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POR NON ANDAR 

·A TIROS 

Asegún nota recollida por 
«El Idea'! 'Gallego" do pasado 
día 10, a Xunta, «ante la con
vocatoría cívica y solidaria 

- realizada por diversos parti
dos pnlític·os y oentrales sin
di·cales para manifostar, pú
blicament.e y sin rese.rvas, 
la repulsa y la conde1na al 
tenorismo», espresa «públi
camente su decidido apoyo 
y solida:ridad con dioha con
vocatoria y pide al puebio 
gallego ·que se sume a los 
actos convocados. como ex· 
presión de Gondena al t9r to
rismo y del anhelo, g.enerc,1-
mente seintido, de conviv&n
cia p·acífica que pe·rrnite ei 
desarrollo socia1l, económico 
y político». 

Poi1s parece que o da Xun
ta fo¡ un convide sin convi
dados. Hai qu:en di que o po
bo galego se pal"ou a pensar 
quen impide o desenrolo so· 
ciial, económilco e .político; 
que debeu entender quen era 
o que facía teil'lrorismo. E 
quedou na casa. 

A «XUNTA» DE CADA 

DIA 

Antonio Rosón, presidente 
da «Xuma de ·Gafi.cia;,, fala 
pra o periódico madrileño 
«Diairi·o 16»: " ... A lo mejor, 
aquí, tenemos que dar unos 
boci1nazos» (ifala das suas 
moi respetuosas, e inda así 
non atendidas, «peticións» ao 
goberno cent.mi; doise des a 
ce ingratitude» po·rque sin a 
forza ·espkitual de Galicia 
"España no hubiera sido Es
paña", e cas·e encirra e ad
vi:rte "Y no nos conoGe:n-". 

Pero Rosón, qu·e opina que 
somos unha comunidade di· 
vidida ao cincuenta por cen
to ·entre os que «tenemos la 
suerte.. ·de vivir aquí e os 
que están fara, · OP'iina que 
nun pJ.ebiscito, Santiago sai
ría capita•lidade escdlleita, 

"pues no en balde Santiago 
cierra España», adianta que, 
anque barata, a autonomía 
vai ser unha causa ·que, en 
troques de dar, vai levar, e, 
perante o problema dos ver
qui·dos nucleares acarón das 
costas galegas, confesa que, 
a pesares do peiligro prá ri. 
queza piscícola e a poboación 
nin e·l nih a Xunta son quen 
de facer nada, pois é "'.::0111· 

petencia ... que corresponde rl 
Estado". 

T1ris1te destino o do sr. Ro
són e a sua c.lase social, 
unha olase castrada históri
camente e posta ao servkBo 

· dos amos de Madrid. Clase 
capaz de raquíticos cabreos, 
pero non de proiectos polí
ticos váf.idos siqueira pra os 
seus ihtereses; que é quen 
de lear pota capftalidade pe. 
ro non de soludonar a emi
gración nin o problema dos 
verquidos: a burguesía dun
ha colonia. 

DEMOCRACIA 

«A LA ·ESPAÑOLA» 

P'arece que Etfadio García 
Castro. secrntario xeral do 
Pl1E (Pa1rtido del Trabajo de 

España), anda a decir por 
ahí que si a Constitución es
pañofa p_endente de aoroba
ción é a n,áis prog resis~a de 
Europa, máis prngresista que 
a da Republica, en fin, o col-

. mo de progresismo. P'·ero 00 

bo do home viuse·lle un plu- · 
meiro moito máis longo en 
Zaragoza. No decurso dun m-! 
tin, calificou de «poca visión 
de futuro,, o votar negativa
mente no rnférendum, pois
que «en el caso hipotiético 
de que se instaurara un go. 
bierno popular, el texto cons
titucional continuaría S·i-endo 
vá,jj.do». 

Xa deciamos nós que dos 
es•pañol·e·s, foran dia coor que 
foran, non haihía que fiairse . 
¿Así é que o «goberno tmpu
br esipaño'I» iba seguir sendo 
o de «la nacilün española, 
una e indivisibl·e»?; ¿así qH~ 
a soberanía galega iba se· 
guir residindo «en el pueblo 
español»?... Pois mira qu 
n:ls fai avío o sr. García Cas
t ro co seu goberno!. 

PREAUTONOMICO 

PESISMISMO 

' 
No prrmeiro artícuilo da se

rie «A l margen de la autono
mía », e que aparece ttitulado 
«t i i·dioma y sus prohlemas», 
o sempre i·ncoherente e am
biguo, e por outra banda es
t raordinario prnsLsta Don 
Eduardo Blanco Amor . es ocí 1 

as suas ideas ao respec-o , 
dentro da contradicción n3 
que se move a cotío . Tras 
dun ha i1ntroduoción na que xa 
fai ·alusión á «necesidade 
ineludible» da lingua metro
politana nas naoións coloni
zadas, sigue: «Los países 
descolonizados a lo la rgo de 
más de medio siglo .. . sigui e
ron ligados, ya qJe no S'.:>
metidos, a la lengua invasord, 
y no só lo oomo instrumentos 
d.e relación con el exterior; 
sino para entenderse entre 
ellos ... Los bilingüismos y di
glosias han ido conformando 
s-ratus de convivencia que 
ti·enden a una estabili·dad de 
hecho superior a los esque
mas de la teoría y a las ra
zones históricas, de base 
más sentimental que pragmá
t ica». PásaHe revista tamén 

XASOMOS. 

á· ínco'herenoi•a dos Precurso
res. autores de p·oesía en ga_ 

lego e prosa en españoL 
«¿Quiere ello significar de
samor para la prosa gaille
ga ... ? Y.o creo que lo ha
cían por neoesidad de una 
más amplia comunioación. 

· Conclu
sión: Oue " ... mucho me t·e· 
mo .. : que e•I castellano ... 
tendrá que s·egui·r siendo la 
" lengua franca», en ·que es. 
tamos condenado.s a •enten
dernos los puebil'Os de Esp•a
í'ía "· Uso que eonsi·deraba 
"inevíta'b le », de.ixando claro 
«mi respeto y admiración,, 
palas linguas nativas. P·ero 
ce-desgrac iadamente» -aoaba
(( las valoraciones estéticas, 
aú n con s•us grandes méritos, 
de poc·o val·en frente al tur
hión impél·rable de los facto
res utilitarios que empu.i!=> 
al h·cmbre actual al delir.io 
enaj-enante, a la confusión, a 
la desf iguración y a la final 
autodestrucción de su espí
ritu. Pero éste es otro can
tar. o mejo·r dic'ho, otro llo
rar» . 

Contemplar .a nosa lingua 
a base de «valoracións esté. 
t icas», é todo o que se pode 
esperar de quen a compara 
cos idiomas negros ou ame
rindios, case todos reliquias 
c,rqueolóxicas dun mundo pa
~ado. Como xustificarse nos 
Precursores, am'biguos como 
tales, pra afirmar a uconvi
v-encia»( ! ) e a «estabilida· 
de» (! !) entre o galego e o es
pañol, pra non querer ver o 
12·rogresivo despoxo da nosa 
lingua nacional. Sr Blanco 
Amar, os que estamos contra 
do alleamento, a desfigura
ción e a autodestrucción do 
home, os que usamos da 
arroutada e vemos de «cate· 
quizar>> aos ignorantes invo
luntarios coa olaridade e si-n 
éJmbigüedades ni'n renuncias, 
nin nos pensamos «pueblos 
de España» nin eremos es. 
tar condenados a nada. 

. . 
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RACIODL ABOSADllA /3 

Dousc~ntos mil leiróns habi.tan Santiago. U nh~ cidade, unha máis de tantits vflas galegas nésta .situación, 
á que a falla de plans de hixeniza.ción e mesmo de urbanización racionais levaron a unha convivencia que, 

ademais de molesta, atenta contra da saúde dos ciudadanos, pala facilidade con que os leiróns transmiten 
enfermedades. A AN-PG encetou unha campaña contra das ratas -e en certa medida contra das autoridades 
municipais que non se. privan de deixar as causas como están- acadando en menos dun mes perta de cinco 

mÚ f.irmas. un dato elocuente de que o pobo tampouco está , pra aturar veciños molestos. 

AS RATAS 
GOBERNAN SANTIAGO 

Can'do' o «ratón Mickey» cum
ple os cincuenta anos e o gracioso 
e sorrinte persoax~ de Walt Dis
ney visita a Casa Branca, os rapa
ciños dalgúns arrabaldos santia
gueses déitanse boca abaixo fren
te ao río Sar ou o Sarela e agar
dan pacentemente que calquera 
enorme leirón se coloque diante 
do punto de mira da sua escopeta 
de balíns. Pra eles é unha adiverti
ción e hastra certo punto unha 
abriga . 

Leiróns que nascen, medran e 
hastra se pasean tranquilamente 
palas rúas coa confianza de anos 
como garantía . Porque parece ser 
que «quien corresponda }> non se 
preocupa do asunto. 

Pasear. ou seinxelamente pa
sar a carón do Sarela. aló no Car
men de Abaixo, é convivir cos 
máis grandes e menos simpáti
cos. ca nolos pintan os «mass 
media» . roedores: miralos ollar 
clandestinamente, escocellar na 
basoira .. rumiar de seguido pra 
desgastar o medre constante dos 
seus dentes e. ao escoitar algun
ha presencia anormal , saltar na
dando olímpicamente cara a outra 
banda do río. 

E a sua vida. a de milleiros de 
leiróns, nascidos cinco ou seis de 
cada !arada, dunha das catro ou 
cinco !aradas que. nun hábitat tan 
favorable coma a que nos ocupa. 
pode chegar a criar cada leirona 
anualmente. 

Roen seguido e inféctano todo. 
U nha vivenda do Carmen. nunha 
crecente do Sarela. a auga fixo 
nadar todo. e home e muller esti
veron encamados precisando de 
atención médica ámbolosdous. 
U nha infección que pu ido ser a fe
bre de roedura que provoca un 
abultamento dos ganglios linfáti
cos. facendoos moi sensibles e 
doorosos: ben pu1do ser a peste, 
que se transmite pala picadura de 
pulgas · de ratas infestadas. su
poñendo arrepíos. febre. náuseas. 
gómitos e supuración dos gan
alios linfáticos (apúntase que non 
tratándoa é mortal do 60 ao 90 
por_ cento dos casos): ou ben pu1-
dera ser o tifus murino. cunha 
transmisión semellante á peste ; 
ou a Febre Q. trasnmitidas palas 
carrachas .. . 

E neste caso -coma case 
sempre- de pouco servía que o 
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Fusta. aquel cadelo que agora xa 
vai vello -catorce son moito pra 
el- uliscara os leiróns e os fixera 
saír dos buratos onde se escon
dían. ou que a «parenta» se en
chera de mercar e estrar debaixo 
dos armarios raticidas. Daquela 
non entraran ,os te1r6ns, senón o 
seu medio ambiente, a auga. 

Sí, os venenos eran un reme
dio. pequecho, pro remedio a fin 
de cantas. como o fara hai. moitos 
anos aquela mistura de fariña de 
millo e escaiola que tan· bon pa
ladar debía facer ·--comíana nun 
santiamén- que lles producfa 
sede e os facía estopuar cando a 
escaiola se secaba na barriga sua. 
Un remedio peque no porque 
«éche moito bicho de Dios». Tan
to que hastra os gatos, os mes
mos gatos tan astutos e señoriais. 
se espant¡;in. 

Vaise librando deste xeito · un 
pouco unha guerra que é perdida 
de seguro namentras as basoiras 
non señan recollidas debidamente 
e os veciños non teña'n que tíralas 
ao pé do río. un poyco máis enri
ba da saída da auga da depurado
ra que maltrata-mal trata-toda 
a auga das alcantarillas do «pue
blo» e case en frente da saída dal~ 
gúns tubos de alcantarillado que 
esquivan o seu paso pota depura
dora e un pouco máis abaixo da 
ponte, ao pé da que .encauzan no 
río as escorredellas dunha rua -a 
que sube cara o Pedro.so- que 
por mal feita no?i verque as augas 
aos colectores subterráneos. E o 
·río. antes de vir a depuradora, es
taba limpo .. Seguramente terá que 
agardar a que seña trasladada a 
perto de Roxos pra volver ver 
coma nos anos mozos daquela 

- xent~ que está segura de que an
tes non había · tantos. pra volver 
acadar \.Jn cheiro a río e non a po
ceira como o caracteriza hoxe. 

Terá que agardar moitas causas. 

Mentras, unha campaña da 
AN-PG está na rua e a xente bota 
firmas pra ver de que «quien co
rresponda» faga algo. Os veciños 
siguen resistindo. os gatos esca
pando e os rapaciños tirando .pe
dras e disparando balins frente a 
un lexionario veciño: 200.000 lei
r.óns. 

A. GALOCHA 
M~.TEO 
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rlAcIO!lAL J 

Votar non aos monopoliosJ. non á 
autonomía caciquil e colonialista: · non á 
entrada no Mercado Común e !a OTAN 
non á crisis do sector pesqueiro, -n.an ao 
pacto social. Votar non a quen n~ga a
nosa soberanía nacional, votar non a unha 

·Constitución que persigue instituqionaljzar· a , . 
dependencia colon.ial de G a licia, a unha 
Constitución ambigua e·hipócrita ¡incluso no 
reconocemento das libertades-~a realidade, 
o domicilio pode ser violado, a sindicación é 
líbre pero impídeselle aos fundonarios, 
permite a folga pero pode declarala ilegal 
dacontado ... -

Votar }lon como única oosicion activa~ 
eficaz e digna por parte do poboi galega, vot~r 
non porque espresará que as clases populare.$.. 

·non están dispostas a lexitimar formalmente 
unh.a Constitución que non repr~senta os 

. • 1 • 

seus intereses ... 

o 16 INICIOUSE I· 

~A CAMPAÑA, DO BN-PG 

Ra 
• ' ¡ zons 

.· ' ' ' . . }. ' .· . 

de:» <<nofl>~ . 
A xornada do 16, que se anun- do ~C!-í~. irnpedindo unha xorn~da 

ciara hai duas semás, non puido nac1onal>r, palabras que se ref1ren 
efectuarse tal e como a prevían as ás pr~hibicións de Pontevedra. 
forzas nacionalistas, por canto as 
Xuntas electorais somente comu
nicaron a autorización de mitins ~ 
conc-entracións dous días antes, 
«procedemento que vulnera a 
normativa legal vixente», asegún 
espresaría o BN-PG nun comuni
cado que protestaba· p~la prohibi
ción das concentracións en toda a 
provincia de Pontevedra. 1 nda así, 
o análise feito palas forzas ponvo
cantes é optimista. e suliña que 

- foron mil.leiros de personas as que 
acudiron á chamada do Bloque, 

. «a pesares do boicot dos medi'os 
de comunicación, da confusión 
lanzada polos Gobernadores pro
hibindo os actos que despois au
torizaron as Xun'tas, e o descuar
tizamento que se pretende facer 

lllllTINS E 
CON~ENTRACIONS 

En Santiago, Coruña e Ourense 
' 1 ' • 
t1vero~ lugar concentrac16ns na 
plaza 9as Platerías, o «Relleno» e 
a plaza da M adalena. respectiva
mente! ás sete e media da tarde, 
onde ós asistentes corearon repe
tida mente· «Non. non, non·.á 
Consti:twción». entre pancarta·s e 
bandeifas das organizacións con
vocantes, concentración que re
matflr~an con mitins nos que in
terviñeron membros ,do Comité 
Centrdl da Unión do Pobo Galega 
e representantes oa AN-PG e 
máis da ING. En Santiago xúntá
ronse 

1 ªº redor de 1.500 perso
nas. a;oo na Coruña e 500 en Ou-

. ~ ... \ .- ' 

rense. O Himno Galego. en cada 
un ha das · cidades. pechou e~tes 
actos do BN-PG . 

Por outra banda. en Ponteve
dra a xornada centrQuse na r:ea
lización de Asambleas informati
vas en fábricas de Porriño. Vigo e 
Tui. e.n mitins propagandísticos . 
r:ias saídas de Citróeri. ASCON, 
B,a·rreras. Vulcano e Alvarez. e no 
reparto de comunicados e papele
tas-ce «Non» en todos os merca
dos vigueses. 

N algunhas vi las· tamén se rea-
lizarán actos nas vísperas da xor
nada -'-en Xinzo de Limia e Alla
riz con 150 personas, no Carba
lliño con 300-, e o propio xoves·. 
16. celebráronse mitins en Vivei
ro. Mondoñedo, Sarria e Monfor
te. cun cento de asistentes cada 
ún. en Ares e Barallobre. no Fe
rró!,' en Verín (Ourense) e en Car-

ccTerror••mo aon as crisis en ••ctorea 

en1e•l"os, os despidos, as regul~clóna, 
a emigración». i · 

ccVotemos l)On á crisis da pesca». 

Cónoen tración da Coruña. 

Concentración de flantlago~ 

Estas fo~ori, entre outras, as . 
razóns espostas polas / 

organizacións políticas e 
sindicais que forman parte do 
M ovemento N acion~I Popular 
G alego (o partido comunista 

patriótico U PG, o frente 
ínterclasista AN-PG, as CC.LL. 

e a ING) en diferentes actos 
que se celebraron o pasado 
día 16 en vilas e cidades de 
toda G a licia, encetando deste 
xeito a campaña «VOTEMOS 
NON» ~ referida Constitución 

ballo, e Boira. na Coruña. Compre 
sinalar, asimesmo, unha concen
tración en Muros. onde se xunta
ron 400 persoas. 

As organizaci6ns patrióticas de 
Euskadi ANV-_ÉSB e EIA. remesa
ron telegramas _ pra o _inicio da 
campaña «VOTEMOS NON». 
igual que a AN-PG de Bilbao e 
traballadores emigrados . Tiaquel 
País. ~- · 

A NOSA CONSTITUCION: 
AS BASES 

En Lugo. 300 persoas acudiron 
a un mitin nos locales da AISS. 
onde interviñeron o Secretario 
Xeral, da UPG. Pedro Luaces. 
quen salientou que ao Goberno lle 
convén a abstención en Galicia. 
Lois Diéguez, da Secretaría Co
lexiada da AN-PG faría un chama
mento á unión das clases popula
res .e afirmou «os nacionalistas 

Española e ao referéndum 
que se ha celebrar o 

vindeiro 6 de nadal. 

galegas estamos seguros de que 
venceremos 'e taremos a nosa 
Constitución: as Bases Constitu
cionales da Nación Galega» . De
nantes · interviñeran Bernando 
Fernández, do Secretariado Na
cional. das Comisiós Labregas e 
Xosé Manuel Díaz. da ING. 

Representantes do B N-PG de
clararían a A NOSA ·TERRA que a 
campaña tén un senso inequlvoco 
de concienciación e esplicªci6n 
activa do que significa a Constitu
ción pra Galicia. e que as forzas 
patrióticas «non podemos deixar
nos calar pola tromba de medios 
propagandísticos e de todo tipo 
con que cantan os partidarios do 
Sí, e poderemos demostrar que 
hai unha gran forza social orga
nizada e ünha ampla opinión anti
colonial e antimonopolista entre o 
noso pobo». 

ccA Constitución lexltlma todo tipo de ac
clóns contra oa que loltamoa pola lllbera
cl6n naclonah>. Conce!f'tracl6n de .. ntla
go. 

J 
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RACIONAL / 

PONTEVEDRA 

Esplosi6ri ~ inCend-io 
en Elnosa-(:elulosa 
O día 15, a media tarde, os veciños d.e Louri~án eran 
presa do medo ao escoitaren unha forte esplosión, 
ollando despavoridos como unha qran nube neqra en 
forma de funqo se erquía. sobre do ardurante alqún 
tempo. «Collín tal medo -declaraba unha veciña
que marchei prá carretera a ver si pillaba u.n coche 
que me levara lonxe dalí, mentras as casas tremían 
como se houbera un terremoto, todo se movía ao 
arredorn. Así contaron varios veciños a A NOSA 
TER RA como aconteceu un novo accidente . que non 
se sabía esactamente onde se producía, se en 
ELNOSA, ou en CELULOSA de Pontevedra . . 

Complexo Elnosa-Celulosa: un peligro denunciado 
arreo prá ecoloxía, prá saúde e prá vida cada vez 
máis perto. 

A noticia. en certa medida. pa
sou desapercibida. xa que as au
toridades e as empresas non faci
litaron ninqunha información so
bre desta esplosión . aqachando 
durante varios días que acontece
ra hastra que o denunciou ADE
GA e un periódico viqués. 

cular por Pontevedra a calquer 
hora. a pesares de que hai un 
acordo prohibitivo da Comisión 
Provincial Deleqada do Goberno 
de 28 de Xulio de 1978. que esta
blece rutas e horarios prá esporta
ción de cloro de ELNOSA a Portu
qal. poñendo en qrave peliqro a 
~ida d~ mille!ros de qaleqos. 

QUE SE CUMPRA A 
LEXISLACION 

Os partidos políticos e o Axun
tamento de Pontevedra mantive
ron no mes pasado unha serie de 
xuntanzas protocolarias. on'de 
apenas dous partidos ou entida- . 
des políticas. a AN-PG e o PSG, 
lle iban pedir responsabilidades 
ao Axuntamento eri relación a es
tas factorías ileqais e represen
tantes dun capitalismo de Estado 
que está claramente a aqredir o 
medio ·ambiente qa leqo. destruin
do os nasos recursos e poñendo 
en peliqro a vida de moitas per
soas. 

Nesas xuntanzas partidos
axuntamento. o PSG cheqou a 
afirmar que « Pontevedra era un 
polvorín que calquer día estoupa -· 
ba » e a AN-PG esixiu que se 

· cumprira a lexislación . coas _em
presas infractoras e se procedera 
á sua clausura polo peli!'lro real 
que representan. Pola sua banda. ~· 

o PSOE facilitou, con membrete 
da Xefatura de Sanidade e data 
do 18 de xulio do 1978. un estu
dio promediado que .vai dende o 
ano 1974 ao ·1978. no que se de
mostra a qrande contaminación 
da Ría de Pontevedra. con índices 
elevadí~imos de mercurio. l~for· 
me que. aseqún ÁDEGA. se lle 
neqou a esta_ asociación por pro-._ 
hibición do Gobernador Civil de 
Pontevf:ldra. a pesares de que o 
Deleqado de Sanidade estaba dis
posto a dalo a conocer. 

ADEGA denunciou tamén que 
por mor desta . Qrave contamina
ción que _afecta á Ría e á saude 
dos consumidores dos mariscos 

· que nela se crian, alqúns países 
importadores están a rexejtar o 
mexilón qaleqo, esixindo que o 
Instituto Qceanoqráfico certifique 
que as partidas non proceden da 
Ría de Pontevedra. 

Con éste é o cuarto accidente 
producido no Complexo Elnosa
Celulosa de Pontevedra. O 5 de 
xulio. en ELNOSA. con . marte de 
dous traballadores por fuqa de 
cloro. O 16 de aqosto, con incen
dio ao parecer provocado pola 
queima de residuos de ENCE S.A. 
O 12 de setembro outro incendio 
no recinto esterior desta fábrica e 
en moitas ocasións pequenas fu
Qas de cloro que irritan a qorxa 
dos veciños do luqar ou danan os 
seus pulmóns, que cursaron de
nuncias re iteradas á Xefatura de 
Sanidade e Goberno Civil sen que 
os escoitaran. 

CADRO DOS INDICES 

Como · xa tén informado este 
semanario. os camións-cisterna 
de qas cloro mortal siquen a cir-

llllllAllT. -. l.. 
SERIGRAFIA 

FUTDNIECANICA 

Gerona, 2 

1r 296762 ·234880 

1180 . 

DE CONTAMINACION DEND~ 1 974 

( 1) MERCURIO (2) SOLIDOS EN (3) o.a.o. 
SUSPENSION 

1974. 6.76 ppm . 112.64 ppm. 280, 17 ppm. 
1975. 7,24 ppm. 87 ,90 ppm. 211 . 7 ppm. 
1976. 3.43 ppm. 92.74 ppm. 184, 6 ppm. 
1977. 8, 3 ppm. 43,53 ppm. 137. 4 ppm. 
1978. 10. 3 ppm. 57 . 3 ppm. 143. 6 ppm. 

( 1) O leqalmente admitido polo . E.E. é 0.5 ppm. 
(2) O másimo leqalmente autorizado é de 30 ppm . 
(3) O másimo leqalmente autorizado é de 1 O .ppm. 
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crcSnica política 
A NOSA TERRA Pensa que esiste efectiva

mente unha cousa que se chama estrema de
reita española, pero coida que, hoxe por 
hoxe, os monopolios que gobernan no Esta
do unitario non a necesitan pra nada; esto 
eQuival a decir que é pouca cousa e tén pou
co poder, a non ser que seña útil subvencio
nala pra certos mesteres e cer-tas funcións, 
que poderla resultar mol aclaratorio que fo
ran asumidas e protagonizadas directamen
te por quen as patrocina dende atrás. Nunha 
palabra, a estrema derelta é algo cando a de
reita, ou seña, o imperialismo a utiliza. 

¡VEN O COCOI 

Na actual situación do Estado español, o imperialis
mo. a burquesía monopolista española e as institucións 
con que éstes contan , es.tán moi dacordo e patrocinan 
a evolución política que estamos a vivir. Por eso é inxe
nuo que nos queiran embaucar co·a posibilidade real 
dun qolpe de Estado, que parez estar preparado· so
mente pra decirlle ao ciudadano medio: si non eres 
bon. vén o coco! · 

Ser bon siqnificá sentir anquriadamente a necesida 
de de votar Sí á Constitución española. Continuamos, 
oois. con recursos a efectos propaqandísticos, basea 
dos. como hastra de aqora. en todo menos nas razóns 
políticas e na libertade. que tanto din defender os or
questadores do novo ré;xime. A este paso, eiquí vaise ir 
votar con todo menos con espíritu crítico e libertade. 
Por si alqún inxenuo poidera pensar o contrario, quere
rnos afirmar que os «peliqros» da transición do fran
quismo á anomeada democracia foron xa superados 
hai tempo dabondo' precisamente polos mesmos que. 
no esencial. trouxeron noutro tempo 'o vello réxime, 
despois dunha querra civil. Señores, eiquí. sin ninqun
ha dúbida, siquen mandando a dereita política de sem-

. pre. con novos colaboradores, e os poderes económi 
cos de sempre. A estrema dereita. non fai máis que co
laborar c.on eles e axudarlles a qanar o referéndum ... 

O ENSINO. PRIMEIRA VICTIMA 

Un dos sectores onde xa se empezan a albiscar as 
consecuencias d.a filosofía que defeden os redactores 
do testo constitucional. é no ensino. Efectivamente. o 
ensino estatal vaise deteriorando cada intre unha mi
qalliña máis. ao tempo que aumenta rf as subvencións 
ao ensino privado. Profesores que levan meses sin co
brar. número sobexante de alumnos por aula. falla de 
dotación de mate.ria! _escolar mínimo, deficiencias 
abraiantes de escolarización ... son a tónica que carac
teriza. dunha maneira que parez patrocinada, ao siste
ma educativo deica hoxe estatal. 

Por si esto fose pouco. é notoria a intentona de pri 
vatizar a xestión dos centros do Estado, recunindo á 
introducción, en orqanisrrios de direcc ión dos mesmos, 
dos pais dos alumnos baixo pretesto demaqóxico de 
efectuar o control social dos mesmos. Non é desto do 
que se trata, senón de controlar, pra unha suposta mo
ralidade e comportamento democráticos (léase ideo
loxía dominante), unha ·serie de centros que son moi 
siqnificativos polo seu pluralismo ideolóxico -e político. 
As manipulacións e os medos aos que os pais poden 
ser sometidos. son eficaces aliados dos sectores que 
queiran facer funcionar o ensino conforme ás ideo
loxías máis antiqaleqas e reaccionarias . 

A MANIPULACION 

Ultimamente, estase a crear un ambiente morboso 
de desconfianza respecto do sistema educativo estatal. 
recurrindo ·á ameaza fantasmaqórica da droqa pra im
poñer unh~ disciplina irracional, u'nha vix ilancia policial 

· e unha intromi_sión descarada no papel educativo do. 
profesorado. E por esto que A NOSA TERRA desexa 
facer pública que as referencias aparecidas nun infor
me publicado no número 36 respecto qun suposto pro
fesor que convidara a «fumar», eran totalmente marxi
nais, tiñan solamente un valor individual resultaban 
puramente anecdóticas e non iban destinadas a cum
plir ninqunhºa función política deniqratoria ou condena
toria do profesorado e do ensino estatal. De seren uti
lizadas por alql!én doutra maneira. cambea o senso to
tal do testo no que iban inmersas e, dende loqo, a in
tención e o esprito·con que este semanario as recolleu . 

t. 
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Os rapaces e mestres de · 
Rois non dispoñen das 
instalacións esaolares pra 
impartir o .ensino en 
condicióms axeitadas. A 
construcción dun colexio 
de E.X.B. é unha das, 
necesidades que os 
veciños veñen 
reivindicando un ano tras 
dou11110, mefiltras1 que as 
clases se veñen 
impartindo nunhas 
condicións de • 
provisionalidade que 
constitúen unha 
auténtica falla de respeto 
a nenas, mestres e á-tcfda 
a sociedade. 

As clases danse en catro 
edif.icios' distintos: no · antigo 
edificio consis~orial, µnha vella 
casa de pedra, están tres cur
sos ~de pequenos; qutr:o cur~o, e 
a 1 Km. c¡ie dis~anQ.ia nunhª '2 

antiga escala; a _cáseql,le ©l\JtliO g._ 
kilórmetro en locais ~ alugados, 

fican outros dous cursos, e q 
outro tanto de distancia,, nun 
edificio de adobes · feitq .¡¡>ra 
tele-club. a xente: da segurn~da 

etapa. ·J d 

PEQUENA HISTORIA 

No curso 74-75 estaban 
creadas sete unidades escp,lq
res. que funci0m~ban como Es
cola gra.duada; .asegún os 
rnestres· que 1traballaban da
quela, dos locais utilizad0s 
ningún creunía as condicións 
idqne,as. 

Neste curso funcionou un 
se~vicio de comedor escolar 
pra cincuenta rapa~es, que se 
facía nunha _yasa -d~ comidas 
da ·1ocalidC1de, cos incomenen
tes m.axinables; Jias est¡:¡dfstj
c-as r~lativas a materiial cle co
cina .ein xernl. onde ·se debía 
det9llar indicaridp o estado de 
conservación. decías~: l «No 
bay loca l comedor, se sirv1e en 
una c_psa de coJnjd~~~ue pone 
todo». A consecuencia dos 
problemas acontecidos .• a pri
rneirns d© curso 75-76 supri
mil!se este sen..: í;d o.ca.1,11beán
d9se polo transporte dob~ e. <fo. 
tal . xeito que os escQlares fo~ 
rari xantar aos seus domicilios 
cq consecuente prexuiciio pra 
pais e alurr:rno$. 

@,ñ, . n clases somentes 
pola rnañá. 
SITUACION ACTUAL 

O A TU 

nos espallados e sin conesión 
~ntrei Q.S l<:1'distintos 1 niveles), 
©e\ns'glle~e _que o Q_omedor eo-. 
me~€§! a fctJAcioraar. pro outra-· 
\iOJJa:- ~~ m¡¡esm@ i;:aráct.er de_ 
pe,0~sio~alic:ta_cde ~nun 1.. $a.Ión 
~l1i1~a,P~.-e 1:ª-0d.Q q.u~e trasladar
s. ~S .... CTl~s.:t.r~~ rpersonalmente 
ª&> E~rro pra __ ragt:Jer a cociña 
i;rl_dl;f&tr¡i9I. ~sim~~Qi.O. os rapa .. 
~útjñqn g~ ar:id1;!r a pé, con 
§QI (!U ~<?n cbuviQ,,- os dous ki
Ó.Ji11§tro..s, iqiJ . separam a'e 
O'.flci§tse irr1.1J_arte_n a~ <i:lases da 
§8§.l:IJ1c;:i3l e.tapa :~ «D, a$. houbo 
@Ll .si c.entrilra_des mis clases 
· eríad~s ralg_úns rapaces coas 
bata..s ge tralilaJlo dos mestres, 
g t s G.P~ oy~,g de.:X irn..na&ia, 
l.JlitMCsB~oQl.le.iu~a roupa , propi~ 
fLllJH3§,Pba.:¡diBn-te da estufa de 
butfl.ílO)?, ( . 

Porr outra banda, hai clases 
co p'so.-furado - c0 ris~o de que 
eo ~alq~~r i11;tre se veña . 
9~aix.o. ~Os liatOs · aparecen 
i;¡glo.sr bura~~s. 1 8 t<GO bprullo e 
~SJ I r;isqs i3 ó vaio <:> traballo do 
mom.ento)~o ~ falla ale 1 auga 
~ . rirnnt~ >dQs s;e ~(cios preci~ 
§~~r ai ti·ei os 80 ra~aci;s d,e 
!YJ>s e:¡ ~5.~ tt§lñ@n ~ue tilizar UQ 

l:joio" · §'er\~i~j'P. n e ao 1 ematqr: 
·tefi.en s~u~c ir , pc¿lo correspon 
Q~fí1 ~ c-alcieir,o ~ .s:iuga áJQRte. 

Polo mesmo motivo da falla 
de auga corrente, logo·das cla
ses de Educación Física, tanto 
profesores como alumnos 
vanse lavar ao río, que por sor
te, pasa a cen metros dos cha
mados «campos de depor
tes». 

Dentro das múltiples d.efi
ciencias. a rnáis grave, polo 
peligro que entraña pía os ra
paces. é sin dúbida a da carre
teira que separa ás distintas 
zonas do núcleo escolar' que 
repr~senta unha ameaza arreo 
prá vida dos rapaces, que en 
moitas ocasións crúzana sin 
mirar si veñen coches e sin 
que haxa quen se responsabi"I 
lice directamente do proble
ma, 0& mesmos mestres ven
se desbordados. ao ter-en que 
controlar aos 170 rapaces que 
oornpoñen o €entro, 

Ao tempo que a situación 
se deteriora en perxuicio dos . 
pequenos, os \rnciños e mes
tres d~ Rois siguen a .reivindi
ca¡ a construcción das instala
cións ..necesarias. Os trám-ites 
disque están ~eitos, os planos 
disque taméri. pero o certo é 
que as obras aínda non saícon 
~ s.ubasta. 

~ 
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-.~ .. :N·:a~~~~ ~dsico · ~,,~ -~9'~d · é ~os ·5 anÓs xa toc~ba intuitiv~mente 
~ nunha frauta de cana as canéións máis ·populare·s da época. 

en Madrid ·os títulos de profesional e .de profesor de 
· composición. Crea o Coro «Estradense» e a Qrquest~ da 
Cort:Jña. Acadou diversos premios internacionais, dende 1967 
dirixe a band_a-Orquesta Municipal da Coruña e dende o 70 0 

. Conservatorio Coruñés. Tén unha enorme restra de títulos 
máis e é autor de rriá is de ' 50 obras, case todas editadas-no 
Estado español e en Suiza. -

Fillo de pai zapateiro e nai analfabeta "-díceo Cl:JR xesto de 
certo desfogo. frente á socieda.de- foi frai.Jtista, sasofpnista, 
violinista, ·percusicrnista e tam,én estudiou piano. Aos 1 ·1· .. anos 

saiu noriieado ·director da banda de música «A Unión de 
.'G uláns» p~los músicos que a c~mpoñían. acadando 

, , 

-Esiste unha música 
galega? 

-Hai indubidablemente unha 
músic;a qaleqa'_ Pro ternos que de- · 
terminar cales· son os seus ele
mer;itos diferenciais. Nela atopa
mos moitos faQtores que son co
múns a outras culturas. A nivel 
melódico. as características es
trncturais pódense atopar en cer
tas frecuencias intervalísticas, que 
poden interpretarse coma testi
m uña dunha ' predilección 
fonético-prototípico-qaleqa . No 
nivel vertical. as manifestacións 
diferenciais ternos que inventalas; 
e dende o punto de vista rítmico . 
topamos con formas moi nosas. 
Coido que ternos que entrar no 
eido da fonética pra. deste xeito, 
cheqar a adquirir coriclusións con
cretas. E penso que o máis carac- . 
terístico da nosa músic~ "~stá, ce
cais. na maneira de impro~isar , na 
que a orixinalidade do músico in
tuitivo non está influenciada polos 
perxuicios· dunha escala -académi
ca determinada. E por eso que. na 
miña ·opinión. coido que o recolli
do dei ca aqora, dende o punto de 
vista de pureza étnica, presenta 
moitas -impurezas. A qrafía musi
cal non é capaz de transcribir todo 
o que se canta . Somente o maq
netófono pode facer esta laboura. 
Pro. de sequir na falla de activida
de na que durmimos dende hai xa < 
séculos. penso. que cando queira- t 
mos recoller o pouco que aín'tia g 
nos queda. xa será tarde. pois os < 
nasos, xeitos músico-diferenciais C!l 

perderanse axiña por mor do con
tacto que o pobo mantén coa te
le~isión centralista , que fala so
mente en caste!án. e pola falla 
dunha televisión qaleqa que po
tencie máis as nosas formas cul : 
turais en xeral. 

-Dentro do papel cul
tural que á música lle to
cou desempeñar ao lon
go da nosa htstorla. ¿po
deríase establecer unha 
relación recuperación 
nacional-recuperaclbn 
musical? 

- Sempre houbo e sempre ha
berá unha interrelación artístico
cultural e política do mesmo xeito 
que hai unha interrelación política 
e cultural-artística. En Galicia os 
nosos intres musicais máis impor: 
tantes, se deles podemos talar 
- porque non acadan o teito 
ideal . · nin pode'mos compara los 
aos que xurden nos mesmos in
tres históricos do seu noutras cul
turas. das que. dende loQo. esta
mos moi' lonxanos-. foron froito 
do noso Hexurdimento Qalequista 
do século derradeir9. do que Ma~
cial do -Adalid foi o pionero e tivo 
«epíloQÓs» e'n comP,ositores 
coma. Monte.s. Veiqa, «Chané» e 
moitos outros. 

-¿Houbo ou hai pelli-

~!"o d~ que a. nosa mú~ica 
. seña' asimilable pota' 'do

minación . do.'..tras f~r-
mas culturais? / . 

' -Bueno. esto non acont~Ú 
c::am'.io a comunidad"e esposta ao 
peliqro da !nfluencia .estema. ~ 

que se cheqa por medio dun con
tacto alonqado. tén unha perso
nalidade tan forte que se fai impe

i:.muco que nos queda. incluidos 
os ruidos con valor enxebre. e fa
cendo táboa rasa de' moitas <;:ou-

nun estado moi baixo. A.s orques
tinas adicadas á arte de consumo 
tamén teñen nelas a orixen da sua 

netrable. A nasa é forte pro estivo sas pra . deste xeito. meternos no esistencia. pois dela~s véñenlles os 
arfa dunha maneira bru~al. Os miolo da antropoloxía que nos ca- seus compoñentes. Penso qÚe 
propios qaleQos aldraxamos a racteriza. descubrindo . así a nasa podemos decir que son. coas ban
nosa música moitas veces co des- forma diferencial permanente. e das. o máis representativo de Ga
pectivo nome de «qaleqada» . E sobar desta base poder cheqar ás licia. e sabor de todo. as mu.nici-

·1óxico e tamén normal qu'e se lle plasmacións artísticas que teñan pais que constitúen hoxendía os 
espete este adxetivo a · moitas maior ranqo e mai9r autenticida- únicos pastos de traballo pra os 
músicas. pois non merecen outro ; de étnica. En conclusión: non so- especialistas ~úsicos que saen 
pro hai moitas escepcións. Pra mente estamos influenciados; es- dos nosos conservatorios. 
moitos música qaleQa é sinónimo tamos fara de nós mesmos no -Na educación dunha 
de mala. E por _outra banda, a con- noso propio foqar. sociedade, ¿cómo se in-
ciencia músico-nacionalista. non -¿Qué valor social e , legraría a música, por 
señamos parvos. non esiste por- cultural se lles pode,-ía ./ exemplo, no ensino? 

que tampouco se formou . A todo atribuirás bandas popu- -Coido .que a música tén que 
este estado de probeza músico- lares? formar parte da formación inte-
nacionalista hai que decir que -As b,andas populares tiveron !'.lral do home. En consecuencia. 
contribúen moito os medios de un valor social .e cultural indiscuti- débese incluir no ensin.o Primario. 
comunicación. que estiveroh e ble no seo do pobo qaleqo. Foron ·Medio e Universi'tario. e debe in
aínda están máis ao servicio do elas as que acheqaron ao pobo a cluir.·os tres aspectos seQuintes: o 
alteo ca ·do noso. Escoite a radio, · cultura que foi privilexio de qru- activo. o auditivo' e o ·cultural. 
lea o xornal. escoite e,vexa a tele- 1 pos elitistas hastrn non hai moito Polo primeiro. o e'scolante pode 
visión e observará que se .fala de tempo. E. por outra banda. foron e adeprender a tocar, uri' instrumen
t do o que enrabexa e deforma. e aínda son os vieiras que forman to. o que permitiría · descubrir os 
tamén se. convericerá de que as aos músi.cos que loqo inteqrarán que teñen _g.pndicións nat.urais pra 
causas máis importantes non se as bandas e orquestas profesio- sequir os ~studios profesionais. 
lle dicen ao pobo en nome do po- nais deste país cando as haxa. As Polo sequndo. adeprendería · a 

'' bo. Da , influencia compre falar. formacións musicais que tiveron , identificar os elementos linQüísti
como xa dixen. cando tropeza maior trascendencia social foron. cos· e ·estéticos da obra musical -e 
cunha personalidade dife10nciada. cecais. as bandas de música·. Elas tam:én se fa.rían cun bo criterio de 

-Pro en Galicia o que sempre tive- · mantiveron o facha musical ao valoración estética pra que loQo 
mas foi un ha invasi.ón artístico- .lonqo de tempos moi difíciles;_ sin non lles metan qato ,por lebre. E 
cultural allea. Fomos e' sequimos elas. Gal!cia hoxe non tería · nin- polo terceiro. fa ríanse con un bó 
sendo unha colonia cultural. En qunha- formación musical· profe- feixe de cultura nominal. consti
consécuencia, ternos que talar. e sional repl'esentativa e de verda- ttiida polo conocemenfo de com
c'ompre talar dunha f~lla, dunha deiro ra.nq_o 

1
artfstico. Moita da positores e da importancia históri

falla de auténtica qaleQuización .producción musical. qaleQa esiste .ca que trouxeron e ti-an as suas 
musical. Pra cheqar a terá hai que porque nelas atopou o compositor respectivas obras. Pro o repertodo 
analizar de xeito científico a dubi- · un froit~oso aQ.uillón e a arte da deste proqra"T'a debería compreri
"dos·a herdanza recibic;la. rec~ller o i nterpretación sin elas atoparíás& der obras "qaleqas. pra ·deste xeito 

/ 

·, 

/ . . 
escomenzar a conocer o noso pri-
meiro que o estrano. Pro todo sin 
atentar contra da libertade do 
home que esixe a non alienación 
partidista. 

-Por fin e despols· de 
·todo o dita: que valor~
. ción se pode facer ~a 
"'úsica. como ·sistema de 
~omunicación? 

· :._A música constitúe un dos 
medios de comunicación . máis 
perfectos' e -tamén máis amplos 
da forma insinuante. E capaz de 
espresar e describir .coma ni.nqun

· ~a outra arte. Na propia linQua. o 
tnáis d_iferenciaJ, no eido fonético, 
é a dimensión musical :" Contén. 
por outra banda, un vaior 
hístórico-comunicativo que "'ª' 
alén da parola. reflexa millar e de 
maneira máis completa o contes
to ·cultural dunha época. Deiquí 
que seña esponente certo dun ci
clo histórico. Pro tamén nos fala 
de qrupos _étnicos de maneira 
máis fonda ca ninqunha uutra ma
nifestación artí!ittica . Por outra 
banda. tamén· contribúe ao desen
rolo sensibie . da persona. '- taina 
máis comprensiva e da'lle unha in
telixencia que llé permite compar
tir millor os sentimentos alleos. na 

. sua máis variada . diversidade e 
femencia . Eu preqúntome qué se
ría , dunha sociedade sin música. 
Cántase, bailase. compártense le
dicias. fanse meirarides os an
.oeios nacionalistas ... Unha cousa 
é -certa: a música é froito do 
maxín humano. Si esiste é porque 
forma parte do seu mundo vital'. 
Penso que ha de ser cada vez 
máis necesaria neste mundo cheo 
de· imperfeccións e nas socied~des 
que fuxen dos estados tr1ba1s. 
Canto máis civilizada seña unha 
sbciedade máis esixencias artísti
cas ha P.recisar.¿Qué nos di a his
toria?. ¿O proqres.o social. non 
consiste en que seña pouco e 
pouco de todos 9 que malfada
mente aínda sique senda ·duns 
poucas-? ·Se a música foi cousa de 
príncipes. de burqueses. da ei
rexa. aqora debe ser do pobo. pro 
pra acadar a formación que lle 
permita falar g'µnha música socia
lizada. compré formalo sensible
mente e darlle unS. criterios de va
loración estéti~a que. aínda hoxe. 
son pri.vilexios dt:ms pouquiños e 
.de cando en vez dalqúns estratos 
sociais impe~.rantes O humano da 
sociedade futura tén que ade
prender a realizarse . són somente 
individualm~nte. senón na sode
dade. pra deste xeito facer máis 
rico o seu esprito e sair do seu 
ceqo ovo que tantas malfacendas 
fixo e fai no intento. no nobre in
tento. de acadar unha Galicia de 
todos e pra ·t9dos ... A müsica tén 
un papel importante neste proiec
to. neste novo proiecto de facer 
unha nova Galicia. Pro x-a vere·
mos se pensan nela . Ao millor 
aínda ten vixencia o que dixo Cas- -
telao: «Galiza é un pobo senti
mental e xeneroso. incqpaz <;ie ver 
o que lle convén» . 

ANTON L. GALOCHA 
XOAN M. CARREIRA 
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Aprender das ·.111ei.g¡¡1s 
le Bruja_: mut!r~ , ·emue papula .. menla sa orea 
qua llene pactas con al damo.nlo par.a• 
h.acar hechizos. Mala muJar, picara Q 

Intrigante.» 

Estes son hoxendia os valores que podemos tirar 
da parola procedente do arcaísmo inglés «Wicht», 
que no seu orixen viña a designar aos dru idas e 
demais persoeiros das comunidades cel tas e relixións 
animistas que se espallaban por Europa ~ as illas; 
estes sabios ou iniciados conocfan cartas teimas e 
secretos moi importantes pra o pobo desconocedor 
deles: astroloxía, ·botánica, psicoloxfa ... das que 
dependía a vida de todos, pois servian pra 
·confeccionar o calendario, prás sementeiras, a sega, a 
colleita das herbas medicin~is ou alucinóxenas 
necesarias prás curacións e ritos, etc. 
'Pota contra : hoxe a mesma parola sinala 

a persoas rexeitadas da. sociedade e que 
a vez son temidas por desconocemento. 

Históricamente, cecais o mo- A Eirexa tental:,=: con esto non 
mento de má is apoxeo pra bruxe- somente barrer a relixión anterior 
ría foi o periodo dourado romano, que ·adorab:a penedos e ríos. mon-
no q ue tanto dominadores como tes e arbres, ceas e ondas. serpes 
domjnados consultaban.,as «sa- , e animais. e cambealo polo ri)áis 
gae» . namentras que os má is po- «moderno» pensamento · 
derosos patricios e hastra o mes- rellxioao1 mais aquí . convén 
mo A ugusto acudían a certas fa - distinguir entre as duas formas dé 
l'fl ilias que por herdanza viñan pensar. No primeiro empréganse 
p :3cticandc a Alta M axia. desti- métodos coercitivos e imperativo~ 
pad'a a consultar aos deuses do s ; pra doméar aos deuses. 
Olimpo encol de fondas custións mandábanlles que cumprisen os 
polít icas. (coque aforraban un se- . seus .desexos. namentras -que as 
nado 1e un congresó inútiles). · · relixións codificadas e liturxifica-

Coa aparición dó cristianismo. 
escomenzou ·o decaem~nto da 
práctica púb lica · da maxia, 
acusándose aos seus practicantes 
de ·ser os causantes das des.feitas 
nos campos, da sarabia, da marte 
do gando e do secuestro dos ne-
1110,s para sacrifi~los nos ritos 
- resulta curioso que á chegada 
do ciristianismo a Roma, se acusa
rn1 aps agaristas dos mesmos ma
les e se viran persegu.idos cos 
mes.mois pretestos-. Pem foi a 
morte do emperador Xermánico a 
:qúe dec~e1tOU1 a p11ohibición e per~ 
'secución o~icial dos ·practicantes 
da maxia. se,guida despois polos 
decretos de e~ ilderico jano 743) 
e má1is tardé a de Carlos o Calvo 
(ano '873) que penabaliil coa morte 
a práctica non some111te da maxia. 
senón tamen da adivinación. 

das emprega.n a canle · da oración 
e a súplica pra invocar aos seus 
deus~s. dentro se;mpre duh es
quema de acatamento e subordi -

• nación do H orne di ante do Deus. 

Por máis que pelexaron, prohibi
ron. exorcisaron. escon:iulgaron ... 
as relixións animistas sobreviviron 
e infiltr.áronse na «nova iiturxia». 
anque por ambalasduas partes 
houbo !Jn proceso de adaptación 
camaleon·ística; a Eirexa vén prac
t icand<:> exorcismos pr;:i escorixu
rar demos -Corpiño- (procede
mento coercitivo) e facendo roga
tivas pra. que chova (idem), 
abenzoando . medallas de ouro (o · 
ouro. xunto coa p1ata e e acjbe
·che. sempre foron' considerados 
en ·todas as culturas como preser
vativos contra o aillamento ind~
pendentemente da figura ou sinll 
que levase). 

1 

Loruce das bruxas, hai q~ aprender do coñecitilento empíf'ic~ 
das ,eeigas e meigos, curandeiros ... Herbas meclcinais, 

alucinóxenos, COl1lpOS'lilras ... 

• 1 

Pala contra, os países colbniza-
dos do J mperio . e a sua relixióh 
oficia l tiveron que cobrir os se~s 
ritos dunha apariencia cristianista 
e deixar que cada penado adora·
.do -S. Andrés de 'Teixido, ·A 
Yirxe da Roca de Baiona, a ·de 
Laxe-. igual que cada monte sa
grado -Pico Sagro, o Pindo_.:_, ¿ 
as praias .e ondas -a Lan:Zada
cada castro -A mil. Castro Valen
te- fosen «santificados» coa sua 
correspondente ermida, cruz e 
santo milagreiro promocionado 
polo seu correspondente cura. 

Actualmente as presuntas meig~s 
viven amedoñadas polo rexeita
mento social. que tentan rachar 
asegurando que curan nenos por 
intervención divina e ·que o seu 
poder é un del pra. facer ben. non 
mal. como me aseguraba non hai 
moito unha delas. Acóchanse nos 
seus secretos, dos que descono
cen case todo. e prefiren pasar 
por devotos cómplices do sistema 
que as segrega . 

Penso yuu s1 a1gunha vez hou
bo bruxas. ou as poucas que· haxa 
son individuos neuróticos. mitó· 
manos ou temporalmente dese
quilibrados que · chegan a desen
rolar ao másimo as capacidades 
que ternos todos de traspasar as 
coordenadas· espacio-tempo
lugar. mais non quero clarificar 
neste grupo a tantas e tantas per
soas -saudadoras. arresponsa-

dores, mencme1ros. albeites. 
abortadores- que andan espalla
dos pala nosa terra. e na que ato
pan sempre un lugar, son respeta
-dos e escoitados por saber curar 
enfermedades incurables médica
mente ·e · esclualve9 de 
certes culluraa1 enganido. 
quebradura. aollamen-to. mal ai
re .. . 

. O estas persva., co1do que 
aínda poderíamos adeprender 
moito cando as aliemos sin 
prexuicios e sin outro fin que unha 
aplicación práctica dos seus ve
draños conoéementos. ¡anquees
tes repousen baixo de fórmulas 
absurdas e disf~aces despistan
tesl 

M. VAZQUEZ CAMINO 
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¿O QUE .É O -F-&DE.RALISMO? 
Cando se creou a «Plataforma de Convergencia 

Democratica, contando coa caída da dictadura tran
qu1sta, todos os partidos, os partidos españoles 
rirmaron aocumentos en que se establecía clara
rneme o dereito á Autodeterminación pra os p)bos 
ao t:stado español e a estructura federal deste es
tado, precisamente a instancias dos galegas, cata
lans e bascas. Coa creación da "Pfatajunta» -a Pla
tatorma t usionada coa «Junta democrática»- e poste
riormente coa Platatorma de Organismos Democrá
ticos, as forzas centra·listas e españolistas recupe
raron a posición unitarista pra -0 Estado e pactaron 
coa Monarquía o que resultaría a actual Constitu· 
ción española. En Galicia, o Consello de Forzas Po
líticas Galegas había manter -0 Pacto Federal como 
alternativa, ·que sería retomada pala AN-~G unha 
vez desaparecido aquel organtsmo político. 

Hoxe apres·éntase unha vez máis. na ·historia a 
posicón unitarista do Estado, cern concesións des
centralizadoras autonómicas. Neste proceso polític{) 
actual fálase de preautonomía, de autonomía, de 
comunidades autónomas. máis non de federaHsmo. 

A Constitución_ española actual nega <0s dere!+-os 
das inacións do Estado en canto tales. Gravemente · 
lesiona ·os dereitos nacionais de oGalicia, Euskadi e 
Catalunya e dará lugar ·a que as nao1óns ·empobre
cidas e esplotadas como Gailicia señan mantidas 
no atraso e ·no subdesenvolvemento, sometidas -a 
un1ha situación coloniai. 

Está claro que a Constituición española oonsa
gra unha estructura do estado unitaria -art. 2-
pois os partidos españolistas inon quixeron cue~
tionar esta estructura unTtaria d...;scentralizante 
-autonomías limitadas- por medi<0 dun 'P1acto fe
derail. Non cuestionan a estructura do estado -fe
dera'iismo- pra axeitalo ás realidades nacionais 
que o integran, como tamp'ouco cuestionan a natu· 
reza .dese estado -socialismo-. Manteñen un mes
mo , estado unitario do que o da República con ado
bFos •novos -descentralizac1ión- ·nunha inova Cons
titución. Os nacionalistas irnos máis ao fondo d'o 
problema e procuramos un estado realme-nte de
mocrático que dea SOiluc·ión aos problemas que 

XOSl; LUIS FONTENLA RODRIGUEZ 

plantexa a realidade ¡:Íeninst1lar, políticamente piu
nnac1onal. Ninguén pode negar : c:iue somos mats -ae-_ 
mocratas que os que non queren cuestionar a tor
ma do estado, canao vimos de dei·xar unha ·aas mais 
tortes dictaduras. 

u~ federalism0 nbn é s-enón o resultado dunha 
- t·oma de posición - racional frente a unha crisis in.-s

tituciona1l dos pob·os peninsular.es, que buscan. ün 
destino c·omún e solidario sen perd-a da propia ' 
id-e·ntidade nacional. 1E Galicia e·stá .nunha ~situación 
espec·ial de encrucillada - entre España e Portug(;;t 
dende o punto de vista histórico-'lingüistico-cultural, 
-económi-co-soc-ial .- e por tante p·o1lítico. 

Entre descentral·iz-aci6n ou aútonomismo, e fe. 
deralismo, ·hai dit.erencias esenci·as . Kan.t ·decía que· 
"º federal ismo é a forma de crearse un -.medio -xu
rídico, e · por tanto: de desenvolver un dereito». E~i
to pra un. xur-ista é 'unha afirmación es·e1ncial. Enlre 
o nacionalismo +ndependist¡;¡ revolucionario e o c_e·n-
trail'ismo re.accionario ....- esi·ste como punto de equi
libri·o o fedéral'ismo, medio xurídicó axeitado o 
dereito esencial de aufodet·erminaoión dqs pobos. 
Por suposto ~qúe o "' fe.deralisrño acepta e á1J1para C) 

dereit:o a sep-ar~icióri, a~nda ,,,s·endo fundamental
meryte c0-0peración e- ttnJ'óJ!. cando se ate!lta gr¡;¡
vemeinte contra os +ntereses .populares. Eso é lóx1-
co e mesmo necesario como ú~nica saída non vioil·enta 
ao asoha1llaníento~ e opresión dun __ Pobo por· outro. 
O federalis.mo, se non tién en canta este principio . 
fundame,ntal da autodet·erminación, 1non· é tá1l, será 
un pseudofederalism'o e, oomo· tal un :instrumento 
i-deolóxico de dominación que non cuestiona· nen a 
estructura nen a 1natur12za. do 1estaao pra axeifalo á 
realidade. Polo tanto, non ·respeta a libertade e a 
soberanía ·nacional dos Rohos, por moito ·que fale 
de autogobetino, autonomía, etc., non admite o de
reito de autodetermi1nación. O federalismo JmpHca 
igualdade esencial. A nación é un , feíto~ obxetiivo, 
dado póla 'historia, ·que corresponde a un i1ntre do 
desenvo·lvemento da. Humanidade. ' 

' Dende o punto de vista funcional. o federalismo 
baséase na rnpartici6n de competencias, de xelto 
qu_e os seu lindeiros van .. estar deHmitados pola_ ca-

Sif H .MWft14i4W ttt'tt 

historias de esmaíad.a·s · 

- -
pacidade de autoorganízación e ·as posibiHdades de 
par.Uci1pac1on das aecisíóns do ipoder oentrarf porr 
parte dos ·estados membro. No nos o caso, porparte 
aas 1\iaciós His·tóricas . A potestade de autoorganiz>a-

1 c1ón estaplece denpe _xa diforenciaq. Mentras nas au
tonomías pra e\E-bor-ar os Estatutos precísase a sua 
aprobación por unha l·ei do pode·r e-entra!, a pcitestaae 
constituinte dos ·estados membro no .federalismo 
carece desa ili_mitación, rnesmamente e-il - razón o 
pri•riCipio da soberania 1nac·ional e ·de autodeter.rnma · 
ciún. Os estados ·rnembros no federalismo están 
tacultados pra determinar a sua propia organización 
xurídioo-política,. p·oseendo -en consecuencia un 
poder constituinte. Nas autonomías non, como se 

' pode ollar na constituc-ión ·españO!lá. iA nosa nación 
_ual-icia, t:én limitado dende xa -es-e poae·r, tanto o 
constituinbe e de- autoorganización como ' o de p¿¡r
ticipación nas decisións do poder central. 

Se - ·é eerto, como sinala Marta Hamecker, que 
«toda perso·a ou grupo que ·s·e mova dentro oas 
marxes estrnitas da ideol,oxfa dominante nunha s-o
ciedade capitalista tenderá a sustiur o problema da 
natureza dg estado polas formas de gáberno, e 
deste modo ocultar a :natu.reza de clase do estado, 
que é problema esencial», tamén é Jfundamental 
pra ,comprender a s·ignificación -da Constitución es: 
pañ-ola actual unitaria, c·onsiderar como a- estructu
ra de estado, venoe'llada íntimamente a esa n~ature
za, non set:én en canta un proc·eso de ·reforma ¡po-
1 ítica que <quer que todo ·éa¡nbee pra ·que nada cam
be.e. Ou seña, que a formación · social galega, a na
c.ióri galega, non pode saír vencedora neste proceso 
se non se toca a -estructura e natureza -do ·estado 
unitario. Noutras palabras, se non s·e tronza ·O co
lonia1lismo a que ·estamos sumetidos os· "galegos. 
Federnlismo e1 socialismo son duas alternativas. cla · 
ras e evide,r;ites pra .esa estructura e esa natureza 

-que perv iv~ ;na actual ·Constitución española que 
se vai VC:'Jtar o mes V·indeiro, Po·r ·eso _ compre )t,ar 
en concincia. Gomo nacio1nali-stas ternos eso obriga . 

_ pra chegar a: un1ha solución política de Galiéia, _ ,, o~ 
g_resiva. democrática, ein defensa aas nosas ases 
popularE¡Js. 

Por~- MARlN 
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Acuc:ií"mos á.s sedes de disti'ntos 
políticos que actúan na .nasa nación 
coa mesma pre1wnta. ¡Qué'vai siQ
nificar pra Galicia a Constitución es
pañola? 
ALIANZA POPULAR 

·Alianza Popular. que arrastrou 
tras de sí. a urit.ia [?oa parte da ·pe- · 
qUeria .burquesía franquista máis 
réaecionar.ia ... e.ar-a o proceso coosti
tucional , tJvo · Ónha ' ·resp·osta.. e'n. 
boca do seu representante Francis: 
co Puv Muñoz, tallante e s1ncE;1ra'. 

. - .«0 mesmo que p.ra. o resto 
das rexjóns españolas». 
U N IO"· ·Q.!li CENTRO DEMO
CRATic·o · ... .. · 

¡, " . · .' ... ' : - . : . 

Poal · sua parte, o diputa.do có- . 
ru'ñés. X. 'Lui~ Meilán. me~bro dj'!. 
Xunta e activo participante n-a Co
misión Mista, esplicounos as razóns 
da .UCD: «Pra Galicia reoresenta a 
oportunidade por primeira vez de 
realizar o seu auto!=toberno. Reco
nócese no testo constitucional a 
personalidade diferencial de Galicia· 
á que contribulron no pasado qa1e
qos de distintas ideoloxías. e en 
concretó o votó do pobo ao Estatu
to en xunio de 1936». , 

«A Constitución será. ·por tanto .. 
un reto pra .conocer a capacidade 
dos que teñen responsabilidades 
políticas diante dunha oportunidade 
sin.xel~mente histórica e irrepetible. 
En resume. demostra r> na práctica. 
con feítos e' non con. palabras. que a 
autonomía é un dereito do pobo qa
leqo cuio exercicio vai conquerir 

1 unha vida má is xusta. máis libre e 
de millor.calidade que baixo do·cen
tralismo.· Eu diría que é preciso pra 
esto xunquir esforzos solidarios, · 
porque o que pode poñerse en peli
qro é a unidade de Galicia. enfren
tanto a unhas cidad~s coas outras. 
A elaboración -<fo Estatuto debe 
conquerirse mediante consenso pra 
que a sua votación-. dentro da liber
tade. seña un motivo prá unión e 
non .fonte de liÓrtas que farían. por ; 
desqrac1a. xüstificable aquel amaro 
comenta,rio ,de : «somos qal·eqos e 
non nos entendemos» . · 

«Eu vol~ .:~ . qu.e c;Hga 

o lelevexo»:. 

<1'. 
<f) 
'.:) 

. o 
c.. 

plo do c:iue da autonomía caibe es
perar. 

PAÁTIDO COMUNISTA 
DE GALiCIA 

O Secreta.rio Xeral do PCG. San
tiaqo Alvarez. non comprende. pola 
sua banda, cqmo hai xente que poi-
da votar N,ON. xa que pra ei a Cons
titución · representa .«rion ·natural" 

· ~ente o .dei elto 'de aüt~d·etérmirta
ció.n.' como .se.ría de~·ex~bl~ ~·outra 
circunstancia. senón un paso moi 
importante» . 

«A Constitución permite. dunha 
banda . que eiquí se · estableza un 
p.oder autqnomo. q1,.1e . haxa un ha 
asar:Tibiea . pati'arheotaria qaleqa· e 
unhas leí$ d~te~rn)riádás eh' funci6h 
·da nosa realidade. Ademáís. vai 
permitir a uti,liia,ció'n máis axeitada 
dos medios ecoriómic.os, é decir. do 
a.forro. dos recursos. e e$O vai per
mitir unha industrialización racional 
a nivel qlóbab> 

Pala contra. o mesmo Santiaqo 
Alvarez reconoce qüe: «o principio 
básico da Constitución é a econo
mía social de mercado. a prop.ieda-

1de· burquesa. Déixase ver unha con-
tradicción entre o feitó de que se 
establezca a· democracia 'xurídica-
mente basada na Constitución e o 
feito de que perviva un aparato de 
Estado que é o apar~to da dictadura 
fascista» . 

Niste senso somente lembrafyios 
. que despois dun ano de Pactos (os 
qa Moncloal . que pra Galicia su-
puxeron o peche de numerosas pe
quen.as e i:nedianas empresas. des
pidos masivos. aumento do paro e a 
escasez de inversión púbtica . estan
~e a firmar novas acordes. ne~es·á
rios prá continuidade da economía 
capitalista que consolida ista Cons
titución. 

PARTrDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL 

Pra o representante do PSOE en 
Compostela e aboqado laboralista 
da UGT Ale jandro Otero. aínda que ~ 
na teoría siqa vixente a sua cand i- 6 

O artículo 2 di así: « A Constitución fundaméntase na 
indis.oluble unidade da nación española. patria común e indivisible de 

todos os españoles ... »,. Óiante dista afirmación tan contundente 
moi' esplícita ·e nada ambiqua. co~~ outras máis que recolle o testo 

constitucional, por exemplo aquelas que identifican o caracter 
monop~lista do Estado. os diversos partidos políticos que 

representan corr.entes de opinión reais no país, espresaron as 
razóns ·da . su.a actitude frente ao testo constitucional. 

Os lectores xa observarán onde están as contradictorias 
arqumentacións de moitos que 'estiveron. e están. dispostos a apoiaren 

· activamente ª· aprobación da Constitución española. 
ás veces re<;urrindo á demaqoxi.a ou terxiversación que non se 

podén entender moi ben porque non abonda con decir que 
«esto é millar que o anterior» ou- que diste xeito 

camiñamós cara a autodeterminación. Por non nos r·~ferir 

aos que fan · demaqoxia somente coas libertades en 
abstracto ou cunha lacra tan se.cular no noso pobo como a emiqráción. 

Tampouco é estrano que a opinión pública se si.nta 
intimidada e forzada. baixo dunha forte campaña 

. .Propaqandística -tamén demaqóxixa e sospeitosa~ 
a favorecer un SÍ rutinario. por unha banda, un escepticismo 

ascético. por outra, 
óu un non cabreado en ocasións. 

Esto reflexaron os partidos e máis real, e menos inmoral 
e razonadamente . as xentes que se moven pala .rúa . 

ción republicana . o PSOE acent~ ~ c.---~ 

" EU VOU 

·votar NON» 

«A min ~úslame non sel 

PQr. .q_~é~ 

.• . unÍui fdea mifta» 
. . ·•. ·- . ... . , ... . , -

gaiega ... 

Claro que Meilán Gil non cont.á 
nin lle preocupa cal é a represen¡a". 

· tividade da Xunta e cal é o papel 
que lle asiqna a Constitw;:ión es
pañola diante dos mandes proble• ·. 
mas que Galicia teti plantexados·. e 
ct..iia actuación niste amplo limiar 
non é máis que un pequeno exem-

O:ionarqtúá . «por.(i'ti.~ . ni~.te ·inÚe . a 
probfom:éi", é cté~·~raéí~· . sí, · ~ di~ta~ 
dura·. ;,·on»,. Eci- ca~Ú). :a repeflc"usión 
s_0bo( :d~ ··fl.sici6~ :· ·~~j~~·~ ; «.a .. Có~s.ti-
tución. a ·pesares.·de s'er tradiciona-
1.i~ta e burquesa, n~mbarq·aºntes é o 
únicó :instrumento válido pra afon
dar níJ transformación da ~ociedade 

'•' 



pra conocer 
a capacidade. dos q.,.e 
leñen responsabilida.des 
públicas». 

e poder espallar a democracia a to
dos ©S niveles do noso país. Dende 
ista óptica, a Constitución é somen
tes un tipo de partida, como único 
camiño prá construcción do socia
lismo» . 

E continuou : «Pra nós isto impli
ca que a desmantelación das insti
tucións franqujstas. a disolución 
dos instrumentos represivos. o re
torno dos emie_r:_antes e dos esilia ~ 
dos e a libertada dos presos políti
cos. ao final dunha loita de coarenta 
anos contra a dictadura. ·é unha 
conquista do pobo qaleqo e da cla
se traballadora que conqueriu as¡·¡~ 
bertades e un Estatuto que implica
se un qoberno qaleqo pra decidir o 
noso propio destino» . 

Pesie a estas afirmacións. enten
demos que Alejandro Otero saberá 
o que é a Lei Antiterrorista , o que 
son as cadeas, a actuación das 

i-wr••.A• forzas de orden público. a tortura 
inda vixente.. ou é que probable
mente se pense na volta dos emi
qrantes semente nos períodos de 
vacacións .. 

UNION DO 
POBO GALEGO 

Pola sua banda, Bautista Alvarez 
presidente da UPG que·.inteqra xur.) 
to coa AN-PG o Bloque Nacional
Popular Galeqo e que éstá a desen
rolar unha campaña polo · NON á 
Constitución. resposta á nasa pre
qu nta do sequinte xeito : «A Consti
tución siqnifica que a Galicia se lle 
veta o dereito de autodetermina
ción. Galicia. como nación. debe 
dispoñer da sua propia soberanta 
política. o que quere decri que pode 
escoller as suas propias institu
cións. Esta Constitución, elaborada 
por un parlamento español. repre
senta a perpetuación do poder colo
nia I dentro de Galicia. polo tanto. 
nós· ímola · rexeitéit" non cb absten
.cionis'mo. porque eso siqnificaría fo'
mentar a inhibición dentro do naso 
pobo; o MN-PG vai votar non a 
Constitución española. como o mó
vemento p_opular ~evolucionario vai 

votar non en Euskadi e o mqvemen
to p~pular revolucionario vai votar 
.!1-0n en Catalunya». 

Niste caso faltou sinalar a perpe
tuación do sistema capitalista. a 
lexitimación do marco político dos 
novas pactos económico-sociais 
ou. incluso. o esquencemento dos 
qrupos marxinais. 

O «HOME DA RUA» FRENTE A 
CONSTIT.,ICl.ON 

As p0sició'ns que obtivemos .na 
rua. dannos unha . mostra clara do 
pesconocemento e da indiferencia 
que o término «Política» en xeral 
produce na xente: En _realidade, o 

Alei~rid~o ot~~Q .. CP!io"iii 
«A· constitucjón é ·a ·· _.,;;Lip.-ura 
democrática~;. 

.Bautista Alv~rez (UPG) 
«A Constitución néaanos 

o dereito 

de autodeterminación». 

xoqo, niste proceso desinformativo. 
vén marcado polo,s medi?s de co
municación. en especial os estatais. 
ao _servicio do qoberno de UCD. A 
cuestión é sacar os Sí cuns instru
mentos demaqóxicos, ambiquos e. 
dende loqo, nunha clarificadores de 
enqranaxe dos 159· artículos dista 
Constitución que dous millóns de 
qaleqos máis ou menos terán que· 
votar o día 6 de Nada!. 

·Así. a maiorfa dos 17 encuesta · 
dos non souperon decir o que siqni
fica a Constitución nin conocían o 
que nela se plantexa. Antes de na
da. advírtese que a política é un 
campo alleo á sua vida cotiá; diste 
xeito. as respostas máis tallantes 
eran: «eu deso non entendo nada»; 
«eu non me meto nesas causas»; 
man sei que é»; «esas causas no 
:ne interesan» . Ou seña que o lin
quaxe que empreqan _o televexo .. a 
radio e á publicidade na rua dan por 
feita a perfección constitucional. 
servíndose de términos como 
democracia e libertade s·in 
afondar no siqnificado real. apare
cen como un sinxelo reclamo. Os lí
deres dos partidos tamén falan de 
democracia e libertada. e axustan 
entremedias o terrorismo. como si 
de «bOS)) e «malos» se tratase. Es-' 
tructúrase o voto dentro da estabi
lización .da sociedade, · pro nunca 
como alqo basado na información 
obxetiva e crítica. 

Saímos á rúa a busca da opinión 
do «hombre d~ la calle. término 
creado polos medios de comunica
ción social pra definir á persoa nor-· 
mal. Así. unha vendedora de 
qÚeixos dlxo qué ela iba votar sr: 
perque «SÚpoño que CO que di a te
levisión está ben e xa que ela o 
di.:.» Ou -un xubill!i.o que respos-

· A ROSA TElUlA 

Santia-~o · ~lvarez CPCG) 
«A Constit·úción per~ite o 
es.tablécemento dun 

poder autónomo». 

tou : «eu penso que a Constitución 
está @en e que' se debe votar a favor 
dela » e ante a prequnta ¡por qué 
pensa que está ben? . enqadiu «por
que "me qusta. ·aínda que non poida 

esplicar razóns . . é unha idea miña 
que teño». 

Unha muller do aqro manifestou 
«eu non sei aínda o que vou votar 
Alá na aldea van vir esplicar o ~ 

mestres e . outras persoas o que 
haxa que facer . Nós non sabemos 
nada» . 

Tamén. aquela velliña que vendía 
as frole~. e que se neqou a que lle 
sacaran unha foto porque nin xique
ra o dia que se lle casou a filia con
sent.iu que lla fixeran. opinou que 
«si me obriqan . voto . senón non o 
faQo. porque eu deso non lle enten
do nada» . Ou o que nos dixo «a min 
xa non me importa o que poida pa
~;ar . Eu non vou votar porque non 
teño interés nin por unha cousa nin 
oor outra» . 

Topamos co escepticismo, repre
se;ntado nun vendedor que non 
cor.1prendía como lle poden estar 

.paqaildo somente 6.000 pesetas 
polo st..:bsidio de enfermedade . «eu 
votar vobrei . pro podo facelo en 
!:franco. éf~eqún como vexa a~ e.cu
sas. O qoberno qu-e ternos hoxe fala 
moito. pro obra p.Juco» . O mesmo 
tempo o abs.tenci 1mismo vén mar
cado por «unha absoluta descon
fianza sabor do que poidan facer; 
adema is hai que- ter de .conta queri 
son os artífices dista Constitución. 
Claramente. non representa a nin 
quén e en Galicia non resposta á 
súa realidade concreta)) 

Astrevímonos a·parar un coche ·e 
lanzámoslle a prequnta a traveso da 
ventanilla : «pénso que é unha 
Constitución feita polos partidos 
maioritarios. cun consenso partidis
ta por completo. ás costas de quen 
os votou. Pra Galicia va i siqnificar a 
continuidade do colonialismo. aso
ballam~nto tanto cultural como po
lítico que sofriu e que sofre. Por eso 
o meu -voto será Non» . 

Por outra banda. a resposta de 
que «a Constitución é unha pastela
da. a continuación dunha farsa . En
qanados, eso sí. que pareza outra 
cousa pro que seña o mesmo». si 
que a demostrar que a determina
dos niveles. como poden ser os es
tudiantes. refléxase un certo «pasar 
do rollo político» . . : 

E. xa pra r~n;:iatar e despois de 
andar varias ruas de Santiaqo, o úl
timo entrevis.tado díxonos: «0 que 
fai falla é unha Constitución qaleqa, 
naide t~n por qué arr.anxar os nasos· 
problemas e. dende loqo, menos 
Madrid. O pais ternos que resolvelo 
nos e dende eiqui ». 

1 i, , 'I 

M • . O. TEO 
XOSE R. POUSA 
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EVA SERRA (PSAN-proyisfonal) (Membro do Comité . Catalá contra la Constitució Espanyola.J 

· En fe·breiro de 1978, .e perarnte o comen.za da 
elaboración da Constitución española, en Catalu
nya empezárc;mse a definir diversas ·posturas.- Os 
partidos qu,e firmaron o Pacto da Moncloa, topá· 
ronse · colli·dos 1entre' os seus compromisos capita-

. listas e.spañole·s e o me·do de perder o apoio popu
' lar po-r mor qo carácter anticata·lán, anti.popular e 
antiobreirn da Constitución español.a. E p.ostás fies
ta situación, estes partidos (POE-<PSUC, · PSOE~PSC, 
GDC) tentar on prnmocioina.r unha campaña .propi
ciada paila «Entesa idels Catalans», que xa nace.ra 
mo,rta, ao •l'\ededor ·do ilerna: «Guay.em J a Const·i
·tuci·ó, ·guaniyem l '1Estatut». A intención -e.ra di.rixfr 
a atención do pobo catalán' cara o 'Estatuto, ·empr::e
gando e manipulando a lembranza histórica dos 
catal•áns verbo do ·estatuto repubHcaino de 1932. 
A campaña da «:Entesa deis Catalans» morría · afo
gada nas propias contrndicci6ns por mor dos seus 
compromisos có goberno esp·añol, 'e esluiuse en
tre a indifon.rencia popular. 

U1n grupo de organizacións políticas situadas 
entre a ·esquerda reformista (iPOE~PSOC, IPSOE-,PSG) 
e o independentismo revolucionario, ou 1seña as 
organizacións MC, ORT, iLOR, OOE-'BH, 1PiSAN-ofic.ial 
e BCT, no mes de Marzal tentaron darlle pu lo -a 
unha campaña non einfr.entada coa da «Entesa deis 
Catalans,;, que se 'P'Odería caricaturizar •como a 
campañé~ das enmendas populares á Constitución», 
Proiectabain estas organizacións a rnc·ollida de fir
mas ·pra apoiar un conxunto de ·enrneindas con men· 
tes de que algún diput?dü as pn!=lsentara no parla-

. mento ·español : Estas brg"aniz.a.oi óns pri~tendían a tra~ 
ves·o da recolliqa de firmas a pro! dunhas enmen
das, umellorar» a Constitución. A campaña da en
menda popular aparecía como un apéndic-e da cam
paña da «•Entesa deis Catalans». De .feito 1non pasa- ' 
ha duin soporte ·crítico, ·e subordinábas·e, quernndo 
ou non. ao ·marco parlamentario -c:apüalist-a español ·
A eampaña de 1enmendas, de feito, non c'hegou a . 
esistir. A pesares de que non cantiña ;niin untha po
sición política c1lara nin unha forma de- acción corn
pativa, o proces.o constitucional, máis 'restrictivo · 
do que aque1las organizaci6ns agardaban. vén de 
deixár sin posihilid,ades de. xogo ás pos'iici6ns am· 
biguas. ' · · -

Frente da campaña da «'Entesa deis Cata.Jans>1 ' 

e a do seu apéndice da ~'enrnenda p0pular,,, aparé
ceu tamén no mes de febreiro~marzal unha posición 
de abstención ao re'feréndum que , considernba a 
constitu'Ción corno un foito supraestructural, que 
non influía dun xeito ailá rnoi importante "na con
ciencia das masas, e .que consideraba erróneo tra
ballar políticamente sobre do terna e se amosa'ba -
oontrario en centrar ahí a sua atención. Esta postu- · 
ra, defendida por grupos que podriarnos anomear 
autónomos, non a. podía suscribir de ningún xeito -
o independentismo revolucionario, cosciente de que 
non se podía e'ludir nin ·o aiÍ1áli·sis nin o tratameinto 
políti'co . dunha Constitución continuista, contraria 
aos intereses nacional-popülares ·e agresi;va en re· 
!ación a clase obreirg, dunlha Constitución pfan
texada como un intento máis de avantar na ·lexiti· 
mación do · 1Estado Imperialista ·español, co s·eu 
exército e a sua monarquía. Por todas estas .razóns, 
cortJpría que o independentismo rev·olucionario ca· 
talán trahallara políticamente contra da Constitu· 
ció.n española. Se·ctores do ide1npendentismo re.va· 
lucionario e do. movemento o,breiro catalán consi· 
derarnn, xa que lago, que _compría darlle pulo a 
unha campaña de axitación e de movi+ización pop'u· 
lar en contra da ·constitución ·españolá e.o ouxetivo 
de denundar o ·estado que esta Constitución ptle: 
do rexeitamento da Gonstituc-ión ·e a movili z;::ir. ifln "" rn 
enfeb l·ecer todo o que se puidera o consenso popular 

tende manter baixo dun'ha, pretendida representati
vidade popular. O obxetivo era, xa ·que logo indepen· . 
di.éntemente do rnferendúm, a organización ,política 
en re:Ja.ciófl ao :Estado lmperiaHsta ·español. A campaña 
co.ncebíase como de rexeite global da Constitución 
por ser· contraria aos intereses da olase obreira, e 
ás aspiracicYns naci-onais de Cata•lunya, e co1ncebiu
se e-orno enfrentada directamente á da "Entesa deils 
Catalans», sen adoptar de momento un1ha escolla 
determinada de voto prn o día do 'Referéndum dei-

'" ca o mes de Xulio, que estes sectores adoptarán 
o Non como po_stura de voto. 

,< 

A opción ·de organizar políticamente o rexeita
mento da - Con~titución española . corno campaña · 
énfrentada á da «E·nte:sa», concretábase coa forrna-

' ción -do COMITE CATALÁ CONTiRA iLA CONSTITU
Cló ;ESP.AÑOl.JA (marzal), que anq_lie estaba promo
vido: polo PSAiN-provisional, EN e .POU1M, empezou -
a trabaill'ar, e· sigue, a título individua;! e cún _funci.o-
narnento aberto. · 

Os sectores ind.epe'íldentistas .revo1luciO'narios, 
'nos mesies de mar;zal-abril '. dunha IJ.anda rexeitaron -
a penetración d~ p·osturas 'de re)\eitame·ntg á Cons
tituci6n de carácter .republicano españo·I (Con.yen-

' ción ·Hepublicana do POE- (m-1), 1e por outra invita
ban aos out~os s:ector@s nac)onalistas +mp1licados 
na campaña 'da enmenda popular a incorporarse ás · 
tarefas -.do Cómité e a. C'Ülla'borar na campaña de or
ganización política do rexeitamento global; nem
hargantes, estas or-ga-ñi-zacións (PSAN·o.fiicial, BCT, 
FNC) rn::gáronse, acusando ao Comité de radi·calis-

.,. mo. · 

Do Marzal _ ao Outqno, a _«1Entesa,. practi-cou 
o cinismo máis descarado diante do pobo, e os gru
pos da '« ·enrn~nda p0pular» non saíron.. dun pruden
te silencia,. Do marzal ao-Outono, en Gatalunya non 
houho máis combate .porl.ítico ·contra da Gonstitu
c1i6n que o do Comité üatailá col)tra la Constitució 

, Espanyola. O cinismo da 1«/Entesa» consistiu nuniha 
campaña de confus·ión cun tratamento inforimativo 
jnsist.ente 'ª próposito dó !Estatuto, ·do tfutur,o parla
mento ·catalán; a propósito dos traspasos de sel'\Vi · 
c·os. e do decr-eto do cata·lán, con mentes de que 
estas asp.iracións populares a:bsorberan .a atención 
xernl e fíxeran 'automáticamente do Si <ás -.aspira· 
cióQ_s popu1l-ares ao autogobemo un s¡ á Constitu· 
.ción . O papel dun PCE do PSUC (Sdlé Tura e dun 
l)ome da Converg·encia Democrátic·a de de Catalunya 
(·Roca Junyent) na redacciórl da Constitución. es
plotouse l _arnén a fondo. As organizacións da «en
menda popular» non saír.On ·do s~u si'lencio, ooa 

. s·ecr~ta esperanza· de ternñ un lugar na -redacción 
do ·Estatuto de Sau. ou de que o terán ,¡Jo futuro_ 
parl,?1mento .de Catalunya. 

O t;abalio ·do Gamite Catálá- ·contra la Constitu- ~ 
ció Espanyola consistiu nunha láboura de . conc'ien
ciación e clarif.icacióh póHtica, denunciand0 a opera
ción do Estado es,Rañolr e .dos s·eus al'iados ·e:n· Ca- · 
talunya (PSUC, PSC, CDC), nunh9, tare.fo de busca 
de aliánzas"naciona1l-populares, coas outra? nac·ións 
oprimidas polo Estado lrnperia;lista españól, , e nun
t\ a la'boura organizativa_ .. e de movilización pra avan
tar na organiz;;¡ción nacional-popul;;ir cont~a do Es
tado espa_ñol. Na tar·efa de clarrfi1cadón política, o 
.Comité efa1borou testas e 'Hxo :iúterverici0ns públi
cas en barrios de s·a.rcelona e '.eú 'Oomarcás ' ,de Ca
tá.lunya, póñ'endo ·e1n evidencia o cóintido arttipopular. , 
antiobreiro e .antinaciÍ!>nal da Constitució:ns espa~ 
ñol~ 1e as Hrñitacións ao · auto.gob~erno "e ás aspir.a-=
cións da alase obreira e.ata.lana que esta Cortsti.tu· 
ción reprnsenta. No tEfrreo de a1li,anzas e oo·labo.ra7 

c1on cos outros pobos asoballados polo Estado lm
, perialista español, firmou uri documento conxunto 
- con KAS . HIEHRI BATASUNA (Xulio) e organizou un 

1 mitin (Setembro) en Barcelona, coa participación 
de Bautista Alvarez (UPG) no nome do BN~PG e 
do diputado independentista de Euskadi Francisco 
Letamºendia. No terreo da axitación e a organización , 
leva feítas pintadas e pegado carteles por toda Ca
tafonya, e realizado moviilizacións · na rua o 23 de 
abril, 1 de Maio, ·10 e 11 de Setembro e 24 de Se
tembro, así como creado núcleos do Comité en ba
rrios e comarnas. 

A campaña do Comité, a pesares do . boicot in
formativo realizado s·istemáticamente ·en contra de
la por parte da prensa burguesa e reformista, foi 
adquirindo paulati·narnente importancia sobre de 
todo dende o 11 de Setembro, e sua esistencia con
trihui tamén a fundir a postura ·da aenmenda popu
lar». O blO'que político da «enmenda» rompeu, e 

-viuse abrigado a sustituir a sua postura pala do re· 
xeitamento, sen qúe -este ~cambeo significara o en-

. cetar campaña activa ningunha en contra da Consti
tución, xa -que non esiste interés nin actitude com
bativa_ por parte das fo rzas políticas -que o compo
ñían. Tampouoo a postura de voto destas organiza
cLóns é única. LCR ·e H'CT veñen 1de se ·decidir polo 
Non ·hai pouco. MC, OIC e OCE-BR defonden a Abs
tenci6n, e o ?SAN-oficial aínda 1non tén claro si o 
Non ou voto nulo. Todas estar organizacións quedan 
nunha política de comunicados á prensa que non 
atop.a as dificultades nin o boicot ·do Comité, e ve
ñen de ·empezar a pegar papeles. 

Na recta f.inal do p.roceso constitucional, ·en Ca
talunya a «1Ente·sa del Catalans» deixou de ter pre
senci·a política no tema da Constitución, e formou
se un bloque PSUG-PSC-CDC que faran unha tímida 
campaña polo ·sí, pero que poñen todo o seu afin
co nas convocatorias c1hamadas antiterroristas como 
un xeito de facer C·ampaña a prnl da Constituc:ón . 
As organizacións pe-rteneoentes ao bloque escindl~ 
do da ccenmenda popU'lar", agora fan campaña de 
siglas con locidos carteles nas paredes, p·ero non 
fixo ni·n V·ai facer . campaña _ real e efectiva contra 
da Constitución. 

O Comité Catalá contra ·la Constitución Espa
nyola, seguindo o carniño que encetou no marzal, 
o 5 de Santos c·elebraba unha asambl·ea ,abe.rta pra 
ampli.ar as tarefas por S'ectores (ohreiro, ecol'O· 
xía, feminismo mocedade, ensino, etc.) e decidiu 
tamen facerlles frente as campañas cihamadas an
titerroris.tas 9e CC.00., U1GT .e de .PSUIC, PSC, CDC, 
e UCD, con actos e contramanifos·tacións ao ·redor 
do lema: «Ningún ap·oio ás rnanHestacións contra 
da clase obreira e do pobo . ,Sol'idari·dade có pobo 
bas?~· ~ola democracia ·e , unlhas 'p1l·enas l'ibe·rtades 
nac1ona1s, co·ntra do pacto socfal: No.n á Const·i
tución». 

O independentismo revolucionario, a pesares do 
s·eu _traba'llo e esf.orzos, é, cons'C'i·ente da p·e·ne:tra

. ción social do. reformismo ,en Oata;lunya ·,e da po: 
~ ·den>e. mediatización que ~uxercen iPSUC:JpiSGJCDC ·no 

~ po!bo catalán, e ·está convencido 'de 1que.1 o. Sí vai ser 
' ma+oritari9 ·en Cata1lun·ya . Nembargantes, o desco·r;J

te!lto popularr inor:gan1izad0, qli é ·importa.nte, de s'é
gu-ro rque vai ~ar 1l~gar a, uo notable por~entaxe . de 
.abstencións; naJgúfJs casos será abstención política, 

,, noutros,. -iinhibición, e o NON va~ ser taméin signi'fi. 
cativo· e repr'Ssentati-vo. de rniHtanci-a obreira, repu· 
blicafi·a e nacional-popular dado qu·e non esi-ste- 'Non 
ultra ein Cat~lunya< - ' · 

· f.lar~e,lón.a, ·a de Santos de 19·78~ 
. ;. .· ,.... ..: -:: 
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EUSKAPI 

.EIA, n.a comis.ión 
do estatuto 

Vinte membros compoñen a comisión elaboradora 
da ponencia do Estatuto pra Euskadi, 
segundo a· resolución aprobada pola Asamblea 
de Parlamentarios Bascas en Gasteiz, 
despois dunha longuísima· reunión 
na que fundarnentalme'nte se debatiu o· tema da 
representatividade de Euskadiko Eskerr~ e o da 
participación dos estraparlamentarios na devand ita 
Comisión. 

Con esta resolución a ponencia quedará 
composta por cinco membros do PNV, 5 do PSOE, 
3 de UCD, 2 Euskadiko Eskerra, 1 de AP, outro de ESE! . 

un independente e finalmente, 
dous estraparlamentarios. 

A desi'Qnación dos 'dous 
membros de Euskad1ko Eske
rra r·ealizouse logo dunha ion
ga dis-cusión, cando as propos
tas de Bandrés e lturrioz, que 
sustitiJe a Letamendia, non 
colncidiron. lturrioz, membro 
de EMK, partido moi distan. 
ciado actualmente dos seus 
antiguos compañeiros de coa
licion, propuxo un pasto pra 
cada un dos duos e Bandrés. 
que anunciou que EIA rex1s
trara o nome de Euskadiko Es
kerra como asociación iegal. 
dixo que a coalición estaba 
rota -e que 8MK cambeara de 
liña cara posturas testimoniais. 
aáemias de que cuantitativa. 
mente non era representativa. 
Neste senso, propuxo a sua 
persoa e a de Mario Ona in
día prá comisión redactora. A 
pesares das protestas de ltu
rrioz, a Asamblea de Partél
mentarios decidiu intervir no 
asunto, e, lago dunha votación . 
pronunciouse por 28 votos con
tra dun a prol da alternativ2 
de BA. 

'Esto créalle un probiema a 
EMK porque queda tamen ao 
marxen dos outros dous pos. 
tos destinados aos ·estraparla
mentarios e que deberán ser 
designados por eles mesmos 
o día 24. 

Faltan oor pronunciarse ago· 
ra a nutrida serie de siglas que 
comooñen a esauerda estrc.. 
parlamentaria basca e aue 
agrupa a 1~orrentes diversas de 
moi difici l confluencia. xa qut 
van dende o PC hastra os 
comoonentes -Oe KAS . 

As discusións desenroiáron
se. por outra banda . nun cli 
ma de gran tensión agudizada 
oola notic ia do atentado de 
Basauri. no que morreron dous 
oolicías arriados e varios máis 
·resultaron feridos . En relación 
a ese atentado,. a Asamhlea 
de ParlamE: ntarios elaborou un 
comuni1cad11 con duas versions . 
unha, ·a maioritar·ia, que facia 
alusión se mente aos mortos 
de Basauri. e outra, a de Ban
drés, que lamentaba tanto os 
mortos dt: Basauri coma os 
de Arrasa te ( 1) .· 

Bandrés 

O ATENTADO 
Con • re ~; pecto ao atentado, 

presumiblamente obra de ETA 
(militar). pode decirse que se 
produciu momentos antes de 
que me.nbros da Policía Ar
mada foran xogar un partida 
de fútbol na parte de detras 
do cuartel , xusto cando esta
ban formados . Nese intre, de 
tres autos parados na auto
pista al:::·riron intenso fago de 
metr·alleta e CETME. -reco
llé ro!1se máis de 130 cart• :_ 
chas-, prnduoindo a monr.· 
de dous armadas e feridas a 1 ~ 
deles, estando dous en mo: 
grave estado. Os autos desa
pareceron axiña e numerosos 
continxentes de policía saíro;·1 
á rua en estado de gran ten
sión e nerviosismo • prn tratar 
9e prender aos culpabl~~ · 

O derradeiro · luns basca foi 
un deses días en que todas e 
cada unha das forzéls oolític;:i :-; 
que se moven no País tBasco 
se deixaron sentir. 

í1) Mondragón . 

ESPAÑA 

O .golpe de man 
Dous ·días antes da concentración ultradereitista 
na Plaza de Oriente de Madrid, saltou á opinión 
pública a~ noticia aun frustado golpe militar 
de idéntica tendencia. Tratábase dun intento de · 
asalto ao Palacio da Moncloa -onde o Goberno, 
encabezado pbr Suárez, se iba reunir o 17 do 
presente-, pra derribar o Gabinete e sustituilo 
por oütro «de unidad nacional" que merecese 
a confianza ~os golpistas. 

A información que se filtrou 
é escasa e eneal dela esisten 
opinións diversas. En medios 
militares, a intentona califica
se de .. des-cabellada" ou ben 
uproye-cto de cuatro Joe,OS». 
Os sectores -civil.es, pala .sua 
banda tomaron o. asunto en 
serio. Nos accesos do Pa
lacio da Moncloa montáronse 
fortes, barreiras e controles. A 
convocada reunión do Goberno 
non tivo lugar e o vicepresi. 
dente pr·imeiro e Ministro da 
Defensa, Teniente xeral ·· Gutié
rrez Mellado, volveu en heli
cóptero a Madrid con toda ur
xencia dende Murcia, onde se 
atopaba, suspendendo o seu 
programa de visitas a diversas · 
rexións militar.es .. 

PAISES CA T ALANS 

A data do vernes, 17 de 
Santos, planeárase coi~fadosa. 
mente. Viña de ·encetarse o 

' viaxe dos Heis de España a 
América Latina e estaban au
sentes de Madrid. os altos xe
fes militares: o iMinistrn d-e 
Defensa, os xefes de Est1do 
Maior dos tres exércitos, así 
como os xefes das brigadas 
paracaídistas, motorizada e 
acorazada, que asistían erí Ceu
ta e As Canarias ·a un curso 
pra ascenso .-a Te.ni entes Xerais 

E ademáis, apenas dous 
días máis tarde, tería lugar 
na Plaza de Oriente a caneen: 
tración no terceirn cabodano 
da morte de Franco. A ócasión 
era perfecta pra presentarlles 
as forzas dereit·istas ·al í reu-

Tempo de politica 
A política no tstado Español anda tan r-evo1ta. 

tan mal. tan podre. como o tempo en Catalunya. 
Sí. coma o tempo . Resulta ·que ternos un antick~ón 
enriba, é decir ~Itas p;es'ións . coma na política do 
Estado Español. 

Pro as semellanzas entre 
tempo e política non · rematan 
eiquí. Non. Hai mais. Conse
cuencia das altas presións , 
non éhove. e a consecuencia 
delo. a .. 5equfa .. e preocupance 
xa. Igual sequía hai .' na fonte 
democrática ·das · Españas• . 
p·orque os que se tiñan aue lt· 
rar do caldeiro pra sacala. e~
tán facendo números pra sacar 
máis diputados nas prósimas 
eleccións (?) aínda que saquen 

ARQSAflRRA/ 13, 

niaas os resultados do golpe: 
un Goherno de «Unidad nacio
nal,, que secundase aos intere
ses dos golpistas. Nembargan
tes, xa xoves, 16, chegarnn a 
conoc-emento do Goberno os 
própositos de asalto á Mon. 
cloa. Ao parecer, fo.ron os ser
vicios de información da .Guar
dia Civil quen fix·emn c'hegar 
as primeiras informa:cións, de 
xeito que na mesma tarde de 
xoves se produciron as pri
meiras detencións. Un dos pr·e
su11tos ·inspiradores fixérase 
notar en actuacións concr.etas. 
Así, o Teni·ente Coronel da 
Guardi·a Civ·H. Antonio Tejero, 
significárase en Euskadi .paila 
sua forte oposición .,á legaliza
ción da lkurriña, e trasladado 
posteriormente a Málaga, · foi 
arrestado nesta cidade por di. 
solver unha manifestación au. 
torizada. Outro dos participan
tes no gc)°Jpe, cuia identidade 

.é conocida, chámase lnstrilla 
e é capitán da Políoia Armach 
con desNno á Academia do 
corpo. Non s-e facHitarnn máis 
nomes. pro non se agachA. 
nembargantes, que por moi ¡¡. 
moitado que fose o alcance da 
·intentona por tras defa tén que 
haber outras persoas. 

os mesmos votos . Do que se 
esquencen os políticos é de ¡..: 
que, como pasa co tempo en . 
Catalunya, coa falla de choiva z 
a contaminación sube, deica 0 ~ 
p·unto en poñer en pEYli_gro a -
saúde pública xa ·que· a con
centración de cianuro na auga 

Manjfestación do uComité Ca.talán contra da ·Constitución» 

lo Llobregat, que ab-astece a 
'3arceloná, está chegando ·· a 
stremos que fan aconsellable 

.. on inxeri·r a aúga da billa . 
Ju polo menos así o recomen
da o Goberno civil pra os 01-

beróns dos cativos. 
Tamén pasa o mesmo con 

certos .poderes fácticos. in. 
crustados en diversas institu
cións do poder, que están ·em· 
perradas en contaminar a na
cente criatura democrática. E 
podemos dar fe de que o con. 
querirán se non son de.pura-· 
dos. lguaMño, igualiño ca coa 
auga de Catalunya. Total, que 
co anticiclón (altas presións) 

en Barcelona. 
enriba, tanto na política com o 
no clima, o futuro está escu
ro. E non é de estranar. por
que coas altas presións, as 
néboas son abundantes en Ca. 
talunya, chegando hastra a 
provocar accidentes en cadea 
na autopista B-30. O derradeiro 
costou unha vida. Vaia, iguali
ño. igµaliño, ca na política .do 
Estad.o español. 

Pro . ademáis do tempo está 
de actualidade a política en 
Cata lunya. O Estatut e un cen· 
tro no que conflúen as aptL 
vidades que culminaron neste 
fin de semana coa reunión dos 
cr.·ganismos superiores dos 

pr·incipais partidos cataláns: 
PSUC, PSC e Convergencia 

. Democrática de Catalunya; e 
debátense principalmente polo 
título 5° do Estatut, polo eue 
se regulan as eleccións ao 
primeiro Parlamento catalán. 
Disputan un sistema de ·cfr
cunscripcións. qüe, si comar
cas, que se V'eguerías (rexións) 
que se non hai que primar a 
dereita ... 

Total. que non se enteran 
do tempo que fai en Catalunya 
nin da política do Estado es
pañol. Ou polo ·menos paréceo, 
¿non?. 

LIBREIÍIA DO N•NO 
PAPELERIA 

TLF. 450042 AS PONT•S 
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¿A· QUEN SIRVEN é. 

AS SECTAS? 
• J.J. NAVARRO-LLATZER MOIX 

Dominqo pala mañá morreron asesinados no estado 
centroamericano de Guayana un membro do . 
C0nqreso dos Estados -Unidos e tres ·periodistas 

dos vinte mil afiliados a ela que 
hai nos Estados Unidos. 

SECTAS DE · ALIENA~ION 

Estos sucesos volveron poñer 
norteameri~anos por un fanático pertehcente ' a u.nha1 .sobre do tapete. tanto de Europa 

secta relixiosa. Ao .:.cabo dunhas horas, e co medo de - como dos Estados Unidos. a pro

ser apresados, 400 membros dista secta quitáronse a blemátic-a das sect~s relixiosas 
utilizadas como instrumentos do 

vida · e varios milleiros máis poden fa celo aínda nos poder. medios de alienación ou 

prósimos días. lste suceso pu.xo outravolta no sinxelo neqocio por parte dos 

pri,rneiro plano da actu~Íidade . o tema das sociedade~ seus fundadores . 
No remate dos anos 60. a se-

relixiosas, máis ou menos fraudulentas, que teñen cl'.lel·a do movemento hipp~ e' a 

qrande auxe nalqúns países: propia . crisis· de ideais. xunto co 
esceso .de «benestan¡ e a falla de 

Concretamente, o montax'e re
lixioso Ql:le desencadeou istos su
cesos é a secta «Templo do Po
bo» fun.dada en 1969 por un anti
qo funcionario do e'st¡:ido de Cali- . 
fornia, ·chamado Johns Janes. ao 
amparo da onda de misticismo · 

. que sacudiu á sociedade nortea
mericana do remate dos anos se
senta. 

Janes · conqueriu millares de 
adeptos. e unha considerable far-
tuna personal co seu «Templo do 
Pobo>». pro e~ 1974. alquno~ ex
m.embros da secta acusárono a il 
e aci"s seus luqartenientes de tor
turas e castiqos corporais a quen 
desexaba abandonar o qrupo. 

Foi daquela cando Janes e 
dous mil dos seus fideles adeptos 
se trasladaron a unha nova po- ' 
boación que . leva o seu no me 
- Janes Town- no medio da 
selva de Guayana. ex-colonia ho
landesa. ao norde do continente 
latinoamericano. Pro a murmura
ciÓh sequiu' e moi recentemente 
ho~bo indicios, máis que funda
dos. de que alqúns mozos. habi· 
tantes da cidade de Guc:iyana . 
eran retenidos nela pala forza. Pra 
comprobar a certeza de tal.es ru
mores. o .conqresista nortea,meri
cano Leo Ryan. trasladouse a 
Guayana cun qrupo de periodis
tas. dous diplomáticos e varios 
pais de mozos ·da secta . Cando xa 
se dispoñían a voltar aos Estados 
Unidos. un membro de «Templo 

Travolta • .,'.,embro 
destac·ado da <~Eirexa 
Cienciolóxica» 

do Pobo» disparou cdAtra deles, 
matando ao conqresista e a tres:· 
periodistas. 

Pouco · despeis .. e mentras as 
'torzas de sequridade de Guayana 
cheqaban ao luqar dos feitos. 400 
.membros da secta quifáronse a 
vida . As autoridades norteameri
c_¡mas temen que -debido ao in
men.so fanatismo dista secta
poidan suicidarse tamén moitos 

A CU\ non é estrana á financiación 

. de certas sectas 

coherencia ideolóxica no sistema 
capitalistas imperante, deu l'uqar 
nos Estados Unidos e na Europa 
Occide.ntal a unha avalancha de 
«novas mesías». de «profetas d·a 
meditaciór.rn ou inventores de no
vas métodos pra ceibar a mente. 
que. lle prometían á mocedade oc
cidental todo o que o neocapita
lismo non lles podía dar. 

Xera_lmente. todos estes move
, mentas ·na.cían no entorno de per
sonaxes. máis ou menos oportu-

, nistas e con escasos escrúpulos. 
que. vían no espellismo de dar 
ideais a. unha sociedade que non 
os tiña un medio pra se enrique-

. cer , como calqueira outro." 
,-Outr:as vec~s . a formación des- · 

tes qrupos era obra de verdadei
ros fanáticos. que vían néles un 
medio de ter poder ou influencia 
sobre doutras persoas. 

Por último. alqunhas · destas 
sectas .naceron financiadas con 
diñei~o cfa CIA e doutros orqánis
mos dependentes .do Estado Nor
teamericano. co fin de imbuirlle á 
mocedade ideas reaécionarias re-
cobertas de certa capa de misti
cismo. ' 

A proliferación de~tas sectas 
era. ademais. beneficiosa pra o 
.sistema dende o intre en que sus
tituía. por fanatismos totalmente 

· afasta.dos da, realidade. a alterna
tiva de convivencia que plantexa 
ran os hippys, a contracultura 
máis virulenta . e a militancia ROlí
tica que tiña desenrolado a oposi
ción á querra do Vietnam . 

Como exemplos destas sectas.' 
nas suas diferentes vertentes, po-

. 'demos cita·r ao qrupo de quru Ma
har.a Chi. un santón hindú que se 
fixo multimillonario despois de in
culcarlle a milleiros de mozos eu
rop'eos e norteamericanos a nece
sidade de levar unha vida austera 
e contemplativa (p r.evio paqo de 

_ sustanciósas ·cuotas) . 
Outro exemplo - e na línea de 

ponte de poder- é a «Eirexa 
Cienciolóxica». fundada hai vinte 
anos. que lles inculca nos seas 
membros 'a riec~sidade de escalar 
o máis alto posible ·na pirámide 
soc~al co fin de acumular poder e 
influencia que alq.ún día poidan 
ser útiles prá secta. Este qrupo 
tén ·abondantes concomitancias 
clasistas. e fascistas. Un membro · 
moi destacadQ da «Eirexa Cien
ciolóxica » é o conocido actor 
Joh n · T ravolta. 

Por último. caibe mencionar á 
secta «Moon». moi espallada n0s 
Estados Unid.os e E~ro'pa. funda-

. da por Ún 'coreano, c.uia doctrina· 
se basea maiormente na ,defensa 
dó sistema imperante no occiden
te e na loita con.tra -do comuni~
mo. Recentemente descubriuse 
que a secta <~Moon» recibía 
al:>on_dantes donativos de empre
sa's e qrupos financieiros moi liqa
dos aos orqanismos do estad_o 
norteamericano. 

'RESISTENCIA,··" 
-MARROQUIA 

·N9!GOCIAR SOllRE .. 
DO SAHAJIA 

X. A. CACIAO 

Unha actividade negocl,ado.r• ••ta•• mo
vendo arredor do Sahara por parte da• po
tencias o~cidentais intresada• en arranxlliur 
o · asunto. pra que o sau· «envenenamento» 
non poña ,en p~llg'ro o• •eus lntre•e• acon6.; 
micpa. Eatados Unidos apola agora decldlda
m~nte oa Intentos francese~ de atopar· unha 
aa1da ~_egoclada, que pasarla Pola oraacl6n 
dun <cmini-aatado» aaharaul. pra o que .o novo 
réxi_me de Mauritania eetia dleposto • oadar 0 
terrlt_orio que ho:Xe estia balxo do ••u control. 
A remolque da ideia de Francia, e tam6n como 
consecuencia dos seus dese.xos de abrir •• 
suas posibllidada• de lnt•rcambeoe comar
clais con Arx•lla, España parece tamén deci
dida a c~laborar naee arranxo negociado, 
pra o cal . deu xa o• . arlmelros paeoe, coa 
apertura d~ contactos entre o partido guber-
n~mental UCD e ·o Frente ~ollsario. · 

Tanto Arxelia como a República Arabe Saharaui De
mocrática déixanlles facer a todos éstes. na medida na que 
concesións dese tipo poden reforzar a situación dos saha
rauis e consolidar as suas posicións. cara á liberación total do 
seu territorio nacional. 

Ouen' non parece disposto a transixir é Marrocos, que. coa 
esistencia dese «mini-estado» saharaui. verfa raxadas as 
sua~ intenGións espansionistas, que, como xa teño comenta
do nalgunha ocasión. non se limitan ao Sahara. senón que 
teñen o.orno oqxetivo final á propia Mauritañia. Por outra par
te. Ma.rrocos é. consciente de que ese «min i-estado» saha
raui sa convertiría decantado na base de operacións das gue
rrilas saharau+s contra do exército marroquí, que ocupa hoxe 
o resto do territorio do Sahara . A grave crisis económica 
-coas inevitables repercusións políticas- pola que pasa o 
país marroquí non contribúe a presentar a ocupación do Sa
hara. diante das masas populares, como un ésito, e forzan ao 
goberno do monarca alauita a multiplicar os seus enemigos 
esteriores. nun intento de desviar a atención da opinión pú
blica respecto dos problemas internos. N ese sanso. medran 
as tentacións dun enfrentamento armado coa veciña Arxelia 
a quen o gob~rno marroqu{ quer facer responsable de toda~ 
as suas desgracias e a quen considera o gran beneficiado 
:-palas su as grandes posibilídades económicas de xogar cos 
intreses das grandes potencias- da nova situación que se 
está a creqr no Sahara. 

Estados Unidos - que moveu primeiro a Marrocos a 
lanzarse á sua aventura no Sahara. pero que agora advirte o 
fracaso de tal acción_:_ está a forzalo a aceptar a nova fase 
negociadora do conflicto. Pra elo. utili~a o seu principal re
curso nestes casos: o suministro de armas. Hassan 11. no seu 
viaxe recén a Washington, topou coa condición d~ que as ar
mas q,ue Estados U nidos podería seguir vendéndolle non po
dería utilizalas no Sahara. o que equivale a facelas inútiles. A 
po.stura d~ H assan 11 . p0lo de agora. é a de non transixir, pero 
c~1be dub1dar da capacidade marroqul pra resistir a esas con
dicións, si Francia -tradicional «protector» da l'nonarqula 
alauita- comparte as ideias norteamericanas e a Unión So
viética. pesie a non ter reparos en chegar a acordos comer
ciais con .Rabat, é un claro aliado de Arxelia . Cáibelle a Ma
rrocos o recurso desesperado de provocar -como xa tentou 
eoas acusacións de que tropas arxelinas invadiran o seu terri
torio a fins do mes de setembro pasado- ao seu veciño, pra 
comp.licar as causas cun enfrentamento armado. Naquela 
ocasiól), Arxelia actu_ou con· prudencia pra . m~nt~r aberta. a ' 
toda cos.ta, <'! vía de negociación. pero non pode saberse o 
que ocurriría si _ Marrocos tenta un ataque frontal. ' , 

. Por suposto. queda aberta a posibilidade de, que a situa
ción interna marroquí chegue a un gradé> tal de deterioro que 
proveque'.1 ,9ambeos no- sistema dictatorial co que hoxe se 
re'>ce. Aínda· que todas as forzas políticas -dende o naciona
)ista lstiqlal aos comunistas- reivindiquen o Sahara como 
.marroquí, é evidente que non todas teñ'en Ó mesmo ~iv.el de 
intransixencia ' e que $erfa posible atqpár' polftioos má~s ,dis-

. pastos a chegar a acordos. 
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SeitUra e sementeira 1a1ANOSATEÍilA 

TRANSFORMACION 
_-nos MONTES 

. . . 

EN PRADEIRAS 
1. Cli"1.a, chan e ·vexetaci·ón 

Esistern na actualidade en Galicia arredor. dun millón de 
Has. de terreo censadas como monte baixo .ou arbustivo 
e pásteiros dexenerados. de mala calidade. que -son .apro
veitables prá sua transformación en pastqs ·u~ha boa par
te dos mesmos. por .. non talar da sua totalidade. E'sta su
perficie supón alqo máis da terceira parte d'o char:; ~·aleqo, 

e estamos despreciar:iClo ne$tes montes un inmenso po
tencial económico. pensado en que poden soster arredor 

· dunha vaca por Ha .. que talando en números Qrosos re 
presenta. aparte d~se millón de vacas, arredor de BPO mil 
becerros e 3.000 millóns de litros de leite. ceba de qando 
de carne en pastos. etc. 

Non é. loqo. nada estrano que amplos sectores sociais 
esteñan hoxe interes(!dos na polémica que bai plantexada 
eneal destas terras. actualmente na's mans privadas. de 
labreqos ou de ~Ómunidades rurais, pro ·· en peliqro de 
cambear de propietar,ios efectivós. Os montes de Galicia 
son a chave da Reforma Aqraria . P-ro esisten fortes qru
pos f_inancieros interesados en facerse co_n eles pra rea
lizar inversións rentables que Ues permitan o cor:itrol dá 
qandeiria bovina, quedando a posibilidade dunha Refor
ma Aqraria Galeqa, de cheqar a ocurrir esto, definitiva
mente bloqueada . 

Prá transformación dos montes en · pradeiras compre 
ter en canta o clima, o chan e a vexetación, pra determi
nar as labouras a realizar e o tipo de pradeira a implantar. 
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xa que provocaría a acidifica·ción do mesmo e o lavado e 
arrastre dunha parte dos fertilizantes aport~dos. así como 
o problema fundamental. que sería a asfisia radicular das 
caste máis productivas. dexenerando a. pradeira cara aso
ciacións vexetais menos productivas ou improductivas de 
todo. coma xunqueira.s. etc. A solución ao esceso de auqa 
está na creación de r~des de drenaxe subterráneas. ou 
xancias abertas que boten a auqa fara da parcela . 

Xeralmente, os chans máis ricos son os que teñen o 
seu orixe na descomposición dos esquistos (lousa) de 
arx ila . xa que as. partículas que as forman (testura) son fi 
nas e reteñen millor a humedade e os elementos nutriti
vos. Pala contra , os chans que proceden da descomposi
ción de rocas qraníticas son xeralmente máis lixeiros, 
máis secos, máis lavados, e xa que loqo, menos fértiles. 
Precisan de abonados máis cativos. pro máis a cotío. 

A Vexetach~n dos montes qaleqos está 
diferenciada aseqún diversas asociacións de especies. 
qble eiquí irnos reducir a duas por ser as máis abondantes 
e sianificativas. 

Asociacións de le!'.luminosas'. fundamentalmente o 
toxo (ulex europeus e ules manus). a xesta (cytlssus). car
queixos. piornos. etc. 

O clima de Galicia xeralmente é favorable ao 
crece mento das pradeiras, se . ben esisten qrandes dif~
rencias dunhas comarcas a outras aseqún señan costei
ras ou interiores. de maior ou menor altitudé .. .. cheqando 
a darse qrandes deficiencias hídricas no vran na meirande 
parte de Galicia. o que provoca alQúns anos unha parada 
total da vexetación; aínda no millar dos casos. a estaci.o
nalidade é moi acusada , -e no inverno a medra da herba 
somente é apreciable nas comarcas costeirns. 

maqnesio, e normalmente provistos de potasio. datos que 
compre ter sempre presentes e utilizalos á hora de facer 
unha transformación. 

As uceiras ou brezais atópanse -contra os anterio
res- en chans máis probes .(máis acedos e con menos 
espesor) sendo as especies máis abondantes a Calluna 
Vulqaris. Erica e sp. e Daboecia cantábrica (queiro¡:¡a ). 
ésta xeralmente en asociacións con toxo mauro ou p~
teño (ulex manus) en terras ~e fertilidade media e baixa e 
en proceso de podsolización. 

De cara aos traballos a realizar pra transformar os 
A topoqrafía. aparte da influencia sabor do microclima 

Do Chan compre ter en canta a fertilidade e a 
presencia ou ausencia de certos elementos nutritivos que 
poden ser factores 1.imitantes pra un bon establecemen.to 
da pradeira e unha posterior producción reqular. No naso 
país, os chans son xeralmente p'robes en fósforo '. calcio e 

· da pradeira (ésposicións aos ventes do norde. soleada ou 
sombriza). posiblita ou impide a utilización de determina
dos tipos de maquinaria a -empreqar na transformación . 
En terras costentas. difícilmen_te se poden empre¡:¡ar cer
tos tipos de maquínaria que revolvan ou rerroven o chan . 
máis que nada- debido á iríestabilidade e aos posibles 
efectos S'rosivos. · 

Támén hai que evitar o escesiva humedade no chan. 

montes nos que domine al!'.lunha das asociacións devan
ditas podemos diferenciar dous métodos de actuación: a 
transformación con laboreo. total ou pªrc1al, e a uansmr
mación sin. laboreo. con qando. con queima ou con herbi
cidas. 

PROSIMA SEMANA: 

2. ·Transformación med iante o laboreo. 

da '8rra aaobaUada 
1 

ALCOHOLICOS 
Diante .do número dan. el.evado 

de alcohólicos que h'ai hoxendía 
entre a mocedade, reflesionei un 
pouco e cheguei á siguiente con
clusión: 

O alcoholismo é unha doenza 
provocada polo qonsumo da única 
droga legal que certos estados 
permiten, protexen e promocio- · 
Mn pra defender intereses econó
micos, aniquilando física e cultu
ralmente 6 pobo gobernado. Ca
llamos un ·dato de orientación: ós 
indios Araucanos. os máis loit.a
dores e combativos, regalábanlle 
álcohol pra destruilos físic·a e cul
turalmente. 

A sociedade de consumo, po
los seus intereses, fixo do alcohol 

· una costume social. na cal ~sta
mos inmersos : poñamos uns 
exemplos: vimos a unha casa. 
dannos alcohol. a unha festa, al
cohol. etc ... ; en xeral. si queres al
ternar, coio hai un medio: o cbi

.qui-teo. ou as cafaterías; se algún 
de nos non bebe, hasta os nasos 
compañe iros nos ver:i como algo 
raro ou enfermos, cando en reali
dade é todo o contrario, e o coller 
crennos unha borrachera vese 
como algo ético. 

Non en van as casas de bebi
das alcohólicas e todo o alcohol 
importado esta libre de impostes. 
gastando millóns de pesetas en 
anuncios pra destruir a persona1i
dade, tales como «Soberano es 
cosa de hombres» «Guerra ·a la 

vulgaridad» «Demos paso a la ju
ventud» ... etc .. e pra que n~m se 
sa lve ninguén. o criminal anuncio 
de «quina da unas ganas. de có
rner». obtendo con esto unha in
tosicación masiva prós nenes ne
nos. non nds esquezamos que· os 
viños doces superan os 'dazasete 
grados. 

¿Qué behidas afectan ·r:náis?, 
en primeiro término, todas as ta
les como as «·cuba-libres», «gin
tonic», etc .. tendo en canta que a 
cafeína da coca-cola estimula as 
neuronas (nervios do cerebro) e o 
alcohol deprímeas. Un bebedor 
porde beber moitas de esas mes
türeas e non presentar síntomas 
de borrachera. mais producense 
efectos internos. 

Con este artículo non pretendo 
crear unha cara puritana, pois 
nada tén delo; pretendo que nin- · 
gu.én, en especia·! a mocedade nos 
deixemos levar polar · sociedade 
de consumo, pois eu entendo que 
o alcohol é un asesinato premedi
tado onde normalmente se casti
ga e repudia á víctima (o borra
cho). deixando ceibe 6 culpable 
(polo tanto a burguesía). 

Saúdavos moi atentamente 
unah IS'ctora deste .xornal. co cal 
estou completamente dacordo. 

MARIA XOSE BLANCO 
P. D.: Desearí¡:i editase esta crí

tica nd seu xornal. e por carecer 
dunho~ estudios en galego, co
rrixan todas as faltas, esperando 
non causar demasiadas molestias, 

agradézolle de novo a sua axuda, 
e doulle ánimos pra que conti
núen adiante, a pesar dá crisis 
ecor;iómica . 

Errendal-Euskadi. 

TÁABALLAR EN 
· cADEA , 
TRABA LLAR 
E"CADEADOS 

Carta á Directora de «A NOSA 
TERRA»,: 

Pintoresco e aldraxante é · o 
caso ao que me quera referir, di
rixindome a un semanario amiqo 
dos traballadores. 

·O asunto recollino dunha refe
rencia aparecida .na prensa, encor 
dunha das manifostacións do Sr. 
Director do C_entro de Hixiene e 
Sequridade no Traballo da Provin
cia de. Pontevedra, nunha charla 
orq~nizada pela . Cémara. -de Co
mercio de Viqo, dentro do clclo ti
tulado «Relaciones humanas en 
la empresa». éasualmente (?), 
neutra conferencia participaría un 
di~ixente de CC.00 .. supoño que, 
dado o ambiente e o tema xenéri 
co. pra abordala custión dende· o 
pu111to de vista dos traballadores. 
ou ·seña. como . lles qustaría ser 
«humanamente» 'esplotados. 

Pero ao que iba, reproduzo: 
< El paisano qalleqo, soporta 

relativamente bien el trabajo en 
cadena. porque ~ste es un País 
donde llueve mucho v la '¡:¡ente 
admite la fatalidad de estar ha- · 
ciendo siempre lo mis.mo. están 

resiqnados a muchas c;:osas y pue
den soportar las ho.r9s de la cade
na mejor que otros» . 

Pois xa saben os traballadores 
de «Citroen». por exemplr.>. que si 
os ritmos son, diqamos «axita
dos» . é debido a que neste País 
chove moito. ou ¡non será que 
mexan por nós e hai que decir que 
chove? Claro que trabucarse nes-

. to é iqual que facelo entre traba
llar en cade¡:i ou traballar «enca
deados». Aqora ben. esta confu- , 
sión pódese manter mentras ha~a 
« resiqnación e fatalidade» , pero· 
xa dixo a poetisa que desto non 
se come, e cando esto pasa treme 

unha man sen que nós soframos 
ca que unhas compañe1ras 1 eu 
elaboramos. Os demáis periódi 
cos ¡:¡aleqos (portavoces e meros 
postes repetidores da ideoloxía 
dominante) non coidamos que 
cusen publicar a sequinte carta, 
cousa que sí esperamos obter de 
tí : 

Somos traballadoras de TELE - ' 
MAR (comercios de Baiona pro
piedade de J . L. Pazo Eloy e de J , 
Pazo Eloy) e nin estamos ase!'.lura
das nin c'obramos o salario mlni 
mo. De nove que somos. semente 
tres están asequradas. mais non 
cobran o que lles pertece. As de-

a dema¡:¡oxia . máis non recibimos a fins de mes 
¡Ai. Sr .. científico! ¡cómo se ve máis de catre mil pesetiñas. Dian

que vive~ 2.~os luz d~s rwsas cla-. . te disto nós pre¡:¡untámonos ¿on
ses populares, ou é que non sabe . de andan os inspectores·de traba 
que n.o campo se traballa de sol a llo? ¿ esisten acaso? ¡ haberá al
sol aunque- caía ?lu¡:¡a,' pois sem- qún sindicato que nos poda botar 
pre é máis soportable que cando- unha mah ~;en que nos soframos 

. ca in cuotas émpresariales e ou- perxuic'ió njnqún? 
tres trabucos. Así dúrase pouco. O único qué queremos é cobrar 

XMSP o salarió míAimo i estar asequra

.ESPLOTACION .DA. 
MULLER 
TRABALLADORA 

Seiiiora directora de A NOSA 
TERRA: 

Ma,rqar'ita Ledo, recur~irrios· a ti , 
e ó teu periódico ~orque non sa
bemos outra cousa ·que facer. ,Es.
tamos sequras de que, polo ·que Ú 

. es. e polo que o teu periódico á 
.(portavoce da clase obreira e dos 
seus males) terás a ben publicar 

dás como ternos dereito. Somos 
traballadoras como quen máis e . 
soio pedimos cobrar como o que 
menos ¡é moito pedir? 

Tendo en conta que pensamos 
,. que esta carta será pubricada . dá

níosche as qracias anticipada~ 

mente: e a ver se alquén fai al¡:¡o 
por nos. esquecidas de todos e 
asoball'adas polo patrón. 

A t~nta me·nte . 
AS TRABALLADORAS DE 
TELEMAR 

N.º 39 ¡ Do 24 ao 30 de ~ovembro / 1978 

1 

1 

~ 1 



• 

oe 
mo 
:fas 
so-
de 

Jqa 

ou 

l o 
de 

ifi-
·iti-
>Si -
OS, 

es. 
) . 

stá 
es. 
tes 

o 
Ir-

io-
IOS 

1na 
¡a). 
»i~ 

:i e 

os 
In-

a 
Jr-
bi-

• 

IS 

' \ 

A ARt• 1 os· x1ITO$ 

Ali LENDAS EA 
OBRA DA TORRE DE 
HER,Cl.tLES 

No :«Libro das lr:ivasións». 1 

manu::;crito irlandés do ano 
1160, · recóllese as cinco con
quistas que· sofriu a terra de Ir

landa. Distas r1ortas xa se sabía 
tres séculas denante~. pois a 

· tradición estaha aínda viva. e 
frades irlandeses ocuparonse de 
deixala escrita niste <~Libro das 
lnvasións». 

Na quinta invasión di se que 
lth. filio de B reogán. xefé dos 
Milesios. nunha clara noite de 
inverno. subiu deica o alto da 
torre da 9idade da B rigantia. a 
posible Coruñá .. . escomenzou a 
esculcar cara ªº horizonte, has
tra que alá. nas lonxanías. avis
tou unha te]ra: Irlanda. Baixni1 
depresa e dixolle aos seus o 
que vira . Seu irmán Brego non 
lle daba creta ningún e decía· 
qu.e o que il albiscara fara unha 
nube e non terra . percuraba Bre
go que s,e lle fara da testa aque
la teima. Mais lth éolleu a sua 

barca e aos seus compañeiros e 
botouse a navegar cara ao ho
rizonte ... Velahí como lth qhe-

gou a Irlanda, onde os Tuat.ha 
de Dana.nn recibírono de boa ga-· 
na ... máis o cabo do tempo esco
menzáron a desconfiar de que o 
estranxeiro quixera facerse dono 
daquela terra, e decideron matar a 
lth. Os Milesios. ao enterarse da 
marte do tillo de Breogán. entra-· 
ron en carraxe e determinaron 
chegar deica 1 rlanda pra acabar 
cos asesinos de lth ... Así foi como 
se conqueriu 1 rlanda e como se re
matou cos Danán. asegún di a 
lenda escrita. 

1 sto mesmo no romant1c1s
mo. mitade do sécuJo XIX. deu . 
pé a que os poetas precursores. 
como Pondal. estribillaran os 
seus versos e viran a G a licia 
como unha «Nación Celta» dos 
nobres e valentes tillos de 
Breogán» . Así naceu a celtofilia : 
un anceio esaxerado de atapar a· 

andando aterra 
OS MAGOSTOS. SAN 
MARTIÑO E O OUTONO 

Polo que semella . volta rena
cer o costume de facer magos
tos. Polo menos nestas terras 
do Val de Lemas. Este ano va
rios rapaces novas. amigos do 
que escribe! convidáronme a 
asistir ós seus magostos. Cecáis 
este ano. debido 6 bon tempo, 
sexa unha esceción. O bó tempo 
anima a sair ó campo e a facer 

' magostos.' Supoño que este ano 
en Ourense capital. • que é onde 
máis arraigada está a festa dos 
magostos, o espectáculo dos 
magostos sería fermosísimo. O 
magosto non 'é soio comer cas
tañas asadas. E tamén probar o 
viño novo. E fal<1r cos amigos. 
Beber un chisco de m~is. E can-
tar a coro. 

No san Ma.rtiñ0 é ·o tempo de 
facer os magostos. Moitas pa
rroquias galégas tañen ·por pa
trón a San Martiño d~r:ide épo
cas moi ántigas. Cóntase que 
unha reliquia de San M artiño ae 

. Tours curou ó .filio de Rechiario .. 
un rei su evo de G a licia e que li
brou ó reino dunha peste. A vis
ta de tal prodixio os suevos ga
legas convertíronse de vez · ó 

naso pasado nos · Celtas. cando 
non todo era Celta. O m'esmo 
Murguía, ,niste senso, crea es
cala. baseá ndose no celtismo 
encétase unha fase de estudio 
da nasa Historia. trátase de a to
par a identidade galega. asoba
llada e aletargad~ nas lendas e 
nunha a~queoloxía ondé todo 
era «celta» . · 

Algo semellante facían-os ca
taláns ao buscar as suas fantes. 
non no Atlántico, como fa cia
mos nós, senon no M editerrá
neo, no Mundo grego e romano. 
Así, probablemente. nacero·n as 
historias das nacións. 

Ao mesmo Faro da Coruña 
chamaráselle de dous xeitos: os 
celtistas «Torre de.Breogán », os 
clasicistas. universalistas. «To
rre de Hércules». Pois baseán
dose na outra lenda que decía 
que tora o héroe grego Hércules 
quen vencera ao nativo xigante . 
o atlante Xerión e que sabor ..do 
seu túmulo edificara unha to
rre ... 

Todos eran decires, lonxe dos 
verdadeiros estudios serios e 

cristianismo. Outro San M artiño 
-San Martiño Dumiense-- f9i 
o apóstol da G a licia sueva . O 
Dumio está p.Jlrto do Porto. O 
Dumiense, que era oriental. foi 
,ós galegas suevo~ o que San 
patricio foi prós irlandeses. Nos 
seus escritos recolleu . moitos 
.costu'mes. tradicións e superti
ci6ns que viñan de moi vello e 

, que chegaron case ós nosos 
días. Óu sin ' case . En Ourense 

poucos traballiños ·se fixeron 
máis; derradeiramente foi o 

· alemán S. H utter o que · fixo un 
amplo e gráfico estudo «Sobre 
o faro romano da Coruña>l : pu
blicado en alemán no ano 1973. 

científicos encol diste faró. A 
sua investigación escomenzou
n;:i no ano 1685 P. Flórez. e se
guiuna o ilustrado Comide no 
seu lib~o publicado no 1792 
<<l nvestigacion~s sobre la fun
dación y fábrica de la Torre. lla
mada de Hércules>». Dempois 

No 1785. reinando Carlos 111. 
- restaura o arquitecto Glannini o 

estaba moi afincado o culto a 
.S·an Martiño. Non sei si este cul
to. tén algunha relación ces ma
gosto's. Poidera tela. 

O caso é,que este ano en G.a
lici.a o Outono -gusto de escri- · 
bir este nome con maiúscula
fai . fermoso e demorado. H ai 
moitos anos que nón lémbra
mos un Outono tan espléndido. 
cumprido e xeneroso. Este ano 

o Outono. foi madurando vaga
riño. retardando a caída déi' folla 
deica que estivera ben pratea<;ia 
e ben doura.da. As choivas foron 
mainas. E non houbo ventala-· 
da·s. O mesmo~ sol empeñouse 
en lucir día tras día. vestindo 6 
muñdo dun resprandor douran
'do e desvaído. Este ano ollamos 
paisaxes outonales n¡;¡s ribeiras 
do M 1ño e do Sil. en terras de 
9urense. do lr:icio e. de Quiroga. 
En Lugo. E non poidemos che
gar deica a Terra Chá , cuia pai·
saxe nos chama cada día máis e 
coa que cada vez nos sentimos 
máis identificados. En todos os 
sitios o Outono .se nos mostrou . 
máis logrado que nll'nca e curi 
colorido estraordinarian:iente ri
co: U_n podería citar a algunhos 
pintores, escritores e poetas. 
Somentes you citar a un galega: 
D . Ramón Ote.ro Pedraio. cuia 
Prosa é o Outono máis remata
do q11e xurdeu no país. 

Un comenzou talando dos 
.magostos. O temá e'scorregouse 
como esa raio la de sol. incen

.,diada de ouro, que agarima o 
toro das brancas abiduerias. ese 
anaco de neve que se fixo ma
deira . Nestas tardes de Oufüno 

AIJOSADIBA / 17-

FILIPI ... 

.. ¡ello faro. dándolle unha nova 
traza. A banda do esterior que 
suliña os pisos vén a rem~rcar a 
anti~a rampa inclinada pola que 
seica subían as bestas pra forne
cer o lume do faro. Así. poderíase 
argumentar o xeito de construc
ción romano, do qúe. somentes 
quedan paramentos do interior 
pois dende o século X a vella es~ 
tructura esconiénzase a esmorear. 
e nos séculos XV e XVI desfaise e 
hastra se aproveita como canteira 
pra outras edificacións. 

Conocemos referencias e di
bux9s de antigos faros romanos 
como o de Alexandría, que se 
ergueou no 280 e que serviu de 
modelo pra moitas ediflcacións 
semellantes. Tamén a torre de 
O over, en 1 nglaterra, era un an
tergo faro de estructura octogo
nal. distinto ao da Coruñ·a. 

Darlle unha data non é sinxe- · 
lo, -anque os teóricos propoñen 
antre os , séculas 11 e 111. no 
maior auxe da colonización 
román. No caseto da beira da 
Torre atópase unha pena co·a 
inscripción que di o nome do ar
quitecto: C. Servius Lupus. na
tural de · Aeminium (Coimbra). 
posiblemente, que se adica ao 
deus Marte a sua obra; denriba 
habería unha escultura do tal di
.vinidade, pois aíndase olla o re
marque prao seu encaixe. 

Polos cronistas: xeógrafos da 
antiguedade, Dión Casio, Ptolo
meo, Orosio, sabemos da che
ga.da de César a Galicia, á cida
de de ·Brigantia. a do «Magnus 
portus Artabrorum» que os 
mesmos historiadores indentifi
can coa do «farum BrigantiLJm», 
posiblemente a comarca da Co
ruña o~ de·Bergantiños que se
ría o mesmo. 

Posteriormente ao dominio e 
colonización dos romanos, as 
rutas do ouro. do estaño. do co
bre. do chumbo, coas que se pa
gaban as débedas do 1 mperio. 
quedan sinalizadas con faros 
como é n.oso da Torre d~ Hércu- · 

' les; así. Roma tiña garantizado 
o seu poder económico. 

M. HORTAS VH.ANOVA 

quedas. moles. metan•::ónicas. 
douradas que recende11 A: mem 
brillo .un pouco acedo e a maz:.i 
camoesa. o fume dªs fogueirns 
·dos magostos, pérdese no ar. 
fleve e delgado como un salou
co. Un salouco de fraga que se 
desnuda pra recibir ó inverno 
coas suas choivas, as suas xea
das, as suas n'eves ... ese Jume 
das fagueiras dos magostos que 
era como o que xurdía das chi
meneas dos fogares. cando se 
usaban as lareiras. denantes do 
gas butano. 

Este Outono foi maravilloso 
pra percorrer Galicia. No meu 
vagabundeo polo país deprendín 
e comprobei que o marelo das 
follas das vides era distinto en 
Velle, en Os Peares, en Amandi 
e na Cova. As augas do Sil en 
Ou.i-roga eran verdosas. As au
gas do M iño en Lugo.- ó seu 
paso pola Tolda, eran dun estra
no e delicadísimo azul. E a aldea 
de Paci9s do Río. rodeada de 
choupos, semellaba envolta por 
unha nube de ouro: tal o tríptico· 
barroco de San Martiño Pinario 
de Santiago de Compostela. E 
velahí voltamos de novo a tro
pezar co San Martiño. 
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GUIEIRO 
·M·. us··i·c. A ciedade barroca ªº trave"rso dun versión parte de presupostos hoxe 

arbumento distante no tempo e. o discutibles, pro dunha tremenda 
"" que é máis importante. conquire coherencia interna. Os .cantantes 

· ·MONTEVERDI. O uriha caracterización dramática amasan certa contaminación da 
NASCEMENTO DA d~s perso~axes ao traverso das impostación académica .. pro con-
OPEFiA MODERNA partes asignadas. Diste xeito, siguen convencer. especialmente 

A estructura primitiva da ópe- atjriulles as portas aos operistas María H elb ling no papel de Octa
ra. baseábase no modelo do ma~ modernos e a teoría da integra- via, ou Franx Kelch no de Séneca; 
dd,gal. senda un recitStivo cu~ ción drama-música. menos convencente é o labór de 
acompañamento instrumental de . Hai catro anos. o musi<;;ólogo Friedrich Brückner-Rüggeberg 
termadura; máis tarde, introducí- N ikolaus H arnoncourt abraÍbanos como Nerón. papel moi difícil 
·ronse as «arias» pra lucimento cJnha versión de <~L'I ncoro- pensado pra un sopranista ·e con 
dos cantantes. Nembargantes, a n~zione di Poppea», que teritaba complexidade pra un tenor das 
dimensión dramática que hoxe re'.construir o xeito .de facer do pri- características deste. Os demais 
tén a ópera aportouna Claudia m1eiro barroco. O álbum (Telefun- cantantes están ben. sin destacar 
Montevérdi (1567-1643). primei- k~n HD 6.35247-1/5) é hoxe un especialmente ningún deles. 
ro nun.ensaio xenial «11 Ritorno d · cl~sico da discografía e o seu 
Ulisse in Patria» (1&41) e logo, m;ontaxe escénico foi a atracción 
definitivamente, con «L'lncoro- d<\) Festival de Viena diste ano. 
nazione di Poppea» ( 16421. Os .Oespois de ouvir a H arnoncourt. é 
vinte anos de silencio operístico ditícil non remitir a él ªº escoitar 
do mestre cremonense terían oilitras.versións. A presente. debi 
como froito unha ópera na que os da a Walter Goehr, obtivo no seu 
personaxes eran homes e non dí.a. hai quiñce·anos, o «Gran Prix 
deuses e na que os homes se du Disque» da Academia Charles 
comportan como tales,· reflexán- Ctos. E unha versión de concerto, 
dose a sua pers~nalidade ao tra- que reduce a duración á cuarta 
verso do estilo ·de canto. Séneca, parte. na .que se suprimirori es

A grabación e prensado están 
bastante ben. escoitándose moi 
ben a harpa e demais baixos cifra
dos. A presentación é probe. con 
comentarios ilil-suficientes e unha 
portada un tanto «demodée». O 
disco ven sin testas, o que dificul
ta seguir a obra': pala miña banda. 
teño feita unha traducción ao 
naso idioma dos fragmentos gra
bados no disco; si alguén tén in
trés, que escriba a A NOSA TE
RRA e mandarei unhas fotoco-

o baixo~ é o ' filósofo pedante e ceas moi belic;las e esenciais, 
pretencioso que reflexa a sua pe- como a erótica escea X do acto 1, 
d~ntería en frases concisas, emiti- o~ a tensa escea IX do acto 11. A pias. 
das dun xeito valdeiro,' sin enfei - i 

¡ CLAUDIO MONTEVERDI 
tes. Papea. é a muller ambicias~ 
que tenta ser a emperatriz, e cos 
seus eñcantos gánase a Nerón; a 
parte vocal é amáis rica e enfeita
da, reflexatido as mudanzas rápi
das de ánimo, sempre ao servicio 
das su as · intencións. Nerón é o 
emperador sin personalidade que 
pronuncia na sua vida pública to
das as frases dun xeito autoritario, 
pro que eri privado se amosa in
deciso e débil; a f rase «volate ad 
ubbidirmi» \..:orrede a obedecei
me) do acto 111, escea cuarta, é 
unha xenial definición da sua per
'sonalidade que tenta buscar no 
poder a forza interior que lle falla. 
Octavia. «víctima» teórica, é unha 
persoa cruel que pode chegar dei
ca a inducción ao asesinato pra 
non perder a sua posición; esta ' 
personalidade revélase na·s suas 
duas arias «Disprezzata Regina» 
e «~ Dio Roma». así como a es-

. t raordinaria escea onde forza a 
· Otón a matar a Papea. durante a 

que muda da súplica a esixencia . 
Otón. é un baldroas. incapaz de " 
reaccionar. e interprátao unha 
contralto con intervencións sem
pre probes. En contraposición coa 
artific iosidade qos protagonistas. 
os criados cantan papeles máis 
sinxelos, baseados en temas po- · 
piulares. Monteverdi consigue 
.maxistra1mente un reflexo da so-

axenda 

Sllenclo• e conversas 
de Inverno, de Cesáreo · 
Sánchez Iglesias. Presentación no 
«Colegio Maior Loyola». Ciudad 
Universitaria, Madrid (Metro Cuatro 
Caminos). coa presencia do autor, 

. sábado 25 ás 7 da tarde durante a 
celebración dunha queimada anima
da por un grupo de gaiteiros. 1 

Coritestos colonial• e 
lolta lllP&.Plstica. O exemplo 
de Puerto Rico. Conferencia de Pilar 
Vázque~ Cuesta, profesora da U ni-

·. versidade de Salama·nca. dentro do .; 
«Curso sobar da Problemática das 
liriguas sin normalizar; situación do 
galega e alternativas» do 1 nstituto 
Sociopedagóxico Galega. O 25 de 
santos ás 11 .30 da rnañá na Facul
tada de Económicas de Santiago. 

CINE 

! 
: Adiós al -macho de Marco 
¡ Ferreri. Gran Premio especial do Xu
¡ rado de Cannes. 1978. Con Gérard 

Depardieu. James Coco, Marcello 
Mastroianni e Geraldine Fitzgerald. 
Cines «Parísii e c<Rex» da Corur\a. 

MUSICA 

As nove sintoniae da 
8eethoven. Orquesta Filar- · 
mónica de Berlín . Cantores de 
Viena. Anna Tomowa; s ·intuw; ""'!:l-

nes B·altsa; Peter Schreier e Joseph 
Van Dam. Director. Herbert von Ka-

Claudia M onteverdi. «L' I ncoro
r:iazione di Poppea» 
Orquesta e Coro c<Tqnhalle» de. 
Zurich 
Solistas 
Dirección: Walter Goehr . 
CO NC E RT HALL-M ovieplay . 
17.1220 / 3 
1 nterpretación: 7 .5 
Grabación: 8 
1 ntÍés da obra: 1 O. 

XOAN M. C.ARREIRA 

LIBROS 
COME E B~BE QUE 
O BARCO ·it DO AMO 

'A· editorial Akal vén de publi
car o número 30 da sua colec
ción Arealonga, adicada á 
cultura galega. Trátase dunha 
novela da que é autor Alfredo 
Conde ( 1 ). Conde deuse a cono
cer nos eidos da nosa cultura co 
libro de poemas Mencer de 
lúas ( 1968). Algúns anos 
máis tarde. apareceu o seu libro 
de cantos Mementos de 
vivos (1974) e a comezos do 
presente ano, Contubernio 

. catro do Tomé S., a sua 
primeira novela. Esta nova no
vela. segundo reza a contrapor
tada, «pode ser un intento de 
plasmación da realidade dunha 
loita sin horizontes: a do gale
guismo valeirado de todo conti
do político-ideolóxico ... » Pero 
hai que suliñar que se trata dun 
intento frustrado porque, ao 
naso xuicio. semente se chega a 
un mínimo esbozo do tema a 
través da historia duns perso
naxes francamente delineados. 
1 sto. contado nunha técnica 
nada novedosa, faría que a no
vela fose unha máis da nosa li
teratura, mais non podemos es
quecer a presentación. 

Entendemos que o problema 
fundamental co que se enfrenta 
hoxe o naso idioma é o da nor
malización a todos os niveles e 
que, por tanto, compre rexeitar 
os intentos dalgunhas publica
cións periódicas de derivar o. 
problema ao terreo'da normati
vización pra dar pé a comenta
rios. por parte dos debles men
tais partidarios da lingua única. 
de que nón hai unidade. M ais 

_ tamén eremos que os anos glo
riosos en que o simple feito de 
que se manifestar en galega su
puña un compromis.o pertencen 
á historia e que actualmente 
tanto escritores como editoriais 

rajan. Polydor-Deutsche G rammop
hon 2740172 (8 lps). Precio oferta. 
3.600 ptas. Interpretación". 4: Gra
bación e presentac ión, 9.5 . Interés 
do album. nulo. 
Voltarel pra Galicia. · La 
Familia. Nevada ND-5027. 
Despegando. Enrique Mo
rente acompañado por Pepe «Habi
chuela». 

RADIO 

RNE 2.º Prog.rama FM . Día 27 ás 
18.3,Ph .. «CUARTETO N .º 17 ». de 
Hector Vilra-Lobos. Cuarteto de RT
VE . Día 27. ás 20.30h .. «0 RETOR
NO DE lJLISES» e «CONCERTO 
PRA CONTRABAIXO» de Skalkot
tas. 
RNE 3.0 Programa FM . Día .25. ás 
19.30h . «LOA». de Francisco Esté
vez. L Eschmarin e conxunto de cá
mara dirix(dos por José M.• Franco · 
Gil. (Obra do concurso de composi
ción das «Cajas de Ahorros Confe
deradas». 1977). 

18 / AROSADBBA 

teñen a grande responsabil'idade 
de pr.esentar obras dignas de ser 
lidas. U nha obra literaria non é 
algo que teña a imperiosa nece
sidade de sair nunha data deter
minada, como acontece cun 
xornal ou unha revista. e por 
tanto, non se lle poden disculpa¡ 
os erras de presentación. U.nha 
colección como Arealonga 
que, ·ideoloxías ao marxe, viña 
cumplindo unha función dentro 
da cultura galega, non pode per
mitirse o luxo de publicar libros 

' nas condicións en que saiu éste 
de que estamos a falar, pois han 
tan máis .que fomentar o confu
sionismo. Sospeitamos que, aín
da co espreso desexo de se
mentar os caos. sería case im
posible facer un uso do acento 
como o que ternos aqui (humi
da. sintactica, boveda, número
sa, cadrís I cadris. millos / se
mós. profesionáis I liberais ... ) 
Non ten xustificación nen isto 
nen as incongruencias na asimi
lación (adorado santo. metela 
man. todallas .. . / chamar a aten
ción, ollar o sinal , todas as .. . ). na 
formación de plurais (verticás, 
profesionáis, pinales. vogaes, ou 
razóns I razós, millóns I mi
llós ... ). na solución de sufixos 
(posibles. poslbres. imposíbel), 
ou no uso de formas dobres 
dun~a mesma palabra (tranquia 
I tranquila . hoxe I ox~. abando
nado / abandoado, carretera I 
carreteira .. . ) Se a isto lle engadi
mos o abuso no emprego de fal
sos galéguismos (autos, mem
brillo. sanidaria, impodencia, 
cana de cervexa. brilo. sagrificio, 
verbas, ren, intre, cuberteiría, ro
meiria, parescia .. .), unha cons
tante guerra por eliminar o 
-n- e o -1-- intervocálicos 
(ofic iña, clandestiñas, esquiña. 
pleas, desfiar, abandoada, tria-n
go ... ), unha extraña gheada (al
gen, ningen, fagia, segir, gede
llas ... ). algúns compostos con 
haber {habíalle caído. 'habíao 
dita ... ) así como unha nefasta 
colocación do pronome átono 
(que voume. ningen viume en
trar, de onde sacárao. cando 
alóngaa ... ) e outras miudezas. 
podemos tirar a conclusión de 
que é moi pouco o que de posi 
tivo nos presenta esta obra. 

A. Conde, Come e bebe que 
o barco é do amo, Akal 
editor. Madrid 1978. 173 páxs. 250 
ptas.' 

XOSE MARIA DOBARRO 

ARTE 

Alfonao Sucasas1 Espo
sición na Galería Sargadelos de 
Santiago aberta deica o 16 de na
dal. 

N.º 39 I Do 24 ao 30 de Novembre I 1978 
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·GUIEIRO· 

A gran figura de Xelmirez 
A historia a través dos 

•empos s•empre e·stá viv•ente; 
con eia as xeneracións van· 
pas·aindo unhas tras outras 
de1xando escrito en páx•inas 
granosas as figuras máis 
irnmortais ·brilando ca:l es. 
rre1as no ceo da inmortalida
ae. Por centos se cantan ao 
correr dos sécu1los grandes 
::<ienio·s nas letras coma nas 
arres, o mesmo guerreiros, 
s.aoios e santos que faron 
ademiración de todos os tern - -
DOS . 

Sé:intiago de Compostela, 
esre gran museo monument•a! 
de granito nascido baixo a 
nistoria de sinalados aconte. 
cementos, tén escrito nas 
suas pedrns un agarimo, un
ha lembranza de loitas e di
ros que se gardan coma a 
millar xoia en páxiinas dele•i
tosas . Dende a aparición do 
sepulcro do Apóstol no bos. 
co Libredón no ano 257, por 
todos os camiños do mundo 
milleiros de peregrís na sua 
romaxe xacobea foron o ori
xen da !fundación da hu mi !di
ña eirexa e da cidade. En lri" 
Flavia era por aquekis tem
pos onde estaha o bispado. 
O bispo don Dalmacio solici
tou do papa U r b a n o 11 o 
traslado da silla pra Cornnnq. 
tela o 5 de nada! do 1095 
ante a amenaza dos traido
res Vikingos e normandos 

Despois de outros feitos 
imposibles de relatar por re 
zóns de espacio, chegamo~ 
ao bispo don Diego Pelaez 
que foi o p·rimeiro que dau 
comenzo á construcción da 
catedral en tempos do empe
rador Ailfonso VI. Máis tarde 
aparceu a insigne figura do 
primeiro arcebispo don Diego 
Xelmirez. coma ún dos acon
tecementos máis esenciais, 

que, coa rama doña Urraca 
de Castela fornn a alma da 
eirexa románica como tamén 
do pobo. O papa Calixto 11, 
irmán de Ramón de B-orgoña 
ademiraba a Xe•lmírez, o 
mesmo ca doña Urraca, polo 
s•eu xenio, talento e saben
cia, así que canto Xelmírez 
lle piedía pra ben do templo 
Señor Sant-l•ago todo se lle
daba por ben fo-ita. 

Proba é que c'hegou no seu 
tempo a facer cous•as mn i 
baas, como foron o tras·lado 
da eirexa de Mérida pra San
tiaao (sécuilü XII), o privile
xio da p'orta santa, · ao mes
mo que bon número de igre
xas e mosteiros desfeito" 
por Almanzor. 
.Xelmírez traballou sin acou
go polo cu lto ·ao Apóstol San
tiago e seguiu con grandes 
desexos a construcción da 
Catedral que dera oomenzo 
o seu antecesor, polo que 
Alfonso VI deulle ·a orden de 
acuñar moeda a tal fin . 

Polo seu talento. de coen
go chegou a ser o primeiro 

arcebispo f.amoso da histo
ría composte,lán. No s·eu tem· 
po tiivo rnoito progr.eso a cuf .. 
tura. tanto as art•es ooma .as 
letras. A catedrail durnnte o 
s·eu mandato gozou de moita 
mMnitude. c<heg·ando .a tt: , 
72 coengos que vestían ri
ca5 capas de seda con Pe
dras preciosas. Tivo os s·eu .::; 
contratempos; coma o levan
tamento do pobo en contra 
dil. que se ·adiviñou, foi por 
c·ontragu.er matrimonio doña · 
Urrac·a de segundas nupcias 
co rei Alfonso o «Batalladot "· 
Despois de est·as rnvoltas 
volta a ·calma, o pobo con 
xeito e xúbi'lo recibe ªº rilio 
de doña Urraca, Alfonso VII , 
que fo¡ ooroado po·r Xelmírez 
con moita pompa diante do 
altar do apóstol o 17 de se
tembro do ano 111, rand0 
somente contaba catro ·anos 
de edade. Pasado qu•e foi o 
tempo polos mov•ementos po
líticos de aquel·es anos, de 
novo a cidade levantouse~ · 
senda sitiiados Xe1lmírez e a 
raiña nunha das torres da 
oated'ral. poñéndQllle •Jume as 
xentes que facían r•evolta en 
contra deles. Según canta a 
historia, o aroebispo saiu 
dis'fmzado entre •o xentío por 
un dos tellaclos da Basílica 
(1140) namentras a riaíña era 
apedreada e arrastrada palas 
rúas. E _do naso gran Xelmí
rez x-amals s·e pu.ido saher. 
fu.ndíndose come unha som
bra ... Pena dá pens~r que o 
pobo, que apraude .e fe~texa, 
cando S·e vira vólvese COi"1a 
unha fera ev todos .os ter:r>· 
pos! Así He pasou a Xe1lmí
rez, a este grorioso persoaxe 
que fara ademirado por re1-
ses. principes e sabios, e 
mesmo pofos humildes. 

ANTONIO PRADO DIAZ 
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CRUCIGRAMA_ 
DARIO XOHAN CABANA 

HORIZONTAIS: 1.-Si-n ondas . De mala calidade, 
probe . Fai ruido o abell6n. 2.-Ao revés, pesa. Vai. 
3.-Espanta. Gonson,ante. Aposta. 4.-Viocales. Ao 
reves, xogo da baraxa. Vocales. 5.-Consona.1tes. 
Sacar leite mañosamente. De hoa caHdade. 6.-Con. 
xunción. Lindeirns. Cen. 7.-Ao revés, batracio. As .. 
peros. ao revés. lnterxecci6n emp11egada pra es
pantar ás gailiñas. 8.-Vocales. Medida de capacida
de desconocida. Estado Español. 9.-Xato. Conso
nante. lnterxección, ao revés. 10.--'Golpe, ao revés. 
Lumia probe. 11.-Ao revés, onomatopeia do rJat8. 
Ovella nova. Santo. 

VERTIGAIS: 1.-~encia de espionaxe. Millo . 
J\ nimal de varias coores parecido a chinche . 2.
Ansiar. Recuar, ao revés. 3.-Bótas·e pra detrás. 
Cen. Ao revés, saco o leite. 4.-Voca·l·es. Contra
ción. Letras de «Cor". 5.-Consonante repetida. Que 
xunta con gran faci'lidade. Apócope de «están. 6.
Un. ·Aves de carroña. Consonante. 7.-Contra ;ción. 
Arruga. Negaci6n. Contracción. Nome de varón . 
Contracción. Pés planos. Consonante .. Ao revés, si
tuado. 10.-Ao revés, borracho. Conxelarnse a auga . 
i 1.-Ao revés~ nova. Baleiro Mail ·home, figurado. 

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 38: 

HORIZONTAIS: 1.-FAGO. SAMO. 2.-ROTO. 
NAMAIS. 3.-A. AOENMS. U. 4.-S'ERAN_ ATADA 
5.-ALLADA. 6.-0LAS . S. 7.--EU. A:MENDOAS. 
8.-LOU1SA. AM. 9.-BB. XUNTAR. 10.:-RODAR 
SEi . 11 .-ESE. BEi RA. 

ANUNCIOS 
DE BALl)E. 

CARTAS 

Cara o argallamento dun
ha semá cultural, desexa. 
mos poñernos en contacto 
con quen nos puidera dei
xar peHculas encol da emi
gración galega, ou de ou
tros problemas que hoxe 
está a sufrir a nasa Patria . 
Dirixirse a Fato cultural ga
lego «Saudade». Centro Cí. 
vico Trintxerpe.. E d i f i e i o 
«lrintxer». Trintxerpe. Pasa
jes de San Pedro. Guipúz
koa. 

Búscase colección com
p·leta de cA Voz do Pobo,, 
e «Terra e Tempo" pra fa
cer estudio eneal do · mar. 
xismo en · Galicia. Apdo. 12 
Pontevedra. 

Búscas·e piano antiguo, 
coor caoba en boas oondi
cións de tJso. Apdo. 12 de 
Pontevedra. Télf. 858538. 

ALÚMINA 

Son lector habitual da NO
SA TERH'A que chega p'Un-: 
taulmente a Madrid todas as 
semás. Anque non estou sus
crito , merco case todos os 
números mais, por desgracia, 
non conservo os exemplares 
atrasados non meu poder. 

E•u estou a estudiar na Es
co'la de lnxenieros de Cami
ños, no carta· ano, e ca co
menzo do curso propu)Cérqn
s·enos uns cantos traballos 
pra realizar no ano. Un des
tes, o que eu escofün, e o 
complexo de S. Ciprián, ca 
debatido problema da Alúmi
na e outros moitos. 

Preténdes·e co traba1llo prn
fundar os prob'lemas eco·ló-

1 xicos, ambientais e estiéti'Cos 
do complexo, o que ·me pare
r:·eu dun gran interés, e máis 
tendo en canta que xa esta
ba enterado da problemática 
polos moitos artícU'los que 
sobre o tema tén pubHcados 
A NOS A Ti5R'HA. lnterésame 
o tema por ser un dos mais 
gr~1des e eraras asoballa
mentos cometidos nos derra
dei ros . anos no noso país ga-

le1go, o que xa ben merece 
o meu estudio . 

Am::¡ue hei ( d~ facer un ou 
dous viaxes a . o ·compl,exo 
durante o ano pra porme err 
contacto coas persoas do lu
gar e tamén coas instala
ci óns, interésame 'ir tendo 
un1ha idea previ-a do mesmo. 
E por ,íso que me atrevo a 
pedirlle, se fara posible. me 
mandas-e os números vellos 
da NOSA TER1R1A cos artícu
los eneal do comp·lexo de S. 
Ciprián. E, se tamén fara po
sible, calqueira outra infor
mación que teñan sobre o te
ma: publicaci6ns, dossiers, 
etc. 

Agradé;¡;olle as mol·est as 
anticipadamente: 
MANUEL tfE·RRERA ALVAREZ 

Madrid-3 
«OUTRA BAN'DEIRA 
DO ESPAÑOLISMO» 

Sra. Directora de "A Nasa 
ferran. 

O.esexaría .pub'Hcara a pre
sente carta no periódko que. 
vostede dirix.e. 

Nestes días o s•ism6g,rafo 
rexistroiu· un v.erdadeiro- bal
bordo. fooaiHzado nos círcu
los peohos, dese ·culturaHs. 

mo serodio do noso Pa.ís . 
Esicoitamolo na radio . .Jéirno
lo nos periódi·cos e cómo non 
vírnolo no «Panorama». 

Trátas·e da súpMca do men
cionado sector {sectario), 
ante á ·ademistración colonial 
prá restauración da cas·a do 
periodi·sta . Julio Gamba, na
cido en VHag·a11cfa de Arou
sa aló polo der.r:ade:iro terzo 
do s1éculo pasado. · 

Pem ¿Outén é e•ste Sir? P.ra 
que non esistan ·equívocos 
sabor da co'laboraoión simul
tánea con Castelao, rno diario 
«El Sol»' de Madrid, di·remos 
que a súa atitude anti·clerioal 
e anti·caci•quN, sítuas·e dentrn 
das correntes burguesas e 
libeirais españoras, propias do 
iintel·e•ctual c-o'lonizado da épo
ca. 

Baste tr.ainscribi·r wi par de 
fragmentos <:lo s•eiu ilibro «la 
rana via1jera», nos que afude 
ao naso idioma e carácter 
naoion.al, ollar como os tra. 
ta e sacar conclusións. 

..1(. .. ) Los labradores que 
s,e •expresan en ga1He·go no 
usan uin idioma distiinto de 
fos industrial.es que Jo hacen 
en castellano; usan e1l mis-

mo id i-oma , pero con un lé
x•ico limitado y primitivo. En 
realidad no hablan el ga ll ego 
s-inó que mal hablan el cas
tel lana. ( ... ) No creo que ha. 
ya un idioma gallego distin
to de•I caste'llano. Lo que sí 
creo es que se podía inven-
tar( ... )"· 

«( ... ) Con un millón cf.e pe-
setas . yo me cümprometo a 
hacer rápidamente una na. 
ción ·e.n el mismo Getafe', .a 
dos .pasos de Madrid. Me vo-y 
afü y observo si hay más 
hombres rubios que hombres 
morenos, o si hay más hom
bres morenos que .hombres 
•rubios, y si en la mayoría, 
rubia o morena p·rndom inan 
los braquicéfalos :sobre los 
dolocoóéfal.os, o al contrario. 
Es indudable que a•lgún tipo 
aintropófog,ico tendrá prepon
derancia ·en Getafe y .este ti
po sería el fundarnernto de la 
futura nacional~dad [ ... )". 

Como se ve, non é máis 
irónico que merec ente eje 
calquer folklórico homenaxe. 
Ve·lahí a talla do pe1rsoeiro e 
dos seus valedores contem. 
poráneos. 

HECTOR DAPONTE 
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RESIDUO S RADIACTIVOS 
~ t ... • 

E SER.ES VIVOS 
' • .Á)
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Antes de entrar no ' análisis do qüe representpn os -
verqu idos de resíduos nucleares 

1
a· 300 millas das na

sas costas, convén conocer -somer-amerite qué son os 
resíduos nucleares e cales son os seus orixes. 

Os resíduos radiactivos son refuqallos das centra
les nucleares, que quedan despois da ,utiilización do 
Uran io como «combustible»; están formados por sus
iancia's e elementos químicos que emiten pprtículás 
enerx.ét icas que ·dañan o corpo de todos os seres vi
vos, e, ha i tres t ipos diferentes deles a~eQún a enerxía 
que ceiben : · 

- a) Resíduos·de al to nivel: son sólidos ou líquidos " 
que están co nsiderados cómo as sustancias refuqa
das X radioactjvas máis peliQrosas · de todas; por ista 
razón compre .telas lorixe de todo tipo ae vida . Os lí
quidos concént ranse fervéndoos pra o sew posterior 
almacenamento xunto cos sólidos, e iste. almacena
mento pode ser de va ri·as formas: pódense enterrar ~n 
capas~ xeolóxicas fondas<, mesmo en minas· de sal 
,abandonadas en forma de cristais ou cerámica; tamén 
se poden depositar en bidóns herméticos, no fondo po 
mar. Ca lquera distes t ipos· de almacenaxe. entrana 
moitos peliQros: no primeiro caso, as auqa·s subterrá
neas poden comunicarse cos resíduos radiactivos e 
afectar. ao sairen a terra , a amplas zonas de cultivo; o -
calor xenerado por istes refUqallos pode cheQar a fun
dir as paredes das minas de sal e producir pequenos 
terremotos locais. No sequndo caso, ao almacenaJOs 
no mar., aparte de perder Q seu posterior control, os 
efectos de corrosión. choque·. microorqanismos ... et~ .. 
poden ceibar sustáncias,que os animais- marinos ván 
ir acumulando no SeU ~orpo , e qu~ pasarán ao home 
ao inxeri los. amais de traque_r a mqrte de moitas cas
tes da vida animál e vexet al. 

b) Resíduos de nivel intermedio: A nque menÓs 
pel iqrosos q~e os resíduos de alto nivel. a sua impor
tancia sique senda qrande pola radfación que emite,n: 
precísase. xa que loQo, a.fasta los de todo contacto con 
calisquer forma de vida . O almacenaxe distes refu!=!a
llos faise normalmente nos mesmos luqa res e xunto 
tos anteriores. 

c) Resíduos de baixo nivel: son líquidos. sólidos 

e éíases que teñe n ba1xa radiactividade en compa
ranza cos anteriores: son tan voluminosos que se cei 
ban nas centr'~ les nucleares ao medio (ar~ ríos ou o 
mar) por non pode°'r ence.rralos . 

Hai a l q(m~ días. enterámonos pala prensa ·diaria de 
que lnqlat.erra abandonou ·máis de 2 .000 toneladas 
de resíduos radioactivos somente ' a 300 millas das 
costas QaleQas. co aqravante dé q'ue iste ve~q·uido non 
~ .o único. senón ur1 máis dos moitos que lnqlaterra 
leva ao cabo nisa área xeoqráfica . Desp~is de que a 
opinión pública f.ose conocedora di ste feíto . as au tori 
dades europeas de enerxía atómica apu_ráronse en 
quitarlle importancia a este_s resíduos. ad·ucindo que 
estaba'n formados por sustancia? de 0aixa actividade 
radiactiva e que apenas representaban peliqro. Si esto 

· fose certo. lnqlaterra non trataría de alonxalos das 
sua;s costas. como fai aqora . pois hai anos verquía q_s 
refuqallos nucl'e9res pe.rto do seu litoral . pero diante 
dos problemas de contaminación que isto su poñía. e 
as protestas da xente. optaron por alonx'a los do seu 
país e abandonalos xu.sto a 300 millas das costas qa 
leqas . Outra proba de que ista prácti'ca represent a un 
serio peliqro. é que alqúns países como Estados Uni 
dos. teñen prohibido o abandono de resíduos no fon - ;
do -do mar. 

O que non quecen reco.nocer tanto as autoridades 
éuropeas -de enerxía atómica como as autmidades in
qlesas. é que os bidóns cori i eñen elementos químicos 
tan pelimosos co como ·o ·_ Estroncio-90. Radio-226. 

· Cesio-137. actínidos e p~si!J lemente o mortífero Plu
tonio 239 e 240 -( respirado .en concentraéións de dez
millonésima de 'q-ramo produce cáncer ao momento). 
Todos iles van · producir radioactividade durante moi
t_Ós anos. e alqúns CO!TI Q os actíQicfos· siquen ~ t er irn-

- portancia- despois de pasad.os 500 anos. · 
Os verquidos qistes resíduos nucleares frente ás 

n-osas cosfas tén · característ icas moi particu la'fe$: 
como é a utilización-de au11as internaciona is pra alma= 
cén de ' productos altamente conta.'11 inantes. almace-
naxe que ademais non 11arda nin as má is e.lementais 
meqidas de sequridade . ~a que se deu o caso de que 
alqún bidón qt¡e debería ir herméticam~nte pechado 

·, 

ªº dar na auqa abriuse e espa'rexeu por un amplo ra ~ 
,dio ~o seu contido radiactivo . Por outra parte. o lu11ar 
do verquido recórreno c-orrentes mariñas forixinarias 
d.o Golfo de México) que van arrastrar calisq t1er mate
rial moi amodiño deica as costas Qaleqas. 

As consecueocias que se poden derivar dista arbi 
traria e irracional ~e.liminac ión de resíd-uqs, anque moi
tas .delas. señan imprevisibles, outras -vanse ir deixan-

~ do sentir sobre dos tecidos dos animais mariños. es
pecialmente sensibles ás rad iacións .na médula ósea. · 
na pel. nos riles. nos órqanos sexuais ... etc .. provocan
do diversos tipos de cánceres (como a leucemia ). de
feutos xenét icos nos recén nadas. moite de moitas 
células .. . etc .. e isto mesmo pode acontecer no home. 
con doenzas irreversib les. alqunhas. como as al tera
cións nas cromosomas das célu las sexuais. portado
res de malformacións xenéticas ·que se t rasmiten de 
xeneración en xenera ción . Esto ocasiónao a inxestión 
de peixes contami nados. o contacto coas sustancias 
derramadas dos bidóns. e mesmo o ache11amento das 
persoas a istes resíduos. 

Todo o anterior virá dado diante da aliada impasi
ble dun qoberno español q.ue. lonxe de protestar pe
rante lnqlaterra e as autoridades europeas de enerxía 
atóm ica. e hast ra presionar pra que non se siqa uti 
lizando isa área xeoqráfica pra o verquido dos resí
duos. aclícase con afán a conquerir un voto positivo 
pra sua const itución. Polo que se fai necesario recor- · 
dar niste intre que no Esta do español ha i tres centra-

les nucleares en funcionamento. catro en construcción .. 5 
con autorización previa (e niste caso está a central de Xo
'Ve). e 12 máis en proiecto; e cada unha. aparte de provo
ca r" por sí unha qrave <;oritaminación, vai traquer tamén a 

• -p~oducción de milleiros de toneladas de resíduos radioac-
, tivos. Son en definitiva as Centrales nucleares as que. di
recta e inalrectamente. orixin~m problemas cuia solución 
(?) é hipotética. Unha vez máis comprobamos na práctica 
o ac~rtados que estábamos os 11aleqos cando decíamos 
non {\ centr-al nuctear de Xove. palas razóns económicas 

- e bio lóxi~as que a desaconsellaban na nosa Terra. 

' ... 
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