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VOLVIN 

Agori que xa teñe'n Cons
tJrución que a~ apoia, os es
p&nt~·Jlos do oaipi.t~:J monopo
lista vol:ven á cargia coa te
tr.i·cia A:ut0pi sta :· O '«presiden
te" do Nnglc¡id'o má'is impor
t•nt~ que-man·t~ron, a " As'O-

. ., 
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y oientiffco,, é o do ·!'.:ol,ectivo d-o & mun do nestes • días. 
de Ga:Jici:a do «Col·egio de In- "La V-02 de Galicia » do día 
geni'eres de Carninas, Gana- 13 rec'Oll1e informacións siq-
1J:es y Pui¡¡rtos», que, cómo n jlfí'cativas: «Sahgri1e•ritos · y . 
non, «se manifestaban t,ota·I- feroce9 ,díoques se' han pro
mente a fovor de ~ la Auto-. ducido · entre sO'l ivi·antados 
pistapisrta;· después ·de estu- m ani·festan1'es antigub~-rn~-

. di ar ·otras al·ternativas . ·pre- · mentales y t ropas .de·I ~JB·rc1 -
seni5"ad as ». Emp tíeba, . pra de-', to imperial y de la genda1·
mostrar· a " ad hesión popular " ~ mería en la anfigua 'capital 
8 Autop1.st a, enéues.t a, :.feitas perna .de lspa~~n., mi e·ntr:~·s 
cómo non, a conta <;Ja c-onc.e- que- la• abstenre1on a1l tr·aba¡o 

f iouaria, e .r-epitie ·:o t.eil'l1a :de ·por partes de la's masa obre-
/' que ~aí prÜtpprcionar s ~i s mil ., ras.·,··.. Esta manif.esta'Ción 
' · oostos , de tdiballo-. · coinciíd íia c-on otra . e·n • Tehe'-

' . ir:i-ac ión G,1 ll e;g11 de,· ;arn i óo~ de 
"il Aut'Olpi~:t:a~. rep)~e en la · 
.r'i/,oz •, de... G!alicia ~ · d;o . 12, as .' 
v~llias hisforí.as esta · vez t JF1-
t¡¡uidas- ~a demarge>x~i ,a f1Ue a_ !lQ- , 
va desvergünza post-consti'tl'.l
cional penínite , e promoc·iona ' 
Crea unh'a suposta e despro", 
pioroionadia división _entre ' 
partidarios da Autopi$·ta (Ur.i 
88,12 do tota11, eledpirál , di 
·• l), 1 os dettracror'es, unh¡:¡ 
"ínfima, ipern a1l1borotadora· mi
norí~·. apoiada por 1CIES d~ 
Pontewieidra, «&ntidad que no 
ectua de forma alitrU'ista" e 
por un informe «.partidist~ y 
p,oc, o <1bj-eti\/IO,. .do Col~xio 
Ofici,al,. de Arq4jt~~~ d• G•
liei• -' '· Manifeata · qu.e ó utu
df g ·_· ~i. «olbJetlvo, ·~ tolv•nte 
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rán caculada erí unos do·s" rni -
1 ,_ • llones .de .. personas.. .... La 
Pero ' este deHraote . «:eaha~ ' g¡p_osición insi·te e·q que l·<:t 

llero» non',di nada dos' 00~·' 1 , úni·ca s·olución pos'i'ble ,es l:!!l 
trOi<>ti' qu9 prá vida','de.:tcdos · renuncia del empéra:dor ».· E 
os días dos galega$ 'val"';su• · en oontraipositi ón, os t Hul é!-
poñer ~ Autopista; ,e ·q.ue,, van res da crónica «Ante l a ~ fal
pr.ovo.car que emigren :. fl;!áis t;a de otra alte rnativa,.-' .los ' 
de · seis mil. Este' se~o;,;.<d~ EE. UU . tratarán . por todos 
cu1o· attruiana nos 'p•e,1m1t1- los medi·os d!e manten~r ' .<íA l 
mos, c·orno ' pou~, :"·dt1biclar, Shii en ,et poder. · 
11tiliH Ólit ·datos qu~ q~1er, 
descalifica o que non _U~ con
vén e .péinnít.ese pofier .. en tea 
de xuiloio á horiestid&de . o 
obxetividacle tfa xénte , ¿Será 

, posibl• cabeza ou ·~ra mái~ 
dura?. E a p.mtooum_!\ cont1-, 
nue. 

SINCERID!,lllE 
FORZOS.A : 

. A revolJt·a pop_uiJar 
1

ao Irán 
,é obxeto ·de atención pra to-

Vivimos iHl tempo& eo que -· 
opr8i&Ores 'e imperialistas 
quitan caretas cjemagóxlc~1s 
• siguen a polítíc:a asoballa
dora de sempre, pero coin 
absoluta desfachatez, a ceo 
aberte. Valeiquí aos «de.fen-
90re1 do mundo occidental», 
Ml'$ «V~l~ores do mundo li
)Nt» , ~ombatendo abe·rtamen~ 
te unha ··revolta ' popular, w1 
trguerse ~masivo contra dun-

' ha t¡ranía. E todo <<a falta <l·;) 
otra ialtemativa»: · léase « <:i 

faltá dunha UCD» ou . «á fa.I· 
ta dun Fren·te- Amplio -Opo·si
tor ntcaragüense». 

KA NOSA TERRA» 

DAéORDO CON ROSOl\J 

O "'Presiident,e" Rosón de
lll'karnlll que lle parecía esce

- •j.Vo pedir a declaración el e 
· ~n. oatra~ tófi•ca pra Ga1licici 
"ºr mor de ~iH·de tomporMI. 
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. o - MATERIAL ' .''{EcNICO , 
DE DIBUX:O : " ~.. .., " 

. e AEPRODUCCION ~, : 
DE -;·PLANOS ~ .. " -·-·. -

• FOTQCf)PIÁ~ .- ·<' / 
Sanitiag.o .'d~ · •. cy,¡~9, , ~ ·~., 
baixo . ,. 1_. :, . <;, :. ·, .. , ~ t · 

'TéMs.:· 009539 '- ~7'-2 
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Pois 1sí señor. Galici1a, evi· 
de'nternente, é zona catrastro. 
fica, ¡pero non po·r cu.lpá do 
temporal, senón do que ve
ñen 1a serv-ir o señor Rosón 
e compinches. 

O.V.1:$. 

Asieg_ún «El ldeail Gallego ,, 
·do día · 1'3 pasa1do, duas pe
riudistas ·c.anari·as (( ... vieron 
el doming·o pasa.ido trns obje
tos v61.antes no identificado·s 
a gnan altura , y que des¡pe .. 
díian destellos bfa(lcos, azulJe s 
amarillos y rojizos ... •. - ; ' 

Ct.¡·rioso, abofé, ·que &em
pre os "OVNI» aparezan so-

- brevoando os países víctima 
do · bpperialismo. Pero este 
«OOX!etq voan~ parece -ser 
«identificable»; .hastra as ca
oru qil• cfegpiden parecefl 
z . knoi~ir& ,ame-rioana ¿_verdá? 

TRABALLAfl' .PRA 
O ESPAÑOL. 

Asegün «La Voz de Gali
cia" do 13, «Unos 450 mil lo
nes de marcos [18.650 millo
nes de pes·etas) totalizéjron 
!las ' rernesi~s de los emigr~n
t es esipiañoles r·esidentes -en 
AJ.eman i·a Federal en 1977". 

Boa parte das fami:lias ga
legá's seben perfectamente de 

11ué ¡país saíton os máis de
ses 104.000 «españoles» c:iue 
traballan en Alemania. E Ga
licia emejra desconooe o pa
r ;(de~ro dos marcos que, ase
g(!n 1parez, mandan. ¿Ou van 
todos pra esa AutopiSiota que 
5!~W .AV.16!W.Q e.Id J'f'A.I~ !Wll 

reroo? 

AlfOSA!IBBA 

SUMHHSTR09 ••A 
l:ND .... Tlll~ QllAFtCA 
-tr Planchas- presensi.bi liz~

das. posjti\las e neaati.vas. 
l' in,tas i.mpr:entac16A Offaet 
e F le ·xoqr~fla. ' •, 
EquipoG ,e product~s t ra 
fo ~o - mecánic 1 · 
Equipos e produ&\H l!H·á 

_Ser.iqrafía . 1 ' . 

tf Productos e eoujoos a,wsi, 

f 1 

' ,_· 



A ROSA !DI.A 13 .-

. ·Operaci'ÓR 5.000» . é o nóme da última camada de-. ven e'zolanos que o \ SAF;ppQ se encarga de formar ºtécnica
mente ,nas instalacións e c9 ~person,al que tén polo naso país; ~AF-PPO, estreitamen.te vencellado á Ofici-

Tia de Emprego, que, ·ben ao contrario do que Q <seu nome indice ou das funcións qll'3 o Ministerio · 
de Trabal.lo di asignarlle, . ampara coa sua actuación dende ps famosos contratos por' tempo · 

1 imitado (3 ou 4 meses;),. o .bloqueo da~ subas salaríais (ha( 3 anos, un soldador gána-
ba- o mesmo . que gana hoxe por exemp lo ~n Montaxes Cancela, ou Silva, auxi-· 

· liares de «Hijos de J. S.arreras,., unhas· t.SOO _pesetas semanais por · xorn.ardas de · 10 a 11 
horas e hastra sirven pra disimular o ín.¿ffü--e de · parados organizando cursos aos que en taoría os 

trabaHadores sin posJo de traballo · teñen obriga de asistir: cursos de administrativos, idiomas, mo- . 
tores Diesel, TV ~n coor ,electrónica, electricidad e do automóvil. ~· · cursos ·que a quen verdadeiramen-

. te apfoveitan son ás mottas .«operación . 5.000». ' ' 

DESPIDENTE E ..... 

OFICINA DE 11DESEMPREG01
• 

•AS \n:~ vc-::s é:IS empresas, por 
arce de Bírlibirloque,- descap!=
ta:lízanse como pas·ou co grupo 
A'hvarez, de cerámi!ca («por, Ca
bra11 díxose que a Carmen Po
lo 1retirara todos os cartos que 
tiña alín). ou Casa Mar porque 
marre Javier Sensat e os her-

. ·deims retiran· o capirta:I cara 
outros lugares; ás veces as 
·empresas declaran crisis acom
pañada ·deseguiido e po'lo xe· 
rnl poila sus1pensi6n de pagos, 
como Barreras. da construc
ción nal\fal, e o uf·nstituto Na
ciona1l de ln1du&tria» (INI), o· 
Estado, faise con etas . Out-ras 

. veces mé:lrnTestan a ne·cesida· 
de 1de J·evar adiante un'ha regu· 

, fadón de p lantilla, caso de 
AS'CON, e do que se trata real
mente é de desfacerse dos 

·tralba11laidores actua·lmen te nas . 
Contratas e facer outras 'no
vas . En oa:lquer caso. o que 
s-emp re pasa é que te despi
den e e'ñtón ... 

·«Si tés. cotizada a Segurida
de Socia•! por un periodo mí- . 
nimo de seis mes·es durante 
o ú'ltiimo ano e medio, inscrí
beste na Ofi·cina de Emprego e 
pasas a cobrar o 75 por cento· 
d o sailario ·_que tés declarad!'J 
na · tua nómina -a moitos es
tanilles pagando máis., pero non 
reiviin1di1can que o xornal real 
conste nos ipaipeJ1es e cfesp·ois 
chega un'ha baixa, un acci<len
te, a xubHación~ e semente tés 
dereito sobre do que fa.n cons
tar-. Ben . Así, durante o pri 
merio ano e a partir del, xa 
pasas a recibir o 60 por cento 
por seis mes·es máís. Polo re
gular non dec'he atopado nada 
nin a o'Hcia che iproporcionou 
iposibi'li1dad·e de na'Cja, os pou
cos traballos que aparecen ao 

CADRO BRANCO 

A ¡entrev·isrta dO cuira .Morel·ras 
hll!ranquililzou ia icertos seoto· 

,.res do Bi51pado porque denun
ciaba cerito 1<1clan>> e caMficaba 
de corrupción moitai's das cou
sas . qu~ ., (pasain )1la iD·iócesis. ' 
Djto· ·;por ... un cura. 

. Edlt.1 Pr~mocións Cultur~is 
Galeqas. S.A. 
C.mlalbn de' 
f~nd•dor••• Acosta Beiras. 
Xoaquln. Fontenla Rodrlquez. Xosé 
luis. Lóoez Gómez. Felipe 1Senén. 
Morales Quintana·. Xosé Enrique. • 
Yarela, Garcla. C"sar. • 
Director• Marqarita Ledo 
AndÍón . . 

· Red•ctor•• • . 
:Colebor•dor•••Xosé 
. Ramón Pousa. Xos~ Lóoez. Ar.itói;i L: 

seu traves'O sorteanse n·ormal· nlstración es·pañola sobre o d ·d t b "' esp1· o e as ra' a11aaoras non Nas . ot1cinas~ cie cofocación, i_. . 
mente entre cono1c1'dos E que dereito ao •pos ... o · •de tra·'·a1l_I...... · t" d · 

• - l u v tt.ra.1 ca iza os os seis meses as princiipais demandas empre-
das sin su'bsidio" . . En:fia1do con todo isto va1· v1·r ·1 · t · d reg amen anos pra po er ca- sariais son prá costrucdón ·d·e 
OS CHANCHULLOS COA no mi'llor dos casos a promo- brar o sybsidio. :.». . casas ou barcos -nas céle-
p a cións de cóntratos tempornis; ' . . b e 

E UENA EMPRESA :por exempfo _ os tan habi·tuais ·. •:Per_o ttampouco hai · maneir~- : re:> · on!ratas7 • pra conserva 
Efectivamente, cando pasou de c.fl.nanéla:ción de ·ob-ra» nas ·de poder ipformarse de cáse- e p~a v1axantes, de~tro d~is 

ano e medio dende o despido auslliares da con-s.frucción na- que naJda.""·Porque si. na letra _cor.d1clón_s xa_descntas. ,-o0 

e o trabaillaidor queda sin sub- val, os a1cordos eotre a ofici- as empre_sa!i nd poden contra-
slidio, a situación simpli·fícase d 1 · • tar s1·n pasar po.la Ofi'·ci··na, / en 

d na e co ocacron ·e as empre- · 
-aíni ª ·máis. Ads esc_asafs emprde- sas, o servir, ·en definitiva, . á rea1lidade faise a eito., e por C~DRO NEGRO 
sas que aco' en a . o. ilCi.na e política do despido libre e da outra baR'da, a empresa forte 

· coilocación pra incoriporar man inseguridade 110 traballo. E -que acá é pouca e ·na malo~ 
. de o!bra e ·ganarlle ·un descon- t . . ·ría do l·NI-. sn·l·u:c1"ona ·a sua - A. cinta gmbada dunha entre-... d 50 · ·n.es o c;on~1s1:e -repiten unha "' edid 

tO 0 por cen:to no· que te- a· outra' ve·~ ' os trabailladores en ·pohoación labora l directamen- vi·sta cooo ~ ª 8 Radio Lugo 
ñe.n que cotizar .por ela á Se- .' . .paro de quen recabamos. a .pre- . te, sin que interveñ·a pra nada 1 poi~ n~~ IOOl'l~SIJ>O~I ,, o CU· 

. gurida;de social. hanlle ser fa ~ f · a Ofi'.ci"na·, con q·ue e'sta fa"i os . ra Xose .. M_ o_re•iras. , fo1 ireco. 111-
1 d sente fin ormación- nin n·enos da 1 · 

el l1ai os snmentes trahalllado- . , ,...han1o·h,u'llos é coa peiquena e _ _ ·P. oº. M. 1n1~ster10 de. Cu_·ltu.r_a, 
b · nin m·a. is a opera:ti1Vidade das v d. d f -

·res que co· ren subsidio --hai oficinas de 'emprego do Mí nis- . ·ª· m'edlana •. que dependen des- ·~ o .re_ erendurn ~on~1tuc1?· 
uns días . chamáronme, estaba terlo de\ TrabaHo. 1 • "' ta corruptela hastra. que nal- na, 1res1pondenido a denuncia 
cuhrindO' . os· pa:pe·le.s e un f.un- gún mOlmento in.e fa:lla is¡ ,e:n- for'?lulada polo Bispo da Dió- · 
cionario · _cometa.u: ¿·.cobras?.. gún momento lle falla .e en- ces1s,. Ona de Echave. 
Xa non . E ~ent6n rompeurnbs»-·. •.Conservas Gándara y Haz,, tóri ... á menda. E .fá11alle, coma 
Esta é q segunda se:leoción -a d'espediron a' u~has 20 traba- todo, cando e dé a gana á 
pril(lleira son as -listas negras - ·lladoras, «Val·carce·I,, e «Ga- gran empt"esa,, 
que in:éia pe_rdur:an- que tan ~ ma» ,colléro:n'as .por a:lgúns . ADUBIAR ,A · · 
·os se11vi·cios da pro.pía admi- meses . Despois : outr.avolta o INOPERATIVIDADE 

AROSAtMBB.A 
, · PlllODtCO OAUGO ·SIMANAL . , . 

Galocha., Sisto G. Cabana· (A 
!Coruña). Lalo ·Gor.izález 1 Ferrol), 
Paco ~rrizado (Luoo). XA 
Carracedo '(Ourense ). F. Francó. 
Mario Pousa. lonacio Briset. 
Guillermo Pérez · (Viqo·l. GuiÍlermo 
Campos (Pontevedra). F.1 Cusl. 
Em.ilro l/eiqa (Barcelona\ . 

P loarraquirre. L. Auzmendi. A. 
Amiqo (Oonostial. María Alonso. L. 
Celeiro (Madrid). C. Oijrán. R. 
Palmás (Londres'). Carlos Diaz 
(Xir.teb~a). A. P. Dasilva (Porto~. X. 

.Cambre-..Mariño -(Puerto Rico). E. · 
lbarzába' . X. A . Gaciño, Moncho 

' Viña . · • · ... 

Diseño 9ráflco1 Pepe Barro. 
Fotografla1 Brais. Pil'lo. 
Fernangp Bellas~ . 
Dlbuxos1 Xulio Maside. Xaquln 

• Marín. Alfonso Sucasas. X: Carlos. 
M_iquel Docampo. · 

1. 

Reda-cclón a 
Admlni•traclbn1 Troia 1 O. 

11 .!' ·santi'aqo.'Teléfonos: / 

Redacción 582681 
Admjnistración: 

(De 10· a 14) 582:613 . 
Apartado 1 .031 , 

l,mprent•• «Gráficas Aloimu. 
Travesla de ViQo, 269 ViQo.' 
D'eo. Leoal C-963-1977 . 

Dletrl:bule1 A Corul'la 8 
Pontev.edra DISTRIBUIDORA LAS. 
RIAS. Telf. : 209850-54 A Corul\a. 
Bilbao.: DISTRIBUIDORA V:.\SCÁ. ' 
teléfono 4231933. 
Luqo:. FOLLAS NOVAS. , 
Telf.: 217685. 
Ourense: Vda. de LISARDO. 

.Barcelona : F. RAFAEL1ARTAL. 
Telf.: 2433658 . 

1, 
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lfACIONAL 
;recsito,, os 1mme1ros re miUeiros riatdo reivindioue. esha, non 
1Gensados., siorrnenitles na prov1n- etDDa -sOUrlaridad&... . .. Xen
d"m ae l~antre"rVedr;a fiá~as 1e de fes que se viron abrigadas a 
.-,!.OOl!I~. ;esdlrm rl!l'IH-:~sa ou veiise safr do campo e que o éap'ltal 
m&tWlias en w:rslftos de 1es¡p,e- utinza, corno utiliza ese dese
~\iilcldsilites ·•os s·e'J1C!l~u1.hJ1r1es 1r111u.i q~Jliibrio en'fre pastos de tra 
de 1sliE!'Gttrfü)íS"ta, os 1ellectrldstas balio e man de obra, ese exér
l'Ulln de ~dlidatloiies• :stn ni,n- cito de reserva, pra ter asdla· ¡ 
gtli.nlha .!S~ 1í(b1,, 1cursifüo:s 1ql!le sir- r l'ados l>araitos, dóci'les , de di
'1Ve111 pra ,mant:e'r un ;personai fíci1! conciencia reivi11<:li>cativa•. 
:mnrito~ · Q{!lle ¡provén ,na sua Xa hai algún tempo, o da
'rm!lrrril:a i!!lla •iEsitilrirta 1mgaini:za- :quefo SOG ._.:..hoX'e integrado 
~léro Sln1~t'El~· tiJG Esta.do - .. en na fNG- encetara un move
IEh111ed:a lha:mra :seui 1e.stii bat'lo,r~; mento de parados · COJl<;reta
¡piet10 1ra1Qí:arursre GUt.s 1os pra 30 mente en Vigo, indo ás colas 
sroiposttms homoes-. cursiiiios ---:-a presentación había que fa. 
qu·e sl S'(!)J:I ,Ji)r;a .1ei1111jg1rantes OlJI cefa c·ada · dous días e for.11á· 

·lft~H0s d'a 1eml11gr<antes reciben- banse rastras de 300 ou 4or1 · 
·ee 111·a , .. Carsa de América• en in tipos- pra espaillar propagan· 
11J,e,11n,are.llil 

1
J!)lfia ;ai,pllJJra:r a saída do 'Cla, orgaizar asambleas, · reali

pa'ls,, Oui"siños «:i;ue t 1eñen unha zar mirtins ... pero a administra· 
:mJ!bdM·s56im da Acelerada. pra ción decid.iu acabar· coas colas 
lJtspect1anzaolóm1., pero os de pa- non faciilitar nin con eso que 
rliidoo,, 1os que vimos referin· $e :raunis.en os parados-, & dis: 

' rdo, san os da 'SAF~PPO. , tañcl ou a presentare1on a unha 
•.Astí, Xíootes 1que veñen do vez cada f5 días, ' a un· mes 

agrro · dhegan e fómtana en antes dos seis e, por fi.n, co-~ 
"dous meses~ As em-presas có- mo na actualidade ne·sa cida-~ 
Hena, non porque renda na- . de. soft1entes vas canido eles j 
·que'to .. en que din que a forma- , te chaman por r;:arta . · 
ron, e a prO'ba . é que segura- 1•1Es!tas si son ·as verdade;
~e a ipon a faicrer QU'tre COLI· ras ipreocupacións aas oficinas 

., ·1 

sa p'ero va.ha utilizar despois · de empregu». 
¿pra Q'µé?, pra cando o pro'leta-

. ,, 

M. · L. A. 

UNHA C;ARAVANA. FERA NO PAl.S GALEGO 
"'A DISFRUT•R POLO MUNDO 

. ·.GRaNDfS, FACIUDADES 

. ..,., .. . . FUf!UIDOR 

1 ' 

1 

.com.erc,iol
L · AMA 1B 

CASA CENTRAL 
AW:ei. de &.a Corufta~ -93-95 

f"tla.: 211641-215726-21'321&. 
BUCURSAIS 

C/ General Franco, Z4 
.Télf.,; 450674 

Av. ·ttavta Castrillón, 12 
TAtt. 560704 

AS PONTE& 1DE ' , 
OAR,CIA. RoORIOUU ' 

VIVEIRO. 

As empresas m·aniobran, mesmo ao traveso da ·oficiña de emprego, os · traballaoores 
'fanno todo ,por evitar o desempre90. (,Marcha de Aacón, o 10 de maio). 

iGustarial/e levar 
un xorna/mais a 
suácasa? 
Porque· a sua·confianza en nos tén premio. 

SORTE029 DE NADAL 
54 DIA lJNIVERSAL PO AFORRO 
PREMIOS. Un xornal de 40.000 pesetas, cada mes en todo un ano. Un coche 
~Ford-Fiesta. Cinco televisores en coor de 22'.' Dez ciclomotores de 55 e.e. 
Cincoenta premios de 10. 000 pesetas. Cincoenta premios de 5.000 pesetas. 
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. - o'>sr. Sánch~ez Terán, Ministro de T.ransportes e Comunicacións do Goberno 
· esp'añol estivo nos · dérradeiros días no' noso país face'ndo promesas· de salva

éión e de .concesión-' de créditos pra al,i viar as perdas ocasionadas polo t~mpo
ral, promesas· que non satisfacían as necesidades dos afectados, cónscíentes 
de que b desastre deriva dunha infraes t~u~tura desaxeitada da que o Gob~rno 
Español é r:esponsable .· / . - · 

•i 

.O· Goberno me{l'ndOunos 
a.1 

11 Salvac ión 11 

· uFeitos, feítos : .. , queremos 
ver os feitos, non prome.~as» 

·-era a -única ·resposta que os 
.rflar.iñeros, cóa ·emigrac:l~n -~ 
~pqrta lle daban ao , mm1stro. 
estranxeiro-. Pola sua banda. 
Sánche·z Te.rán, unha roda de 
Prensa dixo que observava ªun 
tondo valor 'humano nos traba
lladores do mar afectados, por
que en ningún intre pedí.ro~ 
ningún favor do Goberno, l1m1-
tándose a solicitar 'Un crédito 
que prometeron volver»; · ce
cáis non saiba que os traballa
dores eran cons~~ntes do re
sultado que podía darlles ao 
tratarse 'dun Goberno que 
era o delas. 

O Sr. Minist ro visitóu algun
has das zonas afectadas e 

·-anuncióu a súa intervención no 
prósimo Consello de Minis
tros españoles pra pedir un 
crédito de mil millóns de pe
setas. 

Os daños en todo o país 
cecáis señan difíciles de cal-

Desexa 
aos ~seus Glient~s 
e amigos 

,un bo.n Nadal 

. REÁL, . 68 ~ fE'RR«ó~L 
' ::· ~ "' 

peirao . de Celeir.o esbo-i'rallado polo vento. 

cular. Deica a·gor-a, non hai o ti. de !CONA, e alí tan alu
ningún organismo oficial que sión as queimas, :pretenden 
os t eña evaluado, 'nin xiquera aproveitar o desas1tre pra sa
unha aprosimación; a Xunta dí tisfacer os seus obxétivos po
que é competencia da Divi- líticos. .e iaual en ·todas as 
sión Rexional Aqraria DU da dependencias -oficiáis ::- · 

Consellería de Pes-ca; eiquí 
talan' das Diputacións, <lanche 

PAPELERIA IMPRENTA ,, 
SAN " SEBASTIA_N 

·· rEF: 34 O~ 95 

,· -soAS FESTAS 
. / . 
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buen fa¡ · unha valoración 
- dos feitos son os propios inte

resados, moitos deles coa emi
gración coma futuro inmajiato,' 
outros pagando as c'onsecuen- ; 
cías coa propia morte; .. é o ca-· · 
so de -dúas per-soas, unha que 
se carbonizóu xunto coa súa 
propia casa na Póboa de San 

· Xulián en Lugo, e OLítra asesi
nada polo temporal xunto cuns 
compañeiros ieridos err Mal- · 
pica. 

En toda · ia costa galeQé!. o 
vento provocóu espeotácufos 
impresionantes; c-ecais a súa 
velocidade subira na,lgunhas 
zonas dos 100 Km./h. os co
ches" adentrábánse na mar e 
os barcos, cáseque esnaquiza
dos .. ocupaban as praias. Es~ 
rrall.ouse o peirao, as antenas 

· . desaparecían, quedaban as ca· 
sas sin tellas, abaneábanse e 
caían as grúas, os montes "cun
ha pendente superior ao 1 O ou 
o- 12% facíanse desertas, as 
bateas . sumíanse na mar un
has e as outras, des;,eitas·~ 
embolquiñáhanse ·nas _ plaias, 

· as. arbres atrancaban as da
rreteiras, máis de 3.700 c.aíron 
por riba do ,t·endido elécuico .. · 
da. FENOSA, no que se rex1fi
traron nas liñas de media e 
haixa tensión, urihos 14 mil -
puntos- de avería. Estes son 

· síntomas de que o .de·sastre 
non foi soment~~ por mor da 
natureza, e , de q Je namentras 

8 non · se. adopten ª.~ medidas 
_J necesarias, con ma,s ou me
~ nos - gravedade, pode volver 
g pasar en calquer intra. 

. - . ,,,,,-

· LIB-RERIA HELl-OS 
Oesexa · 

. aos seus clientes 
,1 ' · 

e amigos , 
·bon N.aélal e .. Anino\10 

FERROL . 

AW!BB& l6. · 

. ' 

~ • ft'ftlf • . crnica ru-tica 

Os que moven ·os fíos da pofüica' sucursalista de 
dereius e esquerdas, lóxicamente non están en Gali
'cia. · Co· asunto das contradiccións xurdidas re!tpecto 
de quen partio~pa na elaboración do proiecto de Es
ta , _1to de Aufonomía, descóbrese que o presidente' 
Rósón non fai máis que defender ordes estrictas de 
Madrid en canto á necesidade de .que o ,pe participe~ _ 

. con pleno dereito, no mesmo. O subsecretario do In
terior, señor Sa-ncho Rof, acode solícito a Galicia pra 
dirixir, .mesmo sobre o terreo, unha operación que tér 
o l()ngo alcance de potenciar a presencia política do 
PC frente ao peHgro inminente, a ·nivel organizativ.o 
popular, do nacionalismo. 

POCITICJr D'.'.': ~ENEFICIO MUTUO UCD - PC 
A actuación do Gobérno do . _Estado español res

ponde a mecánjca de co.mportameato típicamente co
lonial de apoiar a un partido con fasquía de esqUer
das, de línea autonomista, como garantía pra enfren
tar a_ nivel popular ao movemento de esquerda que -
.non é aytonomista e sí l:oi1ta :pola soberanía nacional. 
Estes intereses, que significan un bénefi.cio mutuo pra 
o partido do G<>berno e pra o . RC, teñen tan marcado .: 
cari·z ·colonial que o PSOE, partido que .se podía sentir 
especialmente molesto pola inclusión dun estraparla
rrientarlo de tan semellante línea pq_I ítica, mantivo 
1mha actitude de ambigüedade sospeitosa. Todo esto 
proba .q4e os tres partid ns de ámbito ·estatal coinci-
den na operación de fondo, igual que a propia A'P, . 
si ben máis distanciada. Ben significativo a este res
pecto é o silencio do mesmísímo Gonzalo fernández 

·- de -la Mora. Con es•ta panorámica, que se nos. queira 
facer crer que hai ~ enfrentamentos no seo da UCD 
que traspasen as lindes . do mero personalismo, non · 
deixa de ser unha pura elucubración pra quencer o 
frío, descarado e insulso o. ambiente político que ro~ 
deóu a alternativa autonomist-ª . dende o seu parto. 

. A SEGUNDA PARTE DA MANIOBRA 
Agora, despóis que di.versas e peculiares organi

zacións, así como moitísimos .partidos políticos, re
mesaran proiectos ou bases pra o Estatuto a · Xunta 
de ·Galicia_ pra que se tiverán en conta na súa re
·dacc.ión definitiva rpola comisión designada ao efecto, 
resul 1ta que entre todos eles-26-vaise escoller un 
par, ªº sorteo, pra que a voz dos uestraparlamenta
riOS» se teña en conta. Parece ser que, nesta segun-

, da par1te da maniobra, se He daría entrada ao galeguis
mo «realista e pragmático», representado especialmen
te pÓlo POG e máis -o· PG. ·Pero esta derradeira manio
bra, como é máis caseira, descubrius·e por propia bo
ca dun dos interesados, que ven de afirmar cabreado 
que o PSG, ao non aceptar o sorteo, b1;rtóu por terra 
a presencia de semellante nacionalismo. 

iFre·nte a todos aqueles que se queixan de que nos __ 
están impoñ,endo -unha autonomía dende Madrid, f)ai 
que de'cir que a alte_rnativa autonómica foi unha ma
nioóra antigalega dende o comenzo é como tai conti-

núa agora os st.us pas.os. Non podía dar_ 9,utra .. cou-
..... sa · de sí. O pior foi a gran cantid.ade" de cala:bora

dores que ·tivo dende o comenzo nón no seo das cla
ses po:pulares, senón dos partí-dos e grupiños que a 

'_súa única finalidade é auparse a unha situación, cos
te o que--.coste. 

) -
A ACTITUDE DO NACIONALISMO POPULAR 

~o.í- outra banda, é ben sintomá•tica a carta que a 
Dirección Nacional da AN-PG lle remesóu a Xunta ·de 
Galicia, ocultada .por toda a Prensa, · na que s·e· afir
maba .que o nácionalismo popular e_staba dispos1to a 
loitar pplas Bases Constitucionáis tamén no marco au: 

- tonó.mico . que has están ¡;i • impoñer Esta ,actitud e do 
nacionalismo popu'lar, mantida dende o comenzo. da 
operación autcmomist~ é ün exernplo de actuación po-
1 ítica .que non entra en mari·daxes que somente· be· 
nefician ao sucursalismo; sendo ao mesmo tempo ca
:paz de ser . realm·ente útil pra causa do nacionalismo. 
Gaysa que. estaría moi mal parada de estar represen
tada -polos que se din autonomistas esclusivamente 
por razón de pragmatismo, pragmatismo que, polo . que 
se ve, conduz única e esclusivamente a avalar todo 
tipo de operacións pensadas, .precisamente, como dí 
un manifes•to recén ·de supostos nacionalistas, mora
listas ·e aideolóxioos (¿!}, dende iMadr:id. A esto cori
duz precisamente o nacionalismo aideolóxico ~ apo
lítico do .que ·se sint'en afervoad0s defensores os que 
rachan as :vestid~ras diante do mala que é a situaci.ón 
poi ítica do noso pobo. 



CADRO NEGRO · CADRO BRANCO 
11 de abritl proclamación da Xunta !de GaUcia. 25 de :xul1io. tDía :da ·Patria Galega . . 

Ao inicio ;do iano morirían TI ltiraballa~ores do finar 1no Marbel. 
Despois v.iría la crisis permanente do 1sector ¡pe1squei1ro 
e a 1.• folga JllO porito de Muros ¡pota lfiilrma tdun oonvenio laboral. 

"'campaña comra da Cuota Empresarial da S.S.A. 
-a foto .recolle, un de·talle da historica ¡concentración PO 
Pabellón dos Deportes de lugo- 15ignificou e' organización 
dos ~abregos gailegos que posterionnente sairían á rua cos 
trGiCtOires, protagonizar.~:m a 1.ª folmt do Jeite e asistiu 
ás el·eccióll!S ás Cám~ras Agrariias. Escomenmron as v.ictorias 
en 1vi1rtude ~esa organiizac'.ón. ' 

Durante !todo . /O ar:10 A 1NOSA TERRA otreoeu iabondosa 
iinforqlación .gráfica ·sobre :a 1com1iictMdade ¡social 
CAscon, Corfi, folga da madeiira ... J ie .a 12JUtoorganización 
dos ;traballadores galegos das que ifuron iunha ¡proba 
as constantes moviUzacións oomira do ' :Pacto~ 11\/lonioloa. 
e a conmemoración do 1.0 ~ ¡maio. 

1Moitos derelitos que 
reiv:i1riidlcair 1 como 
tiraballadoras, rnoitos 
dereitos que esixiir soeial e 
personailmente, unha 

_problemática ~eguida . 
puntualmente pola 
in~o~~ión nacionálista. 
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NACIONAL. \ . 

Xa non tr.~balla. Agora descansa o que pode. De ·vez cando 
aaércase polo .taller da Quintana . pra rematar afgunhas. 

·coúsas de acibeche e de grabado que tén encetadas. Pro 
' a ~aza da Quintana xa non .é o que er9, deixou de ser 

un sitio tranqutlo, apacible, pra convertirs-e nu.nha inmensa 
ruidei.ra a· todas horas. Síntése desambientado. toda unhá 

vida de aotivi.dade, de andar dun •lado pra outro, e agora 

.tópase con tempo pra to.do; pasear, descansar ... Leva oütra 
·vida' distinta, dos periódicos somentes le O$ titulares. 
Afirmz; que os centros de acibeche, son Santiago e Inglaterra. 
Asturias tamén pero é · trabal lo menor. Col] levaba unha · 
cer+a tradición máxica contra o mal de olio , e de ahí as . · 

. farinosas figas . Góstalle fa lar e conta, canta ... Pasou a ser 
un espe.ctadqr do fraballo cotián e absorbente. 

ENRIQUE MAYER 
Den.de sernpre, ~rtesano 

1' 

O apeBdo Mayer Gana fre
cuentemente como mestre den· 
tro do que 1se ¡pode·ría chamar 
o gremio dos acibechei1os 
¿Por qué ie·sa .ligazón co ofi- · 
cio? 

E certo, meu pa1 es-comen· 
zou en Santiago traballando de 
plateiro, máis ou menos, como 
era a inicia·ci0n de todos .os 
atfidona·dos a grabar. Xa, co 
tempo, tamén se adicou ao 
grabado, alternando isto coas 

:clases de dibuxo. · 
A partir do ano 1916-191'7, 

e coa ini·ciativa da SociedadG 
Económica, trouxeron un mes· 
tre de Asturias conocedor e 
.tallista do ac ibeche coa fina
·lidade de retomar iste trabé:l
llo que tanta tradición tif,~. en 
Compostela e que dalgún xeit? 
quedara esquencido e parali
zado , xa que ·non se traballa
ba nada : Tanto é así , ·que un: 
ha cruz de ac ibeche que esta 
co locada na Cap · la das Reli
qu ias necesitaba un esperto 
pra que a amañarél , pro naqu~ ! 
intre non se contaba con il. 
Dista situac1on queixábaselle 
L&pez Ferreiro a meu pai falan· 
do das industrias artísticas .. 

Resu ltab-a , certamente, incre í
ble a . falla distes pers .oeir~s~ ocup E:da por un francés cha
que formaban parte da historia mado Courtier. 
do acibeche . 

Agora mesmo hai nomes mol_ 
interesantes dentro diste ti po· 
de arte·san Ía: Castor, Mejuto, 

Así que , tendo en conta que 
Astur ias era un dos lugares 
onde iste t raballo sobrevivira 
facendo traballiños menores .. ., 
buscaron á un -tal Ordieris . 

Coa ·sua chega·da callen p 11:> 
outra vez o ofic io; alí estaban 
Datorre, Bonomé, xunto co 
meu pai . Con eles pódes e fa. 
lar, hflstra dunha nova escala 
do acebiche . 

¿.~ál é a pro-cedencia da sué:. 
familia? Mayer semella máis 
ben un nome alemán. 

Os nosos devanceiros viñe
ron ·dun pequeno pobo de Wüt
temberg, en Alemania . Ternos 
nct icias da familia deica o 
ano 1.600. Cneg aron a Galicia 
na épcca da Revo1lución Fran· 
cesa , consérvase. incluso . o 
pase que lle permitía asent:ir 
eiqL.í , ccn letra góti:::a, no ni 
se es;:>ecifica como xt!st if ; · .::
tivo prn poderse quedar que 
procE.'dían dun país no que nori 
h[; bi.:i andac ios . Supoñémonos 
qu:: o feito ·de afincarse nist:i 
part'e viña dado . pa la sana de 
Santiago, como centro rel ixio
so é por todo ese traballo ar
ti st ico que se elaboraba de 
cara as nere'qrinacións. 

· Ademáis da laboura -de re· 
loxeiros, tarnén f.acían ins~ru
mentos de música, unha espe· 
cie de pi anos con rndillo de 
rnan que lle chaman pianolas. 
E curioso que, arre.dar da Ca
tedrail fÓronse constr:uindo un
ha serie de talleres que iban 
dende os vidreiros a bati·dores 
·de ouro. E Ós nomes que na 
queia época sonaban E!lran as 
máis das veces estranxeiros .. 
e sobar de todo franceses. 
hastra na orquesta da Catedral 
a plaza de violinista 'estaba 

que. escomenzou senda tallista 
¿Cales pcden ser _as razóns de madeira e histr.e intre qra

polas qúe chegou a esmorecer b~. traballa 0 marfil, o ·a~ibe
o traballo do acibeche? che. pinta pergaminos, e, u,n 

Bueno, mais que nada pen· sobriño meu que xu nto co aci-
. so que unha das causas prin- beche recuperou a filigrana de. 
cipais pu ido ser o . aumento ~::i Pa•drón, tra'baflo de platerí·::i 
platería . E todo 1sto . relac10- realizado con fías de prat_a. 
nado co asunto do turs1mo. Ha- O de Padrón viña porque nis· _ 
bía que facer cousas pra. ven· ta vila esistía unha i;ispe-~ie de 
der. e por tanto, a calldade es·cola adicada eclusivamente 
e 0 perfeccionamento ~ueda- a esta tareia e que se perdeÍ.l 

. ban un pouco marx1nados ao morrer o último artesano. 
diante diste fin . Con tod?, xa O ·tall.er de «Tatarou é taméfl 
no ano 191 B, se conquenra a mol impo'rtante, e ten uns 
restauración da Cruz da C'.ª· operarios estupendos ... . 
pel a das Reil iquias, P'.º ca 1n· ¿Podíanos ~splicar un pou-
cendio que se produc1u na Ca- co corno é o ,proceso, dende 
pela no ano 1922, tívose . que que s•e obtén o material has
volver a restaurar . _Estab·a en· tra que se chega ao acabado, 
garzada en dous eixes, e '::1 a .peza xa rematada? 
movela , as pezas desax~~t.c.- O material vén tndo de As-
ron. Desta Cruz di a trad1o~on tu.rias . unhB esp ecie de car-
que alá no século XVI . nos TU· hón ou lignito. Ademáis polos 
ner~is do barón de Romisto!. mo,vementos mesmo do terreo 
iba presidindo o cortexo un~a é .moi fr.áxil; as pe~as que ·se 
cruz maura de ac ibeche , ª'-~· ato.pan son sempre pequenas. 
da que de certo n_on se ten as mai.orns que eu conpcí ;1 ti-
precisado o seu orixe: p;oba- ñan d8 30- a 40 ·centímetros de 
blemente está feíta eiqui , _xl.i tamaño . De todos xe itos é di-
que se tén outro ~ dato · :no1to fícil atopalo. Tamén s~ pode 
máis concreto; _que todas a~ traer de Teruel-;- pero, é moito 
~ezas de ac ibeche estár:i ao· máis deficiente, rompe coas 
tualmente no museo de Valei i.. mans rrioi doado, e . que .é ·a 
cia de Don1 Juan, en Madrid . meirande parte do que se tra-
·están feítas. dende logo, en baila hoxe, ademáis de rasul-
Santiago . Há1 todo un catálo,go tar barato á hora de mercalo. 
coa-s ordenanzas das cofrad1<.s dssfaise cando se traballa con 
diste gremio, roupa¿< es, coleG· él , cntón hai que ir pegándoo. 
ción 'de gráficos, sellos ca · á par que se tall'a. Pro xa non 
Apóstolo, imaxenes j escu~tu- _ saen cousas tan finas. · 
ras. ' Utilízanse navallas p;·a re-

Podese dec ir' queu poseen cortar esas pezas de valú-
a millor colección de acibeche. mes , de tantos ;:ioli ~~fros , con 

O · traball o do acibec;:he fois¡:} moitas . doas; -logo, en plan fa. 
alternando co grabad0 e coa m:liai', n2S casas pasábanse 
platería, eran activ i~ades co~- pe !- un ha pedra de 8fia r . Des-
xuntas. López Ferre1ro i:hama- po is vén o saca rll3s ' br illo. 
baile a iste desenroilo parale- e. 1m í is. Gu menes disposl"'. ::: 
lo "º acibeche de pi ate iros"· as ,rnzas. di str ibC1en s ~ por , ~; -

,-

maños, asegún pra tjue · se Pontevedra ur1~ cantos grába-
va·ian utilizar . O que talla de- dos dunha pe.quena colección 

- bo contar con 1nstru.11etos de que tiña .meu pai; pa receume 
bó temple .e ·1090 a.fialos. de- que a.lí estarían ben . Meu pai 
contado; o acibe·che e moi conseguira e Hxera un estu-
fráxil, pero moi du,ro . do de tacos de buxo. graba-
,, E un'ha profesión moi an·- dos dunha ·espe·cie de orla , 
tiga. ~or exemplo . teño .noti · que apareceron datados por 
cias dende hai vinte· ·anos · tras con letra romana no ano 
qua tamérí se tral:íalla con 1-'730, e que estaban feitos ' 
el en Inglaterra dende moi na cait>eza da maóeira. ÉspH-
antig·o. Xa 'Os ~rabes , incluso . come. a parte da ".fibra do bu-
tiñan conocemento do «gar · / xo é moi compacta , pw si se 
te» e deberon traba·llar moi· ·lúe no senso da veta, ou 

to nel porque, ademáis , ,tén a señ·a, na parte chá, seguindo 
propiedade de qµe - ao frotar a mesma fibra da madeira 
ütra í a palla. ou seña, posee resulta mais sinxelo traballar 

· características elé·ctricas ca11- ne'la. Pero a compli'Cación 
do ·é de boa calidade. En San- . vén cando a talla se realiza 
tiago, os_ acibecheiros casti- ' na ca'beza propia da madeira 
¡:¡aban. asegún as ordenanzas ¡ e un _ av?lnce moi importan-
daqueles •qu~ uti lizaban -un . tante no grabado. Nembar-
mat aclhe'che. ' . ·gantes, este xeíto de traba-

Por outra_ banda ten ese <fiar os taco·s descubriuse en 
brillo - tan estupend o, tan es- Inglaterra arredor qo · anó · 
pecial... _ 1735; a conc'lusión é que pro, 

Ben, falernos agora .un bablemente ffl'quí xa se gra-
pouco do que vo!Jtede ,fai, bara ante~ . 
das s.u.r:·s obras, do seu tra- ¿Qué ·IV'ai j)aSar ··coa arteu-
ballo específico .. : nfa d s m· ? p 

En realidade , a miña la- e ª iago t ensa que -
boura non foi moi ori xirí ail. ·este tipo de talleres poden 
Non tiven máis mérito que chegar_ ª ~recer? 
cando morreu meu pai con- Vouche talar outra vez de 
tinuar, · pra que esto fara Inglaterra. Niste. pqÍS sempre 

· adl ante. Aínda que a rnin no 11 houbo urfüas leis favoreceJl-
me gastaba alá moito. Sen- dó o · arte. P.rote:xíase dende 
tinme un _poüco abrigado a o. parlamento toda activlda-
proseguir en ·medio · do graba- de artística . Hastra se esta- -
do , que era 0 que facía. e bleceron impostos e canons 
as cfas es na escala de Arte~ a toda aque'la obra que viña 
e- Oficios, que me levaban de fara. Eiquí, pala contra, 
moito . temoo. · Semelláhame ;-empre esistitr ~nha total 
un'ha verda·deira h"erexía ra- ~ despreocuipaéión, aban:dono e _ 
char e sepultar todo _ 0 - tr<i· apatía po'las cuestións ool·tu-
ballo realizado deica entó;i . rnis. Tendo Bn conta , ade-

Primeiro, fúndase .un ¡ye- máls, que a inve~tigac i ón 
queno falle r na Sociedad Eco- nunca fo¡ apoiada · polas ins: ' 
némica, que abriu e clarexou tanelas gubernametais , e Is· 
un pouco o panorama. Co to rela:ciona'tlo co sistema de 
eclbeche, como é de formas ensiho,· .foi polo .que non - se 
sempre es~casas , ha i que apli- lle deu l)in9uha importancia 
car , dende 0 principio , a pe- a esta 1-alboura artesana. E.u 
za que se queira facer á fa r- ipenso que había- que buscar-
ma pra aue non merme e se He á mQleeida:c:le novas canles, 
redüza. A peza, dal·gún xei to, outro. típo de saídas que, den-
pide lcln pouco o que hai que . de logo, podían vir e'ncarniña-
facer nela. , ·da~ .pola trndi'Ción artesanal. 

Todos . os meus traballos Aínda q,ue non está per<llda, 
' están insipirados no ¡:irte me· xurde moitos prob)..r,mas pra 
-dieva1l , a línea clásica e tra- soster un taller peq~t'110 con 
diciona'l, obxetos de es ti lo , dous ou tres aprendices, 
relixioso· máis que nada , Bín- : porque x_a non é aquelo d9 
da que -agora se lle vai dan- ·estar faceBdo un has práctJ-
do outro tipo de saídas. das ' cas e. adeprendendo o oficio, 
que a base est~ na escultura senón que agora nai que ase-
Pra min resulta máis sinx elo guralos e proporcignarlles. 
dibuxar e reproducir os ' mol- . un - me1dio de subs·istencia. 
des de sempre (im~xes do Por outr-a banda, está o des-
a:póstolo, rnedal'las ... ). debe enrolo das fábri·cas que 
-~r p:,r ~¡u'i:. xa os 'conozo :: de atraef'! ·e poden soster con 
facel0s, con tanta frecuen- niaior. fa,eilidade aos dibu-
ci~ que me desenvolvo con xantes. modelistas, diseñado-
máis seguridade e perfeccio- res, E. q_ue o mesmo tempo 

· namento. acaparan o mercado cunha 
Por · outra banda. o graba- .dQ.ea de productos, feítos en 

, do to : algo especial p~a mín, serie e apar·eoen cun preci.o 
toda c'lase de grabados, den- asequible, . bueno, dentro do 
de reprodución de flrm~s ._en que ·cabe, e hastra. fai es-
facs(mil a ·grabados pra al- moracer moi'tas tradi-cións e 
gunha ilustración. Utilizando pérdense prnfesións que has-
t anto... o metal como a ma- tra . de agorª tiñan inda ben 
deira . Coa oheogada ' do foto- rnlevan-ci~ _Qlaro {)Ue, quei-
grabado, fun cambiando cara ras ou non queiras. polo mes-

a troqutlería de aceibo e a mo proceso de traballo unha 
· medallería , e facía os tro- '. ipeza de artesanía supón un 

queles sin máquina .de gra· gasto que somentes o pode 
bado. pagar determinada vente. -

Vendínlle ao Museo de SARA CASTRELO , 
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Galicia Canta ó:lieno· 
CULTURA E RELIXIOSIDADE POPULAR 

O espectáculo «Galicia cante> 6 nena)) foi, en. 
sucesivos anos, acontecemento important~ . 
do Nadat" gal ego. Xurdi·do cunha motiva.cipri" · · 
fundamentalmente relix _ios~~ (deb·ida ceca(s . ªº ,;·peso 
do Padre Mato nas primeiras. versións),· · ·---.... 
foi acadando posturas máis críticas e social~. dO . · 

tempo que se artellaba ªº redor do temá un téstv ' 
dramático e se percuraban conesións co. mundo 
popular (maiormente n:1ral} . galego. En calqueiró 
caso. o significado e importancia cultural do 
espectáculo, 

1 

o primei·ro . do xén"ero, foi grande, 
non xa · somente poia variedad.e e riqueza dos temas 
rAusicals recollidos (o ' Nadal, e maiormente 
Anrnovo e Reís 'deben 8er dos temas máis comúns 
e presentes na ' músi~a popula_r mileg_a), senón por 
ser frto sin precedentes,' xa non no mundo da 
música, senón de toda a cultura popular ds nosa · 
nación. · 

A fNOSA TERRA, ~onsci·ente desta imf)ortancia, 
pediu a visión de "Fuxan os Ventos », ·principal 
_protagonista, respecto do propio-~spectáculo. 
E veleiquí a ternos. 
. c·Galicia canta ó Neno• na

ceu. aló polo ano de 1970, co 
g-allo daqueles . '«Concurs~s de 
Vil lanicicos" organizados po~ 
oxe des·apare:cida uSecc"ión Fe
menina". 

Alúmnas do · Cdlexio 
Menor aSantísimo Sacramen
to» de Lugo, e a'l·gús cfos que 
oxe forman ·Fuxan os Ventas•, 
co repertorio dos i::antQS de 
Nada·! que tjfi~ recollidos Xe· 
sús Mato, presentt:áronse ós 
concurso, péro .. . dun xeito di
feriente, amasando unha pe
quena antolo:xí·a xunguida afre':. 
dor dun peiaueno gui.ón. A ideá, 

·espallaida 1aquel mesmo ano po
fos te'leelubs da p-rovincia . de 
Lugo foi ,J><)uco e pouco, me
drando, faoéndos1e máis rica 
coa aportación de vi-lancícos 

. n<>Vos C-•ivellos ... Queremos. di
.cJr\ 

'Oes1pois de 'Ci.ous anos 
actuando deste xeito, .. pensou
S'e en facer unha dbrá que r~
coll·era a meiran.de cantidade 
de vilanicicos e m-áis os cc;>s
tumes e xeirtos de vivir o Na-

. dail a nosa xente. Así . naceu 
esta dbra, que s·e viu desegui
da resipailldada tota'lmente .polo 
pobo, sobor de. todo p·olas 

xentes . ~i1nxelas. das aldea& 
os habitan-res 1gas ciiaaat:~ µrin,
ci pa is de G-a1li-cia que aíncla 
.estaban sin contaminar coa· 
cultura urbana 

' 
, ' ~os derradeiros anos, uGaili- . 
cia~ canta ó neno» estaba di
vJ1dida en catr_o tempos moi 
definidos: esicea ó pé dun crJi
ceiro. xuntanza na cociña do 
tío Farruco. -eS'Cea 6 Dé do na· 
cemento e Misa . do Galo; e 
uniha oeo11P.-mi _sAllección .. dP. 
•c.antos de 1Reises e despedidlkt 
(].:> ano vello 1:; entradiñas c:to 
a1ni·novo. Todo. elo escerifica-
do. · 

Non nos fo¡ moi difíci 1, 
porque todos ·vlviramos, máis· 
ou menos, estas esioeas. · dado 
que naeemos na .aldea . o no~ 
ven.'ta por oen . dos que. traba
Jlamos na oJbra. Cada ano fó
ronsieUe. esiqadindo ·cousas no
vas _ que · lbamo~ aprendenda 
dos vellos e Vle'llas dos sitios 
onde ao'ti.tabamos. Dende Riba
deu ·a Tui, a de Fisterra ó Cau
rel, ~iviron 'COnnOSCO noltes 
inolvi'cla;liles pr~ todos . ·os 
com¡;oñe·n'tes 'Cla obra,_ que, 
adem:áis de . •ifuxan os Ventos• 
i(.verdad'eiro rriidlo da cuestión) 
estaba tamén ·animada polo 
grupo •Toxos e Xestas .. , •Trea
boada•, · • Ta11garaño», . alumnos 
e alumnas· dos .Go'le'Xios Me
nores •Santísimo Sacramento·· 
e •Eijo Gaflay•, grupo's de· dan
zas e ~nlt-e do teatto ,da el- . 
dade de Lugo. Nos -sete anos 
1de representación, o·asaron 

por .. ,GaHcia ~anta ó Ne.no,, ó 
redor de óitema persoas, que 
lembran con certa morriña es-
ta's datªs. · 

. _¿O QlJlé é a obra? . . Góstanos 
, defi~i:la COl'}ló •un anaquiilo da 
vida da· nosa ~n'te•. Nela ató-
1pase un xeJto de vivir,. rle en·
. tender a Vid&, de denunciar as 
inxustlcias, de ce:lebrar o Na
da!, de · manllfestar o protago

. nls:mo en algo que non foi es
clusivo . dos ricos, de identifi
_ctrense co, Misterio na sua 
:probeza .e máis en ·~e veren 
retratados (os· gallegos~ en to· 
~as as _falc·atruadas que lles 

· ·f1oceron ó Neno, a María e a 
San Xosé os poderosos da
queles tempos, que eles esta, 
ban atopando vil\fos na sua rea
·lidade gal·ega. En ninauha das 
outras manlfestaiplós (por cer
to,. ahondan-res) do rico folklo
r'-e ga~ego, se Poden atopar 
tantas a~luslós dir.ectas á sua 
vida. 

/De tOdo e10 aecatouse 
tamen a xente dos .nosos días, 
e por eso houbQ Inda ben bá
goas 6 traveso das represen
taC:Jós, cecals por poder revi
vir algo real do noso pobo, 
acarón dunha soc:ledade consu· 
mista que no é c~z de dei
_xal"lte o protagonismo a nin· 
guén e chega hastra a· roubar 
o .é:JUe · é noso. Démonos · conta 
tamén de que ·Galicl·a canta 
o Nene·· non ié sometes histo
ria; non é aligo morto. Inda la· 
"texa esta vida, por moito que 
quelran decirnos o contrario 

AS CERAMICAS DOCAS 
· TRO @E AS DE SARGAi 
·DELOS 4f ESTAN FEITAS 
· CON -~AS GALEGA§ 
AS IDEAS E A CIENCIA' 
QUE LLES PROPORCIOi 
NA O LABORATORIO DE 
·FORMAS DE· GA'LICIA O 
E :Q SEMINARIO DE ES 
TUDOS CERA·MICOS ~ 

, . 

. 8 /AllOSATJ1RRA ,_ 

MES TRES 
DESPLAZADOS 

~ 27, Asambl·aa 
·Unión de trahalladores do 

Ensl'll() de Ga·licia (UTEG-ING) 
co.W'dca a · todos os mestres 
•deSJ):lazaldos e .provisi·onales", 
seguirldo: 1ma ._campaña pola de· 
fensa do · DER'EITO O TRABA
LLO NA NOSA .. TER.AA, a unha 
asamblea en Santiago no local 
da AISS o dí-a 27 do N·ada'l -•ás 
11,30 ·da mafiá, á que convi{fa 
asimesmo -aos alumnos do en
sino que se queiran so-U.darizar . 

Esta asamblea conc'lúe un 
proceso de traballo realizado 
no país, de aná·lisis e recollei
ta de datos encol da si.tuación 
m aue se dei:t-Anrola hoxe o· 
ensmo en líall1-cia e u~ msGu
sión do' ip·roiecto de concurso 
de traslados a nivel galega. A 
U11EG pola sua banda, nas ca· 
tro Del·egaicións do MJE.C. vai 
presentar o seu .proiecto_ de 
Concurso, no que coma ·punto 
Imprescindible reza a paritici
ttac1on no devAndltn concurso 
dos aesp1aZ8IClos que o dese
:xen. 

O oroe do día da Asamblea 
do 27., "flesilble á decisión de-s
ta, , . o· 8'8guinte: 

Aecolllda e disicusión das 
propostas elabor-adas ipolos 
propios· desplazados ·nos seus 
puntos de desttino durante ese 
ttempo; análisis do traba:llo fei
to delca agora en Gaiicia; fór
mula de recuperación dos des
Plazados; a'ltemativa aos Co·n
icursos l(Je tras·lados , Concurso 
a niVel g-atego; coordinación do 
trabaillo a ·levar a cabo a par
tir deste día, e ampli·ación de 
cuipo de prdfesorado. 

• 



O Nada! é un período de fonda raig1ame no in
cons•ciente oolectivo. A forma que reviste niste 
intre panecie ser a crisrt:ianiwción dun ritual mais 
antergo e que festeX1a1ba cál1darnenrte o sodsrt:icio de 
inv·erno. De feito, como ben afirma Ta'boada Chivite. 
uescritor·es ecresiástiicos icertiNcsan que se tratou 
de impoñer unha festa cristi'á á que se celebraba 
dende o Emperador Aureliano en homa do natalis 
solis invicti». A<sí, un ritual esistente aínda .en Ga
lida leva a cabo a acción <l·e acender '° Jume novo, 
simbol'ismo erara da repetición ou reproducc.i&n do. 
ciclo anual outravo'lta renacido; no cristianismo. é 
a r&alización do ci·c+o litúrxico, enoetado no mi:lagre 
do deus feíto home: o ano-nena que v:ai naoer ma
durará e desenrollará coma home-deus e coma ciülo 
anual deica -0 novo solsticio inverna'!, data na cal 
o lume novo, purificador, abrirá o su:loo dos iprósi
mos doce meses. 

O NADAL TRADICONAL 

Gali'Ciia festexou, sobre todo a Gal i•ciia rural, que 
deica hai pouco t!empo foi casi a úni1ca Gali'Cia que 
había, a festa do Nadall dun xeirto fondamente vi
vertciial; os mozos siaían ás ruas oant!ar as «ipanxo
liñas» e os ureises»; aínda hai .pouco tempo, en 
Vigo, que é unha das v_Nas galegas máis cosrnop·o
litas e en oerto senso máis 1a11leas 'ª oertas festas 
tradi'Cionales, víans·e os «ranoho§." no Nada! ou por 
Reis. 

Pro iste tipo de saíidas atopouse en franca de
cadencia por prdblemas de financiación , fundamen
talmente, X!a que o valor do tempo non é igua:l 
nuílhia sociedad-e 11ural at11asada que nunha vila cun 
certo niive'I de in•dustiriailiza1ción. e así, iste tipo 
de oosttumes, que cos"baban moito tempo ·de ensaios 
e uniha cantidade considerable de diñeiro en roupas 
e ornamentos, atópanse feridas de mor·te na actual 
Ga'liicia uribana. O rurail C'o.nsrervou iste t.iipo de tradi
cións dun xeito máis sólliido, por atoipar eiquí, na 
al•dea, o seu lugar natural. 

AS COMIDAS TIPICAS DO NADAL 
No Nada!. das villas producíus·e todo un proceso 

de míme·sis e deS1person1al11iz·adón que cheg1a deica 
a cociña, que sie viai cornt·ertir nun dos .seus aspec
tos fundarnenta+es; nin xiquera o ·bac;¡·llau con coli
iflor que se oome dende hai t·empo en moi·tias d~s 
nos1as vi'las parec·e ser casturne de prncedenc1a 

O NADAL 
XAN BOUZADA 

autóctona, ou po+o menos así ·o di A1h1iaro Cunque·i
ro; non talemos xa, polo tanto, de furróns, maza
pans, pavos e demáis manx•ares ouia prooedencia 
e·stragalega e ni·nguén s1e nos fai estrana. Os que 
sí son de tradiC:ións coma manxar no Nada! sori 
os capóns que abondosamente se consumen nia pro
vincia de L:ugo, (.en ViHafüa con preferencia) e· as 
tartas de améndoas que :,en moita'S partes de Gali
cia s·iguen senda impresdndihles prá cea do Nada1l 
Na miña aldea, que é o Barrantes de Torniño, non 
o de Riibadumi1a, hai o- cost!ume a noite do vinte
catro de -ir ao bar tomar o viña quiente con ~ucre e 
pan, repetinido o c·osturne que hai de tomar as so~ 
pas de cabafo oanso no oorazón ·do vran, desipois 
de faoer a malla; ei1quí o viña euoarísti-co, xunto 
cGa espigia do pantrigo, reúne aos homes ar11edor 
dos ei·xos anuales no frío renovador do Nada! e na 
oaliidez fecunda do vran. 

TODOS AMIGOS NO NADAL 

Non é alle-o a istas festas un certo sentimento 
difuso de concordi1a que pareoe afrorar no compor
tamento aberto a so'Ciable que sie pausa como un 
velo nos xestos e nas aliadas das xentes, e que 
parece es·viairse por enoa1nto coa r.esaca triste da 
tarde do día seis de xaneiro. 

ls te bafo de c·oncordia esvaído non é un fenó
meno novo da sociedade protocvb·emético e' .consu- • 
mis'ta que na sua sUJp•erplanirf'ioacián chega a crear 
fluxos de sístoll·e e rdiástol'e afectiv1a pm millar ca
ta! izar e dominar os afáns sociail'.izantes do home; 
así, cítanos fa'boada Ohivite; na sua «Etnografía 
galega", uns banquetes que .na poboa1ción galega 
da Mez·qui1:a se cel·ebrnn org:aniza_dos por un r.ei e 
un virrei, e que durando dende o día cinco ·ao sete 
de xane·iro, sirven pra desfacer xenr.eiras o· im
poñer a convivencia veciñal. Do ·que non caibe 
ningunha dúbida é de que a fu11ción psico-so·ciail 
que realizan istas datas coma período de artificial 
concordia e sentimentiarlismo felble, non é en abso-
1luto crari>ficadora, xa que mái1s ben tende a repro
ducir os desequMibrios e'Si·stent!es a traveso dunha 
mistiifi'oaición da situaic•ión real. Lembremos, senon, 
coma mostra ilustrativa, o c"Onto radiofónic-o que 
nos anos cincuenta-s.esenta invadía a nasa infanci·a 
de xe1ito alevoso e premeidita1do, contándono:s a si
nuosa histo•ria dun neno prnlbe e desca1lzo a quen 

IJ.e f.altarba lume pra se quenbair e un trózo de tur:rón 
con que endozar os seus amargos días, canto que, 
pa11aidóxica, ci•ohcamente, se reipetía ano 1:ras ano 
nisitas datas, amosándonios .a historia ao f.inarl o ne
no feliz e repleto ide turrón, ·Cal Carlp'anta disfroitan
do o "Tío Vivo» esp·e1ci·al de Nada!, e esquencén
dose a partir de eiste momento 'O aparato .de radio 
diste neno probe e des•cailzo o re1sto do ano, neno 
que hábilmente escamot!ea'ban os guionistas radio- · 
fóniic·os no fondo da:lgún caixón, e que, por mor da 
s·ua e:sqi.Jisita dozur:a e nobrezia de colexío d'e pago, 
non coincidía nunc·a cos n'enos probes e. descail
zos que nos · poderí1amos atapar ·en cal•queira rua 
de calqueira viila o resto do ano. 

O NADAL SUPERSTAR, OU AS 
FROLES DA TECNOCRACIA 

..- Os anos se·senta, ·entre ourtras cousias (emi
grantes en abondanoia, turi·st•as gordas e a v·enda 
é hipote<ca creicente do estado ao capital extran
xeiro) trou~énronno'S as meles ·da tecno•cracia, ou 
noutras palabras, o consumismo, .e que, xunto oo 
empuxón que a paga extra supoñí1a p·rá nosia eco
nomía, fi.xo posible os nadales de «Monerris Plane
lles" e de p;avo e langosta ou liangos1inos conoce
ila1dos pr·a vostede en ailtarnar po'los grandes barcos 
foctorías, que alumeou en longo parto a década dos 
sesenta coas dil\/isas dos n-o§....os 'laibregos transmu
tados en perplexos pro'letarios d~ indutria alemana 
e movéndose oarl «baie·les», g·racias ás art es , pa•ga
das con moi poucos mille'iros de p·esetas ao mes, 
dos nosos mariñei1rcis. 

Os nadales de luces abondosas e engafadas 
voc-es que falaiban de tambori1l1erns que iban a Be-

- ·lén, foron pou'co e pouc'O apagando as suas luces 
polo arte do birliJbir1'oque da crisis económica que 
eles mesmos nos fixeron, ·e dan paso a partir do 
ano s·etenta e tres a outros nadafos de par-0 e in
fla.ooión no .que xa non s·abe s·in os maindiar con
-sumir ou que estiremos con p·erida o · S·alario de 
seg1uro de desemprego. 

T~mos que ·estar al·ertia, po1i;s é prohaibl:e que nos 
queira.n volver bornbardie1ar, ag'Ora no televiexo, con 
acarame!ladas histori•as de nenas abandonados que 
non teñen lume nin turrón no s·eu fogar. 

Por X. MARIN 
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Entrar no Colexio dos Mila
gros hai nove anos, cando a 
súa fundación, era introducirse 
nun mundo no que tentaba fa
cer ao rapaz solidario coa rea
lidade que o rndeaba. Os alum
nos tiñan case a :libertade que 
querían e desenrolaiban así a 
súa responsabilidade, podían fa. 
lar con cal,quera p rofesor, . con 
calquera frade, a ·hora qu~ q,ui
xeran e do que quixeran. Has
t ra de causas íntimas podías 
falar. Suprimiuse totalme,1,te o 
trato maxestativo.:-o trato de tí 
era precisamente 1respetuoso--e 

' estaba implantado mesmo nas 
clases o uso do idioma galega. 

¡ Algún jin de ·Semana os ra
j paces saían traiballar aos arre-
1 dor·es en estudios encol dos 

axuntamentos, etc, e. axudá:ban
lle a ~ente e fa laban con ela, 
compartían a súa vida. Tentá
base que o ·rapaz fara un máis 
na soci·edade-dende o nace
mento do BUP fo¡ misto-, na 
comarca, en Gancia. Xaora que 
había fallos, pro o asunto era 
ir millorando. 

Ao rematar o curso 1976-77 
cambearon un rnoito as, causas 
no Monte Medo. Un novo direc
tor o P. José. 1Go_nzález Borrajo, 

Xo~é LUJis: 
«Machacou aos caciques na& 
~leccións .ás Cámaras e 

noin o. IJOden· ver.>; 

llACIOBAL_ 
«Prohibí~onme· ser ·galego ~cmt· -,to:tias" .. B :eons,ecuan- . 

cias» E a conclusión que .. saca o J P";~raña ante o decreto 
da sua espulsión-· xunto con t>utrDs catro ·frades por so
lidarizarse-do Colexio Paúl dos Milagros de Ourense. 
Dende alí, no Monte Medo, '~rto· de Maceda, o Graña 
tentou durante nove anos introducir aos alumnos na rea
lidade social da zona, que non é outra que a realidade · 
social de toda 6al icia. Tentou convivir· coa · xente frente 
ao caciquismo ·«civil ou eclesiástico•. E dixo na eirexa 
que non se podía ser cristiano e alcalde ªº mesrn9Jem
po, daquela en que o alcalde era o máis cristiQl'i~ .~~ª ' .co
marca e o Sr. Gobernador ero o símbolo do catolte1smo; 
cando os caciques da comarca eran os · máis piado~os. 
Asegún a sua superioridade, Graña deberá elexir ~alque
ra destino con ,:tal de que se alonxe dos «Milagros». _E 
el está empeñado:· eta quedarse. 

P. GRAÑA, 
~CURA 

~ j 

-~·\1 '\ MOLESTO. 
GALEGOE 
POPULAR 

un novo xef.e · de ·estudios, o . 
P. Arturo Conde Araújo, un no
vo secretario, o P. José Manuel 
Sánchez Mallo, profesores· no-
'vos, todo renovado, e non pre
cisamente :pra tratar. de atallar 
os fallos que o plantexamento 
inicial · puidera ter na práctica. 

Uns profesores novos previa
men.te seleccionados dacordo ca 
seu currículum, ,evitando caíquer 

desacorde ou ·desumisión ideo
lóxi-ca coa direc'Ción, des.precian-
do se saben ou non . galega 
-«millar, convén que non o sai- <( 

ban»-, unha división total entre ::r: 
o profesorado 'fradense ·e o es- 8 
terno e unha ,coerción total dos ...J 

rapaces agora controlados se- (§ 
guido, viñan conformar a nbva 
situación do · coJexio Dende ... : o 
despacho do . xefe de .es,tudfC;s, 

· auténtico director diante da In
hibición ou indiferencia do no
minal, pódese controlar median
te micrófonos todo o· que~ se fa. 
la en todas e cada unha das 
aulas. Naceron os partes de cla
se a facer por uns alumnos-de
legados tamén recén nadas e 
nomeados tan democráticamente 
como lle conviña ao xefe de 
estudios; esiste un control das 
cartas dos alumnos e a súa lec
tora en público cando don ·Ar
turo o entende da sú~ comenen-

Contra· o Xete de estuaos. 
1
' 

cia. E nacéu · UnM ·subterránea · 
banda de ohivatos que, baixo da 
dirección do ·dictador» do cen
tró ohegaron a pasar noites en
teiras vlxiando dende un coche 
a fachada do colexio onde apa
receran pintadas contra do novo 
orde establecido. Producíronse 
ao ·remate do curso pasado va
rias espulsións. estimulándese 

Odilo · Cid: 
<cNós ~ITlJQs .onde vai!a 
o 'Graña~» 

a partir do cambeo "a entrada 
ao colexio de fil los das • forzas . 
·vivas» e das fami,lias podentes 
pra . contar en seus P.ais cuns 

Peleteiro_; 

Ampliar estud05 a Madrid. 

. .... ;:;vrtes utilizables tamen a ~o
menencia do xefe de estudios. 

E se contaras algo desto se
guramente non te espulsarían. 
Pro cando chegaras un día tarde 
a clase ou foras merecente do 
mais mínimo reproche, figúrate 
que estás xa na •rúa. 
~CHOCABA· A NOSA · 
ACTITUD E. 

.Esta hi'Storia, · ·real coma vh 
da mesma•, é a causa e a_sn
secuencia do decreto de espul
sión do col'exio de cinco frades 
paú,,1 .precisamente '°" defen
der · e or,ganizar esa .primeira lí~ 
nea educativa. 'Cinco .frades que 
serían somente un se éste, o 
P. Graña, non atopara a solida
ridade de parte dos seus com- <( 
pañeiros. . ::r: 

ErRilto Grañ~: •I~ 

. A historia ·e o confltcto na- 8 . 
ceron ca mes'mo nacemento do ...J 

colexio. •No .-eido da educaci_ón· ~ 
-dí o Graña-nós tll-.amos unha . 
finalidade que eran os probas do Santuario-qué-"está ao pé-p 
campo, os labregos, e quixé- que vi.ron-re dl?<eron-que. aq 
rnola daíi·fica.r ben <liante da fo non ·era es~ar co pobo, n 
xente ca ' naso comportamento. era ser do pobo, e que a El 
Tánto na actitude ·do colexfo xa mantiña unha estructura ali 
coma nos poucos comportamen- aos. ir1terese.s da comarca. 
.tos que tivemos na comarca, cregos falaban ·~s.pañol e es 
vi use que este chocaba, ·que. ban sempre cos . de enriba, 
era algo novo e :reohamante . · súas amistades. 

que· tanto no colexio coma fo. . E • o bispo de 
ra se defendera a cultura· aale- señor · Temiño, _ohamoulles• 
ga, o xeito de ser galego, e atención .,dende u1;1 principio, e 
chocáballes ·aos .mesmos rapa- ticando ·a actit.1r1ct·~ que se ma 
ces, e choc~balle a xente can~ tiña frente a, xerí.te que éLco 
do decías tmha misa en gale- sideraba parece ser que. indi 
go,,, ·• · na, a xente do campo. ·Pra 

foron detalles a'necdóticos ·co~ esa xente era inculta e inmor 
ma cando os frades do colexioi : e'. o. crego nasas .relaclóns r.eb 
deixaron de decir a misa no ·xabas:e. e desáC,ralizábase• •. 

~ . . ' . ~..... . 
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rían ter máis que ver cos filias 
do agro que coa imax-e tradi~ 
cional dun crego. _ 

•Facíamoslle críticas ao cre
go porque aparte de velo u_ri 
pouco alonxado da xente víamo
lo coma un funcionario da Eire
xa •. Non cobraban os seus ser
vicios cando iban decir misa 
«porqu·e vivíamos millor ca eles" 
e así· foi que xa dende un prin~ 
_cipio tiveron moi pouca relación 
cos cregos da zona, cando an
tes viñan a mi!.!do polo Santua- · 
rio. A Eirexa estaba casada co 
poder -e todo o caciquis.!!!.Q da 
comarca xuntábase no Santuario, 
levábas·e moi ben cos frades do 
Santuario e os frades do colexio 
opuxéronse a que seguiran asts
tindo ' as festas do centro. 

E foi entón cando sonóu na 
comarca que o Colexio dos Mi
lagros non tiñé\ posturas católi
cas ou que polo menos non 
respostaba á 1imaxen duns fra- · 
des tan bos pra ,comarca, tan 
piadosos, e que agora :había 
moita política ne~te col·exio-; que 
estaba empezando a ser comu
nista e galeguista. 

Así foí que o hispo mandou-
· 11e un aviso bastante ·serio ao 
visitador .provincial, don José 
López· Maside, decíndolle que.·. 
ueu-o Graña-eiquí · estáballe 
escarallando a .pastoral dos cu
ra&', nun sitio tan santo que a 
xente ten coma símbolo da súa 
-eo opue:¡.oq eq~:¡..sa anb.wd Jnb 
-1a osoJB!lad eJa anb a 'e1ouaa.10 
se, case a Virxen do Santuario•. 

Daqllela S.raña escomenzóu a . 
sali.r menos .pnrque ªos curas 
ohamábante pra · ir · a un sitio,, 
íbante convidar a un gran xan
tar pro ,ti de-cíaslles que, seño-

Pro 0 Graña non lle. fixo . caso res .. o ceo non se merca botan
iporque precisamente 0 que_a él do un hill.ete de cen pesetas na 
lle Interesaba era estar con esa bandexa,· e non volvías. Así que 
xente, falar con ela, e 0 mi'llor agora iba a taberna e talabas 
xeito de faceto era ou ·na taber~ coa xente». 
na ou na casa deles -o ano pasado o P. Graña es-
UN HOME -PELIGROSO / comenzóu a decir misa en Cas-

Así que o Monseñor Temiño tro ao pedirllo os veciños por
propúxolle ao visitador provin· que viña de se casar o cura 
cial da Orden dos paúles que o que tiñan antes e o _rovo non 
sacara dalí .porque era ·Un home chegaba alí. Tivo algú?~s proble
peligroso. O hispo :falaba . do . mas .porque non quixo cobrar as 
•Graña· da 1pana e das chancas• misas ·pro foise aceptando es-

' e xa daquelá se· facían apostq~., to, contra o meirande descon
os caciques da bisbarra de se· tento dos cregos que vían ;103 
era ou non ·cura, como agora· se. seus' sermóris encol de que a 
fan os señores de UCD se- se vida relixiosa se concretaba na 
vai ou non se vai. Todo ·por- realidade social un pe;ligro pra 
que os frades .do '. colexio -~ue· o «cato! icismo desa xente, desa 

parroquia, desa eirexa que está 
por ahí fantasmagóricamente es
pallada porque non é real nin 
creo que asista•. 
ENTREVISTA :OON M~ ·TEMlÑO 
. Ao pouco tempo, o hispo m.an
doulle úniha carta ao P. Graña 
na que He advertía que non pi
sara nunca máis aquera capela 
sin .p.ermiso do párroco. Pensan
do na posibilidade de qué se 
podía dividir · a xente <la .parro
Quia, uns a favor e outros en 
contra, deixóu de ir. Monseñor 
Temiño mandouno chamar e 1J 
Gr"3ña foi talar con él. Apa"e
céu alí cuns pantalóns de pana 
gastados e Monseñor díxolle: 

-¿Quién es usted? --. 
-Son o P. Graña. 
-¡Ah!, usted es el P. Graña. 
-Sí, señor-. E o Monseñor 

non deixaba de mirar pra os pa.1-
talóns descooridos. •E escomen
zóu a letanía: Non me lembro 
ben do que me dixo pro todo 
era a hase de insultos.• 

-Bueno, estará convencido de 
que usted de sacerdote no tie
ne nada, usted es un desacrnLl
zado, le falta hasta ·la dignidad 
de 1hombre-ue sentinme tan pi
sado, e seguía, seguía, se
guía»-que usted es un vaqu~
ro, un vaquero-. 

-¿C9mo banquero? 
-No, no le digo a usted ban-

quero, le ·digo vaquero. 
-Pero é que a vostede. vai-

1 le millar o de banquero, ¿ver- . 
dá? 

A tensión fo¡ subindo has
tra- que o Gra.ña · cortou: 

- Bueno, eu eiquí veño ver 
se tén algo contra miña e que 
mo diga. 

-Le llegan a usted dos co
sas: habla muy mal -y lo sabe 
muy bien-:- y viste muy nía!. . 

Precisamente unha das razóns 
·aducidas ao Graña pra botalo do 
.Santuario era que «botaba ca-
ra.llos». . ·J 

I 

_:_Mire, se é por falar mal- e 
por vestir mal, o que · tiña que 
facer xa non somente ·e.ra re
oucirme a min senon a todo o 
pobo galega porque viste mal · , 
e· fala bastante mal. 

Dende aquela tamén lle '. foi 
prohibida a celebración da .mi
sa en calquer ~ugar no que hoi.1-
bera unha persoa. . . 

-Bueno tiome, pois non me 
. aniquile vostede tanto. Cando 
vaia a miña casa podereilles 

¡'. 

decir misa á familia polo· me
nos. 

-Pero hace .falta permiso: 
-Bueno, pois aprov~ito e pi-

dollo agora. · 
- Pero no se .Jo doy. 
- Pois ·enton direi ·a misa pr~s 

pare.des., que sen6n... · 
_, Eso es, dirá usted la misa 
para .las parE!des. 

Erguéuse o Graña e díxolle: 
---,Mire, como non me trata 

vostede coma· u'nha pa·rsoa non 
lle fago caso. 

E Monseñor Temiño tamén 
se ergueu e acolleume así me
dio polos colares arrepuxá.rido
me a porta e decíndome»: 
- Es usted. un ateo, un protes
tante, usted 1no tiene nada de 
sacerdote. 

Graña salíu pensando: uSe 
non fara tan vello íballe ás ma-
noplas». · 

Dende aquela escomenzouse 
a correr no co·l·exio de que o 
Graña estaba suspendiqo, e un 
ano despois, no mes de xulio 
pasado, o «Visitador prcvincia'" 
anuncioulle qu.e por orden do 
Bispo tiña que desaparecer dos 
Milagros decantado. As razóns 
espostas foron as <le qUe en
trara nunha ocasión nunha dis
coteca, que andivera por a\Aí 
cos labregos· cando as elec· 
cións ás Cámaras Agrarias, etc. 
E o propio visitador propúxo
lle a solución: , 

-Mira,- o Bispo conformase 
con .que te va.las deiquí, por
que este monte considérao san
to e . tí es.lle unha pedra de 
escándalo. 

Posteriormente o mesmo Ma
slde éonfümarra que non era 
somanta o Blspo, senón qu"3 
viña ·determinado de' Salaman
c1, onde ré-si·de o Consello Pro
vi_nclal dos Paúles -a provin
cia engloba a Gallcla e parte 
de España: Asturias, León, Ex
tremadura, etc. · 

Nunha. asamblea convocada 
entre os once membros . da co
munidade, catre ·deles acorda
ban solidarizarse · co Graña e 
correr a sua mesma sorte. O 
17 de Agosto os catro solida
rios, O.dilo Cid, Serxio Fierro, 
Manuel Pel·etelro e Xosé Luis 
Nieto, manifestábanlle ao vlsl· 
tador a sua - solidarldade · co 
Graña, ao tempo que · ap'arecían 
xa definitivamente como copro
tagonJstas do caso. 

8/A .. •DR•• -

A iNTERPRETACION 
DOS INCULPADOS 

Memras os inculpados ínter- · 
pretaban o .. affaire .... despoís de 
:>e entrevistares de duas veces 
co «X eral,, de Roma e co vi si· 
tador Provincial, clarexando an· 
tes <le nada un punto político: 
"Fixemos un ha política anticaci
quH -dí o Xosé luis- opo
ñendonos a que alcaldes, médi· 
cos ,e.te. viñeran eiquí na.s fes
tas -do colexio; tratamos de in
culcarlles aos rapaces unha vi
sión crítica da realidade do 
país a nive·I socia1 -e o Graña 
impediu que os caciques toma· 
ra.n as Cámaras Agrarias da zo· 
na, non sacaron ningunha. As 
presións dos caciques ante o 
bispo iban por ahí. A nivel reli
xioso o problema viría do enfre.n- · 
tamento cos curas da :omarca. 
«Pero o problema e1¡.1 penso que 
está na persoa do novo visitador 
-entrou hai tres anos- Xo8é 
María Lóoez Maside, que :parece 
que tiña moita gana de botarlle 
a man a esto. Ot.lería facer des
tamén dos Paúles ou coma os 
to un colexio coma o de Marín, 
Maristas de Ourense -tan cla
sicista e reaccionario-, e pra 
eso foi situando aos seus peóns 
nos puntos clave, pra no 1rnomen
to propicio, que ohegóu o ano 
pasado co cainbeo no colexlo, 
facerse con e·st~º~»~-

Os ·frades néganse a marchar 
porque o que se · 11es ·razonou . 1 

que quen os botaba era . a comu
nidade, e ésta non se pronun· 
ciou en tal senso, aínda mais, · 
os propios pais dos alumnos dé
cidiron, nunha asamblea celebra
da no centro, apoialos. De Sala
manca foi de onde chegaron os 
novas destinos dos frades: o 
Graña pra onde queira, con· tal 
que desapareza do Monte Medo, 
·Odilo ·Cid, prá casa dos -seus 
pais, Serxio Fierro tamén · pra 
xunto dos pals, .Peleteiro a Ma· 
drid a empliar estudios e Xosé 
Luis ao col·exJo de Marín. 
. Agora, cando ·esto vexa a luz 

xa se terá fe'ita unha manifes
tación o d·ía da feira en Maceda. 
A ver se as presión de fora son 
quen de virar unha decisi6n que 
n&stes momentos .está nas mans 
de Roma. 

•Pero ·esto, é, q·ue quM,_e cla-. 
ro, -:-afirma o Graña- prohibir- · 
lle ·a lln ser galego .con todas as 
consecuencias•. . . 

ANTON L. GALOCHA\ 
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\' o DIVORCIO 

O divorcio está nas portas ou alomenos esa 
é a M·usión que se fai unha griande cantidade da 
poboación . .O certo é 1que a tConstitución non reco
noce un dereito tan eJ1emental 1corna este. O artícu
lo 32, párrafo 2.0 , dí somente que «A lei .regulará 
as formas do matrimonio, os dereitos e os de1beres 
dos ·cónixugues, a c•ausa de sepamc·ión 1e diso1lución 
e os seus efectos», o que tanto pode ·implicar unha 
futura ·lei de divorcio como non. Esa é precisamente 
unha das crí1ticas que o movemento feminista ll•e 
fai ao iproiecto constituciona1l, 1leviándoo a pedir ás 
mullenes o s1eu riexeitarnento. Prn tamén é certo que 
unha se ~ie de partidos teñen xa elaborados os seus 
proiect os de 1lei de divorci·o, pra 1seren discutidos 
despois do referéndum. Entre os partidos de ámbito 
estatal, teñ·en iproi1e·~to propio a UCD, o PSOE, o 
8CE e a ORT; ímolos esaminar nos se·us distin
tos aspectos. 

No referente ás causas do di1Vorc-io, os maiores 
prdbilemas, por sieren 'OS 1de 'fnaior rcontido ideoló
Xi'CO, son o da culipabiiliidade e o da admisión ou 
non do mutuo acordo. A di:fierencia ·importante está 
entre o proie~to de UCD ·e os dos outros partidos. 
U:CD non ademite o· mutuo aco11do, e contempla 
somente s•ete causas de divo11do, das que se failou 
na se·cción ~·O dereito ·e a razónó» en rnaio pasa
do. tlemlbrándoas lbrevemente, eran: primefra, dous 
anos de seP'aración de derei"to; se•gunda, cinco anos 
de separación de feíto; rterceira, a non coHsuma
ción do matrimonio nos se"is me'Ses seguintes á 
sua oelelbración; cuarta-, a es·beriilidade dun dos 
cónxugues anter.ior ao matrimonio ·e i·gnorada polo 
outro no momento ida sua celebración, d ebendo pe
dkse nesrte oasó o divoricio dentro dos 5 prime·iros 
anos do matrinÍoni·o; quinta, ·a C"ondena ·a' prisión ou 
presidio maiores 1(-de 6 a 12 anos); ses·tia, a enTer
medade mentall, sempre que queda ase·gurnda a 
asistencia ao enfermo; s·étima, o transcurso de 
·dous anos .d'ende un'ha senten1ci·a firme 1de divorcio 
dictada por thlbunail ~s1ranxeiro por causa non re
conoci·da na '1exislación españo1la. Inda que eiquí 
non se fal·e espresamente 1do prnbil ema da culpabi 
liidade, a causa pri'rneira, · 1alomenos, .impHcaa ne
cesariamente, ppsto que nas p1en'ben1c1ias da sepa
ración sí hai un inocente e un •cü1lpaib1le. 

O P.SOE, o .POE e a ORT contemplan dous tipos 
de dil\/orcio: o div.orcio por mutuo acordo, no que 
hastra qu'e ©s cónxugue·s e-sipresen ante o xuez a 
sua vontade .de desfacer o matrimonio e se ratiifi
quen na ·sua postiura 'P'asaidos uns meses, e o di
vorcio por .xusta oausa, que é o pedido por un 
dos cónxugues en base a un'ha seri·e de motivos 
asta'ble'Gi:dos pofa 1lei. 

O PSOE falla duniha 1causa xenérica, a «ruptura 
cl'8 vida conxuga-1», e logo dun!ha enumeración non 
eshaustlva de caus~s toncre'tas pra pre.ver a in
teripretaición que os xueiceis de ido'ioxía ~n-ri di 1vor
alst>a, que hoxe son moitos, poi1dan facer desa eiau
sa xenérica. 

O FOE e a -ORT estalblecen caus·as moi seme
llantes, pofo 1que irnos dar )QUntas ·as comúns a 
amibos partidos. Como a .ORT se limitou a copiar 
as suas da Lei de Divotici·o de ·t 93:2 , -relbai'Xando 
apenas os prazos, se§uiremos en canto teñan o 
mesmo sanso, a redaicción ido PGE, que result a 

POMBA 'NAVARRO 

máis actual. As c·ausas comúns aos 1dous prniectos 
son : a infidelidade nq_n consenti·da polo cónxugue 
que a alegue; a separación ·de fe-ito libremente 
consentida por ambos cónxugues aurante un ano 
prá ORT e dous pra o FCE; o desamparó de fa
milia sin x•ustificiadón ; os malos tratos de pa la
bra ou obra, inX'urias graves e ca:lquer atentado á 
di.gnidade, res!peto ·a libertade dos esposos ou dos 
seus fil ias; o incurnprirnento d-algún dos deberes 
que impón o mat rimonio .e calqueira outra circuns
tancia que per,turbe de tal modo a rnlación entre 
os cónxugues que impi·da a continuación da vid a 
en común ; a condena a pena de privación de li
be·rtc:;de por máis de tres anos pra o ·PGE e cinco 
prá ORT; ·a enfermeda•de física ou menta:! que afec
te gravemente á vida en ·común, se1npre que que-o'-' 
asegurada a asistenci1a ao enfe rrn_o.. O PCE engade 
a estas causas común a émbria·g•uez habitua l qu e 
impida a normal convil\fenci a, unha sentooci'a firme 
de sep-arac•i.ón e unha s~ntenicia finme de divorcio 
dicta·da por tribunal estmnxeiro , inda que a causa 
non esteña reconotcida na 1lexis1lación ·española; a 
ORT, a ausenci1a .dun ·cónxugue cando teña deco
rri·do ao menos un ano 1dende •as suas úl t imas no-
ti'Gi-as , e o albandono culpable do cónxugue durante 
seis 1mes•es. 
. O divorc'io tramitarase 1ante o xuez de 1.ª ins
tanci1a. Tanfto o 1~0E como o PSOE e 'ª ORT din 
espre-samente que na sent encia non se fará men
eión a1lgunha· de oullpabi.Ji.dade dun dos cónxugue . 

Os p-roblern1as 1que mfüs preocupan a maimía 
- ·da xente· ·en relación "co ' divorcio son o·s fi llos 

e as pensións aUmenticias. Hai inda moita tendencia 
a repartir os nenas, igoa1l 0ue os mobles, corno 
si fos·en ohxetos propiedade dos pais sin voz nin 
voto. E isto reiHéixase. n os prni1ectos dos partidos: 
pra UOD, ouviras-e aos fiill·os m a'i'ores de dez anos, 
o que slgniifi'oa que un nena de oito non sabe cá i 
dos seus pais lle ,qu~re máis; pra o PSOE, ouvirá
seJllies «Si - teñen xuicio dabo.ndo,,, locución xené
rica que e1qui·vial a non decir nad_a; pra o_ POE, ~uvi
raselles 1Si O )(IUéZ O _estima 1comenent e, O que Inda 
é peor, pasto que o ~uez pode pensar qU'e un rapaz 
de catorce anos non tén dereito a opinar; · prá ORT 
por fin, ouviráselles seir11ipre. E de destacar que 
ORT é iquen 'adicc¡i máis atención en ~ernl ao tema 
do's hilos, .que ~ ocupa cás·~que a m1tade do seu 
·proiecto. · , _ 

A patria potestade e.xoerceraa quen q~ede cos 
fios. men10s no 'Caso do PSOE, que s·uped1ta a sua 
postura sdbor _do t ema a si no >Parlam e~to se 
·aiproba ou non a patria potes'l:'ade compartida, do 
que se deduce QL!e p-ensa que p.odería seguir s~n-

- do compartida_ despois :Po .divorc io (o que na prac
tica sería un verc:ladeiro lío si o ·que non queda 
·cos nenas se .argue un dí1a con g·aflas de fast>idim). 

O mant'imento dos fi'llos comúns é abriga de 
ambos cómmgues en proporción aos seus bens; 
aquel que non sie quede con eles 1deberá pasar ao 
outro unha canti·daide fixa mensual. A cuantí-a dos 
allimento•s fíx1ase na sen1enCÍ'a, podendo ser revi
sada a instancia de parte si cambe~n as circuns
t ancias. 

O pago dos alimentos au outro cónxugue revis
te untha gr.ande importancia nunlha so'Giedade como 
a .actual , en que a muller non 't:én as mesmas posi-

/ 

bili'Clades de emprego que o home e moitas veces 
ca rece de toda fonmaición profesiona·l, tendo sido 
ecluoaida únicamente pra o matrimonio. Realmente 
non é doado es'Comenzar a 'buscar traba-llo aos coa
renta anos sin n'ingunha a.xuda, pro creemos que 
os alimentos teñen ademáis ou deberían ter un sen
so ide pago de atras-os: pensemos por un intre no 
que terían costado a un home ao longo dos anos 
que estivo casado os ·servicios de asistenta, coci
freira, lavandeira, etc.; no 99% -O-os casos moito 
máis do que lle cost-ou rnanter á sua muller. 

Prá UCD, os aiHmentos ao outro cónxugue están 
en reil1ación coa causa d-o divorcio: si é unha sen
tencia de separación, resipetarase o que se diX'era 
nelia; si é a non consumación do matrim-oni-0, nin
gún dos cónxugues poderá p·edir alimentos· nos de
máis cas·os, priima o aoondo dos cónxug~es, e si 
non o hai decidirá o xuez. 

Pra o PSOE, en troques os alimentos non teñen 
nada _que ver C'O'a causa do divorcio ; pensa que a 
manel'ra de superar na prác't:i1ca a dicotomía dil\for
cio-remedio/divorcio ... s'anción é estable'Cer os mes
mos efectos pra todos os ·divorcios independente
mentie do seu motivo. Os ailiimentas .fixaranse en 
base a icriterios obxetivos, non de culpa'bHidade, 
ta les como a edade, a formación profesional, as 
p'O'S·ihi'lidades de ·empreg-o, a durac'ión do matrimonio 
ere. De toicf'as formas, a reglla xera l é que non debe 
haibel·os . 

O PCE e a ORT fíxanse en criterios semellantes 
aos ido PSOE, pro sí teñen en canta a wlipabilida
de, o que é unha contradicción cos sieus prante
xia mentO's anteriores. Pra o PCE terase en canta 
pofo X'uez ªª oonducta dos cón0<ugues en relación 
á moti'Vaición do di1vow•cio", e pra ORT non terá de
rei·to a alimentos "º cón~·ugue que teña abandonado 
culpalblemente ou desamparado s·in xustificación á 
sua famiiliia•. 

En canto ás causas de estincién da pensión ali
menticia, ciomo regla xeral, cal·quer mudanza das 
circunstianc'itas fai que se poi·da, a instancia de parte, 
revis¡;ir o establee-ido na s~ntencia. Todos os par
t idos consi1deran unha ·Gausa de es·ti-nción que e que 
os re'Gitbe ·s·e volva casar ou manreña unha rela
ción de feito permanente con outra persoa. 

.Por último, as garantías da prestación das pen
sións a-lirnentiic-ias ao oU1ro cónxugue e aos fülos 
fí:xanse polo .>Quez a- instancia de parte; por exem
pilo, hipoteca sabor -dos bens inmdbles de dbrigado\ 
emha:rgo do salario, etc. Pra caso de incumprimen
to, prwese unha multa: prá UCO e pra o PSOE, 
s,e non se pagan c~lpabl1emente durante dous me
ses seguidos ou tres alternos , habierá qU1e indem
nizar os perxuiieios caus·aidos ao all imenti&ta en 
cuantía mínima ao duplo do atrasado, e si hai rein
ci.denda en cuantía mínima ao 1cuáidruplü. Prá ORT 
si non se pagan c·ulpabltemerte qurante tres mes_es 
conse•cutiiVos, incurri-riase na .pena de arres,to maior 
(•de un mes e un díia a 's1eis meses) e multa de 
Ci'íl'COenta a Gen mil pesetas; a r~in1C1i 1dencia •Oasti
garás1e en t()ldo caso con pena de p1ris•ión (non c-la
rexa de qué ti'po, ou s,efü'l, de cianto tempo). 
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ESPAÑA- , PAISES CATALANS .. · 
~ ' ¡• 

Ostraballádores 
non queren; 

' Es~atllt prauflir &$pafia 

11Pactos1
' 

t' I ~ ~ ' • 

<· 11 · EMILIO VE.IG.A 
Cataíunya xa t.én Estatut. Sábado t6 de Nadal 
remataron as discusión~ que · sobor do anteproiec.to 
de estatuto viñan mantendo no Plenario' do · 

· pecto dos dér~ifos funjc.. .. 1er.I 

• MARIA ALONSO «Parlamento catalán». O proiecto foise elaborando 
Asegún apuntan todos os indicTLfs, os 1'actos da . por con.$ensn deic;a o derradeiro día, .. 
Moncloa non terán unha segunda ·edición. E ademáis, interrumpíndos_e cando se diSC'lltía' pr,'\ re.rr.atar 
o presidente da gran central patronal. CEOE, · a transitoria 5.?, na qu_e .se . establece a . forma de 

· tais · e libertades públicas rl q 
¡>er:soa e dos pob.os, historia 
que os nomes ·e as m:jl12re~i 
de Catalunva. ctu~ren prosegui r , 
par~ fac'er posible "ª . construc· 
·ción dunha socl·edade· democrá
ti·ca ~qvanzada. 

Carlos Ferrer Salat, di que som·entes se poderá elección do primeir.o «Parlamento catalán·», trunfando 
Por tideHdadé a .estes orin-negociar un aumento salarial m·ásimo ·do 10%. ao final. a tesis das «vegueries" ou rexións 

E_ as c-entrales sindic~l·es maióritarias chamadas· polo" de Catplunya, circunscripción.s electorais, ·ciipios, e por "facer re-alidade • 
o ·dr.relto inalienabl·e de Cata
lunya ao -·.autogoberno, os par
lamentarios catal·áns aproban , 
o pobo cata'lán refrenda e as 
cortes xerais ratifican o p:<:-

Goberno pra Hrmar o posible acorde, consideran · manténdose ·a proporción un home-un voto.· 
que por baixo do 15% non hai nada que fé;tlar. Esta proposta defendiana so- - N.esta hora sole1~nne en 'lLie 

cialí.stas e eurocarñunistas e . Catalunya, valve atop·ar a sua 
apoiábaa . a Ente-Isa. En contra 1Jíbertade, compre · r~nder , ho- . 
votaron centro e dereita, que menaxe a todos os homes e 
apoia·ban a proposta da Con- mulleres que contribu-iron a fa
ve!'IQen:cia Democr·áhc~~é Cata• . celo po'si'ble .. O presente E_sta
luña na que se proporna como tut é . a · espresión da i•dentida
circunscriipción el·ectornl a co- de co'!ectiva de Catalunv1. e 
marca, comarca coa que se de•ffne as- suas ins-títuciói1s e 
primaba ás zonas · despoboa-. as suas relacións co Estado 
·da,s, favorecendo así á dereita; nun marco de libte soHdarida
'Clerrct ::;dos democráticamente, de coas outras nacio.nalidades 
acept8n i:J uail o · proiecto de e · rexións. Esta so·lidaridade· é. 
Estatut. que di así no seu ·a garantía d'a . auténtica unida-

Son outras · cuestións as que 
se acoohan no fondo do desa
corido·. · Son razóns políticas as 
que lle dan azos a al·gunhas 
formacións parlamentarias pra 
asesorar ás organizacións sin
d'fcales .. a determiñada obe:den
cia. Está, por exemplo, o caso 
da UGT, a quen o PSOE con
se'lla non aceptar pactos eco· 
nómicos de longo alcance. Un 
aicordo a tres anos ,. repres·en· 
taña prao Goberno Suárez a 
conquista dunha est9l>Hldade 
diifíci'I de conquerir por outros 
medios. 

•delca a firma dos pactos". 

Non é n:ráis que uri · pretesto 
porq,y.W-"ós a1coridps, no caso da 
ip·rodu~irs'e, escomenzan a ins
pirar xa idesconfi¡;¡nza. ús mais 
afervoaidos partidarios dos Pac
tos da Mon~loa lembran . hoxe 
que· somentes se cumpriron 
con riaor os topes ·salaríais. 

De tal xeito, que nun bon nú
mero de centros de producción 
esiste a vontade de que nun
ha nova ocasión, si se da, pa-
se precisamente todo o_ con- · 

M. interl"elación entre afini- i:~ari.o_. . De m?'00 que. ~ . nego
darde política e sindical fu.ncio- c1a.c1on pres·en~a,se d1fr91L ~o 
na tamén á Inversa. De xeito ano 1978 ~ondue a -v1xenc1a 
que 0 POE, que .propugna -~ P _de convenios r~~fados que 
casa~lemente a formación dun ,afecta . a catro .m1llons de tra· 
goberno de coalición UCU- hatlfaic::lores. 
PSOE, proponse, entre outros 
aforatlar o seu sindicato fi
lial, OC.00. 

MANDA A. 'GRAN 
PATRONAL 

Nembargantes, os interesés 
do Gdberno e <los -partidos no
meados p·odían concili-arse da:l
gún xeito se non tora porque 
a patronal ipuxo as cousas di
fíciles de certo. Na meira1l'de 
part-e das empresas, a .nego
ciación de comenios apláza
se agora dun xelto i·ooefinido 

t3on número deles 
verán condicionada a sua pos~ 
tura co . acordo adoptado pola 
OEOE na su·a asamblea es
traordi nari a ·do 15 de Nada!, 
ase·gún a que as ·grandes em
presas consi'deraron que . so
mentes podían subir- os sala- . 
rios un 10%. Nembargantes, 
os cállcU'los máis optimistas ci
fran o locremento do coste da 
vida no ano que agora arre
mata •nun 20%. De tal xeito 
que, con pactes ou sin eles, 
gunida circunst~ncia, a negocia
ción colectiva ·prepara un pri
meiro trimestre moi duro. 

fe;rrer Salat, CEOE /Carrillo. PCE 

senite Estatut». · 

preámbufo: d'e - de todos os· pobos de Es· 

A este . testo autonómico, 
que como· deciamos vén de 
se esúi1bir sábado pasado, 
ag·árdaHe un proceso que se 
éom¡pliciaría · molto si se fixera 
sin novas e·lecclóns xerais; de 
ca'lquer xeFto, o .p·roceso .é n 

seguln~e: . unha vez que a Cons
titución estef.la vixente. o Con
sell Execatia de la _G·e.nera1itat 
con\¿ocár'á a Asambl·ea .. de Par
lamentarios · . .pra aprobaren o 
testo.: Despois, os parlamen
tarios l·evarán o Estatut a Ma
drid, onde e Comlsfón pra 
Asuntos Gonstjtucionais - e de · 
libertarles púbilicas . do ,Congre
so esaminal'1á o trabaHo é apro
barao si procede. Desipois, 

LETRA E ESPIRITU paña. 
ES·PAÑOL O pobo cataláff procllama co· 

•uNo proceso de recupera- mo valores superiores -da · sua 
clón das libertádes democrá- ivMa col8ócti'Va ~·a li'bertade, a 
tlcas, o ipdbo . de Cafali.mya xusticia e a ig\fa1dáde, :e .. ma
volve atopar . as suas instifo- nifes:ta a sua vohtade de avan-
dóns de aufogoberno. tar por uniha ·via . de ; progreso 

ICaitalunya en . exer:cicio do que .,asegure unha calidade de 
dereito á autonomía que · a vida digna ipra todos os que 
CQJJStitución reconoce -e ga- viven e· tra'ballan en Cata,lun~ 
rahtiza ás naciona·l~·dades. e re-. ya. 
~ións que _integran España, ma· . . . . 
'lifesta a· sua vontade óe coas· A libertad-e co·lec~1v~. de. ~a·, 

· vo:ltará a Catalunya, onide se 
someterá a referendum, e si 
é positivo o r-esulta'do, voltará 
ás Corres españolas, onde se 
someterá ao ' voto de ratifica
c ión, causa qu.e probablemen
te aconrteceriá · na primaveira . 

tituirse en coinuni1dade auto· ta·lunya atOlpa nas lílidtuc1ons· 
nom.::i. da GeneralJ.ita:t o vencello cun-

. ha_hrstoria de afirmación ·e r~'.s· ' 

EUSKAD_I 

UCD PSOE .: ~Estatuto 
s·in Autonomía 

• iOARSO 
O Estatuto: e a decl·aración do CGV e-ncol da violencfa. ga' ou ·· Gun :Pt:; nas manifesta· 
en Euskadi, xunto ao fato de detencións clóns e na rua, se moven na 

.de presuntos militantes de. ETA, son os e lementos .vra institucional. De feito, a 
que caracterizaron ás derradeiras ·datas da vtdlencia e 9Videntememe as 

causas que tan p.osible que 
actualidade basca. esta viol~rrcia siga . e_sisti.ndo. 
. Os representantes aas 01-

rersas ifórzas ipolíticas que 
compoñ·en a po.nencia ,redacto
ra do EstaTuto d·e Autonomía, 

·anunciaron hai días a termina
ción dun anteproi·eicto que non 
suscrilbiron aQ . final nin o 
PSOE .por escesivamente auto
nomista nin a UOD palo mes
mo, pdlo que somentes que
daron dmend~nido o proie'Cto · 
orlxi nal o PNV, Euskadi ko Es
erra e AP, que, ipara<lóxicamen~ 
te, apoia o . esprito do testo . 

ipro1ecto definitivo, que deberá' dan mosrtras de non. decrecer. 
ser · aprobado pola Asamblea Neste senso, caifbe sinalar ·que 
de parlamentarios ba~s,, que dende a semá ipas·ada, a .policíé 
a 1mandarán despois ao congre~ proceideü ·á desartfoulación d~ 
so pro -~u ~same. · · · · Jtversos"~ornandos de ETA•mi 

iOe mcirri·enot, parésce difíci!I ifitar. aoosacfo.s de media duci< 
que os nacionallJSitas e . resto: de mortes e ·doutras aceións. 
·das forzas cheQuen- ·a un acor~ en.u.e as que destacan ·a bom
do bon pra ambos, especial· ·Iba a cenitrail de Lemón.iz e o 
mente ·en materJa de organiza- atraco de 86 mMlóns de pese
'Ción da fa.cenda basca e das tas á empresa ciAltos Hornos" 
policías autónomas, tema este de Bíz.kaia; dos que · a polida 
derradeiro sobor do que xa se r$Cllperou a mil1:ade máis ou 
pr0;punic'iou MarH9 Vtlla anun- m.enos. Por outra banda, rexis
ciando a sua antiiconstitucio- tráronse máis atentados mor
nallidade .. Os socialistas e uce- tals contra persoas venceHa
d~stas anull'claron, pala sua das ás . FOP, e outf.os atracos. 

· baooa, que . un es:tatutO _ que 1Diante desta s•tuación, o 
no lles guste non o aprobaran OGV ·fixo púb1ica unha nota 
en Madrid, co que a crisis IJª que fací!3 un c'haima•mento 1 

1 Debiido a eslta disparida:de de 
criterios, o número oe enmen
<las presentadas ?Qlos compo
ñ•enres da ponencia e pdlos .in
teresados en contribuir' cos 
sieus plantexamentos • ao ·' arre
quecemerrto do testo ·ohegaron 
a cer:ca de trescentas. Todas. 

i e'las seran esrturliadas 'e te- · 
! i rans·e ·en canta pra elalborar o 

· ibasoa poldería dhegar a Hmites a Paz e ped1~, por unha banda 
·insos1peitabt.es de · arrematar · unlha tregua as duas ramas d~ 

<nianxinando aos se:ctores ·nacio- ETA, e es·bcía, por outra, en 
naHs:tas, que, · con total entre- . corresponden'Cia, medidas de 

.carádter político pra Eus-ka(J i. 

.·UNECO SELO DISCOGRAFICO QUE PULA 
POLA CONSEJIVAC.ON DA NÓSA MUSICA .P(lPULA:R. .... ~--

oe n,t ra'd~s tftundamentailmente 
na 'devolución dos concertos 
económicos, a posta en ,prácti- . 
ica do bHingüisimo e a conse• 
cuclón ·dunha auténtica pOl id á 
autónoma. . .· 

Pre arrematar, dentr¡ deste 
mesmo . tema . caibe destacar 
que no comunicado do CGV 

-, .se fai unha ·valoración do es
tatut.Q d~ autonomía coma' un 

. ~ instrumento. nó _que ;se· -inclúen 
· os i·meres·es ·de todos os· sec

tores do país·. rexeitando, ·des-, 
te X!e1to,. a ¡política dalqunhas 
forz·as que, segün eles, basean 
·a sa aotuaicióri ·r:io todo ou no 
nada. · 
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China e· U~$A, · . 
·amigos anti•URSS 

O restablecemento de relac·ións di pÍornáU.pas plenas entre Estados Ur~)-d.P.,5 
e China, :prevista pra o próximo día pri meiro de xaneiro, é sinal sobranéeiro 
do cambeo da ·estrate·x·ia esterior norteamericana, 'que pode ter importantes 
c-0nsecuen'cias xeopO.líticas. . · . . 
Como suliñabamos a semá pasada, a administración do presidente Carter está 
~mpeñada nun · replante?<amento da sua po~~~ica esterior co fin de manter 
durante un períod9 tongo de tempo. a he~emonía norteamericana· e a área 
de influencia -capitalista no tercei.ro ·mundo, suavizando os aspectos máis 
omir.nsos do frrioerialismo. 

Un'tia 1'aboura importante 
niste replantexarnento é a 
normalizac·ión de rnlaicións 
'con Ohina, aproveitando o 
conflicto c'hino-soviiético e · as 
. incdherencias da política es
terior dos cl!ri·xentes de Pe
kín. 

Un!na medida do interés 
que es nur'teamericanos . ta
ñen en c'hegar a .un entende
mento sólido con China pode · 
dalo o f eito de que USA 
abandone ,prá1cti'Camente á 
sua sorte ao gdberno nacio- · 
:nalista de For>mosa, 

1
dei•xa:ndo 

ao mesmo tempo un plante
xamento es~tratéxico que· da
ta de fíns dos anos coaren- . 

· ta. 

DA UBERA.CtON ·AO 
«-PING•PONG» 

1A partir de 1949, ano da 
toma do poder por parte de 
Mao Tse-Tung en China, a 
illa de Formosa, ca seu go
iberno derei'Hsta títere de . 
Whas'hington, ·era unha peza 
clave na estratexia noi'tea· 
merlcaa de ••giu.erra fría» e 
•cerco 'do , comunismo inter
naicionah . 

Naque1Ct época, os diplomá
ticos .. e analistas do departa· 
mento de Esta{io USA ·aínda 
crían que o comunismo ln· 
temaicional era monolítioco, e 
temíanlle enormemente , ao 
poten'cial das masas. chines 
e a tecnoloxía militar sovié
tica X1unguidos. 

O tempo pasuu e en 1971, 
o corifli·cto po'lítico, xeográfi· 
·co ·e i·deolóxi;co e·ntre os 

China, o pra:gmat'íico Chu-En~ 
Lai controlaba o poder á cos· 
ta do radica:J Lin"Piáo, au·tor 
xunto. eoa ml)ller de Mao 
Tse•Tung e dernais dirixentes 
cor:ocid9s ag.ora pala ubanda . 
dos catro», da revolución cu!
tural de 1968, que lle deu un 
plantexamento es;qLJer>dista a 
to~a a polí'tica china·. 

Era o 1ntn:: pra a apros1ma 
ción c!hino-ameri·cana e apro
veitouse. Primeiro foi a di· 
p'lomaicia do a:ping-pong,, (in
tercambeo de ~quipos dese 
deporte entre amb.os países) ' 
logo os viaxes se·cretos do 
secretario ·de estado Henry 
Kissinger e finalmente, ;s 

campanada da visita do pre· 
sidente .Ridhard Nixon a- Mao 
Tse .. Tung, e febr-e'iro de 1972. 

INaqueles prirneiros contac
tos, xa qúedoo. sentado que 
China e. Estados !Jnidos es· 
tablecerían relacións plenas 
can1do : a:Cihegara . . o momento · 
oportuno» (ou seña, . cando 
fora mais comef.lente prá Ghi
·na aparecer aliada dos ~me~ 
ricanos e cando istes deci
dlran abarldonar aos seus 
protexidos de Formosa reco
nocendo a unlh¡:¡ sóia Clhnia 

con::.ui1m:ir éj sua estructura 
interior, tras 'de' sair do sub

desenolÜ, e tecnoloxía avan
zada ipra continuar o seu pr\J
gréso económico. Estados · 
Ur.idos e Europa Occi·dental 
poden-lle ofrecer as · du;:¡s 

· coiusas. 

VOLTA A r«AGRESIVIDADE» · 

tn canto aos Estados Uni
dos, China interésaUes .como 
mercado . potencial (mesmo . 
fornecedor de materias ori
mas) e como elemento di
suasorio frente a UHSS, mol 
·activa últimamente na sua 
penetración 11outras . áreas 
jg mundo. 

Tras dun tempo de letargo 
-cáusa'do 1pola ,caída de · Ni· 
xon, a des'feita vietnamita e 
a inespererrcia do equipo 
Carter- os norteamericanos 
volven á pdlHca esterior 
caor'esirvan. 

E srgnificativo que iste pa· 
_ so se 'Clea somente duas se

.más despois dunhas declara
cióAs do ex .. secretario de Es
tado Henry. Kissinger ao se
manario Newsweek» (nas que 
se :ca'.Jilfica ao equipo esterior 
de Carter de moi 1•blando»); 
ao mesmp tempo que o se· 

1Ese intre oportuno. c;negou 
. .Xa. 0~,Sapar-ecido Mao Tse
Tün'g; 'Ghu~En~Lai e os ·cha

mados ··radi1cais,; da ·banda 
dos catro•, Ohina realiza un
ha política esterior cada vez 
máois dereitista e somentes 
definida pofo seu antisovie-

. · tismo, da man de t=lüa-Ko
Eenia e Tinq Siao-Fi.ng. 

- m1.ifracaso do pJan USA pra 
Oriente Medio, eri plena cri
sis iraní e xusto dous días 
antes dunha drástica süba do 
:precio do petroleo PW parte 
dos países produ•ctores reu
~nidos en Abudabil. · 

dous xigantes comunistas fí- !Ni·stes intres, China nece-
l)(Ose ·evidente. Ademáis, en sita estaibillidade esterior ora A maniobra norteamericant 

dé aprosimación á C'hina in· . 
tenprétase como unha · inti
midación a UR&S (.pra que se 
s!nta ameazada pala ·alianza 

· t "Mao aceptou ,as relacións con USA e 

1 
USA convertiUn&s M fratemais. 

.. chino-norteamericana e non 
force os acotecementos ao 
seú favor en Africa ou en 
Irán); ' como unha posiL'.e bus
ca de mercados e fontes de 
materias prima& de reservas 
pra Occidente e . en definitiva 
como. un trunfo da liña ·du
ra.. o post~kissingeriana na 
políti'ca. esterior norteameri
~ana: -

•LJentro da inmensa partid 
de axedr~z ·que xo.gan- at. ' 
duas supet'l>otencias . na xeu
pólítica . mundial, Wasington 
Vén de facer a última xoga
d~ 

Corrt::::>-µonaellt:: agora o 
turno aos estrate·gas de Mos
cú, en mome11Maea inforio- . 

· ridade {Jt>IO desgaste do seu 
·, . ·e<wlún dirtxente, ·que á mor-
. fo de :Breznev . deberá dar 

P'3So a·' outro, máis dacordo 
coas sutilezas qt1e . iml)ón a 
actual . loita pola hexemonia 

~, -,;~ :::?"0!31. 

IXIPTO E 1.SRAÉL, . 
CONDENADOS· A ENTENDERSE 

- X. A. GACIÑO 
Israel, 'Irán e o confHcto .fironteirizo entre Arxen

tina e Chile par~n ser os quebradeirus de cabeza 
máis importantes cos que se atopa nestes momentos 
Norteamérica, no conoot das suas "colonias».. Unha!i 
veces pola torpeza dos ((intennediarios"> e outre~ pola 
presión papular, é. difícil! mainter se'mpre n r:lifící1 equi
librio _entre a esplotación másima e a ttesibilidade 
mínima ··pra que a ewlotación se sooorte. 

\ ¡1 
\., . 

'f\11,áis ou menos contidos os respect111os gobernoi; , 
arxentinos e chilenos ----pesie á ameazas ve rbais enco: 
ca can:le de eeagle-, e situados, no caso do lrán, 
na actitude de espect.ativa pra ver deica onde chega 
a resistem::·ia popular, o problema principal co que ie 
enlfrenta o que os cubanos chamarían o «Ministerio 
~e Colonias• yanke'e (oficialmerrte, Departa1ñento d~ 
Estado) é; a negativa do go'berno de lsrae·I a vencei:ar 
a autonomía de Clsxordania e Gaza -mencionada nos 
acordos de Camp David- aos acordos de paz con 

· Exiptb, que queren restrinxilos á negociación de reti
rada de tropas do Sinaí. Non é a primerra vez que a 
insolencia israelí entorpece, aparentemente alomenos, 
os plans norteamericanos na zona máis conflictiva -co 
Vietnam- dende que rematou a segun.da guerra mun
dial. Non hai que descartar a posfüilidade de que, O.e 
todas maneiras, o enfrentamento esterno entre a pos
tura intransixente de Israel e a máis negociadora de 
Norteaméri·9a señan ·dous aspeict6$ du!1ha mesma tác· 
tica, diri·xida a enfeblecer ao más imo a posición xa 
flebe dos exipcios. , . 

Non -hai dúbida que Norteamérica está interesada 
en que - exipto e Israel cheguen a un acordo de paz 

. que suipqña un máis forte control occidental nesa 
zona, e non de:bería, en prinCi?io, ter intrés en forzar 
a Exipto a unha humillación total, que lle restara efi
cacia. á operación, provO'cando unha ruptura máis hostil' 
que a que se prod.uciu no resto do mundo árahe. Pola 
contra, a su,a postura foi sempre a de gardar certas 
apariencias de di9nidade, que lles permitiran a todos 
atopar ·apoio entre os árabes califícados de "mode
r.ados•. Neste senso, a postura israelí sería a r: e que 
o rexeitamento dos países radicais é difí.c ii de salvar 
de calquer xeito, e que os •moderados" rematarían 
i:-or pregarse a calisq1.:1·era condicións draconianas que 
~e lles quixera impoñer, aparte de que o goberno 
israelí · tampouco pode frenar agora os anceios es pan· 
sionistas que vén insuflando o sionismo nas suns 
bases xa dende antes da creación do Estado de Israel, 
e de que, por suposto. non confían en que ningún 
acordo de paz cos países árabes que señan vaia facer 
renunciar aos palestipos ravolucionarios á sua Loita de 

,. fiberación. 
A ~estura exl'Pcla fol a de rebaixar ao másimo as 

suas relvindicacións eneal dunha referencia mínima 
á situación dos palestinos, aínda que seña baixo da 
forma limitadfsima dun·ha ·autonomía a 'l.on~o prazo, 
balxo do control Israelí. Non 'podía 'ceder .máis sen 
perder por completo a di·gnidade. Norteamérica parece 
apoiar esa postura, e os esforzos de Cyr.us Vanee, o 
secretario de Estado norteamericano, er.cP.miñáronse a 
convenc'er a lsrae·l da comeneTlcia de aceptar ese olan
.texamento. 

iDiant~ da· col'l'xelación momentánea que a intran
sixencia de Tel-Aviv _lle impón ás conversas exipclo
Jsraelíes, Norteamérica baralla -no momento no que 
es'Cribo, . está pend~nte unha declara'Ción formal do 
presidente .Carter encol do tema- as posibilidades de 
dei:Xar a ·Exipto é Israel que traten de 'entenderse entre 
eles soios, ou continuar _cos seus esiforzos de me·diador 
Penso que os acoraos son dabtmdo importates como 
pra que Norteamérica se desentenda fácil[Ylente deles, 
a menos que as posibilidades de chegar aos acordes 
señan nt:Jlas. Pero Exipto compmmeteuse xa de máis 
como .pra quedarse ,á mitade do camiño. Aqüel prniec
to .unasseriano• dun particular so.cialismo nacionalista 
pasóu xa á 'historia e a, ruptura coa Unión Soviéti-ca 
foi práct:camente total. Non chegar a un acorde con 
Israel deixaría a Sadat · i'llado de todo, en medio do 
mundo árabe, sen nlgunha ventaxa en · troques, e con 
poucas posibilidades de re~xustar as suas relacións 
internacional s. 

Nestas circunstandas, e baixo da sombra cprotec
'ufra• ·de Norteamérica, Exipto ·e · 1srae:1 están condena-· 
dos a entenderse. · 

·. 
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O FUTBOl GALEGO 
1 

MAL NiOMEN,TO 1 

Mal He van as cousas ao r:ioso re_pre-sentante 
'' 'na primeira división de futbol do Est'aélÜ' espanol, . 

o Celta. No derradeiro posta da clasif.ic'ací6n., · v~e. 
ho><:endía, con poucas posibilidades de deixalo; 
van ter moito que cambear as ·cous-as pra que os 
vigueses saian desta si ,tuación~ coa corda no 
pescozo, na que se ato·p·a·n'. O desoenso, ao primeirc 
golpe de vista, aparece'. inevitabl·e, .peró vai ser ben 
esperar pra vermos se, tal e que como adoitan, · .. 

. xurde nos olívicos esa carraxe que lles fai ·salvar as 

. situacións mái~ enouedell?das. 
De todos xeitos, e vista 

a plantill!a con que conta ó 
' Celta esrte ano, era de es· 

perar esto. Así e todo, paré
cénos axeitada esta poHtica 
do Ceilta de lles d9r entrada 

· no equipo a estes rapaces 
novas, porqUle éste é o xei
to de cihegaren a ser ver<la
derias figuras e deifenderen 
a camiseta do Celtiñ·a. Si·n
~eramente, coi-damos que, en 
mantenido a mesma plantilla, 
en duas ou tres temipáda'S o 
Celta terá argallado un equi
·po que da,rá ·moita guerra 

por eses campos• do Estado. 
!: repe:tir a nivel galega .a 
e~itosa política · futbolística 
clos dous .clubs ba&cos, o 
Athletic de Biilbao e a Heal 
Sociedad de Donosti. 
DEPORTIVO E 

. FERROL TENTAN 
SAIR ADIANTE -· 

Na Segund.a División A, os 
dous equipos galegas non é 
que vai1ain tampouco moi .ben 
que diga'mos. Vemos ao Fe
rrdl · no último pasto, e, o
lo que parece. conrf P.n::win ::in 

escomenza o aninovo , 11 pero home ! ! 
la inda con problemas técnicos? 

PISE ºONDE PISA O BOi 
e marchará segu .. ro todo o ano sen 

. . . . . . . 

ARTES GRAFICAS 
e SERIGRAFIA 

FORNECEMOS: maquinaria ·e produotos •Ag.fp•Gevaert .. 
(sdh.tcións pra posirtivado. ou negativaido directo ·Copyproof•;; 

sol·ucións pra positiivaido ou negativado transparente e 
monocromo •Copycrome•; solucións pra planchas de offset · 

directas :Oo orixina'I ·Copyrapi1d,,; soluÍCións prq negaltivado · 
· axiña •Hápidoprint .. ; ~c .. etc.)--'Prensas de ·pro-bas pra offset. 

-CizaHas.-Asrtmlos.-Vexetais e paleisteres pra 
orixinais .-Letras de transferencia, tramas. fii!:as, mesas 

de montaxe, • sprays .. , etc., •Ziipaton'e».-Tecidos sin•téticos . 
. ou m·etáHcos; emulsions pra serigrafía; pe'lículas pra 
másoara e serigrárficas.-Tintas •Prisma» ou pra circuitos 

í 1elec:trónica «Naz•Dar».-'Máquinas de imprentazón 
manual, semiautomáticas pra: p'lano, cilíndrico, cónico, oval, 

etc.-A mais ternos u~ labo de fotogralffa e fotoseri;graifía 
a sua vontaide. 

Pra marca?<.e ou control de tu'bos, calf:JOeis, chapas, 
pavimentos, vidrios .. ferram'entas, barcos, etc .. e.te., 

sistemas de 

MARCAXEeCONTROL 
FORNECEMO::>: Rctul~dores industriais. Sinaladores 

sider.úrxicbs en frío e qu'ente. Lápices e1léictricos. · 
Fsti'lo·grá:ficas de ácido. Se·los de ·caucho, tampons e tintas de-, 

marcaXie. iHolos de marcaxe. l:rnpref1Siñas .. Indicadores de 
temperatura Wa:hl (ccntacto e distancia). EtiqLI'eitas · 

metál i1cas. Taladradoras de pilanti'll-as de .cartón aceitado. 
lmpr~soras flexo e offset pra ·barras, tubos e ca.bles'. 
Prensas termoimpresión. Codif.icadoras .. Seriqrafía. Et~:-

(•) ~f::~:nFc;~~r;i:. 
. Ufic.: Atfon~o X E) Sabio 5, 4. 0 B. telf.. 298460. Armacén: 'Zamora 100. 

sqtári 06,00 .a ~ 19,00 horai;) telf. 423466 VIGG>. : · ! 

.1 

:-de1s·cen•só. Pero aquí xa hai 
·prob'.lemas a nivel ' interno. O 

< .pr~sideintf.e, señ.or Dopico, ce
sa" ·ao primeíro entr-enador, 
Jós·é, e trai pra acó a More
no Manzianeque. O que foi é 
que parede que o prhn .. ei ro 

· non apandaba coas idel;ls de 
· pr~s-Idrenlte, , e ··entón, éste 

_ ordenou de botalo sen .con
.tar coa v(rtaioión do resto da 
Directivll , da que os . 'máis 

·dos membros non cadrabarí 
~ontormres · coa decisi.ón do . 
1pr:eside11te. Des1po1's, o noyo 
«mí·ster», Moreno Manzane

_qué, desipóls dunhas .. xorna
. das ao frente do equi;po sen 
éste meHorar, ria · roda de 
prensa de ao fin1al dun par
tido dedlaira que a ' cuilipa dos 
males do equhpó era toda dos 
·lnformadore'S, que xa foran 
eles os que bottar:án ao an· 
teri'Or "míster». O nunca vis
to. i:>ois é . sabido de sobras, 
e así mesmo se· dixo no seu 

· día, que a José . sempre o 
tratau a prensa como unha 
escetl·ente .persoa e honrado 
prafesiom~I ... 

O Deportivo, da sua ba:n~a. 
empeza agora a erguer a ca
beza. Des1pQi1s dun mal. ca

. menzo de Liga, o oadr.o her
cuHno parece s·air agora do 
m.1;11 paso. deS1Poi1s do c~se 

'º - ~ 

··~ 
..n 

. 'd~ Mateas. LUtis Suá:rez, o 
coruñés que fora qran xoga- . 
_ dor que marclha:ra no seu día 
~ Italia pra.' .xogar no _liriter, 
f1xose oarcgo do Deportivo dun 
xelito ci1rcunstanciall, dado 

· que se atopaba de paso na 
· sua ciiQade nadal. Parece ser 
que este ex-xoga<lor: Hes es- • 
tá meterrdo con!fianza aos ra
paces, e elo esitá dando os 
froitas apetecibles. De se
guir así, podia que os coru
ñeses moi logo abandonen a 

. crítica sl·tuación ·que atrave:
S'an na c'las·izficación. 
TAMPOUCO 
AS iCOUSAS NOS 

· VAN BEN NA SEGUNDA '8 

Montero "'._-, ;So · 

S.antiago, ,T.lf.: 593655 

Gbraxa1· 
ALFONSO R. · 
CASTELAO 

~~ . LIBAERIA E PA.PELERIA 

~ERAMICA ~OPULAR GALEGA 
AO ••RVICIO DA NACION QA• .... 

José Antonio, 1 30 ; entrech•n -

, Tl6f.: 419759. 

LIBRERI~ 
CiEN~~L 

1 T~léfono,· 21"1119 

Yt&O 

POLO NADAL AGASALLE CULTURA 

tn ~anito · á Segunda Divl
sfón_ B, os tres representan
tes tampouco van moi ben 
que se diga. O Lugo nÓ pos
ta doce, o Ourens·e 'n;o trece 
e · o · Pontevedra .. no deiaset~ 
molto han de:'ter que mello
rar de ~uf ao fin da com
petición pra poderen fuxir 
das postas ~e desoell'so. 

Fo'i . un pequeno 1resume 
das et¡uipos gale9os nas di
·v:ersas Hg.as do Estado. Pra 
outro . día, i faremo~ un resu
me da marclha dos C'lubs da 
Teircei<ra Divislón e mesmo 
da ·He·gJoofWl Preferente,,. 

. ANXO 

Mf!CANICA Dó AÜTO~ÓVIL 
MOLlNO. 47 I VEROÜN 

HARCELO~A 
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NUTRINTES VEXETAJS NO 'cHAN 
. NITROXENO, 

FOSFORO,POTASIO. ' ¡ \ 

RAMON VARELA DIAZ Tanto o nitróxeno · como o fósforo e potasio, 
non= abonda conque esteñan no· chan, ser.i·ón que 
pra poder actuar eficazmente, teñen que estar di~ 
poñ.ibles en cantidades abondas e equil.ibr~das. 

· A pesares de que o-s 1.abregos conocen 1pola ob
servación das plantas os elementos· que poden fal
tar na terra· po.is hai síntomas de --.Oeficiencia que 
se manifestan sobre todo nas follas novas, brotes 

. e "froitos, sería importantísimo un -anális·is: de cada chan pra determinar o seu estado nos diferen
.. tes ·elementos .nutritivos. así como a · dispoñibillda-

·.-re ton· "'o1to-§ ,.,§ etem~ nutritívo: te· 
lacionados coa vida das plantas, a im.portancia pra 
0 .desenmlo dos vexetais duns aos outros varía 
motw. é ,por isto :polo que somente :me vou fixar e,n. 
tres d'el·es, rio niróxeno, no fósforo e máis no pota
siQ, ·e·lementos imprescindibles pra calis,quer planta, 
o máis que polo porcentaxe .en que interve.ñen pola 
función que desempeñan. Os tres elementqs citados 
retíranse <la terra coas colleitas, e si esta . pe.rda 
de elementos nutritivos non S·e repón, o chan pode 
·dhegar ªº seu ,esgotamento, .di~minuindo un ano 
tras doutro a producción e mesmo .. en casos estre
rnos, provocando a esterilidade. 

Vexamos des·eguido como actúan istes elemen
tos sobre todos os vexetais: 

-Estimula a tloración e axuda á medra de 
sementes e froitos. 

·:de di>les .pra coas plantas. . 
lstes análisis do chan rutinarios xa en moitos 

países, axudan a conocer diversos aspectos, -'&n· 
tr·e os que están os seguintes: 

"1) Nitróxeno. As funciós principais ~.i!ue cum- · 
ple son·: .· ·Yi 

~Provoca un adianto na madutez dos froitos. 
- En xeral, aumenta ·a resistencia das plan

tas. Nos cereais provoca un ·aumento na resis
tencia o encarnado (tendencia a doblarse). 

a) acidez ou alcalimidade. 
b) cantidad-e de materta orgánica que ten. 
c) · a testura; si é. areoso, bammto, etc. · . -Intervén na formación . de clorofila, pigmento 

que re·COlle a l'UZ do .sol pro al-ime:nto das plantas 
(.fotosíntesis), e dalle unha cor verde intens_o ás 
follas e talo. 

-Aumehta a produción de follas, .semente, e 
froitos influi'ndo no tamaño distes últimos. 

___,favorece • o desenrolo de microrganismos no 
ohan, que van axudar á descomposición de restos 

-E un elemento limitante, xa que unha plan
ta .. anque teña todos os demais elementos, si ca
rece do fósforo apenas medra e non desenrola 
as .funciós vitais; r:egula, polo tanto, a · producti
vidade. 

d) o contido de .elementos perxudiciais, co
mo sales, carbonatos •.. , etc., que poden a.toparse 
en esceso e ser negativos pras plantas. 

e) asimesmo :podería conocerse a cantidade 
e .iias~.:- de ooonp que se precisa e as necesarfas 
enmen-Oas que se terían de faoer nos distintos 
chans, todo elo relacionado coa busca do cultivo 
máis acaído nesa t~tra. · vexetais. . ~ · 

3) Potasio. lste el-emento intlúe na medra e 
dalles resistencia. 

.-Desempeña un importante papel na respir'a-
-Incrementa o contido de proteínas nas plan'-

~s. , 
-lnflúe na medra · desenrolo , dos vexetais.· . 
En definitiva, precísase o nitróx·en9 .pra obter 

un ha boq_ caljdade na~ colleitas, dado, o vigor ve-
xetativo que produce. . ' 

ción das plantas. . 
-Favorece a · producción de zucres e almidos. 
-Fai ·que. a planta seña máis .- resistente ao -

frío ·e á secura. 
~[)á resistencia ás enfermedades e ao ataque 

de insectos. _ · 
-E moi ¡:mportante na transformación'. (Jo .ni

. tróxeno dentro da plaAta. 

1Pois ben, a carencia de organismos pin~ 
dores e executores a nivel da nación galega, e en 
fundón .da .nosa ·realidad e, trai de seu total des
conocemento das nosas posibil.idades agrícolas e 1 

ao mesmo tempo a falla de algo tan ~lemental 
como son uns ~·aboratorios que leven a ~~- sis-

2) Fósforo. O fósforo xoga un ·papel moi im-. 
por.tante na nutrición xeral das :plantas.: · 

-Axuda a mellorar a formación e o · des~nvol
ve~ento das raíce.s novas. 

-Dificulta, igual que o fósforo, o eRc~mádb 
das plantas . 

. tematicamente análisis das ter.ras, trai de sea· se
guir con prácticas rutinarias de culti-vo que nón , 
sempre .serían aconsellables dende un punto de 
vista cienfí.fico. · 

CORFI 
Diante da nota publicada 

no día de onte polo Sr. Ojea, 
corresponsal da Voz de Galicia, 
memoro do Partido Comunista 
de Galicia, e polo tanto.' con 
unha af.inidade ·clara respeto 
a política de CC.00., o Comi
te de empresa de Corf i 'Espa
ñola, quer·emos aclarar: 

, 1. lsta tendenciosa ·informa
ción que xa ven precedida de 
unha . chea de malversacións 
'que con respeto aos comun·i
cados e informadóns que iste 
.comité tacía a Voz de Galicia., 
non ten mais valor crítico ho11-
rndo que o de intentar ·afogar 
por todolos medios unha alter
nativa de .loita consecuente coa 
situación de peche da patronal 
que pon en peligro os 473 pos
.tos de traballo, esquecendose 
iste Sr. intencio'.nadamente xa 
que foi informado ao detalle 
de cando realmehte era nego
ciado · o ·convenio, por iso ·non 
é casualidade que nisa arbitra
ria esposición presente como · 
esixe.ncia da ING o negociara 
convenio en maio, non respe
tando nin siquera minimamen
te a vontade espresada ·-en 
asamblea' dos traballadores· de 
Corf i, xá que tomos os traba
lladores de Corf i os que ded-.. i 
mos os pasos que tiñamos que 
dar. O que sí pé)rece claro por 
parte do Sr. Ojea é que como 
a empresa está dacordo con 
os traballa.dores de Corf i se-. 
guiramos cos soldas de fame 

·que tiñamos, xa que as suas 
valoracións non t~ñen en c.ontá 
a versión da delegación de tra
ballo a cal dí que os tra.bálla
lladores ternos razón . O des
canso non pode ser maior. 

2. Debido .as ligazós diste . 
Sr.. co. PC e polo tanto coa sua · 
cor'tea de transmisión a nivel 
sindical cc:oo. chega a decir 
que ista central sindical diante 
. do pél igro de que poidan des
aparecer 473 postas ·de traba-

.. ... ' ' 

llo, decide axudar os traballa- · 
dores de Corfi. Nós Sr. Oiea 
estamos dacordo con vostede 

. nunha cousa, i é que e.fectiva· 
mente CC.00. a útíma hora 
decida axudar aós traballadores 

·de Corfi, pro ista ax u da Sr. é 
unha axuda pra fundirnos ain
da máis, xa que isl:a centrc1l 
sindical, nin polo que parece 
vostede, coidaron que a resis
tencia e combatividade dos 
trabal'ladores de Corfi poidera 
chega.r tan lonxe, cousa que 
pola sua banda sempre ten
t.ou de desvirtua'r· e polo que 
a CC.00. concerne nunca fixo 
nada por -robustecer ista loita 
enviando cartas a caixa de re
sistencia dos trab_alla.dores, e 
si pola contra boicotealos. 
Dahí que hoxe isa •axuda» so
mentes ten unha finalidade: 
acabar co conflicto· custe . ·o 
que custe. · 

3. Pra colmo · de todolos 
. males o Sr. Ojea chega a afi.r

mar que. a última hpra CC.00. 
e a ING puxer:ons~ dacordo en 
facer unha regulación de plan
tilla a cambio da reapertura da 
fábrica. Que nós sepamos deri
de que o conflicto escomen
zou nunca houbo posturas 
iguais, e derradeiramente men
tras CC. OO. pola sua conta 
e risco solicitaba o paro. obrei
ro, a ING opoxuse totalmente 
a ista postura por entender 
Oomo entendíamos ·tamén o 
comittí e a maioría dos traba
lladores que era unha postura 
que nada arranxaba e que po
la contra deixaba aos traballa
dores .esposto a peche da em
presa e sin •posibilidades de 
facer forza. 

E con rnspeto ao que o Sr .. 
OJea afirma ·sabor da represen
tatividade hoxe da ING -Co
mité de Empresa, somentes 
nos' .queda aclarar xa que é 
millor 'xf'>ito de velo, a cantida
de de traba.H51dores que acuden 
a unha ou' óutra. com·"catoria 

1 ..... 

de asambleas, -e nlJ'S . tJerradei- · 
ras nos cabe decir que a con
vocbtoria da IN'G.C·omité de 
Empresa acuden f 60 trab.áMado
~res e a de CC. 00. non '8C'U· 
diron nin 10. ' 

Sobor d~ postura que .a ING 
e Comité xunto cos traballa
dnres marítiveron na primeira 
xuñtanza coa admioistración e 
a empresa, e ca cal GC. OO. 
non estaba dacordo de pedir a 
reapertura da factoría, fo¡ , a 
que obrigou a administración 
diante. do temor do conflicto 
o ihrefro que se lle presentaba 
decid.iu dar istas facilidades 

.A ING nin o Comité de Em
presa nunca dixeron que isto 
fora ~nha victoria, pero tam
pouco era a derrota que outras 
forzas sindicales querían con
s·e.guir. pedindo o paro obreiro. 

Diante distq o Sr. ·ojea so
mentes nos _ queda tomalo a 

·cachondeo, por que vostede · 
intencionadamente esquece al
go, i ese algo e postura das 

. .traballadore.s, xa sabemos que 
rtloi a pesar da sua liña políti
ca e sindical pro nos entende
rnos que quenes teñen . que 
negociar son os traballadores, 
e nós asL o imo:s levar adiante, 
sobor de · todo pra ·evitar que 
pase o que nos últimós con
flictos· fixo CC:OQ. nas loitas 
decisivas pra conservar o pasto 
de traballo, · xuntá.ndose a pa
tronal pra que 'OS, traballadores 
foraA vencidos, e as probas 
son evidentes: 1 ASCON, Alu
mina, Dresslok; Forjas del ·Mi-
ñor . . etc . . -e.te. . 

P,ra. r~matar Sr. ·ojea, nós . 

. ro· '.aaoute- posturas . contrá 
dos traballadores hoxe na prac
tica desprestixiados .polos q~e 
coma vostede adoutan unha · 
mascarada obreirista lle pidan 
contas pola sua ·labor. 

Pero xa que vostede se fai 
a pergunta de quen es·tá en 
condi~ións pra asegurar que 
Corfi vai continuar ou non, nos . 
Sr. Ojea estamos seguros que · 
tanto vostede com-0 CC.00. 
s:abrán moito _ mai·s disto do 
que ao inoso alca}lce está. ¿se
nón espriquenos o porqué da 
sua labor· divisionista :e con
fusionista dendé sempre? 

· COMITE DE ~CORFr 
Os traballadores• de Corfi 

·levamos ·ista nota á .Voz de 
Galicia pra que a publicará en 
contestació:n · á me.tendida 
uouxetividade• do Sr. OJea · 
frente ó noso conflicto. Este 
pe·riódico negouse a ipublicala 
a·inda pagandoa. .... 

OS «DEMOCRATAS• DA 
ccUCD» 

, Os afiliados á AN-PG· na co
ms:rca de Lalín ·estamos efei
tC>s a · que a pr'opagan~a e car
teles que pegamos polas ruas 
s~ñ'an arrincadas por ·hlans 
desconocidas . (desconoc i·d as 
pra nós j ás poucas ' horas de 
-seren postos. Agora xa ternos 
unha ·Pista que lle v.ou contar. 

como traba.lladores, somentes .O díá 4 pola n'oite--, antes de 
n'os queda ter que lam~ntar se pech~r a campaña sabor' 
istas ·actitudes -que somentes do . ReferendLim, estaba C:on 
van encamiñadas a minar a duas compañeiras da AN.-PG 
comj3tividade dos trabé!llado- pegando cartel~s da ' nos!B 
res · contra dos abusos do ca- organización no,s que se pe
pita!, e pc:>lo tanto a fávorec-er · día 0 .. n 0 n,, á Constlución es
a · ístes-.1 lamentabl·e é qwe un pañol a. ( Nesto apa,receron dous 
home éomo vostede .que miti- mozos que, despois de ous:ar
ta nun chama'ifo "partido obrei'" , var con móita atención 0 · no. 

' ( ' . 

so traballo, invitáronnos, .o~ 
xeito moi delicado, .eso SÍ, a 
non poñer os carteles. Menti
ría si dixera que· non tivemos 
un pouco de me;do. perse 
vostede, Sra. rnrectora, que 
tanto as miñas compañeiras· 
coma min estamos casados, 
ternos tillos e xa non somos 
uns mociños· como pra andar 
metidos en 1liortas. 

Os que nos formularon tal 
invitación .- dixeron que a fa
cfan ;pra "aforramos rtrabello, · 
pasto que pensaban arrincar 

· todos os cart-eles ilogo que 
remataramos. As nasas per
guntas responderon que eles 
querían a Constitución por en
riba de todo e ·que non esta
ban dispostos a que fixera
mos campana · en contra. Pra 
lle dar máis valor ás palabras, 
un de.le.s, que toraballa de ca
mareirn nunha cafote·ría de 
Lalín, tivo o detalle Onoi de 
agradeecr pota nosa banda) de 
identificarse ·ensiñandonos o 
carnet de militante da UCD o 
qúei~ 1 fá1f,:Jll·e sinceiramente-, 
tranquilizounos dab.ondo, pois, 
como vostedo sabe, UCD é :par-

. tido de Gobe:rno e os seus re
presentantes na TV .teñ.en ca.ra 
de pe'rsoais serias e ·náda · bru

·. táns,, de boas persoas. · 

Como mqstra de que pensa
ba:n facer colleron un carre.I; 
soio ~un, e- ,rdmJl)éronrfo en ~a
chos ó te·911po en que eles i·r:i~ 
sistíaR en ·que 1nos ,deixaban 
poñelos . e que nos avisaban 
pra facerhos un .favor: aforr.ar · 
o traballo pe andar pe.gando. · 
·A ve·rdad.e é que non llés. agra
dec,emos o favor e 6 día se
guinte pola mañanciña vimos · 
que ·en todo Lalín' soio deixa:..
ron . catro carteles. Supoño que 1 

pra ciecir que unha. chisquiña , . 
d .~m:1ócrata,._ si que. o ,sor:i. , , , 
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A ·ARtE 1 OS XEITOS 

A ARQUITECTURA EN . 
GAllCIA CANDO OS . 
REIS CAtOLICOS 

Uns reis que . se farán cha
mar catóH:cos. á forzá teñen · 
·que ser tamén portadores da .~ 
«Cultura,., da .. civilización» 

· e con iles terá que vir un 
• Renacemento,, conouerido 
con pau e sangue. i: lsta a 
vell·a teima aos imperialis
mos, sempre donas e posee
·dor~s das verdades supre
mas; o resto serán •incivi l.i
zados•, ·•indios», ubárbaros», 
coma quen dis es·cravos pra 
cargar fardos. · 

No 1486 os Reís CatO'licDs 
Uveros que 'vir a Galicia pra · 
pacilfica'la: ohegaron asaba-

: llantes o mesmo que chegou 
César ou Augusto, sempre 
cismando nun'ha .. -doma e 
castra», como decía o cro
nista Z.urita. Os correxidores 
e gobernaidores farán o pap~I 
de virrels 1en Gailiciá, pero 
non ¡pooen · co descontento 
sementado xa · denantes polos 
lrmandiños. que aínda p·erdu
ralba a pesares dos castigos 
e do terror, bar!I arma pra 
ipaciifiicar. 

O xugo coa 1 de lsaibel e 
as flechas coa F de Fernan

' do sel"án ' os símbolos es<;o
lleitos dull!ha unificación tor-

adandoá.~ 

O MENCIÑEIRO DE LARIN 
O meu amigo ~a<:o Arriza

d.~ láñ'ez -e que o sexa 
por moitos anos- contoume, 
non hai moito tempo, a vida, 
.mí-la-gres, sucesos, curaciós, 
procHxos, métodos e xeitos 
curación do MerYCiñeiro de 
ha tlesas re.vistas que dá di
larín, que no hai moito sal
to-u . as llanas -como se de· 
~fa na miña infancia e mo
cedooe- dos xornás provln· 
ciales -e cecáis provincia
oos- editados en Galida e 
dalgunha revista sensaciona· 
11ista que se edita en Hespa
ña e que circula por todo o 
ámeto -do C'hamado territorio 
nacional ... Refírome craro es
tá, pols non son tolo, a un
ñeiro t non como A NOSA 
T~RRA que só dá información 
veraz. k:leas e crartficación 
ideolóxlca, verbo de nós 
mesmo5; 

ilarín está ó pé de Céltl
gos, na blsibarra de Sarrl,a e 
na provincia de Lugo. Oéltl
gos é coñocido e aínda fa
rr.'.lso polas súas augas me
dicinás, que van ser · regula
<las pala ohamada ·Xunta de 

. Q-~liicla• --ivéxase o artigo 
148-10.0 da Constitución Hes
ipañala pra que digan-, polo 
speadeiro de ferrocarril na 
Hña •ta Coruña.JPalenci'fl,. e 

os NOMES DOS MESES 
Estamos no Nada'I. E irnos 

aproveitar hoxe pra lle botar 
unlha o'llada aos nomes dos 
mes·es no noso idioma. Co
mo moitos outros exemplos, 
estel:l sano tamén da historia 
que padeceu o naso país e,. 
precisamente, por pertec·eren 
a un'ha parcela de vocabu-la· 
rio relacionada coa activida
de administrativa e burocrá
tica, tamén foron dos qu'e ... 
máis ?·xiña sofriron os eféc" 
tos da :~' .. mización rio campo 
Hngüístico. Os nomes que un 
'idioma tén, que os seus fa
•lantes usan, son~sütlismo re-

i 

GUIEIRO 
. ; 

zada; ista enséña fa rase· po
ñer en tódos os edi·ficins ci
viles ou re:lixiosos 11ª 'campa- " 
ña dos medallóns labrados 
·en granito, nos que asoman 
as fa!cianas dos novas .césa
l'.les imperia'listas. A arte 'fei-
ta de remendos dos esti-los 
anteriores levará o nome da 
mesma raíña: Isabelino, e pa-
la semellanza que ten . ~as 
obras remilgadas- e· de quin
calla dos pfr¡teiros conoce
rase tamén por Plateresco. 
Arte que rnestura elementos 
árcfues, góticos rebozados 

· nun clasi•cismo romano. que · 
lle dá un aquél de respeto 
e sobriedade asoballante , mo
nuinen-talismo e · cdlosafü~
mo nas columnas e nos fron
tóns, portas enmarcadas en 
grades arcos de trun.fo. 

A Galicia rica do románico, 
· ·do gótico mendicante dos 
franciscanos e dos domini
cos, nos terá agora voz ar
tísttca, ha ser VaHaé:Jolid quen 
"{Jlga a moda. Compostela re
collerá os elementos ditados 
e con eta, síguen'lle a andai-
na as vi'las fro:lecentes, os 
partos da beiramar: Corufü:. 
Muros, Noia, Baiona , Cangas. 
Vlvelro ou P.ontevedra. Os 
mosteiros de vella soleira 
asimilados polo Patronato 
nea!. coritrola'Clor do poder 

polo Señor Menciñeiro de 
tarín, ó que acuden doentes 
de toda GaHcia, Portugal, do 
Pr~ncLpado de Asturias, do 
Reino de León e por suµosto 
-emigrantes ·galegas que an
dan . por todo o m·mdo e 
maiormente polos países do 
M~r<:ado Común Europeo, no 
que quere entrar o gobemo 
do señor Suárez, que está 
en Madrid, -e no que os oo
sos emigrarrtes entraron e 
saíro e vo'ltaron entrar e así 
s~·esil\/arnente hai moitos· 
anos pra desgracia deles e 
de Galici·a. 

A , terra <fe Géltigos, sulca
da e regada por varios re
gatos ou regueiros, como 
unh_a centeeira agarimada po
lo bris de maio, chea de po
ten-tes, fermosos e centea
ríos cariba11los. tén unha pai
saixe 'Sabría e case me s~ 
treverf a a es:crihir que mas
culina . E que as feministas 
me iperdoen. Larín . é un ' ele
mento máis desta paisaxe 
qu'3 describimos xa sumaria
mente. E tamén o seu Señor 
Menceiñeiro, que cecáis sin 
él sabelo nin decatarse, tén 
facu1tá·s curadoras que tiñan 
os nasos devanceiros. as cel
tas que He deron nome ó .po
bo de Oé'ltiigos . O meu co
municante, conversante e 

eclesiástico, · beilan, tamén 
ao son dún1has directrices 
a'lleas: Os'eira, Me"lón , Ar
m ·en te i r a, Montederramo. 
Ola~ .. · 

A Compostela das pere
gri·nacións inauqurará o noV'O 
estifo nuñ'ha · institucion de ca
rfdade, son as e!fn"ttTJas . cR>s· 
Reis .católicos, é o Hospital ,. 
hoxe refeito hostal é que 
"El gr'an Pernaf1!do y la maq- · 

nrfica Isabel mandaron cons
truir para !'.os peregrinos de 
·Santiago, empezada en el 
año del Señor de 1501 y con
oluida en un decenio». Como 
as-í está inscrito no tris.o do
arco trunfal ' <la pdrt.a. o ar
quitecto Enrique Egas é o 
artista aicdllido que dirixe as 
obras, :visita a cidade en tres 
ocas1ori; autor tam~n do 
hospital de Santa" Cruz de 
Toledo, · rnr moi entendido 
na arte. clási-ca, nos · princi
pios do romano Vitrubio, que 
daique·la era a fonte de inspi· 
ración pra o·s novos arqui- · 
tectos <la corte. . 

Egas era . home - entendido 
no c-las·ismo, pero dE?scono
cía a arquitectura tradicional 
galega pol'O que as obras 
somente ganan p·ersonaliicfade 
co granito, que é o unico 
que . as diforen•cia doutras 
grandes ·construdcións .feítas 
na Esrpañ·a dos Reis Cató'll
co.s. -

Juan de Alava á outro 
mestre ohama•do polo mece
nas arcebis·po de Compostela 
Alonso de Fonseca, qu-e lle 
en-carga o claustr.o da Cate
dral; nista obra vencéllanse 
Gil de Hontañón, Juan de Ba
dajpz, e Alonso Covarrubias, 
todc ,, artistas feítos e cavi
lado:.... pra outras . terras. con 

ami1go Paqurno Arrizado non polo que sei e po'lo que Pa-
me soupo dP~ear este mis- co Arrizado me iniformou é 
terio dun x·ei·Lo competente. unlha esp·ecie de _i nspirado. 
Anda que, ó falarme do Se- Tén ufllha grande a profunda 
ñor Men'Ciñeiro de Larín, os :fe. Non lle quere ma!I a nin-
seus olios faeíanse máis es- guién a non ser ós donas dun-
presiivos e. brilantes . . Brilo ha taberna. E seica que _esa 
que por outra banda -a mi- foi a cuestión pola que de-
ña campañeira e . a de Paco nunciaron ·ó curacfor. Polo 
Arrizado, que por certo é Jmenos. esa é a historia que 
monfortina ·e ohámase Elena se c-onta e que corre polas 
Mosquera son testigos- po- língoas do !llUndo. 
día ser provocado polo viña O Señor Menciñeiro de La-
de Amalldi --viño novo dá hn non r:eóeta cousa ríinguha 
colleita deste ano-- que nos · Escoita ó doente con moita 
servía a señora Xose.fa, a do calma e pacencia'. D.espóls 
«Bar Xaroínn que é Úf1!ha sé.- · "deil)(ao soio por uhihos intres . 
ñ.ora moi atenta. moi fina e ~, .r· toga _volta a xunto do pá-
nío1 boa cociñeira. Vós ben ~' c1ente -e diagnostica.: 
vos decatades do_ que ¡fosa -Tí tés unha varicela no 
nest-es casos solemnes e ~ ifíidaigo. 
trans•cendentes. E 'Cleixémo- ~ Ou: 
nos xa de metafísicas. -O que ohe pasa a- tí é 

Po'lo s'í ou polo non hai que que tés uniha alerxia no san~ 
ir a Larín no intre , en que gue. . 
sexa preciso tomar cop.sulta. Ou o diagnósti'co que sexa 
Según nos enseña. Castelao, . E si receta a·lgo é . cama. E 
a consulta de médico é me- nada máis . Os doentes van-
nos grave que . a GOnsul·ta de He .facenido visitas e o cu-
abogado. Como· di"ría tamen radar vailles dando .oarte, 
Castelao, un menciñerro non mol puntuailmente, de como 
tén -liC'enc·ia oficial pra matar. val evol'Uíndo a · doeaza. E 
E un médi1co, sí. ún cavila, así deica que os · cura'. /fon 
seguindo a doctrina do es- cdbra estipendio nin h0111o ra~ 
greil\(O · rianxeiro; que a con- rios .pola consul ta. Somente 
sulta do menciñ·eiro é menos a vontade . Contar\ que fixo 
grave que a do médico. o mi·lagres. ·E que unha pana-
señor Menciñeiro de Larln deira de Monforte de Lemas, 

outra sensiibiliidade e con · 
outras té'cni·cas, o que se ve 
en obras como o Pazo de 
Fonseca en Composteila, que 
vén ser xeme"lo do Colexio· 
dos lrl~mdeses de Salamanca. 

Os ·· me"stres estranxeirqs 
son ben acO!lliidos polos ca~ 
ci'que-mecenas galegas , Cor
nielles de Holanda é o autor 
de Santa Mar¡'ña dos Marean
tes en Pontevedra , das pou
cas obras que · t~ñen . un aquel 
da sensibiHdade galega , ma
nueilina 1portuguesa, dada por
un home feíto e educado no 
Atlántiico, con · unfia cultura. 
coas mesmas ralgañas que 
a galega. 

Co re! Felipe, o que nos 
seus Imperios non se ·puña 
o sol , dhégase ao celme d8 
arte s•dbria, firme, do impe
rialismo: O Escorial, entón. 
os arquitectos da . periferia 
lnsipírans·e na parrilla ~o 
·Gua1darrama; o Coleixio do 
Cardena·I de Mon.forte é un 
arremedo que quixo facer 
Juan ·de Tdlosa , os mostei-

. ros coriiiposte'lános , como 
San Paio de Antealtares, si
gu~n as trazas que Juan de 
Herrera. artista da corte, iba 

1 marcando nas serras castelas 
no niño das aguias imp-eriai s, 
non lonxe da Cruz dos Caí
-00"$. 

M. HOITAS. VII.AHOYA 

á q~ curou de que non seí 
que mall, polo visto, mándalle 
pan' pra todo .o .ano. E de -can
do en vez · un'ha empanaida , 

· qu:e neste forno monfo:-tino , 
salen .... moi ~ben. coci·d.iñas e 
sabedoras. Esta señora pa
naideira, no ano que corre
mos e que xa tén pouco que 
correr, non sei si podería 
a:gásaillar ó seu curador cun
:ha empanada ·de papuxas , 
que teñen sana, e ben cum
•prida en toda ·esta tribu e 
nas <lo arredor. Este ano non 
viñeron papuxas. E as poucas 
que se pNlaron pagaronse a 
disparate. 

O Señor Mencíñel ro de La
rín é un home pequenote, 
máls be ~roso , homirde, mol 
cumpridor dos seus deberes 
rnlixiosos, moi llano él e moi 
p olítilco ta lando, aínda que ó 
parecer é .·de poucas pa'l abras I 
Can<lo fala faino dtm xeitó 
repousado .' Semella m1 labre- 1 

-go ca1lqueira . Un · ho~e do 
común como si dixéramos. ó 

dl1a-l-o e fa !ar con ·éll, ninguén 
podería sospeitar que o Se
ñor M enciñeiro de Larín é un 1 

home de tanta sabencla e 
tan . cura•dor él. Maltas veces 
os homes, ·as causas e os 
feltos non son o que pare· 
cen. 

MARIA PILAR GARC1A NIOIO 

tlexo da particular v1_s1on da 
vida · que esa corriunidade 
tén, dá importancia maior ou 
menor que se lle, dá . a unhas 
ce'lelbracións, etc. lsto vén a 
conto porique , determinadas . 
f.estivi1dades de tiipo relixio
so ou· cartas actividades -C1a 
vida rural serviron, en varios 
casos, pra dar nom·e a un 
mes bu a uniha época dq ano. 

O primeiro mes do ano é 
XANEIRO; o segundo, FE
BREIRO.; o terceiro, MARZO, 
(atención coa forma «mar
zal»:· é aldxeti:vo --derivado, 
evidentemente, ae «marzo», 
non nome; «marzo marzal,, 

Laparez en hosalia, por exem
p-lo; tamén se di: «Páscua 
marza1» ou «trigo _ marzal»; é 
1equivalente] a «marzolo» ou . 
•marzolas» --denominacións 
humorísti'cas relativas ao · 
mes-:- e, xa que lago, non 

.·se pode usar como sustituto 
de ~marzo,,) . O c1:-1arto mes 
é ABRIL; o quinto, .MAIO; 
o ses.to', xufiio; o séptimo, 
~ULLO; o O'Ctavo, A.GOSTO; 
o noveno,. SETEMBRO; o dé
cimo, OUTONO ou OUTUBRO; 
o onceavo, NOVEMBRO e o 
mes no · que estamos, 'DE· 
CEMBRO OL• NADAL. Ater1-, 
ción cos· npmes destes últi~ · 

mas .meses: rematan en - o, 
n1:1ca en -e; «Sétembre" 
.. nóver'nbre» . .. son formas 
híbridas de es:pañol e galego. 
Uin;ha .puntual ización: XUÑO 
e XULLO teñen uníhas se
gundas formas , que son, en 
real!idade, as máis populares. 
Son os nomes de M¡:s DE 
SAN XOAN e MES DE SAN
HAGO. Nestas denomina
cións habemos ver a influen-

. cía re'li·xiosa da que fa laba
mos antesc o mes de Xu 1llo 
tamén é cf1ama"do "mes da 
sega», o de Agosto, «mes da 
Virxe» ou «mes de Santa rvla
ría»... O mesmo lle ·ocurre 

ao mes de Novembro: "mes 
<le Santos» , «mes do San 
Martiño » ... Debe!l ser .prefe
·ridas na . es'C'rita as formas 
antes sinalaidas (as marcadas 
en maiúculas e negro), en 
arde á escülla dunha única 
fo rma no plano escrito da 
língoa e estas outras formas 
alternantes. perfectamente vi
vas e válidas, rese rva las pra 
o plano oral. · 

·A recuperac1on dos -nomes 
auténNcos dos ·meses forma 
parte tamén da rec L11peración 

·da nosa i·den.tidaide. · 

i 
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MUS.1CA 
A . TRADICION MUSICAL 
ANGLOSAXONA NO SELO 
tcGUIMBARDA» 

·A múJsilca tradi1cional foi 
. uniha das grarides esqueci- · 

das e denos,tadas da época 
do franquismo. Coide qué a · 

· ipr·inteira razón atopairí1arnola 
na ahls:tori;cidade na .que se 
bas·eaba , o r,éxime, aliada 

· ounha compr.ensión da cultu
. 1ra ,popuilar co:mo algo «mono» 
que ;pode se·r usado corno di
vie~imento nas gr·andes ocá
sións; por exempfo, o dfa de 
San José Artesano, Fiesta 
del Y.rabajo • . Os intentos de, 

. . presentar o flamenco comó 
uMí~ioa esoañoJa» levaron, 
dunha banda, á falsi.ficación 1 

e uaggiomamen.to» duñ·ha -
tradicióñ musical estraortdlna• 

. riamente importante --coa 
rnar,xinacíon de •cantaores" 

. CQJ'J'.IO «El Neg1ro», «La P.i-riña· 
~->. «Joselero» e tan'tos . 
;cutros- e a relegación a 
un s·egundo plano das ou~ras 
.mú·sicas -do estado. · · 

Ouit>ra da1s tradicións niusi· 
cais europeas de meirnnde 
riqueza, a anglosa:xona, che· . 
gounos db~erido µ'ola indus~ 

· tria · dis'cográifica arn'e.ricana 
"e metendo nun mismo : saco 
:o blues, o fOck. o c0untry e o protest•song. . A crí ti ;::a 
es1pañola -.non se fixo deica 
o 1974- non se mo-l:estou en 
di:ferenioiar os' proidu1ctos ,edu1· 
.corados dos auténticos, f¡. 
xándose somente na bonHu · 
-ra das can1ci'óns e failado 'n
di1s1c1riminadarnente de Peter 
Seeger, Joan Baez, Crosby& 
StHI& ... , •Bob Dylan e Simon& 
Garfunkíel como si do me·s1 

1 mo se tra'tara -está · aínda 
si1n fa.ceir un estudio mínima
mente ci·entHico enco·I dos 
diverso·s· Dylan, e non falo de 
épocas nin de te•stos, senón 

. de músíica e fontP.s rlMt.<=i- - . 

axenda· 
-

'- ARTE' - 1 

a:speiriencia testil da Agrupa- -
'Ción de Activiidaides Arti;isáns 
do Fomento das Artes de.co
ratiivas. Mostra na Galé:ría 
Sargaidelos de Santiago dei

'~a. o· 20 de xaneiro: 

) ·Manuel ~rego: ól•eos e dibu- .· 
xos na Galería Citania, nova . 
galería de arte .san,~iaguesa ' ' 
que se inaugura nesta espo
sici6n. Deiica o 31 do nada!. 

' LIBROS ' . 

«Juventud radical, 1950-1969». 
de Dino Pacio Lindí.n. Colec
ción Punto Crítico núm. 18, 

1 

Na .fiU 
.:se a crítica preterididamente · 
-esipecial'izada se movía a ni· 
vedes de to.tail desinformac-lóri 
é doaido conocer c.a'I foi a: si· 
tuación do,s aficionados. · Ou1-
zalbes UA dos p~obilemas· máis , 
graves fora a caren!ci'a de do· 
'Cumentaición --foblio ou fa-: 
no·grálfica- encoJI da músiéá, 

- 11·orteame1riicana dos WHASP 
(Wbite, Angl~Saxon, Protes· 
liant), ao· trave-rso das emigra· 
i;ións de puritano.s; cúáque
ros e outras sectas, e do~ 
catc>Mc-os do Eire. o aipe:go a 
fami.Ha, 'ª rielb<i611 tradi·ciona: 
-,-que l'Ogo · dexeneraría no 
fundamenta'li-smo, co bene
plá1c'ito d,o poder pbl-Ít-ico- ~ 
os coSitiumes secu'lare'S per.-

. mitirnn o ·des·enroilo en certo·s 
estaiQos ' ~Pennsy;lvani9, as 
du~s Vi,rginia's e as- duas Ca- . 
i&linas, es'P'ecial.mente--- dc;is 
xeitos musicais traídos de · 
Europa: E importante ' anotar 
que a . lnrne:nsa ·proibeza do 
Sur -aínda nq_r:i superaron a 
cri:s·f's . da Guerra de Sece
sión- vai cóndic'ioriar o reac 
ci,onarismo político e reli.xio ' 
s-0- caindo a miseria é igua" 
·de forte, ·o ser «whasp» é ur ·' 
valor .frente ao «nigger», e 
xudeo, ou' o esilavo- - e e 
corise.rvadón das tradic1qns 
famHiares. En E1:1ropa , o 
condicionante no Eire . é a re
sistencia .das fami·lias católi
cas ifren:te ao impería•lismo ~ 
angH~cano _!_a ·relixión é ele
mento difer.enciador com.o o 
é a raza en USA- e en En
.glan·d e·o a estructura dá po-

' ·Bditorial Fe·lmar, 150 · paxs., 
225 ptas. Interesante estu'dio 
·e,bcol das raíces a nive'i mun
dial! da crisis do 1968 parisi
no. 

Escrito ao remate da·s 
convulsióíls xuyeni·les, non 
puido ver a- luz deica hoxe 
"grá1cias» 'áo agora Min.istro . 
de Cultura e denantes de ' In-· • 
formación e Turismo. -· 

boacióri que vai . permitir a 
vida 'en -común . dos campo-.. 
ñe¡ite1s de Ó'ada comlinidáde. 

O oono'cemento das ·fontes 
1. é pra o .púb1l ico do Estado es- -
.pañol unha cousa moi nova, . 
e veu da man dunha estupi· . 
dez chama1da «música· celta». 
Este vran, un home namorado. 
do foil<ilÓre -Mano'lo Domín
guez:- creaba U!n novo selo 

. d{SC'O'gl"áfi'C'O pra CFE-Záfiro 
O seu nome é , «Gu.i'mbarda~ 
...:...i~irirnbau_: e os,.-primeir05. 
dls!cos eidi taidos iertencen ac 
·catálogo de uT.rl)Satlanti~n, 'e 

. máis p·resti1xioso selo de fo~k 
ailg1los-axón. Q _ repertorio pu
blicado dei:ca agora are·nde á 
mús1ica gaéiliica · -4'Na· Filh> 
ou «Boys of the Loµgh»-, 

":brirtánica instrumental! ou ca 
ral, ás v.eces engadiñdo· o re
pertorio da élpoca isabelina 
-John Renbour.n, Bert Jansch 

· ou Dav:e Swarbrick- e mú
si·ca · bJSA ocmntry e doutros , 
xeifüs -Stefa:n Grossman ou 

··, Chri;stopher Jones-:-.. A NO-
SA TiERRA anunciou. na .: 
" 'A1xenda" a safda ·a-e · todos 
astes 1discos. «Guimbarda• 
paréceme ·unha cole1c~ión im-

. .prescindibl1e e Ron <lubi·do e.n 
recomendala. Cada disic.o vén 

· cun libriño que trai · os "testos 
das canicións e 'un·. estudio 
éncC:! dos intérpretes. 011 ·dun. 
·instrumento. A cali.dade dos 

,: es·tudios é- moi :variable, den 
· .·de o esüel·ente deica o_ .v1=!.I 

gar, pro sempre son infor 
mativos. Ao ~parecer, Manol1 
Domín:guez tén pen~=1<lo ed; 

MOSICA 

DISCOS: . 
GuiUaume •Dufay e a · ·sua 
época ·(séct.i'lo XV) > Syntagma 
Musiicum di.rixjdo por Kees 
Ott •en. Telefunken _, Deta 
6.35257- 1/2 Precio ofort;1.t 900 
'Ptas. Grabación, 8,5; interpre
tación, 8,5; irrterés do albúm, 
moi alto. 

Dous conoertos pra co~trabai- . 
xo e r:náls orquesta de Jo
ha_nn Bapti~t Vanhal (1773) e 
EnC'h Urbainner (1973). ar.: 
.questa de Cámara ·cle lnns
bruck ·dfrixida por E. Urban· 
ner. ·Solista Ludyvig Streicher. 
Tel·efonken - Oe'C·ca 6_42045 
(Hecomenidamos 0 disco tan
to polo estraordiinario da in
t~ri~11etación coma polo inte
teres de , escoitar o fermoso 
qu~ pode chegar a sonar ''n· · 
contraba.ixo}. " ... 

tar unha r-evista ·de folklore . 
con base. na coleiooión. . 

Ao marx·e, da·s. promesas 
Je edición de llovos discos, 
~ue '. enigaden dócum~entaciÓn 
etno=musicolóxica e publica· 
ción de floldores pouco ·cono· 
cidos · -apunto a ·tradición 
monódica de Cardeña, ou o 
que editaron en Cramps Ré· 
oords, de Milano Artza Anaiak 
adicado a TiXa1laparta como 
s~rencia- teñen xa nas 
:t,.,ndas un disco de Alan 
Stlwell que é aí:nda máis in-

r transioendente. comercial . e 
eduloorado que -os recentes 
e prósimo - a sai.r un disco 
de •Bluesman» que coido se· 
rá- Hnportantísimo, pro xa fa. 
ilaremos máis adiante dolltFas 

· tradicións musicais. 
XOAN M. CA·RREIRA ~ 

CINE 
«VICTIM'AS DEL 
TERRORISMd», . 
O uCORAZONCITO» 
DOS IMPERIALISTAS 

Cando hoxe _visionamos os 
•western" que producía Ho

Jlywood hai algús anos, re
súl·tancs bastante cómico o 
man'iqueism9 daqueias p·elí
oulas onde .os ' únicos bós 

- eran os do Xeneral Custer, e 
todo·s · os demaís -os in· 
di·os:_ eran os _mailos ·¡Jorque · 
·eran un pobo oprimido e in
culto. Nembargantes, os mes· 
mos es·quemas s+guen laten-

. tes. en .. moitas . pe·I ículas ac-

Fo 1k'1 ore gallego. Vario 
DYMPO 2303. s. 

. Bluesmen. l. (Gr;3bación inte
resan~fs'inia' de 11 bluesmen 
da . epoca clásica. Non o 
'perdaJ. CFE • Guimbarde. 
TS-38009. .. 
A.CTOS: 
Ciclo cultural de músita eh 
Galici~, .patrocinado polo Mi
nj~teno de Culitura e orga
nizado po'lo Departamento de 
Música da Unlv·ersidade de 
Santiago e as delegacións 
1provinciais do Ministerio de 

· CuJ!tura. Co seguinte progra
. ma de arctivi<lades · nesta se

mana: vernes, 22·, Acto inau
gu·ral en Santtiago coa Or
questa da Coruña; 23, MHla
doiro en Ourense; 25, Faís
cas. do Xiaibre ·en Ourense· 
26~ ~aís·cas do Xiabre en Vi~ 
ve1·ro e a Orquesta de . Vigo 
e o coro crArs Musicae,, no 
Barco de Valdeorras; 27, Or

. feón forra a· Nosa no 17·errol 
Miill'adoiro en Vi1lailba e d 
Coró Ars Musi:cae en Ponte- · 
arieas; 28, Faíscas do Xiabre 
en Betanz·os, Orquesta de Vi~ 
go e ~oro ,Ars Musiicae en 
Lugo e Orfeón Terra a Nasa 
·en Vigo; 'ª 29, Mi'lladoiro en 
'Pontevedra. Nas a~ctuacións 
de «Fafocas do Xiabre", «Mi
lladoiro» e o Grupo Univer-

.si.tario de Cámara, procede
rán aos con19ertos un:ha .pre. 
senta:ción his:tórico - técnica 
dos instrumentos da música 
popular ·gatega impartiida po- . 
fo',,profesor C. \iillanueva. · 

.-- 1 
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1~8 / AROSAQiRA 
,. . . . 

· tU!iles nas que- O mensaxe, · 
nori por ser . máis .sutil, dei?<a 
de ser " l·gualmente fas:cista. 

· Un 'bó i;ixem1plo é a pel.ícula 
que nos OC'Uipa, onde os ma
'los son~: ... uns terroristas, de 
esquenda, ;pgro que non te-

. ñen n'i·nguha fiiliación política 
nin se P'reocupan de · darlle 
propaganlda as súa:s acciós . 
s·enón que matan porque sí 
e ademáis matan ameri1canos 
coas suas familias e. os ne
nos, a sague frío. Pois, con
tra isltes pe-rsoaxes, tan irrea
les e escuro~. enfréntarise so 
fascistas e os imperialistas 
-a . .pol_i1cía, a C.LA. .... ~ sin 
iresultados .positiivos, hastra 
que a'P'areice o Héroe, o im· 
iper:i·ailista ideal, un fucicmario 
id~ OTAN ao que lle matan 
a lfamWa, que empuxado polo 
•!factor humano», moderna 
delflnición da Lei do Talión, 
tranqu'iliza o seu corazoncito 
aniqu'ilando i'I soíño a· todo o 
comando teriror·iista, coa axu-· · 
da da cibernética e dos máis 
modernos métodos da elec
trónica . 

SI ben o fío argumen&I re
mata niste sentimentalismo: 
barato, aos imp~rialistas non ' 
ll'es de!Jeu parecer abando · 
claro e tra:nsparenre o men~ 
s&xe ided1óxico da pelicula ; 
que se mol!'stan en descali
·ficar aos terror1i&tas por~ue 

- nq matan oomo Jos nues·, 
tras" e .xusti·ficar o seu es-, 
terminio con aquelo de •olio' 
por ollo, dente por den.te ..: 
En fin, con iste coxunto de, 
elementos, un quédase · estra
na-do de que a eficaz e sem
pre previ·sora, T.V.E. non ' 
emitise lsta peilícuila ~ un · 
ex·0mplo, podía ser tamén 
•.Comando ·Tixi·quia" ou ·Che» 
-un día an'tes das manifes
taelóns ·• antiterroristas" ou 

· •dentro. dos 1programas publi· 
citarlos .da Constitución. 

Ahí -queda ·o aviso, o _im
'Periailismo non s·e anda con 
voltas, e cada vez meas ... 

MARCOS VALCARCEL 

NO'I~: Uuen tena uu l.-. •• v

za d1s1e0s ga1legos que ain
da non forafl reseñados en 
A, NOSA liERR,9., por favor 
que ·nos escriba indicándo
nos a relfe'rencia- técnica. 
OU'eremos dar ao conoce. 
mento todos os .discos que 
S'eña posi'bl'e. 
RADIO: 
Segundo hrugram.~ de RNE: 

Dta 23, 19.JQ. UUA::; PA~-
-· XOL-IÑiAS -RUMANAS de Bé· · 

la Bartók, .por Manl(el c ·a
rra. Día· 25, 14.000 h. POR 
DONDE, DI ·de F. X. de Va
que:dano por Marf a Luisa 
Busselo coa Orquesrta do 
Consiervatorlo de Donostl 
Dtor. Jos!é Luis Ans'árena: · 
¿QUÉ L!E DIRiE A ESTA BE· 
LLA ZAGA1LA? de· Vaqueda
no, pola Cora:I Andra Mari 
de Errenderl. Dtor. J.L. An
sorena. 
-Tercer 1P:rog1r:.tma de RNE: 
. Da 24, ás 18.45 h .. LONGA 

NOIToE DE PEORA de Enri· 
que Maéías. Por Es:peranza 

' .dth~~ 

RITMO-;-' .Núme·ro d·e nad~I 
. monog.ráfiieo a 1d i e a d o ·· a 
l=rani · Schubert. Pre1cio: 300 
ptas. Nas páxinas galegas 
1engade un lon·g·o ·estudo en
co1 do Curso lnternacicmal 
de «Música en Composte-

. fa,, escrito por Carlos • Vi
llanueva. V·Mdese en libre
rías galegas e pódese pedir 
ao apartado 342 de Madrid. 
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. () RECUNCHO :oo LAM,8.0N , 

As nádal / 

l -

Neste mes d :. Niadal, ' e ña ga+eg·a é tan -remisa en 
ap-rovekl1ando ein mor·ros ' ca- , ofreioernos, pero que nesta 
sos qua vén de voltar da oca1sión non deixa ·a de dei: . 
emigrac ión o "home da asa" - , tar: castañas cocidas, ...;cun-
en mái·s ,,dun litJgar de. Gaficia ha ramiña de anís-,-, ' OU, ·-

. ,, 

/ 1 ' ' 

C¡:msentivi,srno ,dos pais , pois 
según eles: ¡que 'CaraHo , un 
dí·a é 'uir.i dfa!, -o ma¡lo ' é que 
hon era o últiirno, senon .o 
p i ·r'm~ i "o do~ q~e , vi rfan, 

va!j acabar, nunha mañá frja cidas en lei·te con fiuncho, 
e sin né'bo•as, máis duin quí- s·eguíá'n as r~s-quil'las O\ t ga-.- ,, 
no amado. Peiro do que qui - lle.tas fieitas· ese día _na casa, TURJ~ON ' DA · CASA -
x·er·a fail1arvos e·sta vez non é ás veic•es un roscón pra mo-

t a Jes.ta do parco, sen6n da ll ar no viña, figos pasos ~ 
outrn que s·e ce:le'bra tarnén , todo os frutos secos qu·e se 
erstes días: a dc:i s,ollsticip poideran comprar (améndoa,.,, 
dó invenno, ma1I chamada Na- :., noces, ave1lás, _ piñón,s, pét-
vtdá, que· xa, se fada antes sa~ .. . ). 
da oheg·a1da dos romanos , con
memorando a época do ano 
na que a ,partir del es•comen
Z'a1rí!an a medrar os dí·as, e 
nimuralime1nte, viña senc'.o un
ha fiestl:a dos pobos a:J r ícó!9s 
Enc:lheurne sempre de curio
si·daide o saber que se ced
ba nestie día nas casas dos 
conooidos, e polo visto, o 
que resulta ser u.nha corn i·da 
estendida, senón xe·ra l, é a 
cia1ldeirada de bacal lau con 
cdliiflor ou repQllo , regada 
cuniha b"oa aliada e servida 
nunha fonte ' •monumental,., 
da que todos van colle•ndo pra 
o seu prato . Anque nestes 
días hai, normalmente, carne 
fres'Ca de poreo, non deiscu
brín por qué estrano pre
capto c;u bufa éste non for
ma parte de ningún prato, 
na noite, anque a beiramar 
me contaron que se facían ta
mé-n, amái•s da caldeirada , un
ha &mpanada de mHlo, con 
pescado, na pedra da lareira 
ben quente, e póndolle fo
llas de verdura por baixo e 
enri'ba, e tapada con qscuas 
hastra cocela. 

O que _caracterizaba estas 
f•staa era a estrana abon<lan
oJ!a de docas, do que a cocí-

t" a conveirsa do l.afé, mo
mento no que '.s1e pasaba a 
partir as tab letas do turrón, 

' pier.o non de ca1l·quer turrón 
de marca senón do que s·e 
.. ifahriÚaba» na casa . asegún 
as máis perfectas normas de 
pureza e . artesanía, collida s
dunha -formula apuntada con 
mal·a l·etra nunha folla de li
breta cuiadriioulada. A mesma , 
que seguirá ao final. Agora 
sigo . Estando nestas café é 
turrón, aiparecía inevitable
mente pola porta ail'gúin ve
ciño armado de pandeiireta, 
pediindo pe·rmiiso para entrar; 
desipois de poucas parolas, 
e moi.tas protestas de hos
pitalliidade, entrnba tododiós 
da cais,a do l·ado, con cunchas 
e ferriño9 e, si había, a·lgún 
alear<líón ou gaita de fol, co 
qüe escomenzafra o •Vfl]deo
vier»: o bai'le; ailí sacudíanse 
vellos e mozos, nen'Gs e ca 
sados,. en fam'ili-ªr aile_gría e 
farra-; pas-abase' a borella, in
vi·tába'se e poriiiiábase, invi 
tando aos demais a beber e 
acabando máis dl:ln. neno cu n
ha cÚrda , as máis das vieces 
:i pirmei.ra da sua vida , dian- 
~e do iñorante e crirnina·l 

7ij *' Ni'i 

Parn facer1 turrón de boa 
calídadé , e .indisp·ensabie que 
os productos a em prng1ar s'e-

. xain de óptima ca·lidade, e pu
reza . Así , mesturaras"' 1ed1a 
libra áe ZLi'cre branco con 
meidia li•bra de me) da casa, .. 
virxe e 'º máis ~ ca , e 
traspare1nte posible. Aparte,, -
bátense as claras da cinco 

~ ovos hastra teilas a "PlilTto 
, de neve,,, e cando es·i:én nes-
. te punto , bótcyi s·e na mestura 
nrrte·rior, reme·xendo .hen so
or dun lurne ' non mol vi vo 
hasrtm que se v ai·a acarame·~ 
!ando. 

·Nesrte i1n1:re, bótaselle unha
libra de a1méndoas secas 
mondadas e partidas e'n ana~ 
cos, e tamén un cuar.rerón de 
cuiadrndi1llo.s de zucrn húrne: 
,dos de~ auga de l i1m6n o~ la
rain.'x·a. 

Mestúrase- bén- sobar do 
lume outra vez cunba pala 
de madeira, e cando valva 
cariamelar.s'e, coí·dar¿do , moito 
de que non se pase ; bátase
ile a pasta nos moldes DU 
caix.as forraidas con hóstia .. ._ . . . ' -

Vellahí como podedes co
mér o . vaso artesa1nal -e ma
crobiótica tunón deste ano, 
stn verbos sometidos á- ,; gue
rra das marcas-,,. 

e 
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, CRQ.CIGRAMA· 

l t 3 ~ l 6 7 ·t 9 M ~ tt tt W 
1 R lJ 
2 

HORIZONTAIS: 

1 .-~empo p-ra facer · unha causa. 2.-Reñen , re
prenden, 3.--tetir.as de ,;. arrebol¡:iíba". 4:- VeHo, an
tergo. · F1ac.er ruido . 5.;--J::n o. E!ntende o es·crito. 
6.-Desif.á·S, desfrúe'S . . Parte muscu!la.r da carne en 
plu rail. 7,-Ataño d~ harro . ~.-Atmósfera. P~:ra 

~ p'laina:.. 9 .~Seipu l 1c ro. 

VERTICAIS: 

' 1:-T.aill9s ocos das p lantas. Houbo '70 ,CJOO en 
Ga1liG'ia. _3.-Todo , sieguiido, posesi1vo 4.-Regramen
tos. 5.-Conta á xente uinih1a causa. Batracio. 6.
.An'i'tna1l salvax e. AidQita r costurri'ar. 7.-flllo da ove-
lla. 8.- Fa•oer rui do o vento. Díoga. 9.J_Be1,¡·ar o lo
Ao rovés ,_ hGtme· de l·e·t>ra. 10.-Sobre o que xir.a a 
roda. t'l .-:-S•e non hou'bera cadros nullos' pof-íería 
«X!ab.r~" · 12.-Bronome. 13 . ...,......,Apuro, urxienc,ia. 

SOLUCIONS AO .CRUCIGRAMA DG NUMERO 41 
HORIZONTAIS: 1.-NEVA. V1RAN. 2.-0RAR. VEHAN . 
3.- XANTA .. CASO. 4.- N:ON. UNDULAN. 5.-0S. 
CODIA. 6.-IODO. AGRE·AR 7.-T. EiNTHA. TFI. 8.
EIM. ARSENIO. 9.-NAZNI. IACA . 10 .-SATOEF. A 
11.-SOSIAS. 
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C-ARTAS 

·iB~amo~ contacto perió
iJco,, rp¡0r correo. cos clubi. 
e aao~lacións xuveniles que 
ha:xa e·(I Galiicia . Os clubs 
interesaéi,P,$ neste intercarn
beo de '.illltea:s, programación 
de aCftívi·dades, eN;. escri
bide ;¡ Club Xuxenll eclu
nelmda,. -Ensanche--- C / 
[;onatam~no Lobo, 15·1.° Fe· 
l'l"OI. . 

dus·co informaci6n eneal 
ias comunas montadas ei

~ . 'li en Ga,l·i•cia e das que 
se es'teña1n montando. Es
cri'b ~r a M.ª Luisa, Ponte dsi 
P~I"' ... ~t 7_, -t.• Sllntiego. 

·--· \... -~----..,----

Bú~ase i .~ ,Amelid' ,e Manual 
Trigo, .i r w~á 1's, qu~ ha'i. ~6 
anos est r ·rdar."m na Bélx1ca, · 
Agronomí<., XL 'Oto com o 
port;ugué1' Aodr. '-oo A. Pom.-

. - bs iro (o~ i1•máns $On ve9i
nhos de 1 01tigue i .. ~J, Pom
bei·rb .desi.ex.aría vo1 ver ,co1ñ

. tactar com -os velhc 'l'S ami~ 
gos. E~oribir a0 ~p. 11.. ~1 de 
§t.intlago. · 

Sra. Din.,c1:ora da NOSA 
TERFM. 

Són un gal1ego nostálx·iüo 
da nasa terra, e corno non, 
fide1I lector do p·eriódico que 
vos-rede dirixe. 

Agrádarne moito ouservar 
camo o periódico dí1a a· día 
vai mellornndo aumentando 
considerablemente a sua ca
li1dade dempois do- me·s de 
va1caci-óns. Si ben é oert-0 
que a Ga'li•daide mill,orou, ta
mién o é que as sus.cripcións 
chegan bastan'be retriasa.das. 
esto é, entre . o Martes e o 
Xoveis da samán s1eguinte. 
Comprendemos que as di'fi
cul,tades que v'Ostedes terán 
pra levar adiantt:ie tan maxis: 
tral idea sierán moitísi mas , 
má is ai1nida por -tnatarse duíl 
periódi1Co netamente nacía:: 

, nali•sta. A pes1ares deso, nós 
- esperamos· que s·e~a !Yosib 1e 

que Qito periódioo · es.~ ms 
:iosias mans Sáhado, ·dab na 
.que o recjJbíamos ria prim ei
ra etapa._ V'Üs:teide saberá que 
nas a·ldéas o doming·o é o 
día que os pai1s·áns teñen 

~ást1•ri1m.e ' uber :~u~ r ' 
r>ion1 eon Ovie-da :algún gru- · 
po , culturc!WI oü · tle calquiera . 

mái,1s tempo dispoñ'i'hle e polo 
tanto , p'O'sibi'lidaida·s de l•er A 
,NOSA, TERHA. , 

Ademáis die anima1los · pra 
:3e<;Ju lr miHdr·al)ido e a. e~for
}~ía,rse~ .en 1-og rar un bon s·er-

tipo gal ego. , Anta Lurc. R~ · 
ga Rodfigú&Z~ 1~vd11. Puma-

, , rín, núrri. 9, -~~· 8. Oviedo. 

vicio de suscripc1ons atré
vome a faicerllies unha s·ux·e
ren'C'ia refer~mte a uniha no
va sección que según teño 
J>b servado !ería moita xente. 

V'Üs·tede ·sabe moi ben, que 
a iñoranda, aicompañ1aida dun
ha boa dosis de moral re
pr·esof)a, é o m ellar xeiro de 
domin1ar ás persqas, fo·cefas 
sumis1as, i en de1fini t iva, fa
cer can -nós o que queren. 

A moral represhta tén feHo 
d•e rnoitios ·de n6s, verdadei
ros enfermos - men1a1les (fo
l·os) con baliances t ráxicos 
en moi'bas aoa!Siónis (serí1a in
tiere&antie estudar as 'ca'usas 
do e·leV1a1do ínid i·ce de . suici
dios na nos1a tierra.). Penso 
::¡üe -e1sta moratli·dade é moi
to má·iis p erxudiC'iail nas n·o
Sf3'S alide;;ls que nas ci,dades 
ou noutrÍas partes.: pois · o 
pia•isán vi\/\e máiis íintimarnen
te, incfoso provocad'o Gons
tantemente polü ambiente e , 
1 conttempl1aición natiu r~I das 
~elacións se·xua+es entre os 
animales que con él convi
ven, que se contrad icen ple
na:mente cio1a mora1l es,i•sten-

· re, que c,ensura toda activi
fade ' siexu.a'I_ fora do casoiro, 
q¡,1 a ·ncs t miumatiza pra toda 
a vida . En ca:l:qu~r alde·a da 
nos·a terra ·é fá!Cil observ1r 
o eleivooo índ~ ce de casoi~ 

de 20 anos, que en un índiiee tramos . mora1l ismos e' máis 
-res de mozos/as . de menos moralismos, 
mo i e 1-ev.ado r11matqn por s·e- -
p:arars·e áos -poucos meses Obs·ervei como a moced:a-
-iu anos quedando_ tarnefl :Je da aldea, devora1ba un":- f i-
;i;oitéls parex·¡:¡s en ·conviven- bro solbre seocualidade que 
cia apaPenternente pac ífi ca Jor casualidade chegou as 
pe~o arnargándosie , rnl'.ltua~ suias m~ms i eso que ~ ma-
men te (1por aquélo do que di- oedade · non se caracteriza . -
rán), cheg·ando a estr'ernos fundamen'1:1almente por ler. 

. de suid di·o fali frncuente~ Ou~rnrvei tamén corno a 
diesgraci1apamente ., X'8n're merca revistas donde 

regu1lainmen1t e traen consulto-
J\ tnornl represivn, 0 tr::i- ríos s·exual es ou cous•ais cu~ 

ba·llo agotador sin frutos, as riosais sobre o sex_o , indu-
car.1c&das , a if.í.ar.ancia, sin lu.- so esicoitan programas de 
gar a ,du'bidas acaban con radio onde se consultan pro-
cos e moitos homes da nasa blernas s,exu ale1s e af.e•ctivos 
terra. o traba1ll'O ag'Otiador, as que na . ma~orí·a das veces 
cadc1adas, a vida' miserabil,e S'On un montón de tonterías 
das nosas a1iid-e1as sabemos pero o interés s evider:rte . 
mo·i bien nós como res·blvelo, Como suxerenicfa _pM A 
aínda que non é fáci'I, aínda NOSA T•ERHA propoño que se 
t emo·$ mo'it>o medo; .pe'ro con- forme, si é iposihle, un equi-
t ria a iñ-orian'Cia e a moral re- po , de entendidos na m ate-
,prnsi.va - tn~1u1martiz,ante - a.se- ri a e s1e a'bra un espac io éle-
si na , sí, 'P'ensu, tén moito dicado a c·onsultorio - sexoló-

, que de•cir A NOSA TERRA. xi1co , onde s·e contestarían 
as .pregunta'S formu<ladas po

Os paisanos non entende
mos moito de siquiátras e 
sexólogos, pero sí ~abemos 
moi.t o de p rdb lemas de en
t~ndemenibo ent re · a parex•a, 
:le .prdl)l•emas de g·ozo e pl a
cer, e'tc. De . v•ez en ciando, 
,conisuiltamos ail·gún que outro 
libro, nun intento des·espera
do de atopar algo, pe.ro na 
mia+or pa ri:e das veces encon-

·l·os le'Ctore1s, ou qu·e o equi
po considet"e de interés. 

Como reforenoia recomen
do a seoc.ión ~ex(jlóxica do 
CASO, sin o menor ánimo de 
}('U'SFl:i1Hcar ou de~e·l'\der . d to 
seman•ari,o. 

Nl\MIN 



DEFENSA DOS 
NOMES DA TERRA 

Había un'ha vez un'ha patria, verde e dormi·da. 
Tiña vales montañas, ríos , aldeas e vilas, e o 
pobo que habi:t:aba 'O seu territorio d~ralle nomes 
sonoros que caidrab,an ben coa língua 1que talaba. 
Había nomes que recoridalban o marmurio do 
vento, outros que · S'e -referían ós ahimás e aínda · 
outros máis que recordaban unha vella historia 
dun pobo que chegara se·guindo o SO'I, o pobo 
dos celtas, e que tora uniha base funda1m:ental 
da nova nación . . 

Un día, coma a meiga do canto, aparnceron 
funcionarios ou burócratas pra elaborar o no
mendator. Os funcionarios estaban ás ardes dun 
poder alleo dependían ~ de Madrid, e ben porque 
non fosen galegos xa ou porque · fixeran oposi
cións a. deixar de s-e lo, no gustaban de certos 
soní1dos t rndicionás. Pos·eí1dos de fobia imperial 
e unilfonmadora, querían que o mapa non tivera 
diferen'cias o nome tndíxina' no lles gorentaba, 
sionaiba mal pra e·les, afei.tos a unha lingua allea. 
Onde es·coi taron Nlñodag11iél. e- como eran moi 
ignorantes das cousas do país, pensaron que 
se traducía por «Niño ·de la Guía», e así o fixe
ron constar. Ourense pasou a denominarse ofi 
dalmente «Orense", Meüde convertiuse en "Me- . 
lli'CJ,, moito á imaxe da gran me:t:rópole, a Terra 
Ohá pasou a ser «Tie'rra Llana ... 

A agresión tamén foi feroz, aínda má is se 
cabe, no que se refire á toponimia urbana. Dá 
tristeza dar ·uniha volta por u'nha vila ou unha 

1cidade .. . galega_ mirando as placas de rúas e pra
zas: nomes castrapizados, aveni1das con nomes 
de persoeiros españoles ou español is1tas , fas-

. Citas escuras ou de primeira línea, P'ersoas e 
'ins1'itucións, en fin, aileas ' á nosa reaHdade . na
cio.nail. üs munídpes galegos non se dis.tingui
ron, así · pofo regular, pola sua galeguidade. É 
a triste condición dos colonizados que arrene
gan do seu polo. alleo na miña cidade de Lugo, 
p~ñamos por caso , hai un 1.ugar que de sempre 
ifo1 onamadg f.onte dos Ranchos. Os ilustres 

:· DARIO XOHAN CABANA 

reS'ponsables do bautirno a.fici'al ocurríuselles 
que 'era moito máis apropiado denominallo «Pla
za del Ejé11cito Español" , á Rúa ' do .Progreso, 
«Calle de Jos·é Antonio», e tamén fói moi pin
toresco o bautizo que sufriu algún tempo a Rúa 

" Nov.a: «Catlle de la Ruanueva». Nomes iilustres , 
gafegos, patri1otas, ·escritores e artitas, son, o 

, millar dos casos, arrecullados a canetlás de ca
t ro casas, como é o caso da rúa que Rosalía 
de Castro tén en Vigo. Con Castelao, oon Bó
v~da, pasa o mesmo, son afogados por un Fran
·co ou un José Antonio, que xa me dirán voste
des o qué f ixeron por Galicia se non é perpetuar 
e afondar a súa colon ización. 

Os nomes da terra, das a:ldeas, das vi'las, 
<la cidades , das rúas e das prazas, son un pa
trimoni·o cultural irrenunciahle que os naiclona-

. listas debemos ·erguer com~ unha bandeira. A 
'loita pela . normalización da nasa lingua e da 
nasa cultura nón pode esquencer esta parcela 
qu,e é un si•gno de · identi1daide nacional., Os gale
gos ternos dereit~ á nos chamar cos nasos pro
pios nomes, 1e tern os a o·bríga · de facelo así e 
1 n con outros ningúns. 

Xa de sa'bi1do ,non cómpre dicir que a demo
cracia en · España · non · si•gni.fi'ca democracia en 
Galiciq·, e o tema da toponimia ' demóstrao ás· 
claras. Os . pe·rsoeiros desa "democracia» enche.n . 
a boca loubando nela, e mentras tanto unha rei- ";Y' . 

vindicación tan senitirdp po'los ga:legos como é 
a devolución da toponimia sigue sin ser cum
pri·da. Os axuntamentos e , as diputacións, na· 
súa inoperancia caici·qui•I, siguen a .non facer nada 
·con1creto. Da chamada .. Junta ·de Ga lloia", novo 
envento üqlonia:I, millar non· fa lar, pois ademais 
•de que a , súa' esistenc ia rea l é rno i discutib lE 
poilos í,ndi1cios que se teñen, está ben claro que 

. non foi feita pra cumprir as reividi·cacions ga~ 
legas, senón máis ben pra ade>rmentalas e en
ganaias. 

Xa hai anos, persoas ·do pobo armadas con 

·~sprais e ·bptes de pintura escomenzaron a , ""' 
t1•f1car os letreiros das estradas, restituíndoos ó 
seu . Hai casos cama o de Me·lide en que a 
teimosía dos galegas por uniha banda, e p·ola 
out ra a terqueda1de españolista das iílstancias 
~Hcí~~ produciu u111ha .pequena guerra <le recti
f1cac1ons e noves cartés incorrectos que xa 
dura anos. 

A restauración dos nomes traidi·cionás dos to
pónimos non ofrece ningún tipo de pr.oblemas 
~.ª que o pobo sígueos usando, a pesares d~ 
aes·exo dos organismos ofic iás . . No que poden 
plantexarse problemas e nos nornes das ruas e 
prazas, que en moitos dos casos están esquecl· 
dos, e nouitros ca~,-os trátasé de ruas novas que 
xa naceron mal bautizadas. 

· No primeiro rJos casos, compre estudiar ve- . . 
llos arquivos, recurrir ás persoas máis vellas . 
Outras veces pas.an casos coma o de "Campo 
del Puente» de V1llal·ba, donde á primeira vista 
pare'Ce que sexa «Campo da eonte» . O ce'rto 
é que por alí non hai ningunhá ponte, e- todo 
pare'ce indicar qu•e seña «Campo do Poente .. 
do Poñenite, por onde se pón o - so!. Compre , 
po1s , andar con rnoito coi1dardo, e aínda así, pó-

. dese trabucar cal quera. 
No~ casos dos rbarrios novas, nas ruas que 

se abmon ·de novp. entendo ·que hai que darlles · 
os nomes de patriiotas coma Castelao. Bóveda 
~de artistas e escritores gal'egos, tanto de nome 
nacional coma local. Nornes tarnén de causas 
gale·gas, e de _lu'gares , ·e sobre todo, rotulados 

· en gal·ego . , .' . , 
'· Este ~erá un· xeito" de conseguir que a nosa 

terra_ sen~. un pouco máis nosa cada dí.a, que 
nos 1dent1f1qu~mos coa poses ión do noso terr i
tori?: da nosa historia, da nasa lin9ua, da nasa 
nac10~ ga lega , en _fin . . Agora queJ se acercan as 
e'lece1óns municipás, os nacionalistas ga leg as 
terno.s -que pensar que; nos municipios onde 
consigamos introdur.irnos. de:bemos ~estau rar 
os . nemes da terra. 
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