
PERl~Dtco· GA~EGO SEM~~AL 

N.• 40 e DO 1 'AO 7 DÉ NADAL DE 1978 e 30 PTAS. 
1 . 



en.poleiro al1eo 
¡GALICIA É 

UNHA NACION! 

«Ahora que se exalta la 
idea .de ·región -h~sta el 
punto de hacer de las regio
nes «nacionaHdades», a Luis 
Móur·e-Mariño deurHe por fa
cer un artículo pra "El Ideal 
-Gaillego». Ein «El .reino de Ga
·licia», compendio das ideas 
c'ontidas nun Hbro co que, 

·ip'Ol'o ·que pat'1eoe, nos ameaza,, 
acarón dun fato de afi.rma
cións categóricas de tipo eti
molóx·ico e interpr-etacións e 
sími+es históri·cos, todo elo 
moi personal e dubidoso, fa ¡I 

' un recorrido h istórico p·olo 
xurdimento dalgunhas das 
institucións políticas da no
s-a nación, xa .sieñ.an as po
pul·ar.es ., xa as promocionadas 
·o.u coons:erntidas ¡;Jo1los reii s dé 
España. fodo io 1cal 'llie dá pra 
afirmar que, SIÍllil1 dúbida, or 1Ga
Ji.cj.a es. la ·r·e·gjón espafiio.la 
más ol·efinida, ·inch1so en lo 
g·eoil óg ico .. , e hastora no ¡polí
t ico. " ... AJlilora bii1e1111; la evo
cación die e·s:t,os datus histó
ricos.. . 1111101 1qui1ere d1ecir qU1:e1 
fos mism1os sil1nir:ai1n1 1p:a1r:a pru
P u ·g 1111 a1 ¡;· iimimd:1e¡¡p1enrdle111J11c1ia1.:s '°' 

asentar «nacionalidades». Por 
·el contrarjo, las naciones se 
hac•en ... y al hacerse, incor
poran y ensamblan regiones. 
Ahí está el ejemplo de los 
Estados Unidos ... que se ha 
hecho desde que los tripulan
tes del «•May.;Flower», de
s·embarcados en fas costas 
de Mas'Sachus·etts, come·nza
ron su ·avanc·e hacia el Oeste 
y fuernn incorporando estre
llas ~Estados-, a seu ban
dera ... » 

Por suposto que as· nacións 
se fan, meu señor. E non en 
base eSCJlus·ivamente «a lo 
geológ•ico», pero tampoco -a 
golpes de imperio, como os 
«yaríkees» que, por oerto, s·i· 
guen a <dncorporar estrellas» 
fOhirlie, Arxentina, etc.). 

MAIS DE «VAN,KEES» 
O senador americano Me 

Govern estivo en Madrid. E, 
nada · máis baixar do -av+ón, 
xa se aolarou: «Me ha impre
sionado el fortal·ecimiento de 
las instituciones demoGráti
cas españolas", dixo~ 

· Si, xa sabemos que a «de
mocracia fo'l'·te» aos «yan
kees» Ue_S V•ai de carallo. 

P,ero non quedou todo ne
so . " .. . Sobre una posfüle fn
tervención de -los Estados 
Unidos en ·el caso de que en 
aliguna zona del Mediterrá
neo ganaran las ·elecciones 
fas ·izqui erdas , s·eñailó que 
ese juicio no podí·a ·hacerlro 
,porq1U1e, ·eh primer lugar, no 
p1[}día :wr·edecir 1qué pasaría 
1e11111 ·las e ~ieccion es , y ,· en se-

gundo lugar, su condición de 
extranjero loe exime de hacer 
cualqui·er juicio en este sen
Ndo». 

Veleiquí, ouilira vez máis, 
o valor que estes <«~aballe
ros» lle dan á soberaní·a dos 
pobos. Vel1eiquí as f.indes da 
«democracia» e da «Ubertad». 
¿Cara dura ou irnc:enuidade? 

TRADUCCIONS 

~ - A Constitució'.I ·es,pañola, 
que ·en Euskadi por p'ouco 
non ~topa quen a quixera tra
dudr, en Galiüia case pmvo
ca un conflicto entre autono
mistas 1('<cE1I ldeail GaHego», 
19-S-antos), ao encargarllo 
Adolfo Suárez a lgl·eslias Co
n.al, e pensar a . españolería 
autóctona que sería máis 
propiQ. Doming,o García-Sa
bell. 

De Iglesias Col'lral non es
tá niin comprobado que s.eipa 
gal.ego. Pero tanto tén. Total, 
a Constitución española é in
traducible a GaHcia. 

ENTRE éOMP.l\DRES 
ANDA O XOGO 

Está visto que «Augus~o 
A•ssía». Non canta ·con escesi· 
vas simpatías polo mundo 
adiante. IGerto Juan Aparicio, 
de ca1Jaña, disque, parella a 
u.August», trona, en "'Lé! Re
gión» do 19 pasado ,_ ·en re
tórico e eso sí, gracioso es
tilo, contra do «impar compa
ñero, propi·etariü de vacas le
cheras ·en •la provinci·a de La 

Coruña» e' "mag+str-al episto
lóg·rafo c-oridíano». Ben; a 
cuestión de ' fondo é que o 
señor Aparicio S·e picou can
do a mr. Assía . ll·e deu. a 
raíz ·do suceso dos dous es
tudiantes de periodismo e a 
poHcía en Ourens1e, por em
bestir con toda a megalítica 
cabeza oontra da pro.f.esión 
periodística e as escalas de 
P.e·riodismo; e en fin: destá
palle as barbaridades de con
Ndo e de •espresión, lémbra
lle á familia («r<;itoño de un 
botiic.ario simpaticón y prn
pietado de varias boticas con 
libertad en la .prov·incia de 
Orens·e ... »). que si 1as esco
ias ·que e·I fundara (Aparicio) 
¡en 1'941 ·e 1952'! foron mo
delo de instHucións e de «de
mocráticas» ( .. , ... uno de los 
p roo mtore s de 1 GRAPO fu e 
alumno de nosotros ... o cual 
aquel otro agitador del FRAP · 
y bastantes más que militan 
en la aorac·ia, fa marxistería 
y el s·eparatismo ... »), que si 
Victori·a Armesto, " ... bellísi
ma diputado de Alianza Po
pular ... " • quitar.a o título nun 
curnHlo de postguerra, e, en 
fin, que ·en lngl.aterra preci
samente, os periodistas sou
p·Hran axudar («orientar» di 
e·I) á policía. 

Ben, bo foi que non falara 
de Shel'llock Holmes ou de 
Ric Hoche·t. O éaso é que, 
se ve, os lobos tamén se 
morden. 

PRA QUE SIRVE 
O IDIOMA? 

Certo individuo emigrado 
na Arxentina escribe, ·e.n cc EI 
Progrns-o,, do 8 <:le Santos, 
unlha carta ao director inti
tul.ada nada menos que «¿Pa
ra qué sfrv·e el gallego?» Va
mos facer un pouco de mal 
sangue: 

« ... Aquí l·eo con frecuencia 
derta literatura y . .. veo con 
pena que en nuestra -añora
da Gailida (!) hay una euforia 
col·érica por hablar e impo
ner ·el gallego, como idioma 
[!!) . .. » cc . . . De·sfi.lan por aquí . 
con rfrecu·encia ·artistas de los 

lugares máis ·inv.erosímiles ... -
y todos ... di·cen al'go en es
pañol... Demis Roussos ... 
igual que Haffaela Carra .. . el 
presidente de los Estados 
Unidos ... dijo un discurso ·en 
español y Rck·efoller (!!-). ··" 
« ... iRómulo Gallegos murió 
con la obsesión de que el es
pañol en América ... degene
rara formando l·a ·confusión 
bab·élica, tomemos por caso 
los dial·ectos que aún se ha
blan en ltaili·a y algo parecido 
en Iberia (!!!!). Felizmente 
los americanos parecen más 
sensatos que nosotros . .. " 
.... . Tampoco hay ninguna ra
zón p·ara que nos dejemos do
minar por la vanidad de tener 
i·dioma propio. 

Los EE. UU. hablan el ·in
glés . .. sin que esta circuris
tancia ·l~s r·este originalidad 
(!!!!!) . .. m6n la pequ·eña ex-· 
tensión de Galicia, se habla 
muy distinto de un lugar a 
otro. y más parece el ga•llego 
un castiellano mal hablado 
que ot·ra cosa ... »(!!!!!!) 
" . .. Oue !Os ga'llegos nos acor
demos de hacer nuestra pro
pia . lengua a -estas alturas, 
no deja de ser un fenómeno 
desafortunado, y tal vez se 
haga por emular a otras re
g·iones ( !! ! ! ! ! !) . .. ,, " ... Sobre 
todo es inte·resante que los 
gallegos entendamos que el 
espfritu de tribu, que obJ.igó 
a nuestros abuelos a levan
tar los absurdos castros y a 
nuestros p-adres a emigrar 
para realizar por el mundo 
las tareas más ingratas(!!!!) , 
tiene qlJ quedar atrás» , E re
mata ·este exemplar, que fir
ma ccUn gallego (!!!!!!!!) en 
-Argentina ,,, " ... antes que na
da somos ESP,AÑOLES ». 

«V olé». Ben, todos sabe
mos (e a ninguén se lle ocu
n-e preguntalo) p ra qué nos 
sjlrve o noso- idioma. E coido 
que cadraremos conformes 
en que especímenes como o 
firmante que nos ocupa, non 
nos valen pra nada en auso. 
luto, corno non seña pra o 
estudo aplicado dos solípe
dos. 

A NOSA TERRA E NOSA: DE 4.000 SUSCRIPTORES, DE 500 ACCIONISTAS; PRO QUER-EMOS QUE 

SEÑA DE TODOS OS GALEGOS. 

SUSCR IBA SE, C.OL ABOHE COA PRENSA GALEGA 
POR UN ANO 1.200 PTAS.; POR ~EIS MESES 650 PTAS. APARTADO 1031. SANTIAGO 
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.,. · JVcesión de ' rn'áis _ d~ · 50 . h~cfáreas·. do rrmnte. ~: _. · 
com~-n~X de Ff~úelrido rfrá amp:li~ción 'da~ i~nstalacións 

·, milltares .. do CI R n.º 1 3 por ·un s. axunüimentos al.leos 
.aos ·--int~reses ·rlos ver9adeiros prop.ietarios .. ~ vén ·· 
causandO ~rayés _ problemé.~S entre un,s v·ectños que 
v.~n limitadas as posibilidades de aprnveitamento do 
que semP,re consideraron como seu . e a~ _autoridades 
m.ilit~res da zona. all~as ·sin .dúb!da .ás arbi.w~riedades 
dunha~ ,co,rporaci6ns que cederorí o . que . nori. lles . 
pertencia sin t~n siquera consultar aos verdadeiro's 

/ 

' ~-~ - -\ - ., -

propie~ta-rio~·: ds vedñ,os ~e Vflabo~ e S-alcedo: :-0l'ue 
,. '"' tenta-n -coa ~(;Ja loi~a fecuper.ar 1os dereFtos q~,e teÁ~n 
· sobor -do monte .aqora declarado «zona· militar» 

_ esixindo astmesmo das 'autoridades militares .a tÓm~ ' 
-_ de., _toda _ caste ~e medfdas de_ sequridade pra evitar 0 · 

pel1qro que supoñen os proiectiles p.erdidos que -s~en 
:. do c~mp.o de tiro. que en moitas ocasións ch~qan ·ás 
, propias terras de cultivo ~ Hai anos Xulio Blanco F'arto 
". e· M arí~ Juncal tiverqn que ser- asistfdos < - • 

por ferida de bala. 

;- . . _-· FIGUEIRl.DO' 

USO MILITAR .... -.. 
/' , DUN IVIOM7E COMUNAL: .. 

-As asociacións de. veciños 
de Vjlaboa· e.. Salcedo veñen 
reivindicando dende hai tempo 
os terreos- cedidos hai dez 
anos polos axuntamentos de 
Vilaboa e Pontevedra á Xunta _ 
de acua~telamento do Exército 
de Terra pra ampliación das 
instalacións do CI R n.º 13. e 
que veñen supoñe~do unhas 
50 hectáreas de terreo do 
monte comunal pertenecente 
aos veciñ.os destes axuntamen
tos. e que se viñan aprovei .. 
tando pra o pastoreo do qan
do e aoroveitamento de au¡:¡as 
e madeiras. 

Os terreos solicitárallos no 
seu día a Xunta de Acuartela
mento aos · correspondentes 
axuntamentos. desconocendo 
sin dúbida o carácter comúni-

- tario dos mesmos. En 1968. Ó 
alcalde de Pontevedra. Sr. Fil
¡:¡ueira Valverde. e o de Vila
boa. Manuel lqlesias Pinto. 
subteniente á sua vez no de
vandito CIF~. firmaron a cof)ce
sión do monté sin facer ninqún 
hpo de consulta . aos v~iños. 
que hai catre anos viron como 
se colocaron os primeiros pos
tes pra ir acordonando póuco 
a pouco o seu monte. declara-. 
do «zona militar», e conse
cuentemente. impedirlles o 
acceso ao mesmo. 

As denuncias levadas ao 
cabo polos veciños e os cons
tantes enfrentamentos coas 
autoridades militares. que se 

"' CADRO BRANCO 

A Directora de A NOSA TE
RRA saiu absolta no xul
cJo no que o Mlnlster~o 
fiscal levantou os cargos 
contra do fotógrafo F. Be· 
llas promovido pota De
legación de Cultura de 
Pontevedra~ A causa era 
a portada do nútnero .9. 

• t' 

- ,lldl .. a PrQmoc;i6na Culturais 
Gal•AH. s.A. 
oent1•l6n d• . . 
túnd•do ... aa Acosta Beiras. 

, XoaQuln. Fontenla 'RodrlQuez. ' Xosé 
Luis. LÓi>ez GÓmei. Felipe S•nén. 
Morales Quintana. · Xosé fnriQue: 
Varela Garcla. César. 
-Dlr.eoto,.1 Marc:1arita Ledo · 

· ºAndiÓn. ' , . ·. 
• 1 • -, ~ ' 't r¡, 

'Red-~..... ' 
ooí•bor•do ... ••Xosé 
Samóri Pousa. Xo~é López. Ántón L. 

} . 

Os veciñq~ _sinalan .;s marcos pastos polo Exér~-itó de terra - ~,;!,.;::::. :.... .... >t •- ... . - - .-e~~~f':~~ ·f!.q.~q.r de terreos 
que considerJln montes de veciños. 

Cando comenzan os primeiros dispar_;s nos ca·mpos 
de tiro~ estas veigas leñen que ser abandonadas. 

Asegún ··os veciños as balas chegao hastra ali: 

... w .flUA 
. ' . PlllODICO GA&IGD SIMANAL 

G¡tlocha. Sisto G, Catiana ,(A . , P. _l.parraq_uirre. L. Auzmendi. A. 
Coru~éJI. , ~¡110 Gom:ález (Ferrol). AmiQo (Donostia). Mari·a Alonso~ 'L 
Paco· ArrizadQ (Lui:io) ;- X.A . Celeirci jMadrid). ·C. 01,1rán. R.-
Carracedo (Ourensel. F., Franco. Palmás 1Lónd~esl. Carlos Diaz 
Mario Pousa ., 1-¡:¡naclo ~rise.t. (Xinebra). A ' P. Da~\lv~ 'Porto). X., 

- , Guill~rmo Pérez (Y'._190). Guillen:no _Cambre Mariño (Puerto· Rico). 'E.-. 
· Cami:;5os (Pontevedr~): F. CusL lbarzábal. X. A . GaCil'lo. Mcmc;,ho 
Emili9 V~ii:ia' (Bar~t;tloñ~I. . Viñ¡i . · 

viron :implicadas nun- Í:>r-oblema 
· cuios únicos responsables fo

ran as .actitudes impopulares 
das corporaciÓns m~n).~i:1;w~~ .. 
levaron a que por,. me.dios dLins 

_ perm\s,.gs ~s~~'Qi~t~:· ~~ p~idera 
b_ot¡;ir o qando e recollef o toxo 
sempre e cando non se-~ntor-

peceran ·as actividades milita-

,CAQ~O NEGRO 

res. Nemqarqantes. o c;.i;esc.on- 0 0 b . -. . . ~ .. ; -· · ·, o erno Civil da pro- . 
tente ~l_l~~e q§, ~~~tRQ~ ª'·neta e vincia da,Coruña impuxo 
notorio,. rn~iori:n~n~e antre os "m~ltas.- por un total ~-

.. · · d ' 1 75.000 pesetas a mem-
pr~p1.~tan0s ~ terras que 11on bros ~o $GTM-ING, de Mu-
poden dispoñer do que lles ro~; Eleuterio Formoso 
pertence, polo trastorno ·nue l,.~l'J'l'ela, _ Domingo Pal• 

· . -.. .. . · · ... ~ ~ Louro, Xosé M. La mela La-
s'upó~ a ~olicitude gQ$. p~rmi- mela, ._ois López Lago.' 
SOS e a péliqrosidade a·as ins- Xosé M~ceda Marlño e 
. . , • ·. · : - · ·_ -· . Xosé Re1 ~o mero. 

talgc1ons de tiro das que c<;m 
frecuencia saen proiectiles 
perdidos. 

. U~ 9os p.ropietarios a-fect.~-

Dlse~~ '1'-";·~~~~Ci,:~,~~p:~- Sarro . 
F.~!~"rafiaa Brª\~. P~f\o~ 
ferqa~ ~ellas. 
Dlbux'Os1 Xulio Maside. Xaquin . 
ry!arír;i. Alfonso Sucasas. X. Carlos. 
Miquel Docamoo. 

Red•c-=•6n • , 
ª':',.,1ñ1•-r•.,;•6"' i:roia 1 o. 
1 .º Santi~qg.' Teléfonos: 

Reda'éción 682681 
Administración: 
· (De io:a· 14) ~~~ef3. 
-. Aoarta~o 1;O~1 

lmp ... n .. a «Gráficas A.l~im11t 
Travesla de ViQo, 2.69.. ViQo. 
Deo. LeQal C.~~Q~-1977 . 

~••t .. lbulea A Corul\a e 
Pontevedra DISTRIBUIDORA LAS 
RIAS. Telf.: 209850-54 A Corufta. 
Bilbao: DISTRIBUIDORA VASCA. 
teléfono 4231933 .. 
"luqo: · i=qLLA$ NOVAS. 
Telf.: 2J 7685. . 
O,urense~ Yda .. d~ LISARDO. 
.Bar-celona: F. RAFAEL ARTAL. 
Telf.: 2433658. . 
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Hastra eiquí cheqan as· 'balas, asegún seu dono. deixando-sinais na pedra, 

dos. Xosé Bullosa Ria!. rnani 
festábanos: «Teño duas pro
piedades dentro da zona acor
donada (serán unhas 50 cufl
cas de terreo (2.600 m.2 ), · 

paqo contribución por elas e 
herdeinas'. dos meus abós. 
Bueno, pois hai tré.s a'nos ven
dín os arcolitos que alí teño 
plantados e cando quixen ilos · 
cortar non me deixaron pasar. 
Non podo entrar dentro da 
miña propiedade. ¡Quixera sa
ber eu de queri son os te
rreas!» 

~estas mesmas condicións 
atópanse · uns 30 veciños de 
Vilaboa e outros tantos de San 
Martiiió en Salcedo . A maioría 
das propiedades son fincas 
pechadas con muros de pedra. 
e alqunha supera as 150 cun
eas. 

« Fixemos varias reclama 
cións en Pontevedra e M arín . 
Fumos ao cuartel de· Fiqueiri
do e aos seis meses cha.má
rannos a San Fernando. saca 
ron fotocopias e IÓqo dixérpn-

nos que non tiñamos dereito. terposto o correspondente re
porque as nasas terras. as dos curso . 
nosos aboenqos. non estaban Asimesmo. aseqún nos m
rexistradas no Rexistro da Pro- formaron rñembros das aso
Óiedade. pero nos estamos pa- - ciacións de veciños .. os r.esi
qando dere.itos rea is . o que duos procedentes do campa
vén ser iqual ». ·mento militar. sob.re todo na 

. Outro dos prob lemas plan- época do vran. veñen produ
texados . é o da instalación de cindo un foco de contamina-
var ios depósitos de qas propa
no. que os veciñ

1

os consideran 
peliqrosos pol"a prosimidade 
dos núc leos 9e poboación e 
pola cantidacfo de qas almace
nado. razón pola que teñen in -

SERIGRAFIA 
F070AAECANICA 

Gerona, 2 

'lt" 296762-234880 

1180 

ción que' en distintas ocasión 
se denunciaron perante a De
leqación Provincial ·de Sanida 
de. 

Por si fara pouco. nesta 
zona de interés turístico. na 

~one~oi 
Arte PoPCJlar 
XELMIREZ, 1 o. 

SANTIAGO ' . 

que se creou un parque natu
ral dotado dunha ampla qama 
de fauna ibérica . renos. qace 
las. etc .. na que hastra se fixo 
un .laqo artificial como o de 
Castiñeiras . o's labreqos non 
as teñen todas consiqo ; <•se-· 
mella que nos queren botar fo
ra » : hai pouco, a «Sociedade 
de caza de Marín» fai as co 
rrespondentes prácticas de 
tiro nunha zona sin ninqún tipo 
de señalización e ~ con qrave 
peliqro pra habitantes e visi
tantes 

SUMINISTROS PRA 
INDUSTRIA GRAFICA 

1:r Planchas presensibiliza
das,. positivas e neqativas. 

i:r Tintas imprentación Offset 
e Flexoqrafla. 

1:r Equipos e productos pra 
foto -mecánica . 

1:r 'Equipos. e productos pra 
Seriqrafía . 

1:r Productos e equipos ~usi
l1éHP.s 
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ABOSAmltA / 

····················••••mt"·J5iJ'i NO. XqLGADO D~ SANTIAGO 

A · nosa directora absolta 
Perante o Xusgado d.e Distrito númaro 2 de 

_Santiago de Compostela, celeb-róuse o xulgamento 
seguido contra a nasa Directora por presunta 
falta contra o arde público o pasado día 8 do actual, 
dictándose Sentencia absolutoria polo xuez titular 
pola que fic<:>u absolvida Margarita Ledo Andión das 
acusacións que lle imputaba o Ministerio Fiscal 
a raiz dunha denuncia cursada de oficio polo " 
Delegado do Ministerio 'de Cultura en Pontevedra, 
don Manuel ~respo Alfaya, previo inforf!le. da 
Subdelegación de Vigo. 

Igualmente resultou absolvi
do dunha falta contra .a moral 
o ,reporter gráfico Fernando 
Belfas, autor da reportaxe que 
dou lugar á denuncia do Minis
terio de Cultura, publicada no 
númaro 29 de A NOSA TERHA. 
INCIDENCIAS 
SINGULARES NO ACTO 
DE XUICIO ORAL 

As prlmelras incidencias cu. 
rlosas deste proceso seguido 
lnicla·lmente só contra .o fotó
grafo da reportaxe gráfica, des
póls da declaración da nose 
directora no xusgado como re
coHeu A NOSA TEHRA no nú. 
maro 36, orixináronse cando o 
Mlnistei"lo Fiscal retl·rou a acu
sación contra o nosq rep-ort~l
ro pra pedir que se di·rixlse 

GONDOMAR 

o procedimento contra . a Di
rectora doña Margarita Ledo, 
por un'ha falta de orde público, 
solicitando a suspensión do 
xuicio. -

Perante a manifestación aa 
<lefensa s·obre as probas que 
se propoñían pra ac·reditar a 
Inocencia do acusado contraí
das á declaración de testimu
ñas e peritos cualificados, r:o
mo un sacerdote e profesor 
da Escola Universitaria do Ma
xlsterio · da lgrexa, a directora 
da publicación e un xorna'is.
ta de •lntervfu•, así como oro
bas documentáis ·relativas a 
dous númaros desta última 
revista, e o númaro O ·de A 
NOSA l18HRA que espoñía él 

·liña e orientación do naso se
manario e o Tribunal acordou 

admiti·r ··somente a declaración 
da nosa directora e as rro
bas do.cumentáis aportadas. 
Dec·ididoo continuar o xulga_ 
mento contra a directora de 

A NOSA TEHRA, se se atop-aba 
preparada para a sua defensa 
eshüuseHe qÚe se espresas~ 
en idioma español •oficiai" 
menfras non fose o galega de
clarado oficial a efeitos dos 
Tribunáis de Xusticia coa oro-

' testa da propia Diredtora e da 
defensa que citou a Lél de En
xui~iamento Criminal que au. 
tonza a declaración das testi
muñas no idioma que falen. 

Oeste · ~eito continuóuse o 
xuicio, pasando a nasa Direc
tora de ser testigo a s·er acu
sada e o naso fotógrafo de 
acusado a testigo, volvendo a 
defensa que levou o abogado 
Xosé L~is F~ntenla Rodrfguaz 
a proponer novamente os mes. 
mos medios de proba, .sendo 
admitidos somente a proba do
cumentªJ xa presentada e co
mo t-estlmuña o propio fotó
grafo en descargo da Dlrec~o
ra, lncu·lpada agora polo Minis
terio Fiscal de ter comet:do 
unha faltá contra o .orde pú
blico, se ben sen esplicltar se 
fora pala publicación das fotos 
da prlmeira plana ou por todo · 
o ·númaro en xeral. 

Alcaldada contra.· 
a Asociación Xuvenil 

GUILLERMO ·P.L .• 

O Sr. de Lis, leva máis de 5 ~nos na alcaldía e, anda 
moi atarefado cos seus fideles ediles en axéitar o plan 
parcial de urbanización aos intereses particulares, a 
decir de moitos veciños, dalgúns persoeiros da vila. 

ocurren sin arte nin parte do 
paisano·-veciño, que non ~e 

e·ntera. aparentemente. da fe~ 
· choría. 

Aseqún nos contan, o ve
cindario acude ao pleno muni
cipal no. que se trataba de 
aprobar o plan, en número non 
inferior a 200 pra ver qué sé 
cocía na "ola ·do Axuntamento. 
A vista do .cocido. o personal 
comete a imprudencia de. be
rrar cousas tan tora de tono 

Non embargantes, inda top·a tempo pra preservar a 
estética viaria do seu municipio impedindo actos 
«vandálicos», como pretendían levar adia"nte hai ur.s 
días xer.te do BN-PG cando ·pintaban un mural na 
fach8da da Asociación Xuvenil. 

Os nacionalistas comunicá
ranlle previamente á Directiva 
da citada Asociación a sua, in
tención. ao que non se opuxo 
isa Directiva en reunión con
vocada ao efecto. 

No intre- en que os mem
bros do BN-PG encetaban o 
mural. comparece o Sr. Alcal
de esixindo a membros da 
Asociación Xuvenil que fixeran 
desaparecer «aquelo» ou do 
contrario pecháballe o local. 
Os. mozos ·da A. Xuvenil cla
rexáronlle ao representante do 
Poder Local que o que iles non 
fixeran non tiñan por qué des
facelo. 

«INSTANCIAS 
SU~ERIORES» 

Ao sequinte día. os· mozos 
observat?an pasmados como 
dous dilixentes empreqados 
do Axuntamento se adicaban, 
con táboas, puntas e a marte~ 
lazo limpo, ao exemplar traba- · 
llo de pechar as portas do seu 
local social. Isa\ mesma noite, 
unha man inocente cubría de 
virxinal brancura o_ ·rechaman
te Graffiti nacionalista. 

tentar que ratificase o seu pro
ceder. A encarnación da auto- como i Dimisión corporación!. 
ridade local reconoceu . en par- proclama que. por certo. sirve 

· te . . o pouco democrático do de motivo ornamental en moi
procedemento pero. declarou, tas paredes da vila . Os «des
obedecía a- «instancias supe- manes» son co.rtados rápida- . 
riores» e que non tiña inten- mente polo Sr. de Lis quen. sin 
ción de abrirlles o local deica · pe.rder a debida compostura. 
pasase o referéndum. polo declara suspendido o pleno e 
menos. anúriciase que. en diante, so-

Pero outras máis outas fa- mentes poderán acudir · 12 
retas percisan de concienzudo persoa~ aos plenos en calida
estudio por parte do Axunta- _de de,..Dwt.intes. 
mento ·qondomarense. Así. al- O pobo. erre que erre. pre-
qúns veciños declararían pra A séntase no sequinte pleno . . 
NOSA TERRA que o plan par- pero .atópase co «cupo» xa 
cial presentado aos ediles aca- ocupado por case 1 2 persoas 
da unha serie de modifica- . todas el.as ¡oh cast.Jalidade! 
cións como, por ·exemplo. que emp.arentadas cun dos conce
o terreo de Don Fular:io Conce- lleiros. Sr.' Calisto. á _sua vez 
llal pase milaqreirame_nte de emparentado co Sr. Conde de 
ser industrial a ser deda·rado . Gondomar (localizable, ao pa- . 
urbanizable, ou que a carretei- recer. en Sevilla) . Por supostó 
ra X que .afectaba á finca de q~e o plan resulta aprobado. 
Don Menqano Concellal faqa Pero hai .outros moitos moti
unha estrana revifavolta en vos de enfado popular contra · 
forma de U pra preservar a in- dista corporación 1=1ondoma
te1=1ridade física da menciona- rense. na que moitos dos seus 
da finca. ou que onde o plan próceres están en menor ou 
prevé que somentes se pode maior medida vencellados a 
edificar con dous pisos de al- esta UCD do SI a Constitución 

Os nosos lectores estarán asustados das · · 
manipulacións, das presións ab.afante~. do 
torpedeamento continuo e embaucador a 
que estamos sendo sometidos dende todos 
os medios de comunicación. Í>ra que deamos 
e> noso sí ao testo constitucional· que vai ser 
votado o día seis. Abraria comprobar a histe
ria de que o poder e os seus colaboradores 
están facendo gala ante tan amañado aconte
cimento pois non se sabe moi ben de qué po
den ter medo: evidentemente están intranqui
los porque saben as pouca·s a 'dh.esións po
pulares que desperta ·semellante enxendro ·e 
queren reducir e intimidar o mi.is posible á 
opinión activamente oposta~ Se despois de 

· contar con toda unha serie de limitacións le
qais que lle impoñen á campaña dos que non 
concordamos coa constitución española e 
antigalega, inda non .están sattsfeltos, é pra 
pensar e creer firmemente que, u .nha vez . 
aprobada a Constitución, van .facer esterio
rización descarnada da súa leima antinacio
nalista e antipoputar, intentando unha nova 
caza de bruxas-de todos os considerados di
sidentes. 

RODAS DE MUl~O 

As intervenciór;is dos líder~s dos pártidos españ~les
«democráticos». amasan unha irracionalidade a1=1res·iva 
diqna de fanáticos mentireiros ou unha dema1=1oxia en
redadora típica dos embaucadores. Eso que somente 
eles poden facer uso dos medios de comunicación es
tatáis e pr.ivados. Uns amenazan aos que irnos votar 

·non con que seremos pe.rsequ¡dos por anticonstitucio-
nais. e .que entón recurriremos. pr.a nós defender. a 
Constitución. Outros alcuman de antidemócrafas e te
rroristas ' aos que non comul1=1amos con rodas de 
muiño. e os terceiros entonan músicas celestiais e can
tos de sirea. que nos lembran que irnos a ser como as 
democracias europeas ou que mesmiño -véxase a 
prQp!3qanda oficial na TV- seremos como Norteamé
rica. '- o que non deixa de descobrir as interícións rea is 
do testo c·onstitucional. é a quén sirve. 

A PROPAGANDA NA TV VEPADA 

Merez capíduo aparte anotar como. en Galicia. soio 
' ten abertas a·s portas da TV os partidos que. como 
UCD. P~OE. AP e PC son considerados parlamenta
rios. cousa estrana porque que nós saibamos. o último 
dos citados non ten parlamentarios. ou ben terémos 
que considerar que ·se trata do PCE. Cousa que desco
bre moi ben a manipulación de moitas ~<G » de ocasión. 
Si vostedes leen calquera xo.r.nal feito e,n Galicia tamén 
poden comprobar a teimuda saña na defensa do ·sfnas 
suas infdrmacións · (1=1randes espacios pra actos .dos 
partidos do <;:onsenso. enormes titulares que abo1=1an 
polo sí ben de instit\.lcións ben. de personalidades civis. 
militares ou relixiosas. artículos descarados nos que 
abertamente ou pra!=Jmáticamente se dí que estamos 
diante dunha Constitución pra todos os españóis .. ,) 
E>espóis de todo esto. inda hai per'soaxes mefistoféli~ 
cos que se astreven a decir que «estamos sendo de
mó~ratas de máis». En fin. inda que·vaian 1=1añar é ~laro 
que te~en medo. qiJe ·saben que o que están a pr.opor 
está superado pola historia e polos ~nceios populares. 

VITORIA PIRRICA . . 

Chama' a atención ·a qran introducción social e orqa
nizativa da ·A.~ . P.G. que .é. en rnoitos iu1=1ares. a primei
ra· ou a sequnda forza política. polo número de inter
ventores pra controlar as mesas pesie a· que éstes 
teñen ·que estar inscritos no censo electoral obxeto de 
control. Esto proba que unha cousa son os votos e ou-

. tra moi diferente o Úaballo. o combate potftico e social. 
o c.ambeo.-real dunha,situación ... Neste seflSO, todas as 
fotzas polít-icas que van lexitimar a Constitución ·es
pañola, saben moí ben que sqio .poñen un ·dique le!'.lal 
ás a5piracións populares, en absoluto que teñan 1=1aña
:do unha batalla definitivamente pra m·anter ao noso 
pobo na dependencia e na falta de sóberanía. Tamén 
os que estamos en contra sabemo_s que o número de 
votos que academos son o síntoma dunha conCiencia 
social or1=1anizada nacionaiista de oposición real a un 
s,istema inxusto. Polo tanto, nas nasas mans está p fu
turo, non nas mans dos que a!=Jora, con todo o poder a-o 
seu favor e con. unha mecánica electoral. mesmo a ni-

.. vel formal fraudulenta, van obter unha victoria pírrica. · · . u pasado día 25, os mozos 
fo.ron talar co Sr. de Lis pra 

tura aparezan tres. etc. e do NON aos que ousen decir 

-E todas istas modificació,ns NON. ••••••••••••••••••••lllill•ill••I 
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. A arte da cerámica ·xurde, en época histórica corr.espóndente-~ ca'"períodó tñeolítico~ 110 deser.vóltb Prósimo O~i~nte, , /: ,., ._ r··. 1 
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·~ando xa o home se agrupa -en centrQs de poboación . ~on áspec-to urbano:· .xwd~ , parel'la ·e_ en e$ttéita·· relaci6nlcoa .. (' ~A 
_ ·agricultura, ;e a s-u~ aparición provocqu un ;-fat_¿ .·._~e . prpbl~ryi-a,s -ao .e.~pdtojilg~ó-~f<?<t'da .:é,poca. -,_ ... ,~' .. \··~" •. , , 
A ce.rámica popular gaJega, presenta as características funda'mentais da a.,r:te ·popuJa'r: báskamente 1intt:iitt,va-. --· , 

conservoyse .na memoria· 'colectiva do pobo' e~ por me~io dunha ~ Úa.d _ició~ de:' ~écu!os. E· qés~a . ép~ca d~· ~. -
competencia désiguaf coa prodücció,n en serie, a pe.rvivencia-da Céramica' popuhH é a res.isténda· EJe.' toda ·a a.rte ' 

Están ' desaparecend~ ctintros 
oleiros Ein Galicia . · Pódese decir 
~ue dps innumerables que .,haoía 
sdmente quedan catro: · BUNO. · 
BONXE. MONDONEDO E· NINO-

. DAGUIA. -
Por c;;e:ntrÓ oleirp .enténdese co

marca cunha mínirh~ ' entidade, 
bndé a t>arefa oleira sexa unha de
dicación sistemática e meefio de 

'.vida en réxime esclusivo o.u sim
biótico . con ' · outras actividades 
·como ~a aghcultura, . etc: Normal
mente. os ".cenÚos oleíros . redú-, 

. I , " . 
. cense a; un pobo ou conxunto _de 
aldeas. "Fora destes· catro citados. 
tería'mos que· falar doutros cen

. tros: xa esquecidos que deixaron 
· de funcionar ao longq .~es\e sécu-. 

lo. Por outra parte. tamér¡ cumpria 
considerar outros centros de novo 
cuño e implantación moderna. 
,unha especie de neocentros olei·
ros. Chegados a este ·punto. pode
riamos facer un esquema como o 
que se reproduce. 

Compre sir.alar que a · ~resente · 
· clasificación é aprosimada e podet 

resultar arbitraria . Sucede que 
hox.endía .estamos preseciciando 
un rexurdimento da cerámica po
pufar, pois 'aparecen ~ovos cen
tros oleiros alí onde noh 'había tra
dición ningunha ou. pala ccmtra,, 
onde. dalgún xeito. aínda ·se con
se.rva algún recordo da sua .. esis
tenci~. Caso curioso peder ser · a 
de Tioira, que está amasando un 
rexurdir. e . igualme'r.te ·a actitude 
romántica do Antón Fernández 
Dbpazo en Loñoá ~ás~ Olas. Con 
todo: operativamente pode,·servir 
esa .clasificación como nota orien-1· 
tativa . 

' lnteré'santísimo capítulo aparte 
é o estudio da evolución des for
·ma~ cerámicas.. perda de .mod~
los, .mutacións e novqs tipos que 
son resultado de adaptacións ou 
deseños novos. Este ~.é 'un eido·. 
complicado por varias razóns, . 

.. p'orque se carece de informactón 
" precisa e porque ao oleiro é un 

tema que lle caiga moitas vece~. 
nin lle interesa. ó oleiro conserva 
formas na sua memoria, xa perdi- · 
das, que non traáuce· agora por 
non atoparlles saída1 Té11 un sen- · 
so cotián e esacto da realidade in
mediata. Como cciusa curiosa. hai 

pop.ul~r a morr~~-. é.a· resi.sten~ia das Píopias clases papulares-i ·' ... ;- · '.. ,, :- ._-· . ._· - ~ . 
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Pensa que · o · cacique non dá a cara frente dos que están 
organizados e saben Jas . cuestións galegas e populares. 

e t. -frentarse a eles, por exemplo votando Non. 

Pensa que falla moito por andar. pero que non queda máis 
remedio que demostrar cantos son 

os dispostos a tirar. pra diante 

Nas eler.ciórrs a Cámaras Agrarias saíu elexido pola de Beade. 
E Membro do Secretariado das CC.LL. e milttante da UPG. 
E un labrego do Ribeiro 
a piques de cumplir os 40 anos. 

ARIS 1 OBOLO QUINTEIRO 
<<A política talnén é causa nosa>> 

.;_Cómo se pode consi

derar a esplolac.ión que 

tí lraballas? 

-Eu penso que prás zonas al
tas do Ribeiro tira da media pra 
riba con respecto á cantidade de 
producción · que recollemos. Aquí 
hai me·nos producción. de viño que 
nas zonas baixas. pero compensa 
a cantidade pola calidade. Anque 
ternos o' problema de que aos que 
pertencemos á cooperativa non 
se nos aprecia a calidade do viña. 
O Ribeiro non se pode valorar 
polo qrau de alcohol como fan na 
Cooperativa . senón que o viño do 
Ribeiro tén unhas cualidades que 
o distinquen do resto dos viñas. 
de ahí que a xente das zonas ~Itas 
socias da Cooperativa sofra unha 
discriminación económica ao non 
valorarse a calidade . 

.;_Cal é a importancia 

da Cooperativa do Ribei

ro? 

- Bueno. a Cooperativa terá 
sobre un 25 por cento do viño que 
se produce no Ribeiro. debido á 
mala marcha. po•s nun tempo 
cheqou a te'r o 40 por ciento da 
producción . Ó resto da produc
ción comercializase no mercado 
libre a traveso dos pequenos pro
oietarios que aínda o elaboran nas 
bodeqas particulares por métodos 
artesanais. Ahí é onde se ve a di
ferencia entre os viñas das zonas 
altas e os das zonas baixas. que 
se conservan piar ao. cheqar o. 
vran . 

.;_A que se debe a mala 

marcha da Cooperativa? 

- A principal razón é que. 
como todo o cooperativismo que 
se está dando no Estado. non res
ponde á palabra en sí de coopera
tiva . senón a un xeito de xuntar á
xente pra podela esplotar máis. 

No caso do Ribeiro úsase 
como trampoÍín político. e elo 
vese moi claro no caso do Sr. 
FranqLieira. que se potenciai'izou 
en base aos votos dos socios da 
Cooperativa . aparte .dos de UTE
CO . que é outra cooperativa . Esta
na utilizando pra manexar os inte
reses dos labreqos e manter afe
·rrolladas ás clases populares. 

Aparte dos beneficios políticos 
están tamén os económicos. Non 
hai máis que ver o principio da 
Cooperativa . onde . despois de 
qastar 1 millón de pesetas en re
correr diversos _paises pra ver 
como se podía montar a coopera
tiva . está desfasado- de todo o 
montaxe coa instaJación de má 
quinas innecesarias .. Eso ·responde 

· á miña maneira dP. vP.r. a conce
sións que· lle dar, as casas coliller-' 
ciais. Ese foi .o punto <le arrinque 
da ésp'lotación na Cooperativa. 
que nese caso paqamos os s~-

-\'.:ios. Nunha sequnda et~pa foi a 
do enqaro. xa que si rio prir.neiro 
ano houbo unha entrada m_ínima 
de socios. estG>u talando do ' 68. 
paqouse a· 1 O pesetas a uva pra 
qu~ . a xente picase. e despois 
des0 pasamos máis de sete anos 
sin poder cheqar a· tal precio. e 

'.cun endeudamento proqresivo da 

Cooperativa . Eu cada vez vexp 
máis claro que a entrada no MCE 
non favorece máis que aos mono
polios. · ve~~· claram'ente que o 
Goberno en sí sqn os monopolios. 
xa que é o sistema capitalista o 
que está dírixindo todo o tinqlado. 
O q~e van buscar é. un intercam
bio pra eles facer máis cartas. 

·pero en nada beneficipr ao pro
ciuctor. 

Debido á falla de mecanización . 
que ternos e a situación das es
plotacións aqrarias. nós non irnos 
poder competir en precios. Non 
porque Galicia seña probe coma 
din os caciques. senón porque nos 
teñen en condición de colonia e 
como tal non podemos responder 
a unhas ·estructuras; que poidan 
competir coas estructuras capita

listas. 

bemos a quen sirven; por outra 
banda. os consellos de adminis
tración estiveron sempre en mans 
de caciques e de fascistas . 

O Movemenlo Agrario 

Pn Galicia siqriificouse a 
primeiros do século e 

despois esmoreceu al
qúns anos. : .;_Qué repre

c;enta hoxe, pra o agro 

oaleqo a esislencia dun 
c;indicato como as Comi

..:;ións Labreqas? 

de orqanizarse· ou alnda 

a xente non se astreve a 
dar ese paso? 

- Síntese. o que pasa é que 
non se astreven a dar o paso por
que a xente perdeu a iniciativa . 
Onde hai XE;!nte nova ~ese máis in
terés. xa que se ven as necesida
des máis claramente. O malo é a 
xente maior que incluso estando 
ao millar disposta a dar cartas na 
maioría dos casos non cheqa a 
movilizarse. 

Fálase moito de que o 

tabreqo non se ~olitlza 

- Penso que-as CG.LL. crearon ; é cerio? 

un qran ánimo na xente pra sair á - Pra decir que o la,breqo non 
rúa . pe ~o non contamos c·os me- se politiza hai que referirse tamén 

· dios económicos necesarios pra ao hscismo que había e que sique 
estructurar ben de todo o sindicac ¡;¡haber con esta falsa democracia 
to ; ad,emáis . . efectivamente. reci- que nos intentan poñer. 
bimos o boicot ,da prensa e de to- - Si un efectivamente está a fa
dos os medios de comunicación. vor do cacique non tería por qué o' 
Q cal podería supoñer ir quedando cacique utilizar medios de repre-

;_Cales son o ·s princi- aillados. Loqo. tamén nos atopa- sión ~ E está demostrado que a 
pais. enemiqós que lén mos con que a media de edade no moitos señores que incluso iban 
hoxe 0 labreqo? campo está entre os 4·5 e 70.anos pra candidatos ás Camaras Aqra-
~Eu penso ·que o primeiro n~- ·dada a cantidade de emiqración e rias poi as CC.LL. os secretarios 

miqo é o sistema capitalista ao coa actuación caciquil e os seus das antiquas Hermandades. que 
que estamos sometidos. Pe'riso distintos sistemas de opre5ión son funcionarios do INP. non que
que Goberno e caciques son to- económica sobre a xe,nte e outros ·rían facer'ue os papeles pra cobrar 
dos uns o que fan é .permitir a ac- tipos de imposicións. c;:omo son os a xubilación . 
tuación de determinados meca-. arreqlos de pensións. enfermeda
nismos de esplotación cómo OS des. etc .. que fan qu.e a xen1e teña 
bancos e outros. que si non dan que-buscar ao cacique de turno. a 
crédi.tos e actúa~ deste xeito é presión q·ue exercen cheqa'. a im
porque o Goberno llo permite pedir que nalqúns casos as CC.LL. 

No caso do aqro. en todos os non señan o ídolo da xente. 

Penso que o que non haxa 
máis que unha política. que é o 
que lle interesa aos caciqu~s nes-

te caso. é porque el·es se atopan 
en . inferioridade de condicións 
frente ás clases pooulares e entón créditos tés que levar o informe 

reservado do alcalde. e todos sa- ;_~intese a necesidade •se nor. hai alternativa política. a 

deles sempre queda ben e non hai 
nada que pensar. 

Outra cousa que sem

pre ouvimos e que o noso 

pobo e escéptico que 
, hastra chegamos a des

confiar das nasas pro
pias lorzas. 

-Penso que o escept1c1smo 
ao que te .retires pode estar moi 
deslindado. Nós os das CC.LL. te
rnos claro que Galicia é unha co
lonia. pero a xente que non o tén 
tan claro ve. dende sempre. que 
aquí hai moitos intereses a servir 
ao Estado imperialista; por eso. 
vendo a sua in~apacidade de po
der sair da situaciór. ·é polo que o 
pobo. colleu ese cisma . De todos 
xeitos. penso que cando o pobo 
pode dar a ser.tir e facerse prota
gor.ista. coma foi .o caso do 25 de 
Xulio. demóstrao. 

, .;_.Cómo foi que chega-

ches a organizarle políti
camente? 

-Bueno. aínda que xa o meu 
abó fara republicano. eu non creo 
na tradición. a actitude personal é 
a que canta. Si ves que en vez de 
ir pra adiante vas pra tras. si ana
lizas que nunca tiveches enferme
dades e non malqa!?taches nada. 
despois desto queda moi claro 
que alquén rouba os teus intere
ses. 

Eu tiven proposicións pra en-
- trar no PC e loqo pra entrar no 
Céntro. e si chequei a posicións 

.nacionalistas foi porque compren
dín as razóns e a nec.esidad de se
lo. e loqo porque a xente que eu 
conozo. e concretamente da UPG. 
responden . totalmente á polltica 
que eu concebía. Non se fai po.líti
ca de café . non hai militantes de 
altura . senón que todos son uns e 
é ahí onde un se tén que sentir 
contento e militar nela. 

Como labrego e como 
qaleqo .;_calé a tua postu

ra diante do Referénd~m 
Constitucional? 

- A . . ~iña resposta é. clarisí
mamente. a do Non. Por toda 
unha serie de razóns. e principal
mente porque a Constitución non 
contempla a soberanía dos pobos. 
ao marxe de todas as outras cau
sas inxustas. o neqarnos a sobe
ranía como nación siqnifica a má.
sima inxusticia. xa que o principal 
é que un p'obo poida ser dono de 
sí. 

A importancia que tén o vota·r 
Non- é a de que eles ve~an cada 
vez máis de perta que estamos 
dispostos a enfrentarnos con' eles. 
e sobre todo. que eses Non van 
ser conscientes e non de papel. 
senón do~ que están dispostos a 
loitar polo _que nos fai falla. 

O da abstención é unha postu
ra cómoda que vén utilizando o 
Goberno. A abstención é alqo 
como aquelo do franquismo de 
que «si participas sí. e se non par
ticipas. sí tamén. Penso que ·si o 
resto do Estado fose como Gali
cia. obriqaríari á xente a decir ·Sí. · 

MARGARITA LEDO 
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·: :RAOIO?lAL 
Q~e o refrán «A cada · 
parco chégalle o seu San 
Mártiño» fara 
empregado · moitas veces 
pola ironía. popular · c~n 
certos matices políticos, 
non quera decir que 
perdera o seu senso 
Órixinal. Sigüen 
chegando as matanzas 
cada San ' Ma.rtiñq que 
pasa, e sigue tendo o .11 
de Santos un significado 
ben tristeiro e definitivo 
pra o porquiño que 
durante todo o_ ano 
·recibiu atención~ 
inesplicables. 

Pro o San Martiño .é máis 
ca nada un símbolo, 

' porque as matanzas 
-ese rasgo de tan difi,cil 
estinción da economía de 
autoconsumo da que 
hastra hai algúns anos se 

. mantivo o agro galego
fahse durante ·todo o 
inverno, precisamente 

- porque _ o frío axuda· á 
· carne · a coller o sal e 
po.rque, por outra banda, 
non hai mHlor época que 
a da chuvia, neve, 
barruzos e o que faga 
falla~ pra disculpar no frío 
o placer da zarza picante: 

A matanza é unha festa 
na que o labor do 
matarichín é toda unha 
técnica": afiar os . coitelos 
namentras o amo da casa 
,se ergue cediño a ferver a 
auga pra !impar o perca 
cando · xa esteña morto. 
sangar o ani-mal e· reoot:ter 
o sangue prás filloas, 
limpar o ventre e levar as 
tripas nas que se 
enfun:darán os chourizos, 
partir o animal xa morto 
e sacar o touciño, a 
cáchola, os lacóns, os 
xamóns, _a · soá. .. , e facer 
os roxóns. 

A quelmada ou escaldada dos pelo• do anlmal forma parte do rltual que representa alnda 
hoxe a matanza do porco en todos os lug.ares. de Gallcla. 

e :&da porco. 
coseu 
san Martiño 
Unh.a boa coltelada pode chegar pra rematar coa ccboa vida» do porco • 

Os roxóns -a cea. dos Atinar á prlmelra non delxa de ser Deepois do <<asesinato», unha copa 1 

roxóns-.-- é o símbolo unha -t•••acclOn. 

estema desta festa que 
semella tristeira por entre 
os ellos anguriados do 
animal predestinado; 
unha festa á que . se 
convida aos amigos, os 
veciños, os parentes ... 
ce1ébrase . que xa hai 
carne pra todo o ano. 

-~ON L. GALOCHA 
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de augardente sirve pra lavar a conciencia. 

,~ 1 " 40 ' Oo 1 il O 7 ne Nada! I 1978 

+ ' 

¡.,...:_""!' 

1 

/' 



" . _, VOTEMOS NON 
Esté é un inbre pólítico e'sipeci·al, po-r significativq. 
As dificultades da ocasión non se lle ·ocultan ·a 
ningué11. E é po-r eso qu·e as actitudes partidariás 
neste momento son tremendamente siilitomáticas. 
'É agora ; uinha vez máis, cand© poden loc:ir as po
sicións coherentes; cun senso global da situación, 

- ·da evolució;n que interesa e dos· medios cos que 
se conta. Pra o movemento nacionail-popula1r galega, 
está . claro que o futuro vaii e·star determinado polo 
g·rau de de.sacordo real ·e prácHco, de conciencia , 
políti'ca crítica .respecto do pr-esente. Neste senso, · · 

<> · qué hox·e fagamos pode servir de adormecedor 
ou ·estupefacente, ou ben de irev-ults•ivo e de con. 
cienciación. Non é di1fici•I demostrar que a Consti
tución española qu·e s·e vai so.meter ·a n~feréndum, 
é obra da dereirta económica, social e política , do · 
impe r ia1li s mo,~ feíta conforme ás ·suas necesidades, 
represións, me·dos e demagoxias. En ahso·luto, é, 
como algúns queren facernos ver, unha constitu
ción ambigua. A defensa declarada dos monopoHos 
e do sistema capitalista -reluz no artículo 38, a fo
bia antinac.ionalista e o entus•iasmo colonia1l nos 
artículos 1, 2, o 148 e 149, o amago de libertades 
democráti cas esperpénticas e demagóxicas no 39, 
42 , 48 , 49 e 50 , o antisocialismo mHitante mesmo 
en servici os públicos que non son privados nos 
artículos 27 e 41, e a demagoxia autoxestionar>ia 
no artículo 12'9. A Constitución non é nin máis nin 
menos que a imi tación dos modelos democ;ráticos 
do século XIX burgués , sin a sua . pureza ~ porque 
inda enriba, está t inxida de maniobras do imperia. 
lismo pra non fenecer. 

Dende o ano 1975 empezouse a albiscar que o 
resu ltado f inal do proceso de descomposición do 
que se chama franquismo iba ser o que hoxe nos 
están a impoñer. Dende entón, o movemento na
cional-popular galega traballou pra concienci·ar 
ideolóxicam ente, organizar pOilítica e socialmente 
e combater de tal maneira que se reforzaran os 
aspectos anteriores. Neste s·enso, ·a nosa actitude 
<li ante do referéndum constitucional somente é un 
es labón máis que tén que estar enfiado nun'ha línea 
cuios obxetivos de ·loi t a por conquerir a soheranía 
nacional e a descolonización do país , marcaron 
s empre a nosa actuación. É lóxico que frehte á 
Constitt,1ción española , producto do «consenso» do 
imperiali smo, da burguesía monopolista española 
e da esquerda estatalista española, a postura do 
sí represente a quens a elaboraron, precisamente 
ora atar e estabilizar unha situación en función 
dos seus intereses . Estas forzas actuan coherente
monte. De máis difícil espl"icación é a postura am
big l!:::t, ideal ista e infantil dos que preconizan o 
abste .. cionismo. Ambigua en quen afirma que é 
un ha C.: :;st itución de dereitas pero, como non 
se pode earruba r, ou opoñerse significa se r 
anticonstituc:::rnal, mellar é deixala pasar crí
ticamente. N."ste caso pénsase que con aumen
t ar o escept1.., :smo político , sin transformalo, 
abonda. Non se t9n en canta que o escepti
ci smo é o desánimo, e o desánimo representa a 
desorganización social. Xa sin contar con que p·ode 
ser moi ident ifi cabl e con apatía , o desinterés ·e o 
apoli ticism o. Esta actitude moralista, e no fondo 
colaboracionista, cheg a ao infantilismo cando , pre
testando unha optica independent i'Sta se afi.rma que 
as fumas son españolas e que abst·erse é o co
rrecto, poi sig\lif.ica non lexitimar o proceso de 
democratización español. Non se ten en canta que 
as furnas van ser durante certo temp·o españofas, 
ademáis de que estes mesmos señores inconse
cuent emente non rexeitan, nembargantes, o proceso 
electoral municipal, que se vai 9roducir nun con--

historias de esmagados 

FRANCISC0 RODRIGUEZ 

testo demoorático español, burgués e colonial. Se
guramente, pensan poder facer política real a base 
de ·localismo, autoxestión ·e des.interés pofo alto 
nivel institucional. Decjr, en abstracto, que un está 
pola autodeterminación e a independencia. non re
pre·s·enta nada. Precisamente, no proceso de loita 
política e organizativa por chegar aos obxetivos 
da soberanía inacii·onal, o verdadeiro +ndependentis
mo utiHza todo o que poida •reforzar a suas posi- · 

c1ons no contesto 'co.ncreto, sin re-currir ao auto
engano. É evi·dente que, hoxe e ei;quí, en Galiciia a 
·loit(l .poHtica, como trasunto do conflicto social . 
ant.imonopohsta, é unha da_s armas fund'amentais 
con ·que contamos, ·e ninguén cun dedo de frente .s'e 
pode astrev,er a defende.r ·que é meHor deixar este 
campo pra o reformismo e o' españolismo. 

Consecuentemente, diainte do referéndum cons
titucional comp6e tomar a -pos·ición que n:iáis cla. 
rexe e rnbusteza a org·anización sooial, esto é, unha 
posición rnaL Si a Constituoión ·é tan · mala, causa 

- na que párn-C-en estar dacordo os ambiguos mora-
• li·stas (¿ou non?), ¿po-r qué non combate·la tamén 

no s·eu prime'iro acto político e formal. de pre-senta
ción? Esto é non c0ilaborar con éla nin s·i·quer no 
parto, ·a un inivel , o da política electoral, que tamén 
vai determinar o noso futuro, ·así como pfantarUe 
.cara, tamén a nivel formal · dende o primeiro mo
mento, ás consecuenoias económicas, sociais ·e 
cu-lturais que dela se van derivar -a perpetuar. Ir 
votar non é . aHrmarne nunha oposición activa, a 
·nive1I social e político el·ectoral, a unha saída seudo 
democrática, pro.·imperiaHsta, utilizando un medio 
que ningún dos absteinoioni·stas moralistas curiosa
mente vai rnxe'itar despois. Ir votar :non non 'é 1-e
xitimar nada, •nin siquer é cair no e·lectoralismo, 
causa que somente .serfa verdade si deixaramos a 
axitación e :O confücto ·soci-al desatendidos, causa 
q_ue precisarr¡ente os .qble ·irnos votar nunca ftixe
mos. 

Ao naso pobo, como a ca'itquera outro , -s·i se lle 
mete por un~ha vía de conflicto políti-co , non se lle 
poden dar ·alternativas incdherentes e , menos, aga. 

· char na ·apatía e no desinterés a v-erdadeira fo rza 
social organizada en . perspecNvas antiimperialistas . 
Non má·is •que os ,¡n)(jenuos poden cak en autoccrn
templac·ión s·eme'llante. Cando algúns torpemente 
arga:ll·an que votar Non_ é tremendo porque se coin
ci·de coa ·estrema de·reita, ·cabe repostarlles contun
dentemente: O ·goberno co-lonial sabe 1que en Eus. 
kadi e Gailicia, e un pouco menos en Catalunya, os 
votos Non son fundame:ntalme-nte de oposición real 
Hos monopolio-s, á ·estructura -colonial do 1Estado e 
de defensa da soberanía naoio1nal e das clas·es 
populares; a coincidencia é puramente formal, e un 
non ·se pode move·r guiado polo '«que ·di·rán», senón 
palas conseouenc·ias ·reais da sua práctica; como 
dí o naso iami·go Agrnlo Herma, a estrnma dereita 
di Non porque -non quer nin ·esta nin outra Cons
titución, ·O MN-.PG di non porque non quer e·sta 

- Constitución, esp-añola ·e colonial ; a política ha i 
qu·e faoela con senso conoretO, esto é, gateg.o: en 
GaliGia, a· cJhamad¡;¡ estrema dereita non é ninguén , 
-non tén ningún poder, nin introduéción social mí
nimamente -real,. corno pOilo demais non é o prin. 
cLpal problema do Estado Español hoxe como pra 
utiliz·alá, de c'hantaxe que impida o movemento real-

. mente popular é cbíl'scieinte. Os " políticos , e rnáis 
en GaHcia, s·empr.e van estar na disxuntiva de cando 
as oousas entl;3'nten ir a rnáis, porque é nece·sario 
e urxente, se·r ameazados de cofabor-ar cos deses
tabilizadores que que·ren volver ao pas·ado ou cede,r 
e colaborar coas situacións que non solucionan os 
conflictos reais. 

Votar NON e·, -pois, a úniéa actitude COt}S·ecuen
te, dacordo cun'ha p·ráctica política activa e real , 
dun Movemento nac·ional.popuil-ar organizado. O 

"-;' demais é sile.ncio colaboracionista, apoJ.iticismo ou 
infantilismo es•qu,erdista ; ei·quí e agora. Causas das 

,que · O noso pobo non tén ningunfha necesidade. Nó.s 
estamos pola axitación, or g-anización e- combate po.
lítico é social. Corripre, xa que ·lago, actuar en con
secuencia: VOTEMOS NON. 
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1 93 1 : FOLGA DE TRINTXERPE 

- '\ 

•· ·ccTodo :era cantar polo• barea • ver qu6n P•Sl•be 
un chiquitC!»· 

A .poboación da ,barriada de Trintxerpe. en Pasa.ia (Euskadi): ascende a 15 Óu 16 
mil habitan~es. nun oorcentaxe de maioría aplastant_e de apelidos com~ Piñ~iro, . 
Lourido, Casais. ·Queiruga, .Ferreiro. :. Sor.e galegas que, como traballadores do mar alt 
lle d~ron. pulo dende os anos da Pririíéir~:r Guerra· Mundiql á fundación do Qarrin polo · 
armador Francisco Andonaegui. Alí sofriron os nasos em.igrantes os días ~ráxtcos qo 
mar: os afondamentos do «Domayo», .«Deseado», «Üscarn e unha re?! deles, hastra o 
derradeiro do « Lasarte» hai u.n ano. Procedían de Corme, de Ribeira, Noia ou Cangas, 
( «foron personaimente . buscar xente áos · pobos e aldeas de Galicia, e os pastos de 
trab.allo cúbrense ·agora mesmo con xente ' traguida tamén' de al.ó_»), e viviron días de 
_anguria na loita polo pan. 

rancl 
u elle 

. Irnos sentir como participaron activamente ria folga de Trintxerpe do 1_931 ~ e 
cpmo se organizaron . e artellaron os seus apoios -;::-a comida füalles ~e Galicia por , 
exemplo- relatado por .e;les rn·esmos. Trátase de recuperar a historia da emigración a .. 
traveso da sua propia memoria, a ,historia, aínda por facer, .dás clases populares 
galegas, que foron as que, ao fin, morreron -coma neste 27 de maio do -l931 - por 
conquerir certas. milloras nas suas condicións de traballo. 

Recén cheqado eu aquí. a 
Trintxerpe, no ano 1931. topei cun 
problema. que eu viña pra embarcar 
e tiven que aqardar uns días aloxa
do nunha fonda -~ue era un.ha , 
casa de familia . que non era fon
da- aqardar . a ver o que 13asaba 
porque a xente -andaba un pouco re
volta . que disque que había que .irá 
folqa : o que se qanaba era pouco; 
está base en ·malas condicións e ha- · 
bía que pedir al!lo máis {«Non sa 
bíamos máis ca ir aó mar e vir; así é 
que botábamos días e días no mar. 
nuns cacharros . nuns barcos de ma · 
deira de pau vello e. tiñamos que ~a
celo, todo . botar o carbór.. botar o 

. peixe. cheos de l~iróns .. .. nos días 
de dese.ansa tiñamos que se!luir 
traba ll ando pra o barco» . Era ·inhu- . 
mano aquel traballo: pra o home 
que se fería non había indemniza
cións nin había nada; había barcos 
que non tiñan nin u~ barómetm-.nin 
unha telefonía. non podías espirte · 
pra dormir. durmía? coas botas por-

. que sempre ª!lardabas . o p~or .... nir. 

botiquín había siqUera) . H'abía qu_e 
pedir al!lo máis. · 
1 DE MAIO 
EMPEZA A 'FOLGÁ 

E entón, én tanto que iban che
!lando os barcos. foise pasando a 
voz de que pra o primeiro de maio ,. 
h'abía que parar toda a flota en. tE;i
rra . E así foi. 

Nós xun.támonos na fonda. éra
mos 16, non tiñamos mái~ ca duas 
camas -acórdome ben~ .e em
pezou~e a fa lar dun lado é do outro · 
a ver que se iba pedir A CNT e a 
UGT por un lado e os solidarios 
{El A.-STV) polo outro. Nós optamos 
pola fol!la sin ceder en nada h'astra 

· que aceptaron o que se iba pedir. 
·despois de presentarlles as coriclu
sións sacadas das reuniór-is que 
houbera eiquí neste barrio -reu 
nions que forcin a base de « s~n!lre v 
fueqo» porque se pelexou a base de 
ben pr'a que non se aceptara a pos
tura dos ,Que lles parec.ía que e'ra 

moito o que se pedía~ { «Üs solida
rios non quixeron sect1ndar a fol!la e 
adicáronse a ser esquiroles dos qa
leqos» ). O caso é que se cheqou ao 

".'·acorde de que había que continuar 
a folqa 

Fornas indo. así. a .base de reu
nión_s. e. cando levábarrios '15 días 
de folqa. empezou a escasear a co
mida nas fondas. Ao patrón da nosa 
acabáronselle os cartos e tivo que 
mandar pedir a Galicia pra nos dar 
de comer. qu¡;¡ éramos 1.6. Pra dur
mir." como había .so mente ·duas ca
r;ñas .. ha.bía orden do patrón de saír 

• á rua e os _que prímeirb che!labari . 
collían as camas e ~· máis a dormir 
no chan. Despois. pra que hinquén 
durmira a ras do-chan.· foran bus<;ar 

· as cabanas abs barcos e aquelo. 
· ·mái s ca fonda . pa~ecía ·un hospital. ' 
Houbci hastra quen cheqo'u _ unha 
noite e se atopou na rriesa do co
medor cun home deitado e ca man-

tel por "riba . Cacho susto no A levou 
cando acendeu a luz. pórque pen
sou que era un morto. 

Bueno. con estas e outras cou- 1 

sas nós fixemos un curro na fonda e 
á medtda_ que iba transcurrindo o 
tempo , ·todo era cantar polos bares 
a ver quén pa!laba un ~.hiquito. E.así 
iban pasando as días. Hastra que se 
acordou de ir ~n manifestación dei

, ca Donosti xa que non se vía amaño 
nin!lún. -
MARCHA CARA DONOSTI 

Xa era o 26 d.e maio e a!lrupá 
monos todos no barrio de Tcintxer
pe pra sa ír en manifestac!ón . e re
cordo .ben que aquel día . cando se 
dixo de ir a D_ormsti todo o mundo 
se presentou con paus na man. En
tón saíron os presidentes dos sindi
catos e dixeron: 

-Muchachos. ¿qué tendes pen
sado? A Donosti irnos ir pacífica
mente e r.on con eses ir.strumentos 
na man. que xa os podedes tirar 
porque senón non ides. a nin!lún la
do. Non queremos meternos con 
naide nin queremos que se metan 

_conosco. Así que xa sabeEles. dende 
este momento suspéndese xa a ma- • 
nifestación. mañá a "presentarse de,

.novo. ··. 
Ao .outro día·. uns que sí e outros 

'que non. e xa che!lamo·s ao día 27. 
o día 27 presentouse toda a xente. 
«irnos aló. irnos alá» . 

tei~a xuntámonos cos de Pasa¡ mo se 
Sánchez e marchamos pala carr ise poL 
teira xeral. sto se

1 

Cando cheqamos a Contadore ón . A > 
onde hoxe é Contadores. hab ndo cr 
unha compañía de infantería con f s. os !ll 
sil e baioneta. pro. ¿quén nos par tabam1 
ba a nós? Nós. «tira pra diante na nai< 
Saiu un capitán e díxolles aos pre r. uns a 
dentes' que iban diante que foram ala foi e 
en orden. que tiñan orden de n lado 
nos deixar pasar. pro que en vis an os e 
de que era tanta masa de xente, ltou po

1 

ver como se comportaba a xent de todo 
que senón iban topar coa Guard r se col 
Civil e iba ser piar. dereita 

• E nós se!luimos pra diante e tripa q 
alto de Mira!lres (?) topamos out Eu n 
compañía de soldados. Volvéronn ndo pa: 
decir o mesmo. Alí houbo intent recía ur 
da l!lún soldado de querer dispar a biciclE 
E recórdome ben que un oficial 1 

botou a man ao fusil e sacoullo 
man a0 soldado. Se!luimQs, eco 
alí estabamos nun alto. mire.i p 
tras e non vin soio homes. M ira 
xente. pro detrás viñan infidade 
coches nunha restra. que non s 
onde che!laría . Claro. estaba todo 
camiño pechado e os coches n 
podían pasar. e había infinidade 
trafeqo porque íbamos pola carr citano, 
teira xeral. ntos me 
A MASACRE das do 

E baixamos o alto de M ira~r Esto fo 
pra abaixo e escomenzamos a mir nnos a 
os quardias montados dacabalo e u 0 se Pasando - eiquí pala Delasa . no 

camiñÓ. que ·había préi sair á carre~. .'pé· e · ti~an· tomado todo aqu 



ranclsco Andonaegul construlu o prlm•lro 
uelle de madelra. 

Pasa¡ mo se tora un calexón . Xa a xente 
ila can ise pouco e pouco moderando e 

sto sentimos un toque d&· aten-
ntadore 
s. hab 
ia con t 
1os par 
di ante 

1os ore 
, foram 
i de n 

ón. A xente sequiu pra diante e 
ndo cheqamos xunto dos caba
s. os quardias. pensando que nos 
fabamos a eles. xa non respe!a-
;, a naide. Escomenzaron a disp<,J 
r. uns a 6 aire e outros á xente. e o 
alo foi que non podías tirar nin pra 

lado nin pra o outro. porque 
an os camiños cortados e a xente 

xente. ltou por riba de ferros. e de muros 
a xent de todo ... ~ e eu collín pra abaixo a 

1 Guard r se collía polo camiño que había 
dereita e topei cun home cun tiro 

inte e tripa que sanqaba coma un por-
Eu recollinme onde puiden e 

ndo pasou todo o barullo aquelo _ 
recía un campo de batalla . Alí ha

dispar a bicicletas. al í había zapatos e ali 
oficial 1 bía de todo polo chan. Eu sei que 
coullo equei á casa - entre recolle mor
;, e co s e recolle feridos e leva a un lado 

leva a outro- ás 3 da tarde. e ou
s cheqaron moito máis tarde ca 

in. ás 6 ou ás 7 da tarde. 
Aquel día estivemos comentan
º que pasara na manifestación. e 

:hes n loutro día baixamos ao barrio e 
,idade lvémonos reunir. falta fulano. fal
ila carr citano. hai tantos no hospital . 

ntos mortos ... . persoas conocidas 
das do mar. 

Miraqr Esto foi o 28 de maio. e chamá
is a mi r nnos a unha reunión a Donosti e 
abalo e u o socialista Larqo Caballero .. 

e era ·ministro de :fraballo. E tora- · 
porque non tiña car-

tos. a maioría non tiña cartos pra ir 
no tren . Na · reunión díxose que 
aquelo se iba amañar de boa forma 
e que aquelo tora coma unha liber
tade que se t;mou a Guardia Civil. 
E tomáronse os acordos de como se 
iba desenvplver a flota ~ o que se 
iba paqar. e acS"ptáb¡Hi se· as conclu
sións. 

E EIQUI NON 
PASOU NADA 

Prometéronnos ir pra o mar o 
primeiro de xunio . pro cheqou o pri- · 
meiro e nada. Xa non había cartas 
pra nada e había que pedir a Gafi
éia . E. non sabemos se foi un sabo
taxe . eiquí avisouselle ás tendas de 
comestib les de que non deran víve
res a crédito 

O caso é que. tive ·nos que botar 
man da nai qaleqa do patrón da 
pensión e houbo aue aquantar has
tra o día 2 que tomos ora o mar. O . 
día 2 de xunio .baixou a xente á 
praia -que os bi'lrcos estaban ali-

- cun zafarrancho que aquelo parecía 
un lavadeiro. Había bascas. había 
qaleqos. había ·asturianos. había de 
todo alí preparando os ba(cos cun
ha foqosidade coma se foramos 
buscar ouro. E así foi como rematou 
a folqa aquela . As condicións que 
·pedíamos· cumpríronas en parte. Os 
mortos non se contaron. disque fo
ron 7 . os feridos ninqué11_se preocu
pou deles e cando sanaron volveron 
ao traballo e eiquí non pa·sou nada. 
Os mortos eran todos paisanos. 

XULIO MARINO 

FOTOS CEDIDAS POR 
FRANCISCO ANDQNAEGUI 
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, HISTORIA· GALEGA 
Dm;¡ TAINTXERP.E 

··, 
Esta pequena;;1istoria. que non 

tencicina ser completa. esco- · 
m'enza aló. polos anos da primeira 
G-uerra Mundial.. cheqados .os pri
meiros qaleqo? ao , porto é:te Pá
saia; cásequ~ todos. por non decir 
todos. eran mariñe.iros, ou polo 
menos habitantes . de, p_obo_s qa _ 
costa . . qaleqa. - Coma acontece 
nestes casos. viñeran por .. diante 
os ,homes e despois as mulleres 
cos fi llos. 

Os postas de ti-~ballo que os 
·. riosos emiqrantes atoparon eran 

os máis baixos dentro dos barcos 
de arrast~e . Mais co tempo, cos 
seus esforzos e estudios. irían es
cadando outros ,máis altos. che
qando inclusive a patróns moitos 
deles. 

Daquela había moi pol)cas 
causas. e nin xiquera o .lu¡::iar se 
chamaba Tri11txerp'e, pois· áínda 
non se fixera -o edificio que. an
dando o tempo, daríá · nomé ao 
hoxe populoso rueiro. 

As coridicións de vida non eran 
o que -se di un modelo de conche
qo; , nas pousaaas que entón éSis
tían. forense acomodando os emi
qrantes coma mellar puideron. 

Tampouco daquela . esistía a 
« Pescade'ría ». e os barcos de 
arra.str'e tiñan que desca.rqar o 
peixe en Donosti, vindo despois a 
Pasaia a carbo'ñear e facer o ~el~ 
pra voltar ao mar. Todas estas 
operacións facíanse neste derra
deiro -porto. que tiña mellares 
condicións de atraque e refuxio 
pra os barcos en caso ·de mal t"em
po. O ano 1919 construiuse a 
«Pescadería» . e xa se fa cía". as 

.descarqas én Trintxerpe. Pero o 
peixe sequíase venderido en Do
nosti o-nde se levaba en camións. 

Todas as tarefas que había que 
facer nos barcos facíanas os mes
mos homes que andaban nel~s: 

t iñan que descarqar o peixe. car
bonear. coller o xelo que compría 
pra o peixe; etc. Daque[a, os ho
mes non tiñan nin dominqos. nin 
festives. nin horas «extras» pra 
cobrar. Arrematadas as tcirefas e-' 
1 is tos os barcos pra voltaren pra ·o 
mar. os que tiñan _..tempo iban yer 

· á familia . 
No ano 1919 . fórmase a com-· 

oañía bacaladeir~ PYSBE. Nos 
seus barcps. cüios pastos senllei -

Trlntxerpa naaca'-' cos 11•la110•. · 
ros estaban cubertos por trance- de voltar. pasarían polos campos 
ses: foron emolándose mariñeiros - de concentración .franquista fa- -
qaleqos. e moitos mozos fixeron a cendo estradas. choutos .de auQa. 
«mili» nestes barcos. . ou construindo o inefable «Valle · 

Na Guerra Civil viñeron novas de lo!.!. Caídos». 
remesas de emiqrantes qaleqos. . Os primeiros tempos da post-
vellos . e mozos. · moitos cáseque ql!erra non foron fermosos. a·s 
rapaciños. pra andar. na vella flota que entraban nos pisos aluqados 
que daq.uela ficara eiqul. pois _os denantes da querra. á . volta dela 
millares e máis novas barcos mar- tiñan que ·- pa~ar a renda dos ties 
_charan pra partos franceses 1,e
vando neles aos que fuxían das 
tropas franquistas. 

Coma en todas as partes. a qa
loupa. da liorta fixo.' estraqos. ·A 
pantasma .da Guerra fai fux_ir de · 
Trintxerpe a moita - xente · que 
deixa \:lbandonados pisos .e bens. 
Os _ ladróns oportunistas - dos 
que aínda viven alqúr:is- que xur

- den coma a, herbá nos intres ca-
restiosos. deron -boa canta de 
canto ficara . . E esí. ca~do moitos 
do·s que deiquí marcha.ran. sobor 
de todo ás mulleres e os nenas de 
familias modestas. voiveron prás 
suas casas, toparon ,os lares valei-
ros. poi·s todo canto dei>5aran tiña 

-xa outros danos. 
Dur~ñte ª quena. boa parte 

dos qaleqos de Trintxerpe loitaron 
nos batallónJi rep0blicáns. alqúns 
deles con nomes qaleqos. coma o 
bata!Íón CELTA. Moitos deles 'Íión 
habían volta'r máis. morreron na . 
querra ou nós penales -Ondarre~ 
ta. Dueso. San Pedro ·de Cardefia. 
Santa María, etc.- condeaclos a . 
marte por loitar contra dos insu
rrectos. Outros moitos. denantes 

anos. aínda que non estiveran . 
neste tempo dentro delés. Moitas 
das familias que cheqaban. non 
tiñan vivenda e tiñan que se me
ter na dos familiares ou amiqos. 
dándose moitos casos de vivir 
n(m" piso duas ou tres fa.mili•as. 
Pior aínda era o caso dos que 
tiñan que vivir de «pupilos». 

No eido laboral. tampouco er-ah 
CIOadas. Europa vivía merqulla.da 
na sequnda querra mundial. A fa

··11a de víveres - ¡pasouse moita 
fame!- e roupa . enqadíase o 
qrande risco de ser bombardea
dos ou ametr.allados nos pesqu'ei
ros polos avións e barcos das 
duas partes en liorta. Risco que 
no.ri poucas veces se fixo re~I. 
paqándoo coa vida os que v~h 
sempre na primeira liña . do frente 
do traballo: os homes do ·mar. os . 
mariñeiros. 

Arrematada a Guerra Mundial. 
escomenzouse a ir pescar a Terra
nova. 

XESUS COUSILLAS 
MONTEA VARO 

(Fato Cultural Gálego 
«SAUDADE») ~ 



tBIBUD 
¿GALE~O : NA ESCOLA? . 

A l..EI DELES 
E · AS NOSAS RAZONS 

«Se Galiza non reclamase a oficialidade do seu 
idioma e o dereito a usalo como lingua véicular da 
ensino, ¿podería presumir de capacitaoión política 
p,ra rexir a súa vida? Porque a conciencia da pro. 
pia personalidade e os 1anaeios de ~alvar a iimpon
derable riquez.a do ;seu 1es,pí:ritu son a garantía 
moral que Galiza ofere.ce ipára ·meireoe,r a li1berdade». · 

CA'STiEtAO: uSemp11e en Galiza» 

No númern 38 de A NOSA llE!RHA e nesta mes
ma sección saíu a ·luz un artigo haixo o título 
u¿Galego na escola?". O séu autor opina sobr·e o 
tema a partir dunha encuesta que as lnspecc ións 
do M.E.C. proceden a enviar 1esta tempada a esca
las e insti tutqs. A razón das liñas que seguen é 
facermos unhas consideracións sobre a cuestión 
e dar réplica , ao tempo, a arlgunhas afirmac ións 
que Patiño fa,¡ no seu artigo, coas . que non estamos 
de acordo. ' 

uA esp licación que encabeza a enquisa non é 
t endenciosa, senón que, polo contrario, ao noso 
modo de ver, centra ben o tenia», di Patiño. Vexa. 
mas testualrnente o que di: «Vivimos en U·na 're
gión caracterizada entre otras cosas por poseer 
dos id iomas : el galega y ·el castellano». Ben, esto 
non é xa que .sexa tendencfoso, é que é falso e 
mistificador: 1.0 Galici,a é un'ha nación e éo polo 
conxmlto de relacións · económicas, socia is e super
estructurais que a caracterizan. Galiza «fais'e" na
ción, Hbérase, conforme v-ai .arrincando anacos de 
soberanía .ao Estado que a domina; · nesta medida 
e <leste xeito , vai rompendo -a súa dependencia e 
vai conquistando a súa lfüertade. Se a linglia é 
precisamente ún dos ·e·lementos definitorios máis 
c laros do ca rácter naoional, é .evident,e que a loita 
poia súa normalización vai formar parte 1iinequívo
ca do .combate po!a l iberaoión nacional. Se Galiza 
fose 1.m·ha " re,gión», ¿a qué ·intentar recuperar o 
idioma?, ,¿pra qué loitar pala súa normalización? 
¿Acaso pra telo no futuro como un adubío ou un 
recordo arqueoló~ico de tempos idos? As língoas 
son vé/idas en t anto instrumentos de comunicación, 
vivos, úti les socialmente pra unha comunidade, non 
como xoias moi ben cons,ervadas mais sen uso 
flingún. 

2.0 ". . . caracte rizada, entre otras cosas, por 
poseer dos idiomas;,: qué 111 ane1fra máis «natural» 
de ailud i1' ao conflicto ·l ingüístico" dl1o<nmso país ! ou, 
melllor dito, d·e non recoñece·r a s(.íai es iste111cia. Po lo 
que se ve , aquí ternos a sort1e idl e " ¡poseer" dous 
idl omas e ve laivai. .. Non. A1quí hai urnha 'li1ngua, a 
nosa, o ga lego, que deixou de ser 'Única cando Ga
l-iza, dep-endente de CasteJa p:rime:iro e do Est ado 
Español despóis, fica aferroll ada e sometida ao do
minio dunha política cofonial. q11.11e, como' todo cofo
nialismo, busca a destrucción e o es111a;qu izamento 
de todo o que pode ser ori·x i111 al 1e di'stinitlivo da na
c ión colonizada, pra así t er uñ1 p,aís 1entiei'ir:ame111te 
sumiso e domi,nado. Ou ben, ca:mudo o ool'onialis:mo 
«fava a cara» , practic-ar o as:imiUsmoi, re,duicíndo 
o especiificamente naci·onal a "a l:go foikM riieo qu1e 
convén cons·er.var pra dar ''variedad al conj 1..mto» e 
que é -nec·esario, naturalmente, r,educír a u111s límites 
estrei tos , negarlle o dereito, "en definitiva, do seu 
uso efectivo e total . 

A ¡encuesta chega a faoe r ,afirmacións 'realmen
te pintorescas: «La educación impartida hasta 
ahora en los cent ros esco lar.es adoptaba y cultivaba 
predomi nantemente e·! idioma oHc-ial: e,J caste llano ... 
P.redominantemente. Nós, diríamos «.únicamente». 

, Está claro que se o Estado é español, o en sino vai 
ser ~n . español. O español non se «adoptaba" ou 
«cultivaba»: impoñíase, e ·impons·e, como requisito 
ou condic'ión lóx,ica do Estado -e da burguesía espa
ñola que financian o ensi:no. Esta manei·ra de for
mular as causas quer, -0bviamente, " 'quitar ferro» 
á reaiHdade, darlle carta de «naturalidade» a algo 
que é, polo . contrario, prnducto dunha . opresión, 
dunha dependencia , dun'ha colonización. 

3.0 O «Ministerio de Educación y Ci'8ncia»~ nun 
alarde· de democracia, pre·gúntalJ,es ·aos pais gale
gas a súa opinión s.obr,e «la ·enseñanza en gallego». 
p,rimeirn punto: ¿Por. qué non fai o mesmo, pregun
tamos, en relación a outrns cuestións como, por 
exemplo, s,e o Estado debe subvencionar ou non o 
ens·ino privado -ou se os ipais crnn conveni,ente Q 

·ens+no das rnatemáti'cas ou mesmo, :postas a pre
guntar, se col'lsiderain un ben nec'81sario que os semi 
Hilos saiban l'8r ·e esoribir? Non o fai, ·obviamente, 
porque ·~ons·ide·ra que -aquefas son cuestións indis
cutibJ,es e fara de votación 1e de discusión a esta, 
en cambio, (o ·ensino en gailego), un1ha cuestión 
marx-inal, optativa ·e s·ecundaria. 1Segundo punto: 
¿cál é a resposta 'espe·rahle por parte dos pais ga_ 
'leg9s? O autor do artigo desanímas·e porque di que 

MARIA PILAR. GARCIA NEGRO 

o® co!lJ. :®/f1 ! 

PARA .tos p,AQRES DE ALUMNOS EN EDAD 
·ESCOLAR 

Vivimos en una región caracterizada entre 
otra:S, cosas, por- poseer DOS IDIOMAS: el 
GALLEGO y el CASTELLANO. 

La ·educación ·impart.ida, hasta ahora, en los 
Gentros escolares, adoptaba y cultivaba predo
rnilnantemente él +diorna oficial: ·el Castell·ano. 

¿'Es Ud. partidario de que -en e·l Colegio se 
l·es 'enseñe a sus hijos el Gallego?: 

SI ............ - NO ........... . 

Dando por supuesto que en fa -expresión 
'"enseñanza ,en gallego» hay varias formas po
sibles de plantear ·esta enseñanza, seña~le Vd. 
con una X delante, a:que11la, de fas que enume. 
r.a mos a contniuac-ión, que · le parezca fa más 
oport1.Jna y con '1a que Vd. esté más de acuerdo: 

--- a) Que la enseñanza se desarrolle to-
talmente en Ganego y se dedique 
una clas·e oompJ,ementaria al e·stu
dio del Castellano. 

--- b] 'Que se estudiHin el Cast,ellano y el 
gallego -a ,Ja v·ez, para que los ni
ños al termi:nar sus 1estudios sepan 
los dos idiomas. 

--- e) Que las enseñanzas se desarrollen 
en Caste llano y se dedique una 
clase ·Compl,ementaria. al estudio del 
Gallego. ' 

d) Que la ,enseñan;rn se desarrnlle to
talmente ·en G:aHego. 

e) Que la ,enS<eñanza s·e desarrolle to
talm ente ·en Cast·ellano. 

N. de R.: O suliñado é noso. 

sobe do 50% os que · aifrmarnn nalgún ·sondeo a 
súa negativa á proposta do .estudo do galega. Pe.ro 
é que é lóxioo. pqrque. s·e ·ese estudg do. galego · 
non vai enmarcado · nun pro~ecto global de galegui· 
zación do ensino e de gail·eguización da soci·edade, 
¿a qué cargar aos fillos cunha asignatura ·ináis? 
Nunha soci,edade cofonizada como a nasa, -as res
postas wespontáneHS» 'SOn de moi dubidosa ·fiabili
dade, porque van seir autocastr:adoras, autocoloni. 
zadoras .. O -colonizado con autoodio quetierá inte
grarse -o máis 1rápidame1nte p'Osibl,e no grupo dos 
co l onizador·e~ ·e non atapar obstáculos pra S·e asi
rni1l·ar a el. Daí que a resposta a ,esta pregunta, 
medida ,en números, naturalmente (.estadíst•icas 
rnandan) non probará n·ada. O único do que nos 
informará ié de algo que xa sabia.mas; pra esa via
xe non ineces-itabamos ralfon~as ... ' 

E de novo a mistificación: " ... varias maneras po
sibles de plantear la ·ens,eñanza en gallego". ¿Có
mo que varias? fv1áis oonfusión e má·is falsedade 
prn país, pra alumnos e pra toda a opinión pública 
en xernl. Hai unha mane·ira de plantear o ensino 
en g·al,ego· ·e é facéndoo, ·esto é, convertendo o · ga,
lego no único v-eículo do ensino, practicalo en to
dos os degráus educatiivos, darlle, ·en suma, carta 
de ob,riqatoriedade de normalidade. Só así haberá 
unha demanda social de aprendelo; só así non ha. 
berá prexuicio de ningún tipo ·á hora de empregalo. 

E importa tamén · facermos algunhas precisións, 
agora xa fara da enquisa, p·ero en relación ao tema 
que nos ocupa: 

1. O conflicto galega-español non é, anque o 
pareza, produ·cto dun enfrentamento campo/cidade 
no noso país. Esta é a tona, a aparie·ncia. O con
f.J.i.cto é entr,e a nasa ·nación op rimida, colünizada 
(Hng>0a 1induida, por tanto) e o Estado que a do
mina. Os habitantes do campo ou os da cidade re. 
P'res·entan distintos degráus de colonización, de 
asimilación, pero· ambos son efecto e parte do 
mesmo •proceso. 

2.-Unha referencia á lega,Jidade vi xent e que 
nos parece moi importante. A Constitución espa
ñol·a que s·e vai somei1er a r·eferéndum prós ima
mente deixa moi claro que «el castellano es la !0•1-
gua española ofici.al del Estado» (¿a qué, pois, es téJ 
dualidade: caste'llano ·e ,español?) e deixa moi cla. 
ro tamén cal vai ser o teito das chamadas no fran
quismo «'lenguas regionales». Que o sigan senda 
é- o que se pretende, pero agora coa maniobra de 
outorgarHes o «Status» de cooticiales. A cooficia
lidade non ven ,remediar nada: ven, polo contrario , 
san,cionar legalmente, be-ndecir unha situación in
xusta, unha situación de dominio e opresión pra 
a nosa língoa. 
Patiño. O proxecto da Xunta so_bre "la incorporación 
outras causas "la riqueza de las distintas modaJi
dades lingüisticas de España es un patrimonio cul
tural que s·erá objeto de especial respecto y pro
tección» e dinos que quen vote si acepta cando 
menos o de uprotege·r a todos los pueblos de ES: 
paña en el ejercicio de sus culturas y tradiciones , 
lenguas y instituciones". Pois non. Ouen vote si 
a(}epta, polo contrario, a reducción a «ghetos» do 
naso id ioma, aoepta a súa situación de inferioridade, 
·e, ademáis, agora hendeG'ida pola ·lei , acepta, en 
suma, a perpetuación do estado de causas actual , 
•esta vez co permiso que nos dan de Madrid decín. 
danos qué debemos talar, cándo, cómo e ónde. 
Regular é' o que nos fan. Tamén falan de «prote
ger" e amparar e respetar. oecatémonos de como , 
ai·nda nesa grande ceremonia de confus·ión, queda 
claro o espíritu da l·ei: respetar, protex·er e ampa
rar algo que se considern inferior, negándolle o 
dereito á súa esistencia pl·ena. Lembremos aquel 
artigo 57 do Código CivH que decía : «1eil marido de
be proteg·er a la mujer y ·esta obedecer al mar·ido» . 
P.rotexer ao gal1ego, o gaJ,ego obedecer ao español. 
Évos o mesmo espírito e a me·sma l·etra. 

3.-E, finatmente, pra r·efierimos ao punto 10 do 
Patiño. O proxecto da Xunto sob-re «la incorporación 
del gallego a (a ens·eñanza» non tai máis que re. 
colle1r ,este •espí1rito e esta fMosofía da ·lei española. 
O Go'berno ten no naso país bos intermediarios, 
bos lacaios que axrna conf.eCG'ionan un proxecto 
ou o que sexa pra 1r-egular, pra enc-ors·etar os nasos 
dereitos, poñendo o peoho por riba e por baixo, 
pra faoer xa condenabl,e o foito de andamos c':!i
hes fara do marco da l•e'i. Teñamos moi pr-es,ente 
que este decreto, como o teito .1,eg,al que establ·eza 
a Constitución, teñen un fin rnoi claro, que é fre· 
nar, 1neutrailizar todo o que poida supoñHr un avan
oe no combat·e que estamos a l·ibrar pala recupe
raoión auténtica do naso idioma. 

· Non ·esquezamos que o asimilismo 'é o «ros~ro 
humano» do imperialismo, e ·que ·en todo momento 
énos preciso deínunciar a trampa ·en que quéren 
que caíamos, de·s,enrnascarar as maniobras émb.au
cadoras ·dos que están moi lonxe de ·querer a libe
ración nacibnal de Galiza. 

O noso camiño ·está na práctica efoctiva, total, 
da inosa lingoa; ·así ·e con iso gañar:emos talantes 
p:ra ela· ·e non coa lei baixo do brazo autorizándo
nos, ·regul'ándonos .a co1nducta. O galega ten ·que 
ter o «status» que He conr:esponde como l~ngoa na
C'ional »; non é LI'n1ha mpecul'iarirdadn, unha uiri-quezH» 
>0u un adubío:· 1ié o que •nos define re o qu~ nos áa 
conoi 1enciá de alas,e ,e de nación. Non vaiamos . crer 
rnos parches, nen me:ndige·rnüs- a 1esmofa de Madrid: 
a .nosia ;práctica, a práctirca de todos os ensinantes 
ten •que ultrapasarr esta polí'f:lica ofioial. A nasa na
ción así o .esü~e. 
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'' 

,Diarite do referéndum, 
EUSKADI, ·OC"PADA 

.... . . ' 

• PILAR IPARRAGUIRRE 

Os, «quince puntos» do Ministro do lnte1rior, Rodolfo 
Martín · Villa~ están tirando os seus froitos. en Euskadi.· 
Non, o Goberno de Suárez non impuxo o Estado de 
·escepción ás catro provincias, pro SÍ permitiu e 
potenciou o permanente estado de ocupación no que 
se atopa toda a sua poboación . Catro .mortos, máis de 
40 presos, aos que se lles apricou a .« Lei 
Antiterrorfota » (léase que ficaron ·en com·isaría ma 1s 
de 72 horas., ak1úns hastra 14 días), 80 detidos 
retidos nas depecidencias policiais menos de 72 
hor9s, 70 menos de 48 horas e un número incontable 
de persoas detidas en controles ou na fronteira, e que 
son sometidos a interroqatoria nun plazo de tempo 

. que oscila como media entre as duas e as cinco horas. 
Pro non son únicamente estes· 

feitos os que manterien aterro
rizada á poboación . As principais 
vilas , máis que nada as oapitais 
de provincia . están sometidas a 
controles policiais sequido. fluc
tuantes dunhas rúas a outras. ao 
desfile sequido de «Avias» en 
cuio interior permanecen mem 
bros das briqadas espéciales da 
policía armada coas armas tora 
das ventaíñas e apuntando a to
dos os viandantes 

Os sucesos de Arrasate. a in
formación falseada que propor
cionaron as axencias estatais (Efe 
e Europa Press) tiveron como re
sultado o que a xente espresara 
claramente a sua indiqnación. Por 
riba da opinión dos partidos e 
centrales maioritarias. e de outros 
que sin selo xoqan a tales. como o 
PC e ORT. as asambleas · e mani-. 
festacións sucedéronse. Guipuz
koa enteira mantivo a folqa xeral. 
ao tempo que os paros se suce
dían en diferentes luqares de Biz
kaia . Araba . Nafarroa e Euskadi 
Norte . 

·Vaia_ susto. creí que eran de los nuestros» fMartín Villa). 

OS SUCESOS 

DE ARRASATE 

Nestas condicións. produciuse 
a mart e do militante de ETA
militar Ricardo Gómez Goic9e
chea en Bilbao. Unha semá máis 
tarde. na localidade quipuzkoana 
de Arrasate morreron tres persoas 
e resultaron feridas outras cinco. 
José María lturrioz Garmendía e 
Roberto Aramburu. pertencentes 
aos «comandos autónomos» (non 
a ET A . como se empeña en afir
mar a prensa estatal) non porta
ban armas no intre en que a ·quar-

dia c ivil os tiroteou . Tampouco 
Quique Turutuza. o outro presun
to. membro do comando que re
sul tou ferido ; as armas empuñá
baas a G1Jardia Civil , e a resultas 
do tiroteo. morreu Emilia Larrea. 
un ha muller de 153 anos cuio úni 
co. delito foi o estar sentada nun 
banco a uns cen metros do luqar 
dos feitos. O resto dos feridos fo
ron persoas que estaban sentadas 
nos arredores. 

MEDO E a~DIGNACIQN 

A participación nas manifesta
ción.s -de quitado aos funerais
foi inferior a de outras ocasións. O 
medo sobrepasaba a indiqnación. 
As qu~ se celebraron foron dura
·mente reprimidas. as barricadas 
volveron xurdir nos intres máis 
álxidos. namentras que durante 
horas as ruas ficaban absoluta
mente valeiras e caladas. cun si
lencio interrumpido únicamente 
polo ronroneo do motor dos 
«Avias» e o paso continuo dos 
helicópteros. 

Prensa e radio uníronse á folqa , 
pro os medios de comunicación 
oficiais cumpriron o seu cometido 
habitual. Sí. producíranse paros. 
Sí. era incomprensible . Sí. era por 
uns terroristas. O Consello Xeral 
Vasco. por medio da sua conselle
ría do 1 nterior. vi use na o~riqa de 
publicar unha versión dos feitos 
que poderíamos considerar fide
diqna. Non. non era de ninqún 
xeito a chamada a rebelión da que 
falou Martín Villa na sua airada 
resposta . O único que deixaron 
ben claro era que tanto lturrioz 
como Aramburu estaban desar
mados cando se produciu o tiro
teo e que. como é natural. o resto 
dos feridos tampoco levaba ar
mas. 
- Pro pra o home. Ministro do 1 n
terior . non o esquenzamos. que ao 
enterarse dos su.cesas de Arrasa
te e$clamou : «Vaya susto. creí 

M~ROUE _DISCOS ·.~ . 
,-\· 
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MPd~ e indiqnación contida nun Euskadi aillado •. 

que eran de los nuestros» , a nota 
rlo Consello Xeral Vasco era abso
lutamente improcedente . Pasá
hanse. vamos. As forzas do orden 
non fixeran outra causa ca cum
prir co seu deber. Decir ou insi
nuar o contrario era favorecer ao . 
teuorismo, e os par.tidos m~ior.ita -

nos xa se pronunciaron contra do 
mesmo. manifestacións incluidas. 

·INCENDIAR E;:USKADI» 

A du ra polémica entre Martín 
Villa e o Consello Xe~-al Vasco 
truncouse loqo dÓs sucesos de 
Basauri . ETA-militar reivindicou o 
·atentado no que morreron dous 

po licías e resultaron' feridos 1C 
Policías do mesmo cuartel .no que. 

"inda non hai moito tempo, 
ameazouse con «incendiar Euska
di» . As condenas sucedéronse no 
mesmo orden de sempre, e os su
cesos de Arrasate' a nivel do Con
sello Xeral Vasco pasaron ao es
quenzo. 

Contrariamente ao que puidera 
parecer. a vida sique en Euskadi. 
cun estado de ocupación perma
nente. detención de militantes de 

·partidos políticos. aos que se os 
acusa de pertenecer a .ET A única
mente porque en tempos (denan
tes da Amnistía) foron presos ou 
refuxiados. con controles. medo e 
unha indiqnación contida. 

E Euskadi síntese ai llada, A 
prensa estatal sique pedindo máis 
medidas pol iciais e non trasluce o 
medo 'da poboación. o desexo 
maioritario. diante do peliqro que 
·atinque a todos. de que se poña 
fin ás medidas policiais. Os me
dios de comunicac ión estatais fa
lan de democracia . p.ro en Euskadi 

' somente hai temor -~ ind ir nación 
e a democracia non -se ve nin en 
soños. Coma neutros tempos, .Pro 
pior. porque non se sabe cando 
rematará esto e está bastante cla'
ro que o 6 de nadal. «Día de la 
Constitución» no que «Tu dere
cho es votar. vota libremente» 
non poñerá fin a este estadp de 
ocupación. O pesimismo ad9nou
se da xente . porque diante dl!nha 
Constitución inaceptable a nivel 
maioritario. o actual Goberno 
«deIT)ocráticoÍ> impón un estado 
de ocupación maioritario. Porque 
eiquí ninquén ere nos cantos de · 
fadas . 
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O MUNDO 
GROENLANDIA 

Un ha 
independencia 
láctica · · 

• J.J. NAVARRO-Lf.:.ATZER MOIX 

Groenlandia ', a meirande. illa do mundo, , 
convertirase en país independente a partir do primeiro 
de maio do prósimo anó, si .os seus habitantes 
refrendan a decisión do Parlamento danés. 

Hai un par de semás. o Folketinq (nome. que 
recibe o parlamento de Dinamarca) acordou por . 
maioría a concesió,n dun xeneroso estatuto de 
autonomía á «illa xeada» e fixou un plazo que remata 
pra fins do prósimo xaneiro, pra que os 50.000 
habitantes de Groenlandia acudan ás fumas e, en 
referéndum xeraL lle dean o beneplácito a ista 
decisión. 

Groenlandia é unha qrande es- quirá a ser o seu primeir.o nexo 
tensión xeada de 2.200.000 kitp- coa civilización. pertence á OTAN . 
metros cadrados. Depende. de hai E despois. porque a mesma 
250 anos. da corona. danesa. e se Groenlandia sofriu xa. hai varios 
nun principio ·era considerada . .. anos. os primeiros pasos da pene
comó colonia. dende l953 pasbu ; tfación norteªmericana. en forma 
a formar parte do territorio nietro- dunha base militar e diversas es-
politano danés, coma un cantón tacións meteorolóxicas. e ade-
máis. ' mais, doutras de enlace de comu-

A situación de Groenlandia. a nicacións. 
medio camiño entre Estados Uni- Non seria. pois. de esúanar 
dos e a Unión Soviética. confírellé que. no moi probable caso de que 
a ista illa un incuestionable valor· os habitantes de ' Groenlandia 
estratéxico. Si a elo lle enqadimos _:_na sua maioría es·quimais- se 
as su as riquezas · natu~ais convirtan en qroenlandeses sobe-
-ma~ormente uranio e petróleo. ranos. faqan inqresar ao seu recén 
nunha fase primaria de es~lota- nado estado na OTAN. e-orno pri-
ción- é doado comprender o in- meira medida nacional 
terés que as duas qrandes poten- En ca lquer oaso. ista illa. que 
cias sinten por ista terra fría e er- mide 2 .500 kilómetros de lonqo 

por 1 .200 de ancho. e ·que prác.t ¡' .. 
ma . 

Desta vez. nembarqantes. a camente norn está habitada máis 
batalla semella qanada de al1- que ~os seus 1 00 kilómetros de 
temán polos Estados Unidos; an- franxa costeira . presenta serios 
tes que nada. porque Dinamarca. problemas pra ser defendida no 

0 país que lles ccmcederá a inde- . caso de recrudecemento nas ten
pendencia e que dalqún xeito se- sións que median entre as duas 

. qrandes potencias. E iste é ceca is. 
o factor que retardou deica hoxe a 
decisión do Folketinq danés en or

·den á concesión desta ·indepen
dencia táctica . 

Pra alqúns observadores. a ci
tada decisión é a máis importante 
de todas as adoptadas polo Folke
tinq dende o remate da Sequnda 
Guerra Mundia l. Pro . en realidade. 
a cue~tión non tén volta de folla. 

. pois o potencial defeAsivo de Di
namarca é un dos máis escasos 
de Europa : de todos xeitos. se me
lla que será Dinamarca a encarqa
cia de dirixir. nos primeiros tem
pos de independencia . a eventual 
defensa de Groenlandia . E-a prin
cipal característica dista defensa 
descansará nun- potenciamento 
da inmiqración c'ara a illa xeada . 

N iste sen so. están a se redac 
tar xa os plans pra repoboar con 
personal procedente ·dos países 
nórdicos. Diste xe ita: o novo qo
berno qroeniandés estimul~rá 
mediante esaccións fiscais e de 
todo . . tipo o trasvase de man de 

. obra nórdica (Dinamarca . Norue
qa . Finlandia ~ etc) cara a su~ illa . 

lste será o primeiro paso pra 
concretar e afirmar os lazos que 
«deben » Lrnir a Groenlandia co 
mundo occidental . pro non sería 
de estranar . e nist~ senso se pro
nunciaron xa varios obse.rvadores. 
que os Estarlos Unidos rubriquen 
a adhesión de Groenlandia ao blo
ciue occide_rital coa ampliaciÓn 
das bases militares que xa poseen 
na maior illa do mundo. 
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NOVOSAIRES 
EN LAYINOAMERICA 

X.A. GACl .. O · 

Escomenza a cambear, lixeira pero deci
sivamente, o panorama polilico en Latinoa
mérica, máis na liña das «democracias con
troladas» que propugna a actual administra
ción norteamericana, alonxándose das dic
taduras . oligárquicas descaradas. Con res
pecto ao vran pasado, no que parecía' que a 
liña «li~eralizadora» fracasaba perante a in-

_transixencia dos militares que controlan o 
poder en varios 'estados latinoamericanos, a 
situación pode decirse que millora. Mesmo 
e 'scomenzan a ad,vertirse síntomas de cam
beo nos réximes máis duros, os de Chl•e e a 
Arxentina. E, na outra banda, Cuba amosa a 
sua boa vontade, coa negociación da liberta
de de presos políticos cunha das organiza
cións de esiliados máis liberais. 

Cecais que o .síntoma máis espectacular dos novos aires 
que corren polo subcontinente lati6oamericano seña o con.
traqolpe militar que o xeneral Padilla levou ao cabo contra do 
xeneral Peretla . candidato oficialista das eleccións destina -

-das a suceder a dictadura de H uqo Banzer. qúe decidí u tomar 
directamente o poder á vista de que· as fumas parecían darlle 
a victoria á oposición de esquerdas. Padilla cheqa aqora ao 
poder parece que co respaldo desa oposición e dos sectores 
liberais partidarios dunha situación democrático-formal en 
Bolivia . o país que ostenta o «record » de qolpismo entre os 
países latinoamericanos ( 188 qolpes en século e medio de 
independencia). e anuncia novas eleccións pra o ano que 
vén 

Por outra parte. en Nicaraqua volve a aparecer a querrilla 
sandinista . namentras o Frente Amplo de Oposición conmina 
a Somoza a deixar o poder. se n.on quer ser responsable dun 
novo enfr'entamento armado. O citado Frente Amplo canta 
co ·apoio da maioría dos países da QEA. que c"ondenan rotun 
damente o réxime somocista . Xa comentei nesta secc ión que 
os propios Estados Unidos abandonaran a Somoza . ao com 
probaren que o dictador non é capaz de controlar o país. e 
ter¡ta propiciar a fórmula do Frente Amplo , no que predomi 
nan as forzas que es burqueses chaman moderadas. 

No Brasil ,. o trunfo da candidatura de oposición nas elec 
ci'óns p_ra cubrir un tercio do parlamento {o resto xá o tiña co 
berto · o presidente Fiqueiredo cos seus adictos, por camiños 
non estrictamente democ.ráticos) pode incidir no proceso de 
evolución que o .réxirT)e militar querría que fose máis lento. A 
vptación masiva pola oposición h~i que interpretala máis 
como unha vontade de rexeitar o réxime imperante que 
como a poi o a un ha oposición «domesticada» de máis como 
pra tomala en serio . 

Polo que se refire a países baixo dunha clara dictadura mi
litar. hai que rexistrar o xiro dos militares ecuatorianos. que. 
despois de .·conxelar en xulio pasado as eleccións que lle de 0 

rano trunfo a Roldós (líder dunha coalición tipo UCD. de so
cialdemócratas. liberais e democristianos.). anU}lcian aqoréi a 
·celebración .da sequnda volta desas eleccións pra o prósimo 
mJs de ·abril. No me~mo Chile. os militares prometen a prósi
ma' leqalización de partidos ~ centrares sindicais {coa siqnifi 
caúva escepción dos marxistas) e o reconocementó do derei
to de folqa , anunciando que se -convocarán elecci6ns cando 
se · complete o saneaménto ·da . economía {ou ·seña. c'ando 
queden ben atados os intreses 'da oliqar,quía) . Tamén sanan 
novas voces na Arxentir:ia . . onde o almirante Massera {ex co-

. mandante en xefe da Armada, e xa que loqo, ex membro 
cualificado. d.a Xunta Militar) escomenza a formar .unha alter
r~ativa socialdemócrata. con alqúns elementos do peronismo. 
pra plantexar a batalla contra Videla pala presidencia . 

Xa que loqo, parece que Norteamérica está a encarreirar 
- os países latinoamericanos pala líña. que lle parece máis co

menente nestes momentos pra prever unha futura esplosión 
revolucionaria . prá que sempre ti.va -:-e siqµe tendo...:__ Lati-· 
noamérica condicións máis que obxetivas . 
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O único deporte que · sé · pode practicar na 
: .. Unive~sidade:. c·ompcrstelarí~ é ó c_,~mpo . travesa ... xa_ 

· ;·que·non _necesitan máis"que o '«chafidail». e p~~, eso 
. son os,.pr!lpios universi~arios os qúe o páqan; posto 
que . . da bar.ida do Rectorado, sempre x·urden 
impeqim~ntos ecü'nómicos ali de espacio pra 
m·inimizar iste tipo de actividades: Xusti'fícanse alqúns 
cartas. claro. unha que outra .pista de tenis ou · de 

·hockey, pro como quen monta un va lado. Sempre son 
sO'lucións de fachada, pra enar:bólar unha imaxe. 

. ' Diste xeito. un escaso número ron un local no J,unq, que lle::; co-. 
de estudiantes tentan formaliza~ , . 'b raba a cada un do.s socios 800 
dentro do deporte . universitario. pesetas. e máis tarde pretendía 
un club de judo tanto de cara a subi.i' ·o' precio a 1.000. Tamén es-
competición como de mantimen -- tiveron no colexio La Salle. pero 
to físico ou recreativo. A ilusiór:i os .. curas poñían dificuhades nos ~ . 
nÓn fallaba . Pro o difícil é enten- horarios. no tempo de entrena-

, derse coas altas xerarquías da mento hastra que tiveron que_ 
Univer~idade : así é qu'e o proble- · deixalo. Lo90 foron parar ao club 
ma mqis Qrimde con que se topa- Ju~n XXIII. Hastra que, no SeQun-
ron foi a utilización dun local fixo do ·ano de funcionamento de club 
no que poder orQanizarse. Como de ·judo. lles prestaron paternalís-
se lle pechaban as posibilid¡:ides. ticamente. unh~ habitación no co-
a único que podlan facer era men- lexio Maior Fonseca. O local esta-
diqar ·e pereqrinar dun sitio pra ba sucio. cheo de telarañas. tras-
outro. xa que- a nin1=1uén lle intere- tos vellos inutilizables. cucarac.has 
saba apoiar a idea. donas do recinto. Pro iste local. 

Ao primeiro de todo. entrena
ban· nos pasillos do campo de fút
bol. que non tiñan máis de dous, 
metros de ancho ; despois aluqa-

CAZA / 

que podía ser o definitivo. somen
tes lles vai durar deica xuriio diste 
curso. Pra daquela . voltarán a rua 
se non se poñen os medios nece
sarios pra concederlles un espacio . 

O furt·iviSmo· 
Bueno, por fin _escomenzou a 

caza nesta ·breve, brevtstm'a tem
p.asja como ben saben todos os 

cazádores. Pro. anque leqalmente 
a época de caza na provincia da 
Coruña empezou no 2 .0 dominqo 
de Santos. pra alqúns «listos». 
empezar. empezou ben antes. 
Personalmente podo · dar testi
muña delo. pois en aqosto (fixá
devos ben, en pleno vran) había 
xente cazando nos montes de 
Roxos (Santia¡:¡o); nos derradeiros 

qu~ o furtivo que. polo seu racio
cinio.· pode facer verdadeiros es- -
tra1=1os na nasa fauna? Amiqos 
cazadores. coincidiredes comiqo 
en que a leí de caza poderá ter !O
das os defectos que se l le queiran 

- ver. pro si por riba non se respeta . 
e cadaquén pode facer o que lle 
pete . estamos apañados. E todos 
sabemos que da situación da fau
na !laleqa en moita parte teñen a 
culpa os cazadores e ninqún maís. 
e senóri pensade no caso da lebre, 
que pesaparece da nasa terra de 
modo inevitable porque os caza
dores queren. 

axeitado-número de· Qar'das se po
dería conséQuir. Hai quen dí que 
se debe mentalizar á xénte. que 
talando nos entendemos. etc.; eu 
véxo ben que aos rapaces se lle 
esplique o necesario encoJ da· fau-. 
na pra que cando selian adültos 
respeten certas normas. normas 
nece~ari as . e que o faqan por con
vericemento propio. que é a me-, 
llar maneira . pro .... vaiche pra lon
q~. e a nasa fauna está nun mo
mento crucial. pois vai a piar de 
cad? día e non leva cara de millo"
rar. 

O único que se pode tacer 

días do mesmo mes tamén se 
cazou perta da laqoa de Louro: en 
setembro cazouse en Dodro e ta
mén nos montes de Mazaricos. 
perta de Brandomil. Repito que 
son exemplos que eu conozo. pro. 
¡cantos non conocerán os lecto
res? E eu limítome a falar desta 
provincia. pro. ¿non pasará iqual 
nas. outras? 

E ;qué e piar. cazar na época hoxe de maneira que sexa verda
pe crianza. cazar con turón. cazar J.etramen.te efectivo e aumElll'ltar"a 
en terreas con réxime especial. vixi larT1::1a . e castiqar de verdade.' · 
cazar dende embarcacións a mo- coas sancións másimas en cada 
tor ou dende un coche pala noi- caso. cada infr_acción cometidá: 
te .. ? ;Quén sabe cantas denun- parecerá duro. · pro é ·necesario. 

Tamén me consta que en nioi 
tos luqares «cázase» con turón. e 
.eu podo falar de Carballo. Rois e · 
arredores de Santiaqo. ¿De can
tos luqares. de cantas infraccións 
poderíades falar vos. lectores? 

·· ¡Non sería curioso c·onocer o que 
pensa· cada un ·dos que len as:iora 
mesmo estas liñas na sua casa? 

, ¿Quere alqún contalo? Facédeo. 
que aquí se publicará. Hai aínda 
pouco que me decía un vello fe
rreir.o: «Cando se lle tira ben aos 
., 1 

coellos é unha ou duas semaniñas 
antes que empece a caza. pois os 
~nimais aíndá non '.ou~iron tiros' e, 
están confiaaos. saen ben polo 
1día. e acó 'haPxente qu~ vai ' hastra 
.sin can». 

l 

. ·. :· Xa · nesta mesma páxina vere-
d~s \:IUe falam.os alqunha -vez· do 
ITJeSmO asunto, 'por c'onsideralo 
de. im,portancia dentro do mundo 
da. caza pois. ¿qué · p_ior álima'ña 

cías por infraccións houbo o pasa-
do ano? ¿Quén sabe cantos rein-
cidentes andan polos nasos mon-
te·s repetin_do as suas falcatrua-
das? ;Quén sabe cal é a infrac
ción que máis se comete? ¿_Can
tas prequntas non se vos ,virán á 
boca aos cazadores que esto.lee
des? Pola nosa banda. 'é por que
rer enterarnos máis do tema. tra
tamos de facer averiquacións en
.col destes interroqantes. pra lo¡:i.CJ 
contalo ~qu.í, ·e coidando que ó 
mellar sitio onde indaqar debía 

i Non fa lamas que· é necesaria 
unha vixilancia na carreteira . e 
cando nos ; multan primeirq ca
breámonos. pro loqo, xa 'sereos. 
reconocemos que se fai por ben 
de todos. e qué son; ne.cesarios 
aqueles· a~entes (egue aínda de
-bía haber máls) pra facer cumpr.ir.. 
un códiqo. un reqlariento? ¿ Po.r 
qué pensar de maneira diferer:ite 
no a specto 9in~xético? Máis ·vixi~ 

·1ancía. 

ser o ICONA. alá escribimos. pro, Áhí· un !:Jo lüQar pra meter 
polo visto. nos seus papeles so- tanto·s cartas que ·cc3da áno. em
mente poden remexer eles. pois bolsa o ICONA Máis vixilancia e 
contestaron .de xeito desfavora- menos furtivismo. que pra ir em
ble, a,sí -é que vós~ e máis eu que~ pezando con feítos concretos. con 
·damos como estal:iamos .. .' Pa- 1 tal nos daríamos por satisfeitos. 
ciencia . Ah! E si queredes escr ibir con-

E x~ pra rematar. coincidiredes 
é'ar:niqo en que si cjui~éramos re
meCtiar da.lqún x-eitb os feítos dg$ • .' 
furtivos somente .contanc;fo cun 

tando as vasas opinións . . ou· fa lan
dó dos caso~ de ' turtivismo q~e 
coñozades. facédeo. 

PATIÑO 
·, 

1 -

/ 

no que poidan entrenar.· 
lsta situación. na que noñ 8e 

potencia. en absoluto:· a prác-tica 
das artes márciais. aprovéitana 
du~· xeito descar~do os clubs pri
vados. que medran. e ben: a costa 
dos i'ntereses deportivos da xente. 
Neles cóbrase' máis ben por ofre
.cer unha . sauna: ·duchas e ha'stra 
monitores de tipo achipado~ que 
lles dá . u11 aire ambiental millar 
conquerido. que por -üri ensino 

' axeitado. As boas instalació.ns pá
Qanse. pouco máis ou menos, 'en
tre .2.000 e 3.000 pesetas ao 
mes. ¿E quén se- pode permitir 
este luxo? · 

o· club 'de judo universitario tén 
tioxendía arreaor dos 100 socios. 
pro non se pode ¡lmpliar o número -

· por culpa dista inestabilidade, e 
porque o local usado, '<iqora mes
mo. non reúne as co'ndieit'ms pre
cisas de amp.litude. ~· por si esto 

. fara pouco. queren Que compar
' tan o sitio cun qrupo de baile e 
uns e)(edrecistas que querían· en-
cher o: local de mesas. . , .. 

. Sinxelamente. buscan un espa-

. cio material no que poidan funcio
nar. acondicionalo cos elementos 
necesarios e facer do judo un de
porte popula~r que non seña feudb 

" das «élites». -

MARTA_ TASENDE 

COnsellos d ·e · ~ara a 
boa- ·marcha do · 

\ 

coche,no inverno· (2) 
Ca rrial tempo.~ os coches so

fren moito máis que · durante o 
perj odo qUe fai bon. Esto. débe
se _a· que os axentes atmosféri-
cbs (xeada. neve. choiva. veñto. 
-etc.). danan as partes níáis im
portantes dos automóviles, e eso 
to. acarón do mal tratamento 
que se lle dá nas fábricéls á cha
pa, neste te!TJPO. o coch~ empe
e-e a fallar por calquera sitio. 

Ca.ndo o éoche dur;,,e na rúa~ · 
esposto aos fenómenos atmos
féri.c~s. e má is cc:i nada á _xeada. 
pra acender t.eremos moitas ve
ces que empuxalo.- porque máis 
seQ~ro 1 é que é~teña rexo,,_ Est~o 
soluciónase comprobando·que a 
batería ' está /en condicións e se 
aír:ida así Q coche non acerta a . 
a~ender. hai ,que botarlle 
-mesmo -ao ilo prender- no 
filtro do aire , unhas pinqas .de 
anticonxelante ou qasolina. can
do. o motor é ae qas-oil. Gando o 
.motor é de qasollna. cheqa'. con 
bota rile . no filtro · unhas oin
quiñas de éter. n~n máis · de 
unha ou _duas. 

· O que non se debe facer nes
te-s casos "é arrincar e acelerar 
forte. senón qu°é se debe tirar do 
aire· e 'deixar o coche uns cinco 
minutos así. 

Circulando en carrete·ira con 
choiva. dase moitas veces que o 
parabrisas non- funciona; neste 
caso 'hai que parar o coche. co
ller unha pataca. partila ao me
dio e untar ben untado o para-

. b risas por fara: deste xeito, a 
auqa esbara polo cristal. permi~ 
tíndolle un ha total - visibilidade 
ao conductor. Si entra au¡:¡a no 
coche, compre revisar as qomas . 
das portas: si sique entrando. -
hai qUE;l poñerlle pas,ta antihu- 1 

medade nas qomas. IT!.áis ben 
nos parabrisas de diante e de 
atrá s. 

Polo inverno. en carreteira 
mallada é protiabie qll~ -o coche 
derrape nas curvas. anque en 
pouca medida. Daqu\:'l la hai que 
ter.-ollo coas rodas lampas; se
_nón. hai qu~ facer unha revisión 
de amortiquadores e muelles de 
suspensió.n. e • hªst;a dos 'cen
tros de cada roda. 

Si o coche está fora de punto 
-,-acende mal: falla ao acelera
do- non hai outro remedi·o ca 
levalo a un bon mecánico pra 
que lle requle o carburactor, ba,
lancíns e platines. · , 

¡Olla co mal tempo, que non 
dé máis que -trabal los! -
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TRANSFORMACION 
DOS MONTES 

EN PRADEIRAS. 
2 .. Tra.~.sformacián m•dia~te o .laboreo 

1. TRANSFORMACION POR LAaOREO . 

INTEGRAL 

Na transformacitjn por laboreo integral compre <;!_is .. 
poñer de maquinaria pesada, tractofts de cadeas con tre
ce e..o resto dos trebellos, pra facer.o·:arrincado e amorea
do ,do matorral. ou con maquinaria normal. tractores de 
rodas e os seus trebellos. Os pasos a seguir son os se

guintes: 
Desbrooe1consist~ na eliminación da matorreira por 
arrinq1,1e, amórea(lo e posterior queima cando se utiliza 
maquinaria ,pesada, ou por corte con motos~gadora ou 
barra acoplada ao tractor, acumulación e queima, ou 
transporte ·tora da finca pra fertilizar outras. Máis tarde, 
recúrrese dó alzado (labrado ou besado) do terreo coa in-

ELOI VILLADA LEGASPI 

coa abar.adora centrífuga.' mesturada a selT'ente con abo
no ou con area, .e cando se trata de superficies catiyl¡_, 
faise á man. Compre unha .distribución uniforme das dife·
rentes especies que compoñen a mestura. 

Máis tarde, dáselle un pase cun tolo p:. .. ado, dos "' ... .J 

esisten ti~ ·· ' t. ' diferf'r:t•1s, dende os escelentes e moi 
sofisticados de rodillos anacelados e i~~e¡.>endentes, has
tra os lisos ou os de hormigón ou os lixeiros e pouco efi
q:ices de madeira. En pequenas superficies, é moi intere
sar.te compactar o chan da leira coas rodas dq tractor, 
operación que dá uns resultados escalentes. 

A época de sementeira preferible é no outono. cando o 

Nersión das· eapi;is m.áis superficiais do chan. pases de 
.. sub~olador ou cultivaqor de gancho.s: gradando despois 
coa ·grade de discos, canto máis pe_sada e cantos máis 
discos teña a grade millar. Desp.ois de gradar, operªción 
que se pode repetir varias veces. ou combin~r este labor 
con outros coma fresado ou rotavator, deica conquerir 
Unha firme estructura do chan. COn pOUCOS torróns e CUll 
grau d~ meteo~ización dabondo da materia orgánica acu
gulada no chan. Durante esta operación, pódense facer 
aportes de enmendas calizas ou magnésicas ou inclusive 
orgánicas. e a localización dalgúns abonos que se mo'.ten 
·no chan con dificultada, como é 0

1 

fósforo. que se pode 
aplicar por medí.o de escorias (m~i · interesantes) ou su~ 
oerfosfatos. Logo pódese sementar directamente ou ben 
establecer cultivos intercalares .'de cerea is (trigo. can
teo, .. ) ray-grass westerwald ou rábanos xaponeses (Rap
hanus sutivus) . lstes derradeiros non tañen xeralmente 
ningún problema de nacencia, e pódense sementar du
rante a primaveira e o vran. producir.do unha apreciable 

alelopatía, non moi conocido pro rea.I, consiste na inhibi
ción da nacencia ou da medra dalgunhas prater.ses debi
do aos residuos tósicos deixados polas secrecións das 
raíces doutras plantas ; dase o caso concreto do trébol 
violeta, que parece ser que tén alelopatra consigo mes
mo, o que esplicar-ía a sua escasa persistencia) . Na Pasto
riza (Lugo), omfo se utiliza moito o rábano xaponés como 
cultivo intermedio. tense a impresión de que niveles idén
tic·os de abqnado e igual calidade do chan. as pradeiras 
son máis productivas nos primeiros anos cando siguen a 
un cultivo de crucíferas (nabos, rábanos. etc.) ca cando o 
cultivo ar.terior é o cer.teo ou o trigo. ' 

· grado de humedade é axeitado, ·ou en seco, cando se 
achega o mes do outono r.as comarcas interiores. En Ga
licia son frecuentes tamén as sementeiras na primaveira • 
pro niste caso deberán facerse cedo, en marzal ou abril. e 
nas comarcas frías ur. pouco máis tarde. · pro en xeral esta 
épocá é a menos ir.dicada. xa que logo vén a seca e a 
producción da pradeira é sempre menor. a parte de que a 
competer.cia das malas herbas tende a ser meirande. 

2. TRANSFORMACION CON MINIMO 
LABOREO: 

Consiste na implantación de pradeiras en lugares que. 
por pender.te escesiva. pouco espesor do chan. pedrego
sidade ou por insuficier.cias económicas. non se pode se
guir o proceso denantes esposto: 1Neste método utilizase 
fur.damentalmente a grade de discos ou o rotovator. 
aparte da queima ou retirado da matorreira. fácéndose 
logo o abonado, semer.teira e rolado, tendo cuidado en 
controlar despois a vexetación indesexable que poida . 
aparecer, por medio de cortas e pastoreo axeitado, ou 
soster.do gar.do nas parcelas traballadas deste xeito cun
ha alimentaciór, traguidá de fora da finca. 

Outra operación que hai que ter de canta é o 
despedregado. cando se atopan penas . de bon 
tamaño e a frol do chan. E un traballo moi costoso e ás 
veces difícilmente xustificable económicamente. 

PROSl_MA SEMA_ ... 

. car.tidade de forraxe verde (40.000 Kgs. I Há.) tanto no · 
vran coma no ir.verno, e tendo un efecto moi favorable 
sobor da estructura. do char. . así coma de eliminación dos 
_efe~tos de al~lopatías que puideran darse (o fenómeno_ da 

A seménteira1 faise no .millar dos casos con 
semer.tadora de pratenses, que co!oca a semente en re
gos á far.dura ideal (2 cms.) ao tempo que pode localizar 
ur.ha parte do abar.o perta da mesma. Outras veces 't1iise 3. TRANSFORMACION SIN LAaOREO 

DIOPTRl.AS 
INFORM.ATIV .AS 

Sr. D. GERARDo' GONZALEZ 
MARTIN 

Moi Sr. noso: 

manifestado eh asamblea, que se 
resume en que de aceptar o paro 
irnos. quedar con moi poucas ou 
nulas posibilidades de poder rea 
brir a empresa. que pra -o,s 'traba
ll adores Jsí;)be?. énos o máis im
portante. Ternos constancia pola 
prensa de ·que as nasas razóns 
son de dominio públ ico e bastante 
coherentes, polo t anto non lle 
atopamos á sua actitude outra es
plicación que a de tentar confun
dir e parcializar 6 problema tra
tando de reducilo a unha liorta de 

Na sua sección de CRONICAS 
DE LA EXPECTACION do día 10 
dos correntes, fai vostede referen
Ciá a toda unha serie d~ conflictos 
laborales que padecen, con máis 
ou menos virulencia, un bó núme-
ro de traballadores de Viqo· e co- centra les ou a actitudes empeci- . 
marca. entre os cales merecemos nadas. Como tamén é evidente 

0 honor de vernos reflexados os que nos últimos días parece arre-
traballadores de CORFI ESPAÑO- . ciar unha campaña . das forzas 
LA. reaccionarias pra desprestixiar o 

Prodúcenos unha qrande estra
neza que dende a sua actitude 
«expectatante», se permita Vd. o 
luxo de facer xuicios de valor so
bre a situación actual do naso 
conflicto e a nosa actitude como 
comité. prodúcenos estraneza que 
dempois de máis de 6 meses se 
pouse a sua «aquda visión analíti
ca» sobre nos. e prodúcenos am
pla estraneza porque manife,~ta 
Vde. non entendef as -causas .do 
noso obrar, nin o por q~é do noso 
rechazo actual á solució'n de pasar 
ao paro obreiro. Evidentemente, a 
honradez profesia:nal presupón ta
lar de·cousas das que se está en-

, terado, e nós xa le~amo~ dado á 
: pr_ensá as razóns da' n.osa neqativa . 
' e os traballadores tamén o. teñen 

noso conflicto. e como Vde. nun
ca abríu o peteiro pra falar da acti
tude da patronal ou das autorida
des todo ao lonqo destes meses, 
non é moi aventurado pensa r que 
dada a sua fonda tradición como 
artellad9r de campañas da dereita 
caciquil (UCD nas pasadas elec
cións xerales), esteña moi dispos
ta a sua persoa a render nova 
pleitesía ao capital. cobrada, na
turalmente. 

En fin. · noutro orden de cousas. 
cando fala do despeque de' 
«CONFECCIONES NIZA». falta 
vostede á verdade na ~ua afirma
ción, xa que o ano pasado, por es
tas datas, a carteira de pedidós da 
empresa superaba os 60 millóns. e 
a empresa falaba e preparaba un 
espedente de requlación de xor-

------

11ada de traballo aducindo malas 
perspectivas comerciales. entre· 
outras razóns; é pois, neste caso 
tamén ~ sua afirmación watuita e 
enqanosa. 

En resumen Sr. GONZALEZ 
MARTIN, que de. bon espectante 
tén ben pouco. recomendámoslle 
revisar as di:optrías. 

Atentamente. 

l' ()I () rnMITF DF EMPRESA DE CORF.I 

J. CARLOS ALONSO 
RODRIGUEZ 

S.S.: INSEGURID.ADE 
INSOCIAL 
Sra. Directora: 

Préqolle faqa pública ista carta'' 
que dirixo ó Periódico que voste
de diri~e. pola importancia e qra
vedade que tén o feíto que vou 
denuncrar. 

Eu són un trapallador da Cons
trucción da vila. de Verín e, polo 
t anto, asei:iurado á Sequridade 
Social (que eu anomearía lnsequ
ridade Insocial). Oa pasados dias, 
a miña nai, beneficiaria pola m

0

iña 
carfüla do Réxime da S.S., preci
sou a visita urxente dun médico, . 
xa .Que padece de principio de am
bolia nunha perna. e a resistencia 
Que tén flsicamente non é moi 
qrande, xa que tén 77 anos. Fun 
tw.s.c.ar o médi.c.o carresconden~e 
do Sequro. e pesie a que lle esJ . 
pliquei o qrave da ·custión, «NE
GO!-JSE A .ASISTILA» pedíndome 
que lla levara alí de todos os xei-

tos. En vista da sua neqativa . ti
ven .que recurrir .a un de paqo, a 
non .ser que quixera quedar sin 
nai . D~lí a 8 días, volveuselle 
complicar a cousa e tiven que vol
ver ·a facer o mesmo, recibindo 
.Qutravolta a mesma G001estación 
da banda do médico. Tiven que 
volver paqar non 'semente o mé
dico de paqo, senón as medicinas 
que lle recetaba, xa que o Sequro 

_ non mas quixo dar po.r ·receta, 
como «castiqo por non llevarlla á 
sua consulta» . 

O único Que pretendo con ista 
carta, é dar a conocer istes prq
blema. porque sei que máis dunha 
familia aseqµrada e beneficiaria 
da Sequridada Social se vai sentir 
identificada con il. xa Que estou 
plenamente sequro de que son eu 
un de t~ntos centos e milleiros de 
célsos dos que ·aconteqen en Gali
cia coa .. malchamada Sequridade 
Social. por levar ista unha politica 
sanitaria' contraria ós intreses das 
c"alses populares qaleqas, por ser 
iste S.S. unha plataforma de po
tenciación de Sanidade Privada, e 
un xeito máis de qarantizar a falta 
dá sanidade preventiva que preci -' 
samos en Galicia. Eu coido que 
namentras non haxa unha Sani
dade ó servicio das clases popula~ 
res qaleqas, namentras nori haxa 
unha Sahidade estatalizada a ni
vel qaleqo. istes problemas. 6 
iqoal que moitos outros relaciona
dos tamén coa ? .S .. non podare-

mos ter a nasa saúde realmente 
asequrada, ou polo menos. as me
didas de Seouridade estarán sem
pre 6 servicio de quen a adminis
tra (o Goberno Imperialista es
pañol) . Quixera Que, por medio 
dista carta . OS QaleQOS nos fora
fTlOS dando canta de que pr~cisa

mos unhos orQan.ismos propios 
non· somenfe na Sanidade, senón 
en ~odo tipo de OrQanismo Social. 
e que adernais. non nos van vir 
dados ni11 ~oa Autonomla nin con 
ninqunha «Junta GalleQa », nin 
tampouco cunha Constitución an· 
tipopular e antiQaleqa como a que 
nos van facer traqar no próximo 
Referéndum, unha Constitución 
que, concretamente a nivel de Se· 
nidade, 'está feíta de cara a poten· 
ciar e mantera Sanidade Privada, 
Por isto. penso que ternos Que 
abrir ben os ollos. e non «votar 
por votsr» . . senón ter unha~postu, 
ra ben clara diante distes feíto 
nue marcan a nosa Histo'ria: 
J. Jla miña parte, teño ben claro, 
qostarláme que. todos os que le 
ran ista carta compartiran a niiñ 
idea. que na Constitució_n espail.o 
la .ternos Qlfe votar os qaleQos u 
«NON» ben qrande. pra que 
díari conta -en Madrid que non te 
mos os olios pechados e' non no 
var meter qato por lebre. 

Espero ler ista carta pronto ns 
páxinas. do seu periódio 
.nacional-qaleqo. Atentament 
saúdalle un traballador de Ver! 
SEVERINO DE DIOS. Ver l 
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A. ARtE E OS XllTOS 

&A'N PATRICIO 
E ÓS CRUCEIROS 
IRLANDESES 

Nos fisterres célticos como 
Irlanda. Gales. Escocia. Bretaña 
e Galicia abondan os cruceiros; 
son a testimuña dun proceso 
histórico semellante: O meqali
tismo. a ·meta1urxia da· edade do 

b-ronce. o ·celtismo castrexo. a 
mmanrzac1on. e dende eiquí. to
dos ós reboces postqs pola cris
tianización e os distintos xeitos 
de colonización que os países 
do Occ;;idente Atlántico veñen 
sofrindo. A pesares 'da sua , in
fluencia. os ambientes culturais 
alleos non poideron coa sensibi· 
lidade·das nacións~ttt~M:"Cóll" 
metal'urxia o Atlántico xenerou 
unha fonda e importante econo
mía n·a·s épocas prehistóricas. A 
xeoqr~fía atlántica tamén influiu 
no home pra que iste tratara de 
acomodala ás suas necesida
des .. ,isto mesmo foi callando 
nos pobos emiqrados indoeuro
peos. que primdro polo 1000 
a.c . e dempois polo 500. che!=)a
ron pra se asentar nas l llas 
Británicas. ce ltas que dempois 
se espallarían deica Galicia . Is
tes aportes reforzaron o particu
larismo cultural do que aínda 
hoxe se !=)aban os pobos célti
cos. 

Eirín. na edade Media. estaba 
dividida en sete pequenos esta-

dos que. cando lle cadraba, fe
derábanse ao seu qosto coa au
toridade central de Tara ou de 
Castel. lste mesmo esprito ' foi 

unhá constante. herdanza da so
ciedade tribal· dos · castros. que 
como en Galicia , a pesares das 
reparticións administrativas im·
postas pala eirexa ou polo cen- . 
tralismo. aínda vive. 

O Santo nacional irlandés é o 
S. Patricio. mestizo. de pai 
román e nai de nacemento bre
tón. hastra que uns mariñeiros 
fuxiron con il e vendérono como 
escravo en Eirín. ~Disque xa de 
mozo escomenzou a ter visións 
celestiais . e que escoitando talar 
do S. Martiño de Tours. marcha 
outravolta pra Bretaña na sua 
busca; alí atopa a este milaqrei
ro santo. tocaio do húnqaro 
San Martiño Dumiense. que vai 
ser o RUe traia ' a Galicia as reli
quias do santo de Tours pra cu
rar ao filio do rei suevo Charria
'rico. a quen convirte ao cristia
nismo sobre o ano 550. 

Patricio. iniciado. voltou pra 
Irlanda na compaña, · dalqúns 
bretóns pra sementar o cristia
nismo na illa . Erqae torres circu
lares pra se defender. e monta 
os cenobios nos yellos luqare$ 
nos que aínda o paqanismo pan
teísta estaba vivo . As comun i
dades relixiosas poñían a sua 
qrande cruz chantada no chan. 

cecais recordando aos vellos 
moimentos do meqalítico. coa 
aspa como o símbolo sr'stiano. 
montado sobar dun aro circular. 
vello símbolo da aureola astral 
pra o mundo céltico . Patricio da-

andando a tetra 
NA CONSULTA' 
DO MENCIAEIRO 

Entre o Val de Ouiroqa e o 
Caurel hai unha zona que pode
mos chamar de transiciór.. As 
terras perden o verde bricio do 
val e comenzan a escurecer. Os -
montes son suaves. de formas 
redondeadas. Non ~eñ en a im
presionan~ wandeza da serrra . 

Nas encostas medra a vida. Nas 
abas dos montes conservánse 
vellos castiñeiros, Son as terras 
que están. máis ou menos. entre 
Fisteus e Vilarbacú ou a Cruz de 
Outeiro. Os ,habitantes desta 
bisbarra baixan con fre~uencia a 
Quiroqa. Pra eles. a cidade é 
Monforte de Lemas. 

Hai anos. ,;oido que foi no 
1964. acompañei a un amiqo. 
en Monforte. pra ver «traballarn 
a un menciñeiro. A muller do 

o idioma 
o XENERO DOS 
NOSOSNOMES 

O idioma é o espello no que se 
reflexa a historia do pobo que o 
fala . Cando unha nación non é.so
berana . cando un pobo non deci
de sobre os propios destinos. o 
sistema linqüístico q'ue usa esa 
comunidade deixa de ser compac-

. to. e .c..omenzan a ~parec;er nel 
formas deturbadas. vacilacións. 
cambios. en suma. na súa estruc
tura orixinal. Este fenómeno de 
erosión que afecta ao naso idio
ma. témolo que ver como produc
to da nasa dependencia e. neste 

,.?eotido. a recuperación total da 
nosa línqoa só será posible cando 
se normalice a nasa nación. can
do haxa. pos'jbilidades reáis e 
«executivas» de incidir sobre ela 
e mellorala . 

meu amiqo somentes talaba in
qlés. Na sá de aqarda .do men
ciñeiro trabamos conversación 
con un home de mediano altor. 
de olios qrises. moi ·vivos e es
presivos. vestido de pana e que 
fumaba tabaco de cuarterón 
nunha cachimba de uz. labrada 
a punta de navalla. O home an
daría polos seser.ta e cir.co 
anos. Estaba moi ben conserva
do. Díxonos que era de entre o 
Val de Quiroqa e o Caurel. Mais 
non poidemos averiquar o nome 
da súa parroquia . Moi cortes
mente perquntounos cal de nós 
estaba doente. 

- A señora . 
- ;E loqo qué lle pasa? 

- Pois deulle por falar dun 
xeito estrar. o e nor. hai quer. lle 
enter.da r.ada . 

A muller do meu amiqo per-
quntou alqo en inqlés. O paisa-

' no estivo moi atento e_ ouserva
dor e concluiu: 

- Dende loqo está b'en to
.liña. 

Contounos qué el nunca fara 
a yn médico. Sempre o curaron 
os menc iñeiros Primeiro a Mei
qa de T orbeo. loqo o Creqo dé 
Remesa r. E aqora este m~n
ciñeiro de Monforte. 

A primeira vez que foi consul 
tarse coa Meiqa de Tarbea aín
da non cumprira o servicio mil i
tar. Nor. se oodí;:i mover· dunha 
perna . Entón a nai preparou _ 
unha bo~ empanada pra aqasa-

llar á Meiga. O noso home iba 
acompañado dur.ha curmán . No 
cam iño decidiror. papar a em
pañada. E así o fixeron. O che
gar a Torbeo. a Meiga díxolle : 

-¡Nor. hai cor,sulta! ¡Que te 
consulte quer, che axüdou a co
mer a empanad a! 

· Hoxe ímonos fixar nun cambio culinos n.omes como O LEITE. O 
no qu.e é.particularmente visible a SAL, O LUME. O CAL. O COSTU-
penetración do sistema español ME (esp. «costumbre» : COSTU-
no naso propio sistema. Trátase MES GALEGOS sería o' correcto 
dun troco de xénero influido ·polo no retallo de xornal adxunto) . O 
xénero da palabra española co- LABOR. O SANGUE. O BERCE ou 
rrespondente. Xa X .ivl. Montero O ROLO (esp. «cuna»L O COU
Santalla se ocupara. no número O . . CE. O MEL. O FEL (esp. «hiel»). 
de A NOSA TERRA. de lembrar o O NARIZ. etc. 
xénero correcto dalqúns nomes 2º) Tamén son masculinos os 
do' naso idioma. Hoxe irnos insis- nomes das letras: o B. o C. etc. 
tir sobre este punto. recordando: 3°) Son. en troques, ·femeni~ 

1 º) Na r.osa lir.goa. son mas- nos nomes ·como A PONTE! A 

ría en con1.,es1on a perv1vencia 
do círculo solar celta. que mistu
ra coa cruz d<t nova relixi'ón cris
tiana . 

O xeito. de confiqurar os cru
ceiros irl;:indeses non vai .apare-

) . 
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sentar moitas variedades. O en
trelazo. o saqueado. servirá pra 
enmarcar o perímetro dos 
brazos nos que se representan. , 
tallada? na pedra. esceas bíbli- · 
cas. os apóstples. ou os mila
qros dos primeiros frades cr is
tianizadores. antre os que ta
mén estaba o San Columbán. 

· discípulo que levaría o cristia
nismo á Gran Bretaña. 

As tradicións celtas fúndense 
co nacente cristianismo. á sua 
vez tinxido de influencias orien-
tais . c~ptas. sirias. que se 
deixan ver nas cruces irlandesas 
do século IX e X : Muiredach 

. (Monasterboice). Moone Abey, 
Kells e Mac Lean. nas que os 
monxes copian vellos modelos 
en madei_ra inspi,rados á sua vez 
nos anterqos ¡:¡rabadas dos ma
nustrifos. -

A cruz irlandesa ca seu disco 
solar é alqo 

1

endexamais aban
donado polos ciudadanos de Ei
rín, que siquen a poñer nos 
camposantos ou nos ·luq;;ires 

. nos que se merez recordar alqo 
importante ita acpntecido. a alta 
cruz de qranito. cruceiro que é 
sinal da sensibil idade dunha na" 
ciól) neqada. 

l.rlanda se1'1pre será pra os 
qal.eqos a irmá maior que xa os 
nasos precursores adivinaron: 
« . Erquete Galicia e anc;la. como 
en Irlanda, como en Irlanda» . 

M. HORTAS VILANOVA 

Deulle dez pesos -ó amiqo da 
Meiqa . ~or fin a Meqia consul
touno: 

- Tés que dar unhas freqas. 
na perna cor. . manteiqa de cule
brón. cocida ' nunha berza rubia : 
A manteiqa de culebrón pódela 
atapar na feira de 'Monforte. 
Véndea un home de Fe~reira- de 

Pantón . 

O ha.me· a·sí o fixo. A perr.a 
non lle volveu doer na vida. 

Outra vez. ser.do xa home, 
caeu dur. carro e partiu o es
piñazo. Tivéror.o que levar. dei 
tado sobar dun xergór. r.ur. ca
rro. a Remesar. O Crego de Re
mesar. mar,douno tirar r.9 chao, 
cú ar riba . dispensar.do ou 
poñerse. como dicen os finos 
«de cúbito supir.o» . O Crego de 
Remesar pegou ur. brinco e sal
toulle ó r.oso home sabor ·das 

costas. O espiñazo quedoulle 
como un buxo e na vida se vol
veu a doer di l. 

Aqora. seqún nos contou. 
precisaba novamente do men
ciñe iro pra que lle recetara un
has herbiñas pois xa non podía 
usar do matrimonio de xeito 
competente . O contar . esto 
poñía unha sorrisa entre tristeira 
e picaresca . 

Non poidemos percudar si o 
menciñeiro lle acertou ou non. 
Nós desexamos que lle acertara. 

Lembro aínda hoxe con moi
ta fidelidade o rostro daquel hÓ
·me. O seu carpo tiña a forteza 
dun castiñ~iro de Fisteus. O seu 
rostro era motiro. A mesma cór 
da terra que hai entre o Val de 
Ouiroga e o Caurel. 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

DOR . A COR. A FERRUXE (esp . 
«hollín») e outros. como moitos 
nomes de arbres (lerribremos que 
é f~menino o propio nome: A AR
BRE) : A CERDEIRA. que dá as 
cereixas. A MACEI RA . que dá as 
_mazáns. A NOGUEIRA (ou «no
ceira »). que dá as naces. A .FI-· 
GUEIRA. _que dá os fiqos. etc. 

4°) Lembremos que. no nO$O 
idioma . ten distinción xeriérica o 
numeral 2 : así . decimos DOUS 
NENOS pero DUAS NENAS . 
DOUS LABORES mais DUAS 
PONTES . E tamén qué non é. co
rrecto poñerlles o O masculino a 
palabras que comenzan por acen
tuado (ao estilo español «el arte». 
«el alma» .. } Q correcto .é A AR 
TE . A AUGA. A ALMA. A AULA 
A ACTA. A AGUIA.: Finalmente. 

lembrarmos que a maioría dos ne
mes rema.tados en -axe son fen:ie
ninos: A FRIAX.E. A CARRAXE. A 
PAISAXE . A MENSAXE. A ORl
XE Esceptúanse. porén. TRAXE e 
PERSONAXE. que sor. masculi
nos. Hai alqún

1

s. como VIAXE. que 
vacilan entre o masculino e o fe
menino. 

Unha última observación: nó
tese como, nalqúns casos ,. a dife
rencia na m.arca do xénero (a -o) 
conleva unha diferencia semánti
ca; é o caso de «campo>¡ frente a 
«campa» (campo máis qrande). 
de «pozo» frente a «p.oza» . 
«aqro» frente a «aqra» . c<leiro» 
.frente a «leira». «caseto» frente a 
. «caseta» . etc .. casos nos-que o 
femenino indica aumento de ta
maño con relació~ ao femenino . 
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LIBROS 
·, ccO POEMA DO PAIS· 

·Q .UE TEN FAME>> E 
·AS TRADUCIONS AO 
GALEGO / 

Beii.do poema .( 1) ,cuia tradu- , 
ción s6 caberfa , xulqar á vista do 
texto orixinal. Q·ue supoñemos 
francés: falta. inexplicabelmente. 
esta_refer_ericia e má'is a do-título 
e'n orii:ce; · descuidouse a orcto~ra-
f!a.. habendo erratas a , mareas. 
particularment.e- no tocante á 
acentuación. 

Respecto d_a edidón, compre 
decir que a sua carestía non está 
xu$tificáda por un exceso de folla~ 

.de «recheo» -publk:_ 
· ·:etc.-"7, que se aproximan á t'~rcei~ 

ra parte ( !) dun libro de. 92 páxi
nas teóricas. ¿Por qúé xa non se 
incluíron nesta edición eses (<poe
mas de amo~» do mésmo Keineq. 
que a propria .~ditorial promete · 
«ofre~er prosirnamen,te~» , , 

Aqás disto. - élles. louvábel o 
acrec~ntar o cativo número de 

. obras -publicadas. qu,e- i-nédita.s 
as IÍaberá a mancheas. :.- t:radu 
c.idas á nosa linqua; pois compre 
.mostrar · a todos-os -qalej.:los a no
sibilidade ·de nos achegar, en 
galego. ás

1

creaclóns literarias de -· 
todos bs pobos do ' mundo-., 

(Ca~() diferente é o da!? tradu
cións do qaleqo a#outros idiomas. 

. 'particularmente ' ªº _castelán. que 
tamén as hai e:son de moita utili- ' 
dade para os demais nos coñece
ren e deprender a .nos valorar 
como corresponde). Con ambas 
as duas causas non se fai senón 
contribuir ás relacións humanas. 
, Co pretexto, de «0 poema ·do 

país que ten fame». dámoslles 
unha relaci8n · _:_non exaustiva, 
por suposto (2). e sen xulqarmos· 
unha vez máis as calidades- das 
obras doutras lir.iquas traducidas 
ao naso idioma nos últimos, e non 
tan últimos anos. Fixemos unha• 
clasificación por xéneros. con 
todo o discutíbeles que est~s ~n
casilla,mentos son. sen que, por 
iso mesmo. respondamos da sua 
cientificidad~. Quizais fora 'mellar 
facela atendendo á linqua de orixe _ 
ou ás épocas literaria.s. Pero dado 

' _que é a título simplesmente indi-
cativo . . vei-:vai: ' -
TEÁTRO 
' «Antíqona». de S.ófocleS. - por 

F. Martínez Marzoa (Castre-
1 s 76) 

•• ,!, 

«A comedi cf da oliña». d~ -f>lau-
to . . por A/ lqlesia.~ Alv~riño 

' (Galax la. q2. esqotado) . 
ÚMacbeth» ~ de...W. Shakespea
, re. por F. Pérez-e~rreiro (Ga-·· 
laxia, 12). -, ' 

«0 mencifleiro .::-á forza». de" 
Moliére. por x'osé M. Carballo , 
(Gastrelos. 72). , · 

«Dous qrama~ . populares: Ca
tuxa. de H oulihan e O país da 

, saudade» . de W. 'Yéats, por 
· -Plácido R. Castro e osi rmáns 

Vilar ,'Ponte' (Castrelos, 77). ·· 
«Morte na _ catedral». de T.S. ·
. Eliot, por lsidaro Millán ·(~a-

laxia. 73) . ~, 

«0 carteir:o do rei. Malini».' de 
Rabind.ranaz T¡:iqore. por X. 
Cüns. Lousa (O - Castr~. 76). 

POESIA 

,-

«Escolma. de poetas líticos qre
qos e' lati~o~ vol!os en lin

. quaxe qaleqo», P.or A_. Gómez· 
· Ledo (·CSIC, 72). ·· 
<;As. xeórxi~as)), de Virxilio.'poi 
A. Gómez Ledo. (ln,st. 'P. -Sar
miento. 64). · 

«Versos -de al leas" terras e de 
tempos idos». de clásico? 
qreco-romanos e de moder~ 
ños. ·Por Ramón · Cabanillas 
(Bibliófil~s Gafleqos. 55). · 

'«Cancioeiro da poesía~ céltiqa». 
... de J ~ Pokornv. por C. Fernán

dez de la Véqa· e : Ra~ón 
Piñeiro · (Bibliófilp_s Ga.lleqos. 
52). - - . 

«Poesía inqlesa e francesa ver
tida ao !=Ía'leqo», por ca·stro. 
Tobío e D. Gurriarán (Bs. As. 
49. distr. ·· ~alaxia). 

«Un poema· en dez ana<;;os», 
de .Jordi Doméfleci:h . . por ' Basi
lio Losada (O Cástro, f4). 

«39 poemas de Ni:colás Gui
llén». pÓr )(osé Neira Vilas (O · 
Castro, 77). ' · 

NARFfA'.'"IVA · · pérY.' p(;>r Carlos Casares (Ga -
«A llíada» .. · de H.or.'.iero. -por · ~ laxia. 72). . 

Evaristo Gon~ález (Castrelos. «A familia de Pascua l Duarte» . 
de C.J, Cela. por V. Ris.co (Ga-77). 

«Dous capítulos do Quixote». laxia. 62 es!'.:i.l - _ 
de Cervantes. (tomo 11 : 25 e Varios co ñtos para nenos: · 

:' 26). ·por Leandro Carré (Aca- e alqunhá obra teatral ídem,. 
demia Gale!=Ja, 75). - :(Galaxia(,.. _ 

«Sa.ncho na ínsua Barataria» . HISTORIA .• 
(o. Quixote. tomo 11. ca'Ps:.-45.-' POLITICA. 
4 7. 49. 51. 53 )', por Lust(es. DEREITO , 

Roca e González (Castrelos: «Manifesto _comunista)>. de . 
77). Marx e Enqels. por Xoán de 

«0 soño das caliveras». de F. Andeim. -
· Quevedo. ·por X.M. Alvarez «Manifesto comüni~ta>>. ·íd: por. 

Blázql.Jez (Castrelos. 68). · ·Isaac Alonso Estravís (Akal. 
~<0, princiµi:ño». de A. St. Éxu- 76). · 

«Declaración universal dos de
-reitos do home)> (tetralinqüe) 
(O_ Facho. 68. esqotado). 

1 
«Declaración universal dos de
reitos do home» (Sept. 68). 

;<Declaración dos ' dereifüs do 
,neno» (Celta. 73). 

.«Os dereilos dos pobos: De
claración universal dos derei
tos do's pobos. Declaración 
universal dos dereitos do ho
me, Decl.aración dos dereitos 
do neno» . (Escola Aberta . 
78). 

«As c~rtas de Galicia de De
vos». por X. Ramón e F. Oxea 

_..f,' ' 

- ('Gala~ia. ·68-). ·. . ~ . , 
«·0 problem~ 'político de G·á

liza ;>.de V. Risco, p'c,,r, l. Alon
-so ~stravís (Sept. 76). -..... 

. «Grandeza e, deca.dén~ia ·"do 
Reinó de· Galicia». de E'. 
Gónzálei ~Lóp.ez. 'por 'F. , 
Fer.nándet c;iel,' Ri~qo (9a láxia. 
78)· . 1 

«Ensaio enco(do probl~ma -na- : 
·cional qaleqo»,. de Sántia~.o 

·, Alvarez (Akal. .76). " 
I 

VARIA 

«Saqra Bibl·ia, en qaleqÓ: Pen
tateuco». por M. Casado, Nieto 
(Bibliófilos Galleqos. 75). 

«Libro de Xob. O Eclesiastés. a 
Cántiqa da's cántiqas». por M. 
Casado Nieto (Distr. Ga~axia'. 
68) . ' 

«Novo Testamento» . . por M. -
Casado Nieto .(Saturno. 74). ' 

«0 nqvo Testamento». pbr A. 
G,ómez LE;ldO (Bibliófilqsi 
Galleqos. 74). 

«Os Salmos», por 1. Alonso 
·Es.travís (Sept.) · · . 

«-A p a 1 a b r a d e D. e Lf s : 
Evanxelios», por X. Morente e 
M . Espiña (Sept. 65) . 

Varias obras litúrxicas e 
relixiosas menores. 

«.Problemas humáns» , de E. 
Spran!=Jer, por D . García 
Sa.bell (Galaxia, 66). 

«Da esencia da verdade», de 
M . Heideqqer. por C . 
F e r n á n d e z d e 1 a· V e q a 
(Galaxia. 56 . esqotado) . 

«Astérix» (8 tomos de cómic 
francés). por Blanco Amor(?) 
(Arenas, 76-78) . 

(Fonte: «Catáloqo Xeral do 
Libro Galeqo». Min. Cultura. e 
datos particu1ares. Do antedito 
Catáloqo compre suliñar a sua 
utilidade, se ben lle pediriamos un 
maior espallamento, pols non· 
cheqa -a calquera , e máis que para 
a· próxi_ma edición teña en conta o 
cúmulo de qbras qaleqas edit~das 
durante · a D itadura fora do 
Estado. particularmente en Bos 
Aires -e Montevideu: do contrar io 
sempre será L1nha aportación 
coxa). · 

11 ). Edicións do Rue iro (77) . do 
bretOn Paol KeineQ (Fiste
rre, 1944), tradución de En
rique HarQuindey Banet. 

(2) A revista «Grial » ten inclui
do feixes de traducións non 
citadas neste traballiño. 

X.M. MONTERROSO 
DEVESA 

- - -
~ . . ~ - ' - ' 

axenda 
. ' -
LIBROS · . , 

· Emiliano Picouto 

SILVANIA 

lla r\·a ck Ca ro111e · 

Silvania de Emiliario Picouto. 
Traxedia sacada ab mercado pola · 
editorial -de creación recén «Barca 
de Caronte»'. Ao remate apar~ce un 

·1 a.punte musical de cij·ra á represen
tación da obra. 94 páxinas e máis 

· \,mha folliña de fé de erratas. 200 f' -Rtas. _ · 

. ' 

1 ARTE ·_. 

Vlrxlllo1 rneos e .t.áboas na 

Galería Torq ues de SantiaQo.deíca o 
·Ha 8 de nada l. (de 7 a 1 O - lab.- e 
de ..12 a 1 -fest.-'--l 

, ~ 

( 

CINE ' · 

La ·Dentelliere (Suiza, 197.7) 
de 'cia.ude Goretta. ·con lsabelle ' 
H u'ppert. Yves Beneyton, ·Florence 
GiorQetti Báseadd na novela .. hor:nó
nima de Pascal Lainé. «La Dente-

. llierirn é-a historia ' «dun príncipe e 
da sua súbdita, a dun intelectual e 
uh ha éncaixeira. a imposibilidade de 
comun icación. entre quen proceda 
da burquesía e qu9n procede 'do 
proletariadc))), 'é a imposjbi lidade de 
oo:rn, u~ícac ió~ ·ent re os bandos be'.. , 
l ix e-rantes na' loita de clases. No 
Cine Valle-1 nclán da Ca.ruña. 

MUSICA 

Pra os rapaces de Béla 
B-artok. Piano . . Dezso Ranki. 1 nter" . 
pretación 8.5. Grabación., 9. Interés 
do álbum, altís!mo. maiormente·pra 

/ os educadores. Telefunken-Decca 
·6 35338-1· I 2. Precio de oferta. 
900 ptas. 

"" Vi-va Galicia. 
Moviepláy ' 170B97 / 6. 

1 , ~ • ' .. 

Va~.i~s. 

Un Dew~rzh ' Barzh 
Ger.Alan Stivell. CFE -Guimbarda. 
BS-32126 : 

ACTOS ~ 

Galicia na Edade Mo
derna conferencia a carQo do 
profesor don ~rancisco . Carb~ilo . 
dentro dun ciclo que. co título , dé 
C<Historia de Galicia». orQaniza a 
Asociación Amiqos da ~ultura de' 
Pon'tev.ecjra. No Salón da Caixa Ru- · 
ra l á.s 8 da tar'de. xoves. 7 de n~da l. 

o qalego: na época d a 
R~pú.blica e o galego 
hoxé. Conferencia ·a carqo do 
pÍofesor don Ricardo Carballo Cale-
~º· da Univer¿idade de ·Santiaqo . 

' Dentro do ' Cu
0

rso ,, ·sobor da _Pro-
blemáti.ca das linqua·s sin ner'ma~ 

!izar, situaciór:i do QaleqÓ e alternati: 
- vas. Ór¡:¡'anizado pola · fosociación : 

' Sotio-Peda~ó~it:a · _Gale~a . . Na fa 
~ ultf)d e de _E_c::onóm:ica~. o· 2 d~ ria
ªª'' 1ás., 11.30 da ma~á. ' 
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GUIEIRO 

O RECUMCHO 
DO LAMBON 

Castañas e castañeiros 
en Galicia 

BERZA BRANCA 
CON CASTAÑAS 

Pas·ado a San Martiño, e 
cando xa as castañas mHlo
res deixaron de «p+ngar», as 
calleitas co angazo, é o tem
po millar -de facer un dos 
pratos no que coinciden dous 
productos do campo, as ber
zas con castañas, e digo nes
te tempo porque despois de 
Xaneiro , a berza branca, que 
é a m ~llor e máis agradecida 
como di o refrán: «despóis 
de Xaneiro, a berza sabe a 
carneiro », referíndose ó en
correadas que estarán pró 
próusimo ano novo. 

Coll·erase unha berza en
xebre e fremosa, e as follas 
cócense nunha tixola de ba
rro con auga e sal durante 
vinte minutos mais ou me
nos , ó cabo dos cales escu
rri rase ben e cortaranse, 
con moito amor, en anaqui
ños pequenos, que se poñ& 
rán na mesma tarteira xunto 
coas castañas. tamén enxe
bres e fermosas , ben limpas 
e cortadas pola mitade. 

Aparte, tarase un rustido 
con viña bra·nco galega, cun
ha pinga de vinagre, allo, e 

mante·iga de parco ou aceite 
asegün s·e prefi.ra. 

B·otáseU.e este rustido por 
enriba das castañas coa ber
za, e táp·as·e he·rméHcamente 
cun papel de estraza e ca 
testo. 

Ponse á beiriña do lume e 
déixas·e ·estofar pouco e pou
co; nos estofados o tempo 
é impr·escindible, polo que é 
unha cociña de outros tem
pos; convén voltar de novo 
a ela de vez en cando, ó 
menos para recuperar o sen
tido do paladar despo·is de 
semás de comer tanta «sopa 
en cubitos» e «perritos ca
lientes» ou cheirentas «ham
burguesas» de carnes de 
desfeita. 

As castañas, en Galicia , 
cuberta de carballefras e 
soutos, er.an ant·es producto 
no campo moi abondante, e 
tamén de sana internacional, 
téñase en conta que os fran
ceses facían o sonado turrón 
ugl·acé» éon castañas galegas 
e polo tanto os métodos . de 
preparalas eran moitos: se-

. cábanse sabor da garmall·eka 

nun enreixado de ·listóns de 
madeira, cocíans·e con fabas 
novas ou con chouriio, , fa_ 
cendo un do.s .platos máis 
gastosos da , nasa gastrono
m fa, mondadas e secas botá
banselle ós rapaces que . vi
ñan cantar o maio, asábanse 
nos magostos de amigos por 
es'l'e tempo, ... e dáhase·lle 6s 
parcos, -dahí lle vén a fa
ma ós xamóns de Villalba-, 
porque dis·qu,e lle criaban 
máis freba que grasa. 

Coa chegada da pataca, a 
castaña vluse desplazada na 
importancia aÚmenticia, pois 
antes viña sern;fo a fonte de 
hidratos de carbono na nasa 
gastronomía, pero aínda moi
tos recordarán o pote de fe
rro ou de barro á beira do 
1lume, onde quedaban as cas
ñas coC'idas cunha ramiña de 
néveda, para camelas como 
o ccpan da deshora» cando 
s·e cheg.aba a casa: lago veu 
a tinta; logo ICONA, lago o 
lume... hoxendía a castaña, 
non ·só xa non é abondante, 
s·enón que cada día máis ra
ra e cara. 

CRUCIGRAMA 
DARlO XOHAN CABANA . 

3 4 5 6 7 

2 
3 
4 
s 
6 
7. ·I o 
8 T A D A 
9 () 

" 1 o 
10 A () G 

HORIZONTAIS: 

1.-Suoir. O quie debemos dicir o día 6 de Nada!. 
2.- Enc0il1erimr. P·erla dunha f.roH:a. 3.---ilabazada. Re
foxiÓ. 4.- Nudosidades da made·i.ra. Cons·onantes. de 
«·remoce". Demostrativo. 5.- Da comarca do ·Eume. 
6.~5mpezou. 7.- Moirar. Bola dun rns.ar-io. Letras de 
«niño». 8.-Tesa, ·estirada. Tole·ada. 9.- Deterlores. 
Vagar. 10.- C'ontracción. Contracción. 

VERTICAIS: 

1.- Vísoéra. Termo de comparanza. 2.---;Labran. 
Observo. 3.---;Parte do 1estómago das aves. Demos
trativo. 4.-;A·rbustos que dan rosas. 5.-Número. 
6.- lgrexa pequena. 7.---<P1ersonaxe Iexendario do 
Grave. 8.-Ao rnvés, ohar·eta, moxena. 9.-Río ga_ 
l·ego. 10.- Suposto. 11.-F·emias que teñen tillos. Ao 
mvés, cadra, axeitase. 12.--1Partido ·es·gañolista de 
antes da guerra. Desamor. 13.-Nav.e. Cqntracción. 

SQLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 39: 

HORIZONTAi$: 1.---;0HA. RllN. ZOA. 2.-1.ACER. 

ACODE. 3.-AWA. B. APON. 4.-'.AA. SUrM. OE. 

5.- ZR MUXJ:R. BO. 6.--E. COMAHOS. C. 7.-A'R. 

S01iHI. XO. 8._.:AE NOA. OIE. 9.-0UXO. S. ATAC. 

10.---;00U'RT. COIHA. 11.--'UAM. AÑ1A. 1S1AN . 
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ANUNCIOS 
DE B"LQE. 

CARTAS 

Búscase colección com· 
pleta de ciA Voz do Pobo .. 
e "Terra e Tempo• pra fa
cer estudio encol do mar. 
xismo en Galicfa. Apdo. 12 
Pontevedra. 

~úscas•e pian.o antiguo, 
coor cao'ba en boas oondi· 
cións de uso. Apdo; 12 de 
Pomevedra. Tél.f. 858538. 

Ando a conque·rir 'as datas 
de todas as festas e roma
~es da nasa Gali'Cia. Axu
dádeme. Xosé R. García. 
Fermíndez Latorre, 44, bai· 
l(O, A Coruña. 

Oui1xera recibir ·información 
de "Rardioafi.cionados». De
se·xo construi 1r un1ha emiso- / 
ra -e non s.ei dos «permi
sos» admirnistrativos. Oue
ro saber tamén s·e se pre
cisa ·arlgurnha p1reparación 
dete1rminada. (.eu sóh mes
tre industrfal 1e·l1ectrónico). 
Xosé Ramón Rodríguez fe.r· 
náll!de·z. ·Penaxubei1ra, Ru-

. bián de Cima. Lugo. 

MOi, MOi l.AMBON 

Sra. dir1ectora' de A NOSA 
rERHA: 

Quera contar urn caso que 
me pasou, .e como tén rnoito 
que ver coas causas de co
mer, coido que térn s1eu ·lugar 
no agudo e galego espacio 
do ~<Becundho do 1lambón». 

O caso pasou no •lugar de 
Coi:ro, a parroquia máis im
portante de Cangas de Mo
rrazo; Coiro é un ·lugar so
nado porque nos S·eus lindes 
está a rprraia de Rodefra, po
pularrmernte chamada "º are
eiro», .tamén- ten sona ipolas 
historias de arn~iguas bruxas 
cdmo CataMna da Eir·exa ou 
María Soliña, que eu pein.so 
que drehe ser máis be1n Marh 
Soliño, pois no Morrazo é 
moi abundante iste aperllido; 
é conocido ·Coiro tamén pola 
su'a ben :situada eirexa, que 
é un punto de pef.e·rnncia 
p·rós mariñeiros que anaan 
na .ría de Vi·go, e pósee urnha 
estrarna c1ampá •que 1esconxu
ra os lustres ie as 1 tronadas , 
e a que v·eñen ar:rabuñar as 
bruxas na inoite de San Xoan; 
pro variamos ó caso que tén 

que ver e-o xantar, i é que 
hai un ·días fo¡ marta :nunhas 
veigas .por un'ihos v·eciñ-os un 
teixugo ou :tourón, noutms 
sfüos .de Galicia chamado 
«porco teixo»., e doecidi·ron 
preprara+o pra c·ear; eu fon 
oonvi·dado á dita ciea; ó pri
me·irn dábame un pouco de 
reparo meterU.e o dente a un 
animal que ·eu 1nin s•ique·r sos
peiitaba que fos1e comestibl1e, 
máiis, as·egúrn me enterei na 
conve1rsa que s·e l·evou na 
oea, cuase todos os animais 
deben s-er comestibl·es, pois 
hastra se falou alí do ben 
que saben os ·es-piñentos .ouri· 
zocadhos ¿como se fa.rá io 

s·eu aduMo? 

O que sí comprobe·i é que 
o bori ·do tei 1xugo é dun s·abor 
esrquisiito, sabor que, e-amo 
en tódal1as comidas, depende 
moito do art·e da coC'iñeira, 
que niste caso, a s·eñora Fe
lisa, soupo cumpr¡r. ben. 

Primeiro timus·elle a capa 
de grasa ou fardo que niste 
tempo comenza a coller o 
animal. supoño ·eu rque pra 
se delf.ende1r ·do frío -do inver
no, dispoi's hai que telo dous 
dí.as ó serárn da noite ou me
tefo nunlha neveira prn que 

He pase o sabor a bravío, 
esfolalo ·erff. ariacos p.eque.no.3 
e cargalo ·de lourniro e se
guir o pr:ocedemento de co
ciñar o .cabrito, ben guisaqo 
ou .as·ado ó gusto do con.Ju
midor; o resultado, qu·endo 
lector, é delic·ios·o. 

Como al·gún dos comensa. 
les aírnda poñfamos r·eparos 
ó manx.ar, un da mesa, · por 
S·e ·ri·r re meternos máis- es
crúpulos, contou oasos como 

- o daquN convite a papar un
ha caldeirada ·de lebre, que 
.resultou s.er gato, 'e .pra que 
non houbes-e dúbida, presen
tárnn1lle ó ·retnat·e as cabezas 
e as pe_Hcas dos «miaus»; 
norn se debe di·stirnguk moito 

-l:.H'l1ha . cous·a da outra, po·is, 
dahí vén o dita de «meter 
gato por lebre»; xa · foi de 
rnáis cando outro 'dos comen
sais contou a porffa que hou
bera pra ver quen comía, 
·entre duas rabanadas de pan, 
¡un rato vivo!, e s·eica hou
bo quen cumplíu a aposta e 
comenzou a trioncar .ó rato po
lo -rabo, entlie os berros arri
piantes do anirnaliño .. . 

Non sei se :ist-0 sería c·erto, 
a mírn pariesme que contaban· 
istes casos pra ver s1e nos 
anoxaba a .comi·da e !les .to-

caba máis rac1on de teixugo 
proa Hés; era coma aquil mo
¡!'.Ote, que e.ando facíamos os 
-rapaoes do ·lug9r un «magos. 
te» e estaban ·Xa as castañas 
asadas, preparadiñas pra co
mer ohegaba o tal «Turulo», 
qure así ne dhamábamos, e 
botaba por riba do ·umagos
to» unha terrible mocada 
(con perdón da, cara dos 
foctor.es) ·duos mocos verdes 
que tiña. Entre as nos·as pro
t1estas. o caso é que ninguén 
pr:obaba as ·castañas regadas 
daquí1l x·eito, xa só as comía 
o Turulü. 

Se cadra falamos- eiquí de 
cousas moi grimosas, mais 
·eu vexo que ihai comidas que 
noutras terras son aprecia
das ·e aquí dan rt.ln p'ouco de 
reparo, poño por caso os ca
rarcol·es ou zancas de rán tan 
apreciados en CasNlla ou o 
polbo, anoxado ·en Andalucía 
e de tanta tradición rentre 
nós; o aprecio ou noxo por 
urnha comida deb:e depender 
1en c·erto xeito da cultura de 
cada pobo ·e nós ternos a 
nasa. 

C. QUEIMAÑO 

Coi·ro-Cangas 



. . . 

. O MEIOi•iHTE }~· ~ -) OJPODiRESt1UBl/COSGARAHTI· 
. SERA AXEITADO · ~,~r . ZAJI E PROTEXEJIA DEFEHSA DA 

AO DESEHROLO . MODua/YIDADE D4CORDOtDAI 
·oA PSftOA EllXlllCIAS DA ECOllOMIA E A 

PLA/t/F-ICAC' 

. · _ , ToDOS TER/JI/ DEREITO A . 
. , UHH/i'YIYIEHDAlJIGHA''_ 

. , ... •••• •••• 

r • 

11. '. ·"-·, 

' ' 
., 1 


	ANT 19781201-0040-0001
	ANT 19781201-0040-0002
	ANT 19781201-0040-0003
	ANT 19781201-0040-0004
	ANT 19781201-0040-0005
	ANT 19781201-0040-0006
	ANT 19781201-0040-0007
	ANT 19781201-0040-0008
	ANT 19781201-0040-0009
	ANT 19781201-0040-0010
	ANT 19781201-0040-0011
	ANT 19781201-0040-0012
	ANT 19781201-0040-0013
	ANT 19781201-0040-0014
	ANT 19781201-0040-0015
	ANT 19781201-0040-0016
	ANT 19781201-0040-0017
	ANT 19781201-0040-0018
	ANT 19781201-0040-0019
	ANT 19781201-0040-0020

