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"Off the récord": Felipe Gon
' lez estivo en Monfort:e. Casua
dades da vida, presentáronlle 
lí a un militante da AN-PG, 
ue, ao falarlle da ideoloxfa e 
rogramas dos nacionalistas gale

s, recibiu esta · resposta · do 
ustre español: "Sí, todo eso 

t?ien, .peto no _ teneis 

" ·, ..;_ ~ 

E vostede ·non tén ~aüsa~ Úoi\ 
etipe. Que o outro é cousa de 
mpo .. : 

Entre tazas de viña e racións 

de¡xa 1 cidro qu e UCD "cump~i
ra'·, ,·e ·. dos seus "compadres" d 
"Goal ic ió n Democrática" pór 
be rrar ao s catro v-entos que non, 
que "non ·cumpl ira": · · ' 

uco, cvMPt:.: 

Pa' tina) tiña ganado o aprec io 
d o_ munao enteiro. E non lle 
fal ou tempo ao primeiro mi n is
tro ; : q recónoc ido "carniceiro" 
Men ahe.m Begin,· pra afirmar que 
"esa es una organización de 

"asesi nos; .e .,.. Is rael no negoc ia rá 
con e lla". · 

.) .. , 

~· ._ 

·ue sorprende r que en la c~ ~a de 
Sami l con e l Presidente ?Liárez, 
David !?frez Pug·a usase la Le ngua 

·.de Rosal ía. .. y así, -para d'eci r 
que se enorgulfecía con I ~ 
amistad de Suárez, dijo ' " Lém
brome da arnistade do ·nosó· 
présidente".~ . "Ben, e .. ademais ; 
na mesma eea,· González . Sear:a 

_empezou a ent~nar o naso 
Himno, e pasou o de senwre, . 
que os - máis sabí~n .a primeira 
e_strofa é o· "fog~r de Bre'ogán'.' . 

. "Esto es lo normal, peró Seara 
olvidó que .1ten-. ía un-· mici-ófq nó · 
delant.e, y· asf se descübrió que 
descor1ocla la let·r.á del Himno 
que él mism·o habíá .i.ni-ci;ir:tn" 

~ 
~~Se.'-por asesinos ' fosé, ·estrilna 

, mgs ben q.U~ ls_rael ' tiv.er'i chega- . 
". dp nun.ca " a.: ser independeiJte - . 
- ·pola vía .~a ne.gocriación. -Peto ... én~ ~ 

.fin ." Tendo· o ' P.remió Nobel -=da · 
... Pois é evidente que sí "· .Paz, p\1réc~rios .:que o m~smo Al _ . 

"cumpliron;,. lNon promete ron- · 
industrias?: velahí embalses a Capone se sentiría con dereito a 

. ·~-;ixés~. ~ A ·Non · !atou; d~ ;~ ~ert,e ~~-~~~~--~~.:~as -~-?usa~;~; '.( -\ . 
···. vi.aria? : ' v~l~hí fénfos ·a Auto-pis- A·uco'"d'JÜ .. LEGA" .,. "'.; _, 

ta. lPro~eteu . autogoberno?: EN PÁMILIA En fin ... 
autonom 1a pra todos. : E agora f \ · ; • -·· · e-. . ,. ~ :- , · ~~ -~·' ..... - • .. 

pro~mete "5?ciedad occld~ntái: '.~.,· · · ~h \a~é ~ ª-~ ·~' seu .-r i~~t~·b¡~ --. - - N1Er6it1N'A. -~ 
ID1os nos pille confesados! - t . ' ll "A NIVEL EUROPEO" . 111 e1es, reco emos un caso do · 
DIX'.O A BURRA: "Mentidero Pclúico" d'a ~eccióri .. , 
"NON ORNEES" · de Vigo · de ''La Voz de; G~li·dan -· Xa hai ben tempo,7 ~saía ··en ""E -

· " do .1°4·'pasadó. · Resulta·' que tódo . Correo Gallego" 'u'ilha cola-. · 
Hai veces que un ·non·· dist in- o mundo; "no ·se ·sabe si · ·por · boración, firmada "Dr: Octavio 

gue· se a dureza e ' de' cara ou de presiqrí "Del "oloqué'' b~ porque . .-~-Aparicio",_ na que XCI o :mesmo · 

.-· . ' {',•J.., .,. . ) ~ :" . 

1 ~ gestiÓ~n\tie>1~_~á~iste.nc í~ -~~rüta- -
- r·ia ,- ,p~ro :,. tamp·q_co ·.:.;se pretende· 

un ha ~sta.tizació[i :(sit) tqfal itaria· 
det~tnisry:iQ:',.~. f\breselfe o c·am iño, 
dende lago, á -' ~ciicina pr'ivada, 

· d.ec inco O· mi.di.~fró 'que ';Ouere
m s. acer~ªrnós .a Europa .e(l este 

·s · rr i éJo~ ·dando mayor margen de 
l ibe1 .ad ·1 individuo ". 

pulpo, rodeado dos seus 
eales"·, prensa e demais, · e 
iba.ndo,.un ano máis o "maná" 
s • prom·esas gubernamentais, 

cabeza. Resulta q~e, asegúñ se los especialistas· eñ ·cre<fr; imagen tltulo era, mái?: _ qu'ª . .riada, Eso, · a;. lihertade. de ·· ir ao _ 
recolle en·. "La Voz de C:{alicia" ' los recomien.dan", anda · a ·tala r, ~ curioso: . "Todos. par:ticipéu:emo~- .. médico que os: teus , gananciaís 
do 14 últi I o canciller -· de ou ·alome-nos, a CeÓr causas ·-e·n en la reforma sa.nít.aria". -í? ). E per-sonais che .. permit!;ln . . Ou a 'dollo Suárez atravesou Galici a 

ma un ·raio. E si "algo foi 
racterística orlrnip,resente ries

lsraei, Mm e Dava.n., reCO[lóCía galego ·:: n·esta Caf!1paña .. E esto . al í volviase ªº éorito -:podre ~e libert_ade de.-.·CUrar pior, mái.s 
que, mal qu~ ·· pes pese', a UL:P provoéa ·: sitl.Jación·s "cu riós -'' a - que "no se pretende, al r ealizar :~ dispació, · oÜ._non curar . .Cousas 
(Organizáción pra Lib~radón de · queh '·'n·o súele" .-E así, 1 '1\Jo,déjo ~a reforma, una pr.ivatizacion . d~ ~ -~<> :·ace_rc~rpent<;> ·a· ~uropa". ~ _ f<;>i a teima del. por 

. • , r~ - ,,. • : • ·- - .... -

••• J 

. ' 

.-

n · pas() .adionte .. ·· · 
OSA .TER.RA co-nta h~~e c~n -·máis ~de 4·.ÓOO· ~ustÍi.ptores 

o necesitam.os .conseguir entre todos 1.000 novas_' .. suscripcións"~. · 

~NC:U.~=DERNADA de A MQSA TE.RRA 

dende :0 número O ao 26. 
labore coa prens·o galega, fagcl · un ''.suscriptor,. 

A ·NÓSÁ TERRA! . , . . 
O ·precio é somente de 1.200 pesetas, 
indüido~ gastos .. _de remesa. 

~. :..... . - ~ 

Estado: Suscripción semestral, 800 Ptas. S~sc;r.ipciÓn. anual,. l.500 Ptas-_...:... El:JRO.PA:. Anual, 1.900.Ptas.' 
stral, 1.000 Ptas.- AME RICA~ Arxentina, Uruguay, México, · etc. Anual, 2.600 Ptas.· Semestral~ 1 .325 
.- U.S.A., Puerto Rico: .. ~nual, 2.350 Ptas .. ~mestraL,. 1.200 Ptas. · ·· · 

.' ...-

·~ . .i.' '-• 

. de t97_.. 

i1r1-iíl9it-f'-tll 
/ 

VO n° . . do conta no .Banco Pastor .de S.antiago: _106.735 



Un voto real is'ta, 
son prográma .e p~I ítica 
galega que nos ser'virá 
a·nivel Parlamentari·o .. 
(rjüt'i'n de Vigo) 

"Si dixeramos que polo feíto de que votedes Bloque 
os problem_as galegas han desaparecer de súpeto, 
non sería-de todo verdade, pero o que si 'cert-o · 

·Pilar Allegue quén ·se . referiu á · vm;.es non probl&maticas . ·que util i.zada ·mesmo. cómo manio 
necesidad e da pres~ncia poi Ítica . . representan . oficial mente a . un' electoral. por grupellos ·paga 
.a nivel parlamentario afir'mand~ "naionéilismo" 'que lle' i.nterese . . pra facer confusión" significar 

· "A vo_z gal~§ª . no __ .parlamenÚ? . ao goberno, . inda· :'que seña pr.a rematar, Franci5co Rod é que si votades Bloque ides poñer unha pedra 
fundamental da nosa histori-a poi ítica hoxe e de 
cara ao futuro, porque significa apoiar aspectos tan 
fundarnentais como o apoio a unha poi ítica g·aíega 

pon pode basearse nunha poi íti- ·_ · "construindo ~ri :. país .a goJpe. · guez, que . srtuou "' a loita 
ca inventada da noite prá. maña, '. p1Jblicitario"-, un galeguismo que eta.ses . populares galegas ao la 
e preciso- apoiarse nuntí-a alterna- ·, nf) pr-áctica, por -exemplo, apoié . das loitas doutros oobos con 

e popular feita con anos de esforzo, a un programa . 
que defendeos intereses de todos os galegas . _ , 
afectados polps monopoliosJ e· signi·fica votar algo 
que non é nin oportu11-ismo nin ~ngano, tjue é 
antisucursalismo real". Fo ron palabras de Frañcisco 
Rodríguez no mitin que celebrou o Bloque Nacional 
Popufar Galeg_o domingo, día 11, en Vigo, onde se · 
xuntaron cinco mil persoas baixo o lema "Pra-que os 

tiV(! que- - t~ña ganada-a_c.redibi,I i- . . ~s . CC.qO. -e non . á cen~ral do . imperialismo, ,,_ remarcan 
dade -diante ·do seü pobo'_ cada · sindical galega. . . . que o Bloque fixo sempre. un 
día,_pola SL!a histo(ia e ·pol~ sua ·. Francisco. Gar'c:ía Montes, 'S.e - ·poi ítica correcta, que non po 
práct~a, que· confíe no ·rlóso · creta_ric>" X.eral da 1 NG, e candida- parecer utópica si se pensa q 
'p9bo organizado. A vpz ~ gal~ga . . to 'por · Pontevedra, · intervé.n · dea probas -abondosas de real 

- no Parlpmentq_ ·non, pod_'ª ~bqsear: __ .: ·--- -deseguidp~ pra .defonder é!. imppr- . mo, utilizando millor que n 
se nunha- unidade engan·o$a, de · .- ta.ncia de dotar· á un pobo das - guén, .incluso, todo aquelo qu 
café, sin práctica nin Gornpromi- · suas porpias organizacións con- . Estado español ofrece co 
so_ diario". - . . tra do abuso e a esplotaci0ri, maniobra· sin: entregarse ao ne 

'· - "',. ·• _~ s-__ :; ~.: - _-: - : r. ..:_ bfg,ªA_izaciÓ'n gt¿~se--enf.rente[l ~ªº - ~ -~ go·: "lquén fi)(O má·is,, en to galegas teñamos voz no Parlamento". -. -· 
, _~ · · Pacfo da Moncloa en defensa do "Caso, si é qu~ á Autónom ía t 

Presentou o acto María Teresa 
Conde-Pumpido, abogado labo
ra.lista e candidata á alca Id ía 
viguesa, despois de que tivesen 
actuado un grupo de gaiteiros e 
se representara unha pequena 
peza teatral que ridiculizaba· ao 
colonialismo. Agustín Malvido, 
traballador de "Vidrios de la 
Florida" e candidato ao Senado.1 
denunciou os intereses especula-

, tivos do capital, do que é proba 
a sua fábrica, que es.tán a poñer 
en xogQ os postos de traballo: 
"po eso, compañeiros, estou 
convencido de que a unica 
alternativa que ternos nós pra o 
'nos? 'pobo é a do Bloque". 

NON PODE HABER UNHA 
"VOZ:' SIN PRACTJCA NIN 1 

COMPROMISO 

Co Pabellón de Deportes de
corado con bandefras do MN-PG, .. 

Edita: Pro'mpcións CulturaJs ··. 
Galegas,.s :A. 

.., 
Comisión d·e Fundadores: 
Acosta Be ira;, Xoaqu ín. . . "' 
Fontehla Ródrígyez, Xqsé' Lu.is. · 
López Gómez, Felipe SeAéh .. 
Mdr.ales .Ouintána·, Xosé f:ñrique. 
Vare la. García, César. · 

Direéto...,a~ ,Marg~r i ~a -~edo_ Andión 

Bautista Alvarez, cabeza de lista. 
por Ourense c.omentou o desfile 
actual polo naso país de políti
cos españoles "que npn viñernn 

· "E VIRAN TAr.llEN -- p_osto de tra.ballo e que non se algo - de progresista? -Mes 
OUTROS DECIR QUE SON al'í~n _con ese compadreo de ' comentaristas comprometidos 
GALEGOS ... ~' promesas sempre incumplidas ou . Goberno lembraban na prens 

antes a protestar contra agre- lCalés son as forzas políticas ·-
mesmo cos ajubíos_ de naeiq-na- raíz do Dfa. da Patria -que 
lismo ·"q~~ ...... :;9e~,ba·n -~por 'seryi f~;: á? --- -~: nacionali~t~s ,,,d i~e-r.:an máis q 
maniobras _ máis-ú scuras; -OU· ·· se:. .-, .. toda~ -as ~ tor-zas cjüe se defin sións que pasan p9la cuota dél . que nos representan? · foi un ha . 

SSA, ou polos petróleiros· que ,_ das cwesfróns 'que desfiou Lois 
campean frente ás nosas costas, - D iéguez, . por.tavoz- ·, ofici.91 _ da 

· ri_ón, .dixo, lquen lle·.forrnaba o 1 • autonqmistas" pra suliñar que 
coro -de ,:mc:magl:Jillps .. ao _·sr; ·, "sloga·n ~ao ' Bloque pra es 

::, -Rosón q 25 de x ul io? _ campaña ·se basea na 'unida 
'._ ·" - .:. ··=-· - . .> - -" reai 'do . ~OSÓ pobÓ; ·"porque 

ou pala industrialización irracio- AN-P~ e. candidato _por Lugo, . 
nal, pero veñen agora a talamos . argumentando q~e si po-r prirnei-
do MCE, que somente responde ra vez na nosa · historiá se 
aos intereses ol igarqu icos dos apresen ta un futuro ~speFanza ~ 

O VOTO N9 B_LC;>OQE,. . . . poi ítica non s.~ fai somentes r 
DENUNCIA -E CONQU'ISTAC ' P.adamento si ,despois á . xen 

paises europeos · imperi.alistas, dar:, é porque "todos nós fraba- hon presiona e se -fupviliza 
·aivel social". · mentras que os paises dependen- liamos pra - que Galicia tivera "Apesares de tantos enemigos 

tes siguen a· ser simples xornalei- . unha represe"niación partidari'a e -- comq ternos, _si o_ Bloque é hoxe -
ros sin soldada, remarcando en -sindica'r, e ahí están a 1 NG e as a primeira torza de esquerda que O Himno "galego, e~tona 

por todos os asistentes, pecha 
o ryiitin ' do Blog:1:1e e~ Vig 
como s·ímbolo da deci·sión unán 
me de . conseguir' ter ~oz 
Parlamento español, -unha v 
como repitirían os distint 

determinado momento: "aopro- CC. LL., xunfo coas organiza- hai en Ga1icia a . nivel ~ d~' 
blema esp.iñer;ito das nati<~rís que cións . ·poi ític.as do BN-PG ·e ~ í ntroducció.n popular, esto quei·é 
fo~man ho.xe o Estado español tam~n ahí están as . loit~~ di~rias 7 .decir que é '.unha n~c~sidade 
vi ron· de lle dar a solución . ou a denu!:lcia desa Au.tohom ía, ,: imparable _· do noso pobo e éo 
·autonomista, que non pasa .dun- e~e pastel-qúe nos traguían pra hastra .tai-. punto Q.ue- ' incluso. os 
ha mera descentralización adm-i- picar· nel outr-avolta, _pero que nasos -::símbolos -bandeira coa 
nistrativ'a, e nada tén ·que ver 40.000 patriotas_ contestamos.() estrel·a ro·xa qu~ -aspiramos a 
cqas arelas"' de ~utogoberno de 25· de xulio'·', pra rematar facer bandeira de todos os 
Galicia". A continuación foi . refertrid9te . á . potencJa_ción de ,galegds d~· boa G,O ,l)d ición- é 

j -
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ITIN DE "UNIDAD.E GA.LEGA'~ · .~· 
• J.- • • 

be·rrO frente a frustración 
PSOE: ·os tópicos .. 
(le) :,eíéctofaliSnio 

í sí Unldade Galega xa está a'lu í" a '~Sí, sí, 
Ü1·idade Galega a Madrid" for.Jn; entre outras, · a~ . · 
isigna:; be'rradas polos asistentes«~o mitin da - .. 
lici0n eíect~nal ."Unidade Galega' ' i;elebradn ·. no 
si<a Alfonso da Coru n.a, a derradeiro· día. ~. '· 

E~CONOM l~A, PUl,.Üls;A -' 
E- CUL TURALMEÍ\l:TE . --
COLONIZADOS 

, ·" ·O viax e de Fe lipe Goniález"a · 
·Ga(icia; de'spois· do "affair~"· d.as .' 

"·~ -!iSfa~S e lect~"'r·ars, que p;~-ovocOu a 
-... esclu-sión do PSOE de grupos de 

milítantes· de Pon.tevedr.a e Ou-
Xustificai:fdo" "·~ esistencia da . rense, p~recía desti,nado a recu-

ia~nte .du.n audi1:01;io de ,máis · 
5ü0 persoas, fixo a p resen ta - _; 
n ·Man'ue1 -·Caamaño, espkan -
, o nacemento "de· "l:Jnidade 
lega" cómo unha consecuen 

éla ': frustración das pasa,das 
~ cións" e sinalando como 
etivos 'da coalición · a<;:adar 

iha estructura federal", aínda 
~ e.stán "poi a apmbación do 
t u to de autonomía, que · 
ma as competencias d.e'. Go- ·. 
no, dentro da Constitució.n'·' . 

-o.: co a lición que representa pol o s ~era F a ima:Xe en .. comp.ostu ra · 
" problemas urxentes que ~ t é n deste partido," deterioh:l'da · p~1; 

. Galieia': que fai que os partidos ·tales incideñtes. O "boato". que 
que a integran renuncien ao~ arrodeou á visita, non se corres-
seus intereses partidarios", Faca! po~deu cos froito's .. a'c~adados. nos. 

- defrniu a L:Jnidade Galega como mitins,. de reducida as.istencia 
"coalición progresista composta como os . · cq_sos : de Vig9 e 

-por Úes. partidos pequen os,. por- Santiago,\e · co~ hialdade .. notoria 
que somos do no\9~ pobo,, e"q do auditorio perante os discursos . 
n6so pobo é un pobo , misera- .pronúnciad9s .POIQ , Se'Gretario .. 
ble'.'; '¡Jra engadir "non somos · Xeral do PSOE. Frialdade atri-
regional istas ; somos · nós, Gali- buible á fébleza deste' partido na 
·cia". .. nosa ·nación en canto ao número 

Ao .fina l, aludiu ao Programa · dos ·se.µs militantes e simpatizan-
econóniico q·ue · defenden; _clare- - tes, rea li dade que . fixo que a 

. xando ; q~e está feito por moitos. meirande parte do público fóra 
o mo se sabe, a Co1~ stitÜción · traball-adores intelectuais' · que al leo ~o ide~:irio e personalidad 

é n aprobada non contempla ·Oc ·_ :fo.rmañ .~ · Unidad e Galega. . . poi ítica . do orador. Pero .esta 
a estructura feder a l do Esta- . , Si.rD . ·~op;el . Loren40 ,: do Ee- ausencia de ide!itificacióu cos 

e rile'smo obstaculiza . a ·· rrn l>Jalou de se~l°undo,_ refe-rín- _ póstülados verqu1dos P<?r t-el1pe 
e ración das Comunid.ades Au·- · dos·e .. aos 1.500 ind~pendentes González nas suas i·ntervencións 

ornas. Dos tres partidos que qµe apoian á Unidadé G.alega' públicas, amasa tamén a prqgre-
e integran a coalición, dou's, . ,., f · · · t s a1's" · 

pra ac,errnos xun o un P · · -siva. conciencia c~ítica dos gale-. e POG, abstivéronse no o· fº .. ·· · · ' ·m 
e 1111u ao · noso pa1s · co o gas, que _son. reacios xa aos 

eréndum Constitucional, ·en "cu ltural · económica e poi ítica- m·ontaxes publicitarios utilizados 
'to .que o Partidb· '.Galeguista · m ente co'lonitado", ·facendo ' fin- . · pra prórno'clonar a- ·certos poi íti.-
omendou ·o vóto "Sí" ao éapé .- en- "comenzar c:i laqoura de cos. 
o elaborado no Párlamento r~cons_trucció{1 nacioAal ". -. Arre- ~... b ·contido dos discursos non 
añal : . · qor90 €spe.q.r.o pólí~ico esisten- :_ ;', axudou ·tampouco, é boa verda-
Galcia é· u·nh'a cómu nidade · - te hoxe .éri . G~li<;:i _a-; referiuse a _ _.· de, o'.Felipe. Gonzále.z a conectar 
ional ,·, e o "obxetivo .da . . . . qye ".o naci0:na! ismo fo i comba- co púql ic.o; xa que_ ba~eou ~~ 
1 ición é · concienciar. · aos· gal e -· · · ···, Avel¡no Pnusa An~~lo·_. secreta- . tipo. '·-por : de~e_ita,s -. e esquerdas su as iriter..vención$ nun fato de 
da sua · identidade do pobó", :: do Xj:!ral .dc;>: P. .. G. . -. ) , . . ·.<~ntralistas ~ o 4- d~· . Nad~I.. ~oi ' t6picos, malas carr~teiras_, caci-

adiu Caamaño~ porqu~ .'-'os .' : pux-ó fin ao ·s~u. d isc.urso defe~ - · · n1anipulado- - P?lo · caciqü is·mo. quisrño, : eje-., qt:.ie_ _non nos deu 
· estamos deformados dendo a lirigua gálega "pa_ritarl:a · 1,mos desp~rtar .eh - Gallcía· a. · ·· nada .. nc;>1io • '.aos '. galegqs, - que 

co español''. . - ··: · concl'enciq nacicmal, e é por ésto ·deéa·t.e estef probl e mas, 

ras desta 'intervenc ió n, e 
pois de berrar a coi1signa '.'.Pra . · 
licia, pala terra, , Unidade 
ega' '., es'comenzou o turno ~e : 
dores, que abriu Xan López 
al. . 
a intervenc1on · deste, -ós. 

ectos sobranceiros · for-On a 
cripción da shuaci6n ·socio- . 
íbca e económica: ' 1Adereíta 
vertiu a Galicia nun coto de 
os"; afirmou, e sulifíou que · 
"500.000 emigrantes, fuga do 
rro, falla de transportes, mis~."'- . 
· na educc:ición .e sanidade", 

1 situacións provocadas,. ase-
e ~pl icou, "pola <;lerei ta". 

Andrés Salgueiro reivindicou :a , que o PCG nos. ataca".-Por outra 
"idea · 1.dw . grupo . parlamentar·i~ parte, afirmou ·que "non ·com-
galego"; .>e , atl'ibuiulle "a no~ parten as posiciÓns -dos nacion-a-
autoriom ía ' degradada" a "ter ~ 1 istas radica is que non están na 

· · moral de vencidos, de coloniza.:... .·.· Unidá:dé ·Galega:; ,.'.¡:iínda qcie ·as·, 
qos, :·~ar . rnon ·ber_rar", e. toga respetan· ·. . 
X.osé · Ma11teiga Pe~frar~s, fíxol:I:~ .· Logo coll:eu tumo«) secretario 
unha alocuc'íón ~á Coruña, _"cid9·- ~ xeral -· do · .Partido · Galeguista,· 
de.·galega qu,e non . podla · fall~~·, · ·Ave·lino- Pou s-a. qu e - comentoü 
porque tén ·as· restos d e Curro~.-e . "Castelao · foi quen me fichou Jlo 

' a sede da Academia Galega?' . ... galegui.smo", pasando logo a 
Por! fin :-Claudia López Gari:i- .ga.ba r '.:o esfor rn de tres.partidos 

do, .. tras d
1

e esplicar .que{o 15 (fe por enc.ima· do-s seus propios 
xunio :se - acus·a r'a . '.~uw mutismo · int1;?reses p'ártidaric6s'.', e . citando 

' . " qos m1legos ..frente _ a catalans ,e a Suárez Picallo, engadiu "os 
bascas·", d!i!u J.le remate., ao acto,_ o problemas do .marxismo quedan 
meirande · que leva celebratj-0 · nun_ segundo· plano, pois Galicia Aspecto do mitin de Santiago, 
deica agora esta .coalic.ión. :,_ té.n pro.blemas máis agudos'~ ' E - sábado día 10 

UNECO SELO DISCOGRAFICO 
··QUE P"ULA POLA f:ONSERVACION ~ ·-
DA NOSA MUSICA POPULA.R _ . ·. 

' . 

1t ~9-&7 62 .. 23 48.80 

·1110 

''11.: 

~MECANICA OÓ AUTOM-OVfJ.. · 
MOLINO. 47 I YERDUN· 

_ HAHCELO~A 

"Pra este viaxe, 
escusábanse .alforxas" 

e oa medida das nasas fo"rz as, 
percuramos quitalos de e ncima. -
·Polo demais, referencias arreo á 
entrada en Europa, que non 

·poden máis que sementar a 
desconfianza entre o pobo gale
ga, dado que -as consecuencias 
dunha eventual integración na 
Comunidade prá nasa agricultu
ra, pesca e economía galega en 
xeral, non moven a espranza 
precisamente. 

E por se todo esto fora pouco, 
o PSOE editou un programa 
electoral ilu~trado no que se 
confunde .a band~ira galega coa 
a."rxentil)a, · fejto QUEL mwece.u a -
denuflcra da Asoc1ac1on Amigos 
da Cultura", de Pontevedra, que 

o considera "un feíto . difícil
mente disculpable". 

Pra cumplir cos seus ben 
semella . que . o partido guberna- ,

. mental precis~ agachar e asoba- · 
llar ao nacionalismo. 05, ·galegos 
podemos comprobar o que nos 

. ' reserva ·a dembcraci.á desta caste 
aos que non acatamos o ·su~ursa-

. ·lismo. ·e ·queremos- que Galicia 
teña voz de seu-: . 
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Unha pantasma recorre .Europa ... o capitaL . 
Así, máis ou menos, D. Carlos Marx encetaba o 
seu Manifesto. Hoxe, as sombras desa pantasma 
debrúzanse por riba do·s montes e das tetras de · 
Galicia, das· suas costas e das suas Rías, 
destruinqo e desfacendo riquezas sen fin. Así, 
de5e xeito,-os.monopolio.s en cada sector concreto 
van impoñendo as suas condicións e facendo as~ 
suas rapiñas. No caso dos montes, en que entran 
~n xogo milleiros de millóns de pesetas, a , 
causa non podía ser menos. O mercado da .madeira, 
controlado por monopolios adicados ·á producción 
C:ie pasta de celulosa resistente ( "krft"), 
estragando unha ría como a de Pontevedra 
e pondo en perigo a vida de milleiros de 
galegas, pois a producción de aglomerados 
(Tafisa, Finsa, etc.) é unha evidencia clara dos 
mecanismos de colonización das nasas r"quezas ~ 
naturais, da apropiación dos nasos recursos por 
entidades comerciais depe_ndentes de organismos 
do Estado España 1 ( 1N1). 
1 

No cas.o de que haxa que ADEGA denuriciou o feito, 
"regulpr" ese mercado en pro- considerando ,:que ·estas im pÓr· 
veito dos monopolios, non hai tacións ·démosúan el afamen e ·a 
incomenente en, dacordo con poi ítica antigalega e colon ial q ue 
altos cargos dos Ministerios espa- o INI fai en Galicia, á qu e lle hai -
'ñoles, facer importacións " que que - sumar as cuanÚosas peréla.s-
poñan en causa mesmo a econo- da empresa E NCESA -140.000 
mía dos intermediarios que ' se miltóns de "p·esétas~, _a _destruc-
aproveitan dos montes dos veci- ción da Ría, 0· envenénamento 
ños de Galic.ia; atente contra-da d~ atmó?fera ' e-dos produ~_tos do 
.nosa riqueza forestal con pragas mar -peixe, marisco-, a xera -
pu posibles doenzas _ffropato- ción de perigo C09 . emprEl_Sa fi!ial 
/óxicas. Unha proba. A importa- "Elnosa" · pra"- vida de máis de 
ción ~- ·recé,n pra "Celulosas de 100.000 gal egos_, 9cupación de 
Pol'.J_~e#a,.~ . de_ 10.000 tanela- zona de~ praia ·toa actual facto-
das dg .lil}Kfeira de Sudáfríca, no .· ría, e no ·futuró cu11·· emisa r: io 
'óarco -~'Fér:Jamatcau no porto - submarino ·qúe estragará defi"n iti -
de Marín de Pontevedra, atra"Ca- vamente os fondos mariño-s": · 
do no ,peirao sen -deixar _d_escar- Por .. outra 5~ncla, ·o ·- gru po 
gar a madeira por posibl~s CIES "con respecto ás importa -
contaminacións que pcirían en - .. :-cións de madeir'a, informou que 
perigo as especies foresta is gale- Í'hár · anos, "Celulosas" e outras 
tas. grandes industrias frearon en 

IMPORTACIONS DE MADEIRA 

Noutras ocasións, o INI, ao 
traveso da empresa NORFOR, 
que, ademais, non paga aos seus 
proveedores, fixo importacións, 
tarnén, baixo os designios dos 
ministerios españoles contra dos 
intereses galegos: Portugal, 
Sudáfrica e outros lugares servi
ron pra esta poi ítica, mentras 
que os montes galegos queima
dos apodrecen, coa sua madeira 
seh subastar e sen entregar aos 
seus propietarios, os veciños. 

ocasións os precios da madeira 
con · importacións estratéxicas. 
Por este . sistema, podían impo· 
ñer precios baratos _, aós . seus 
proveedores nacionais (os ma
deireiros) e conquerían que o 
valor das arbres dos particulares 
disminuise, ademais de exercer 
unha certa coacción de cara aos 
organismos oficiais pra que saca 
sen as subastas de mad~ira a un 
precio tipo máis baixo. Agor·a 
"Celulosas" volve á práctica das - . 
importacións, cando a madeira 
ga lega queimada e morta en .. pé .. 
apodrec~ por falla '. de compra
dor". 

lA OU.EN BENEFICIAN 
AS SUBASTAS?. 

.Ao mesmo tempo, os e mpre
·sa rios ihtermediarios de aserr·a
dei ros, _,, tomaron a decisió n de 
non faci litarll e made i-ra a ·"Huno-

. sa" e -a "Ence$a", posta que se 
opoñen ao intento . de · ambas 
empresas .. de monopolizar as 
compras de madei~a a traveso da 
Empresa - Norte Foresta, S.A. 
(NORFOR). Ademais de que · 
esta decisión podería poñer en 
pe rige' as 1 .865 empresas · fores
ta is, que cantan con perto de 
quince mil postos de traballo. 

-Pra contrarrestar istas denun
cias, !CONA puxo en subasta, os 
días 14 e 16, 36.811 metros 
cúbicos de madeira, cun valÓr 
·total de- partida de trinta millóns 
de -pesetas;: o que representa un 
precio medLo· de 816.- pesetas o 
metro .cúbico. Tenelo en conta 
que a madeira- queimad.a faille o 
mesmo servici'ó. ás fábric.as de 
transformación, _resu lta que- q 

· precio é r.iEl ículo de todo. 
· · Ademais, · nis-tas -stJ-bastas os 

.- que - menos perciben son _os 
· _yer:dadeiros- pmpietarios dos 
- montes·,_ xa que . .a -·eles quédalles 
.a. terce:ira .p.arte do .v:alo·c. total, 

. despois de-se tiar:tir en .taf)tos por 
cen _éntre ICO~Á e.::.ó.s axu-ntá 
me-ntos; istes .últimos en t~or i'.a, 

. ter lan- que _empregar·o eñ. benefi
e io da parroquia. 

Neínbargantes~. unha . bur-o
cracia acocháda - no ICGNA e os 
poderes establecidos nas O lpu-ta
cións e . concellos franquista_s, 
siguen .a se ·apreveitar- do .que 
non é deles, c9.ntr:a dos veciños 
que se fartan 'de pedirlle aos 

- Xurados que lles devolv..an os 
montes en tanto que os inter
mediarios suministradores .de 
madeira aos monopoiios levan a 
madeira subastada polo ~ICONA 
coa axuda e apoio loxrst.ico da 
Guardia Civil, dos montes- da 
nosa xente. Tamén o señor 
Rosón se permite facer decla
racións de. que os montes d~ben 
voltar aos veciños,. aínda que sen 
facer nada dende o organismo 
que preside,a Xunta de Ga l icia. 

Aos nosos mo-ntes síguel les a 
botar man quen non é o _ -seu 
dono, contra do (loso pobo; ._ e 
enhamentras nas campañ.as elec
forais andan · a falar ~clo terro 
rismo. 

- O seílvr Presidente do Gobern:> esp añ.JI, don 
Adolfo Suárez, vén de facer unha visita electbra -

.. leirá pola nosa nación co fin de pnñer orde nos seus 
alporizados súbditos .e adicarnos un sorriso cheá de 
promesas aos · galegqs. Pernoctou . e intrjgou en 
Vigo, fixo demagoxia populista cos can.didatós ás 

, municipais po~ UCD do Morrazo, andi_vo en 
comitiva dominical e, como bo devoto, camiño da 
Misa p.olas ruas de Pontevedra, visitou á Xuntc;t 
galega en Santiago. e, ao te~po que. papaba, á 
pregunta dé "lhasta donde la Autonomía Galle
ga? " respostou, na vila de Ourense: "hasta donde 

. us.ted~s -1 uifi!ran". Náturalmente, non fallaron 
_gobernadores· civiles, alcaldes, presidentes de 
Diputaci.Jhs, forzas de orden público pra acompa
ñar a visita providencial do Presidente. C'.Jmo 
rezabá unha pancarta colocada no centro de 

~ Pontev~d-ra: "Suárez en Pontevedra, vota · UCD", 
. aa.1Í_pO a entender ..::¡ue~OS galegas tiñamos, con esta 

visita, a benzón da Providencia e a chegada do, 
',,.rnai1~ aivino. Asegún din, e.ntre os seus mandados 
... pux0.arc;l e. ,.. ~ · 

,: --Q .sef.1.or Secretario Xeral do PSOE, don Felipe 
Go~zález. , anfosou _a sua teutónica flema, de 
·¡.í-r1portaci0:,1:1, -ante wi.has borT}biñas de fumé que 
alg~h·-. ex-psocialista lle adicou -no Pabellón de 
Depo'rte·s ~ de Ourense como represalia bq-ballona· 
por"t'e.r defenestrad.o .a tantos asp.ir_antes a alcaldes e 
diputados que cre-.(an na der:nocracia espa.ñola. En 
Vigo somente tres mi 1 'Escas ísimas persoas escoita -

- -~-~ro171 ao, 1 íder socialista:: despois que o Pabell·ón 
~:Municipal se concederá un vernes como gracia 
~S-- clusiva a tan augusto 1 íder que nos visitaba, 
¿j¡~p.ois de ser negado pra o mesmo día un ha 

· ' pef ici-óh crue .. o·"Blü'que Nacional-Po pu l_ar ·Galega 
fixera corf máis' ántelación. A~ií< quedaba, t,mha vez 

< ~áis, daro 'º poder dD' ca<;:lquisrn.6, do que. Felipe 
.·(Jonzález dixo que_ en ·dous días se decatar-a da .sua 
esistenci~L · 

- · ~A dernagoxja superficial e rampfona do líder 
soc ialista· utilizou "ª marte de Guardias Civiles d~ 1 

orixe - andaluz e ·ga lega pra talar dos pobos 
oprJmidos, ao tempo que atacaba ao Goberno, máis 
concretamente· ao señor Martín Villa, por 111on ter 
condenado (¿?) ·estes atentados. Unha.vez máls 
acúdiu ao seu pasad.o ar)tifranquista co manid'o 
tópico _de que ."e 1 pod(a defender ahora a la p9licía 
porque en otrps tiempos hab ía corrido de.lante de 

~ ella". A condena do nacionalismo non correu 
abertamente pola sua canta, senón por boca dun 
psocia~ista local que, unha vez máis de forma tan 
orixinal, dixo qué · "e·I nacionalismo dividía a la 
clase trabajadora, conduciendo al ·separatismo". E 
semellan.te ase_rto, soltado de . pasada no medio 
dunha presentación chea de florirexios. As mociñas 
"fans" ·acudiron, en. Pontevedra, a contemplar a 
Felipe Gorízález, chegando entré todos o.s asisten ~ 
tes á módica c.ifra_ de- 800 persoas. En fin, non foi a 

~ curiosidade doutras OCaSiÓnS, pesie a COntaF a SUa 

figura cunha presencia gráfica, poi ítica, ·propagan- -
dística constante en todos os medios de comunica .. 
ción.' 

".·· En ambolosdous casos, o , de UCD e' o PSOE, 
estamos ante cara·s "da . mesma : moeda. Si UCD 

.-.cúmpfo co -seu -' COQl~tido de gobernar en favor dos 

. m-ónop9li~s·, ·de reforzar· a integración do Estado 
españó 1 _ nas ·estructuras_ econófT!icas, poi íticas e 
militares do..,imperial.ismo·, o PSOE non é máis qu~
.1:.mha' r:i_ova imaxe .su-s-Ütütiva caso de que a outra se 

.. lles gastase. ' ~ -.be·::.' rechan:iante. a , propaganda. 
-é.lectoral ·do PSOE, base.ad? - no sloga_n: "Un 
gqberno frrme ·_ proñ '"J3aís seguro" destinada a un 
public~Lde clases medias do que s~ quere conseguir 
p ·a val., e ao qué tanto se- di.rix~n _a ÜCD como 
.CóaH~ión Dem.ocratiJ~a }:lúe, : _p·or · cerJo,.- na- sua 
, v~rsión anterior , .. denominada .. Al:ia_nza Popular, 
tant6 foi'.i;itacada. de fascista · por man-:ter. propostas 

, e·~ect9rars:..seme·11antés : ... En: fin-, ~ os fí os da" pro:pagan
~da ~ móvense · en todd's· os c,asos .dende . as mésmas 

_:coordenadas impe.r·iais, así .- como tam-én -se -move 
.soLidariamente o ~"í:ñeiro das burg.uesi'as--mon'opolis

,, tas que. apo ian, ao tr:avesó _de gobernds amigos ou 
. da '::,propia ban-c~ - .espafíola·, todas · es1:9s ye rsións 
~rñe.lódicas da mesr:ha --partitura. 
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BALSE DE VILAGUDIN OINCIO 

FENOSA .P~Qu~; tam·en, as multas· 
emocráticas'' 

· MorteS· e desprecio ó conta: 
do embalse de Vilasouto 

uu L1 él 1nfo1 mac1 un .ic 1o1. 

:enci a ao~ p1 o hl cma s 0 1 u 
~ s por FENOSA en V11 ,yu
o embalse que esta emp1;es a 
sita pra alimentm a Central 
ica de Meirama e a paral i-

, n das obras que a part ir do 
,s 25 de xaneiro levaron a 

os veciños . lste fe ito 
, o como consecuencia 
Jsi ción de varias multas polo 
e1 nado r Civil da provincia a: 

ue l Fraga Seoane, Policarrio 
¡uez Xuncal, ' Manue l Ce r
ro Pereiro, José Lamos Mou
Manuel Ríos Pampín, Fran
l Raña Bermúdez, Xes(1 s 
1· ígu ei Liste, Xesús Reguei1 0 
'n, por un valo r de 75 .000 

Ramón Valcarce 
de Sésamo, de 

día st: is f 1xose -a aud ic1011 de 
ica cont empo ra nea d e Gali
Cataluhya, Euska l-Herr ía e 

aña que Xé\ anunciáramos. Os 
s colaboradores Xoán M. 

·eira e Lois Rodríguez An
e esplicaron as composicións 
mentaron aspectos do entor
musica l e. problemática dos 
es. Ouv íronse as obras se 
tes "lgnis Coronat Opus", 
Roxelio Graba; "Act est 

ula" de Joan Guinjoan; 
Be!tza", de Agustín 
. cil u; "Formas y Fa

J esús Villa Ro1 1. e 
em¡:¡ de Réquiem:' de Enri
· x. ~a~ .as. As ?bras fo1'oh 

ccio·nada s polos propios au 
s, dos que falou A N0$A 
RA ao longo do ano. 

an te a sesión espu xéronse as 
itu ras d e "Acta ~st Fabula" 
. Alpuerto) e " Formas y 
8s" e "Ammq -8eltza" (Ed . 
EC ) qu e donaron prá ocasión 
d i tora s. 
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:-.-:_ 'J -· A. agresi;Ó:ns ... err-,Ga l f~¡;;ces tán 
- ,, ~\a-O ·0 1~c}e;·· do . ·d.ía. 't\g¡ora. tó_p.álle o 

tu:i·no a "ConfeBeración - Hidro
.. : gráfica del Norte de España 

~;-:- (GHNE)" con sede en Ovi edo, 
,; qÚe - hai dez' anos construiu ·o 

2 ~ (l00 , que dan un total ta1 d e·, ··· Gah-do· ~·a '.Ínaiórla .,dos 
6? ~ ílílíl 1 éset a,s . veci ñ. O'S - es'taba<n -· ~sistindo -- á U ll 

lsta foi ·a ún iG,a 1 espo ) a qu'e fun eral; e -a pesar tamén das 
reci biron os vécíños polá. ba-nda am enazas da Guardia Civil, c¡ue 
das auto1jdades competentes, escomenzou a ~tomar datos: de 
des¡in is de lle manda1· un escrito algús do·s presentes_, cousa que 
an yobemador · Civil -xa en dei xou '.de facer .ámd'Q toda a 
seLe mbr o do ano pafado,. espli- xente al í presimte ofreda os seu·s 
canel o a situación, e má is aos decindu _qHe ·todos e-staban. ali' -
Axuntamentos de Ordes, cerce.da pra parar ·as qbrás : · -
e T0 rdo-ia . Tentouse, tamén-; por · Unh~ "v~z flláis quedou _cl~~9- - --
du;:is veces .negociar con (ENQ ~: . que q r:ios:a·~ únicª $aipa e a t:Jnl,t~·n _'.' _ 
SA, pro "a pesare.s-de ipcump-l'ir ·: · e drg'añlzación Que-es°famo~· de =.:: ~ 
éh IP. ises fe has po ( eles m~s·mos::_ mqstr~~qo _ ~er_~--Comp _xa· mar1i < 
n 1s t · caso a Lei qe Espro['.li~ación -. - .f.estanios .nun- ~ornunicado ante- ~ 
F() zosa, manteñ Ptl uAh:a if)o.stü1J rior fir.ri,ád ·Q~ portodos nQs, (que~ ., 
c .. i-r ii" . . · .,· · por ' c'erto ·n0p foi , publicado na 

- prensa_) 'á -i nosa :". postura non 

• ·1 
AS OBRAS SIGUEN 
PARALIZADAS -, 

E xoes , día g·; aseg (i ;~ nos 
in fni man as CC .LL., " xa po la 
maf1án FE NOSA mandou os ·seU ... 
" I acai os" pra mirar co_frj(i ~ esfab~ ·'. 

va-riou ñad-a . - -Ufricamente.· en
.9<;idir·, -no .. c.ap ítülo.·de fnd_e'mniza
ció.s,-que lle _ped'imos-,áF~NOSA 
éi .mport~ daS.rjÍÍJltas ·impostas ós 
~o~us: compañ-elr·os.' · O mesmcf.:-

:. tempo reafirmarnoS--na petición 
·_ de dimisión .do Gobernador Civil _ 

por poñerse unha vez máis 
contra os intereses populares. 
Tamén queremos deixar constan- · 
cia do noso apoio decidido o 
Bloque Nacional-Po pu l ar Gal ego 
nas prósim as eleciós Xenerales e 

embalse de Vi lasoµto (-lncio) pra 
regar 'O Val de· Lemos. Somentes . 
na teoría, porque na práctica, 
Lemas non recibe beneficios, e 
pola contra, asulagou as mello res 
te1· ras das parroquias de Coo, 
Mosteiro, Novel ín, Vilasouto ... e 
aldeas colindantes. 

A consecuencia disto, queda 
ron debaixo da auga, nas aldeas 
de Ferrería e Vilanova ~ c inco 
pontes de carro e dous de 
animais, coa conseguinte ' inco
municac1on duns pobos cos 
outros, e hastra, dos veciños coas 
suas ' leiras. Por outra banda, os 
pagos dos· terreos fixéronse has
tra con seis anos de retraso e, 
dende logo, a un precio ~o i 
inferior ao real. 

Adema is de espulsar aos 1 abre
gos das suas casas, · de verse na 
abriga de emigrar, •utilizan con 
algúns deles - concretamente no 
caso de Ferrería - o método de 
"'.'i eg:> por expulsión", ou seña, 
fó ro1 lle metendo a1:1ga nas cortes 

no la1 hastra que tiveron qu e 

liscar. Diste xeito, o salto de . 
Vi 1 asouto causou daños irrepara
bles, pois xa son tres morto s na 
conta particu la·r del. Un dato 
cui-ioso pode ser que pra pasar 
de Coo a .Novel ín se usa un 
salgueiro que fai de pont e, 
motivo éste que · xa causou ;un 
mort0 o d i'a 1 de xaneiro deste 
mesmo ano. A víctima foi X·osé· 
do Car.,pinteiro, de Novelín, qüe 
tiña 58 anos. Tamén esiste outra 
ponte deteriorada de todo, pola 
que teñen que pasar os dunha 
banda prá outra si queren 
traball"ar as poucas leiras que lles 
quedan. 

Os veciños cansáronse de 
mandar escritos dende 1970 
tanto aos organ ismos oficiais 
como á mesma empresa, recla
mando a construcción dalgunha 
ponte ou dunha pista que 
rodeara o embalse . Pro a respos
ta non chega e todo fic a en boas 
e be l idas promesas. 

Un ·veciño de Vilasouto deda : 
"n ós ternos qué rematar con 
estos abusos, trocando a Corpo
rac ión municipal"¡ destacando, 
as í, o nulo interés do Axunta
mento do lncio por estes proble
mas populares . 

, o amqiente, non _du_dahdo .estes 
en tratar_. de enfrentarnos -ent·i·e 
ríós, e tampouco :.en · ataca:-· ó · 
noso Sind icato ·~orno ó cuipable 
da situación .. lsto s~rviu pra que 
os 1 abreg<j)~ ;.víseinos ..- máis clara a 
postura ºª . empres.a, e as obras 
q ued~ron .p,araf ifadas de novG, a 
pegar de -qu e ·apro ve.íta rnn ·pra 

com enzar a · t raba Ha1 ás 4 da 

.·Municipales, como (mico x~ito 

de qu e os nasos intereses señan 
defendí dos ' '. 

O embalse ·non serviu pra o regadío pero si por destruir .pontes, 
casas, leiras e despreciar hastra a vida dos labregos da comarca . 

MOn·fales mal do teu patrón 
O Delegado da Empres·a Ci

t ro¿n Manu el Méndez García, da 
1.N.G. co mo espJica o escri to 
ad xunto, foi sancionado po_la 
d irección da Empresa. 

Asegún o criterio da Emp resa, 
a sanción é por "verter concep
tos tendenciosos ... etc" nunh a 
asamblea. 

Está c laro que o motivo de 

D . MA NUEL MENDEZ GA RCIA 
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Mari.taje de.A sientos:f.Jimpresa 

El pasado di'a 1 7 de Jos 
corrientes, en él curso de una 
asamblea en el in terior de la 
fabrica, vertió conceptos ten
denciosos, falsos y difaniato
rios contra la Direcci'on de Ja 

·~. "'f 

s nc1 o n é un intento de intimi -
9<Jr a aqueles rep resentantes dos 
t r bal lado res que se destacan na 
ck fensa dos ínter-eses dos seus 
1 ep resentados; fin pra o cal os 
elexiron; xa que o único que o 

.d elegado fixo, foi cumplindo coa 
s~a misión.de delegado, informa 1' 
os traballadores da -sua sección 
nunha · asamblea ·· debidamente 
autorizada da marcha das nego-

cíac ións do convenio . E que 
mentras a patronal se. mantén · 
nunha postura d.e total intransi
xencia, non cedendo nas xustas 
reivindicacións do conxunto dos 
trabarladores. O xefe de personal 
Go nfesaba que a empresa tén 
chegado a dar sobres aparte de 
hastra 40.000 pesetas, por favo
res prestados a determinad o 
per' o nal da factor la. 

F..'mpresa y · sus mandos. La Empresa ·t.oma _el ·acuer-
. . do de sancionarle con 3 di'a s actuan_d.9 asimismo al.margeFJ · .... • 1· -de suspehsión .de: empleo y 

de la n.,qrmátiva -al respecta ... ., , 
. Tales hechos están tiplHca- sueldo· t¡ue serán ·Jos que . , 
dos como muy graves en el oportunamente le serán co-
articulo · 95.11 de la Ordenan- · municados. 
za de Trabajo para la Indu s- Sfrvase· acu sar recibo , .fir-
tria Siderometalúrgica y artl°- mando el . duplicado que se 
culo _62.1 O de nuestro Regla - acompaña. 
me.nto de Régimen In terior . CITROEN HISPANIA , S.A . "' 

Jefe de Persona l 

\ 

xcxgrMica.s.I. 

SUMINISTROS PRA 
INDUSTRIA GRAFICA 

-tI Planchas presensibiliza
das. positivas e ne.qativas. * Ti_nt-as imorentación Offset 
e Flexoorafía . 

fI Equipos e productos pra 
foto-mecánica . 

~ Equipos. e - prodµG_tos p~a 
, Seriqrafía . · 

fI Produ.ctos e eauioos ausj. , 
iléHPS 

·. 

, .. ,, ': ... .- .. ~ .: 
.... •,: 

·l 

s 
I· 

. I 



RACIOBAL ............ _lllilm __ .._ .... ______ ............ _ ........ ______________ ~ 

·. ~ 

Debe ter publicados ao redor de 40 trabal los de Prehistoria e Arqueolox ía e Arqueolox ía 
"e algún solto de histo~ia' 1 en Portugal e no .no- so país_ fundamentalmente. 

Non comparte as 13osicións do intelectual su pra-partidos ,e si -se é intelectüal galego coida 
' que compre optar" polo nacionalismo: Carlos G. Marti'nez é secretario do Museo do Pobo Galega . 

. ·e d9 sección de Arqueolox ía e Prehistoria do "Pa<;:Jre sarmiento''. . 

.CARLOS :.G~ MARTIN:EZ . , .... , . .; -
-r.4 • ·., :·~.} _." .,;:-\. 

. ~ . . " . ..: . "' na. cu.ltur.c1 .. ·:·de toda :a· ·vida .. · · .. 

Hai cousas, . n9n moi cotiás 
hoxe, -que· forman parte da nosa 
historia cultural . e que tí estudia
che, romo a ·mitoloxía ga_lega. 
lCales son os seus personaxes, 
·máis interesantes? 

Os personaxes míticos,. como -
lles chama moita xente van 
dende os mauros -habitantes de 
sitios antergos, de restos arqu eo
lóxicos- ao lob ishome e todas as 
creencias relacionadas coa 
zooantrop ía, a transformación 
en determinados momentos de 
persoas en animais, mesmo como 
a lenda da cerva de pé branca, 
unha rapaza que se Convirte en 
cerva... Hastra hai restos duo 
certo vampirismo, non en canto 
á transformación en vampiros, 
pero sí unha figura típica dos 
·paises centroeuropr;os, como as 
famosas meigas. Tamén hai ele
mentos curiosos, como muguei
ros ou os tronantes, creadores da 
choiva, do pedrazo ou do trono. 
Todos eles son elementos que 
tiveron unha función. Uns po
dían vencellarse -como o caso 
da lenda da cerva de pé branco-=
a uns supostos restos totémicos 
ou reinstauracións a partir da 
chegada dos xermanos, se cadra 

. de ,.creen-eias -moito máis antigas, 
pero que son meros restos 
arqueo! óx icos . .. ,. 

lCales poden ser os síntomas 
de que a mitolox ía perde a sua 
función? 

Vese na mesma deg radac ión 
dos personaxe s mi t oló x ico s, en 
como foron perdendo categoría 
de mito pra convertirse en lenda 
e posteriormente en conto; e 
estudiala hoxe é difícil, porque 
perdimos claves fundamentais 
que permitirían interpretala, in
da que seipamos que é moi rica 
de feíto, como nos pasa con toda 
a nosa cultura tradicional; e 
ref írome -ao término no senso 
antropolóxico, da cultura creada 

. por .un pobo, moito máis válida 
que t.alqueira que se lle impoña, 
e . qu e foi · creando e con ela 
solv ~ , ntado os seus probl emas . 

Sí, como se creou unha 
arquitectura · popular á que tí 
tamén te achegache. · 

.lOué tipos de factores intel'
veñen na, digamos, transform,a
ción da casa? '· · 

Son factores múltip les, .dend e 
os condicionamentos tecnoló -

xicos :--a materia prima ·da 
construcc1on de . Gal icia é a · 
pedra ben cantería, be-n perpia
ño o~ ben mampos.ter ía seca, 
pero é costosísima é non hai 
unha tecnoloxía avanz~da; hai 
que suplila co ladrillo. Por 'autra 
barida, as casas deixaron d~ 
cumplir algunhas funcións e as 
cortes tiraríanse e delas; mesmo 
a ubicación mudou, e hoxe están 
orientadas ás éar rete iras. Cor 
todo, restan causas ben .curi osas, 

e eu teño observado os servicios 
que se poñen nas casas novas, 
que pra acceder' a eles hai que 
pasar por u't:1 espacio 1 ibre . 
Tampouco é al°leo aos modos 
que trai a emigración, coores 
rechamantes, Tecubrir c·on baldo
sín. Pe ro o que é evidente é que 
a nivel popular .ha i. causas moi 
boas, como · s9n os - patíns; as 
solain.as, qu~ se delJen conservar 
e hai que . pensar que :a arquitec
tur-a ·rural tén centos de ·anos de 
observación da naturez.a - e do 
acondicionamento a- el a. LPor. 
qué, ·senón, as humedades· sorZ' 
m·á is raras e . os tel lados a catro 
a u~ia s , por exemplo, ·teñ en . .,¡ ·sua 
r a1ó n de ser? 

E formas populares influiron á 
arquitectura chamémoslle culta, 
como a modernista no noso 
país .... 

Be n, o modernismo, pola 
contra , Vdi li~acJo a c rtu pode
río económico, e ciase en certas 
épocas e en certas cidades 
galegas, pero nefeuto, modernis
tas galegas como Ucha, no 
Ferrol, e González Villar ou 
Bescansa na Coruña, recrearon a 
galería, que en Galicia, ap arte tjo 
d eco rativo, e orixinalmen te, es
tán concebidas como unh a espe
ci e cJ e cámara . 

Falache antes do SEG e da sua 
desaparición por causas poi íti
cas. Despois apareceu, en tro
ques, unha institución como o 
Instituto P. Sarmiento, vencella
do a instancias of iciais. 

socioloxía, p or· caso, ou da socia l que non conseguía o 
economía. Un dos p roblemas era Instituto iniciouse ; en troques, 
ci da 1 íngua, B o pr·imei ro traba ll o · coas -Asociacións Culturais. · 
en gal ego débeselle a aouza- As Asoc iacións Cultur·a is, da¡_ 
Brey, un fascícu lo-homaxe a - qunh a fo 1·ma van l ig ad as ao 
Salvador Cabeza de Leófl, q ue ' 1 e xu rd imento da. concien c ia Aa~ 
tora p residente do SEG. Logo xa ciona li st a, e · trnt án d e supli r o 
empezaron a se publicar estudos que n ingunha inst itución estab a 
en galega, tamén fundamental- a dar, terita a divulgac ión cultu-
mente na sección de P1·eh istoria . ral con cur;iños, ciclos, créase 
e Arqueoloxía, .que dirix ía Bou- "O Galo'', -despois "O Facha", 
za-Brey. De calquer xeito, nunha ''Amigos . da Cultura", a Cultura 
época difícil, o Instituto cubr iu de V igo., e fó ronse espallando 

Ao crea1·se o Instituto, puxé- be n o campo de cdta invest iga - por todo o país ... Algunhas foron 
Ben, fo i ·máis que nada un ha· 1 on b · baixo a dirección dun c ió n. espec·ialmente activas, como a 

chamada pra. que se fagan home que se definía como "Auri.ense", "Abren te" .. , e e las 

no senso··de que poida observ 
· e estúdiarse mafiá. · 

lCal·es foron; ·entóri, 
· proiectos? · ' 

Pi·imeiro, a recollida de t r 
os elementos cu llurais , l a11 

ci-eación material como a, d 
mos, ·espiritual e a ·esposi 
deses element os ordenados 
conxun~o , pra ' que, por u 
banda, nos s.irva, .pra aqu 
galegas que non conocen a 
cultura, que non teñen afir 
a sua identidade como gale 
que vexan por exempfo qu 
naso pobo c reou unha 
culturas románicas máis rica 
Europa e despois o estudo de 
elementos a nivel c ientífico. 
tamén óutro aspecto, a 
longo plazo, que se r ía, a p 
destes estudiós, a potencia 
dunha ser ie de elementos 
poid e1·an s.ervir p ra unha G a 
futura. 

lE un Museo 
sua concepción? 

Evi d cn' temente que non , 
Mu seós sempre fo ro n un ins 
mento de determ inadas d· 
sociais, da burguesía, pra es 
ñer "obras de ar te"~ e ch 
moito ·un Museo con co . 
estr ictamente popu la res, 
non son creación de 11 ingli' 

·b urgues ía. Nla Pe•mi lnsuia te111 
no face r tamén o mm .i.eme 
nacionalista ca t a lán, nos a 
10, e o segffn dó p a ís q ue:r:o ·'fl 
fo i Gal icia co Sem inar io, 
moitos fo ndos destes ·pro.ce 
da recol!e ita do SEG. De calq . 
ra xe¡to, so lp rende. ve r que u ' 
cerámica é museab te ou qu 
seña un obxeto de uso 
corp.un ique argo d idác ti co. 

Pero acó , por . non 
quizabes burguesia nacional, 
hai eses Museos selectivos 

Sí, pero tamén tem9 s ú1 
ve·ntax a e é que as millar c?s , 
que . hai ;r, Galicia so n 

· pinto res galegas. Algo ava 
mos, porque ao non haber · 
bu ~gues ía determinada, os 
seos débense, máis ben, a pers 
ve nc elladas ao galeguismo, 
c reá1 onse mostras permane 
de µin t ura ou escultura gale 

No noso tempo, a. crea 
cultural faise fundamentalm 
ao traveso dos medios· de co estudios sobre a arquitectura apolítico, Francisco Javier Sán- Nese sentido as escur-siór ,s foron as das primeiras mos tr as 

-.... d nicación. popular, porque dende que dei- chez Cantón, un gran erudito, un arqueolóxicas que empezáchedes de libros, de trauo, e co ncu rso s 
xou de esistir o Seminario de gran profesional do arte, e a facer· daquela g_ran algo máis lit t ta t ios , cump lindo un p · pe l de Cla•o , e aql.ií hai uns me 
Estudos Galegas, por exemplo, entraron nel algunhas p~1-soas do que eso... dif usión e concienciación . de cp municación que respon 
todo o máis que apareceu foron vello Seminario. Mais tarde, e . a outra cultura e a OU1 

;. as tesinas dirixidas . por Río gracias .á infl~endá de ·.souza . ; ~gg:_i·e/.· non_ .:se ' p~día facer . . Tí . _estás .. _. v_~ncella~o a. unha ~ . ir¡te(eses tj'ue; n_on coinciden 

;f~~r:;;::ri,~~~~~~~z~;.~~~~~j<J0;;). ~~i~:i~~:ª~~~y :lf ~f qi~~:Pd•~Z 'Jl~~;~t~~s;:-~~;1;.;:;. ,-,, ~;·#·:;i~.~~~r~·~~;i:t:t~"Q. L~t,~~~:r~,~~:::~~í~9~º¡º ' . ''•ten un "lnter·es · .. granü·e· cfer¡de o .,. di-aio e 0 mesmo Risc.o- pe 1·p xa . _ TlUns estudios propios de p1en1s- la que neces1Clade resposta? _ 
; punto de vista cultural e estase a non é un trabal lo con proiección' toria e arqueoloxla galegas, e no lles convén; pero houbo 

perder incluso prá potenciación social senón meramente erudito Sarmiento agrupábamonos xen- Dixemos antes, por e.xem plo, inte nto d e "Teima", aquí est· 
de~r.ertas formas galegas pra un de individualidades. Ao marx·e: tes máis ou menos preocupadas que se perdía a arqu it ectura NOSA TERRA, e pénsase 
futuro inmediato, como fixeron hai outras trabas, como a escasa · na Histo1·ia de Galicia, e Bauza- popular, pero non é so me nte periódico ''Galicia", come 
en i?retaña, etc., decidín facer · .financiación e a polarización en B!·ey sempre v;nc_ell?u ?s estu: eso, estábase a p~rder grande - partir do rexurdimento h o L 

1 
u11ha. · aportac!ón ' b!.l?·!io_gráfi'ca certos estudio,s que non tiñan ~d1_0 $ ~-() s~u pa.1s, q su.a..l.1ngua, a . paq.e da~riosc¡ cultura~ naCion.al, e. . . sempre pre.ocupación .. por . 

·\·· pende .. ,u11,p1..mto de vista: emográ- moito que ver · con aquela tradi.- sw9 h1stor1a. flOn habfa nada que se preocupa- unha espresión propia 
fico,, non' arquitectónico. · ción encetada no campo da· Pero o papel de proiección ra en profundidade de rescata r, 

N .50 I 16-22 FEBREIRO ! 1 



Un grup_o de universitarios fundan no castro 
rtoño, perto de Santiago, o Seminario de 
dos Galegas. Consciencia da realidade dun país, 
sidade dun trabal lo cont inuo de :-e f!esi ó_ri,-1- · - .. 
promiso c1,mha cultura, cunha 1 ingüa, cun popo, _· 
ser os alicerces·dunha institución que tantos-

n variados froitos ofereceu a Galicia. Trece 
de labor arreo, sementando e recol lendo, 
daron para testemuñar -a viabilidade de instituci'ó.ns 

urais mergulladas no celme mesmo de Galiéiá. 

vello Seminario, nad o e r 
eritos de di t adura ·poi lt ica , 
encher un grande valei ro no 
da investigación e da cu ltu
eica a sua creación pouco 

no campo específico da in 
gación, o que se tiña feito 
alicia. Nula era a aportación 
Universidade, chantada de 
s á real idade que a circun · 
. O trabal lo illado de erudi
moitas veces máis emocional 
científico, amasaba a febl e

tradición investigadora . , 

novo organismo preséntase 
espíritu anovador e moder

concepción alemana sobo1 
nvestigación e as ;,ideas ,da 
tución Libre de Enseñanza 
cen notoria influencia. 

1 es aspectos han destacar na 
l;-i boura: o enfoque interd is
nar nos traballos emprendi- . 

o quefac~r colectivo e os 
dos máis ou m·enos integr ais 
ornarcas ou parroquias. To
rres imprimiranlle ao Semi

un contido moderno so
ceiro. Xunto co estudo serio 
temático cultívase a proiec-
popular, vvulgarizando as in

gqcións. Conferencias, cursi-
lecturas p~bl icas, esposi

s, son canle adoitado. Estru
o en Seccións, acolle no seu 

aos máis relevantes intelec
·, ar tis tas , litera tos . Da mag
e da empresa dan idea os 

. NAVAL._· 
n de ap arecer· o nú rn . O de. 
val, "A r.evista · galega de 

to, Poesía, Música, Pensa
to, Arte, Partituras, Crítica, 
ro , lmaxe, Urbanismo, etcé- . 
'.. De . anunciada. - apa1j ción 
stra( e a 1 coer, es.tá dirixi '." 

or Xoan M. Carreira e tén a 
en Compostela. AdquJr~se 

J60 pts. 
te número O inclúe, na sec
de "Relato", unha · colec
de poemas, un conto de 

leiros de Risco, i_nédito, 
or do mito do Sant Graal, e 
tr_aducción de Bataille. Un. 

io de Rei Ballesteros, de. 
xía e literatura, titulado 

VOLVER". Un artículo de 
. Marzoa . sobre "Dereito e 
do". Unha transcripción de 
n M. Carreira de partituras 
ralianas. Un ensaio de Carlo.s 
nueva ·sobre "A Capé la Mu
da Catedral de Santiago'", e· 

rabal'lo de Manuel Loureñzo 
e de "Teatro Galega". Todo 
ilustrado gráficamente por 
sas. 

NOSA TER RA saúda a 
ición desta publ icación ga!e-
1ue, dende o campo da cultu
vén aportar a su a aquela de 
á nosa normalización nacio
Benvidos e boa sor te. 

t raballos real izados por aquel as. 
A ·de Ciencias inicia o Mapa 
Xeolóxico de Galicia, os Mapas 
Xeolóx icos de comarcas, . o In-

. ventario das Aves · de Gal icfa, exposicións, · lécturas de obras t-ísima de Publ icacións. Dende a 
estudos eneal da·s estrelas dobles li t erarias e or§anizou as· Festas sua .serie anual Arquivos, na que 
en astronomía, e creá o Labora - da Lingua Galega (de poesía e de se recoll ían as investigacións de 
torio · de Ciencias. A de Ciencias pr'osa·), dando áo prelo algunhas ·todas as Seccións, .ás series mo-
Aplicadas realiza inye!:itig.ac;ións das obras .senlleiras dá literatura nográficas como Terra de Meli· 
sabo r da casa galega e sabor das · galega moderna. A Sección de de, Parroquia de Velle, Vila de 
artes · industria is. Na de Xeog ra- Pedagox (a traballou nos proble- CalvÓs ·de Randín, Síntesis xeo-
f ía labóu1'ase en xeogratía histó- mas ·1.ingüísticós da escala e, gráfica de Galicia 1 As cruces de 
ri ca e en cartografía. Na de ·nesta liña, r~dactou os estatutos pedra na Bretaña, -Normas pra a 
Et nogratí a e Fo 1 kl ore trabá 11 ase · pra un '"'Patronato da Escala unificación do idioma galego, e 
sobor dos tipos de poboac ión Rur al Galega"; a Sección dispu - li1'rarias como as Cousas de Cas-
wral, embarcacións, arte popu- ña dun Labo.ratorio de Psicolo- · telao entre outras moitas, dan 
la r, mitolox ía, etc. A Sección de X ía. A. de Ciencias Sociais, Xurí- unha' idea cabal da_ inxente tarefa 
Historia transcrebe documénta· dicas e J;conómicas toi a cierra- realizada polo Seminario. 
ci ' n medieval, ' destinada ás ton- de ira en crearse. A sua actividade -Tarefa que axiña trascendeu 
te s par'a a Historia de Gal icia; centr.ouse nas investigacións so- as fronte iras, establecéndose vin-
investiga a heráldica, a numis·- ·IJor . dos gremios, das institu- callas científicas e culturais con 
mática; a ~pigi· af ía e. a historia . cións, da e_f!ligración e, máis que universidades e orgar:iismos de 
sbcial. Nas Seccións de Prehis-· re n, na _,_-ealizsción de estudos Portugal, Alemania, Francia, ln-
toria e Arqueoloxía e de Arte · económicos e constitucionais, re- glaterra, Irlanda, Estados Uni-
trabállase encol das culturas pre- c:lactando o anteproiecto de Esta- do'.?, participando en congresos e 
históricas de Galicia, e sabor do' tÜto de ·Aúton·omfa dé Galicia. realizando os seus membros via-
románico e máis do oxlva1 : Na · · O _. Seminario,· informado por - .xes de estudo por diversos paí-
de Filolbxía elabórase -un"Voéa- · un ·fondo sensb cto traballo en ' ses. 
bulario Galego-Castelán e e"ncé- . equip9,~frxo magA'[ficos·~ éstucfos AS eERSPECTIVAS DE HOXE 
tanse estudos fonéticos e morfo- .,_ de ~onx.unto" da-lgunhas corflarcas_ . 1,g79: Un numerosn grupo de 
lóxicos. A Sección de Historia-da- natura~s, que cmfstituiro~ m~de-·- Íl'.·ve stigadores e · intelectuais 
Literatura centra as suas in.vestí- . 1·0 qe- investi'gación; ser:ido l-eal- · ~compTenden a necesidade dunha 
gacións nos Cancioneiros me.die ~~- mente dos '.primeiros ~en .~uropa:.;..·_ _ infütución adicada ao estudo aa 
vais, nos séculas ~XV 1, XVII e . "· Neste s~nsp dest.acan os ·efectua- . - realidade g -' lega~ e restauran o 
XVI 11 e no Rexurdimento. Co- · -, ' do~ e.n Monfo.rte· Ó · ·Ribeiro · · - vello Seminario. Cincuenta e seis 
m'enzan, impulsadas po-r_ esta ·-. Terra ae Melid~, T~rra de De~a ~ _ a11.6s median entre a creación e a 
Sección, as tradYcións dos clási- : Eisterra. - restau·ración e, evidentemente, a 
cos e dos evanxeos ao galego: A A ~olleita- do Seminario talla- sitüación non é a mesma nen 
c reación artística, integrada 'o na' da no ano 19-36, mater ializouse .- poi ítica, nen cultural, nen' cien-
· Sección de Arte e Letras, fixo en parte nunha serie impo rtan- t íficamente. Noustante, a ideo-

·Lembrám()slle aos nasos ·lectores que Rra 
marzp v_ernes , 9, andamos a orgar;¡izar un 
gran Festival - musical. Adiantamos hoxe 
algúns dos que van ser participantes nel: · 

XOSE OUl_NTAS-CAN·ELLA: De Alla-. 
riz, cultiva o estilo de canción neotrovado
r. esco,, er:i _b?se a ~etl"Qs propias .e rriáis outras .. 
do Canéionelro~ tanto o -1 i'tic<o .. ,. cómo ó de . 
"escarnho e mal dizer". 

_BA~DA PE GULANS: Das máis impar- . 
tantes e populares do país, e con anos de 
t_raball·o e ,son a ás costas:· Desta v..ez, d irix irá a 
o se·ú ex-9irector, _Roxelio Groba: . · 

FROITO NOVq: De M li de, grupo 
folkló rico de sana, sobre de. todo pra os 

FAISCAS DO XI ABRE: Grupo folklÓrico 
cu ia labou ra de investigación .e recuperación 
da nasa música inda non máis que empezou 
a dar os seus troitos. 

1 

neidade desta restauración foi 
r coñE1_cida por amplo.s sectores. 

''Este novo Seminario ele Es
tudos Galegos -dise no proiecto 
de Bases- , con ·plena eonsc iencia 
da nece_sidade de afirmación cut
turat que hoxe se está a vivir en 
Galicia e da fa lla de coordin~ 
ción, dunha labou ra de promo
c ión e desenrolo da cultura gale
ga en todos os seus eidos e 
tentando recolle r o nome, o e~
P íritu e as inquedanzas do seu 
inesquecibel precedente histór¡
co, percura asumir semellante 
tarefa, tomando como eixo da 
súa liña ·de investigación a reali
dade galega no seu máis ampló 

. sentido". A lingua, como n<ií 
vello Seminario, j epresenta uñ 
elemento necesario para a nor
málización da cultura galega. o~ 

. fins fundamentais son, ademais, 
a investigación e formación d~ 
in Jes igado re , a potenciación de 
todo tipo de colaboración ou 
coordinación interdisciplinar e o 
espallamento dos resultados do 
seu labor no seo da sociedade,, 
por calquera sistema de d'ivulga
ción. Tare fa realmente ambiciosa 
e, ao tempo, difícil. O magníficq 
precedente abriga, é un exémplo 
a seguir e, na medida do posible, 

· a superar. Nembargantes, as 
coordenadas que enmarcan a in
vestigación son hoxe moi distin~ 
tas ás do 1923. A invéstigación 
necesita para o seu desenrolo un 
grande potencial económico. A 
inyestigación é cara. Eis unha das 
maiores dificultades, senón a 
maior, coa que terá que lo itar 'l 
nQva institución. Sen unha finan~ 
ciación adecuada, escas~s serán 
as perspectivas que se lle presen· 
ten-:-·. So o acadamento dunhas 
inStal'JCias políticas galegas, po
derá, nun futuro, suministrar as 
bases económicas que fagan via
ble o mantimento de institucións 
culturais propias. 

C.G.M . 
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:.·oos FOR0$ '.t\:PROPIEl).~:pE VECIÑAL (é 2) J 

Ao meu xeito de ver, o orixe foral dos montes de 
vec iños é evidente e nace dun sistema de propi edad e 
roman o, aínda que o uso e disfroite o mantivera o pobo 
de forma comunitaria, no que se deu en chamar por algúns 
auto1 es "de propiedade xermánica". Os montes eran dos 
mosteiros e señores (coas clases medianeiras como 
intermediarias logo), senda o usufructo dos labregos a 
traveso das Casas indivisibles, que tiñan dereito, en canto 
tales, a cultivaren terras concretas e partes de monte . por 
medio de rozas ou estivadas, por turnos ou sorteos, de 
cada dous anos, senda moi difícil que lle volvera tocar qO 
mesmo labrego. Por necesidade (subsistencia ou pagamen
to de rendas) naceu o apróveitamento dos montes en man 
común ¡na todas as Casas. Oeste xeito, os lugares e · 
parroquias · colleron cada vez máis coesión social . Os 
labregos non podían accederá propiedade (1 imitada polo 
foro e o subforo), nen podían prescindir do aproveitamen
to do monte, manso e bravo . As casas galegas agrupadas en 
lugares e parroquias seguirían a aproveitar o monte bravo 
e mesmo a ceder en ocasións_ concretas -novo vetiño que 
casa pra unha casa probe da aldea- anacos de monte pra 
facer unha casiña e ter de . qué vivir, ao -marxe da 
titu laridade do monte, que toleraba ou consentía este 
feito social de solidaridade. 

Entre .1731e1741, a Xunta de Baldíos, como di Ares, 
non tivo máis remedio que reconocer o carácter privado 
dos montes de veciños galegos. E ao se producir a 
desamortización, o Estado topou cos dereitos dos propie
tarios e.: os dos labregos, que despois da Pr-agmáticade 116-3 
tinan o dereito de esplotar as terras a perpetuidade. E esto
de tal sorte, que na desamortización, o que maiormente se 
puxo á venda foron os foros e non ás terras. Os labregos, 
non puideron, unha vez máis, accederá propiedade ao non . 
teren capacidade económica, tendo que traballar pra. os 
medianeiros que adquirían a propiedade das terras e dos 
montes. O feito de que a desamortización significara a 
venda dos foros deu IÜgar a conservar os montes unidos ás 
Casas, e xa que logo, ás parroquias, nomeadamente o 
monte bravo, evitándose que os montes se vencieran nas 
subastas. O dereito de dominio útil sobre o monte 
trocouse inalienable, mesmamente polo carácter xurídico 
do foro, pasando logo a se considerar como de dominio 
directo dos veciños, unha pro.piedade das aldeas e lugares 
de cada parroquia da nosa nación; de ahí naceu o no me de 
"montes de veciños". Naceu unha propiedade privada con 
usufructo colectivo dos veciños de cada lugar ou aldea. 

, . 

XOSE LUIS FO_NTENLA R. 

__ . -O monte _d.e i:.;ada parroquia, perfectarnent~ delimita - . 
do, semente era divisible en casos de aumento 
demográfico e 'non entraban nos_ repartos máis que os que . 
tiñan casa aberta ou un de fara-da parroquia que casaba · 
pra unha casa do lugár ·e non tiña onde asentar. 

A Administración española enceta a su~ acción contra 
desta institución galega dos montes de veciños a raíz da · 
creac1on, en 1941, ·do nunca tan ben chamaao Patrimonio 
Fore.stal ·do Estado . . Despois, coa promulgación en 8 de 

xunio do 57 dunha lei de montes que tenta adxudi 
os nosos montes ao Estado español en- cé>ntra das r 
camadas populares, qÚe non teñen mellar medi 
subsistencia, e que se enfrent"an ao arde est~blecí 
emig_ran, como acontece agora co tema das Celulos 
Autopista, do complexo Alúmina-Aluminio, As Encr 
As Pontes, etc., etc ., nun longo ronsel de loitas e m 
No ano 1963, _ coa promulga.ción da Compilació 
Dereito Civil de G.alicia, os montes de véciños regú 
dentro do eido civil, pero o Estado español non 
privars.e dos be-neficios que dan os nosos montes, e e 
todo -dereito, promúlgase a Lei de Montes veciñais en 
común de xulio do 68, que tentá arbitrar un xeito 
hábil de se aproveitar dos montes galegos, 
reconocendo_que son de r:nan común e dos veciños. 

Esta lei outroga un prazo de varios anos 
catalogación dos montes de veciño.s, aínda q 
Administración .española non cumpliu ca que lle m 
facer tal lei, mentras os veciños que teñen montes s 
asoba l lados un ha e outra vez, mesn:so e.n tempos de~ 

No ano. 1972, Ó 1 Congreso de Dereito Galego el 
unha normativa reguladora do·s montes, que reconoc 

· son dos veciños e establece que se lles volvan decon 
A Comisión Xeral · de Codificación e máis o Go 
español nen siquer respostan a estas peticións de tod 
xuristas galegas. 

Co gallo dos incendios forestais deste ano, AD 
-Asociación prá Defensa Ecolóxíca · de Galicía
insistir frente á Xunta de Galic ia e o Ministeri 
Agricultura .español pra que os montes_ se lles devolva 
veciños, que tamén os piden a tra't.eso· da Coordínado 
Montes de VeCiños de Galicia. 

l 

. Aínda hoxe o tema fica sin se resolver, .ao tempo 
pr_o. tr-~s está~ -·'en ~"ogo ·rn~itós m(1fe"i~o~- d;-- iniUón 
P.~~etas·, e a. nos_a ~gric1;-1ftur.a e~tá ~se .yer .desfeita por 
de j mport~cións c:te !eite,. carne, íilade.íra. _ Sigue a se 
problema de cómo distribuir_' os medios ~e produéció 
nasa cornunidade _sen tolerar que. nos espropien co 
fo1'arnos (e somos) ~nha .colonia. O Estdo, español 
tén reparo, xa promu.lgada.unha Co11stitución, en aso 
unha das suás ."Nac,ionalidades_'_', a todo un pobo, á 
nación galega. · 



' 
qué Bibio poñía a corbata de blanco e baixaba na 
igua '' a Santa Isabel. Ghuqué Bibio era un dos 
os que os patróns lle daban a capataces e encargados · 
cos pra o· seu servicio, capataces e encargados dos 
os nixerianos, de Cabo Verde ou o Camerún que 
liaban as suas plantacións de cacao e café, que 

aron a ser 60.000 por 112 pesetas ao mes e un ración 
sábado de aceite de palma, arroz, solfís (especie ~· 

acallao salgado) nas plantacións propiedade d~ 
ñoles e portugueses, de firmas ben conocidas como o 
o!ateiro "Elgorriaga" ou "Mayo y Mora"," Andujar" .. : 
ionistas ben conócidos na compañía 1 NASA ou na 
uirre", asegún ·se ouvía, como Carrero Blanco. ' 

tre ~os braceiros nixer:i.anos-e os grandes patronns 
ce Uí\ capítulo máis da emigración galega, xunto.· 
anaria, a Guinea e Fernando Poo "e si eras un home 
o e. lle tiñas medo aos negros, pois a colfer o camiño 

/ 

Ita. Acá non había onde ganar un peso ... eu 'mesmo tiven 
ións nas_ que o meu patrón, si faltaba algún no . 

cando ás seis e media da mañá tocaba a segunda campá-· 
ormar, me mandara cunha goma revicar os barracóns e, 

por porta, onde topaba un negro pois, "veña leña", decía 
rón menfras tiña man da porta por fora, e eu veña a dar 

ro ... senón, a maletiña, e pra acó. E así fornas tirando. Ao 
o, os patróns pagaban o que querían e si algún _protestaba, 
'cil por duasou tres mil pesetas arranxar a cousa -co mesmo 
ul de Nixeira". 

señor Manuel Oliveira e a sua 
a~ Carmen Pintos, estiveron 
a de Fernando Poo dende o 

68; Xulio Rodríguez botou 
3 anos, de Fernando Poo e o 
O de febreiro fixo somentes 
que retornou; o Sr. Ramón e 
amigo Sierra colleron pra aló 
, antjue o pr.imeiro voltou xa 
. Con eles, unha longa restra 

ciños do concello de Ouinte-
Le.irado, en Ourerise,· das · 

quías de Redemuiños, Fra-

guas, Carracedo, ou Gomesende, ·_ 
tendo que poñer depósitos de 10, 
25 e hastra 100 .000 pesetas uns, · 
outros reclamados por un contra
to de traballo que alguén l les 
conseguía. 

Eran anos nos que inda non ~se 
abrira a emigración a_ Europa, 
porque ó Estado español nin tiña 
relación_, diptomáticas normali-

. zadas, ·e Fernando Poo, "era un 
paraíso , terrenal, Jnda que algún 
que outro:; · quedou aló polas 
fiebres ou a mosca do sono,.: e a 
pesares de ter que toamr a pastilla. 

diaria de quinina, perq había 
froita todo o ano, e nas hortas que 

.. ibamos arranxando medraban xu
días e leitugas; tamén n.os afixe
mos á malanga, unha pataca mala, 
doce; ou á papaia de ao inca; 

-tiñamos mesmo as nosas ·galiñas e 
os nosos toellos~"'. 

- Cara ' os rúltimos anos, xa na 
autonomía ·~ pe.rto do ,68, a data 
da independencia_, unotabamos 
que o negro obedecía menos_, que 
a policía,1 cando baixabam~s por 
provisións aos barcos que chega
ban, hastra .lle daba as veces razón 
ao negro. ' Antes non. Antes era a 
leido máis_forte, e si eras branco e 
topabas -algún guardia negro, q·ue 

·tamé~ os había, hastra o saudaba 
coma se fose un xeneral,_ non 
precisaba de ·nada, el! mesmo. gui·ei 
catro anos sin carnet". 

DEREHO A VIVENDA 1 

DE .TABOA DE COCOfEIRO 
2.000 PESETAS, E 
COMIDA POR CONTA 
PROPIA 

A emigración galega a Guinea 
foi facerlle as funcións de encarga-
do dos br-aceiros negros aos 
patróns i>or un salario de 2.200 
ptas; por e~emplo no ano 56,·e 
comida por conta propta, con · 
dereito a vi venda -de "' táboas de. 
cocoteiro ou láranxeira, coidando 
de no~ ite botar. man a unha 
cobra, ou saltando da casa cando -
chegaban os exércítos de formigas. 
Con hospital -de pago e escala 
tam~o de pago con auga quete pra 
beber hastra que o patrón vía 

' comeneo_te facer casa de cem~ntó, 
e poñer neve ira; c9n 6 meses · de 
vacaci{ms cada campaña dé dQUS 
anos, e dirixindo os traballos de 

.'"'pod.a" e "chapeado" do 'cacao en 
febreir~, - a época máis calorenta 
do' anp, replantar en mar~al, e 
cando xa .o cacaocito empeza a 

· saír, sulfatar. Despois en xuhio e 
deica Nadal ou xaneirn, o cacao 
vai e ' h~ que picar, facer a s1eca, 
cortar e continuar co su1fato. 

A -emigración galega encargá
base amiormente ,dos braceiros 
nixer:.i!lnos, porque ·había un trata
do entre o Goberno español e o de 
Nixeria pra tal efecto, pero tamén 
dos "tibres", dos fuxidos do 
Camerún, Angola ou Cabo Verde, 
e resultaba xa familiar o contra
bando de tabaco, Whisky, coñac e 
marfil en "gallucos" de bambú, e 
ver .como o dono dunha finca ou 
un médico ou unha persoa que 
mandara algo embardaba o que 
quería cara a Península. 

CANDO O DA BOLSA 
NEGRA --

Un contrabando tan familiar 
como o da raia portuguesa, á 
conta do- que tiyeron que liscar 
moitos, por mor do que decidiu 
marchar o señor Xulio no 44, 
porque inda que non lle probaron 
nada, -estivo na . cadea 61 días 
"polo. asunto das libras esterlinas, 
cando o da bólsa negra, porque 
~ra por onde ~viñan divisas~~que 
España estaba bloqueada e como 
nin tiñamos ropua que vestir, 
adicábamonos ao trapiche. pra 
adiante e pra atrás da fronteira. 

Despois colléronme un frasqui
ñó de ·dixitalina cristalizada. de 
Alemania, pero ao chegar a 

_ dirección sa11itaria tiña dentro 
.outra . sustancia, e anque me 
puxeron unha multa de tres 
pesetas e media, a recomendación 

foi outra: ;,mira· Xulio, a tí nunc1 
che van poder probar nada, per(; 
unvbon día danche un tiro". E fun 
pra Guinea traba llar de -estrela a· 
estrela como xa fixera acó aos H 
anos construindo a carreteira qui 
.vén de Bande. Entrei ganando 90! 
p~setas --Os salarios eran de 400 
e aos 6 meses estaba nas 1.200, ; 
traballadores sacaban 40 e ind 1 

iembro algún de 15". 

E o Xulio Rodríguez foalle 
qui.tando algún carto, e¡ o 20 de 
.xaneiro do 50 instalouse pola sua 
canta, como outros ~migrados 
galegos que invertiron en panade
rías, bares, tendas ... 

Pero nos anos sesenta ..• 

"SE NOS DEIXAN, 
AOUELO ERA COMA 
RHODESIA_." 

As Delegacións de Traballo do 
Goberno xa empezaron a obrigar 
cunhas normas: este negro ten que 
abrir 40 buratos durante 8 horas, 
aquel --romper cinco caixas de 
cacao, aquel outro "chapear" 
tantos metros cúbicos; empezou a 
haber negros estudiados que tiña 
cargos na Autonomía, pero Ma· 
cías xa empezaba os seus mitins 
decindo que o branco estaba a 
comerlles o suor e que nas 
eleccións habia que votar por el; 
incluso en Santa Isabel e San 
Carlos, cando iba era festa, nin
guén iba traballar, "xa tiña as su as 
p~rtidas que iban a unha !inca e 
daban leña._. Boeno, nas fincas 
houbo sempre munición e escope· 
tas a punta de pala, e última· 
mente, cando o Goberno español 
empezou a desconfiar, fixémono! 
socios do Somatén Armado; iba 

aó t 
dia < 
pe~den 
do -si 
a Rhb< 
tras er; 

s que 
ándonc 

sum 
nte da 
: a agt 

NON. 
PERC 

BRACI 
así n 

a a G 
uel 
unos < 

ron, 1 

ois de 
n 'des 
iras e 
"has1 

e por 1 

iedadei 
non s 

a ent 
s. Per< 
sos m 
bserve 
cada 



, Oi 

nd1 

>die 
1 de 
sua 

idos 
ade· 

1 do 
·igar 
que 
>ras, 

de 
ear" 

a·o tiro 'en conxunºto coa 
rdi~ ·Civil. Pero .~an~o a 
pendencia fóronnos desar
do -si nos deixan aquelo era 
a Rhodesia'·' - e o que había 
tras eran personalidades espa-
5 que manipulaban aquelo . 
ándonos poñer a nós o corpo 
ras eles se agachaban · e 
ois de sacar moito moito ':' 
iro - unha compañía media ' 
ría coller 300.000, kilos de 
-. O caso foi que a 3 barcos 
guerra españoles acu <1r te 
os, á Guardia Civil, que eta a 
mais impoñía, cortáronlle 

suministro (auga, luz, pan) , 
nte das protestas, o Goberno 
: a aguantar". · 

NON TIÑA NADA 
PERO ALO OUEÓEIME 

BRACEIROS E ENTON ... " 
as í reataría a emigración 

a a Guinea. A xentes coma 
uel Oliveira e Carmen 
unos de vacacións e xa non 
ron, outros foron saíndo, 
ois de aguantar nos postos co 
n 'desaparecido", porque as 
iras eran xa correntes e a 
"hastra dispensando, mexá

e por riba" pero os que tiñan 
iedades, como o Xulio Rodrí-
non se veu daquela: "Cando 

'a entrega chamáronnos a 
s. Pero os ricos non foron, 
sos medianos e os pequenos. 
bservei que os funcionarios 
cada un pra o seu destino e 
lles le nós, os que non 
s nada aló: Non abandonei, e 
igo naide se meteu, incla que 
u un momento que somente 

llaba a terceira parte, porque. 
ncederon 10 braceiros e 

guín algúns libres, pero nece-
100. Ademais, pasou que o 
rno de Nixeria un bo día 
u a evacuar aos 60.000 

tiña ató, e entón 

señor Xulio comprara unha 
no ano 50 ño interior. 

a tecidos, ferretería, algo de 
despois arrendou algo 
e foi ucomprando" 

liñas a algúns ' "indíxenas 
xei ros". F ixo algunha amis
no servicio agronómico e 

tou bosque do Estado ~ Hoxe 
un secadeiro mecánico e fala 

Xulio Rodríguez: Un ir e vir 
que pasou pola bolsa __ negra e por 
ser propietario dunha plantación~ 
de cacao . 

"Con Macías, os negritos non 
lle pagaban aos de Nixeria, e

1 
un 

bo día xuntáronse 5.000 frente á 
embaixada con machetes. Os sÓl
dados foron aló, "facede 

1 
un 

disparo, que algún de nós cai pero 
vós tamén caedes. E despois irnos 
por el "decían mirando o edificio 
do Macías. Na embaixada prome
téronlles comida e mandáronos 
voltar aos seus barrios de SAn 
Fernando e SAnta Cruz. Aquel 
mesmo día, dous avións trouxé
ronlles arroz e aceite, e despois 
chegou o primeüo barco pra o 
transporte· de xente e nun ano 
evacouse- todo; marcharon hastra 
os propietarios e eu quedei con 
tres homes: un nativo, un do 
Camerún e un gabonés... sería · 
sobre o 76, e inda tardei un ano 
en poder sair; empezáro,nm'e a 
aparecer pleitos pra me quitar 
unha finca e complicacións dese 
xénero. A~ora· estou acó; teño 
aquelo arrendao; en Madrfd for- -
mouse unha Sociedad e de Pro- , 
pieetarios pra recuperar o que 
deixamos, pero compre pagar 
unha cuota moi alta e eu non 
quero perder máis do que' xa 
perdín porque ... " 

E DESANDAMOS O CAMIÑO 
DA AFRICA 

O primeiro vecmo de Leirado 
que foi a .... FernandÓ Poo· chamaba
se Eloy Estrada, e seguramente foi 

ante.s . de empezar este seculo ou 
ao rente deL Fixo diñeiro . Pero os 

.máis, · os · q~e sairon pra aló na, 
década dos cuarenta e os cincuen- ' 
ta trouxeron estatuiñas de ébanb 
-"Ebalio" chamábase. tamén o 
periódico da Guinea-; historias de 
ver quedar a algún braceiró no 
camiño ou de como os negros 
adormecen a unha serpente boa 
presionando no rabo pra a inmovi
'lizar e dándolle despois golpeciñ~s 
coa man; que si "Macías chimpou 
a tododiós e hastra enterraron 
~ivo ao presidente da Autonomía, 
seica; "que si non teñen intelixen
cia pra aquelo; pero tamén, 
comentou Manuel Oíiveiras, "que 
os branco.s moitas -fixero~". 

E entre o Víctor Lis de Pascoa ' 
Filgueira Alegre, un -dos propie.-
tarios portugueses-'-ou a "Compa- _ 
ñía CoLoniaJ de Africa", os pa- -
tróns foron . tirando cacao, --cafe, _ 
bananas· da lfJa! h1adei.ra ~ do 
Continente, e a emigración gal~ga 
fac.endo runcións de negreiro . pra 
cubrir unha das partes do tratado 
entre o-: __ Goberno ~spafiol e .o .· 
nixeri.ano. As interpretacións lisas, . 
ben lisas, de que ·aqliela divis~ón 
de funcións era "natural" en base 
á coor do pelexo, ampar~n ~a-mén 
os comentarios lisos de · que 
"incluso algún negro era estudia-

, do", pero non sirven pra se 
esplicar como empezaron a des
obedecer e,. moitos · menos~ qué 

Sr. Ramón: "E hastra había un 
b • 1 ,, _negro ql!e sa 1a er ... 

pasou e que intereses andiveron so 
.. redor do 1968 ~r Guinea, cando 

accedeu á independencia. 
A emigración ·galega, tamén 

lisamente desandou o camiño 
nosas . aldeas trabállase 

como . aló traballaban os 

braceirós" - e o Goberno españ~. 
coa . sua situación· normalizada cos 
países·europeós, abriu outr9 vieiro 

-cara ,·Alemania, Suiza, Francia •.. 
f.1 í, os braceíros somos nós. 

MARGARITA LEDO 
AND101'J 

r 
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·pública mundial inaniféstase dividida'. Está en perigo a paz presidente da Unión, xa pra senadores e Cong resistas. A 
mundial. Chégase ao acordo: a U RSS retira os cohetes; práctica amósanos que ambolosdous partidos teñen a 
USA comprométese a non atacar a Cuba. Afortálase o mesma filosofía política conservadora, con enfoques 
monolitismo). - diferentes ocasionais prá sua aplicación concreta; xa que 

-A guer~a do Vietn·am (a opinión pública mundial logo, a cuestión socio-económica nin siquer merece lixei 1 a 
maniféstase hostil. A guerra alóngas. Morren 9s mozos atención, dados os grandes e evidentes desequilibrios, así 
yankees. · Os avións '"'invulnerables" so abatidos. Os como a represión contra dos loitadores polos 'dereitos 
pilotos caen prisioneiros. Agora é a base a que se al por iza civiles". O pobo poderá ser inxenuo, pero os 1 íderes e 
e non precisamente, por huma;iismo, nin por moral, nin magnates sonvos moi raposos. 

·, por: cuestión ·legal; · é, niáis, ben, por impotencia. A E cáseque imposible sair do tal circo pecho. Pra abrir' 
pirámide atópase inmersa no binomio victoria-retirada. A ese circo compriría un terceiro partido. Por exemplo, o 
conmoc1on da pirámide "omnipotente", deb.ido ao partido progresista. Pra crear o PP comprirfa: 1) Conta r 
alporizamentó da base, fai q\.ie o cumio fenda. Aparecen con-milleiros de millóns de dólares. 2) Dispoñer de líderes 
os primeiros ·Síntomé!s, por primeira vez, da lo ita de de gran preparación poi ítica e relevancia soci,al. 3) 
contrarios non entre a base e o cumio; sí, ao parecer, entre Apropiarse de sectores e canles na prensa, radio e TV. 4) 

_ duas fráccións desigu.ais do cumio ... ). Construir sólidas superestructuras, estructuras . e ºínfraes · 
Non comprenden o de Cuba, non comprenden o de tructuras. 5) Darlle tempo ao tempo· e esperar os 

Vietr.1am e non-- comprenden o alto grado científico, resul1ados. Todo esto, hoxe por hoxe, resulta imposible. 
t exn oló:xico e cul tural da U-RSS. Non entenden que outros 
pobos te ñan ... onciencia nacional e se opoñan, ás veces Entón, hai que se .preguntar, lónde está a tan 
coas armas na man , aos testaferros ,_ peleles e marionetas. cacarexada d"emocracia USA?, ~qué ocurrjría si USA 
As í, cambeand o 0 _que for "menester",.preséntase a nova estivese cercada militarmente como está a URSS? .. 
faciana USA: diálogo, coesistencia, "mutación" . da A cou.sa máis. sagrada é o dereito de reciprocidade. O 
industria bélica , etc,. Dentro e tora de. USA, nos cu mios, . ba ró metr,o da democracia dlin estado é a sua poi i'tica 

. haberá ·-ganado i:es e perdedores. En ·, resume e apretada · 'esterior. N.embargantes, moitos democratillos europeos 
_ síntesis, si Nixon ·,se ve destituido serao. palas presic;)ns do ." agáchan$8 coma .. galiñas an~e . o . seu galo_ encrestado e 

"c.ompfexo industr ial-militar','·, por _ _ter. p-asaan da confro.n- . rp.a~h-ista. ¿A.vidas dólares? .' éfoi~bes .. Qe igual . maneir a, . 
tación á·negociaclón, nun 13lano de igualdade, coa U.BS,. ·· laG;~~ -::,os -p~iítico~, periodis.tas ... e·r: intel~é::tuais ·,. de.-.. Europa 
Ou seña, que o ~ hipotético desvío de Nixon xa s~e· tiña .· Occidental -xustiprecian a xigantesca apoiatura ymundial 

UI ui..:Ull1 t:: !:JI di IUt::::i !-Ji::ll uuu:; llt::Xt::ll IUI 11.l,;U::,. µi::lr LIUU 1 t::¡JUUI ll,;i::l

J'l10 ,e pa rt ido demócrata. Eses partidos monopolizan toda a 
¡:mHtíca., No PR tén preponderancia o "complexo 
industrial civil"; no..; PD, tena o "complexo industrial 
milita r" . Ambolosdous partidos son · circos pechados e, 
poilo que parece, manipulados polos intereses oligárquicos. 
Todos conocemos os estranos procedimentos. prá designa
ción ·e posterior escolla dos candidato.s, xa xeña pra 

•w"~"~";;~ (,. t:Ca ,..,, ' e 11 ~1\ "'"'"'""~""'"' 3n m.í'ÍSÍl""'".'l r'"' · r • '" 

111(;i::111;u1aü1t::>. 

Velahí a gran democracia do chamado "mundo libre" , 
a mentalidade do cal quedou anclada no século XI X. Na 
nova era, ningún Estado pode talar dende posicións de · 
forza. Contra a forza hai outra forza non menos podente . 
Nqn queda out r, disxur7tiva: paz mediante ? verdad e ou 
suicidio mundial. · 

Agosto - 19.73 
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A Xunta Electoral Centrar rectifi'coÜ·-ao goberno. 
lste é o primeiro caso de interpretación do 
testo constitucional e o conflicrn re·solveuse 
dalgún xeito en beneficio dos _pa ~tidos españoles 
minoritarios. Nunha crónica .ahtérior denunciabamos 
a parcial postura do partido nq .pod~r qué~ mediante 
o decreto do 2 de febreiro, limitaba o acceso aos 
espacios de propaganda de RTVE~ . Empregaba, pra elo, 
a argallada de esixi r a presentación de c~mdidatos 
ás duas. Cámaras, requisito que non se produciu o 
15 de xunio. De xeito que resultaba conculcado o 
disposto na Constitución, que remitía espresamente 
ao regulado en 1977 prá celebración das actuais 
.eleccioóns. 

A Xunta Electoral Central 
atendeu unha impugnación pre
sentada. Gracias a ista decisión, 
partidos mino ritar ios (pero sem
pre españoles)· terán · acceso aos 
espacios gratuitos en RTVE. 
Nembargantes, e xunto dista 
derrota do goberno 'no marco 
legal, as grandes formacións 
po i íticas resultan fortemente be
neficiadas no concreto reparto 
di stes espacios. A propia Xunta 
El ectoral fixo posible ista discri
minación cunha frase ambigua 
contida no testo dos seus acor
dos: "o omité de RTVE -di 
xo- poderá ter 'en conra as 
necesidades do medio no~ supos
tos especiais que se poidan 
presentar". 

Esta alusión ás necesidades do 
medi o co pretesto de non saturar 
con propaganda poi ftica a p·ro-
gramación de RTVE permite. 
rem itir á segunda cadena ·d.e 
TVE, que non tén cobertura 
estatal, a varios grupos que. non 
son precisamente os catr6 c0nsi- . 
derados grandes: PSOE, UCD, 
CD, e PCE, niste caso. Con toda 
seg u rid ade, son as formación s da ~
esc¡uerda estraparl -~meñtaria as 

PAISES CA TALA NS 

que verán reducida a sua campa-_ 
recencia ao UHF. Curiosament e 
a Xunta Electoral Central consi'. 
derou como formación parla
mentaria a Coalición Democrá
tic á, a agrupac1on dereitista 
creada por Fraga, Osorio' e 
Areilza espresamente pra istas 
eleccións. Outras formacións que 
contan nas suas listas con dipu
tados elexidbs o 15 de xunio 
non merecen ista consideración. 

En resumidas cantas, os aeor
dos da Xunta Electoral poden 
ser considerados dende dous 
aspectos . Por unha banda, resul
ta satisfactorio dende o punto de 
vista le_gal que a Xunta non 
acepte .a arbitraria conducta do 
,goberriu. Pro , por outr a, resu 1 ta 
derrunciabJe que a Xunfa Electo
ra·I propoña unhas actuac ións 
concretas que privilexian aos 
partidos estatais. Especialmente 
s ignificativa resulta a xa c itada 
consideración da dereitista Co ali
ción Democrática como "pa rtido 
parlamentario", , ra que dist e 
xei to poida - beneficiarse· do 

• stá;us privilexiado dos ~·gran-
s 2s" . 

FOLGA XERAL.:. 
Tras da folga parcial en 

G ipuzkoa, convocada pofo KAS 
a semá pasada, Herri B.at~sun~ e 
as xestoras proamnistla convoca
ron unha folga xeral -:-a octava 
que convocan· _nos últimos me· 
ses- pra vernes último. LK 1 e 

. Euskadiko Eskerra non convoca
ban a folga xeral, prO chamaban 
ás ~samblea"s das fábricas p-r9 q!Je 
estas decidiran. A reacción, ner_n 
barg·antes ~ foi escasa, afectando 
maiormente ao ens ino e.n Gípuz
koa. En Nafarroa saíron algúm 
comunicados de protesta contra 
das estradiccións, en media dueia · 
de fábricas do cinturón de Jruña-; 
ao tempo que pa ~aban os i~stitu
tos. En Araba pararon a ikastola 
Olavide, o politécn ico ~sús 
Obréro e cáseqúe a totafidade 
dos centros de ensino,· sendo 
disolta pola policía unha asam
blea de mil estudiantes dé 

· Filosofía. En Bizkaia houbo · 
_._.paros nas f.áb_rjcas situadéls _ e r::h 

·z a n·a·s- mrais c·omo Gerni!J"a, · Nar· 
kina e Elo rrio, as · facultades 
universitar ias e as i as olas ta -

eaporeceu o f .A.C. prás elecciónS?· 
EIV:ILIO VEIGA 

lsta semá, a ~rJni..-:a política de Catalunya non 
pode deixar de recoller a morte dun policía e as 
graves feridas dun compañeiro, consec~encia dun 
ametrallamento. lsto aconteceu x::>ves día oito, 
cando unha parella estaba de servicio, prestando 
vix ilancia a unha parada de distribución de butano 
das que hai pora ~idade, pra :-lue a xente poida 
mercar butano namentras d!.Jra a folga de 
repartidores. 

Doús .mozos dispararon contra 
dus"" poli~ías e saíron fuxi ndo a 
pé_. Delca.·:ágora non os colleron. 
Oue dúbida caibe que iste feito, 
que acontece no segundo día da 
campaña electoral, tén conse
cuenc ia e, polo tanto, carácter. 

· poi ítico, e máis en Catalunya, 
onde a loita armada non tén 
trad ición. lsto non é Euskadi, 
causa que viron nidi.amente ~s 
poucos grupos que durante . o 
franquismo proponían a lo ita 
armada, como ·xeito de ·acadar a 
lib,eración nacional de Cata
lunya. E non é Euskadi, ao 
marxe _ da : historia, porque o 
nacionalismo histórico, catalán 
tén unha for'te compoñente 
' urq:Uesa. E,, pra decilo doutro . 

l 1~1 j, ~-1 ir\1.! l' f ; ,., - ;. 

xeito, a burguesía catalana é 
"nacionalista". 

A HISTORIA o·o F.A.C. 

Nos primeir~s . intres, unha 
chamada anónima a "Efe" en 
Bar~elóna reclamaba a patern ida
d'e do atentado pra ó F AC 
( Front d' Alliberament CataláL 
E, así, empeza a cheirar o caso. 

_Porque o FAC, que naceu aq 
remate dos anos sesenta, esco- · 
menza, asegún a policía, as suas 
actuacións o 16 de outono de · 
1970, poñendo un artefacto 
esplósivo en Paseo · de Gracia 
número un ·de Barcelona, sede de 
"Radio · Nacional de España", 
voando, mentras esistiu, todas as . 
Estatuas dos "Caídos" da zona e 

.outras accións contra de oficinas · 

o ici'ais. Sempre sin morto .· 
qui tado na oficin-a de Recaud 
Gión de Impostas de ·sagrera 
(Barce lo-n,a)' que mp rreu ui:i gu a1" 

· dia civi l que pasaba por casu ali
dad e pala zona cando estoupou 
a bomba. 

) 28 de maio do 72, a policía 
anuncia a total desarticulación 
do FAC. E, realmente, a partir 
dista data pé.rdese a pista- do 

·grupo. Os poucos compoñen~es 
que quedaron fuxiron a Francia 
e diluironse en grupos como o 
GRAPO e F RAP. As sigl as 
FAC foron aparecendo de cando· 

~ en cando . .anecdóticamente, re
clamada por un curioso atraca
dor, e a última vez foi o pasado 

,· 11 de setembro, cando reclama
ron un . atraco coas su as siglas. 

· Por eso agora, en plena campaña 
electoral , cheira a resurección do 
FAC~ A interpretación · máis 
aceptada, eiqu í, é que é un 
intento de desprestixiar_, a causa 
catalana, e que sabor · de todo 
implica unha capitalización de 
votos prá dereita . Polo demais, a 
campaña sigue e as promesas 
tamén. 

Monzón: un candidato ao Congreso, detido. , 
mén - secundaron a folga. En 
G ipuzkoa, por último, houbo 
paro~ en empresas de Pasaia, 
~errera, ao tempo que en 
"Sigma", . de Elgoibar e . na 
"Unión c.?rrajera" de Arrasare:, 
somente untia minoría se alía á ' 
folga. No- Gohier ri ·guipuzkoano 
sucedéronse t:iár.ricadas e' pelota
zos en relación. cos paros de 
estudiantes. 

MITIN DQ PSOE 
EN EIBAB 

Co n diversos mitines. e gran 
car.itidade de propaganda _ence
to.u . a oampaña electoral . en 

, Euskadi . lJnic,amente en Eibar se 
rex istraran · -i.r.icidéntes. Durante 

.,..,.un-' mitin q.ue. "'" sábado deu -o 
· PSÓE~/ dianfe Tierno .G alván é ' 

Múgica Herz9g· entre . outros, ao · 
redor dun cento ·de persoas 
entraron no frontón Astelana 
con berros de apoio a ETA 
(m ilitar), que fdron ·sacado-spolo 
se rvicio de ' arde. A -saida ·do 
mitin -prod'úcírons·e novas eh

- frentameí1_tos e tirárons·e cóct eles 
molotov contr·a a ':'Casa del 
Pueblo" de- Eibar e Contra dun 
jeep da polic ía· armada. A raiz 
distes incidentes, resultou detido 
José Ramón Frontansa. Deica 
agora, UCD e O RT manifestaron 
a sua protesta polos métodos dos 
asaltantes, · senda ' éstos cal ifica
dos de "socialfascistas" por 
O RT . LK 1, tras condenar a 
espresión• de Múgica He rzog de . 
'mMs balas pra policía", como 

animadora da actual represión 
sobar de Euskadi e criticar a · 
actitude do PSOE de chamar á • 
Guardia Civil no casa de Eibar, 
reafí rmase no "d erei to i rrenu n
c iable do PSOE como de calquer 
partido obreiro de realizar os 
seus mitins". Remata LKI cha
mando aos traballadores a defen-

. der a integridade das sedes · 
obreiras e evitar. enfrentamentos 
coa poboaciórÍ. 

· NOVÁS DETENCIONS 

Medio cento de persoas resul
taron , detidas istes _derradeiros 
d i'as presuntamente relacionadas 
coas actividades de ETA (mili
,tar). Asegún as notas oficiais, a 
. policía afirma ter localizado nos 
montes de Mugarra e Saldai qe 

Du rango, unha "cá~ce l de l pue
blo", 300 kil os de goma dos e 

. amonita, 455 deton adores, 255 
· pro iectil es, e cartuchos de c aza e 
diverso arma mento. As imesmo , 

· duas " cárceles del pueblo ' ' en 
· Biibao, coa localizac ión de t11 ies, 
presuntos p.1sos francos. A se1g1ún 
istas notas, a ·pol.ic _ía d esariltie, lll~lo1LJJ 
os coman-dos "T1K.ii1rndio1ke ' '"' 1e1 

,, u ru mend i" en ll1mí'ií1a, '·' lJl:rll(ii,olllla'"" 
e "Tikoizte" en B1ilbao. e " IUll:i 
Motnico" e "Axular" e11 Don isti .. 

Os detidos, dous e 11 Cata h..1 - 1 
nya , t re s en Gasteiz, t res en 
Du rango , 22 en N'afa rroa , seis en 
Guipuzkoa e varios en Bi lbao, 

· fo ron tras : da estrad icc ión dos 
sete ºin'embrns d e ETA (mil itarJ 
·tfáí ~ ns · días . As acusacións 
princi"pa1s · son de te r prnstado 
ax lid a pra o atentado contra a 
centrat-ñuclear de L:emóniz, pra 
o atraco :de: "Altos Hornos" de 
Bizkaia e o" ametrallamento de 
o._n ce poi.idas na· cuartel ' de 
'8 sauri e pola suposta participa
ción, tal é a acusac ión contra 
Kik.o Apestegia, no atentado 
contra o comandante das FOP 

"" en. Nafa rroa Joaquín lmaz, mor
to n un atentado eh santos do 77. 

XUICIOS A VISTA , ., 

Oitenta e nove ános de pr is ión 
pediu o fiscal pra sete navarros 
detidos en xaneiro do 78. Por 
aquelas datas, mo rreron nun 
enfrentamento coa_ policía no 
barrio de San - Jorge en !r"uña, 
Jokin Pérez Viñastre e Xefe 
Sagasola, ao tempo que o inspec
tor José Manuel Baena. Un dos 
entón detidos, o pintor Javier 
Morras Zante, figura como can
didato por Nafarroa da coalición 
Herri Batasuna. Tamén se califi
cou o sumario do caso do 
subten iente da Guardia Civil 
Juan Eseverri; sesenta _anos de 
cadea pediu o fi scal pra os cinco 
encausados. O devandito subte
niente resultou ferido o 10 de 
maio de 1978, cando de paisano 
e pistola en n:an tentaba retirar 
unhas barricadas, morrendo aos 
poucos días. Por aquelas datas, 
viuse asaltada por policía e 
"incontrolados" a sede de LK 1 
en lruña, ao tempo que istes 

;....-últimos sacaban a cadeazos á 
xente dos bares na par te ve l la da 
~idade . 
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O MUNDO 
CARTA DENDE ROMA 

A misterioso doe:nzá que VOi motando . ,;., ' 

meninos 
Roma , A primc1 ·os de febreiro 

de 1979. 
Queridos lectores de A .NOSA. 

TERRA . . . 
·Ausente !a"ngos meses da ri"b''s:~

publicación por razóns que non 
cito. pra non cansaJ a njnguéí};. 
vol to ás nos·as " coluni-nás ·cunha' 
"Carta' . E éste xénero de todo 
heterodoxo pra o periodista, que 
-alomenos segundo a lóxicá 
periodística- corrente - , tén de 
ficar a media luz e se limitar a 
se~ non máis que testigo dos 
aconteceres. Co vaso permiso,
vou deixar o meu papel, e, por 
unba vez, vou opinar eneal dun 
feíto de actualidade en Italia: 

'doenza misteriosa ', que 
mata sin trégola recéns nacidos 
na poi ita nos. 

Coma moscas can en Nápoles 
as víctimas da ' ·misteriosa' 
doenza. Un meniño que hoxe 
aparece coma . un ha rosa, pode 
amencer maí'íá cunha febre alt (si
ma e gomitona. En poucas horas, 
cairá nun coma fo ndo, porque 
t erá atrancadas as v las respi'rato -
1 i·as , e mái s tar·de , vai mo1Te1-. 

Entramentras, o cativo terá p-as a
do polo hospital, pero os médi 
cos ternnse atopado desarmad os 
de todo. En doitas xuntanzas de 
"e spertos" de todos os tipos 
sente_nciarase que se desconoc e o 

de tal mal; a ún ica 
r: r· rteza: un virus. Ha habe1· máis 
xuntanzas e "liortas científicas "; 
e xa van outras seis v(ctim as. 
¿cal é o prnb lema? os traballa -

do res so_n proletarios , ou seña, . 
"fa lHicadores" de filias. Se se foi 

' U!)' , xa- s·e ~'faá" · outro. Oue 
some nte ma rre n os , -fil lo s da 
probe xente;· que· us poten'tados 
na po i ita nos saen voando pra 
Suiza ,. cando os seus vástagos 
manifostan o máis "lene s (ntoma 
dunha gripe. 

¿oo-enza misteriosa ou doenza 
de clase? Nápoles é a cidade 
monstro máis mqnstro da Euro
pa, e cecais que de todo o 
mundo, co seu insán centro 
histór ico e os seus barrios-dormi
torio, que atinguen en casos a 
densidade de 80 .. 000 persoas por · 
kilómetro cadrado. Moitas casas 
napolitanas inda non teñen servi
cio sanitario, e o oitenta por'cen 
das mul leres dan a luz en casas 
deste xeito, sin asistencia médica 
dé ningunha caste. Nápoles de
tenta o récord italiano de deso 
cupación , e, c 1 a ro, ta mé n · o de 
fame . O recén filio dun desocu
pado vai medrar nun ambiente 
altamente contaminado e sin 
alimentos abando, e, el aro, sen 
as necesar ia s reservas inmunoló
xicas . .Os respo~~ables máis in 
mediatos desta situación medra
ron nos anos ciencuenta ao 
amparo dun concello monarco
fascista na Italia -republicana. Ós 
dirix'entes municipais de hoxe 
-o alcalde é do PCI- fán o que 

· poden, pero nunca son abando 
os fondos dispoñibles. 

¿Do enza misteriosa? Cecai·s 
, qu e os g1 andes m e igo~, . do mi

cr·oscopio non deran topa Jo 

nunca o virus fuxud(o que 
asesin a sin trégola, porque podía 
qu e o virus nO-n esista. Ceca is 
que a ce 1 to,s ''nen os napa 1 i t anos 
·!les· - abonde'" ·pra · mór_rer coá ". 
aceran do máis inocuo. dos 
microorganismos. Ceca is , que a 
med-icina non ~· .foña nada ·que 
facer por un cativo napolitano · 

" probe ,afectado de gripe. lQue si 
son lex (timas as miñas dúbid·as? 
Cecais que si. O que é seguro é 
que o virus maldito está localiza
do en Nápoles. Se o · tal · virus 
esiste, lpor qué · foi escoller 
precisamente e ur::i1camente a -
cidade máis arrepiante de Euro
pa? Cecais por milagre'iría, que 

· en Nápol~s é donde se licua duas
veces ao ano o sangue seco de 
San Gennaro (mártir dos primei
ros sécu los) contida en · duas 
ampollas. · 

Señ.a a que seña a conclusión 
de tan trist(simo caso, vai ser -
tarefa ben difícil o dar cos 
responsables, das moitas martes; 
e é que é -éste G ~sprito do 
italiano; en español dise que 
"Dios los cría y ellos se juntan", 
pra dar a er-itender, entre outras 
couscis, que o que home faga é 

respon- s1bilidade · do propio· h. o¡·· 
rñe; o mesmo proverbio di en 
italiano que "Deus é quen or 
crea e tamén quen os xunt a" 
Pra o italiano, se dous ·es c1 · 

xunto·s, ·é por causa allea, nun fa 
pur r:esponsabilida'de propia. ¡. 

Nada máis. lJn garimoso ..., ú
do, coa promesa de non vo ~ ve r 
e cribi1 máis qJe crónicas. 

esómes do metropoli 
' CAR LOS Dl 1 RAl"J 

l c ndres 
Os ·of 1c1..-1 1s de inmigrac.:·ion uc;is 

partos e aeroportos británicos 
están autori zados polo Min iste
rio do 1 nte1·i or ( Hom Office) 
pra someter a esame médico' a<1 • 

inmigrantes de ambos sex os 1'. 

teí'í cn mot ivo pra sospe itar i111 . 
gu laridad es na documentaci ór 1J. 

identificac ión deses inmigrantes'. 
Ta l auto ri zac ió n chega, no casó 

das muller es , ti c icé \ l esarne . 
vax.in al prá deterrn inél r a vir·x ini
dade dunha noiva CJUe entra no 
pafs pra se casar cun res idente. 

Hai pouco que choutou á 
prensa o caso dunha , mestra da 
1 ndia, qu_e chegou ao aeroporto 
lnndinense de Heathrow acom-
11<1 ñada do seu noivo. A muller 
1!1!1-onlle a fi1·mar _un impreso 
( v ~ xase grabado) dando .o se u 
'conse.ntimento . pra que lle fixe -
1·an un esame facultativo in te rno 

do tipo mencionado . Unha ·fun
cionaria que falaba hindi d (xol le 
que quita ra a roupa toda. Entón 

, e·ntrou 'Un méd(éo pra esamina la .. 
A mul ler pediu que a esaminara 
unha muller médico .pero eles 
dixéronlle que non. Ainda as(, a · 
india pediu que lle deran unha 
bata pra cubrirse. Tamén lle 
negaron isa 

O medico púxose unhas !uvas. 
de goma e tirou un poúco de 
pasta dun tubo nun algodón, que 
lle introduciu na vaxina dedndo-

" _
1
,, · •• • , , lle que estaba a compro bar sé 

• Below: The con"ent torm 11s.ed by the lmmlgBtiQll Ofllee estaba ~n estado ou estivera 
· · · · -, · ... ... _,., ., algunha vez, e que se deixara de 

. . . • . . .' ··• ,.,.,. . , . :;. · '?' .~ ./ andar co'n escrúpulos por estar 1 li.I.\ l~MIGRATI9N ()hIC8 . · .... · . despida 
-:i, T~~ to,4oó~)~ ¡~ : ; · .,_ · Posteriormente, a muller de-

. 'Q·t; Mi+f'""" TWUHlt ,. -¡ " .. ¡;¡_' .:¡ -r ._ .... ,. ·'5· , . 1 -.:·~ 1 ;,¡:" claroulle ao xorna l The Guar-

. ·· · .· I';·:~.~-.. ;::, , ~·T.~~'.,. ~~!t~F~1~ ·. ·(~:<.. füI~:~~~~~~~:i~~~~~f~f] 
,~~~-~ ' .'. :itJ .; ;,:1::> . . esame xinecolóxico". Our ..._ ' ()..:) :. · , ¡'; ... ' O Mi'nisterio do Interior pón 

. .. . ... _. , , _v '. ' '" _, en dúbida parte da declaración 
_, ,~.·"·,~14~1 j7'~~ • \ ,'. ,'.J·' . desta mestra, pero casos coma 

" 1 .- .. , _ , '"! .(•) ·; .; '--'<·' _¡;.__, _ éste véñense re).(istrando seguido 
---:::-;--..,.---.,..-~' ~:. ~~! .;.;·::.....,;_.:.¡"'·~·· - . , " · · ~ ' · ..... . , ."\' poíos grupos de dereitos minori-

. ·. 1~.ri !-- ; , · ., . ~ .;. ,,:'iT "'. ,~! :> .. : tarios alome nos dende ·o 1968 . 

~~;_'1~ · ~-6 -~r~t¡ ~h4~ ?~ea ¡, ": ... ., · · &ri:M ,! • ~ .'. ' . _ Por .. ou~ra banda'. se9un·dq o , 

. :~~a@;~)~!J.~~~;-···:·;.,z~~~;t~~f~~~~[~i~::•'~·· 
•1·m;.4 .. ·. . . ... ··. ·, se a ·muller en cuestión está ou ... " ·" .. ~ ~~ 

. ' . est ivo algUnha vez en estado, nen 
· i¡ .. ! ~: ;_ .-. ! .,; .'.! sequer se.é v-irxe. 

/ ... ' : !. . ' ' ' \ .. · ~ ,,: : : . · ~· !"' f · 1 ~ • · ,:-, .. : .,·r ; , O caso está a ser seguido pola 
w.;:'. · •"'::"!'~~~ ~/ _;.l .h_, dipu t ado laborista Miss Jo Ri-

. ;, ,t~'4•.; :-· __ •. · '.l:_.i_~::~i .. ¡'~.-. · _ · -. .. ~.-: .. _: ·~ ~-''r.·~·.· , . chard son .-que pensa discuti-lo na 
.. - 1 , t· ._~>. Cámar·a · Gfos · Comúns~ do :Parla~· 

--~--~--~---~~~~---..;.....~ ..... j mento. 

ANOSATEBBA 

AS~A, O NOVO CONTINENTE 
'DA T~MSIO~ 

X. A.GACIÑO 

Na.mentras no 1 rán o primeiro mm1stro Bakhtiar 
·. mantén unha · crecente tensión · -con." certas .tendencias 

últimas á negoc1ac1on baixo certas condicións- con 
Khomeini, .. noufro estre"'.lo de Asia e·stase a fraguar un novo 
foco de tensión internacional coas maniobras chino-norte· 
amer_ica[laS ·arredor do Vietnam.- o primeiro ministro chino, 

· Teng Hsiao-Ping .(segundo o- novo ·método ' d~ transcripción 
post~ en circulación polos -propios chinos), no seu trúnfa1 
viaxe por Jstados Unidos, aproveitado p,ra lanzar ataques 
directos á Unión Soviética, entrevistouse co primeiro 
ministro tailandés; xeneral Chamanand, que, da sua banda, 

· obtivo un aumento na axuda militar norteamericana ao seu 
país, considerado no Occidente comoa prósima "víctima" 
do supos~o espansionismo vietnamita. 

Os datos, xa que lago, parecen indicar que, as( co mo o 
ano- pasado ·f.oi A frica o continente que serviu de escenar io ,.. 
ás confrontacións, pode ser Asia, neste ano, o continente 
que sófra· máis dire.ctamente eses enfrentamientos. Irán . 
Pakistán (ónde a posible execución de Al í Bhuto pode face; 
renacer as contradiccións latentes dende a separación do 
Bangla Desh) e Indochina son, nestes momentos, os ·t res 
focos onde se centra a atención dos grandes bloques. 

.. No caso de Indochina, China parece disposta a xogar 
forte na sua ofensiva anti-soviética, chegando á alianza con 
Norteamérica, prá- defensa do sudeste asiático. As tropas 
ch in as xa escomenzaron a tomar posicións na fronte ira co 
Vietnam, e aínda que non parece que poida haber unha 
ofensiva militar inmediata, non hai dúbida de que se trata 
dun elemento de tensión, nunha zona históricamente 
castigada palas invasións imperial istas. 

Un estrano frente China-Norteamérica-Xapón-Tailandia 
(este último, un dos réximes máis reaccionarios de Asia) 
estáse a formar anedor da Indochina. A Union Soviética 
mandou xáunha flotilla de guerra, en apoio dos seus aliados 
vietnamitas·. Vietnam agarda acontecementos, confiado no 
seu potencial militar e na moral dun pobo que deu saido 1 

victorioso da lo ita contra da maior potencia imperialista da 
historia. Non hai que descartar que se produzan incidentes 
illados na ~oa, aínda que calquera deles poidera desembocar 
nunh'a auténtica catástrofe mundial. 

Con este paso, China parece entrar nunha increlble 
espiral de compromiso con Qccidente, dentro da sua tesis 
de considerar á Unión Soviética o seu nemigo principal , 
esquecendo definitivamente o que tén en común con él: o 
de ser ambos países de réxime socialista, aínda que cada un 
coas su as características específicas. As posibilidades de 
conseguir unha certa distensión entre países teóricamente 
irmáns -tentadas por algúns países tamén socialistas, como 
Rumanía- parecen, polo tanto, frustrarse. Oueda tamén 
lonxe o tempo que a China e a U RSS tiñan outro punto en 
común: o apoio á loita do pobo vietnamita contra dos 
Estados Uri idos. Agora China ve a Vietnam como un novo 
nemlgo, . p~~,térrndo ª-~ªl .ia-11-~a;cun ré·~·ime ~~ti-popülar como 

~~:~,~-~:º .:·~:e¿~~~,'.~~P'-,~~~6~-:~~~~,~~i-~f :·-~:J¡~~-;i;;·, s.~d~·~ j~-s~'~i~~s, 
. populares no lran., cando o grave problema do Oriente 

· Medio está aínda sin resolver -pendente Israel de forzar a 
&xipto ás másimas concesións-, cando pai'ses como 
Afganistan ou Pakistán -fronteirizos coa U RSS- poden ser 
focos desestabilizadores en calquer momento, o agravamen-

. to · da tensión ·en Indochina contribúe a un fustigamento 
xeral contra: da Uniór'f Soviética: · · 
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DIPOB!IS 
,'f,'. 

A XORNADÁ 

o POC~tevec{ra,,, o < mmor ··· 
As -posibilidad es do hoso · 

fútbo l nesta temprada están be,n . 
cla1·as despoi.s desta derradeira , 
xornada, que os .equipos pa1·ece 
que deron a. ·sua med.ida ,nos· s.~us 
1·espectivos 'partigbs. O Celta 
tíñao moi · difi'c.il en Don isti 
frente ao terceiro equipo da 
Liga. Pro ~;n defraudou. Pes·e ~ao 
0-1, o seu rexurdir pare~~ xa · 
unha realidade, sobre t9dO , si , 
miramos o bo xogo realiiado e 
o~ bos 'marcaxes qué sob i~ e 
homes coma Ló.·p~z - üfart~r· 

s·atrústegui e máis Id ígoras 
fixe ron Suso, Ma·nolo e Canosa 
respectivamente. As dificultades 
siguen á hora do gol, cunha 
capacidade goleadora case nula, 
so bre todo se ternos en· canta 
que Morí, o goleador do 
domingo anterior, ·se viu comple
ta mente marcado. De todas 
maneiras, a racha de bo fútbol e 
de bos resultados non parece xa 
casual, senón máis ben que o 
equipo está entrando en xogo. E 
fa lla fai, pois anque perda algúns 
puntos cos equipos "grandes'', 
os puntos realmente importantes 
so n os q·ue se xogan entre. 
equipos da _zona baixa, porque 
va n ter un valo r doble . O 
do mingo xa se dá o caso; ven a 

Vi go o Rayo Vallecano, que -
ta mén e1stá con menos cinco, e 
os dous puntos non se lle poden 
escap·ar ao Celta s~ quere man.ter 
a categpría. ·E ·así todos os 
part idos que quedan deica "o· 
fin al da 1 iga. 

· -E se o Celta parece que va i a 
máis , o Deportivo non acaba de 
atapar e vai tirando como pode~ 
O 1-0 ao T arrasa cáseque non 
convenceu a ningú~n . Poida que -

os cinco negativos pesen mo ito 
no ánimo dos xogadores ao 
saltar ao campo, pero a sua 
situación non lles permite xa 
andar con moitas dúbidas, que 
qu itando Ferrnl, calquera dos 
outros postas do fondo da 
clasificac ión están sin clarexa1:. E 
inda por riba, as posibilidades de 
pu ntuar no campo do Betis 
domingo preséntase coma unha 
utopla. 

Pra o Ferro! xá non quedan 
espranzas de salvac;ón. E a sua 
unha mala temporada, e poucas 
ocas ións lle restan pra dar 
alegría s, anque sean parciais, aos 

1 se us seguidores . Abonda con 
ollar o calendario pra decatarnos 
de que o domingo que ven recibe 
ao Alavés, equipo podente que 
vén de meterlle cinco ao Betis. O 
resultado máis . alentador da · 
xornada foi o 3-2 do Pontevedra 
contra a Cultr:Jrat y Deportiva 
Leonesa nun partido de pouco 
xogo, ~olo estado do terreo 
impracticable, pro . dunha gran 
emoción. O Pontevedra cunha 
gran preparación física, fii .quen 
de erquer un marcador adversQ, 
1. -2, pi-a ':~eiin~tar · impoñé~?os~ .. 
n·un partld'O ·.que· os p·untds· 11·e 
eran importantísimos, que r:ion 
hai que esquencer o menos seis 
que siñala a clasificación. Ven 
q13 mostrando o Pontevedra unha 
recu peración que se concreta
esta semá con esta im portan te 
'llictoria. ,t\:'sua said a do dom i 1190 
p.1·eséntase :· tamén r.:noi ,co.mµl1-_ 

t • ~ ... 

cada", ªº ter que visitar ªº 
Mirandés, terceiro. na taboa e e:r~ 
moi búa racha de xogo. _,.· 
. A. quen i:le caiu ben a v i ctod~ 

· ' do .Po-nteved.ra foi ao Q,urense i 
... que · v_encendo .. pql.;i ~ua bqnda a·o 

Real Unión, colócase ná sest 
¡ 0'>1'0 GOS mesmos pl.tntOS qu e Ó-. 
OvJedu., que está no quin to 2 S 

- cinco ·do · líder - Bilbáo -At : 
R efó1 zans:e así un .pocfco a .~ 
·a p i rac ió ns ·do ascenso : Pern S 
d on111 go téri que se enfrentar a~ 
Leonesa en León, e anqi 1e a·s 
d if icültades van ser moitas, seri'_a· 
mo i importante ar ri ncar algún 
p u11t9, - ·qu.e .;, c':oñ$o li daría ·. esa 
posición, · · .: ·· 

A nota m§iSoey·a~iv~- deuria ¿· 
Lugo., · .. pe.rde ndo ·. na -. e.asa co 
Miran.dés. Teñdo en-conta a .gran. 
campaña .do equipo de Mir anda_ 
de Ebro, nón' pa~ece mo i raro o
resultado, anque en Lugo, coá 
discreta campan.a ·que. . leva, _ 
é:ontábase con amarrar algún dos 
puntos. Nemb.argantes este resul
tado pon agora aos lúgueses nun_ 
perigoso menos catro. ;. 

Ha i que salientar pra o 
. rematar, a dificilísima xornada 
que pra os noso_s equ_ipos ,s.e 
presenta este domingo . O ma1s 
favor ecido pare·cé ser o LugoL 
que visita ao co-I L~ta Caudal,( 
oca-sfórÍ in mil lorable -pr:a .. re_cobrar 
al_g(> · éfo recén perdido. Os_qTI~is ' 
ténen··:. que vers~ · cos .ÁJavest_ 
Betis, Mirandés e Leon_esa, quej 
moi poucas oportunidades van~ 
dar. O Celta tén __ un partido é! 
cara de can contra o Rayo: 
Vallecano, tratando de fuxir dos. 
pastos que levan a segunda 
división. 

TIMOTEQ'. 

Motorismo 
; 
·¡ 

A pi ác tica do motorismo:, 
especialmente o Cross, medra en 
Galicia, e medra aq_ mesmo 
tempo de forma importante a 
afición. Pro . canto máis se 
desenrrole este deporte, maior 
vai ser o enfrentamento co~ 

grupos ecolox istas. Estes defen
den o medio ambiente e 
consideran a moto como un dos 
seus principais nemigos ao 
afectalo en tódolos ámbitos, xa 
sobre o propio terreo, onde as 
rodas p1·oducer:i unha desfeita 
m9ito máis acelerada, ao no ar, 

. · .... -.. :~; ... -:-, -~"' 

En ~p:~~Orón,_
7

,_;·oito lamo ,~: ·· 
7::_ .~ ;..;...,..(,.: ·': ~\.. .~ . .,,...., ;,• .~ ... : "';.'• .~, :t ~ ' -r • .-, ,.. "' ~ • ':".!:Or ..- - .. ' 

pouco ·fútbol 
A NOSA TER RA encetando unha nova x_eira .. 

·a traveso de todo~ os' campos de fútbol oride 
se xog~en pártidos de_ com.petic:ió'ns e·s~atais · 
ou non estatais, es~ivo presente o dor:n1ngo, 
.día once, no estadio-de Pasé:}rÓn, onde .xogabai:i-, 
o cor-r~spondente partido da competición estata 1 

d a segunda división B, o Pontevedra e o equ,ipo 
d.á C. e D. Leone-sa. 

-· 
F ic-an xa ,b~n lonxe os tempos 

daquel berro que v1na ser 
cáseque coma un atun,Jxo; "hai 

, que roelo! ". Aínda así, a boa 
afición da capital do Lérez, 
estivopresente en grande m(:!dida, ' 
er:ichendo má is dos tres cuartos 
do seu aforo nunha tardiña 
morna deste febreiro con tanta 
chuv ia, que deixou o campo. de 
xogo feíto un lameiro ,e onde 
terse en pé xa era - dabondo 
costoso. 

Tiñamos v~rdade iro i ntrés en 
ver xogar este ano ao Ponteve
d ra, saber se o xogo do equipo se 
correspondi'a cos resultados. 
Non tivemos sorte por esta vez. 
O terreo non se prestou a ver un 
fútbol de calidade, e ben que ros. 
atopamos ao remate do r.artido 

·cun resultado final de tres goles 
a dous en favor do · €quipo 
galega. 

Compre . suliñar eiqu í o 
comportamento de todos os 
. xogado.ses, nesta ocasión vinte
seis,. xa que ámb.olosdqus equi-

debe, nestes campos, mandando 
o balón en pase longo. e pol·o 
alto . . Oeste xeito chegaron ª as 
oportunidades e Greáronse os 
intres de máis · perigo pra porta 
dos mozos ,da Leonesa. Non 
apreciamos _ lagoas importantes 
no conxunto que entrena Negri-
1 lo ·e s( unha boa ~ireparación 
física, cunha ·defensa non ·brutá
·lleira, anque sólida, e cun ataque . 
onde a - banda dereita · foi o 
mellar: gostáron~os Barrientos, 
Sasiaín e o dianteiro centro 
Ribas; Plaza foi remplazado na 
segunda mitade por Salvador, 
que tamé.n .apuntou condic:;ións e 
forza. Así as causas, non 
entendemos cómo este equipo 
non vai moito millar clasificado 
e de ixa dunha vez eses derradei
ros pastos que poñen á súa 
afición nerviosa e fana dubidar 

·en canto á permanencia nesta 
segunda división B, na que 
hoxend (a ven competi ndo o 
Pontevedra . 

pos fix~ron os_dous cambeos que Irnos face r ag-ora unha ca tiva 
autoriza o reglamento. Polo . reseña do que foi o pai-tido. O 
P_oi:itev,edL~, .q.~e . ~a ~o_,j!Jlgs ,;.q.~~ir ~,, .. " f:>o.ntev.edra ,,x.ogp~- c:;,a,n Bec~o r::ia., 
agora,·· non m'ereée tan mala p-;;rta;"' sa·~tos, Tu to; Bastida, na 
postura na táboa da clasifica" defensa; : IY'!a~q.ue · .. w Gabriel .{~'-no 
ción, gostounos ese esp rito de medio "c@Íñpó; ·; e .. Barriéntos, 
loita e a picardla ·dalgúns Sasiai'n, Ribas,·Plaza e Toledo na 
xogadores en xogar como se 'liña diariteira. No segu~do 

onde os ruidos alteran o 
equilibl·io ecolóxico. O Cross, 
concretamente, anque é · un 
motorismo máis d~ velocidade 
que de habilidade, ta mén precisa· 
zonas dificultosas con curvas e 
saltos, que realmente . fan que 
este deporte incida no ter~eo. 

E preciso que a reglamenta
ción das probas salvagarde os 

. intereses de , todos, buscando 
terre,os onde os efectos antieco
loxistas serí ri mínimos e os 
deportistas poidan praticar sin 
que as probas perdan pulo. 

.-

tempo entro u Salvador ·;·por. 
Plaza, e aos pouéos minutos de 
xogo Norat ennou por Marque. 

· O . árbitro que a'o .noso xuicio 
es1ivo ben e en-riba da xogada, 
fo i' o señor-Díaz Gutié rrez. 

A pouco de encetar o pactido , 
marcou o · primeiro gol o 
Poritevedra .. No minuto trin1a e 
cinco empato1:.1 a Leonesa e deste 
xeito rematou o tempo corres
pondente aos primeiros carenta e 
cinco minu tos de pa rtido . Ax iña 
de · encetar o segundo tempo, no 
primeiro minuto, marcou a C.D. 
leonesa. ~ Daquela o _público 
ergueuse en berros de alento cara 
os seus xogadóres e, nunha 
xogada dentro da área Visitante 
na que o ci1biLro estaba perto, 
fáisel.le, unha falta a un dianteiro 
pontevedrés; o señor ·Dí az pita 
forte · e marca o punto . do 
penalti; a xente, en pé, a_garda 
ver cómo lle sae o tiro ao Santos, 
que marca pola direita do 
porte iro leonés.: dous a dous. 
Poucq te mpo dispois, nun 
ataque ben levado polos xogado
.res galegas, hai un e .. tro dende 
a esquerda que ch ega deica a 
testa de Barrientos e o xogador 
do· Pontevedra mete o balón 
deste .xeito na porta allea: o tres 
a dous definitivo. • 

Resumindo, un partido de 
forza en loita coa lama e cun 
balón que deb(a pesar o seu. 
Graciñas que o esforzo neste 
caso tivO o premio do trunfo e 
agora a espranza volta de nova 

· ··¡ ací fútbol - gran.de de~· Ponte\iédra 

pra non perq er de cn ac! oj a 
categon'a e a ·. i~~usión '. clo u ti a iÍ §a 
vindeira . 



.. ' X: SEOÜEIROS SESii:r6 "0 ... 

As abellas ·- xa dende -témpos piehistÓrirns,+chamaron · parte d~ la, po,de -esc-r.ibi,r á redaeción~ae ·;;._ NcflSA TER RA, .. 
forte a atenci'.ón'·do ser humanq, póla sua .organizacióo ' : .. : poñ endo a palabi·a "Abell·as" no sqbre).'-' ,- · . . 
soci a!, por ese ir e vir:. ¡ _~cesante do·s insectos c'arr~xando _ · -Pa1>a ter ~-sito .. en talq'uer , sector da ac.tividade 
bO'I iñas de coores, .e non' menos ,polG-s seus prod_uctcis: .m~J. , eco,nbrnic;¡i . é indispensable '.afiar os ·cohoeen:ie·ntos, e 'pra 
cera,' 'poler;i e der:radeira'm'.en~_e ·tahlén_-;-p01o Vel]en'o, xalea 'J isa, 'nop ab_oñda ~cáa pr'áctic·a.'·-Compre , interc'ambear i-deas, 
rea1 ·· e propoi¡s, a ,pes9res· .. de .que -: o trabal lo máis · ·és1ar.: ao tanto- dos últim9s adiq_gtos e isto somente se pode · 
importante que fan é ·0 da ,polinización.- Pnr todós eses · . coh?eguir - lencfo , algún librü" .. · ou · revist~' especializada, 
conceutos, nos paise,s máis aG!iantados. os . go·berr:ios _. · (podendo un gasto de 200 ~pts.-;, sigñ-ificar un -beneficio de 
concédenlle im'portanc ja soQ..ranceira á. apicu!-tura. _."~-"" : · 20.QOO ~curto pl·az.e) . No eid6 qa· apicultúra, o 'libro máis 

. , ~ 
recómendab.le é .. o "A"picültura · ,:>ráctie·a··~ · de . Cabezas · 
Montema'ye>r y Es.tr;mera. •. ~ edirado polo Ministerio de 
Agricu ltlÚa., e--'.non habeí!do -ni!):gunh:.a revista apícola no-

.·, Estado español , "t~mds "á man a revÍstá mensual ..... portugue.sa 
Os Estados l'.:Jnidos da A-mérié'á é o país máis adianta.do -~-- "As abelhas" (~ua· _das Carmelité)s, 5. .:< PQRT_O, PORTU-

n~stas cóusas: . p:racti'case ~-_-inseminación ar(i_ficial ·da·s ._ GAL) cuio precio de ~usc'.ipción _·é de " J2Q .e~cudos (unha_s 
mestra's, '.cons ígu~ose alt as pioduc"<::i.ó~s-· poj-_ coi'O.r;iia· ,con ... "_:mo p:esetas) ao ·ano. ,Póden..se· ·esc0l_le.r . tar:né.r::' revistas da 
abe(I as ". híbridas,.·: h-ai - ée"ntro~ .es~i:'it-ais tle' .. lnve~.t~gació'~. _ _. '.,; .. A_rx~nt-ir,úr~ ( "Cie~cia ·\'.' a~_ejas',', te.);· ·qos USA .("American 
d~~e~_ról~pse; vari:d~.d~e~ ·· de · a1~a.1-fa : '-rhá -_is ~m~I í,fúas.: O .. ?e,~t ·:·· _ B_~e J~LJrF!~~"·~.'~Lea-riings t~ _B·~e · ~ult~re" e outr_a,~); ~ran 
num,em de c-o[onias .ba1xou de1c9 ~o_s ' 4,·2 :m1 ·llo.~._ eQ 197,J.; ~, Br_et.'!na .(. Brit1_sh -.:Bee JOUrnal , . 8-t;!e Wold , The . 
pe;~o ... v0+ve rne.drar", '. tJádá·o .jf1terés q __ ué_ · aj:ra,réce.u ·n?>l5~':it~cr- _ SC9~t~is~ .:_ B~ekeep~.r:·/ _etd;-- ..Brasil_ ('.'O -~1:hario", etc.); 
por un , r€.to íno-·-a :'. n ·atl1r~za .. é_: 9_os-= p(Ódú_cto~, ria'w 'F.ais: A .::. __ _::Pra~iJ~!:a:~:-~"Y~.beiHe,::d(:~i-a!}~e",V'.- L~. _G~z:~tte apícole" e 

, Bulgaria presenta unh.a alta densidade de 7 colmeas por outrasJ. ·' - ' " · -
.. Km2. No Estado español hai unhas 560.000 ~olmeas (1, 1 
~ colmeas por Km2) das que a terceira parte son ·trobos ou Nestas revistas atoparase 'información de tqdo o _que 
" cortiZOS· de pouca p.roducció_r · .• N.a Australia están interesa. ªº apicultor: t~ata .. dos, equipo, venda de.enxames 

. . . 

cost9so (40 pts./gr.) é qÜe ,consumido e~ insignificantes 
cantidades non pode surtir moito efeut0. 

Noutros tempos fíxose moita propaganda deste 
producto, . presentándose en -preparaqos de dubido~a 

· f1ábilidade e pureza. 
· - Nembargantes,, pódese decir que se se dispón fresca, ·a 

xalea maternal é o mellar que hai prá saúde, sendo tamén 
· u~ cosmético sin rival. _Como tal, faise unha mestura de 1 
gr. de xalea con 5 gr. 'de mel, e apHcasé na cara e no 
pescozo_-cor'no calquer crema comercial·. Debe conservarse 
na *eladora . 

O PROPOLIS 

O propolis é unha sustancia resinosa que as abellas 
recnllen das plantas pra tapar regandixas e acondicionar a 
sua morada. Ten propiedades antisépticas. Se se deixa un 

· rato morto dentro dunha colmea, as abellas non poden 
retíralo, e entón · cubrirano cunha capa de propolis e cera, 
pra que non se descompoña. 

Agora, se deixamos un cacho de uvas dentro da 
. colmea, as abell~s deixarán as uvas intactas; se se fu.ran 
.. cunha abulla, vanlle valeirar todo o suco. Con isto, pode 

·. demostrarse que- son outros os insectos que fura111 as uvas 
dos .. viñedos, a índa que as .abellas anden por al í chuchando 
as uvas f~radas antes qu_e apodrezan. ''·: pro_l1jbidqs_ este tipo -aveUeñ,tado de . colfneas porque., ... e mestras de -raz·a se.lecio~ada, riovas téc~icas ou avanzos 

' impiden o controL do po.sibl~ .agro-mo dunha ,enferrnedade , ,_· n~ m:anexo · d~~ - abeÍJas. A _Federación l~ternacional qas 
~ e atínxese u.nha p.roduéciÓn. médla de 140 ·kg. "i::l.e .. mek-por · . , Asod~dóns ·ele Apic01rores (¡\pimond-ia) éelebra· de cada· _AS J\CTLJ_AIS ESPLOTACIONS 
~- col~·ea. Israel . s~~tituiu .as a·6dlgs de ra?a siria p~las de. dous anos ·u.n cong reso ~o · que se cqmunicari · novas ·_ FAMILIARES DOS LABREGOS 
'; r~za ital lana. Alemania . sustituiu . as d'e raz 9 negra común inventos e os ·derradéi'ros actiadegos sobor das abellas, ·dos . :- . - - ... -

palas de raza carniol_a. Os é::hin'os .. decatarons'e ·que 'o' mel,"' ·-seus ' productérs: ' mer;- eera; polen, etc: e os do eido· da · - •· ·'Neste -1empo .. en qué .. os- empresarios das cid~des·-~ 
~ polen.· e cera1 son produ"b:os fácilmente· esp-ortábles jJra '·'· -·apit~erapia. · -. '· ~. · .. . : ... · · - ,-<, --· _. .bánqueir os ·buse·an aínda máis · tont és -.de ingreso s i>e; 

,, Eu'rofja e o Xapóri, e están ' aumetitana0 a todo tren: a·sua " ., · ' .. -~· . ·;.. benefieios, torflah os seus olios pra o sector primario da1 

~'. prnducción coa axuda d·as ráÚs-dé abellas eu _iiopeas-> ; .. ,_- Y ·• agricultura, monta_ndo rentables e .modernas e·splotació r)s 
ACERA ,, _•..; ·que ' cómpiten favorablemente coas .pequenas e avelleq-

A APICULTURA EN 
" .. , GALICIA, 

• .. ~.' ··- '1 ~~ 

, ~ -z i- - ~: • - ~ ·-· ta~a~ ~esplotaGións familiares labregas, arruinándoas; :sfE 
'. ·,. ~~ Á ~era aínda é, -h~~e~día-, ~ :-product~- da coime~' que ... todo is10- fano con e_ses- aforres q1:1e os .. labregos puxeron 
' üéup,a"o segu.rído l_ugar en imp'oriancia económica_despois .. ,. _neses banco.si .. . . . . . . .. ~-~ r--

Na Galicia hai unhas 60.00Ú col meas (2 por Km2) pro do 'mel, perdendo, -nembárgarrte·s; terreo frente -ao pole-ri. . Compre máis que nunca que os labr~gos se unah 
1 hai lugar pra un has treinta mil máis e cun 5,7 por cento do Convén sinalar que pra facer un· kilo de cera, as abel'las ' formando cooperativas de produción, sí, cooperativas, es'a 

territorio do Estado español podería producir un 3p por consume.n oito kilos· de .[Tlel, e si consideramqs o que palabra que non sona ben pola triste sona que lle deron os 
ce_n~ . de . mel. .lso _só se .... poderfa •oacadar~'se · os_ apjcu IVJr ~ s._,¿· d~~xa_n_,de ~i-f?_i=!~,a r pie~tras .Atln é!.co.C.Wa,. GOíf:IP.t~n~er.e-1:!1os_ ~ ' -.. -<;:.aci.gues.'; QU. senór.:i» as sua~ gananóas-,-- reducidas- aq (nivel 

' ga l egos ou afeizoadós ªº cultivo das abel las se axuntan ... importanciá éla-s co lmeas de "féivos mó-vile_s, ~rac'iá_s aos que - -- da miseria, .farán qÚe .eses 'labregos vendan as suas terras, 
formando asociacións e cooperativas apícolas, do · mesmo se pode estraer o mel· sin esmagar os favos-, e devolverllos incluso ás mesmas compañías nas que son ou serán 
xeito que- as que hai neutras provincias--·do Estado. lsto enteiros pra que a·~ yolvan encher. - asalariados. lsto xa pasou e está pasando 

7

noutros 1-~gares .e 
per:mitid a abaratar os custes .de producció-nr -. o uso de -- .-. A _cera cj.as ab_ej la_s, en c~rtas· aplic_ació.os, non_a pqden ... < .. - na mesma . (:Jalicia (véxase caso Castrelo - de Miño), e 

· tecnoloxía avanzada, conseguir unha necesaria prepara- sustituir as ceras derivadas do petróleo. Os maiores calcúlese que esta tendencia se acentuará nos anos 
; ción técnica dos apicultores, unha distribución efic.iente e cer¡stJmidores de cera· son as industr ias farmacéuticas, a vindeirqs. Os labregos están máis proclives a abandonar as 

máis lucrativa do prod4cto·, c'ón-beneficio pra ds mesmos 'cosmét-ica (éremas, ·po'madas, barras_de labios, etc.). Usase suas _ terras _,cando non ohrigados pola forza, ·víctimas no 
. consumidores ao elevaron ivel da producéíón. tamén pra .tacer .. y~lª:s ,-... e -tén .moitos outrps usos. altar dun deus chamado .Autopista, ou ben ~acrificados ·en 

Uriha cooperativa apícola non presenta · problemas de·- ... · •· .. · · ~---- · .. 1 ~~ 'aras do outro deus supostamente chamado "Interés 
ningunha das, . o seu ·funcionamento .é. sumamente fáci 1 e; Nacional". 
case non . re.qui re inversións, agás un e.h isco de sabencia. A XA~É ,A MATERNAL As esplotacións familiares labregas son cada vez me, .'JS 

.Pra poñer un exemplo ben claro, direi que nos EE.UU. hai -_. ~ - r~~nl:ables · e deben ser sustrtuidas por sociedades de 
unha cooperativa que manexa 23.0ÓO to-neladas de ll_ilelí . Tarpén _ charnada ?{alea ~ real-, .é unha mesta papiña producción . coas que se masifique esa producción 
cáseqUe tres . veces a producción ·do Estado español. dese branco-marela, coa _Clue as abell ª~- _alimenta·rí ás .lafvas que buscand.o tódos os xeitos . de disminuir os custes por 
artículo, senda- unha das sociedades do mundo que máis van ser futur-as-n,ais. .. "' - -, unidade producida. O labrego, ou non está preparado pra 
me! produce e. cormecial iza : _ _ . q seu ~v.plor . _nutrhivo é ·superior ao do ,poler. _. e mel facelo,. ou non pensa máis que en fuxir do campo . l ~to 

(Se algÚn~apicultor está interesado eri conocer o q_ue é , combinados, e 'unha ·c;olmea vigorosa· p.ode prodúcir 'un sábeo e venlle como anelo ao dedo ao "experto" da cidade 
unha asÓciac ión ou coopér~tiva apícola_. ou qÚer formú· .. · másim'o de 100 gr. ¡;¡o -ano, resultando ~e( un ¡;>roducto mÓi que está a espreita do intre de aproveita.r a situación. -

da ·~terra asoballad& -. 
·,,A·S INFORMACIQNS MANIPULADAS" 

lsta 'carta mandouselle ao 
· periódico ' ~ El Ideal " Gailego" 
que, por riba. de non publicala, 
se lle ocurre decir que dazanove 
profesores .se solidarizaban 'cos 
co mpañeiros acusados, cando 
non ten nada que ver co esposto 
nela . · 

Os abaixo firmantes, profeso- " 
res do Instituto "Alfredo Bra
ñas" de Carballo, denunciamos a 
manipu lación, tendenciosidade e -
servidume ' "ª intereses poi íticos 
caciquiles, contrarios á perviven
cia do ' ensino como servicio 

,. púoliéo , da-" información" qye o 
' corresponsal en Carbal[o, do 
~ x ornal que vostede dirix é.; ,_~nto -

nio Luaces, deu enco l dos 
pro blemas 'do Instituto . 

En primei ro lugar, non acaba -

mas· dé saber qué "acusad'Óns_ ,de 
tipo · pr,ofo 1 na l p9de facer o ·tal 

.corresponsal sobar dos tre·s com
pañei.ros alud idos~ na sua .eró n:ica, 
a non _ ser que seña perségui.b le 
manter posicións ideolóxicas na
cionalistas galegas, ou ben conve
ña a certos se'udodemócratas' 
provocar ·un ha · nova caza de 
bruxas no ensino p ra errad icar 
precisamente · a · que n. defende 
abertamente' o, estatal . . 

En segi.fndo lugar, éi "info rm a
ción" que ofrece ·non é tal, · 
s~nón so i:o nas insinuac ións escu
ras, non conc ret adas, que ama
san esta r' dictadas po r int rigan tes 
que queren dar unha imaxen á 
opin1on · pública de q.ue, . por 
-cul_pa de t res profeso res, nori ha i 
paz (? ) no Insti t uto . Cousa 
totalmente falsa, pois, de haber 

·disc repancias en métodos actua
c ións, · etc., comparÚmol~s máis 
profeso res, éomo . queda " !:)_en 
patente con esta e.arta . 

_En tércei ro lugar, ,_ é cínico 
presentar a ' 'in for.mació"n'' comó 
xurd·ida duns al u!Tinos que nunca 
presentaron a máís m ínima quei 
xa sobo'r da act ividade d~cente 
dos tres~ pm'fesores , , que o 
crortistai, ,con ir ntenc ión poi ítica 

' ben man~festa, alude. 
· En cuarto lugar, pmpo r en 

nome do plura lismo idé·olóxico e 
da · democraciai, á _persecución 
dú_n~as persoas qué, neste caso 
coricreto , son o exemplo de que 
a índa esiste ens ino ,no n enfeuda
do a grupos pr.ivati z~dores, ou 
xestío-nado c~nforrne ·ao~ seus 
intereses·, non (lemostra mái-s.q ue 
~e quer esnaq ui zar todo o que de 

· -non ..p&ée O' . ensiho estatal. 
Al gufo~ áeO~ estar interesado e 
alguén .. promociona a maniobra. 

-En quinto- lugar, respecto da 
incitación que se fai a APA 'ª 
toma.r cartas no a~unto, .decimos 
qt,Je como traballadores, estamos 

· dispostos a que· se denuncie ·todo 
ti'po de incumplimientos profe
siqnales no noso trab'allo, pero 

~ endexamais .admitiremo's que se 
inmiscuan persoas, al leas .ao oen
trn 'ª impoñer criterios relixio- · 
sos, morais, ou .poi Ítico's sobor 

. da ~osa actividad~ ·'pedagoxica. 
· Nós somos traballadores dun 

servicio público d.o Estado .que 
debe poseer as características· de 
igualdade, aconfesionalidade e 
respeto con todos os cidadá'r:is, 
empézando . polos alumnos , e 
-p_rofesores, primeiros e máis 

directamente afectádos po la , 
marcha do Centro. 

Carballo, 5 de febreiro de 
1979. 

RÁMON VARELA DIAZ, 
. .Vlf;TOFHA SINDE NEIR A, 

·¡~~NCISCO , RODRIGUE Z 
AN.CHEZ, MANUEL GONZA--
EZ GONZALEZ, RAMON SO· 

NE IRA LE.MA,' JOSE GOMEZ 
CASTRO, - MARIA CARMEN 
RIOS, TERE~A CASTIÑEIRAS, 
RAMPN REGO, CLEMENCIA 
CA.~MAÑO, VIRGINIA MAR
TJ NEZ, ENRIQUE, VILLAFU- · 
N_O, ESTHÉR PE_REZ pE LIS, 
CARMEN GONZAt EZ GAR-1 

CIA, SANTIAGO 'CALVIÑ-.... ,- ,, . .. , 
MARIA ANGELES ALV~REZ , 

- GIL~ . ANTÓ~l.O ~ GBUEIRO 
_ep u zA, GONZALO ,ENCINAS 
FERNANOEZ, .PILAR BAEZA;: 
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D~ ART.E 'E DOS ·xÉITOS 

OS XUGOS E AS : . ·abid-ueira, antre · os - cama-
CANGAS .ORNAMENTADOS llóns e as éarígallás. -Son · 

-' Verémoslle que xugo ou istes os· dibuxos de sempre, 
que canga leva a xunta do os .emblemas astrales: 
carro e saben~mos o mañoso · rosácea, o :· tr·isquele, . as 

· que· é o seu dono. Si beri .é aspas, as estrelas, símbolos 
certo que ' moitos distes ' ttaballados con moito tento . 
obxetos hoxend fa son xa e qüe de cando en. vez 
herdados dos devanceiros hastía . se puntean ~ : cbn 
os antergos· eran homes . qu~ . facholas do u radas e brillan
~iñan a sua mi galla · de tes que mesrnamente ·aco
sensibilidade, r:ion hai máis , m~ten consigo e se ven 
que -botarlle ·unha di lada· ·á arrodeadas . . de sogueados, 
ferramenta · q_ue deixarorl e · zig-zás, refundidos, paxaros; 
veremos o ben trabal lada ~ follas, ·f~oles, ·corazóns, cun 
coidada que es.taba, qué ·chas - ,. bu ~ ,. os ·· añagramasc 
adornos e qué inxenio 'pra familiares; son ístes algúns 
lle atapar a cada éousa a sua -do · sinfín _de etehientos 
función. representados nas cangas . 

Un distes elemenfos da · Aínda que tampouco fallan 
vida diaria labrega é a canga, as. lisas sin má is outra ca.usa · 
coa que se xunguen a xunta que o que é o aparello pra 
dos bois, ou dás vacas si non montar no gando; istas son 
os hai, compane1ra do as . menos, símbolos , de 
.trafego e do renxer do . pobreza e ·decadencia que 
carro, das be~tas e da once máis ahondan e' 

. aguillada do labrego que vai preci_samente fara das terras 
ta1_1guendo. A canga ha . de Galicia. · ' . 
estar, pois, ·t>en aaornada; Coma · si ·foran traxes pra' 
será como o escudo de os domingos; tamén había 
armas do . labrego galega, cangas m:.·i engaiol~ntes e 
por non dec_ir como 'ª pintureiras, eran pra días de -
carrocería· do. seu autpm.ó- fe iras e festas., pra. acampa- · 
vil. ñar . á santiña ~ na procesión · 

Cada bisbarra tén o seu ou . pra ir c;ie romería, . e 

os parroqu,ianos veóños con a· vestimenta dos festivos ._trabat'ladora. Mais sempre 
cadanseu carro# baril ·e '.ciheo das sempr-e sacrif icad·as va~ · ·hai quen lle quera apoñer ao. 
de a,xóü xeres, guima ld,tjs , cas, ' -~ vaca·: algu nha v.ez xugo outros sigh i_ficados, ·así 
rari}allos· :· de- · louteiro · e r:neracería.un .pre.mio. como de ·''voluntad . de 
(roles; aquelo ·, era ~ unha . . i"mperió" .. ~ to ..... mo fixeron os 
cantinela , de)us, p~ro. o que · As cangas· son unha fQn-te reisés católi"cos, istes sem-pre · 
máis chamaba por. un .eran de cinspiracion Rra o artista, han aparecer emborranchan
as - cangas; . . álgunha,- hástra e non . f.lai · máis que · ver· as,· do a ríosa historia; . .sempre 
policromada ' de · ·colorí ns e que té·n . nun museo pa'rticu~ _· de raiantes. · 

xeito de facer as cangas, e senón, velah í. tendes aquelas 
tamén o aquelo de e·strebi- que se · locían pola "pascui
llar os motivos que han lla" e o oito de setembró na 
campear na ma de ira de F ra nquei ra, oñde iban . todos 

.con · plumás esóticas; .-facío· -lar un veciño ·: de . Oseir-a., L-eiquí quedamos :'.coas 
· cavilar -rías . do · Miño Portu- cheas de .. creación.; ens'eñas cangas limpas e·. decoradas. -
g~és: Braga, Viana:· .Barce~ .. da arte,'· do · pobo;_· proba corno o sol,' -como -as·· augas . 

. los ... ·e ·que ta_(n_én son .. com~ _ ·duhha nación ' ~gríco~a . e . do nacedoiro da Fonmiñ·á. 

NORMALIZAR, 
NORMATIVIZAR 

Durante as pasadas sema
nas viñemos dando un has 
"receítas" para a escrita 
correcta do naso idioma. Xa 
se decatarian de que non 
foron un percorrido esausti 
vo pola ortografia do 
mesmo, senón un pequeno 
repaso ás regras principais. 
Ouixemos ·probar cómo a 
escrita correcta do noso 
idioma non é problema 
hoxe ' é, ademáis; ·qué 
sentido ten fixar unha ou 
unhas -norma·s para 4nha 
1 íngua. Sobre este punto 
queremos facer hoxe algun
has aclaracions que nos 
parecef1 .. necesárias , para , 
cqmprendermos o sentido 
Queremos dicer con· isto 
que .non é · fortuita a 
relación er-i.tre a espansión 
dun-· idioma e a sua fi?<aGión 
ou suxeición a normas. 

· Ño. caso . da nosa .1 (ngua¿ 
vivemos · nuns moment@s ' 
nos que é de vital. importan
cia ampliar o seu uso, 
cuantitativa. e cualitativa-

, 'mente,. conseguir tJnha prác-
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-.tica soci.al monolingüe, rom- . 
per o esquema digló"si.co que .. 
impon .a mudanza de ic;Jioma _ 
(o paso ao español) sempre 
qu~ se traspasa» o círculo . 
·familiar ou primário de 
reladóns, facer do galega 
idioma noso sen 1.imitacións 
nen restriccións de ningún 
tipo ... Ou se?<a, normalizar a 
nasa língua: eis "a. ·meta e o 
proceso ao mes·mo tempo. E 

' 
, 
-v-

--M.ª Pl'LAR GA-RCIA 

dunhé!s norrnás · e du0h;a ~ _v.ización l e, sob:re .· todo, :q~e : 
-0rtogf~fía.' . .. , non . podemos ; facer da 

- Eviden-~emente,. unhas re- . cuestión ~'técni.ca" o proble-
gras ·ortográficas · serven pará - . ma -por . aotonomási.a da_ 
al.go sé o i_diorna ao· que se . nasa 1 íngua, porque non hai 
apli"can ten vida, se é talado- tal.-.. -A -"farrie de norma"' 
é ·eseri_to, se e',-en definitiva; , .. que, - ~s veces, , se . ·respira · 
·un ínstrumentd necesario e · noxe - ··obedece, en · grande 
útil ~ -un.ha c·oínunidade-. parte, . ~ percura dunha 
Non se11do así, convért_ense . seguridadé ·técnica, cando 
nunha codificación erudita ~ non se .. ten a · seguridade 
e 1 de' "entendidos", sen conscient_e, ideolox izada. 
tr~sc~11.dencia · n'ingunha -ªº~ ..... ~ .Coida~os que; hoxe por. 
carpo soddl propie-iá ria ~oxé, é obxetivamente reac
desa língua . . lsto, en primei- .. ,·:c;;i·onar-io '-.d~sprazar:, ou · red0-~ ., 

_. rn lugar. ' En segundo lügar , ... ~ :"cir-· .'c;L. protilemá . 'da· · nasa~ . 
a norma dun idioma non é 1 íngua a , un ha cu.estión de 
máis , que o resultado dun-'- ·horma ou -de ortogtafía, 
aumento da difusion escrita. cándo a falta de nor-ma 
do ·mesmo e, neste sentido, única .non é·· máis que · o 
non é allea a unha utiliza- efecto da historia' que 
ción sua como axente de padeceu a nosa nación e, ao 

neste proceso ·vanse. ir aominación política.: f\bn' é tempo, -a no~aHngua: a falla· 
decantandó toda unha série casual ; nen moito menos, de médios, ·en _definitiva, 
de formas que, :t-inalme_nte, · que o .século XV l IJ aluniea- para. xenerarmos a nosa 
a 'ofici·alización da .1 íngua ha se o · nacimento das Acade- propia cultura. Mé~ loremos 
col)sagrar definitivamente. mías (a . españolar a imita- o _uso do noso idioma, máis 

Para os ,que fan da · 
normativización do idioma 
problema . fundamental, · 
abond.ará _lembrar·· que · a 
n'ormalización dunha língua 
inClui sempré a sµa normati-

ción da francesa) e tamén o ·1endó presente decote que 
decreto de oficialidade do · nós non estamos a preten
español en -todo o Reino. A . der un ·" cultivo" _do galega, 
firis ·do - XV, · xa nebrija senón o uso do galega xeral 
diagnosticaba perfectamen- e colectivo. Up idioma para 
.te o papel da 1 íngua como un ha nación .' E ao que 
"compañera del lmpe~io". áspiramos. 
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o DISCREJO E_NCÁNT_O 
~ DE Ml·RO CASABELLA (1) 

¡. ~ .~ 

~·:, ~ o p_ri~eiro. Lp. de :Mi,r<:> , Ca-sa- _ 
' ... : be.lla "H Galiza'~ - (Ari9la-pauta 

· sua tala, a 'sua ét.iltura. e os. se.us · 27524 l) foi :- urlha ·de.m6stración 
O cine · é .·· u_rí medio .· de problemas. ' ' . <fa. falla de o.ficio deste cantante -

comunicaci.ór-l qÜe, pola_ sua gran · 1: por todo isto que os .;.¡__ tan, cqnsidéradO no'~- anos do 
• ·1·ncidencia · e · reperc,u_siqri; téh -un b 11 d ' 'l zo Soler ·sobre . b , ·. - ,..,. ··· · ' for.+1'simo 

social · t~a a .OS ~ or~~ , . . . , , '-:• Sl:J _ terra_ne~. : '"111 O . ._: , 
poder , comunicativo . e , . · · difer~ntes problemat1cas da nasa_ "i presuposto · q\Je _' ~companou a . 
ilílmenso, ceca is someri't~ supera- nación adqui r.en unba o e'special '~ pmduce:ipn do disé9 p'uidp" con-
do . po i a T: V· . Pro . iste ·p9d~r sighlfic~adon. ·Lurenio Sole r.-- é-un · .. vert ílo -ne.in · proqo<:;to re~petalfle 
comunitativo .:está . ªº ser.vida realizado r -.catalán que erienJ a · -a ·musicalmente· . . Os-· grahdilocü~n:;.:, . 
·duriha · ideo le>< ía defer·minada é : .' sua ·qbra ao ·anál'isls de féitos . da ~,'.· tes 'arranxos _ao -xeito de Brood-
nun país como o noso, qu_e ·s_of_:; . vida . socióeconómica, p9lfrrca e.a~ ·way 'de.snatl.lratizaro11 <iantigas · 
tan de' cheo todas as cor;isecu.en- :talan a ' (tén feito · cortos sobre a .. pei)sadas pra •ser· .acompañadas 
·oías do colonialismo cul~t'fral, -o _problemátíca dqs · inm·igrantes en .dtm xeito ·sirix.elo, deica coriver-
cine nunca pdde ser un. luxp ou_ Catafunya~ as eleución.s 9o.77 ou tilas nun produ-ctó ester.eotipado 
uinha actividade puramente gra-. a ,commemoración · -da : ·oiad,a _ , __ digno ' 'de sair no íncfüo "Hotel · 
tu it a que non persiga .. mái_s· que- · Na~ional, ~? _seiJ P?_ís)_ e. mes~o - · de_Jas mil y u!':ª ~s~reJl_ as' í · .. 
1.1 n fin estético . ("o --: arte· poi~ . cunha temat1ca ma1s , in~ternf)CIO~ - . Agor.a,· '!Miro c-~balga de nue
art-é") ·. O cine - ~eito , d_ei~? box€:- : flalista (.unha l3oa proba sería ©., • '. ~o,., · e nuril:;ia pr.o.ducción tiduada 

' e·n qalicia, . na . ~ i;a ma 1?r1~,, non.:. seu montaxesobre ~ -,,.c_antata. de - :. "Tr~b0a<;fa", presér:itarips un -dis- · 
fo ~ C? J?ª~ -:9e _ofre~~r. unh~ alter- . Santa María de lquique'_' de~~n- <:C:ó· grabado !10 n_-adal de 1977:.,0s 

. nat 1 v~ a·1sta s1wa~10~ de colo.~ia- , ciando · ·a rep;re.si9n en ChLlet -;,- ·ad~anxo's volven ser do portugués 
'>li$m.o ~u~tu ~al. : O~ co.~t_os de f 1 ~f'. · :t6cando incluso temas de . ~oll~i- · . Jásé 1 Mario Branfo, ºmúsico ben 

galega que .~onoc~mos, ,1 ~~a, "c a-ficción (como un irnax1~ario . co·nocido en · Galicia qr:' e ne.sta ·, 
cande;> acad~.n .un -_ rnvel · .~st.et~co n~ticiaria: ".R.N:A:. '.!}con. m0ita · ·. _,_coma . na · anterfo-~- · oéaslón · . '·) · · 
·éfceptahle r _~eñen 1:1n : enf?qµ~ : case _ orixinaiidade e a,ce:rto.-- ~9s . se.us ~-:-_··niete 0 : fuciño .nunha e usa que· de Miro sona mal, e non soio é , mercan un d1sco ·e os que pagan 
esc:lusiv..a~e·n-te ~omercial ·e no~ documentales- sobre· a nosa - ~a- ·non amosa domi:nar . Nefeuto, .os pala defi-dencia do . rexistro, unha entrada pra un recital, 
cumplen, .>.<a . que logo, · cunha , ·. ción· ·-''Ai,Jtopistas del Atl-ántico! arra-;,xos grandilocuente~. do' pri- senón pola desafinación que se te-ñen dereito a escoitar música .e 

' ·fi.Jntió'n: . xiquera co·ntrastado:ra e' unha ·navallada á n·o-sa terra", "O n1eiro ' disco trócanse ~ nol:Jtros ve . aumentada . ,pola :incorrecta .· non ovellonadas. O caso de Miro _ 
en rélació'n "co. _cine comercial ' _ 'alcoholismo en Gali_cia", · ~ ' "O máis baratos e xa ·que lago, má.is técnica de man· dereita -Miro, non é o único. O mercado 
alleo ao n~so pa1s. N?n ~e _,.tra_ta, mo_.flte· é hoso" _(1.~7-~'k- Loren~o sinxelos~ .pg,ro igual de des·acerta- · en . '~Tre.boada": e mesmo no discográfico galego está cheo de 
como -dec1a u~_ha - revi~ta _espano- Soler ~. recolle, .a_base .. ~e entr.ev1s- dos. A _ grabadén non _ é poa; €scénario, mide ' mal e por eso · mediocridades consagradas no 
la a_n?lizan~? 1sta polemic~, _que , ". tas, _ ~ hisiori_a ~º-$ . 1~.?~egos _ . resuha" desag:radab.le e-~oitar un xira irregularmente a ~ roda da nome do pqbo..._ 
.x_µ_rd 1u ~~s · Xo_rnadas d~ cin~ _de · . gal egos', contr~, a A~top1sta ou . ,-00.mbo. en J?rimeiro plano case . za'nfoñ·a; co . que - o resultado ·Grabar un · disco implica unha 
Ou re nse . , d_e 1nt~ntar _1·".'1~on~r - pola recupera~!pn d?s _seus -~on-. _ Cl:!brindo áo resto .dos instrumen.- sonoro· é penoso--. · dosis de preocupación polo pro· 
un · m.odelo _de cine partidario · tes, da sué! propiaboea,. co~~er-~ ~. tos,· que: nunca ato-pan. 0 }(<-USto ~'Miro cabalga de nuevo,.,, .e ceso -técnico, musical e bastra 

ti'nqo aos pr0tagonistas ,da h1st<?·. · equil fbr-io: As caneión§, que' non nuoha revirivolta cáseque circen- . gráfico. As productoras galegas, 
- C'ine de- liberaC:ión· naciorJéf ou ·ri~ en narradores da _ rpe~~a~ son feas; perden todó 0 _ seu valor ·se, consigue ó "má-s difícil ·-como tales, non esisten e todo o 

nacional-popul.ar- senón · ·Ade111áis, a eleu:Cióri da 0t~ma~ica _ _. ·cando -Miro as . . canta· ou teca. todavía", grabar ~ un disco· pior proceso de producción queda 
sinxelamer:lte c;:IG~ 1· C?ndsta1;ar . a .. tampol¡JCO é casu~I . nin asépttG~; ! Non 'é doado atopar un p'ro.fesio- que "Ti-Galiza" .' . . . .nas mans dos -cantantes . . E 
inesistencia en · a 1cia un ~ine dende, untia persJ'.)ecti_v_a a_part_1- nal coa falla de· musica-lidade de Coidamos q1,1e xa ·vai sendo necesário un compromiso e unha 
militante ou ,· c_ine de urxencia- . dista e colaborando con i:nove-: = Casabel'la' .. · c~'ndo. ·canta_ vocaliza ·hora de que os hosos cantant~s .respo_nsat?ilidade que at!ñga todo 
que reflexe a problemática é· a . mentas de . tipo asamble~rio, , , defectoosaménte, ,_emite, con-.im- ·fagan _,-o se-u traballo coa serieda- ésté -pro'Ceso. E este .compromiso 
realidade socio;económica q.u ¡;? t~ma ~os'turá .a· . favor c;iisie~ ~ precisión e, tremando, é. ás . v~cé~ . de e rigor ~~ g~lqu~ira __ p~o-f~sio- e tamén un ·compromiso políti
vive o País Galega, (e per:l·so 'que.' protag,onistas de loltas ~un el.aro_ .· desatina·_ a ,sua voce é corta. P.e ~ ...,n al. - Non. se_- pode -gFabar- un-d-1sco ·co, po~s - é un compr.omiso coa 
temática non faltaría: pensemos-' cont ido ' anticofáni~list? ~ A ' Lo~ ,~ cÓior ~~üra, cambea_ co.n' pouca - ;OU ofrec_er un r~cj tal utilizando nosa cultura. 

· en loitas duh claro con~ido renzo S()ler no~ lle ~usta ,f~lar ~~·corrección -de rexistro· e non ,sinxelamente argumentos popu- · XOAN M. CARREIRA · 
ant icolonial como as dos labre- dun "'Cilíle poJítico' ;- esP,eC!f1ca- · _e; controla 0 volumen... . _ · - listas e soria de ex-combatiente. e Lois RODÁIGUEZ ANDRADE 
gas de- Xove, As Encr~b~s e · ·_¡ne~t'e, p~ro é_c~nsci~-~te _cl~que • _. A .-~O!)dición .· in:ipre~cindible ... 9s. !r:ttérpre~es t-e_ñ?,n dereito a 

., . Balda'io), 1un cine .galega· no que. -- ~sta facendo cine .polttlce. - · , ~ p.r-~ consider_pr a alg_uen _como ex1s1r unhas ~o.nd1c1ons de tra~~-
pobo ·galega se recó_noia toa LOVAL ... instr,µmentísta é-_' que csaíba a!inar _ llo que prop1c1en_ ~ sua creat1v1-

o . instrumento. :~ Miro Casabella dade e teñen dereito a vi vi~ do 
faino con dificuJ tade. A _ianfoña seu labor . Pro, os que escoltan e 

{ 11 Miro Casabella.- "TREBOA-
DA" 

Ariola 26045-1 

- ·J udi tl'l Ble.ger;i ,_ Coro de Westmi 11:~ 

ter e Orquesta Filarmónica de N'éw 
Yof k. (PouleÓc) , 

· Coro -do Festival Bach Inglés. e 
Orquesta Filarmónica de Lonci'r'es 
(Sfrawisky) 

Director :- Leonard Berstein . 
. Galardonado co "Grand Prix 

Disque" . -. · 
CBS S-76670 
Interpretación.- - ~- ~rabadón .. -

8,5 , . 
Oous . clásicos .da músic a relixiosa 

do
1 

1:1oso século en versións rnaxistra is 
de Bersteir:i . Aínda . non sen~o "spe-

por Manuel María. Ciclp de conferen
cias organizado polo Club Cultural 

· Valle-lnclán, na -Aula do Ministerio 
de Cul'tura . Lugo. As oito da _ta.rdé.. 

A 1 Socidade Galega . de Historia 
Natural organiza en Sa11tiago un 
cursiño -de iniciación á Ornitoloxía. 

. Dén{:le o d ía,14 ao 24 de febreiro. Na 
Faeultade de -Farmaéia e Bi~lox ía, as 
1 -da tarde. Información na · Departa

. ·mento de Zooloxía~ -d"ª Facultade de 
Bioloxía ou ao tel~fono 593188. 

Grabación.- 5: Interpretación.- 3 
Interés .- Nul . Só pra fans . 

Ashby. entrada sobor da vida d_o 
cantante .de "folk" Woody Guthne 
nos anos da gran depresión, onde se 
amosa tanto a situación do país como 
do orixe e evolución da música de 
'Guth r ie. Salón Teatro. Santiago . 

ARTE 

. Mostro de c r ~rn n11c ;1s Muros e 
Arqu~tecturas ' pra se defender d~ 
medo d!'! Arcadio Blasco. Galena . 
Sargadelos. S~ntiago. Do 12 de 
febreiro ao 3 de marz~I. 

Las- mil y una noche, de f>ier Paolo . 
· Pasolini. "Baseándose .na tradición 
-oriental, PasO''ini . planté>1;ase ,.a c rea-.· .. 

.. ción dun mundo m ltico no que as _r 

relac-ións estiin marcadas 'por signos · 
tondos tales como a elección. se)c:ual, 

1 ·a lrberació.n d·as · trabá~ 'pa"temas o,u a 
ind1Ú:;isiór{ do camiño a tórm1ar". sa19r,i 
Téatro . San,tiago :, '· ' . . 

· Esta -· tierra es "mv' tie·r! a, de Hal 
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O<-A·NT1GU.O 'Q,Rl-XEl--: 'DA--:-GAITJ\ GALEGA. 
• N~~;¡ ,;~;i:v-d11na\ ~~[iv_-~ · .·., ' ' .. · . . bles defam en pouco espero, 

mento~ da ·t~rra; ·de,nfrd det,a· v· t)- ~ ' débese dar . unha idea do 
sentim'entos nóstalx.ias e alégr í<1 desenr'?lo que' tivo a gaita nos 
resóafldo ,. s~~s- qlieixbsas · ríotas ·-,. - países, n~~ eidos do orixencelta , 
nos ars· ~~oon pnha - inesprjcal{le , ·~- da antigua Europa. 
dozurá_ .. ,,: iMÓiJos".:' ·¡ñoran s ·a· -Ca chegada distas razas 
esistenéiia; cl.q· 'seu~ príx~r "primi ti - cóocemos - os_. ins~rumentos -~ª -
vo! ·» : '~ .. ·. , ... ~. ." :·, ' . . cultura que fot abrmdo o camino 

N9·;~¿~ te~~á q:Ue·é onde mai s .,..):·- ~ ~ as suc~sivas - civiliza~ións. Acolli-
gaiteiros:· nai, ' soa sempre que se da . f~)-1- ' naqueles seculos polos 
toca como un refi-exo .de bel idas fenicios que se · acougaron en 
lembránzas de 'tempos. de lonxa- Cá~i.z dous mil anos a~tes, -de 
nas· xeneracións. Nas roiTiaxes de Cristo, chegando hastra e1qu 1 ~en 
fa i anos era ._ iste . enxebre - ·bu se; a_ do cobre e do esta no, 
instrum~nto · o namoro da . festa · -,. ha~tra o no~d~ da Península, e 
que tocaba o. gai-t~iro ó .p-é de u~ · dende eiqu~ á Bre~aña francesa e 
éruceiro . rl:Hmtras a 'mocedad·e Gran Bretana. . 
bailaba-a muii1eirá e os vellOs de 

1 

_ Asegún a opinión de D.~ Rafaelc 
p-ucha e. calzón parolabán . baixo . Mene,.,_do M1,.1sei<:>_ ,Internacional 
os carbaiíos entre as pipas ao da Gaita _en GtJOn; .o . me~lor 
viílo. · _, conocedor do mundo en 1sta 

· En Astur:ias, é ónde -a ·gaita 
' sigue

0
' á tradicióñ' medieval ''dos 

vellos xuglares gaitei ro,s, _can
cións moixeitosas .que o mesmo ' 

" gait.ejr'o sacaba d( sua ~mesrñ"'á ___ 
inspiración; había entón un moi 
coñocido polo nome de "Libar
dón", semellante como "os de 

_, Soutelo de Montes" na nosa 
terra. A gaita é coñecida · en 
moitos lugares do mundo como 
unha deleitosa orac1on de .. 
fermosas cancións. ·F.alando - da 
süa historia, tensé a creencia que 

- vén o seu orixen da Mesopóta
m.la, e rio senso bíblico téh unha 
aroma anxelical, figurando entre 
outros instrumentos na célebre 
corte de Nabucodonosor, delei
tándose eh ela; sobre iste asuñtÓ 

.. o mesmo que catóticos . qué' 
r protesta rúes no cüarto 'llorn de 
, Dariiei' un ' dos t-atro 'pro-fétáJ d_a 

A VOLT ASCO IDIOMA 
.Hace - ya ml!Cho tiempo que 

salió publicada mi carta e.n ''La 
Voz de Galicia" sÓbre el tema de 
"Museos en Gallego", título no 
mío, sino dado por la redacción 
del periódico. Pasáron tant_os 
días que ya ere ía que el tema se 
había olvidado. Me asombra ver 
la esca'seZ- de rnflejos de determi-
nado sector, que teniendo tanto 
tiempo para pensar, simplemente 
den una mala contestación o 
crítica a mi carta. 

tribu de Xudea, están dacord.o materia di del 0 escritor Elíseo 
qu_e iste rnstr um enlo . xa er.a R. Alb~rrán, 0 que lle fÍxo un 

. ,ademirado uns dous mil ¡;¡nos interesante , entrevista a dita 
antes. de· Xesucristo. Con '" is.te , señor, 9i que· GalicÍa tén .éon:10 
:sinfónico soar, o pobo:'Gon-. fodo . dous ceotos_ cincoenta gaiteiros., 
di~iÍlq _: P.lacec - dáball~ -culto á ·~ en Asturias de vinte a trinta,, e 
virxen María no mes dé' Nadal ao Mal.lprcá de d~z a quince -e: de . 
Señor. · iSua historia é de quince a vinte ·nas yil-as. de __ Leó1_1 . 
sublime beleza, anacrónica tivo z - - · · "· · -
Sempre Cancl·a·' n celestial! · ... De e _amora. ·' · · " - , - · 

Pra dar , _fin a tan sinx.elq _ 
Mesopotamia pasoll a amo·rosiña histori~ ' sol?,o~ da ga,it~,~ periso · 
Palestina; asegún bíblicas·_ tradi- que en cada paT~ que~: toca tén, 
cións foi cando · Abraham voltou · un sentir 'distrnto; pÓr --~xe'mplo_, 
trunfante cas suas xentes e en Asturias é corría 6 de'lr'Land_a~ . 
rebaños á terra de p·romisión-. de Escqcia ou . de · F_rancía, 

A chegada da gaita a Europa pocque 0 sentir de :·esos· povos .. 
foi por lugares diferentes, ·entre non.. · se º asernelJan . ags -riostÍ,s . ._ 
iles polo· Mediterraneo en naves s-entim.en·t~s~ - queº' r:á gai_tiñ_á -
fenic ias, e ao traveso do galega · nascerí ·cqmo, dec).rído si 
continente traída polos ·celtas, me · quer~des ver leda ):oGade a. -
porque estas xentes entón tíñan . AÍborada d~.· Veiga, mew 'so rrí. 
moito · dominio, chegando a Pra - xemir-., e chorar, a _Negra 
Galici a onde lle vén o s ü orixe0. Sombra. - · · · - · --
lntr cousas rn is ¡- w osl- . _, ANTO~IO PRÁ-DO 

a ..,n d - un que . el Museo --· pubfrcara unas 
lugar, que .en aq ue l en o nc s ni - gu íaS- · en idiomas· de · ~mphá--_ 
se ll'amaba Gali-cia , ni ~ esta ba aceptación- mundial, tales romo 
ocupada por gallegos. Lo mismo el francés 'e iriglés, cosa ·la cual ya 
ocurre con Culturas anterimes y he -vistó eñ alguno.s müseos . 
posteriores y. por ·ello me parece europeos, . que sfrve para que-. 
ridícülo encasillarlas como una personas totalmente ajénas a un 
única her:encia nuestra, hacién- idioma'- .se . enteren" de ·qué' va rá. 
dalas privativas, y~ que tales cosa, . - . _. ,-~< _ ~ -_,,, ·", ~· ,. _, · " 
Culturas no existiero~- tan -sólo ' -. : · J:""ROMAN MONTESINQS 
en la actual Galicia, sino repartí- La Coruña 
das por multitud de rincones de 
la geogr.afía nadonal y europea;·· APOIO DENDE-O 
sin citar otras áreas. Me parece PAIS VALENGIA 
que tenemos bastante de espíritu Companys gallees: ·fa una 
quijotesco. vegada vaig estar en comp~acte 

Cuando me refiero a lo "poco amb vosaltres, com . supose 

11Encol da desfeita. ~o p·atrim_o·nic( ,;-~ 
arqueolóxico hitó~ico e. artístico --

da bisbarr~ de. Melide"-
O grupo _ arqueolóxico "Tr is- histórico, sin lle prestar a mais 

quele" de Melide quer denunciar rn ínima atención). Algunha dis-
a continua e sistemática desfeita tas mámoas foron desfeitas por 
do ricaz patrimonio arqueolóxi - un palista busca:tesoúros da vila 
co e artístico da bisbarra de de Melide, o cal, ca ~u-a iñoraoza 
Me·! ide (zoa _da Montaña), ·oxe én so mentes conqueriu horrar pra 
maus de , xente sen a máis sempre uríha páxina _irremplaza-
mínima cultura artística nen bel do naso pasado. 
histórica. En canto ós moiméntos 

Referente os nasos primeiros románicos, , vémonos na abriga 
xacimentos arqueolóxicos: cas- de denunciar o que acontece na 
tras e mamoas, lévanse cometido eirexa da Capela, xoia do 
e estanse a cometer voluntaria e prerrómánico galegol ·na cal unha 
involuntariamente, por iñoranza finca de propiedade privada 
e sobre todo por falla de" respeto, col indanté a· devandita -eirexa da 
escomasí pol-o pouco valor que Capela, imposibilita a v1s1on 
se lle concede á istes moimentos total do conxunto monumental 
importantísimos pra nasa cultu- da eirexa. Compre reseñar outro 
ra e pro noso pasado; continuos caso somellante na vita de 
-aldraxes e · desfeitas aberraht-es. ·Melíde, na que nuns terrees 
Compre sinalar -eiquí a esistencia colindantes _ coa eiréxa· ·ae' San 
de palistas-percura-tesouros, que Roque, · preténdese edificar 
desfán, percurando o cobizado.e n-ajes, destruindo ·a ' coñxu_nto 
inesistente t'esouro; que os fará arquitetón ico . ~:fa ~irexa : qu'e _ten 
ricos xa pra sempre, escomasí de .únti a das portad-as rórñai,·liG,ás 
propietarios·~que destrüer:i -deseo- 'fnájs )ntres~_r1t~s da zoa. Pe.rto qa 
ñecendo-·o valor· histórico do que vila; e oa áldea ~ de furelos., 
posúen,.- e- tamén de. traficantes ·e :átopase a.': ponte . __ román ·t"te 
i::olecionistas -- que . comercian e ··i=ur.elos, a e.al lle romperán o ~~u 
disfrutan de, pe-zas que' son - de %rmidabel ., marco paisax'ístic9', 
tódos ' -e .. a tedas· pertencen, c~nha costrucióo moderna totál- -
contribuindo asín .a perdida . de -~ent~ in_axeitada_ 6 s~u entorno. 
ouxetos:,·' qóe costituen : unha Diste xeito · pódense · sinaLar 
valios.ísi-ma - móstra : do- noso i-nnunierabíe's casos. s_omellantes. 
pasado histórico· e artístico. Di ante distes feitos noxentos, 

N.:iste vran, · teñense- desfeito, e doutros que ~con~ezen arreo 
antre : outros, -=- o Castro ':de tanto na bisbarra de Me_lide 
Pedrouzos, que-· ·tiña unha ·- das coma no reSto d~_ GaUcia, _o 
entradas · - mais - - orixiaais da gru_po arque_olqxico 'Trisquele'' 
cultu-ra -castrexa~ e des-fíxo~é ·co dé ':: Melide 'quer _ fague_r u_n 
ouxeto ' dé faguer u~ha- boa fiñca chamamento á tod-o'povo galego 
no seu· lugar;, _mais; ó vrn e ·-0 en xeral, . e en . particular os 
cabo; 6 que· conqueriu . tel-o pro'pietarjos ; de . rr1Ó,im~ntos ar-
dono, - foj: ,(Jri pedregullo . . Algo q~eolóxioos e artísticos (ca~os, 
somellant-e '·ocurrí u ·c0 de San mámoas, etc.) , así cqmo _ as_ 
Salvador·" e, ., mai~-0 das--' Seíxas. . persoas e institucións que_ teñen 
Todos· os · detnais· ·rou ·a· maoria na 'sua ·man a · con5er"V<icióri e 
'delesestari en perigo de desfeita proteción .dos :nos0s [óoirQ~IJ!os, 
ameazados arreo poi-as escavado- asf -com_~~s persoas iótresaqáS- n9 
ras. , ._ mantemento e "re<!uperación do 

En canto as Mámoas a noso patrimonio arqueolóxiéo 
cantidade.- :;: de-las. desfeitas', .. o.,,·..,._J:iistórico ... e. .. -artístico,:--. prn .evitar
longq ~iste·s- ~posé in~umer~bel, mos tóa?l-0s continuos-ald:axe~ 

.·non-.: habenqq· 11_in:g~n, ·:_qlJe 0:9 :·>'. .-e ''« desf~1·tas;- ::·q.µe .,-... -se ~~fli-' a 
' p·~et~nd era evitar deica o ' mo- . cometer, sen q~e ni!!guén trate 
mento nin entidades oficlais de o evitar r 00 :-ti~so _p~'tr~mqpio 
(semp;e ctesinteíesad~s _poi-a arqueotó_xi~o-,_.:. l)·iS1:6ti~_&:-~- ·aftf'Sii-

-co nservaciÓn ~ Clo noso "' piJ~acro· ~' co. ~,::,," ·~- - ~-'" 

También es triste ver como 
hay personas que no son capaces 
de interpretar un contenido 
sencillo y fácil de comprender, 
tal es mi carta, creo. Se le deben 
busc'a'r' íos pies ar gato, 'o ·- ~1eñ . 
algo ,así que de dc;>n,de dic~ .digÓ,, 
dicen Diego. 

de histórico y arqueológico que recordaren; f}er ·a demanar ·"Intercambio de ideas. Ternos 
tiene el Museo ... " no es -con el informació sobre el vostre diñeiro pr'a ·poñelas na prácti-

e das que se este-ñan a 
montar. Escr'ibide." ~a María 
Luisa, .Xazr:ñ íns :~-7,. t>aixo-B. 
Sánti~g~ . . -:; ··:- ·~(~ _ 

Me . parece que en ningún . 
momento he criticado que los 
rótulos se encuentren e(1 galfego, 
si es falsa tal afirmación ruego · 
que ~~e me dem4estre ... Lo qt;;!_e· Sf 

· me ~- parec_e-~ -absur.do -~.' ~s_._..,.qúé: 

alguJ.íos se . 1-enG-U_entr~rj..solaff!~Ofe 
en este·.)d·iGma .. : 1.,.a Cuf't_~-l/á .... ~y - el -~ 
Patr.Liiílci,rii'9 ·;~rt ísti~o, re_firién96- _ 
me -:::~ --- ún rnag'ilíficü' programa" 
t'rar)$"m-frid.Ó--·~~- 'I a ci.av~, no sólo-__ 
no e:~ ~uest ro ,.,s,iho que ·paq_ipi_pa ~ 
en dna. c'omuriidad .< aº· c-uálquier~· 
niveJ ,: · / · - ' _.,_.,~,.-;:" ~. :· 

Te~go la ,. $Ósp·echa~ · ·y\ Ó,.pinó -
que ' .. J.naíiie .. tenyii ·:~nNno~ ) ii
re bati·1;i p-, _·qu;e _-·!óda ~; Cu!'tu r~~ ~es .. 
inferltfa ·--o: a1· menos, .la '"· ma_,vdr~-

. parte;::-El¡ .. _ ef i a. ·Si rf.iple meme> [ -a~-~-
evo l~cioriamos o - modificarnos. 
Cuand o .hablam~s , de . cultura 

"' Castrexa, ños referif00S a. la . 
cultura propia de unos pueblos 

ánimo de criticar a ,los miembros "periódicc;> galega seo.:,ta[l,a!':. _ .. . . ca. Encetamos u _ha. comun_a 
del mismo, ·que dicho s-ea de M' . agradat la revis~~ -: í _, agrícola, gande.ira,' artesanal· e.-
pas'o manifiestan un notable m'agradat l·a idea de'·'ebl.taborar-'\- cOmercial ·'e a creatividade _ 
interés pese a la situación actual amb- una empresa tan important non chega . . _Ana _Balsa, __ D. _
por la que pasa tal Centro. com · ho és. el treball ar pel ' Ramón de la Cruz·, 77 ~u arto -
Quiero hacer·"alusión. y C"riticár tó· , ~edrecament ~i;:fel pÓbte galle~, · i int. dcha. Madrid-1 ". · 
poGo potenciada que, se ,encuen--> in' agradat - perque .per aquestes-_ 
tra la arqueología, al menos en terras hi sofrim manca ·' d' * * * 
nuestra .provinci'a, Y al conside- informadó ' de · 1es ' 'distír:ites Estou á percura_ de catálogos 
rabie desinterés ~que exist~ .. por · nacions sotmeses - ¡;¡ .'.. l'imperi das -editor-iai-s -galegas e can-
parte de . las íx1stituciones de 'espanyÓJ i m' agradat per tindre cións dos nasos cantantes . 
apo\{~r . ~n calT)po básico que es · noticia impresa de que támbé a · modernos; · -~é -_ algué'n-. "pqde 
el estudio de la Historra: Galiza· algú nida al _go níes·que rfo ... áxudarme,~_escriblde a . Xosé_ 

También ·opino que . es lamen~ siga alló ge ~'per a o frenar ~noves .María _García, M . . Gabica-, 
table que ~e _un ~sunto que_ he -·· glori.es a · Espanya ... " · i m' 4-primeiro Bilbao 3. 
tocado y del que se pudiera agradat; a la fí, pe-rque -el poble 
levantar polémica a otros nivel~s, gallee té un mitja· de-comunica- . * * * 
dejando a un lado n_imiedad;es, se ció d' allá més ir.iteresant. - Busco información &ncol das 
quiera converti r en ca~i · un Sabe~, . que, a·cí · al _ País comunas esistentes en Galicia, 
concurso · de qefl~zai C.OS'é)_._c:j'e ·1a Valénciá; compteu v amb uri 

. t< -
- 1 

f' i 

Buscamos -te'rr~os efe-regad_íd-4 ~ 
·e· ·secano en calquer sitio do . 
Esta.do españ'ot, preferente-_._~ 
mente Catalunyá, ··centro e: 
Valen.cia. Ternos ,diñeiro e 
xente ·abando. Agradecemos 
todo tipo de inform·acióil·: 
precios, detalles, etc. Ofr.ecé
mosvos ,_tamén "as ,nasas 
esperiencias . Moi axiñá tare
mos unha comuna agrícola
gandeir_a. Escribe a Javier ;San 
Marcos, .11-baixo, Madrid 4. 
Teléfono 2349729, de 12 a 

' 2,45. 

cu al dis·ü(muého, al denominar-.-' campany disposat a ajudarvos. Ja . 
me "Sr.. Sonrisq_s", Y'que ~conste (' res més, perdone la nueva 
que no me molest;:i · y que si me extensió, i fins propte. 

SOLUCIOl\IS AO CRUCIGRAMA ANTERIOR 

hace gracia haciendom~ sqnrei'r.. Salut. 
o'r -todás form~·s,. y\ agradezco . l'a 
idea a .l a- eeitódal, ño -sería malo"· 

... _ ..... •( -: 

JOSEP LLUIS 
RAGA"1 GUANTEA 

1.~ ·cas. i.~ ~-ma ... 3.- Ri.beiro. 4.- Ti. Ria. la. 5_.- Morra. 
Souto. 6.-- Ou-. A t: As. 7 .L -Arotna. Aniña. 8.- Oi. Nas. Ro, 9.
Asexaba. 10.- Exala. 11.- Ora . 
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CONTEMPORAMEA 
E tarefa difícil sintetizar en poucas palabras a 

Historia da pintura galega no século XX, pero sirva este 
pequeno traballo cqmo fembranza, alomei:tos, de álgúns 
dos artistas que a constitúen, e da,s oüras coas que 
contribuiron. a engrandecer a cultura do noso país. 

Visto de forma xeral, o desenrolo da arte galega ~. 

apréciase como unha desordeada situación de feitos ' 
defícilmente resumibles nun proceso unitario. Teríamos 
que falar máis ben de rupturas que de evolución ' 
continuada e, precisamente, é a traveso destas rupturas ·¡ 
como sé poden sinalar as yes direccións da ar~e. que 
corresponde a tres períodos ~ronolóxicos. -

1) O primeiro córrespondería á pintura que se fai en 
Galicia ·nos anos iniciais do sécula, e que ·se: define. 
primordialmente nas duas primeíra·s décadas, aírida que • 
despois continúe. facéndose durante inda ben anos. 

2) O segundo período é corto en canto a -tempo pero 
int~nso no seu desenrolo. Nace da consciente vontade de: 
ruptura co anterior e do repl~ntexamerito das funcións e; 

dos medio.s artísticos que tivo lugar nos derradeiros ano s 
vinte. A guerra civil pón fin a esta breve etapa, quedando 
truncada en canto a laboura conxunta, pero non ·así na 
dos homes que a levaron a cabo e que van seguir 
trabal! ando, indeperiéfentemente, na sua· obra pictórica. ·. 

3) O terceiro período habería que inicialo despois 
dos anos cincuenta, tras dunha forzada penuria culturpl e 
artística, volvendo xurdir novos nemes e· novas 
·inquedanzas dentro e fora do país gal ego, falándonos 
con renovada esperanza do porvir da nasa arte. 

Desd e os primeiros anos do século, , rex ístrase en 
Gal ic ia un aumento da actividade pictórica que antes, só_. 
facendo algunhas escepcións, como a do grande pintor 
ro mántico Xenaro ' Pérez Villamil, apenas esistira. · 

Xurde nesta época un conxunto de pintores dos ,qu~ 
destaca a chamada "Xeración Doente", composta por 
homes como Parada Xustel, Xenaro Carrero, OviG!io 
Murgu ía, Vaamonde, etc-., mortos todos na mo.cedade e 
por tanto cunha corta laboura. l_sta, que comenz~ná 
sendo dun minucioso realismo con ribetes sociais .. 

· revelou 1xa-, nos primeiros anos do século, a bm ca d e 
efectos ambientais e ~ínicos dun impres~onismo que 
daquela se espallabá por toda Europa. 

Npustante, o artista máis representativo : de~ta 
- primeira etapa da pintura galega -e que cronolóxica-

mente coincide ca "Xeración o ·aente" ..:_ foi Fernando 
-Alvarez de Sotomayor, un grande pintor pGr seu -
·g_QIDini-Q-tfos medios técnicos, se ben, a sua maestría se 
volcou de máis no asunto pintado, nas ·representaci6ns · 

. temáticas que procuraban ser ·o máis seme!lanté posible 
á da realidade natural. ' 

As suas representaciós das . ésceas populáres galegas, 
1 sen 1 dúbida o millor de toda a sua producción, van ' 

' quedar como fitos dunha pintura '" que tería, nestes· 
momentos, outros moitos cultivadores, non só aquí, en~-: 
Galicia, seríón en case todas as zonas nas que prolifera 
unha pintUra adicada aos costumes e aos fotklorismos. 

Os artistas galegos que mfilitan nesta tendencia, como 
Máximo Ramos, Go.nzález del Blanco, Corredo·ira , 
Antonio Fernández, Juan Luis e outros, car;acteríz.ans 
polo seu coidado técnico, pola sua perfección dibux-ísti- ' 
ca -case todos teñen una boa factura- · pero abusaR da 
anécdota e do detalle, utilizando uns sistemas figurativos 
apoiados en presupustosJiterarios e emocionais. Cultivan 
nos seus cadros a temática costumista, o relato dos 
modos de vida .. rurais no que teñen de característico e 

1 
pintoresco e, en cas'os, estas esceas énchense dun seritido · 
ritual, revivindo nelas vellas lendas gaJaicas. 

O xénero paisax ístico terá en Francisco Llorens o 
seu principal representante. Discípuio de Sorolla , · 
Llorens incorpora as ensinanzas deste ás representacións 

' da natureza galega, aportando un rico cromatismo e un 
equilibrado 1 inguaxe plástico. · 

Pero a tendencia xeral do paixasi~mo gal ego , o ' 
¡ realizado por Abelenda, Avendaño, Bello Piñeiro,-1 meldo 

Corral, etc., abonda en visións plácidas dunha natu reza , 
na que se combina a esixencia· realista coa interpretación · 
poétrca de motivo. 

.:______ ---

Ma. LUISA SOBRINO ~ANZANARES 

°4 .,.· - ' -

· Case toda esta pintura dalos un enfoque' tópico e 
-pintoresco de Galicia, ·mói do -'gUsto da bu rgues ía 

-· comp.rador~, que imaxinaba o mundo do~ campo como 
- alg9 verdecente, malencó~nico 1 u agradable, pero ser:n pre 

cunha visión neoromántica, má-is dacordo co nac1 ona· 
lismb uto pico de pdncipios de1 século que ¿o verdad eirn ~ 
desenrojo poi ítico e sociql do -o.oso_ país. 

_ Frente · a ·esta sltuacióñ amósase, como óu tra 
alternátiva no panorama artístico gal ego a represe ntad a 
por Castelao .cos s~us dibuxos satíricos, · as viñet as d e 
periódico, oonsideradas dáquela como. un intranscen
qente xénero meno~, e q~e · con' el, do m~smo xeito que 
con outros grandes dibuxantes da talla de Daumier, 
Stelein, G~bralsson, Grosz, etc., adquiriu una transcen
dencia universaL 

A .obra de Castelao .recollida no. "al bum" "-Nos" e 
nos títulos ·xenéricos de "Cousas" e '·'-Causas da vida", 
inconcebible stn a sua militancia poi ítica e a sua 
ideoloxía galeguista, presen.ta :· a .traveso do humor 
socarrón _e con retranca·, como o do bó labrego, toda 

· unha serie de sftuacións ás que a miseria·, a incultura .e a 
marxinación levaran á pol;>lqc'ión galega..._ 

A sua capacldade de ''sintet-ísmo e de tipificación, a -
valoración da -espresividade da 1 ínea, característiGa- das 
suas imax~s, fan d_elas únicamente,· Linha so.licitación 
visual que se completa e enche de significado coa · lenda 
ou pé escrito . ." E si'ben dibuxo ~ lenda complerrléntanse ~ 
esix ense, é nesta última onde nos ·comunica o seu m·odo 
de sentir, ontje nos da' ·a clave du~ 9iscurso :que deixa ' 
entrev er case sempre un borrallo - de· a."frtargura , de 
9esimismq e fatalidade. 

A laboura de Casfelao, -e non só. os seus dibuxos . 
senón os seus escritos, confere;_Acias e charl.as :__ terá unh a 
impo rtante repercusión entre os pintores .da xerac ión 
S~guinte. Ü SeU amor á ·'Verdade, á realidade, por CrÚ e.: 
desacougante que tora, supoñ ía a contrapartida daquela 

1 ~ 

\ 

pintura que se estaba facendo no seu tempo, falseado ra 
_dunha realidade, en aras dunha arte que pretend ía 
esc.ribirse con maiúsculas. 

O seguint e paso da pintura galega sit(fase arr-edor do 
ano 30, cando un grupo de artistas inaugura coas suas 
obras un novo xeito de pintar coque romperon co 1:.>Stll o 
imperante . 

Eran estes: Carlos Maside, Arturo Souto , Colmeiro, 
Broa, Torres, que por aqueles tempos comenzaron a 

1
traball_ar sobre quedas :í iguras labregas, sobre mulleres de 
formas graves e redondeadas, sobras de coor, manifest an
do unha vqluntaria trosquedade no , seu tratamento, 

;CO!"TIO si en vez de manexar pinceles estivesen 
desbastando a pedra. 

E difícil encadrar estas imaxes pictóricas o 
escultóricas -como é o caso de Eiroa.- nunha corrente 

' concreta da arte contemporánea. E un estilo que ar raiza 
eo . xenu.inamente galaico, coas mesmas formas da 
escultura popular, pero ao tempo acepta as suxerencias 

1artísticas alleas no que teñen de adaptable _-á sua 
lc6nfiguración. Algo teñen do cubismo e do espresioni-s
mo, asimilados dese peculiar modo , a uns elementos 
·autóctonos, buscados polo que teñen de habitual no 
linguaxe figurativo do pobo: 

Toda a obra de Carlos Maside, o artista que se 
considera como o mestre deste novo movemento, vai 
encamiñada neste senso. Dende a sua faceta de 
9aricaturista do " El Pue_blo Gallego" , e des·pois de "La 
~Nueva España", o nos seus"'-grabados, e est ampas, deica a 
producción de oleos, a relac ión co pobo e con Ga lic ia 
ilmósase no plantexam_ento espl ícito das cuestió ns soc ia is 
das suas imaxBs gráficas, e na mesma postura estética 
adoptada nos seus óleos , t ratando de chegar máis alá de 
situac ións part iculares p ra descubri r a esencia fonda das 
causas. 

Coma el,-os outros artistas do grupo comprenderon o 
_valor da arte como elemento de recuperación da 
identidade dun póbo . Esta recuperación, que estivo 
aletargada tanto tempo, énchese agora de fonda 
significación que lle dá a situación histór ica galega dos 
anos da república. 

E, aínda que a sua p intura decorra cam iños tan 
dive rsos ...:...non só debido as diferentes pe rsonalidades, 
senón á diferencia cronolóxica , si t amén inclu imos no 
grupo a Laxeiro e Seoane- , á obra de todos e les: as 
panadeiras e as aldeanas de Colmeiro, os mariñe iros de 
Torres, as maternidades de Eiroa, os personaxes· 
históricos de Seoane ou os nenas e demos de Laxeiro, 
reponden a ese dexeso de reatopamento coas imaxes 
primitivas e co diálogo armonioso coa paisaxe, no senso 

-plástico das suas formas, do seu sentiniento cromático, 
da sua testura µétrea. · 

Tras da guerra civil e as suas consecuencias, a art~ 
galega inda tardaría ben tempo en recuperarse . Os 
artistas que -constitu iron a vangarda nos tempos da 
·República, dispersos na soidade o no esilio, acentuarían 
a individualidade da sua laboura. Con eles habería que 
citar, tamén, a outros que sin ter unha relación co grupo, 
~ertenceron á mesma época, como Xulia Mingui.llón, 
Fbu, Virxilio Blanco, etc. 

As novas xeracións .que despois do ano cincuenta 
recólleron aste papel de vangarda, ianse plantexar xa 
outras concepcións pictóricas dacordo cos nqvos tempos. 

. ' Alguns -destes artistas, c~ma Quesada, De Dios, 
. Virxil io, María Antonia Dans, González Pascual, Datas, 

"' Pérez Bellas, . etc ., traballan habitualme,nte na nosa te_rra, 
pero moitos deles COTTIO Castillo, Lago Rivera, Labra, 
María Victo-r ia de la Fuente, Alfonso Costa, etc., fan a 
sua pintura fora do paíS. Pode.ríase afirmar que tanto · 
nuns como neutros, predominan uns gustos e unhas 
p~éticas, -quitado María Antonia Dans e Virxili.o-, 
máis prósimos a esa complexid~de de ismos, movemen
tos e . tendencias de ' toda a arte . europea posterior a 
segu-nda guerra. A sua p intura poderíase facer o. mesmo 
en Ga!ic.ia que en calquera outro sitio do mundo, pero, a 
pesa res disto, -no fondo da sua sensibilidade vai impresa, 
dalg~n xeito, a impronta?º seu orixe galaico. 
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