácticamente 
nu la. 

orqanism os ou institutos cui as ac- En ~anto a «Zona;s montaño-
tividades contribúen á ·ciewada- sas)> . . .indicouse que .é necesario 
ción da naturaleza. esquencer a idea das zonas de 

montaña como medios host il1es 

nais QUJ~ fan ou poi~ ma- · s9lucionarse faise máis aquilloante. Ós vintetanto.s 
neira · de._ repoboar. nos . qrupos alí representados tra~uíán exemplos concretos 
poucos 51 iOS' ' donde se e probas ·desta situación. · 
lles ocurriu faceló, xa qu·e 

No sequndo dos debates. en que deben colonizat'se, urbaniz;án-
col da «Protección ofic ial», así. doas. e o moyement,o ecoloxi.sta 
entre r.omillas. volveuse insistir na sa liento u_ a valor.dos métodos, na-
descórdinación e falla de opera-· . tura is de esistencia dos habi1t.an-

Cecais que fora comenente si-
ca ndo cheíla a tempada nalar alqunhas das conclusións 

seQuinte de caza. de tó- que se sacaron baixo do lema 

dos os animais que se «Lexislación e Natureza», que 
son perfectamente visibles na 

ceibarán xa non queda : nosa Terra. pois o caos lexislativo 

nin un t,res por c~n. actual e11 cuestións do medio de
riva da enorme dispersión de 

A caza ~én unha ·Fede-· cornpetenci.as entre unba chea de 

ración Española coas _departamentos da Administración 

suas «SUCUrsai.S» COS · española. (debe haber alqo a~í 
~ coma catorce departamentos m1-

se U s presupostos que nisteriais que teflen competencia 

non saben' onde van pa- · no medio ambi·ente) e claro, can-
P, •' · · do ·non autoriza un ha chapuza 1 n-

ra r. .ero quen· nxe verda- dustria é Obras Públicas ou a Co-

· · deiramenté esta·· activida- . mandancié_'I d~ M.ariná ou calquer 

sute ca 
• 1 

. e· ·. MATERIAL TECNICO 
·· . ' DE" DIBUXO-
• · REPRODUCCION 
. . · DE PLANOS 
e FOTOCOPIAS 

·s.a.aiiaao de ·. Chile, 26, baixo . 
Teléfónos 599639 / · 599972 
SANTIAGO 

tividaqe da Admin)straeión , ' tes destes luqáires,, cont .a .a m:i-
outro quen o fai. e así. tanto nos deixando campo aberto a especu- l·ización consumista que imp 1hiica 
urbanizan unha zona de dominio lacións de particulares. que moi- estacións de esquí. proliferac ión 
público. coma rouban area impu - tas veces utilizan a polít,iGa de · d.é· ur"[:>é!nizacións «p'rn ;ri cos» ou a 
nemente ou instalan ,unha indus- «feitos consumados», e no cuar- parcelazación de reductos de inte-
tria destructiva onde lles peta. ·E to . encol de «Zonas húmedas y rés na tural pra que somente. uns 
notorio que haxa determinados' costeras» (onde a Sociedade qa- poucos os disfroiten. ou o. neqoc'io 
aspectos do· entorno que sofren a leqa presente deu unha vi.sión qlo- cos va lores natura is que, en reaH
requlación de normativas diferen- ba l dos nos'os problemas) viuse a dade lle pertenecen á toda a co
tes e contrad ictorias entre sí, que necesidade r\on xa de preservar munidade -¿non virori Vds . .. ese 
aínda se ven favorecidas e poten- ·determinados . reductos de vida anuncio de apartamentos en Pena 
ciadas po i a . ineficacia da Lei de salvaxe. senón de proceder a Trevinc_a. onde lle ofrecen «un 

. Espacios Protexidos. que está fei- . unha debida Órdenación do _terri- bo'sque de · teios, ·único en ·Euro-
ta -con criterios non. admitidos in - torio. Xa que do medio húmedo pa» ?-}. que impl iC'1 repoboa~ 
ter.nacionalmente. e de cu ia inefi- estamos. a falar. estudiárorise as· cións forestais «rentables» a b.ase 
cacia ternos constancia por unha desecacións con fihs aqrícolas. de pinos e arcoli tos, competic (óns 
solicitude presentada hai xa c-atro cuio rendemento a lon!'.JO plazp de motos e autos todo-terreno? 
anos pra acada r 'un réxime de pro- non compensa por ser meirando o PATIAO 

MECANICA DO AUTOMOVIL 
MOLINO . 47 / VERDUN 

BARCELONA 
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OSNENOS 
ABANDONADOS 

MARIA T•R••A COND ... PUMPllQO 

Cecais un dos problemas máis tristes da nenez; é o se~ 

'.abandono. orixen e semente en grande parte da' delin
;cuencia: e decimos abandono. faland.o tanto do total (di
'ses nenos que crecen $en familia. sen amor. desarraiga
aos e que atópa_sen en orfanatos «de cafidade». faltos de 
todó medio, e rexidos . xeralmente por criterios ·alonxados 
de toda ídea pedag6xTca) como do abandono parcíal.- do 

· neno que vive sí, coa sua familia. pero sin educación na 
rúa, ad0prendendo. ·cando non sendo obligado. os peque
nos roubos. a mendicidade. a violencia. os ataques contra 

·as muller'es, etc. Si é c~rto que tales situacións teÍien 
rnoitas razóns. den de a·faíla de escolas, da falta do ensi-

. ·i no obligatorio. de intituciós de guarda pensadas pra os 
.nenos. deica a imposibiltdade de preocuparse dos tillos 
· dos pais que-1:~ñen que traballar todo o día. dos pais que 
non poideron decidir si pbdian e querían ter ese neno, e 

· agora ~on se sinten responsables diL pasando por todos 
aqueles pra os que ter un trllo foi un incidente na vida. e 

· agora. pode ser un ha fpnte de ingresos; o que queda-moi 
·= craro ·é que sempre é o neno o que panda coas conse
. cuencias. e que a lei ten que protexelo e contemplar istes 
t casos; por iso irnos pasar reviste as normas íe!')aís. e mí~ 
rar si son ou non suficientes. 

En canto ao qüe podemos chamar abandono real. o ' 
.Código Penal° distingue entre o simple e o agravado. O 
primeiro dase cando unha persona abandona a un neno 

···· menor de sete anos. que ten baixo a sua gar~; podemos 
decir que os Tribunais castigan con penas de ha;;ta seis 
,meses. por deixar desamparado o nenQ. e así. por exem-
' plo. ven iste delito. no caso dunha nai. que deixa ao seu 
lillo en mans dun ttesconocido. sin preocüparse. de quen · 
é. como vive. si ten du non medios pra mantelo neno, 
etc .. e non o ve por exemplo no caso. doutra nai, que 
deixa o neno nun portal. e quédase perto observando dei
ca que co.mproba que o recollen, entendendo que conti
núa.n c;>s cuidados e a protección dQ. heno. O que parece 
moi duro. sen dubida é o límite dos sete ahos. como si a 
partir desa edade, un nen<;> .fora xa capaz de coidars~ por 
si mesmo; nese senso. a meirande parte das 'lexislaciós 
son moito .máis xenerosas cos neno~ . dend.e log~. 

Fálase, doutra banda, de abandono agravado. en dous 
supostos: o que é seguido da morte do neno, e o que pon 
en peligro a sua vida. No primeiro suposto. a morte do 
neno non debe ser querida pola persoa que o abando.na. 
pois· nese caso sería un parricidio. infanticidio ou asesina- ' 
to. asequn os casos; trátase de que ainda que non a que- ' 
re, se dea a morte do neno. cousa que debeu prever. can- · 
do o deixou sin coidados nin atención. nun lugar ou en . 

da 'Mrr& uabalJada 

O PAPEL DOS 

SEMINARIOS 
Sra. Oirectora de •A NOSA 

TERiRA• 
Teño .Udo no núm. 34 (dó 20 

ao 26 . de outono) do periódico 
que vostede dirixe, o artigo 
adicado ao papel que cumpll
ron os Seminarios, •Este neno 
iba pra cura•, e quera declríle 
que estou plenamente dacordo 
coa anal·ise que se fai desta 
institución tan vencellada á 
nosa na que, como ben se de
cía aU: no mundo rural, ser 
cura era o máis que se podía 
ser, era mandar unha parro
quia•. Pois ben, con todo, a 
mln paréceme que -na derra· 
delra parte o artigo adoece 
dunha deta·l.lada analise do qu~ 
é hoxe o Seminario, xa que 
esta instución, anque a trancas 
e barrancas, ainda pervive. 

Estudiei no Seminario Mayor 
de Santiago de Compostela 
deica o ano 76 no que se me 

.-aconsellou», debido á miña 
ideoloxía nacionailista, •probar · 
otros caminos para mi voca
ción .. ; a verdade é que a m'ín 
o que· máis me movia, naquel 
intre, a ··ser cura eran as posi
bi.Ji'dades de traballo que me 
ofrecía unha parroquia, traba
llo de concientización da xen· 

. te, de formación, de poderlle 
esplicar unha ~erie de cousas 
á xente, que por aquel ent611, 
non habf a outro xeito de fa ce
lo debido a si!uación política 
que nos tocaba de vivir. Oes
te xelto chegamos, uns can
tos amigos e eu, tamén intere
sados en rachar co concellto 
de cura tradicional, a formar 
un grupiño de. reflexión e tra
ba'llo baseadó nos anáUses 
reals da sociedade na que vi
víamos, na sociedade gal·ega. 

As nasas análises partían das 
refilexións teolóxicas e socio
·lóxicas da chamada • Téoloxía 
da Liberación•. latinoamericán 
e chegaban dei~a a aplicación · 
concreta á nosa sociedade aa· 
'ª"ª· o oue en termos teolóxi-

\) 

condició~ que poideran ocasionarlle a morte; e si se de
ran estas ·condicións. pero non chegara o nano a morrer. 
estaríamos no segundo suposto do abandono agravado: 
o que pciri::~m peligro a vida do neno. Os Tribunais (pra 
que miremos as diferencias) consideraron infanticidio o 
caso dunha muller que deixou ao seu fillo recén nacido 
cunha hemorraxia no cordón umbilical. que morreu de
sanqrado; é considerou que era abandono. o caso dunha 
nai que deixou o tillo recen nacido san abandonado. é iste 
morreu de frio. Outro tipo de abandono, é o· que se· califi
ca como abandono de familia. referindose o Código Penal 
aos que deixaran d.e cumplir--poidendo facelo--os seus 
deberes legais de asislencia propios da patria potestade 
(alimento. vivenda. vestido. educación. etc.) cando tora 
ou ben por ter abandonado sen xustiflcación (npn cando 
ten que viaxar ou emigrar. ou porque estañan nun hospi
tal ou cousas semellantes) o .domicilio familiar. ou ben 
cando o abandono se deba a unha . «conducta desordena
da» dos pais: nistes casos pódese castigar os pais con 
penas de hasta seis-meses e tamén quitarlles a patria po
testade. 

Con penas de hasta un mes ~e prisión. podense -casti
qar outras conductas que podemos considerar tamén 
como abandonos. tal e como ao escomenzar falébamos: 
os pais dos menores.de 16 anos qLe. polo seu descuido e. 
abandono, se embbrrachE!n; os que se fagan acompañar 
de menores pra mendigar e os pais dos menores a que
nes se atope mendis¡ando ou durmindo pola rúa ; os país 
que non dean os seus fillos a educación que os seus me
dios lle permitan. e os que desobedeceran o referente ao 
ensino obligatorio; os que permitiran os menores de 1 á 
anos a- entrada en salas de festa ou de baile e os que ~les 
vendaran bebidas alcohólicas. son alguns dos. casos QU8 
contempla o CódiQo. 

Pra rematar. cecais debiamos decatarnos· de que al
quns dos.casos máis graves dos que falamos. retírense ao 
abandono dos fillos pol~s nais: pare sen poflernos en plan 
novela radiofónica. sabemos todos que unha nai non 
abandona ao seu filio si non ten detrás unha sociedade 
que lle fai a vida imposible por ser solteira. que non lle fa
cilita trabaUo. luQar onde Qardar o neno. onde dar a luz: 
axuda pra reorQanizar a sua vida; mulleres en moitos ca
sos. presionadas polos seus maridos que·non poden man
ter máis fillos ; mulleres en calquera caso. que non tiveron 
posibilidades de evitar ese filio que· non querlan ou non 
podían ter. Moitas veces hai nenos abandonados, porque 
hai mulleres abandonadas. 

cos se chama •Encamación. da de Parroquias•, a pasares da 
· Eirexa no m_e_dio humán•.. _ oposición da xerarqufa ecle-

progresistas, que levou a que 
algúns fosemos .expurgados• 
e outros a ter que acatar •las 
órdenes y obedecer al obispo•. Pra todo esto contabamos 

ali dentro, no centro de estu
dios, con algún que outro pro
fesor •galegulsta• que nos 
aooiaron e axudaron no traba
llo de clarrficaclón tdeolóxlca; 
e así acadarnos lanzar unha re
vista Interna que serfa como o 
n.oso órgano de ~spreslón e 
comunicación, .t 1 d u á base· a 
.. candea•, editada en . galego, 
que· recollía, ou pretendía re-· 
coller, no seu proiecto inicial, 
as aportaclóns de todos os ·se
minaristas de Gallcla; tanto na 
nasa terra como · ~a emigra
ción, xa que a emigración ·fa. 
mén nos afectaba a nós. A vi
da desta revista foi moi corta 
~soio saíron a luz 3 núme'· 
ros- pero si productiba, xa
que contribuiu a decantar as

1 

posicións. Este movlmento alf 
montado entróu rápidamente_ 
en ·contacto con outros grupos 
de cristiáns progresistas e -na
cionalist8S', que a traverso do 
que se chamaban • Coloqul~s 

siástica e dos sectores máts 
re&cclonarlos da Elrexa -léa
se Oous Del.- adlcabase a fa
cer unha laboura de traballo f · 

clarlflcaclón ldeolóxloá· antr& 
os crlstlé:ns de •boa· fe• de 
grande lmnortancla. Destas 
xuntanzas sallron moltos na
cionalistas hOxe comprometl~ 
dos na lolta "'Ola nosa 11~
ción ~clonal, e no fondo nos, 
o que tencionabamos era aso. 
Pro como sernpre a reacción 
da Xerarqufa aclesléstlca non 
se flxo esnerar, ta.nto dentro 
do seminario com~ fora: den
tro escomer:tzouse por •ver 
mal• ese tloó de xuntanzas, 
• son ~ente ál margen de la 
Jerarouía · '' del obispo•. tora, 
os Intentos de . abortar tales. 
xuntanzas eran cada .vez rnéts 
telmQ~as. · 

Con todo esto chegouse, 
dentro · do seminario, • · montar 
unha campaña por parte do 
centro de formación, contra to
dos nós e. contra os profesores 
) 

Unha das nosas alternativas 
máls concretas era a Instau
ración do centro de •Estudios 
Flfosóflco-teolóxlco de Gallcla• 
co que consegulrfamos evitar 
a emigración dos nosos semi
naristas. Hoxe nlnQ"1nha destas 
causas se acadóu, e o semi
nario fice reducto duns cantos 
do Opus e dalgun·ha xente con 

.boa vontade, pro sen olarlflca
clón a este respecto; Pra nós 
atopamos c;>utro xelto máls vla- , 
ble de facer realidade as na
sas lnquedanzas de liberación 
da nosa terra por outra banda. 

O .aue queda claro é que a 
Elrexa $lgue servindo a unhos 
lnteree.es !'TIOI distintos aos 
que preducóu Cristo no Evan
xelío, a Elresa dos probas, dos 
oprimidos, dos perseguidos. 
ainrl~ , non chegóu,. .. 
· Sen méls de~pidese atenta
mente •. 

Seudos nacionalistas. 
X. A. P. f. 
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A ARtE{ E ·os .XEITOS 1 

OS GRANDES 
RETAáOS DO 

· B~RROCO GALEGO 
Nos séculos XVII e XVIII. é a 

eirexa quen, ao traveso dos ca
bildos catedralicios e dos gran
des mosteiros. desenvolve en 
Galicia unha abondosa e' impor
tante actividad económica. As 
grandes posesións, os cobros de 
foros; os privilexios dados á ei
rexa pola corte dos Borbóns e 
dos Austrias, serán a raíz da que 
aqromará o rexurdir artístico e 
literaric. 

As catedrais. os mosteiros. as 
eirexas ou cativas ermidas, as 
máis delas de vellas cimenta
cións románicas ou mendican
tes. refaranse ou restauranse 
polo mandado dos bispos, arce
bispos ou abades. Ó artista ato
pará acobillo e libertade espresi
va na eirexa. aínda que Roma 
seña un modelo a seguir. De to
dos xeitos, os mestres de obras 
engaden aos seus t'raballos 
unha personalidade, unha iden
tidade que amosa ao Barroco 
Galeqo como algo enxebremer'Í
te xenuino, galega e universal. 

Nos húmidos ábsides romá
nicos ou nos novos templos do 
barroco, constrúense en madei
ra de castiñeiro ou de carballo 
os grandes e retortas retabos. 

Ao artista péqa
selle á sua obra unha boa miqa
lla do entorno. a arte vai parella 
coa natureza. hai un fondo ven
cellamento antre o artificial e o 
natural . a identidade do artista 
denúnciase: Galicia. 

Compostela será o centro do 

:ñdandO a tetra 
A VISITA 
A COSPEITO 

No setembro pasado este 
servidor foi a Cospeito. Aínda 
que coñocía reqularmente o 
éoncello. nunca estivera na al
dea de Cospeito. antiga capital 
do municipio deica que o leva
ron prá Feira do Monte. A Feira 
do Monte é hoxe unha vila moi 
sofisticada . Seméllase a tódalas 
viliñas que tiveron un certo de
senrolo urbanístico dende a 
guerra civil ós nosos días. De
rrubaron os castiñeiros que 
arrodeaban a capela da Virxe do 
Monte e cubriron todo de al
quitrán . O novo campo da feira 
é un lugar aséptico e sin ningun
ha qracia , do que é natural que 
fuxa a xente . E todo así . 

O caso é que me convidou a 
ir a Cospeito o meu amigo Ma
nu,el Carlos Castiñeira . E aló fun . 

. 'idioma o . 
OS SONIDOS DO 
NOSO IDIOMA 

No número 33 de A NOSA 
TER'RA aparecía unha repor
taxe. fundamentalmente gráfica. 
sobre un dos labores máis im 
portantes no campo e tamén no 
mar no noso país. Trátase da 
CEI FA. l.mha das palabras ára
bes do noso idioma e que cobre 
varias faenas. No campo é sinó
nimo de .SEGA ou SEITUR.A e 

. designa asimesmo _:_amais do 
traballp concreto__:_ o tempo en 
que se fai. No' m_ar reférese 
--como _mostraban as fotocira ~ 
fías- á operación de . recolleita· 
do be-rberecho ou outra especie 
calquera ou á pesca co «xeito» 
ou outros aparellos: a ceifa da 

renacer artístico. O coengo 
Veqa e Verduqo, bó conocedor 
das modas italianas. é o que en
ceta as obras de reestructura , 
ción na Catedral compostelana. 
dirixindo personalmente todos 
os traballos. O altar do tempo 
do Apóstol vai ser o mi,olo dun 
milleiro d~ polémicas. Ou.érese 
tomar corr10 modelo exemplar o 
bé]ldaquino de San Pedro de Ro-· 
ma, coas suas columnas salo
mónicas, potentes e reibiricadas. 
das que penduras os acios. a fo- 1 

llaxe da vide. O mestre Dornin-
- qo de Andra'de toma en herdo 

os traballos .do altar. composte
lano, e sique deica rematar a 
obra alá polo 1700. O traballo 
do artista é alqo que acolle ao 
mestre constructor, aos carpin-
teiros e aos laminadores que -
aplicaban os paneles de ouro 
nos traballos da madeira. Os 
acios. os racimos de froitas, 
serán como a firma de Andrade. 

Fernando de Casas Novoa. o · 
qrande mestre do Obradoiro. si
que con ista teima . co herdo da 
escola de Vega e Verduqo, coa 
de Andrade. Con il traballa Mi
quel Romai; a obra deste óllase 
~a capeliña da Pilarica da Cate
dral de Santiago, onde as curvas 
e contracurvas, os cadrados e os 
circos xogan a facer xeometrías 
no marbre e na pedra. San Mar
tiño Pinario. o camarín da Virxe 
dos Olios Grandes de Luqo. son 
traballos de Andrade e do reta 
boista Romai ; niles as colum
nas, os ocos. espirais douradas, 
mistúranse coas esculturas de 
.santos, de anxos ou bispos sos
tidos por capiteles froleados ou 

Manuel Carlos Castiñeira é Peri
to Agrícola titulado. lanza! como 
unha abidueira. coa barba loira e 
rizada come a do imperanté
Carlos Mano -como dín os de 
Redemuiños. no axuntamento 
de Ouintela de Leirado por te
rras de Celanova- e tén os 
olios azúes como. ó ben visto, 
os tiñan os celtas. Manuel Car
los é filio único e seus pais, que 
aínda son novos, pois _non che
qan ós cincuenta anos. estrena
ban casa . Pese a que xa fixeran· 
o albaroque. fun ver a obra nova 
e quedei ben r.iustoso por certo. 
Principalmente da coc1ña : unha 
bilbaina de ferro . posta ó medio. 
con mesas de mármol ó redor. _ 
Debe ciar qusto pasar o i~verno 
nesta cociña . ollando nevar e 
ser:itindó O\,Jlar ó vento pola pra
nura . 

O amigo Manuel Carlos Cas
tiñeira e servidor saímos .de 

a €.ella ....... 
sardiña. por exemplo CEIFA ten 
tarnén un sentido figurado: 1.,rn 
grande estrago, unha mortanda'
de.. Na transcripción da pala
bra. os xornalistas identificaron 
o - -s-- de «ceifa» (dita oo se
seo propio da comarca. Noia) co • 
- -x-- de palabras corno «xan
tarn ou «xuqo». A sua ignoran
cia do termo e a de~preocupa
ción por averiquaren se a repro
ducción do mesmo era a correc
ta esplican -que non xustifi
can-· a aparición dese estraño 
« xeifa » ao longo de tóda a re
p0rta~e . -

en tornelas . pausando como es
tasiados cara ao ceo. No remate 
dos grandes retabos. ponse o 
santo- da devoción popular, cá-
seque sempre un dos dous san
tos cabaleims, o matamouros 
ou o San . Martiño esgaz~hdo a 

capa cos pobres. 
Simón Rodrír.iuez. outro mes

tre do bar-roco r.ialer.io. perfec
ciona o estilo. a xeometría. o pi
tar.iorismo do cadrado. da esfe
ra . dos equ.ilibrios e dos ritmos: 
fai das suas obras auténticos 
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traballos de marq-uetería. facha- l 
das telóns de !"jranito. retabos 
como o da Capela da U niversi
dade en Compostela. O «Barro
co de placas» será unha- c·rea
ción auténticamente galega·-. 
compostelana, que non --tén pa
rellas en ninqures. Pol¡:i outra 
banc;la, a nacente Academia de 
San Fernando da que se nomea 
director de escultura ao Noies 
Felipe de Castro escomenza a· 
sua activ.idáde. Foi daquela can'" 
do as diretrices da arte galegas 
quedaron capadas.· Madrid mer
caría as modas e os xeitos de fa
cer . Pero nas ermidas das al
deas. ao pé dos castros. nos lu
qares de romería, sempre o úni
co modelo será Compostela . A 
calidade do barroco perderá en 
enfeites e demostracións de 
carpintería. pero ganará na poli
cromía. no endominqamento 
dos santos. colorados como far
tos e cheos, as meixelas b.erme
llas. o báqoo caído ... os san.tiñas 
da aldea ·dan un aquelo de con
fianza coma se foran da casa. 

os· ouros ao non habel'Os: tro
ca nse en pinturas brancas, 
roxas. - marelas, azules ou en 

. purpurinas de baril composición 
cromática . Nin tan xiquer sabe
remos aprec iar a nosa arte si 
nos deixamo.s levar por canons, ., 
estétic;:as alleas · dadas polo pa
ternalismo académico. Moitos 
retabas barrocos de aldeci po- . 
dreceron ou reqaláronselle ao 
anticuario, tro<;$FQnse hoxendia 
por despersoalizantes e estiliza
dos santos, que máis somellan 
pasa-modelos que outra cous-a . 

M. HOICTAS VltANOVA 
Lu-¡:¡o nun auto de dous cabalos. - .mente o arte de arar ._ Teño dito 
HP. que npn eran cabalos da que os sucos dá Terra Chá son 

abriqo do Montei da Pena está o 
pazo dos da Barreira. hoxe· un 

qrea pois xa non se usan pra es
tes mesteres. Pasamos por Ou
teiro de Rei . cruzamos o Miño e 
loqo o -Y:ámboqa. por xunto a 
casa de Xan o Muiñeiro. Veirea
mos a parroquia de Pino da que 
habería moito que falar. ~heqa
mos a Cospeito a hora de xan
tar. Despóis dun xantar ben 
competente demos-· unha - volta 
pola parroquia . Falamos da .Feli
sa . E tamén dos amiqos Xosefá 
e Serafín Díaz Castro que levan 
moitos anos en Barcelona. onde 
son coñocidos por «Cospeito» . 
Quedamos como papás ademi
rando os sucos anchos como 
ríos. fondos e ben dereitos. En 
ninqunha parte de Galicia se ara 
tan ben. tan fondo e tan ancho 
como na Terra Chá . E un conso
la e unha l~dicia o comprobar 
aue aínda non se perc;leu total-

Nas consoantes. o sonido 
«xe» é preci'samente un (xunto 
con «n» _de unha. alqunha, nin
qunha ... ) dos distintivos do 
noso idioma frente ao español. e 
da sua pronuncia correcta de~ 
pende. entre outras causas. o 
dominio da nosa linqua. Tamén 

. é moi importante termo? en 
conta reflexar adecuadamente 
ná 1 fala o timbre das nosa.s 
vocais : alén do a, do i e do u. 
ternos un e abert~ e un ·, e 
pechado.un o abertoe un 
o pechado. Dispoñemos. 
pois. de sete vocais con varia
ción de timbre no e e máis no 
o.E moi importante marcarrnos 
esta diferencia. porql..(e ela ,dá 
conta de siqnificacións diferen-

' ' ' 

unha x~ometría . sotil , xentil. 
humán e namorada. Tamén oll·a

. mos os chantados. dereitos 
como fíos. contrastando o gris 
escur9 das- laxes co verde dos 
prados .e das carballeiras ou coa 
cór moura das cortiñas. 

Cospeito é unha _aldea éspa
llada. sin un núcleo de poboa
ción . Está abrigada do norgés 
polo Monte da Pena, onde Roi 
López de Aguiar ou da Pena. no 
século XV. erqueu unha forta
leza . O día , en que chegou a ter 
trinta homes dacabalo, matáro
no, ser.iún conta Vasco da Pon
.te, que tamén nos dí que, a ver
dade ben sabida. é que n,on tiña 
pra manter a tres escudeiros. Os -
restos da fortaleza que erqueu 
Roí López de Agui<ir ou da Pena 
servlron pra cimentar unha es
trada. aínda hai poucos anos. O 

tanto descoidado. A fam ilia da 
Barreirá -que castel_anizou o 
seu apelido pois en doéumentos 
do século XVIII lése «da Barrei
ra» e non ·«de la Barrera» como 
firman ar.iora- era dona de . 
r.irandes prgpiedades en toda a 
Terra Chá . 

Na parr.oquia de Cospeito. 
como noutras moitas de Galicia. 
óllanse moitas casas esborralla
das. víctimas da · emigración. 
Dan . verdadeira már.ioa. Entre 
elas. a casa rectoral. cunha 
grande finca ó pé, fermosa d~ 
verdade. No atrio. que ·sirve ta
mén. de ceri¡enterio. vense os ni
chos de can.tería. neor.ióticos. er
quidos no primeiro tercio deste 
século. obra dos famosos can
teiros de Román e _que tan 
abondosos _ són en toda a parte 
r.entral da Terra Chá. 

MARIA PILAR GARCIA NEORO 

tes. Así. vés,con e~aberto. é do 
verbo VI R. mentras que ves 
con· e pecha<;lo é do verbo VER. 
Ceo con e aberto é o Elas 

estrelas; ceo.con e pechado. é 
do verbo cear. Cos fonemas o 
aberto I o ~echado ocurre o 
mesmo: oso, con o aberto. é 'º 
«hueso». oso.con o f?echado, 
é o animal. Podo(aberto) é do 
verbo poder; podo (pechado) 
do verbo podar. ·Polá(o aberto) 
é a dos arbres. pola(pechado) 
e a r.ialiña nova. E, jnsistirnos, 
moi importante, que captemos e 
reproduzamos correctamente o 
timbre vocálico. xa que. como 
se ve. non hai na escritura nin
r.iunha «pista» que nos indique 
se a vocal é aberta ou pe.chada: 

ternos que saber que o o de 
roda.por exempló, é aberto e. 
en troques. o de tola (cando 
quer decir «sen sentido») pe
chado; que o e e melé aberto 
e o <iP. meter é pechado. etc ... 

E. finalmente. é moi impor
tante tarnén fixármonos na 
curva melódica 
característica do noso idioma. 
Pode que falernos formalmente 
qaleqo, pero que se nos peque» , 
que reproduzamos a fonética e a 
entonación do español. E o que 
vulqarmente se chama non ter 
«acento» dunha linqua. Frente á 
aqresión continua do español. 
soerqamos a práctica total e 
normalizadora do noso idioma 
con respeto aos seus sistema e 
á sua norma. 
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LIBRO$ 
ccGALICIA VIVA •. 
LA FAUNA GALLEGA 
Y 'ALGO MAS» 

José Curt Martíne7- pubricou. 
non hai moito. un libro de tema· 

· ~alego. ·que enriquece a biblio
' qrafía castelán . O máis tristeiro 
:do caso é que este libro. titulado 
1 Gallcla viva. La fauna 
· gallega ~ · a .lgo n:u\s. está 
editado por unha entidade que a 
sí mesma se chama 
Sociedad de Blbll6fllos 
Gallegos. Esta . cofradía de 
amantes do libro, por ética. ben 

.' podía acortar o nome da súa mi
noritaria empresa e quedarse co 
·que realmente lle corresponde: 
Sociedad de Blbll6fllos. 

Non sabernos si o autor do li
bro que nos ocupa é galago ou 
non. A xuzgar poi as noticias . da 
se 'apa trátase dun home curio-
• so e polifacético: é marino, peri
to agrícola. técnico bromatólogo 
e unhas canta·s cousas máis. A 
edición do volume é cpidada' e 
·as fotq!=Jrafías. do propio autor 
.do testo, son moi boas. O libro 
tén trescentas e pico de páxinas 
:e leva un prólo!=JO -en es
pañol- · do pblifacético don 
:José Filgueira Valverde. Trátase, 

1ó noso xeito de ver, dun acto 
lmáis de colonización cultural á 
1que os 'gale!=JOS estamos t~n 
iafeitos. '· . 

PolQ demais o libro resulta 
moi interesante. e útil. Principal
mente ·o apéndice, no que se 
nos dá a clasificación da nosa 
fauna, o nome en castelán. o 
.nome científico, a abundancia 
'das especies. q nome galego 
_:_algo é alílo e por algo se co
menza-. e as «oservaciós»: 
que indican ond~ se poden ato
par as' especies reseñadas. 

·.aXenda 

Pra unha educacl6n 
. prea-.colar galega, de 
Xurxo Torres S~ntorné e·Montse 

, Erauskin Salazar. Edicións · Xis
. tral. 1}30 páxinas. (\'.~r crítica·~·º· 
nómero 34 de A NGSA. TERRA.) 

DISCOS 

No more range to 
roám. Chistopher Jones 
(Country) CFE-Guimbarda TS-
38005., 

Canc16ns da mina ta
. rra.Varios .. ~Ml-J 040 20843. 

Non somos especialistas no te
ma. De todos xeitos ternos que . 
decir que o libro, no que nos en
'tendemos, é bastante completo 
e que facía moita falla. Pra es

.cribilo o autor tivo que viaxar 
por todo o noso país e traballar 
moi duro. en condiciós moi pe
nosas e a costa de. moito em
peño e de moitos sacrificios. 

Galicla viva. La fauna 
galleg~ 1f algo más hon é 
un libro árido. nin unha pubrica
ción pra especialistas. Nas súas 
· páxinas hai un fondo latexo de 
·vida e de quentura· · humán. O 

· autor, ademáis da fauna. descri
be, moi ben por certo e con moi-· 
ta !=jracia, xentes e paisaxes. Por 
eso a súa lectura é unha: verda
deira ledicja. O. lector sintese 
preso dende a pri111eira páxina 
do libro deit:a a derradeira. en
!=laolado pola · lectul'a. Por que 

.este libro amosa a coñocer me
llor e con máis fondura ó :n~o 
entorno e lévanos. polo tanto. a 
unha meirande comprensión de 
Galicia. Os profanos nesté;!$ CIJS

tións ilústrpnos · dª riqueza da 
nosa fauna, qbJ~ nin siquer s0s
peitábamos. E enterámonos das 
a!=jresiós que está a sufrir - que 

1 son moitas....,.- por parte dunha 
· industria irracionaJ e colonislis

ta. pola desidia e pola iñorQ,flCia. 
O que ríon hai dereito é que li
bros como este destinados a un 
público !=lale!=JO, impreso en Gali
cia. se escriban en español. A 
este libro. pra ser un libro en
trañable p~ós !=!~legos. só lle fal
ta o estar escrito na .nosa fala é 
de lei e de senso común. O idio
ma -o propio- é o gran vieiro 
da comunicación humán. Unha 
cousa é entendernos· e · 
outra é comunicarnos. 
Este libro infórmanos• Mais 
por culpa do idioma. que é sem
pre' tm valado, non establece 

o 'coNCEATO DO SE
C .ULO. Goncerto no tarnegie. 
Hall o 18 de maio do 1976. 
Leo~ard Berstein, Dietric'h 
Fischer-Dieskau! Vladimir Horo- · 
witz. Yehudi Menu,hin, Mistislav 
Rostropovich. Isaac Stern. The 
Oratorio Society e The New 
York FhilarmoniC. CBS Q 79200 
e 40-79200 (2 Lps ou 2 casset
tes). · Precio deica o 27-1-79. 
950 'J)esetas. Interpretación: de 
8 a 1 O.i Grabación: 9. 

RADIO• 
ANE. 2.~ Programa. 

FM.Martes. 31. ás 18.30. LOV 
de Jorqe Peixinho por Carlos 
Franco. flauta. e o autor ao pia
no. 

ANE. 3... Programa. 

FM. Sábado 28, ás 17.00. AD 
ORIGINE de Joan Guinjoan. 
pola Orqu'esta de RTVE dirixida 
por Mar<;:al Gols. 

AMBIENT n. 0 1 de Joan 
Guinjoan, pola Orquesta Catala
na de Cambra _dirixida por ·Gon
c;al Camellas. 

con nós 
nicaclón 

un ha 
fonda, 

c;oinu

humán 
e entranabel que fai que nós. os 
qaleqos. o recoñozamos como 
cousa nosa. Esta · é, pra mín, a 
qran falla deste escelente libro 
de José Curt Martínez. 

MANUEL MARIJl 

GALICIA VIVA. LA 
F4UNA GALLEGA 

YALGO.MASPorJOSE CURT 
MARTIN.EZ. "Sociedad ·de Bibliófilos 
Galleqos. Imprenta «Galicia» . Viqo. 
1978. . 

MUSICA 
cclNTRES BOLESES>>, 
UNHA SUITE . 
•ARROCA GALEGA 

O día 2 7 de setembro. na « 11 
Semana Nacional del Disco» de 
Pontevedra, a Orquesta da Co
ruña presentou «lntres bole-

ses». a última composición de 
Roxelio Groba. O pasado día 18, 
a obra presentouse na Coruña 
na ·inau!=Juración da temprada 
de concertos da Caixa de Afo
rros. 

«lntres boleses» é unha suite 
barroca de danzas na que Groba 
tenta misturar os ritmos do 
século XVlll-Courante, Cavote, 
Friularme. Minuet e Gige- con 
.ritmos tradicionais qale!=JOS. A · 
obra é. como todas as do autor, · 
in~onfundibelmente nosa. e re
presenta un paso adiante no seu· 

. traballo de creación dunha mú
sica galega culta integrada na 
tradición sinfónica de Occiden
te. Niste · seriso. «lntres bole
ses» pódese considerar conti
nuación da «Cantata Nova Gali-

.. cia» · ou de «Cruñes~s». se bén 

·Lúns 30. ás 8.45. NOCHE DE 
ESTIO e . NOCTURNO de Mar
cial do Adalid, por Antonio Ruiz 
Picó. 

Martés."31. ás 19.30: KOAN 
77 de Joan Guinjoan. polo Qru
po Koan dirixida por José Ra-
111~n Enci!Jar . 

ACTOS 
Simposium de creación artís

tica ,encol da Guitarra. ·lnaogura
.i:;ión o 1.0 de Santos no Hotel 
Sabía de Vi!=Jo .(Salón Bitácora). 
Esposición cpnxunta Artes Plás
ticas (pintura. dibuxo. escultu
·ra ... ) e Guitarra . . Organiza a 
Aqrupación G.uitarrística Gale
ga. Pequeno Recital. 

Lingua ga1ega e His
toria de GaHcia: A 
a!=Jrupación Cultt1ral ERGUEl
TOS de Sarria organiza -senllos 
cursos de Lingua (todos os mar
tes e os vernes alternos) e His
toria de Galicia (os vernes alter
nos). A car!=JO .de Camilo Gómez 
Torres e Manuel María Fernán
dez Teixeiro, respectivamente. 
Na biblloteca públic;a municipal 

· de 8 a 9 da noite. 

PUBLICACIONS 

COIA. Voceiro ~. da 
Asociacióri de · Vecinños «Ca
miño Vello» .. N.º 3. · outono· do 
78. Formato tabloide. E sinxela
rnente a vida do barrio cont~da 

.. - .. ... . 

. • 1 

non se pode ver na suite ninQún . 
·pas.9 adiante no camiño de_ 
ache!=Jamento á' música contem- · 
poránea. Formalmente. «intre_s_ 
boleses» é unha obra indiscuti
ble que cheqaría pra amosar os 
conocementos contrapuntísti
cos de Groba. e na que o estu
dio de poliritmias adequiere re
sultados sonoros ademirables. 

No nivel tímbrico, esiste unha 
esplotación a fondo das espe
riencias feítas nos cuartetos. 
arrequecidos polo .uso do quin
teto de vento. especialmente 
polo óboe, que dota a obra dun
ha coor semellante á da Qaita, 
tomo xa fixera na orquestación 
do i<Camiña don Sancho». E 
evidente. pois, a recreación dun 
ambiente !=jaleqo a todos os ni
veles. especialmente ao tímbri-· 
co -o nivel. onde reside a mei
r.ande aportación de Groba á 
nosa música-. Inda mais. teño 
a se!=Juridade de que vai ser . 
unha das obras máis populares 
de Groba o que se poderá com-

. probar cando se !=Jrabe en disco 
prósimamente. Así e todo, pesie 
a reconocer os !=Jrandes valores 
formais da suite. teño que decir 
que non me cheQa a encher 
como me enche «IQnis coronat 
opus», os cuartetos ou <d n me.:.. 
moriam. Manuel de Falla». A 
razón está no criterio e entende
mento do lin!=loaxe musical no 
nivel praQmático e na inmersión 
do sintáctico neste. Unha cousa 
é que ademire a treménda cohe
rencia interna da obra e outra é 
que esteña dacordo coa forma 
elexida, e eiquí reside o punto 
de desacordo coa suite. 

Roxelio Groba é o composi
tor que, coa «Cantata Nova Ga
licia ». lle impuxo unha nova 

· marcha á ·nosa música. Pouco e 

polo propio barrio. Falan das 
festas. dos problemas. das alter
nativas. de case todo o que se 
pode falar no periódico dun ba
rrio. Que cunda o exemplo. 

A RECUPERA.CON 
. DAS NOSAS 
FEST~ POPULARES 

1 'n:rm l'K\ 
O '\OSO 11\KHICI 

~~~ª~~~ 

•
• 

-, .. _·-=--==-· .. -....:...-

1 1 
'"" • •r1 l , • , 

ARTE . , 

~ ....... 1 • 

pouco. viuse que o criJerio elexr-
. do polo autor era parello ao de . 
Bela Bartok en Hun~11ía. e os. 
resultados foron os cuartetos 2 
e 3 e o ~oncerto de· piano {<Ma-
1eus animatus». Consecuehc1a · 
<;:lelo foi un entedemento do na
cionalismo musical Qale!=lo 
como referencia a un mundo so
noro .que non tiña que remitir 
necesariamente ao folklore mu
sical; os xeitos fonolóxicos e to~ 
nolóxicos da fata. os cantos dos 
nosos paxaros. os .sons do carro. 
'os fo!=Juetes das romerías .... son 
elementos importantísimos da 
nosa cultura sonora e o c.ompo
sitor non pode esquecelos. A 
audición das obras de Groba in· · 

· fluiu no' pensamento de críticos 
-no meu, concretamente- e. 
no de compositores como Enri
que X. Macías -máis teórica 
que prácticamente. por un des-

; · fase entre intuicións creativas e 
conocementos técnicos-. Ao 
propio autor, déronlle a base pra 
escribir unha das suas millores 
composición. o «l~nis coronat 
opus». Por eso non podo en
Qranzar a nova obra na produc
ción do autor; si. dunha banda 
as investiQacións rítmicas e tim
bricas cheqan lonxe. da. outra 
non se pode negar unha involu
ción cara o neoclasicismo que, 
ao meu entender, non ten saída. 
Ouixera esperar duas cousas. a 
edición do disco e o estreno do 
se!=Jundo concerto de piano. pra 
poder opinar cunha meirande· 
obxetividade encol da concep
ción da suite. Entramentras, 
sigo a pensar que «lntres bole
ses» é unha obra menor cuia 
factl!ra amosa a profesionalida
de _do compositor. pro non con
quire convercer polo que pode 
ter de concesión ao auditorio 
conservador e acomodaticio. 

Xoan M. CAAAEIRA 

USA. «¿Cómo · sería América 
vista polo ollo dunha pechadu
ra? Non o sabemos. pro nesta 

. esposición mostrámoslles Amé

. rica vista polo ollo dun disfrag
ma. » Fotos de Bob "Adelman. 
Arthur Rthstein, Wym Bullofs. 
etc. En IL GATTO PARDO de Vi
veiro (Lugo). deica o remate do 
outono. 

XUAXO LOBAT01 

Foto1:1rafías no MODUS VIVEN
DI (Santiago) deica o 31 de 

. a1:1osto. 

FESTAS 

San Andrés de Talxl

do. Q 1 de Santos .celébrase a 
sequnda romeria (a primeira é,o 
8"de seternbro). AQora cor( me
nos xente e, polo mesmo. con fi
quriñas máis baratas. 'etc. etc. 
Se non é ami!=JO dos via~es na 
outra vida......_.ao.úresB agora ._ 
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GUIEIRO 
-FCO. ANON Y PAZ 

poeta, conspirador, 
perpetu.,o espatriado 

M. VAZQUEZ CAMIÑO 

Foi nado na aldea de Boel, 
en San Pedro de Outes, o 9 
de outono de 1812 - naquela 
serra lambidr:i po.lo mare á 
que eil lembraba: uCoido ver 
esas rías sereas/escumando, 
con barcos valeiros/e canta
res oir feiticeiros/que en nin
gures tan doces oín./lnda 
creo sentir aos labercas /que 
peneiran nos aires cantan
do ... »-. Comenzóu os estu
dos en Santiago, no semina
rio S. Clemente, e fixo a ca
rreira do Dereito ·ao tempo 
q1:1e colaboraba cos periódi
co locais: «La Aurora», «El 
Porvenir,,, El Idólatra de Ga
licia» e uEI Recreo Compos
telano". A literatura do seu 
tempo comenzaba a tinguirse 
dun certo libertarismo román
tico, e máis concretamente 
o periodismo, que proviña 
directamente da prensa he
roica da Resistencia contra a 
invasión francesa, e na cal 
atooara un escape ao senti
mento de frustración históri
ca dos galegas; esa prensa 
estaba influida nas formas 
pola da Metrópoli, e viña a 
ser tribuna e voceiro dos no
vas conocementos científi
cos: nesta liña estaban «Si
tuación de Galicia», «El Eman
cipador Galleao» , "Revista de 
Galicia», ccSemanario Instruc
tivo», ccEI Iris del Bello Sexo", 
etc., e fo¡ de entre esta xen
te de periódico e universi
dade de onde saíu o grupo 

Resposta ó artigo de don 
Manoel Espiñ.a que baixo o 
tiduo: «¿Triste porvir pros 
futuros mestres galegas?», 
publica ula Voz de Galician 
do 22 dos correntes, na sec
ción Outeiro de San Xusto». 

E pra min unha gran satis
facción que a1lguén se atreve 
por fin, a decir valentemen
te a verd ad e .. sobar dun pro
blema coma este, do que de
mostra ter «fondo conoce
mento», e sobre todo que se
ña alguén coma vostede que, 
xunto con todo o que repre
senta, vén, dende hai varios 
séculas, «abríndolle os ollas» 
ó noso pobo, predicándolle 
tantas «verdades» que hoxe 
dan os seus froitos no alto 

ANUNCIOS 
DE BALDE. 

Vendo máquina fotográfic 
«Polaroi1d» en moi ho uso. 
Preguntar p·or Anxe'I no te· 
léfo.no 789167 de Teixeiro 
(A Coruña), de 11,.{¡, a 2 da 
tarde. 

Desexo que, se algunha 
persoa ·coñe~e lendas, me
llor inéditas, de calquer re
canto da nosa terra mas 
mande, x,a que as preciso 

·ora un traballo. 
M.ª do Ma.r Martul Martul, 
Concepción Arenal, 91, Gán

'dara de A. Ferrol. 

fundador da Academia Cien
tífica-Literaria, que resposta
ba a un movemento ideolóxi
co nacionalista apurrado po
as novas ideas históricas que 
chegab-an, e que p·artic-ipou 
case na sua totalidade nos 
Xoqos Frorais de Galicia, pro
mocionados por J. Pascual 
Lóoez Cortón, reservados pra 
poetas de língoa galega; ce
lebráronse no Teatro San 
Xurxo da Coruña o día 2 de 
San Xoan do 1861, ganando o 
1.0 premio e trol natural F. 
Añón y Paz, polo seu «Himno 
a Galicia». Tamén participa
rome foron premiados con di
ferentes accesits Benito Vi
cetto, Luis Rodr¡guez Seoane, 
José Villaamil y Castro ... 

licia encantadora/por teus 
anacos morro, idolatrado 
chan/ ... " e funda con Ves
teiro Torres, Alberte Camino, 
Curros, Xosé Novo, Emilia 
Garré e Luis Taboada a socie
dade romántica "Galicia Li
teraria» no 1875 -da que sal 
nomeado director- pra os li
teratos galegas que coma 
ave laíñas na luz, residían na 
capital do Imperio. 

Añón intervén na revolu
~ión de 1846 e tén que emi
;Jrar a Portugal , xunto con Ro
mero Ortiz e Rúa Figueroa, 
~ non deixando a actividade 
poi ítica é de novo espulsa
do do país luso. Percorre en
tón Francia e Italia como se
cretario do lord inglés Mr. 
Shawford; viviu uns anos en 
Andalucía estudiando idiomas 
colaborando en periódicos e 
manténdose na vangarda po
lítica , polo que de r:iovo tén 
we esiliarse no país irmán , 
hastra que, coa chegada da 
revolución do 68, Montero 
Ríos consíguelle un pasto 
oficial no Ministerio de Xus
ticia . Máis, comesto pala mo
rriña, non deixa de laiarse: 
· Dos teus recordos vivos. Ga-

Tivo o seu pensamento e~ 
Madrid, no Hospital da Prin
cesa, o día 20 de abril de 
1878, probe de caridade e es
quencido, e con Galicia nos 
ollas, a mesma que nos ver
sos do seu himno cantál5alle 
así: "iAi! esperta adorada 
Galicia/dese sano en que es
tás debruzada/ do teu rico 
porvir a alborada/ pofo ceo 
9nxargándose vai . .. " 

Arnda hoxe as suas cinzas 
repousan en chan alleo, es
quencidas, despreciado na fo
sa común da ignorancia, tora 
da que el dí: «onde vou so
rrindo da miña infancia a au
rora/ond e as máis caras 
prendas que o corazón adora/ 
o derradeiro sano en p·az dur
mindo están ... " Namentras 
xentes de mentes flacas es
tán- a rifar por onde poñer 
a sucursal do seu parüdo, 
quera decir a capitalidade. 
os devanceiros fican na com
pleta oscuridade e alonxa
mento espritual da terra que 
os pareu. 

nivel de conciencia que aca
damos ·e do que pequenas 
mostras son: as pasadas 
eleccións do 15 de Xunio, a 
proliferación de caciques e 
mesmo a situación de privi -
1 exio que vostedes siguen a 
ocupar. Anque teña que re
C01iecer que, evidentemente, 
esta gran obra non a fixeron 
vosteaes soios. 

Alédame tamén que reco
noza a falla dunha educación 
preescolar e que esteña da
cordo en pedir máis escalas 
e máis mestres pra Galicia, 
:;obre todo cando a propia 
Administración reconoceu as 
graves defic;;iencias de esco
larización que padecemos, 
así como a esistencia de uni
dades dabondo pra 'colocar, 
si se quixera, a todos os d€1s
plazados, unidades que neste 
intre se concretan nunhas 
duascentas e que van que-
· dar sin mestre por fa.Ita de 
dotacións, cousa que xa ven 
pasando ano t ra s ano e da 
que nenos, pais e mestres 
vimos pagando as coAsecuen
cias. Alédame, asimesmo, 
que vostede intente xustifi
car estos graves feitos uti-
1 izando os mesmos argumen
tos demagóxicos que a Ad
ministración (as suas pala
bras son casi unha copia das 
que o director Xeral de Per
sonal do MEC uti.lizóu nas ne
gociacións e máis na JV.), 
pois vai sendo moita hora de 
que se vaia clarexando a si
tuación pra que acahe dunha 
vez ese «trabucamento tan 
grande» do que vostede fola 

CARTAS 
e a xente vaia vendo do lado 
de quen está cadaquen. 

Vexe, nembargantes, no 
seu artigo, que sendo do 
máis coherente no tocante ó 
fondo, pois concorda plena
mente cos seus presupostos 
ideolóxicos, tén algunhas con
tradicións de «forma" que 
non sei como se lle poideron 
escapar. Tentarei comentar 
as máis evidentes pra non 
entrar en moitos detalles: 

1 .- Cando tenta xustificar 
a emigración forzosa de Mes
tres galegas na .esistencia de 
seis escalas de Maxisterio, 
non no ofrece, en troques, as 
auténticas necesidades de 
profesorado que tén Galicia, 
pra chegar a uniha escolari
zación real, (curiosamente 
tampouco o MEC lle quixo 
dar este dato á opinión pú
blica por moito que llo pedi
mos), eso por unha banda. 
Por outra, tampouco aclara 
que esas seis escalas non 
foron creadas por iniciativa 
do pobo gailego, senón, polo 
contrario, creadas dende Ma
drid co que eso leva consi
go á hora do pape.! que se lle 
vén asignando a Galicia no 
anterior e actual contesto 
económico-político como es
portadora de ma:n de obra. 
Xust:ficando, pois, a emigra
ciC:..1 de mestres, está voste
da xusHficando esa política, 
e ~ i tacemos estensivo o seu 
razonamento a outros secto
res, quedaría xustificada a 
emigración no seu coxunto e 
en defiitiva, a secular esplo-
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espacio entre casas (ao revés). 3.-Esiste. Conso
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zale . 5.-0uedan do café. Mentira!. 6.- 0rganiza
_ción estudantil española. Facer no lume. 7.-0rga
nización de espionaxe, en Cangas. Conxunción. 
Consonante. 8.-Finca. Fora. 9.-Descansb quedo. 
Deletrea un testo (ao revés). 10.-Consonante. 
Coa punta gastada. 11.-Un. Mil. Contracción. 12.
Cerca,. 13.-Respira fondo de cansado (ao revés) . 
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3.-FIANDEIRA. 4.-LUA. TONSUA. 5.-0ES. FAR
TA. GRA. 6.-RODAN. OBRAO. 7.-SIC. F. RIS. 
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tación económica qu'e Galicia 
está a sofri li. -

2.- Nun intre, fala vostede 
dos dereitos que teñen os 
mestres que están fara por 
ter máis anos de servicios e, 
máis adiante, afirma, poñen
do como exemplo ós que es
tán en Salamanca, que están 
moi satisfeitos ailí e que se 
lles crearía un grave per~ui
cio si os fixeran voltar. ¿En 
qué quedqmos, pois, queren 
ou non queren voltar pra Ga-
1 i cia? Porque estar por unha 
banda decindo que hai tele
c¡ramas remesados á Admi
nistración polos mestres que 
están fara, reclamando o seu 
dereito a unhas posibles pla- · 
zas, (telegramas que, curio
samente, sornen.tes vostede 
e a Administración conocen), 
e por outra falar dun caso 
concreto no que os mestres 
non queren voltar, resulta, 
cando menos, un pouco es-

. trano. Tendo de conta, ade
mais, que nos Delegacións 
do MEC estiveron abertas du
rante dez días unhas listas 
nas que .se apuntaron todos 
aqueles que querían voltar a 
calquer punto de Galicia, o 
que · fixeron público todos os 
xornais e, sospeitosamente, 
tampouco ahí aparecen ano
tados eses dos que vostede 
fa la. 

¿Non será, pala contra, que 
toda esta argumentación, ha
bi lmente utilizada tamén polo 
director Xeral, non é máis 
que unha bonllba de fume pra 
non reconocer o grave pro-

blema de fondo qu-e se está 
p1antexando? 

Por último, somente quera 
facer unha ·breve mención ás 
suas palabras: "i.Oué lles pa
rece si os cregos, pra de
mostrar a nasa oposición a 
algo, usamos as eirexas pra 
xogar ó fútbol-sala e os alta
res pra practicar o pin~
pong't» pra lle decir: 

aj Que non lle vexo bso
lutamente ningunha ra1ac ón 
co problema que se i11antexa. 

b) Oue poderíamos atapar 
unhas preguntas máis ó caso 
como por exemplo, ¿q-.1é !les 
parecería dun crego que tra
balla nun Centro estatal, on
de en teoría tén que dar cla
se de relixión, si andivese pa
las aulas, cunha bolsiña na 
man, pedíndoll,e cinco ¡:iesos 
a cada alúmno coa disGulpa 
de que non lle chega u que 
lle pagan? Ou esta outra 
¿·qué lles parecería si os 
cregos, ademáis de cob!·ar 
do Estado, cobrasen tamén 
por · todas as funcións relixí'.)
sas? Evidentemente, hai ~ue 
respetar as profesións ... 

Pra rematar, somente de
cirlle que, pese atodo, segui
remos loitando pra conquerir 
que o nosó pobo vaia cami
ñando na perspectiva de con
querir up autogoberno galega, 
con poderes reais, que poida 
facer frente a unha verdadei
ra planificación a nivel ga1le
go, única maneira, ó meu ver, 
de lle dar solución definitiva 
a este e outros problemas. 
JOSE LUIS SEIJO FERNANDEZ 

A Coruña 
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A CERAMICA POPUI 4 R 
EN-GALICIA 

Valla esta definición: «consideramos cerámica po
pular 11ale11a a produción alfareira artesá realizada en 
pequenos talleres de Galicia con técnicas preindus
triás. destinada en .11ran parte ao uso das comu1nida
des carnpesiñas». (J.M. Vázquez Varela). 

Toda penetración cultural que sofra unha comuni
dade. aunque sexa .meramente económica, calquer al
teración simple ou profunda, producida por contactos 
impostos ou aceptados doutras culturas .. quedará re-
1flexada na cerámica. Remitíndonos á Península Ibéri
ca, e no Neolítico, a primera cerámica aparece como 
elemento básico e definidor da prirneira cultura de 
traballadores a11rícolas con algo de gandería: Neolíti
co da cerámica cardiaL chamada así pola natureza da 
sua decoración. feita con inscripción de conchas, das 
.Que amáis usada é a «cardiurn edule». Esta cerámica 
vén de Asia Mel'lor a traveso do sul de Francia. Apare
ce en Catalunya e sudeste do País Valenciá. Vólvese 
amosar no Al11arve e Alentejo e toca a foz do Texo. 
LoQo vi ría a cerámica da cultura de Almería. a do vaso 
campaniforme, que se corresponde co eneolítico gale
go. A aparición dos novos elementos étnicos ou cultu
rais de tradición centroeuropea, de filiación celta nal
gús casos, portadores das técnicas e prototipos de 
Halstatt dará lugar, sobre as comunidades indíxenas 
do Bronce Final. ao desenrolo da cultura castrexa. A 
cerámica, polos seus tipos e decoraGión, tén unha for
te personalidade, con claras semellanzas na Bretaña e 
no sul das filas Británicas. faito aue levou a varios 
investiQadores a supor emigracións dende 
Galicia aos lugares devanditos. única /saída 
pra esplicar esta semellanza formal. Parece 
máis probable que a citada semellanz.a se 
deba a que a cerámica destes puntos vén 
dun foco centroeuropeo. de onde ·toman 
os seus .elementos comúns. Chegando á 
·ep(lca da dominac1on .romana. notamos a 
presencia do torno alto, que intr~ duce 
cambeos cualitativos qu~ terán de coesis~ir 
técnicamente coa fabricación a man e 
o torno baixo. 

En xeral. a historia da humanidade non é 
máis que a historia da procura do home polo 
melloramento da técnica .(esto no tocante a 
occidente). A implantación de novas técnicas. 
demandadas ou non pola sociedade. 
promove ao mesmo tempo cambeos cuia 
proiección se inscribe na evolución das.formas 
de toda manifestación humana. -A historia da 
cerámica é .eso: a evolució-n das técnicas de 
realización. os cambeos e mellorns no sistema 
de coción. fabricación, rela'cións técnrcas precisas 
nun mom'ento determinado e, cómo riori. o -
artellamento final de todo ese oroceso no seo 
da comunidade. Oeste xeito, pódese ver na historia e 
evolución da cerámica 11ale11a un reflexo da sua h_isto
ria ·xeral. Despois da romanización. procédese a un 
pechamento que. desde o silencio da Edade Med,ia. 

ELOI LOZANO COELLO 

che'garía case perto de· nós. Producirase Unha fond~ 
división. A cerámica en Galicia fica relegada práctica
mente denpe entón a pura actividade do medio rural. 
Compre. por eso. un inciso terminolóxico: a división. 
disciplinaria, entre cerámica e olería. A cerámica 
abranxe todo: traballo de louza, maiólica. gres, porce
lanas. A olería retírese, rio senso máis estenso, a todo 
traballo feito con arxila en forma artesá. Ao lorigo da 
historia. na Península lberica producirase unha :clara · 
ósmosis entre todos estes traballos co barro, e apare
cerán grandes centros cerámicos: Paterna. Teruel. 
Muel. Lab·isbal. Alcora, Manises, Talavera, Triaña, 
Granada. En Galicia. as técnicas de traballo non preci- . 
sarán dunha remoclelación . A estructura social típica
mente feudal. impedirá un desenvolvemento das téc
nicas cerámicas. relegadas ao mundo rural e conxu
gadas cos traballos a11rícqlas. Dahí que a nosa cerá
mica popular seña das máis rudimentarias da Penín
sula. tanto na tosquf!dade e sinxeleza da sua forma 
como nos procedemei:itos de confección. 

. ··· -:·:~: 

TECNICA PROTAGONISTA DO FORNO D .ECORACION 

Aman 

Cacharros oequenos 

Grandes vasixas 

Torno · baixo 

Torno alto 

TRABALLO 

Indistintamente home ou Tipo .moi rudimentario. Ca~e non ' asiste. 
muller. 

Traba.llo ·esclusivo do 
home. 

Predominio das mulleres. 

. Traballo de home. A muller 
como ausiliar. 

Fornos abertos sen parrilla . 
Pozos no _cba.n. 

Fornos con parrilla e case · 
semílre- o.echados. 

',\ 

Empreqo de cordóns de 
barro . . lncisións de unllas. 
temas esquemáticos. De 
coor escuro. Nunca se 
ernpreqa o vidrado. 

Vidrado. Deeoración 
xeornétrica .. -Temas . 
v.exetais. etc. 

Nos principios do século dazanove. o ilustrado 
lbáñez crearía en Sargadelos a Real Fábrica de Louza . 
En 1900. dous irmáns fundaron na Guardia a fábrica 
Lomba. En Pontecesures comenza, no 1925, a funcio
nar «el Cantillo». que. loqo chegaría á creación da 
«Cerámica Celta», onde se empregan deseños de 
Castelao e Asorey. A Cerámica do Castro fúndase n-::> 
1949. e xa no 1968,.aparece a operación restauradora 
de Sargadelos, dando lu11ar hoxendía á famosa fábri
ca. Vemos: logo, que a cerámica en Galicia tivo deica 
o século ·pasado un sentido unitariamente popular. 

Larru11a ( 1787) nas suas «memorias». dinos que 
asistían 172 fornos cerámicos, e Lucas Labrada, na 
sua descirpción do reino de Galicia. anota 168 de 
louza ordinaria e 14 de louza fina. ' 

Coido que estas anotacións poden ser en todo pun
to inesactas ou, polo menos. non correspondentes á 
realidade, xa que a asistencia dos fornos como tal non 
se podía precisar moitas veces, pois os sistemas de 
producón eran habitualmente fogueiras improvisadas. 
De todos xeitos, non se podía establecer unha corres-· 
pondencia clara entre a asistencia dos tornos e a acti
vidade fabril cacharreira . Por forno non somente hai 
que entender o tipo árabe : moitas veces, un burato no 
chan servía prá coción. 

O que sí está bastante claro é que deica o ano 
1930, máis ou menos. non se pode delimitar con 
esactitude o número de centros oleiros espallados por 

Galicia . O traballo co barro era unha actividade 
pura mente familiar. en cada familia h::ibía un 
chacharreiro de feito ou en ootencié1 . Tamén 

se convertía nun feito comunal. 
impovisándose festas arredor do forno 

no tempo da coción . que adoitaba durar 
un día polo me nos. 

Se houbese que dar algunha data, 
comoría suliñar a década dos trinta como 

j ntre referencial no aue se empeza a operar 
un cambeo sustancial na cerámica popular 

galega, hastra chegar case á sua desaparición 

AS TECNICAS 

Como xa se dixo. o· que caracteriza á 
cerámica como proceso creativo é a incorporación 

sucesiva das distintas técnicas ªº servicio -da 
fabricación do cacharro nas etapas de formación : 

1) modelado. 2). coción,- 3) decoración. 
Esquematizando: a cerámica popular galeaa. 

ou mellor dito, a olería . vertébrase asegún tres 
técnicas fundamentais de modelado: a man, con 

torno baixo, con torno alto. Corresponde a cada 
técnica unha perfecta correlación no tipo de 

coción. decorado, e xeito de comerciar co 
cacharro. Podemos establecer, así. o sequinte cadro: 

COMERCIO DO 
CHACHARRO 

Pra consumo inmediato. 

Troque dos cacharros por 
productos aqrícolas. 

Vendas nos mercados e 
feiras habitu-ais. 

O tipo de 
fabricación a ma.n 
xa está esqueclda 
hai tempo en 
Gallcla, asi como a 
técnica do torno 
balxo. a ·s1mesmo, 
adivinase un 
paralellsmo entre o 
tipo de técnica 
empregada e a sua 
desaparición ao 
longo do tempo; 
sobrevlvlnd~ 

únicamente a 
técnica que sab.e 
conxugar mlllor os 
lactore~: 
comodidade no 
traballo, rapidez e 
maior rendemento 
no nivel de · 
producción. 
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