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ABRACADABRANTE 

Todo aconteceu cando !1º . 
programa "Gal ícia de· noite" 
(COPE) da noite . do 26, se 
axuntaron Meil.án Gil (UCD), 
Rodri'guez Pardo (PSOE), Carro 
(CD), A~x·e1 Guerreiro (PCE), e 
R ivas (PG). En canto á forma, 
Carro e Meilán disertaron to.da a 
,nóite en esp·añol,Rodríguez Par
.do, "galleguista", após un 
~ducado "buenas noches" ini
cial, falou en galego, o fa. R ivas 
trócou o idioma tres veces no 
programa, e .Guerreiro foi o 
único ·que se mantivo · "vernácu
lo" todo o tempo. O contido, 

señor-es, non paga a p·ena nen de 
comehtário: O Sr. Carro "soy 
enormemente ·optimista"·, o Sr. 
Me ilán, "soy optimista con 
rese'rvas", e o s ·r. Guerreiro ''eu 
non son optimista nen:pesim ista, 
estou á espectativa". Doutra 
bandá, 6 Sr. Meilán "tenemos 
presente los techos de los 
Estatutos catá}án y vasco" ·e "la 
cuestión económica es funda
mental", o Sr. Rodr~uez Pardo 
"toda a culpq tena . ó partido do 
Goberno", e o Sr. Guerreiro 
':~eño medo que non nos dean 

máis que catro "ho ras para d~ci r 
si ou non ao Estatuto" e "o 
rebaixar o número de parlamen-

·tários galegas no Parlamento 
autonómico (de 60 a 80) qu:er 
consagra r o bipartid·isnio .eri. 
Galícia". O Sr. -Rodríguez Pardo 
atacou aos partidos que estabqn . 
desmovilizando -á únte en· 
Gallcia na cuestión estatutária, 

· poisque "cando despois vote·n o 
Estatuto (?· ), váilles ser m~ is 
diffcil a movilización". E no 
medio. do maremágnun, - o 
magnffico "solo" que constituiu ~ 
a interpretación do~:represen'.tan-
te do Partido . .-Ga.leguista; e·mpe
zou _ meténdose · cos . partido\.,. 
p·arlame,ntários, chegandb a afir
mar que sabia "de b!Jena tint/' · 
que, cunha disposición trar:isitó- . diversas '"en_ c .. ar.amut5ls" prévias, 
ria·, lle la.n . -;g.uitar· a .. Galíci.a . · 

, nun mome.nto, d is cut indo o ·dos 
ca.lisquer .'. capacidade lexislativa: _· :salÚios dos diputados,~ despcis 
Após a rntu:ncia negativa e as · · · . · 
· ·"do ·diputadó do Bloraue a'nunciar '.'p rotestas .· de gal.feguismo" d.e ..., 

· · -que 'renunciaba ao· seu en tanto 
UCD, CD-"- 8' PSOE, noutra. - - d.. -

1
. 

· · · .- , ·" . d . ;J no rf' se . mo 1f1cara a.· cactua 
intervenc1on, ·~-a pe~_a res : e•to_oo· ... 

1
. . 1 ·.,., · ,, 

1 
d. · d." . · _ 

· ·d. t · 
0 

- tot 
1 

.,. ex1s ac1on, ... -e _1puta o socia o q_u e 1 x en, . e m s ª' :: . _ . , . 1 
. confianza' nos, jJarlamentários do _ ... 1 1 ~t.a ~~l9do ·· acu_s? _a. ,ºs 
PSOE_ e ·_en moi,tos ···da . ÜCO'.!-,~· >~ct1r~gent~s . del · Bl?que .d$_ at'e~ 
adicandc» profusas e d~vazaradas . , d1~1ge_ntes de_I paro ,. y al ale d 
louva,nza:s-. aos Srs. : Oui·nt~s" 'e'.- - de ~ Ee,ne, _que es de~ ,~lo~ue, de _ 
Pardo Montero, e de.cindo qLJe o -. gast_ar mucho en taxis ___ . 
Pártido Galegu ista ·,ia, por s~pos- O Sr. Balado é ·conc~Ual do 
to yotar sí, e. apeiar- o Estatuto -- PSOE en Fene: Xa lles sonaba a 
con todfis .as . fór;?:as, q~e._, n,o. n_ · ridículo ... ~e así como . algo 
pen~ar'án. · i" · fr:~strado, ¿nonsi_?. 

S1GUEl'J A SER 
TODOS UNS 

polo Mais tarde, o . panorama 
c~a.texouse : ' O dipu'tado do. 

· Bloque pediu unha moción de· 
censura -para o socialista,- e. 

, "António Concheiro (pres.idente _ 
en funcións, UCD) _interr_umpiQ 
·repetidas -Vece_s .- a. Pintos, · que 

As · "féiráS" - ·políticas que acus·ó ··a su vez -ál P.reside-nte de· 
certas tendéncias están a montar . _ qu-e toJer~se 1-os i.ns~Íto~: perso~a-; __ 
palas diversas institucións .. do '· les - er:1 el_ ·Ple-n_c( cortando - ,a 
pai's adiante, chegaron xa ªs ·palabra ·· a- qule~ se defendla y no · 
Diputsicións. Seica >5ª n9 Di-~u.tá- " ·,.,.a quier~ insultaba ~ Balado insistió 

·, ción da C-oruña ten . habido en -que si Pintos no .... estaba en el · 
e nf rentamehtos.· ' UéD-BloqtJe - paro, : .rec~if1caba: y ·que, si 

· doutras , veces; de.sta volta, _ o estaba," -se ratificaba. Pintos 
;,' ataque ué:o-PSOÉ-·versus B'ldque contestó qüe estaba en el· paro 
· ," tÓ i causa sé.ria. S~gurido : -"l:I . - _ porque había .sido despedido de 

lde·al Gallego" do 28, .após' s;i_ en:ipresá, y García Seoane 

\ 

apoyó a Pintos-, lamentando le 
· actitud def diputado soc'ia.lista y 
sumándose a la petición ' de un 
voto de 'censura ºpara 'e l, sin qué 
Antenio Concheiro les ·hic iera 
caso'' .. 

E é que, cando o nemigo é 
·. gr~nde · e real, .o senado 
-"consenso" funciona. iVaia se 
tunci~~a! _._- · 

11\JXEMUIDADES 

O - amigo Ouiroga seica saiu 
"francamente . satisfech¿-" da 
entrevista que mantivo na tarde 
do día 30 eón Suáre.z, segundo 
se deduce de declaracións 
recollidas pola Axéncia EFE e 
publicadas en "E l .correo Ga'lle
go" do 61 . Aparte diso, Quiroga 
declara que a prim9vera segura· 

· mente seri'a boa época para o 
referéndum autonómico, e que 
un 60 por cen, por estaren os 
censos moi inflados, sería unha 

--boa participaci6n. E acaba 
manifestando que para reducir a 
abstención en Galícia habia que 
"hacer un· esfuerzo extraordina
rio de conciencia'Ción", e esto 
"para que los campesinos sobre 
todo conocieran lo que significa 
el· Estatuto, exfremb-ésle bastan
te descono'..cido todavf a". 

- llus t raci óns · FI Z VALC ARC EL 

.·SU e·scREBASE 
l 

L 

Ben fará óuiroga en que 
labregos e demais non se enteren 
de vez do que o Estatuto 
significa. Podia que daquela 
choráran pola abstención ... 

NOS TAMEN QUEREMOS 
XOGAR 

O Sr. alcalde da Póbo a do 
Caramiñal .colleu a causa en 
sério, e, con outros seis 
concellais que lle abondaron 
para se constituir en ma ioria 
"acordou" iniciar proc'eso crim i
nal -"contra . todo aquel que 
defo rme el nombre de nuestra 
villa", ou sexa contra todo o que 
á;· Póboa do Caramiñal non lle 
chame "La Puebla d~I Carami-

-ñal' ~ - -- - -

Ben, ternos que felicitar ao Sr . 
Durán Casais por ter sinceridade 
dabo!ldo como. para no!l agachar 
o seu furibundo españoleirismo. 
E aparte diso, comunicámoslle 
que vimos de ·transgredir o seu 
acordo municipal. A ver se nos 
denúncia e o pasamos ben un 
ato. 

PODE ·FACELO p·1R°fXl~DOSE · A ANOSA T~RRA 

·RUADA TROIA, 10-1° 

.Estado: Suscripción semestral, 800 Ptas. Suscripción anual, 
1.500 Ptas.- EUROPA: Anual, 1.900 Ptas. Semestral, 
1.000 Ptas.- AMERICA: Arxentina, Uruguay, México, 
etc. Anual,, 2.600 Ptas. Semestral, 1.325 Ptas.- U.S.A., 
·Puerto Rico: Anua·1! 2.350 Ptas. Semestral> 1.200 Ptas . . 

APARTADO -i°031 - SANTIAGO 

-OU CHAMANDO AO T-:-FQ-.. 981-58 ·26 13 Novo_ ~o. da conta no Banco Pastor de Santiago: 106 .. 735 
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POLITICA '"DEMOC:RAi-ICA DE .. IZQUIERDAS" .FRENTE O NACENTE _NACIONALISMO 
. G:ALEGO QUE AGROMA ·NA MOCEDADE ,_ .. 

IR 

:A ""P,LANCHA 2" OUE' REUNE A. V·ELLOS 
SAUDOSOS DO FRANCUISl\110 AINDA TENTA 
FACER SE COA Dt-RE~CION . .OESTE IMPOR- · 
TANTE CEl\ffRO DA EIV'IGRACION GALEGA 

. N~S V INDEI RA·s E LECCION.S. / .. 

A liorta está vertida entre 
a "Agrupación Galaica-Plan:-· 
cha I", ' que vincula a . 

· ,diferentes grupos prósimor, 
·ao PCE, PSOE, e a "Plancha 
2", grÚpello trasnoitado con 
resábios franquistas e cunha 
práctica e unha ·idea de
cu ltura galega asociada coa 
saudade, coa morriña, co 
lacón con . grelos, con 
homenaxes, reinas e misses 
"a la Americana". Por outra 
banda e dentro deste 
proceso histórico que está a 
acontecer en todas as ansi·as 
galegas, nace ~ tamén na 
mesma 1 rmandade Galega o 
grupo "NOVA GALIZA" 
(NOGAL Emigrantes.,e fil los · 
de emigrantes mozos nos 
que ferve un nacionalism._,Q e ' 
que lle esta creando pro'5íe- · 
mas á mesma Plancha 1. 

1 Mais de 100.000 galegas 
emigrad.os na Venézuela 
xiran no 60 por cento na 
vida - da . lrmandade, áli 

•buscan qu iza is inconsciente
mente a sua Pátria, ma is a 

. realidade é ben distinta nun 
país no que somente hai 
"democracia" para asoballar 
e explotar, democrácia para 
servir aos intereses dos 
gringos. . 

Emigrados galegas que ali 
son de nengu res; estraños á 
realidade Venezolana na 

· qi:ie son "mussus" (explota
dores extranxeiros, coloni
zadores) e o piar _cegos ao 
que está a acontecer na ·sua 
Nación, Galícia ... Mais via-

. mos aos fe itos. 

CAD RO BRAl'JCO . 

O Concello de Soutomaior 
. (Pontevedra) que se negou a 
j pagar a· cuota empresarial, e non . 
.l só, negouse tamén a que ó 
.; recauditdor usase das depen~én
·~ci!ls . municipais para recaudar ... 

Edita: Prcimocións Cu
1

lt~rais 
Galegas, S.A · 

·. Comisiórt de Fundadores: 
Acosta. Beiras, Xóaquín. 
Fontenla Rodríguez, Xosé Luis. 

' López Gómez, Fe~ipe Senén. 
Morales Quintana, Xosé Enriqµe. 

" Democracia a la america
na: mises, bingo, wiski ..• 

/ ~ · 
A d'irectiva da 1 rmandade · 

Galega de Caracas que sali-u· 
da planchat, democrática ... 
non cumple- cos patriotas 
galegas. 

UN "M·ES--BE·G.''·.LICl.Á" 
CON YENTOS 
NACIONALIS1-A~ 

Na irmandade Galega 'sempre 
se celebra o "Mes.de Galf cía" no 
que se fan unha série de acto·s do 
que lle cadra: culturais, deporti
~os, C:·eas ... O grupo NOGA· que 
'viña : act_úa'ndo e.ficazmente Cb!JlO 
colaboración ca Secretaria de 
Cµ ltura ·Xa no 1.5 de x .uño tiña 
estrutu rados os actos para o mes 

. · d~ · Xulfo, enfre os qye se 

atopaba un f9rüm pára partici
par cinco políticos. Tamén 

·· estrib i'llaron unh·a· fogueira na 
) ite · do San Xoan, era 
subvenciónada cpola lrmandade. 
Asi, convidouse a todos os· 
galegas. Oueimáda, sardiñada, 
viña qúe énga ioJou a moitos ... os -· 
mérito_s organizativos eran ·Para . 
NOGA o qüe _non l!e ·agradou aos 
''lideres" da PlariGha 1, que como 
pasa sempre teinia1·on todo ·até · 
trocarlfe o nome: '.'A 0Yeimada'i. 

·e dar.lle aires de que foraneles os 
organizado-res. ' 
. A Sécretariéf de 
diíixida por ·· V.ictor Garcr'a, 
in.xustamente, quérese facer cos 
méritos · de NOGA. .. as· ameazas 
de exp01sión, o· senso dictatorial 
comeza a se ver nalguns 
membros d irectiv.os. que adoeci~ 
dos P.ola sua falta organizativa 
non consinten · que~outros, con · 
mellor : sentído - e srso 11~ . 

.·.arramplen· a~ . ~iinpatias ·c1a . 
cQlectivrd.ade ... As eleccións es- -
tan á pór:'fá. 

PO LICIAS, FOTOS, 
EXPUl:SIONs,· AMEAZAS .... 
AMERtCA! · 

Dou¿ .policías 1.evan· a Ramón 
Mace iras cando poñ ia carteis qué~ 
·anunciaban a · fogue ira (? ). 
Levárono Secretaria de Discipli-' 
na da 1 rmandade ·como se fose 
un ase·sino, a-o .· meno"~ asf 

- enténdese denúo do · context0 

(PASA A PAX 4) 

O Corn:ello de Vigo que decin
dose ·disposto él "ignorar o que · 
fixera a Corporació!l anterior", 
esquenceuno· p~ra dar :unhá orde 
de embargo . contra o ~eñor 
Abelardo Alonso por utilización 

· de megafonia . nas -campañas do 
BNPG la que ·ven isto d~ buscar 
un chivo espiatóriO; ·Sr. Soto? 

Fotografía:/B~~is, · :· -. ·. Imprenta: "La Región, S.A.". Of.lset 
Xurxo "Fernández, Fernandó_ Bellas, C. Ouiroga, 1·1-15. Ourerise 

· Abe! de .Louxas. - . , Dep. Legal : C-963-1977 

Di~uxos: Xaq.u·fn MarJn, . . .Distribución: A"t~;~ña, Librerí~ _ 
Xülio Maside;-.Alfoi1s9·S.ucasas. LOl'J.. 'Real 24, t~if.~'·Z22206 . Santiago 
Xurxo Fern~dez, P. A. Estévez, e Lugo, .PRENSA NAC~ON~I-, Telf. 
Fiz Valcárcel Pepe Barro. · 583456 . _Pontevedra, L1brer.1a CAO, 

· ' - . Telf. 855374. Vigo, Distribuidora VI-
Redaccion e Admin.istracción :,. 
Troia 10-primeiro S~ntiago 
Redacción: 582681 
Adminístracción (de 10 a 14): 

. 582613. 

GUESA, Telf. 414570. Ferl'ol, Distri
buidora VELO, Telf. 357707. Ouren

. se, Vda. de Lisardo, Telf. 230218. 
Bilbao, Distribuidora Vasca, . Telf. 
4231933. Barcelona, F. ' Rafales Ar-
ta!, T~lf. 24~3658" . 



.llACIORAL 
-cou no B.N.P.G. Ao falar de 

_desta agrupación da em igr.ación colonización alguns directivos 
galega. retorcian o bico ... costalle ao 

NOGA comeza pois a sus emigrado colonizado verse no 
actividade de repulsa contra os espello. · 
feítos d.ignos. dunha liña autenti- · A Secretaria de Cultura quixo 
camente . fascista da plancha . · · facerse organizadora tamén deste 
''democrática". - A loita retira a acto que con sentido patriótico 
careta, NOGA comeza a sacar . querian facer os rnembros de 
pegatinas que aluden aos feitos. NOGA, por iso mesmo a· 
"XERME" voceiro -de NOGA dá devandita Secretaria engadiull.e · 
=as -noticias~ velai como a Ton i, o - ao acto · 0 ."G RlJP0 SEMENT~ 
ne.to de Vilar Ponte lévano á NOVA" que entonaría aJguhhas 
forza dous guardas por. orde do c~ncións galegas ... as( o dia, o 
Secretário de . Mantenimento. acto de revíndicación nacional is- . 
Non obstante "XERME" repár- ta, quedaría .pun festival folclóri-
tese clandestii'.íamente · nesta Ir- ·ca máis. As mesmas teimas que 
mandade na q

1

'ue, · a pesar de . .. . . 
se facian en Galt'cia ha1 uns anos. 

todo . os mesmos directivos dan NOGA, non consentiu tal e no 
chav~iro;, 1 ibros, rebistas do acto do D IA . DA ·PATRIA . 
P.CE lso está permitido. desplegáronse nos_ ares da emi-

0 DIA DA PATRIA GALE- gración cinco ba-ndeiras naciona-
GA achégase e na lrmandade . listas e una panca ~ta: "CONTR'A 
non se consigue organizar un DA POL.-ITICA COLONIAL BA-
,acto simbólico tan siquer. SES CONSTITUCIONAIS" ... E 
l'Jovamente l'JOGA cor:itacta cor{ as í . thamouse á p~licia · da 
Manuel DAPENA, nacionalista D.l.S.l.P., · dironse n-omes e 
profesor ~a Universidade '' An- documentac ión,· sacaronse fotos. 
dres BeJlo" de Caracas , A d'os organizadores do . acto ..• 
confe réncía, ainda que· · sen Todos se alpqrizan, · entanto 
afondar ' dabo,nd~, foi amena. . Victor ' Garci'a, nas taboas do 
Falou dos part idos galeguistas é ·· escenario presentab a para ler un 
da · su a formación, asi desembo- comun ica ~fo - en castelán ... Un 

VIGO ESTRAVIO._ o_u. 
.CHANCH.UL.L·O? 

A esperp . .de q1:1e u Alcalde s ' 
decida a incluir na Orde do di , 
dun futuro Ple.no a sua proposta 
de suba das Tasas Municipais , 
considerada por ampl i.os sectores 
como au'menfo escandaloso e 
abusivo, os Plenos se ,suceden 
abordándose temas pouco polé-

1 ' mic(i)s que son .aprobados sin ' 
rnaio res compl icacións. Asi pois, 
es no derradeiro apartado: Mo
cións e interpelacións, · onde o 
debate ' reoobra o interese e 
cla rif ica quen andan a sestear 
(qÚe son · vá rios) e quen se 
preocup¡m de Jevar á Corpora~ 
ción os problemas do vecindário. 
Precisamente o vicindário pre- · 
sent'e no salón o pasado l,uns 
parecia, esperar este último pún
to. Mo·itos deles, viñeran en 
M,anitestación (despo is. de cortar 
o tráfico . durante, unha hora) 
d,esde . a Rua Cantábr ia para 
es,ixi,r siemáforos e medidas, de 

. seg,~1 ridade'" outros, co mes,mo f ·in, 
o fixernn desd 1e a Avda.. de 
.Casifrrelos, e todos agardaban 
u1nhai moc1ión die· Conicel'la11 do 
B !oque na que sie solicitabari .as 
Q1arrantias,: ¡:nieci sas ·de seig¡urid ade 
para os peatóns desas duas n.ias. 

OUT.RO ESCANDALO 

Chegado ·o momento das mo-. 
ciól)s, ésta non aparece por 
njngures, afümando o ·alcalde 
descoñocer a sua existéncia. 1 

Berros de iChanchu ll o! foron 
reprimidos polo "compañeiro" 
Soto ca espulsión dun viciño da 
sala, . que foi ·inmediatamente 
seguida · polo . ábandono de todo 
o vi:cindári~: presente . . 

Posteriormente, xa rematado 
o Pleno, a AN-PG presentaba a 
A NOSA TERRA a copia da 
Moción sellada · no rexistro do 
concello o pasadq día 23 e 
.acusaba de manobra ..,antidemo
crática e antiP.opul a~ q_ ~eu 
presunto extravio . "D~ste xeito 
o Alcalde impedfu tocar e 
resolver ·estes problemas, sendo 
tamén curioso que o responsabel ' 
de Tráfico, o Sr. Nuñez do PCE 
nen siquer aparecese no Pleno". 
Asimesmo afirmou a AN-PG 

. que "ante esta burla ao ·vicind.á-

H U \ o ·13 \1 .:. t >! 1 E. -~ J ¡ l 1 

·rió continuar~n o~ corte.s· de 
. -tráfico nas duas ruas ·até que 

sexan resaltos definitivamente os- -
problemas pi antexados". 

ESTEHOUEI RA SI; 
. PARQUE ÍN.FAl'JTIL N,ON . 

Conocese ' xa a senté'ncia· con~ 
denatória do Presidente ·da Aso- . 
c1ad on de .Viciños de Coia pola · 
co'nstrucción dun Parque 1 nfantil 
nunha "esterqueira , privada". · 
Tres meses de arresto - maior 
20.000 ptas. de Mu Ita e dev~~.U
ción · da Parcela· "tal com'o 
estaba", era o so li c ita~:h po lo 

' hscal, ·e foi , ponto por po111!0, o 
ve·red ito do Xuez·. Senténcia xa 
recurrida .á Audiéncia Provinciiall 
de Pontevedra, que · · d 1ecld í1rá1 
ri~te polémico .pleito entabllado 
entre o propiei'tláriio, ex-allcalld1e' die 
Vigo e _Congresista de . CD llRLJ .. 
Portanet, . o Prnside1rrllie i!dia _#),~ die, 
VV. e o D ell,egado fil,01 MOPU. 

. Este ·ú l1 t iimc, :seJu1n1di:0 11\/iÍJl::iifiiios 
· ,a'f'eétadois', a 'Jil1.esat11es ·da suia 

rnspo11s.ab 1i l1iid1ade mo mern,a :e 1i:llla1s 
¡promesas, die ire:siB ll~~1,e:r •o ·1oonf!looto11 

lliimit1011JJ1se a 1i1nf,101rm1-a¡r 1e1n1 1e11om1t11íai 
idas: 1rr1eivfü111diic:acii1óns. do "V1li 1c:i rndlái1111io~ 
s:eooo 'º . p1riincí1pam1 1C1Uílpabie1 l1 d:a 
sitl!lJac~ó111 a1ctuat 

Entrase· 1~1Gr 1ltalfilt101 m1a SJ1eg1u1111dla 
1etapa1 x.udiiidiall d1e.$i111e, 10D1111fl im11 q111.1u~ _ 

a1i lf111da podé~ · darr mDiiita1s. '\M111 ltatS: 
diada ai de1dS.:iif.m d-01 v·1i1c:1indiá:r1i 10' de1 

manter o actua11 iL11so da Pan::::1elll a1 
en litixio. 

"O MElllOR 1PAIRA ...... '~"'. 

Ante unha.s 300 persóas, cell,e
brouse o ¡pasado _domiingo en 
Vigo, un mitin dio PCIE, PSOE e 
PTE "Polo mellor es;tat:uto para 
Galicia"., . 

Os .o radores, entre os que se 
contaba o ' diputado por Madrid · 
Simón Sanchez Mont~ro, ins istí- , 
ron .en que '·'non só apoiaban o 
proceso autonómico senon ta
mén un estatuto progresista que 
permita o máximo autogoberno 
dentro da Constitución". 
, Acusaron _ á UCD de realizar 

un estatuto de Segunda-catego
ría, reiterando ,a sua negativa a 
aceptar un estatuto recortado co 
que non estarían itjentificados. 

rapaz berra iEn G.a!ego!, a 
rapaza qu~ 'o le córt~s~ é.di que 
non sabe . gale-m> ... iPdis que -o· 
lea outro! , unha exmilitante do .· 
"Frap'' que estab,a ño escenario 
cos cantantes . de "Ser.nente 
Nova" dixo "Oúe· preferia habla r 

·en Castellano antes ·que hablar 
· mal· ef . galrego". Os do patio 

alpor·izanse: .. · ilso. non se faino 
noso dia.!. escoitabase dicer .. . 

Ao final Cánt..ase o Hino 
galega, érguen-$ p~ños e volta a 
policia ·a tirar fotos aos que os 
tiñari así. e. Víctor García apaga a 
ampl ifiq:1ción e non qe·ixa 

. rematar a un;apaz que tentaba 
dic~r-,tjue nún. bia asi os ga le·gos 
d~beramos estar xunguidos pola 
Pátria. A xente do pátio ·séguelle-_ 

- a . asubiar ao- Secretár!o . de 
Cultura da lrmandad.e. 
SE IS .EXPULSADOS ... 
Ol<EY .. .! 

Odia 6 de agosto chégall e un 

· comunicado a ·seis rapaces . 
dicen~oll~- qüe. eran expu_lsac;f~s , 
da .1-rmandade Galega. lsto :ier:i · 
fondas consecuéncias sociais e 
ps(quicas na colectividade galega 
de Venezuela. Así os sancióna-

. dos perden to~os . os dire·itos. 

Felipe Somoza antes de irse de 
vacacións. para Boiro deixou 
firmada's estas condenas, . certa-

' merité un -chisco doido tamén 
porque se 'aprobaron uns estatu
tos que cuartan a sucesión a 
directiva da lrmandade qu·e 
manexa anualmente mais de dez 
millóns de bolivares. ' 

Todo isto ven a demostrar que . 
a Directiva pretende impoñer o 
seu -criterio e castración a todos · 
os socios; máis ou meno·s . 
antigos, mesmo fundadores da· 
irmandade, xentes que tiveron 
que · responder ca . sua firma 

incluso · ·brpotecantlo . o seu 
. capital : posta : nó ·"brete· .vária-s. 
Veces, sen impo'rtarlles a emig~a
ció n, nen a irmandade galega 

· nen .tan s\quer os PFoblemas d~ 
Venezuela. " lso ._ si o qüe 
in~eresaba era facer da lrmanda
de uñ Centro Comercial no que 
cada secretaria sexa unha tenda 
subvencionada, ha que o secretá
. río é o dono e señor feudal. . 

-O atapar unha · irmandade ' 
.españoleira, enseña :do seu 
. desterro, sen aliciente. nengun 
máis que o bingo, a droga, cmha 
comida 1 enxebre ou o Wiski 

· . causa a dor de moitos que aind~ 
pagando a sua cuota non se 
achegan por ali, ou os que van' · 

. do idos, ou os que de ixaron de 1 

voltar. De seguir así a embaixada . 
de G_alt'cia en Caracas non é ner+ 
o menor ref lexo do acontecer 
que se esta a viver desde hai xa 
anos en Gali'cia. · 

'REQUIEM 
Con ·menos da mitad e dos convidados previstos, boa 

asisten~ia de público e un programa recortado tivo {ugar, 
o domingo 28 de octubre, o -homenaxe a Celso· _Emilio 
Fe1~reiro que organizaron. a UGT e as CC.00. Oradores, 

-poetás -na foto Cuñá Novás-, cantores, Xl.Jf)tábanse no' 
Pabellón do .Obradoiro para lembrar ao finado vate de 

Foto: F .BELLAS 

0 -DECRETO.- AMQSA AS "ENTRETELAS" 
10'S e,spe'.cialistas .do idioma, desprazados 

'Va í para sete ar:ios que se 
trnou ria Universídade composte-
11ama a :siubsección ·de-, Filoloxfa 
Galilego-portrugúesa; {depe_ndente 
da seeciíón de Jfilolnxía Hispáni
ca. A ¡pesares da sua insuficiéncia 
1e dout1ras iconsideracións que se 
afa.sil:arfanr do, meramente técni-
100 .• é a única posíbilidade que hai
neste p.aís. para · .que calisquer 
ciidadan .se especialice · dalgun 
xeito na su a lfngua .e llteratúra. 
:S.afron as duas primeiras andai
nas; ,e esit~ '_ano,_ de-z recén 

· dtulados da segunda atópanse, 
ca'll ca~qúeira 1 lcenciado, rio paro. 
P1ero. coa· pecul iar ,-e pe'ci.JI iarmen
~e aldraxante carácterísti·ca de· 

~ ,que 21 1licenciados en Filoloxi'a 
Nispánica recén recibiqos~ Agre· 
gad'os de Língua- e Literatura 
Españolas . veñen de recibir a 
adxudicación -.doutras tantas 
prazas de Língua . Galega en 
senllós 1 nstitutos da 'província da 
Coruña. 

iESA LEGALIDADE! 

A cuestión xa empez'ou hai 
tempo, cando na · Universidade · 
Labora l da Coruña, un licencia
do en Hispánicas que tiña u n 
expediente académico inferior a 
outros dous titulados en Galega;. 
portugués, acadou un pasto de 
Língua Galega, todo debido á 
non éx isténcia dun Baremo 
Oficial, regul_ado r do acceso aos 

pos tos de traballo do persoal 
cual ificac:to. Máis tarde, veu este 
caso. Após outros agregados se 
veren. desprazados fora de 
Gal ícia, os vinteún opositores 
aprobados con máis baixa 
calificación obtiñan praza de 
Língua Galega. 

Visto isto, titulados das duas 
_9ndair:ias, apo_iados polos estu-

·'dantes dos do.us cursos da 
subsección-elevaron unha. Carta á 
Comisión Mixta de co·ncesión de 
prazas, dependente da~ Xul)ta de 
Galícia,- co~ que tiv~ron unha 
entrevista na tarde do día 31. 
"Nela" -decrárarían.nos- o 

· único. que quitamos erara foi 
que a .Comisión Mixta- non sabía 
nen as -Competéncias que tiña, e · 
que, e'n calqueira caso as 
habil itacións para que esta xente 

· dea·, Galega sc;>n .perfectamente 
legais,' e que, xa que logo, poden 
facelo". Alunas e _ licenciados 
estive_ron' con·formes en apoñerlle 
a· responsabHidade · da cousa, 
,primeiro ao · Decr~to de Bili-n
güísmo, que n_o1;1 contempla. 
unha valoraC'ión da asignatura de_ 
Língua Galega máis _que a un 
nivel de asignatura "mada" ou 
folklórica; á poi ítica de despres-

. . tíx io social do -ensillo estatal, 
colocando profesionais non pre: 
parados ao trente dos -1 nstitutos · 
e ce_ntros púb.iicos, e a actuación_, 
de toda . a Adrninistrac.ión en , 
xeral e da Xünta ·de Gaíícia en 

particular, preocupada especial· 
mente en deixar na · rua á xente 
que, nesta e noútras especial ida~ 
des, manteña · unha postura 
coerente verbo do idioma, e dd , 
empurrar, como dixo t,extL;tal· 
mente algu n compoñeme · da 
Comisión Mixta, aos titulados.en 
galega ao ensino privado._ 

POSTURA PUBLICA DOS 
PROFESIONAIS • 

·¡ 
En -carta remesada a toqos ·OS · 

· meios de COIT)UJ1icación, figura a 
esixencia de varios pontos, end 
eles arbitrar as medidas lega is de 
cara á inclusión no ensino oficial 
dos especialistas en Língu~¡ 
Galega (eliminando Comisión~ 
·inúteis e habilitacións antipeda· 
góx icas), a convocafória ~:ude. 
oposidóns a cátedras de"'t ín~~ 
e 'Literatura G.alega, e a creac10~, 
da especialidade completa (_cinC(t)· 
anos) de Galego-P~rtugués . Nou· 
tro pÓnto ·da . carta; néga~e 
~al isquer carácter gremial ista que . 

· se lle pu idéra ver - ·a está 
movilización, ·e · declaran . os 
firmantes enxerfar a sua loita 
ros respectivos c'onxuntos: os 
1 icenciados na lo ita xeral p.or un 
posta de traballo digno, o~ 
estudantes por · un ensino nací~ 
nal, popular e científico, e todos 
dentro do marco da ·defensa do 
erisino e.statal e da n0rmalización 
do gg_!ego.. ' 
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Partindo da .premis:a de q~é O EN_S.IN9 T~N . OUE SE~· .. ~N,. . 
SERVICIO PUBLIOO, este deben~ cumprir duas co.Ad1c1ons 

. . fundamenta.is: · ·-. 
:_estar planificado polo. Estado de ,. acordo cqas"necesi-.. 
dades ·sóciais, o que non se contrapón ao pluralismo 
ideolóxico;: éomo queren facernos cr:er sector~s que 

. se converten agora en abandeirados da "libertad de . 
enseñan:Za" para me!!or defender OS seus pTÍViléxi·os. 

PrecisameQte só un 'er~sin·o laico e no que se · 
gar-antice a liberdade. de cátedra pode a·segurar o 
- . pluralrsmo na escala. 

·-Ser finandado; na ·sua totalidade polo Estado con 
.. cargo aos fondos públicos. 

lsto sig_n if icaria, na práctica, un en si no · gratuito~ · _ 
igual para todos en condicións infraestruturais, 

homologado e científico .. 
¿por que, ·entón, o i nterése evidente d_o ·Estado 

Español en désmanteiar a escala estatal? . _ · 

Desde o mesmo comezo de 
curso venense sucedendo es 
confl itas no sector do ensino 
est;:ital e a situación do mesmo é 
pouco menos que caótica. Se 
esta non se analiza en profun
didade corremos o risco efe 
converternos en colaborad o1 es 
daqueles que intentan leva r a 
E seo la Estatal ao de·sastre, pa1 á _ 

propiciar un sistema educativo 
selectivo, privatizado e, no caso 
de Gal ícia, tamén colonizador. 

A c"ri~ncia de que "o que vale . 
sem pre chega itforma parte da 
ide loxía da clase dominant e, 
sabiamente sementada. Pero o 
que pode ser certo a nivel . 
individual non o é á nivel 
colectivo e para decatarnos desta 
falácia non ternos máis que 
exami nar~ a título de exemplor · 
a}guns dadqs refer~dos ao ensino 
n · n_osa nación: 

En pre-escolar, de total · de 
postas escolares, o 53 po r 100 
son privados, situados nas cida
des e só asequibeis para os clases 
dun alto nivel económico. Nesta 
etapa o ensino non é obrigatório, 
pero todos sabemos que é 
dete rminante para o desenrolo 
do neno e o retra~o contraído 
pola falta de pre-escolar ·noné 
faci lmente superado. 

Bos alunos que empezan a sua 
escolaridade ·en centros estata is, 
fu ndamentalmente tillos das cla· 
ses populares, somente·· rematan 
o 30 por 100 aproximadamente; 
nos centros privados supera o 95 
por 100. 

No ensino superior o n. de 
alunas que rematan normalmen
te a ·carreira é ,do 42 por 100 e 
nas universidádes privadas do 
E:t~o é do 50 por · 100, 
chegando ao 60 no ·caso de 
Navarra. 

E evidente que estes resulta
dos son o reflexo da desigualda
de de m~ios; de ·estímulos, de 
oportunidades · reais que ha i 
entre as el ases popu'I ares e 'da · 
bu rgu_esia e non porque ,os fil.los 

d.os primeiros sexan infrac;Jota
dos. :f rátase, en def.in it iva, 
dunha selecitividade económica 
e soc ia l. 

38 MILLONS' PARA 
O ENSINO PRIVADO 

O que está a pasar ~ste ano co 
ens ino estatal ven a demostrar,-

nha vez mál\, non só o 
abandono en que ten ao mesmo 
senón ta mén cal é a poi ~tica do 
Estado Español neste campo ._ 

En pre-esco.lar as prazas q ue 
débian .entrar · en func ionamento 
este curso. están c0nxeladas. En 
EXB · houbo un ha redución de 
102, en Galícia. O n. dealunos . 
por aul.a, no Ensino Médio 
deberá estar por riba do.s 40. O 
profesorado ainda non está no- _· 
meado. Os mestres foron despra
zados. o transporte _a meados . 
de setembro non funcionaba. Os 
comedores ainda non comezaron 
en moitos casos. Ca'récese· de 
material e os edificios tampouco 
contan con servicios adecuados . 
para un ensi_no axeitado (non ha t 
laboratórios, nen ximnásios, nen 
talleres, nen salas de proxec
ción_..) O Ministerio non se fa i 
cargo do · mantenimento dos 
centros e parte do presuposto de 
material vai parar a arranxos, 
crista is, calefacción. 

Pero, como contrapartida, o 
Estado Español . . asigna 38 mil. 
millóns d-e ptas. ao ens íno 
privado. Estas medidas non son 

rñáis qde a apiicaciónpráctica do' 
Plan · Económico do Goberno: 

. ·"Como hai que red~cir ·o gasto 
público quítaselle ao. Ensino · 

- - Estatal 0..para segu(r man'tencfo . o 
Privad0. -
. O Sr. Otero Nóvás d( que i .~te 
se fai ·asi para que· a ·escota " 

' privada sexa gratuita ~ cad~ quen 
pO:ida esco ller o ' centro que vai·a 
meJlor cos seus gostos particula
res·. Pura demagoxia: 
· -A é~presa privada instal.a os 

seus centr9s onde lle son máis · 
rentábeis a 'nivel econó-mico o ú 
a nivel · idelóxico. 

--- A suposta gratuié:lade . (mes· 
mo nos cen,tros subvencionados 

- ao ·100 por 1 OQ ha1 que pagar 
" complementos' ) ati nxe só aos 
niveis ob rigatqrios. A pre-escolar 

- por tanto queda esc luida. Non 
. ex i.st en . centros -privados pa ra 
"tqd-os os gastos" xa qÚe some n
te poden . erguelos aqü.eles que. 
e~texan de acordo cos principios, 

-da Constituc ión. - . 

LIBERGADFDE i""Qi\iTROL . 
SOBRE PROFESORADO E 
AL UNOS 

' A liberdade · de elecci{m .é, 
pois, a liberdade duns pou<ros, os 
de sempre, -.que asi terán _un ~ 

ensino de cál-idade cºo_stead.o cos 
cartas dos traballa'dores. Trátase, 
xa que logo, de- encobrir uriT:ia 
realidade ben distinta~ a profe 

- ción . áos monopólios do en-~i .r1o, 
representados . principalmente 
pala l"gréxa "é os secto~res m.áis 
reacciom1ri0s -da s·pciedade, que 
se encarre.garán de face'r efoitivo · 
o. control · ideoloxlco --·sobre. o. 
profesorad'o e o · alu-nad~, -~ousá 

- que resulta moitó mái·s dificil -no , 
ensino estatal ainda que tarñén 
estamos asistindo .a multitude.-de 
manobras encam i'ñ.ad~.s a privati- . 
z~r os _ centros ~statais , e ·' a, . 
m·an-ipular ~· a, opinió'n: .. públic·a 
como está a "acorrer co ensino da 
r'e l ixión que segue aparecéndo 
nos horários oficiais- e qüe por 
meio de todo tipo de . coai;:cións 
se intenta man~er _en !odos ·os 
centros estatais, entanto . que, 
apoiándose na lexislación ªº 
efeito, (Decreto · ·de incorp_ora- . 
cien do Gal ego- ao · Ensino). se / 

poñen toda clasa. tje-trabas para 
- dar unhas horas de galeg() ·e xa 

non falernos de dar as clase·s no 
. _ndsó .idioma, que é o que 
re.almente com-pre se que.remos 
superar o conflito lif.lgÜístico 
que' e'starnos a . padecér, e q ue, 
X: Unto con OLJtras. causas, supÓ[l 
que o desenrolo cultural do QOSO · 

pobo, ~ nivel global, ·sexa.· infe
rior · ao_doutros_ pobos. · · 

:. Pero todo i'sto _encalxa perfe i· 
ta mente na f iloso"fia' da Co"osti
tución Española.e no explicitado 
no artige sobre o ensino. Por iso ·· 
ñon -· en~endemós que. agora a·s 
forzas ·poi ít¡c'as que a consenslia
·rón anden· a -laiarse perante a 
situación de deteriroro ·constante 
da Escola Estatal ~ dos pr-ivile
x ios que se He conceden a· 
Prh1ada. 

O " p'robJerrra . é sumamente · -
grave e só, na medida en que 

. todo o poeo ' g~leg9 tome con· 
ciénda da situación é se ·ópoña a 
}poi ítica privatizadora do 'Estado, 

. poderemos contar cun ~nsi.r:io 
·Pstatal m inim~-mente digno. · 

Co.nfor~e .. vai '.' avarízando ~ discusión- do Estat~lto 
.po r parte , da Mesa ' Constituci onaf do Congreso, faise 
máis evidente o f raude_ que representan as autón·úmias 
e_n xeral, e . a iJ"alega en particµlar. Non é que hoxe 

--· estexan . eri J\t'.fadrid .a fondir o_ que era-ünha.-grande 
aspiración do .nosp _póbo: e só a ·continuidade du·n . 
pro.ceso, e_ncetado c~a pre-autonomia e avalado :por 
moitos, sec.uaces qué agora, lai~ndóse, din.que non era 
isto,. non era isto .. ~P eto era. o qu~ está a ser, e non 
podi'a acontecer doutra maneira, porque o significado, 
a función ·das autoncimias, no flavo marco ':democrá
ti<:;o'' español, consiste en confundir ªº nacionalismo 
popul.ar,. para combatelo, non representando~ ne.ngun
ha c.esión . real de poder -para ·auto-gobernarnos. Aos 

.que: tanto -están · _a fal.ar · de que queren un estatuto 
deica o -teito constitúcional temb's de deóirlle-s que 9 
teito é baixo, ·que efectivarnente n·on ' hai nada máLs 

· constitucional que -o -estatuto que -están· a aprobar 
·para Gal ícia. Desde esta óptica, Íior.i se. po_den· facer 
máis que ·~esixencias demagóxi cas, para -embauc·ar 
m_ellor . á ·op inión pública. O chamado ·Estatúto dos 16 
era un perfecto exemplo desta maneira demagóx ica 
de facer poLítica: fa lar de todo sen ,concretar. 

Os q.ue se apur~n a dicer que 'o EstatUto.galego non chega 
1 ás cqtas do catalán e vasco· e, por iso, h-ai que refugalo, fa'rian 
ben ·en -concreta r ·cáles son as d iferéncias para ve rm9s se con 
elas c,hegaríamos a algunha_ parte no naso- país. 'E ignora r que 
as cotas . do catalán e vasco son tamén perfectarnent 
·consÚt:ucionais, polo que" non poden ser tampouco de b.otar.e1 
·falta . A própria prensa "r.exional" , disposta a crear unha 
átmósfera de tensión e emoción ante o Estatuto que non 
c·onsigue lograr, a pesares dos grandes t ítulares "dramáticos" 
que -lle está adicando, debe ra Informar cla~amente sob re cáles 
son os grandes tropezos, cáles son as diferéncias entre a 

. proposta e as. enmendas que se-lle fa·n, e o q ué di ao respecto o 
teX~Q catalán e vasco. Unica maneira de que o publico l.eitor 

.: comprobe, incluso na teoría, cáles son os lím.ites da 
autonorri i:i. 

. ó que si resulta r:n ái~ ridículo .que o .vaséo e catalán ai ~d a é 
a · maneira 'en que sesdesenvolvel!l todo o proceso, asi como o 

. comportamento servil e . colonial . dos seus defensdre5 da 
esquerda españolista 'e dó seud~nacionalismo. Primeiro, todos . 
a unha, defendendo -e apoiando unha manobra a'ntinacional e -
anti-.popular, da . ·maQ éro próprio Gobernó e da burguesía 
intermediá-ria -galega, abertament€ .. caciquil e subordinada á. 
española;. despq.i.~, creando · a . faiitasia dunha·. oposición. 
autonomista de esquerdas inexistente .na p·ráctica; finalmente, 
ameazando ·declafnatoriamente con non aRoiar o texto, 
claramente constitucional, do ·Fstat1:Jto. Agora, que ·poden 
quedar · totalmente · ao de5CL;Jberto,. porque acabou o seu 

. n~cesario p·apel -de corr:iparsas, e _ que o pobo non dá crédito 
n irgú rí ao botafumeiro autonómico, c!o que foron ·cómpl-ices 
cqnscehtes . .-

' ,. -
' As ún icas 0rganiZé!cións que · se opuxeron, ao ·seu deb ido 

tempo, á .atternativa auto_nó'mica, denuncrando o seú sentido e 
comiJaténdoa na: práctica, foron as· que forman o Bloque 

.. Nacional Populá:r Galeg0, que natu.ralr'nente e consecuentemen
te anunciaron xa hai . mÓito tempo que. vot~r ían non no . 
ref~reJ!dO 'argallado pol0 Goberno. ·Esta actitude é lóxica· · 
éontinuación, · ademáis, · da oposición contundente e sen 
arrib.igüedaaes ao t.exto da cÓnstituéión españo19. Porén resulta 
que hai forzas po"lítica:s ql)e avala~on o proceso "democ~ático" 

, español,-que ameazan 'tªn "non apoiar" o Estatuto. ou votar 
non. - As que falan de "non ·apoialo" .están só nunha escea . -
teatral para face_r máis verosímil a farsa. Os que din que van , 
votar non están demostrando que efectivamente a. única 
manei.ra de opoñerse as causas/ electoralmente . falando, é 
votando non, que a abstención; propugnada noutras ocasións 
non foi máis que unhp mane ira de . mostrar un ". moralista 
desacorde teórico e unha total coincidéncia no básico. Nultjma 

l ' -

instánc ia, esta . vez queren lexiti~arse ~orno ·op~sició'n . 
verdadeira ·e galega, xa que de autonorñism.6s se trata. Pero o 
Est atuto galegó non é máis que filio~ digno da sumisión 

.... coláboracionis.ta de ~odas as · siglas de Galíci¡:¡ unidas,. · agás o 
nacionalismo popular.· Igual que a constitución española foi o 

. produto lex ítimo de _todas as sigl;;i s españolas e . .seudomiciona-
·~ listas xuntas. Estam.os padecendo ay suas .secuelas. ' 



lresumes'I 
A VOLT AS ·ca 
ESTATUTO 

Escomenzóu a votarse o articulado 
do Estatuto de Gal ícia, en Madrid, 
quedaron aparcac;Jos diversos . tem~s e 
o PSOE corifesóuse pesimista sóbor 
dos resul~ados. 

D. PIO CABANILLAS 
"DIXIT" . 

/ 

Pr~guntad? _porguE! de;» Es~at~to de_. 
Gal ícia se Jala P.ouco, tanto. eo 
dal ícia · como en Madrid, o Sr. 
Cabanillas entre outras cousas intere
santes, dixo: "Los gallegos somos 
gente rriodesta, , por eso no destaca 

· tanto" e tamén: "como somos 
"humildes no hacemos tanto ruido": 
Sóbor da cuestión idiomática dixo: 
"Además de irKealista es uria barbari
dad la obligatoriedad de saber. el 
gallego", ainda que engadiu, "pero 
debemos proteger nuestro ·idioma ( ¿) 
ya que el castellano ha tenido ·más 
protección". Ben, modestos e humil
de~ (e calados) lectores, axudemos ao 
Sr. Cabanillas a "proteger nuestro 
idioma". Despois entonemos o '"Re: 
quiem" e adeus. · 
O POG E·d PSG AO 
MILLÓR VOTAN NON 

. AO ESTATUTO 
• lsó dixeron os seus persoeiros en 

. sendas dedaraciós, .si o Estatuto non . ... 
sale cor.no o Basca ou· o catalán 
voi;arán que r:ion. 

',os auE MANDAN 
Os de ·sempre, xá se sabe, pero 

dentro deles', na UCD en Gal ícia 
houbo e vai .haber eleccións aos 
Comités provinciais. Xa ·sabemos os 
ganadores nalguns sít ios: ,Na Coruña 
o Sr. "Meilán Gil, en Ourense os Sres. 
F.ranque ira ~ Cabanillas e en Ponteve
dra ' o Sr. ·sancho Rof. Emoción en 
Lugo onde si faciamos caso do que se 

0

falaba as· forzas "progresistas" do Sr. 
Rosón (manda c .. . ! ) enfréntabanse 
ás reaccionarias dos Sres . . Otero 
Novás e Novo Freire, ao millar 
ganaba o Sr .. Rosón. Como está o . 
patio, para que o Sr. Rosón sexa 
progres ista. 

·MOITOS PARECEN ' 

Os cen mil afiliados que ten 
CC .00. en Gal ícia, segunda dec lar¡:i

• · cíóns dos seus di rlxe.ntes . 

HOMENAXE A CELSO 
EMILIO FERREIRO ·' . . . 

Celebróuse a Homenaxe que ' en 
honor do poeta Celsa Emilio Ferreir9 
organizaron CC.00. e UGT no 
Pabellón do Obradoiro de Santiago. 
O ·acto que tuvo , unha grande 
conc urrencia contóu con inte rvenciós 
de poetas;_ cantantes, escritores, 
pintores, etc. 

AS OBRAS DO · 
DEPORTIVO 

A Permanente Municipal da Coru
ña acordóu por únanimidade, de'spois 
dalgunhas reticencias de UCD, e CD. 
ordenar o derribo dunhas obras 
~ ropiedade do . "Óeportivo", _ por 
valor de o itenta millóns de pesetas, 
por manifesta ilegalidade . · 
O PEDANEO DE 
FRANCELOS 

Parroquia do municipio de Ribada
via, e militante do PCE fo1 destituido 
polo alcalde de CD. Corno consecuennn :1oubo unha manifestación dds 
viciños de Francelos .'apoiada polo 
PCE e o PSOE (H), que ademais 
rle.nunciaron o incumplimento do 
Pacto que fixeron con .CD e polo cal 
ambos os dous partidos votaron a 
dita coalición dereitista para a alca l
día. 

MECANICA DO AUTOMOVIL 
MOLINO. 47 / VERDUN . 

HAHCELO!\JA 

ASISTENTES SOClAIS .. 
. . .. \.·:,..:' ' - ' 

Do servició ~"º 
1 

' .... :· __ ~~ .. ";, 

• 'r • • f • ' ""~ .l 

_f~anqu·ismo:· .~º~- _ 
servicio do país ,. 

·GOZA-R·· lJM O ·TRABALLO 
De cará, á p-repáracib~ de profesio

nais adicados ao trabálfo de Acción 
Social nos axuntamentos, a · As0cia
ción Galega · de Asistent~s Sociais; a 
traveso da. sua Vocalía. de Formación · · - · " · · 

. ·Permanente, ·organizou en Santiago O.· xdves dia 25 deste rri.es aparec.iari duas informac.ións, 
os pasados díasi27 'e 28 o 1-Seminário un ha en u La Voz." e outra en "El i'cteal", sóbor da 
sobre "Traballo 'Social e Administra- devolución de -·1:205: hectáreas de monte aos ViCiños 
ción .Local';, O · , acotit~cen:ien~i;>, ' ,,_ · , · 
aparte· do tra~llo - especíti~o que aH . ·~: dasan .'Mamedr~Fr.ei-x-0 e Deveso. (As..J?onte.sf. -
se -desenvolviu ·estaba concebido Explicitábase ·que -a rescisión do consórcio fara 
coma un fito mái5, cáse o primeiro no I 
noso país, de cara a superar a función . evado adianfe pol13 Cámara Agrária Local· a través 
"benéfica" que unha visión errada, e tlo ,seü presidente,.-ClemÉmte, Boo Mosquera. Polo 
agravada n.os pasados 40 anos, lle contrário; o Ax untam_ento ' aue fara o auténtico 
conferira a Asistencia Social e aos ' · · · 
~eus profesionais. promotor da devolta dos montes·, xunto cos dous. 

Patrocín io Lasheras e Elvira 'sindicatos labregos actuantes na-zona Comisións 
Cortajarena, pre'sidenta e vic'epresi - ' Labregas e USAC, os aue realmente fixeran as 
denta da· Federación Estatai ae _ x.estións para a. rescis .ión do consórcio, non 

Asistentes Sociais, levaron adiante a . 
.. dirección técni'ca, . e_. os · actos .., ·- .. ,r:eceberan notifi CqC_iÓf1 algu nha SÓbor da 

' desen~Ólaronse., segundo decrar.arian . : . resolución final do problema. -
membros . da Dire'ctiva, en base · 
maiormente a "conxugación da Ao dia seguinte o presidente da comisión informativa 
práctica real cos aspectos teóricos", e municipal de Acción .d.o -Meio· Rural, Victor Guerreiro, 

' así, aparte da discusión de varias primer -tenente de alcalde do concello e concellal . 
comunicacións ·sobre prob le mática · · 

" social e · traballo instituciona l, de do Bloque -enviaba .un.ha nota nos meios de ·información 
ªílortacións de experiéncias' de vá ri as · .. , onde aclaraba todo ·o proceso aue se segu iu 
pr.ofesionai? sobre o seu traba U.o en .. para consegü ir a devolta dos "montes. 
institucións administrativas . locais, -

·grupos de ·traba ll o : configuraro-n· A · h.istória .cjo c·on~qrciQ · . Por fin, a ~rincípios deste 
. Plenas de Acción que un .Departa-. . rmóntase. aos anos 56. Por entón ano, . 197.9, os viciños elixen 
", mento dedicado ao_ Traba!lo ·Sócia l hahia ·nOs ínonfes do ·ca·x·ado, u_ n.ha com' isión de seis persoas 
deber'ía levar adi.ante a corto , medio e ~ P'enas - da No_ite e· Tras -da -S~rra 
longo prazo. E esto referido a catro -
ámbitos representativos ·doutros tan- Linhas'· qufriée· mil ·· cabezas· de· 
tos _ "mundos"' .soeiais . preSéntes no ·gadó-Jari·ár e 5.00.0 v-acas .. .. Q_.bito 
noso pa(s: representando ªº mundo . de 'oufono dese niesmo· ·ano o -

· . r~ral, escolleu.se a com~rca. do.Oeza; a .. Aitíntame'nto ._ e_ -o . p·atrinióriio 
c1dade de Ou rense representando .ao . '7', _ .: • , _ ~ , _ ~- , . • 

urbal")o, o co'ncello de",Qfeifos ' comó ·~· Forest al · forman o Cgnsorc10. 
característico d'µn mundo de transi- Dous an'os mái's tarde cométáse a 
ción ei:itre ;os dous anter.iores, . e .o -- repob.oacióA forestal . coa conse: 
Barrio compostelano do Cas~iñ .eiriñe, gúirÍte retir.ada do gado dos 
plantexando un traballo social nunha · · . 
comuni.dade de 0ase. · Viciños. 

avalada hoxe en dia -por 176 
·firmas. 'Dita com.i?ión reúnese o 
25 de x~aneiro co-' 'xéfe rexiónal'< 
de leona, Sr. Escola, qí:.ien"' lles 
comunicou que tiña plenos · 
poderes de Madrid, para negociar
a devolución dos montes aos 
·viciños e que tamén a tiña o 

carta· elltreabetta-· -
•• ;.}¡ O qu~ sOspeitobomos; posou 
'<.~t 

Querida Directora: . 
De casu~tidade 1 in ·na prensa 

. unha notícia que me deixou 
abrai·ado, ater'rorizado, apam
panado, pois· é a demostra- . 
ción do que eu suspt!itaba que 
pod ia ser o chamado "decreto 
de bilingüismo". 

Petiso que lembrarás cando 
o Sr: Otero Nomás, ministro 
deso que lle chaman Educa
ción, . lle fixo cerimoniosa 
entrega da pi-ancha ·do decreto 
que · serviu" pra imprentalo no 
BOE, á Casa Museo de 
Rosalia. Foi un bon pretesto 
dáquela pra · que ilustres 

- persqeiros . coma o señor 
ministro e QUtros se luciran 
botando bilingües .discursos e 
flores ' académicas · uns ós 
outros polo televexo rexional.' 
Eu vino~, e· estaba mesmo o 
hoxe .alcalde de .Lugo, hnque 
non dicia nada, ao carón do 
seu patrón. O representante 
local falou en galego, e o 
ministro en español, e precisa
mente desfaclanse a louban
zas dese feito, que ao pan~er 

·deles ._ era moi positivo e 
democrát ico, e que porén . a · 
min semellouse unha antroi-
dada. · 

Mais ao gr~n: a no~ícia é 
que,.nalgun lugar da provirÍcia
de Pontevedra, e a iniciativa· 
da UCD como non podía ser · 
menos, vqnlle ·meter cana a 
u ns cantos profesores ·Que 

. cometeron o incalificable 

· . crime; o desmesurado delito, 
\o tremendo pecado de ensina· 
í ren matemátjcas en ,galegó sen 

contaren coa aprobación da- . 
queles que están pra es.o . 
Seica es.tes- pecadentos profe
sores non tiñan en conta o' 
1'decreto" e estaban actuando 
contra el, cometendo algunha 
terribJe violac,ión da c,,onstitu
ción, da legalidade vixente e 
todas es.as h istorias.4 

Ou seña, queric:Ja Directora, 
que pra exercér un direito , 
Goma o de empregar o 
próp rio idioma no ensino, ha-i 
que se .axustar ó que diga o 

· s.eñor Otero Nomás, e onde · · 
non, os ·seus acólitos pro.vin- ' 
ciás toman cartas no asunto · 
pra salvagardaren ·o direito 
-máis inalienable seica- dos 
alumnos a ·'seren ·debidamente 
colonizados. 

Eu xa pensaba - que todo · 
está do decreto, de bilingüis
mo era únha coña filipina, . 
como ·din agora, que en 
rea 1 id ad e ia servir pra todo o 
contrário do_ que dician 
alguns. Agora a prác_tica xa o 

.demostrou, e sábeno ben os 
profesores demócratas e gale
gas que nalgun sitio de 
Pontevedr:a están ensinando 
matem.áticas no nosó idioma 
nacional. 

A todo esto, seria conve
niente que a UCD esplicara · 
publ icamente -se pode- o 
que entende por democ~ia. 
Pois ademáis desto, os suce-

. dos da elección do comité 
provincia.! de Lugo -con 
lipotimias incluídas- dan a 
entender que, deixando apar-

. te a unión que poidan ter ou 
non, que ·no "fundamental" si 
a teñen,· cada ·vez están más 
descentrados e dia a dia con 
meno.s democ;:rácia. 

Tamén, a poder ser, co-nviña 
que quitaran un - ma nu a'I 
·dicindff cantas ·~nstáncips tén 
que . encher un profesor 
galega, e onde ten que , 
presenta las, . pra poder dar 
clas·es en ga lego. Xa s.al3es que 
aqui ' o natural é dalas en 
español, e faoelo no nosq -

-idio ma representa u nha ab:e
. rración tan grande que polo 

menos hai que pedir permiso 
. éf Madrid. 

DARIO XOHAN CABANA . 

funcionário 'do ·1,RA ( 1 nstituto de 
Reforma Agraria) e o secretário' . 
da Cámara Agrária de As Pontes. · 
~ouco despois · levouse a cabo· a , 
negociación e-n base as contas 
que presentara leona e posíbeis °' 
descoñtos, que viñan a supoñe r a. 
cifra . de viñtecinco millóns de 
pesetas, feitas deducindo os 
gaslos aplicados en cada hectárea 
de repoboación para cada un dos 
consórcios. Estiveron presentes 
un membro da Comisión de 
afectados, o abogado de 1 cona, 
un abogado do Estado o 
delegado provincial de. agric~ltu-
ra e o sr. Escala. A petición 'de 
representantes do S LG (CC. LL.) 

~ e por meio da comisión de 
Acción no Meio Rural, o 
axuntamento ' solicita ante leona 
a . rescisión do Consórcio . Nun 
pleno celebrado nas Poñtes· 
fixouse a indemnización a leona 
nu nha cantidade non superior a 
catro millóns de pe.setas. A 
Corporación enviou unha carta a 
leona solicitando a rescisión do 
Consórcio. 

FOGUETES lPARA 
CELEBRAR UN 
MIRADOR? 

' Non óbstante é a Camara 
Agrária · Local de As Porites, a G 

través - do seu presidente, Cele
mente Boo Mosquera, tenente de 
alcalde de UCD -e. o grupo de 
colonización "Monte Caxado" 
os que pretenden protagonizar as 
xentións de devolución do 
Consórdo. Polo contrário, o dia 

·en que o sr. Clemente se foi 
botar foguetes para . celebrar a 
rescisión, a Corporación non tiña 
coñ ecimento da resolución final 
adoptada por leona. lsto fai 
supoñer unha chea de cousas, a 
do que todos talan unha vez 
máis, é do afán de personalismo 
e protagonismo por parte de 
entidaades ou institucións mane-

. xadas por UCD. Por outra 
banda, outro concel lal de UCD, 
o sr. Formoso pedeu á Corpora -; 
ción unha subvención para a: 
construcción dun curro e' un 
mirador · turístico no Cax ado, 
nun lugar comunal. Respostando 
a esta petición, o conce!ial d9 
~loque, Víctor Guerreiro, ale· 
gou,· para non concede r a 
s1..4.bvención, que tiña que darse 
prior.id.ade a outras cuestións 
máis importantes de cara ao 
próprio cancel lo como o comezo . 

- das obras para un Po i ideportivo 
e que ademáis haberia que mirar 
0 censo de gado e .as parróquias 
afectadas pola construcción de 
mirador. A isto respostoulle o sr.

1 

Formoso que "tamén no curro 
s~ poderia ·montar w1ha espécie · 
de hipqdr.omo e ir aló a montar a 
cabalo". 

Como a c·~rporación non deu 
a subvención, a UCD , po r meio. 
dQ grupo de . colonización "Mon
te Caxado" sacou unha lotería 
para recaudar fondos para a· 
construcción do mirador e rnáis 

-do curro. O de menos é o de "ir 
montar a cabalo". O outro xa se 
ve moi claro e sen que sexa 
preciso. nengun mirad F -.. . 
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Para comenzar lpoderianos 
relatar a sua biografia deporti-
va? 

O curioso é que •desde neno xa 
me gostou o deporte, pero .Para .. 
practi~IQ, ainda que no colex io 
xogaba a ca$e todas as modalida
des. Pero desde un princípio, ao 

-que me adiquei - foí á dirección. 
Tanto ; nos -Salesiano's como na 
Ac~démia Galicia, máis tarde, 
éhegue i a ser delegado de 
deportes. Aos catorce anos xa 
era o encargado de deportes. 
Sempre se me deu por estar no¿ 
pastos directivos, pero no 
baloncesto foi onde comecei 
dunha maneira directa nos 
cargos de dirección, logrando 
que o Bosco fose o primeiro· 
equ ipo de Baloncesto galego que 
estivo na ptimera división. Logo 

· na directiva do Deportivo, e 
candó menos o pensaba escollé
ronme presidente. 

lQue condicións tan falta 
para . ser presidente dun equipo 
de fútbol? . Cartos, dedicación, 
coñeci mentos ... 

Hai que ter dedicación, moita 
fo rza dé vontade e eu creo que 
tamén hai que ter u nha solvéncia 
económica. 

Vostede ¿por que qu ixo ser 
presidente? 

Sinceramente eu non quixen 
ser presidente, nunca pensei en 
ser presidente. Como a situación 
do Deportivo era moi má 
elex í ron me nu nha x u Rta onde 
precisamente falte i por ter que 
facer uns trabailos particulares. 
Eu nunca o pensara. 

¿En que compensa o ser 
directivos 9u presidentes, xa que 
din que perden cartos e de 
atender aos seus negócios? 

Non compensa en nada (un 
momento .grande de siléncio) 
unicamente en saber que estás 
traballando nunha faceta da · 
sociedade. Cando veñen os 
triunfos do · equipo tes un has 
alegrias grandes, pero en realida
de as compensacións son m(ni- .,. 
mas. 

·¿cal é a situació.ñ económica · 
mal do Deporti.vo hoxe? Xa 
sabe que se tala moito c:!a sua 
situación ruinosa. · 
. A situación do Deportivo é un 

f1del · reflexo da dos de.maís 
eq~ ipos espanoe is. Os équ ipos de . 
Primeira divis ión notan menos. -.a 

. r, rise. xa que teñen u nh'as grandes 
taqu1ll ás durante a · temporada. 
Pe ro os de segunda e terce ira 
e_stamos nu nha situación ' ang~ s
t iosa, alcanzando déficis que 
nunca na vida se soñaron. A 
federac ión tomou unha série ·de
rnedidas que lle cai;a n· mal ao-s 

' af.ic.,ionados, pero que ao. longo 
ria .-a os seu s frohos. 

' . 

. ·, 

· Estes_días é notícia _D. Antonio Alvarez Rt>{jrígue~, construtor,.ga_deiro-e presid_ente 
9o Real Club Deport1v.o ,de La -Coruña. · Case tod9s os meios de comunicación He· votan 

a culpa .da má situación económica do club e da rifa que está a levar co concelfo da 
. _ . · · · pola Cidade Deportiva da Torre. · · . · 
Denae o setenta e tres q~e col l~u e destiñ.o docl.ub_ o endeúdamento foi progresivo·, corno 

, . tame~ o fo1, certamente, o medre do património. 
Ant<?rno Alvarez_ ~en as idea~, as suasí claras, sabe-o qqe quere-, ainda que moitas veces 

non que1ra.descobm algunha caLta. · Anosa-conversa. con el foi ésta . . .. 
', • • - • ' ' r ,.. .· ,. • 

.. ~~sempre-·-se ~~;-~deu P~' :estar-no~-· postos directivos"~ . 
• ·~ ' • .. : .. :. ' . ,· '.: . :,, _j . . ).. . . ' . ...... ;. . . 

\ . 
) -

' -
. ~~tª ñ · Jeita"s .'par~ ·"".lógff .constroi r'. 
-. pu.tras . ..i.déAticas.-_ N.on caído .que 
. fagan eso, "seria •tirar os cartos e 

·,~os qon.trib_uintes ·protestarian . . 
-Ó" probl~~a .da Cidade Depor- . 

:ti\!a, . l11ensa que po~e ser un ha 
h ;&amp~ña_ política", - ot.Í . uriha 
-~~ campaña' contra vostede? 
,_ · ' ·.En __ . ef~íto, .:arique ·eu de 

polüica non ente.ndo, penso que 
·. se antes ,non aceptaban as nasas 

propc_:>s1c1ons · e agora están 
disp.ostos polo··menos a estudia-

Fálase da ~desaparición dalguns 
clubs, concretamente do Depor
tivo, .vostede, como p-residente 
¿ere que isto ten visos de 
realidade? 

Ainda que a situación do 
deportivo é moi má e arrastra un 
considerábel déficit o certo é 
que tamén ten un património 
moi grande que é a Cidade 
Deportiva, entón pois ... Penso 
que non somente o Deportivo 
senon nengun c1ub vai desapare
cer, ·xa que pala actual crise 
levan pech.ado moitas empresas e 
que eu sepa ainda non pechou. 
nengun c.lub, mellar ou pior pero 
sempre tomos aguantando. O de 
converter aos clubs en socieda
des · anonimas fo1 · un tema 
trat ado nioitas veces a nivel 
fede rativo, pero eu son contrário 

' a esta fórmula por moitas razó ns 
pero a fundamental porque 
te r iamos uns gravámenes de 
facenda b rutais . 

A nivel de Gal(cia tense ao 
Celta como · máis galego que o 
Deportivo. lCre.-que e certo isto, 
a que se pode deber? 
- Creo que en Galícia o que si 
está claro é que o que n'on é do . 
Celta é do Deportivo e o que é 
dun non pode ser .tam~n do 
outro. Ñon valen terminas 
médios ou se e dun bando ou se 
é do outro. De ser uns niáis 
galegos que outros eu non creo 
qu~ sexa verdade, os dous son 
dóus . equipos galegas por exce
léncia. O que pasa é que os 
forofos do ·Celta exterio riz an 
mais as protestas . ou a " 1edícia 
que os socios do Deportivo. A' 
verdade é que os SEt9.\J~idores d o 

. Oeporúv·o son moi f~i~s ·e esta .e. 
a principal difer.éncia qu.e hai 
entre o celt i mo e o deportiv is
mo. o que non creo é que isto 
sexa debido Gamo afirman a qu e 
o Celta é· un club máis popular 

· que o Deportivo xa q·ue nos dou.s 
clubs hai sócios traballadores e 
persoas acomodadas. 

lA qué ere s·e debe ·a actual 
·situació·n do fútbol gal ego, xa 
que se ·pode dicer que po_ucas 
veces estivo tan mal? 

Non creo que esto . sexa 
verdade,_ durante a h istória · 
atravesou · épocas que · eu cr~o 
foron piares. Do que si non cabe 
duda é de que o fútbol galega 
está nun momerito de cámbio, 

··estáse renovando e isto vai dar 
froito non cando pasen dou . nen 
tres ·anos, senon dez ou doce. A s 
directivas estamos vo ltado todas 

·a cante ira. 

lCre que no fútbol galega hai 
unha conciéncia nacionalista 
como pasa no fútbol vasco ou · 
catalán? . 

Os galegas somos os primeiros 
de España en canto de copiar do 
fútbol basco a sua organización. 
O ·que si é enemigo total en que 

:·a ·pofítica e o fútbol se misturen . . ' 
. Baixo nengun coriceito o fútbol 
ten que misturarse coa política. 
Non GOmparto a opinión dos que 
din que o deporte está politiza-

.do. · Estao cada .vez menos. O 
deporte ten que servir de lazo de 
unión entre as nacións. 

O presidente o Bilbao, Real 
Sociedad e Barcelona, por 
exemplo, están na liña basquista 
e catalanista. l E·n que liña está 
vostede? 

Eu _tamén nori cabe nengunhFi 
dúbida .e Jque tamén estou na 
galegu ista. Galío_ia 'por- encima de 
todo. Non estou alineado a 
nengún partrdo político, xa que . 
non entf;!ndo de po.l'ítica, nen 
sinpatizo con nengun. Non creo 
que case 'todos os presidentes 
españois estexan na UCD. 

lCales foron as relacións ·do 
Deportivo-· cos coñ'Cello.s anterio: 
res? lcomo están coa actual · 
corporaCión? . 

Non sei por_ que p_ero ·case 
toqos os ·conceltos ~eñen unha 
certa aversión aos .equipos 
representativos da .cidade. Har 
tamén unha certa desconfianza 
por isto, dos eqt.fipos· frente' ao 

. toncello. $empre pensei que coa 
actual corporación as col.isas ian· 
mellorar, con esta esperanza 
estivemos durante meses, pero as 
cou.sas en vez de mellorar 
empioraro rY, irnos· ver · desde · 
agora . . 

lCal é a actual situación da 
Cidade Deportiva? 

Ve_nme de chegar hai -média · 
hora o comunicado do concelü 
~onde . me · comunica que ternos 
que derribala. Ternmos · que . 
reunirnos a xunta d iréctiva para 
ver que _decisión tomamos. 
Véñolle propoñendq ao concello 
d~sde hai dous ou tres anos que 
busquemos unha solución entre 
ambas partes para que pudese ser . 
de uso completamente público. 
Agora. son eles os que veñen 
oferecendo o mesmo que viña 
oferecendo e4. A ve·r se · cando 
no s sentemos a mesa _para 
d iscutilo din ·O mesmo. Seria 
unh a verdadeira barbaridade que 
nos fi xesen tirar as obras que . 

~ . las, algo .debe de haber. Contra 
.miña ,eso si que: está compraba- · 
do~ -só fai falla ollar a prens.a 
distes . días, hai ··xente á ·que ·11e 
disgosto, nen sei por qué, ' se · 
cadra porque teño alguns ca~tos. 

lPensa .que se nos momentos" 
. en _que He .pediron os cartos para 
legal izar as obras os pu ider·an 
facer efectivos o· 'problema 

.·quedaría xa resolto daqueles? 
Estamos falahdo de ·suposi

cións, pero penso que . si, que se 
os deramos entre.gado, hoxe 
€starian completamente legaliza
das as obras. O Axuntamento 
concedian.os a subv'ención anual 
para pagar esto, como consta nos· 
papeis. Lago negarianse a estu
dar o proxecto os arquitectos, 

· anque vifíeran -~comigo ver _ as 
obras varias veces e me fixeran 
r_ebaixar o . campo · en dous 
métros. Din que as obras · eran 
clandestinas cando todo Galicia 
as ~oñecia. Puderon paralizalas 
ao principio, pero todos estaba
mos dacordo con. que as· obra's 
eran imprescindibeis. Reciben. 
moitas chamadas de xente de 
aquí e de · fara animándome a 
seguir. 

·_A xente, -algunha, di que , 
.vostede fíxo a cidade deportiva
por- lucro ·personal, que todo · e 
un negocio, xá que taméri é o 
presidente de "Urbascons", em
presa construtora. · ¿Qué pode 
contestar? 

Eu .que quer que lle diga, levo 
ga.stado oitenta millóns e recibi
do vintecatro. Fixen esa socieda
de constructora como única 
forma de seguir as obras,- xa que 
ningunha empresa se qu ixo faGer 
cargo _de.las. Quixemos facela por 
administración, pero non. podía 
~er xa que .non nos concediar:i a -
s'ubvención. Por eso fixemos 
"Urbascons". Con quen a iba 
facer? Coa xente que me rodea, 
naide se iba ·embarcar .no asuntó . 
As i fex.emos a empresa e leva 

. ~sto· por administració'n, quen o 
levé:! é o club realmente. Eu o 

· qw! perdo son cartas. 
Que lle pediría niste momento 

á afición deportivista? 
~ada, que xa· abando están a 

sofrir. 
ALFONSO EYRE 



se O$ ~ u ros en, 
FABRICANTES DE .TABOLEIROS AGLOMERADOS: 

·"NON NEGOCIAMOS SEN A PRESENCIA DA ING'·'. 

Despois dunha' longa e insípida reunión en ·Madrid 
nos loca is de CCOO, o 24 ·de Outono, os delegados 

de Comités .e ~xecutivas de CCOO e WGT xunt~banse 
ás 17 horas coa patronal do sector de Aglomerados 

para-tratar, en teoria, sobre a situa~ion .deste ' 
e as pbsíbeis reguladóns. Na práctica CCOO 
e UGTfovaban baixo o brazo .a próposta dun 

Convénio Marco para ·as Empresas Fabricantes de 
Taboleiros Aglomerados. Endeben, nen un nen outro . 

tema chegaron-a tratarse porque, ain~fa que pareza 
mentira, a patronal. invalidou a representacion social. 

A patronal entendia que sen a preséncia da 1 NG, 
con 17, dos un-pouco má is de 150 delegados do sector 

en Gal ícia, non tiñan validez operativa nengunha 
aq'uelas reunións, xa que nada aseguraba que un 
acordo.er;ltre as partes ·puidese ser cumprido con 
posterioridade. Pala. sua parte UGT contestaba á 
patronal que non permitiría a ·preséncia da. 1 NG. -

Asi fói como en r:frincípi.o unha re'uniórí 'de ·carácter 
informativo mostrou o trasfondo negociador que levaban 

· a sentarse ás .partes, e na cal tanto a presé.ncia 
-da 1 NG (cuestionada po.las centrais .estatais) c·omo 

a ·sua falta, que desacougaba áos empresários~ 
convertiase na p.ed'ra da discordia. A practi-ca que 
manten a 1 NG representaba, para ambos os dóus·a 

posición ás regu laci-óns, a ,buscar! le creditos a 
.Patronal, ao cor.iv~nio marco .Estatal, áindá que 

non coi ncidian na .táctica a emp.re~ar. 

FAGAMOS UN POUCO 
DE HISTORIA 

A raiz da .presentación po r 
parte da patronaí do secto'r, ant e 
a Dirección Xeral, dun expedien
te. de Regulación, que non foi 
aceitado por esta, por ·entender 
que debía facerse empresa por 
empresa, Taglora ºfixo unha 
chamada aos comites do sector 
para poñ erse en contacto coa 
patronal a fin de ·' recoller 

' información, ca l non seria a 
sorpresa dos delegados -por 
Gal ícia cando se a topan eón que 
adema is dos rep resentante,s de · 
Comites súmanse as executivas 
de CCOO e UGT á representa
cion social, feito que seña 
criticado polo delegado de Taf isa 
(membró de 1 NG). Así chegamos 
á reunion do 24. de Outono na 
cal CCOO e UGT levan aos 
delegados convocados unha pro
posta de Convénio Ma rco, 
creación dunha escala superior 
de taboleiros aglomerados ( l? ), 
axuda de control á patronal da 
produción . das factorias, etc. 
"Propostas d iante das cales a· 
ING está en desacorde pero ás 
que,, non merecia siquer repate~ 
xa que case todos. delegados 
presentes eran de CCOO óu UGT. 
e por outra parte non estaban 
presentes Aa reunión os nosos 
delegados dé Unemsa, Tabl icia, 

· Orenber" - -Oíxonos posterior- · 
mente Manuel Vidal, secret.ário 
local da 1 NG de Pontevedra, e 
membro da Comisión Negocia
dora como delegado de Tafisa, 
repetíndonos a continuación "é 
absurdo aqui a elección de 
delegados representantes de cd~ . 
mites xá que calquera central 
sindical ou a suma de várias que 
represent~n mái·s do 50 por cen 
poden impoñer unha representa
ción social que non .é a que 
corresponde ao seu peso no 
sector tal_ o caso de que nesta 
comisión haxa 8 delegados por 
q:~oo, 3 por UGT e 1 pala 1 NG, 
e somente a 1 NG non aparece 
como central sindic:al a que eu 

estou como rep·resentante 
comités· por Ga l ícia"· .. 

O TRAS-FONDO 
.00 PROBLEMA 

Ga.llcia con apenas 570.000 
hetáreas <:le m·onte alto frente a · 
5.068,000 h. no resto do Estado 

''ten unhas posibilidades madeirá-
. b'eis de 60.500.000 m3 trénte 

388.000.000 m3 do conxuºnto 
·. cfo EsfüdÓ; ou sexa con un 11,22 

por cen "do monte alto ternos o 
15,6 da madeira ,.,e o que é -m.ais 
importante un creciinento do 4-U 
por cen con -respeíto ao total do 
Estado, ' istos dados son os q4e 
fan -de G,alícia uo parad'iso 

. fo; estal. A partir da cantidade e 
cal idade da mater ia ·prima 
c"rearonse u_nha grande cantidade 
de .indústrias".1 rela'cio.nadas · cna 
madeira, e entre elas as adicadas 
á · fab ricación ·de · . tabol~i ros 

_aglomerados (Finsa, Tanosa, · 
Tafisa,. Ekar,' Tabl icia, Unensá, 
Orenber, T.agal) que aprobeitan
do o ba ixo précio da matéria 
prima, tréÍsporte ebaixos salários 
(is.tos representan o 1,2 p~r een 
no précio do taboleiro) puideron 
colocar a sua produción, o 40 

1 • por cen do total estatal, · a 
préc ios rná is baixos no mercado 
e creando sérios inconvenientes a 
empresas radicadas · . en áre-as 
menos _favore~idas e que funda
mentalmente naceran ligadas ads 
fabricantes de mobe is (A:lbacete, 
Cuenca, e.te.). . , 

. O @xpediente de · regul~ción 
colectivo _presentado no ano 78 
ia .Cé!ra a Sl!lpresión dalgunhas 
destas indústrias,-como o demos
trou a préser:itación posterior a -
nivel individual dos expedientes · 
e os acordes sobre Pinasa entre· 
os empresários do sector. -Teña
mos en canta q'ue a rernu !ación 
da . produción non afecta á"s 
exportaclóns, e que grupos como 
f;insa exportaron en so1itário 
durante anos ... 

Exportació ns de F i nsa: 
En 1975,- 31.708 m3 de 

madeirá aserrada. 8.836 m3 de 

tabofoiro áglomerado. Todo iso programa recollido nos 4 purttos 
por valor de 248.000.0QO de do docurneñto de CCOO · 

_pesetas, o 40 por ce_n a Israel, 31 a) Investigación de novos 
por ceA a Marrocos. produtos ... 

En '1976.- 34.530 · m3 de b) · Sollcitude razoada de 
· riladeira se rrada. 24.490 m3 de . · creditos ... 

agloiner¿tdos, ano e.n qu.e foi~ 0 • . c) ·Polftica solidária de costos 
pr-imei ro éxportador do secto.r {man de obra e matérias primas) . 
made_reiro, · por ·vafor -de :_d) Control rigorosü\da produ-
332.000:QOO. . ~ion ... 

~ Se consideramos que o valor 
d·as veñtas supuxo para ese ano 
el! · Finsa .uns 1.000.000.000 

. ~illóns de pesetas resu Ita que as 
. exportación's representaron. o 33 
por cen do valor . e eran 
fundamentalmente de tabol.eiros 
aglomé'rados. 

Asi poi~ .,_,·da·~ ·· tres grandes 
compañ ias do sector: -F insa 
TQfisa e Taglosa as residentes e~ 

_ Q31ícia .son' as que mellar están a 
nive) de competitividade (ter en 

·canta que Finsa mercou O·renber 
e est~ a punto de facer o próprio_ 
con Tanosa). · ·· . · 
. Valor da . produción en 1976 
d?$ tres grafldes: T~fisa, 1.856 
millóns; Taglosa, 1.072 millóns·· 
Finsa, ·1.ó25 r:nillóns; Orenber: 
500 millóns (mercada por 
f'.insa) . 

CCOO E A. SOLÍDARIDADE· 
MAL ENTENDIDA- ' 

' 0 perigo.- que si'gn if.i caba · 
· primeiro 6 . receso economico·· 
·. español (que_ fixo ·que a 

produción de 2.400.000 m3-de 
madeira ·agÍomerada só fosé 
absorvida en 1.800.000 ·m3 e 
que ·polo tanto aumentaran os 
stocks) e qÚe a crise abatírase 
fundamentalmente . sÓbre as · na- · 
cións ·menos ricas en produción -
madereira, ainda que non por i;o 
menos· protex idas ·polo Estado, 
.fixo que ccoo se erguese como . 
-salvagarda dos postas de traballo 
e.A perigo, e 

e que tiñan como fin atenazar o 
desenrolo da indústria madereira 
e de aglomerados en Galícia que 
parecia . ia dar por ·terra coa do 

# re~to de Estado beneficiándose 
· da riqueza do país. A demagóxi
ca actitude de CCOO· que 
poñéndose de .parte dos empresa
rios do resto do Estado (moi · 
'ligados á prndución de móbeis) e 
dun hipotético mellara.mento 
·das condictóns económicas dos 
traballadores galegos -(cando esta 
situacion no11 · é hex emónica 
dado que Tafisa te·n uns salários 
moi superiores ao resto) e qué 
pretendian evitar que Galícia 
'(claro está hoxe a través dun 
rex ime .capitalista', anti-humano 

·e opres9r) se convertise polo seu 
pnte r:icial ecónómico· no centro 
da produ.ción · de ·aglomerados de 
madeira, dali o chamado de 
CCOO e UGT á solidaridade dos 
·trabal'ladores galegas para impe
dir- a perda de medio ~millar de 
pastos : de trabal lo no. resto do 

· Estado, ¡;llar;itexamento e~te 
ego ista '·por qmto o rn esmo. 
réx ime ·· capitalista - tiña creado 
irr-acionalll1€n-~e es.tas empresas, e 

-por oufra bandá eGal ícía lévanse· 
perdigo miles e miles d~ pastos 
de . traball0 ' nos últimos anos 
prbdu'to da irracional id ad e . do 
col.onial ismo, e CCOO e UGT 
non ch(!maron á solidaridade q1.:1.e 
tanto lles dóe, semella, noutras . 

· partes. · -
COR RºESPONSAL 

_A·· vivienda é · . 
, . cara _en Santiago 

Para o pasado dia 23, <1n 1 ato 
de partidos (PCG; M~G , PSG'. 
POG ~ OtJt~os) un fato de g_rupo; 
·de diversa .caste (CAL, G·EA 
~AC) e mesmo as CC.00 ·' . 
convocaban unha Asamblea d·~ 
estud_antes en Santiago a nivel de 
D·istrito; .arredor dos prob lemas 
da vivenda. O plantexamento era · 
de rejvindi~ar . o Bµr.go das 
Nacións e Comedor Universitá
rio, hai xa tres anos pechado 
para · uso estudantil, e enceta~ 
unna movilización, mesmo con 
medidas . de forza, ' de cara a 
conseguir o abaratamento dad 
pisos de aluguer ·que, con vistas a 
albergar á poboación estudantil 
foron inzandd desde os anos 6Ó 
a parte nova da cidade, consti
tu indo hoxendia unha das indús
trias básicas en Compostela. 

"A asamblea foi tormentosa 
dende o comezo da discusión. 
Un membro das CC.00., chama
do á ·asamblea porque "el proble-1 
ma afecta a los trabajadores" 
expl icou a situación do Burg~ 
poi: un lacio, e as posibilidades 
legais de forzar aos proprietál'.ios 
de pisos a baixaren os alugue.res 
por outro. Un portavoz de 
ERGA, logo, denunciou o fondo 
que para organización nacionalis
ta tiña o problema, en base a que 
a non e~tatal ización do .ensino 
non permitia prever os proble
mas 'de aloxamento dos estudan
tes; cando · decia que "é certo 
que · todo o españolismo e 
pseudonacionalismo teñen con
vocada unha manifestación ... , 
con.berros de "No insultes" "Te 
as pasao", e o·utros semell;ntes 
viuse interrumpido por cada ve~ 
voces más altas, _ e aí acabou · 
todo. 

Dali a dous dias , os cor1vocan-
tes da asamblea levaron ao_ cabo. ~. 
unha manifestación que xuntária· -
máis de 700 estudantes e aos 
berros de ."Non á su_ba dos 

· · pisos", "Menos policía, o Burgo 
para e tudantes", "lnmobiliárias, 
atrae adoras", "Arrendadores, 
atracado res" . 
Asemad e, ao final leuse un 
comunicado no que se pedia ¡¡o 
Re ítor que tomase cartas no 
asunto, ~ se convocaba unha 

· asamb lea de distrito para o 31. 
E RGA, pala sua banda, man i

f stounos 
"Coidamos que o españolismo 

de enfocou o problema, cen~ 

trá ndoo na carestia dos ·pisos, 
sen ter en canta que, pola 
política do Goberno español, 
permitese unh·a especulación que 
é causa de que un piso coste 4 
ou 5 millóns de pesetas. Doutra 

· banda, falouse sempre das inmo· 
bil.iárias: sen ter en canta que iso 
é unha causa que pasa ~n Madrid 
ou Barcelona, pero non en · 

·santiago., que os pisos son casd 
todos de emigrantes, algun labre-

1 
, 

go e sempre das clases p9pulares; 
,xente que ten u1i pisiño para se 
axudar, e que ten que amortizar. 
.co plantexaniento desta xente, ., 
prnmbvese ·a eñfrentamento. do 
estudantaqo. e as clases p9pula· 
res,- e lsto imolo combater 
sempre'.'. Douúa banda, · esto. 
non é máis que unha erara e 
demágoxica manobra ,do PCE• 
para se relanzar en 'Santiago.'_ 

· Dixo' E: R~GA; que ad~mais, anun
·ciou . o ' recomezo da campaña . 
·pala recuperación do Búrgo que 
encabezara -outros -ános e a sua 
aeesión á movilización do dia 6 a 
pr'ol do ensíno es atpl. - · 
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ABOSATEBllA 9 

AS CENTRAIS NUCLEARE-S- E ~ A TRA-MPA 'DA PUBLICIDADE 
RAMON VAREl:.A DIAZ 

A través dos meios dé ·comunicación social', sobretodo 
da rádio e da prensa, comezou este mes unha nova can:ipaña 
a favor das centrais nucleares. Ainda que non é a prime'ira 
vez que isto acontece de forma. P.lanificada e sistemáüca 
dado que en anos anteriores como o 1977-78, ásistimos a · 
.unha publicidade · semellan~e, agora parece ª!reciar súbita e 

- inesperadamente .con maior .forza. A rt;Jzóri desta campaña 
vaí destina$ a combater a opinión antinuclear que día a dia · 

. é mais xeneralízada, e que representa un serio perígo para os 
intentos monopolistas de contruir centrais nucleares no 
Estado español. 

O curioso desta campaña é-que oculta a ·sua-s intencións 
bai xo u~ disfraz de pivulgación "·cienti'fica.", ou mes.mo de 
divulgación de "Grandes Temas", incluso presentase ás 
veces como un debate "libre"; desta maneira os meios de 
comunicación apresuranse a captar para a causa pro-nuclea1 
a miles de receptores desapercibidos e segundo eles ma 
informados. No fondo a Trampa democrática e ~'cíentífica" 
está en ma rcha, e as empresas de creación de imaxe ou o 
que é o mesmo manipuladoras da opinión pública está n 
traballando tope para distribuir os" seus · trabal los 8 

periodistas-colaboradores co fin de conseguir publicac ión 
de reportaxes ou artigos na prensa diária, transmitindo asi o 

mensaxe que te n intención. A public idade como vemo 
pode facerse de moitas maneiras. 

Como mostra citarie dous casos: 
Na cadena Ser da radio emitiuse fai dias un programa a 

hora de maior audición ( ( 1 da noite ) que baixo unhas 
"neutrais entrevistas ofrecía unclaro contido a favor das 
centrais nucleares, e tamen podemos dicer o mesmo do ' 
xornal "El Ideal Ganegó" que insertou duas páxin.as 
dedicadas a unha entrevista con un premio nobel "neutral" 
pero favorabele totalmente ~ instalación de centra lec; 
nucleares, o obxetivo neste ú ltimo caso é facil de local iz ar: 
coñcienciar á pobocación galega para que non se opoña á 
Central nuclear de Xove. · 

Algúns dos argumentos utilizados máis comunmente r:ia 
campaña son os seguintes: 

1. A enerxia nuclear non é nen boa nen má, é necesaria. 
Fustifica.ndoa sempre como o único sustitutivo do-pet! oleo 
e do gas natural, despreciando o u tras fon tes de enerx ia ou 
min imizandoas como no caso da enerxia solar; por suposto 
nunca se fai referéncia ao derroche sen freo e innecesário do 
petróleo, nen tampouco ao artificial que ten a crise 
enerx ética. 

2 ... Utillzase sempre a palabra "Progreso" cando se 
referen as centrais nucleares, con exemplos dos países máis 
"avanzados", tratando de trogloditas e incultos a aqueles 
que se opoñen a enerx ía do futuro representada nas 
nucl ea res. 

3. Xustifican a enerxia nuclear como a solución máis 
prudente e conveniente para a poboación en base a análises 

, técn icos, chegando _mesmo a razoamentos, do tipo do 

don · augusto 

- .... · 
'..i 

poboación, facéndonos ver un· futuro incerto e negro .no 
caso dé non utilizar a enerx ia nuclear, levandonos a crer que 

· re.alme nte son ínprescindibe is. 

6. Chega a recoñecer qu.e a enerxia · nuc'lear entraña 
ri scos, despois · do accidente de Harri sburg isto xa · non se 
pode .ocultar, pero á sua vez afirman que os riscos- se se 
calcu ·lan ben son menores que os que encerra o uso do 

. carbón (por a contam inadón atmosférica, .os accidentes 
dentro das mirias ... etc) e.orno di O · c itado prémio .._ nobel, , 
polo que se ve non interesa c ita r -os problemas de 
contaminación, resi'duos radiactivos, enfermedade~ graves, 
.caneros, malformacíóns xenéticas, e tamen accidentes 

· dent ro das minas para .extracción do uránio'. 

7. - Utilizan en programas de rádio . declaracións, 
presentadas ·ao azar. para facelas máis cr ibe is, de persoas que 
viven perta dalgun lµ a::central nucl.ear, nen que dicer ten por 

~ suposto que todas as respostas van encamiñadas a tomar 
como natural que a xente v·iva áo redor ~é c~ntrais, sen que 
por is0 suceda nada grave; o que non nos d in é que por 
exemplo moitos tipos de cancros provocados .· pola 
radiactividade . en pequenas doses acaba · manifestándose 
despois de 20 ou 30. anos, e polo .tanto que os habitantes da 
zona .perto d~s nucleares norí teñari hoxe doenzas ou cancro 
non quer dicer que o seu organismo non vai a·padecelq pala · 
sua éausa. O mesmo podemós di'cer dos prodútos do campo 
cultivados na área de Ínfluencia da ·contam inadón radiactiva 
que se por carecer de analises sistemáticas e planificadas, 
parecen produtos sanos, non· por iso poden encerrar sé ri os 
perigos a quen os consuman despois da lgúns anos. 

.Eñ definitiva estamós . diante dunha nova ca·mpaña 
publicitária a favor das nucleares, que oculta, terxiverxa ou 
minte _g,n aspecto de relevar:ite importáncia, a falta de 
alusipn á contaminación do ar, da terra e da auga en 
extensións grandes provocada pola emisión de partículas 
r diactivas, e químicas así como a contaminación te rmíca, 

, ·-------------~~son · si.stemáticas e intocábeis. negar que hai in.tencións 
• poi ítica detras e mesmo mil ita res é falsear unha realidade 

premio nobel Hans Beth que di: "Pienso · que la op1n1on 
pública no dispone de suficiente información ni de tiempo 

· para in'fÓrmarse a fondo, yo creo que los poi íticos. son (as 
personas más 'adecuadas para la decisión última sobre la 
energía nuclear". 

4. un argumento utilizado sernpre nesta cqmpañ9 é' o 
encamiñado a desterrar o medo e recelo da xente, senda 
un ha pergunta corrente aos entrevistados a posibilidad e 
dunha explosión nunha · central nuclear·, comparandoa 
mesmo coas bombas atómicas·, con esta pergunta o 
entrevistado pode extenderse con toda ynha série de 
detalles pa~a concluir de que é cc¡si lmposíbel que explote 
como unha bomba atómica, así conseguese desviar a 
atención sobre os verdadeiros problemas que encerran as 
centrais nucleares (contaminación térmica, radjáctiva, 
química e.te). 

5. Tamén está presente a ·alusión ao nivel de vida da 

-.... _ ;' ·~ ~ 

evidente, pois moitos países sen pro·blemas de cri"Ses 
enerxetica como o Irán (rico en pet ró leo) cando decide 
instalar centrais nucleares faino co fin de conseguir o 
suficiente plutónio ( extra .i'do destas plantas) para fabricar 

. bombas atómicas e o mesm·o podemos dicer do Goberno 
~español por declarac.ióris f~itas á prensa onde se recollia. a 

, necesidade rapida de f.aoricar estas armas estratexicas polo 
que fai · ai ~~ntrai ~ nucleares adema is de indústrias para 
producir eríerx ía, in.dustrias-militares ligadas e¡ plantexamen-

. tos poi fticos. . · · 

A publicidade dedicada ao grande púql ico, por meio de 
can les de grande credibilidade (premios nobel, editaríais de 
prensa; repórtaxes, entrevis~as in si tu a poboación .-.. etc), 
dando -a sensación de información ·rjgorosa, neste caso non 
son. m,áis que 4nha trampa da democracia burguesa. 

ILUSTR~CIONº : 
· MIGUEL DOCAMPO 

Pur XAQ _Vl~- MA~. 1.N, 



·En meiÓ da movilización xeral dos partidos .e forzas 
autonomistas, en en plena "espantá" madrileñ.a 
dÓs seus. 1 íderes, A NOSA TER RA tencionou fager un 
informe que refrexára dalgún xeito cal era a 

unha especie de termómetro no' que a tempéatüra 
aut0;11ómi.ca; mesmo en ámbitos cualificado's, . 
rexistrou moi poucos degraus de interés nuns casos 
e.de clarificación en cáseque "'todos: Par~dóxico ' I 

"saúde social" do proxecto autonómico en plena 
"negociación" das suas competéncias. Persoeiros 
de ámbitos profesionais, da cu itu ra, da vida so-cia .1, 
líderes políticos _(_os que quedaron), e unha 

é que os se"ci.tores con i,deas ·máis asentadas e cra'ras 
sobré autonomía en .. xeral e proxecto autonómico-·e"n · 
partí.cu la[, señan, a ~-~ta ;a ltu ra~ os que rexeftan, .. 
dende presupostos de. flber:~ción ' nacional;;céüqueira 
·caste de ~ut.onomia.· para_dóx.ico, ·sí, pero tarrien cotián. · encuesta de-rua, feita na compostelana Praza das 

Praterías a meia mañá du n mércores, fo ron .GOmO" 
·, 

AVELINO POUSA ANTE LO. 
Mestre de escola, secretário x~ral 
do Partidp Galegu ista próximo ·a 
seu relev.o, frase predilecta da 
sua definición pol·ítica tén sido 
"somos a conciéncia crítica da 
UCD". · 

"Se a auton6m ia fora ~e.me
llan te a de bascos _ e cata'láns, 

· penso que nos .· pºoderi·a ser 
extraordinariamente · úti 1 porque 
nos daba .u.nhas armas no · e ido 

. cultural pra e.tnpezar a crear 
pal ícia cu nha formación dende 
¡:is escalas ... O Partido Galegu ista 
tén o camiño craro; o ú_nito é 
éste, o dun· autonomia ampla pra 

·-empezar a andar .. Despois, co 
tempo, xa falariamos ... O Estatu
to é unha ferramenta. E cunha 
ferramenta, un artista é quen de · 
facer unha obra de arte e un 
chafulleiro algo que non ·valia 
pra nada". · 

O . m1ragre da esistencia 
diferenciada de Galicia, a traveso 
de tantos erras e misérias · 
históricas, proba que do chan 
galega xurde unha enerx ia 
incoercible, capaz de facernos 
inmortais. Eu, polo tanto, 
conflo na soberanía natural de 
Galicia. 

XOSE LU-IS RODRIGUEZ 
PARDO. De ser un dirixente 
máis do PSG, á secretaria xeral 
do PS de G-PSOE 

' "A autonom ia paréceme ben 
dend/e todos os puntos de v.ista. 
Pens-o que o Estatuto pode valer . 
pra que se poida pÓñer a andar ·o 
autogoberno ·galega.. A miña 
militáncia .aetual no PSOE é 
unha evolució'n lóxica en fun
ción das coxuntu.ras da H istória 
e da polític~ no , mundo, de 
España". · 

Se un po6o non quere morrer 
estúpidamente· asimilado, n.en lle 
quedé!_ ináis que un recurso: 
deixar de ser español. 

ºSALVADOR GARCIA BO
DANO. Poeta, considéraselle 
hoxe englobabel na lifía máis 
"radical" de UG. · 

"A xente da rua non . se 
decatou do q1.,1e é a autonomía, 

i 1 

porque. o Estatuto non está -en 
función da . realidade. Naceu 
dentro dunha ._ cor, e é froito de 
d iscusións partidárias, grerroga
tivas económicas · de grupo, 
ne'gócios . mercantiles... E un 
proceso tan hábil que non se 
sabe como · ,· vai:·. E l:Jnha 
autonomía conced idá, non é esa 
autonomía que sempre está 
~ubxacente ... Creo que Galicia 
ainda non expresou· realmente ·a 
sua vontadle; a nasa· xentiña non 
sabe o que quere porque non lle 
déixaron querer xal"Jlais e porque 
non lle deron formación para 
saber querer". -

.XOSE MARIA RIVERA AR· 
N9SQ. Alcalde de · Fene, · é 
actualidade · pala .campaña qµe 
todo o autonomis'mo de Ferro! e · 
zona 1 le e-stá · a monta~ nas 
últimas semanas. 

PRESENTARONMO ""'PÓR- . 
.'QUE ·01souE .E GALEGb> E . 
"HOXE .TENTOUME.O DEMOA 
PASEIA.R CON EL . iQUE" DE 

- P.ARVADAS nvúr QUE ES
. . COI t AR LLE.!: . FALOUÚE 

DAS CQRR./DAS QE TOUROS, -· 
' DA LOTl;R:IA - NACIONAL, 

DOS 'GRANDES POLITICOS . 
GALEGOS E 'Do NOXO QUE 

_,,LLE INSPIRA O CATALANIS-
·MO. DIXOME QUE NON SABE 
. COMO HA/ .OVEN VIVA NA 
NOSA- TERRA ·CON TANTO 
CHOVER ' E CHOV"ER: DIXO
ME QUE O - ATRASO DOS 

· NOSOS LAB.REGOS DE BESE A 
QUE NON FALAÑ EN ESPA

. ÑOL:. .. 

JOSE NÓ\10 . FREIRE. "- Da 1 

presidéncia de___: Ca.ritas a á leald e 
, de Lugo, vja ÚCQ. A sua falla de 

pró_prios intereses, di.ferencián- · 
do.o de sectores d~ UCD-Ga.I ic ia 
r ep1:·es~ntantes . ~fo · caciqui~mo 
nacional> levo_uno a· ab;mdei1 -a r 
os intereses .. de UCQ--Moncloa 
nos seu sitio m'ais feble. . 

"Inda _que..; són da UCD, non 
.teño ·_ referencias exactas das 

· discrepáncias e-ntre UCD de 
Gál icia e a Moncloa. Os nasos 
parlamentários . levan o no .. so 
sentir de acadar . as máximas 

. cotas :. de · auto nom ia·, . ~ o das 
-- diverxéncias .é algo IÓxico e bon, 

que demostra que - somos un 
partido democrático".:. Teño 
moita~confiahza no estatuto e 
pe,nso . que .vai solucionar · os 
p·robletnas · de Galicia interior.:. 
A cu€stión de desmantelamento 

_que esteña av·atáºdo · ~polo p0bo : .. 
·. A miña ·postura ' in ícial, mentras 

non .~~iba com9 ~.ai quedar, é de 
,:exeitamento. · E un desperdício 
dunha etap·a ' histórica · moi 
favorable". 

Asf-e todo, a miña Terra está 
en condicións - de salvarse, 
porque canta con persoalidade 
indiscutibel e quer esteriorizala 
en fÓrrria de _ cultura · e de /eis 
públicas, e· dia virá en que se 
r¡oberne por si mesma. Entón as 
realidades do nos9 tempo serán 
lembranz~s .~leicionadoras. 

"A diferencia .que hai éhtre ." 
autodeterminación e autonomía, 

de empresas, · como o ·caso da 
Ff31GSA, é algo particular, .non é 
causa do Estatuto". · 

MANUE:L MARIA FERNAN
DEZ TEIX El RO. Poeta, procu
rador, vencellado o mundo da 
cu ltu:ra galega de moi vello, 
·forma parte desa xeración ponte 
que .conoce u aos der.rade iros do 
galeguismo histórico e hoxe 
forma nas filas-do ·nacionalísmo. é que . a autonomia é Unha 

concesión central que se. pode 
dar e quitar én calqGer momen
.to .. · ..... ~-~s ,.P~~wsanios que -- Ga~-¡f;la: ;-- , 

"" como Nación· que e, tén déreito ,. 
a gobernarse · por sí mesma, · e o 
Estatuto da unhas corn:esións 
moi cativas ... O españolismo, o 

-,-_ .,,A á~tonomia é unha· causa 

que non· fixo en · nirigú'n , 
axun.tamento . de Gal ici·a, .está · ~ 
facéndoo en Pene. ·E ~. que 'saca ~ .. 

que non vale para nada, en todo 
caso é u'nha causa que se lle dá a 
tlnha rexión ... Ler esa caricatura 
de Estatuto, de eflorme pobréza 
xürídica, e ler a . Constitución 
española_e todo un ... Conservase · 
a m'esma -qivlsión territorial, 
e.co.nóm-icamente · somentes se 
quita en ciare;> que van subir os 
impostas... Castelao xa non 
cadraba moi conforme con aquel 

.... unha . campaña polo· Estatµt9 ' 
hun conc~ello con afcalde_ do 
B laque, a única forza coerénfe·- , 
mente anti1autono ri1 i~ta, sér ia 1 les: 

- decisivo, e eles sáben'o' ~ . . 

EST_ANISLAd BEVÉRTER.-
0 "contestatár io" - da ' UCD · en · 
Ourense. "Estou dacordo ca,a . 
autonomia. Non teño lido moí a 

· fondo o Estatut9, per~ creó que 
recolle todas as co-mpeténc'ias 
que eu penso. E a fo_rma pr.a 
chegar a un . autogot;>erno ~ Linha 
Xunta':. 

. Ningún an tifeix is ta pode ne
gar/le (a Galicia) o direito de 
autodeterminació,n; é decir, o 
dereito a. gobernar .. a sua vida. 
Non esquenzamós que todos nós 
somos antiimperialistas. 

. '"' proxecto de Estafuto, .anque ér-a 
co.nsciente ·' que por algú i:i lado 

Xos.E · · · haberia que rachar. E do 36 ao · 
R.BARREIRO.Histo- 79 . · . . 

riadór . especializado - na - Edade -. yasar~n mo1to~, anos·, e a vida_ 
Contemporá~ea. e . maiormente . .. eº~<? d1xo alg1:-1en, . ,taise cara 
no gal~gu ismo histórico. '. , a.d1ar:ite: ~on . ca,ra -at~as ..... ~en.~o ' 

"A.· AutGn · · ·f·. d que a. unica alternativa real que . - o m 1 a e un . amen- h . - . - . . ._ .- . 
tal Pero 

.
0 

·m,:,·
1 

· t t , ª' .cara a que Gal1c1a empece a 
• u s 1mpor an e as . ·- . -

veces non é "séibe . t . . ., camina'(· un pouco, e a tr9veso 
r SI em.os ou d B e tºt . . o 

non U
·nha bo. tell . · · . . as ases ons 1 uc1ona1·s. · . a, nen x 1q1,1era se· . b •. 1 . , · 

esta, ·che a o · t - t . b · po a- ga e.go ten de ser dono dos . - . 1.mpor an e e sa er · , 1 . . • . · _- ~. 
de qué está chea: .. Q Estatuto do .. se~s - prop~.o,s · recursos; ~outro .. 

-36 foi u ·et t t f . - 1 . xe1to, seg1,11namos nas mans do 
·. n s a u o e1to po os colonialismo". 

_galegu 1stas e avalado po·lo pobo · 
galle:go. A miña primeira sospeita O -solé pra todos os homes do 
escomenzou xustamente cando· ' mundo; pero fai ,;egros en A frica 
advertin que este Estatuto que · ~ e brancas en Eµro¡ya. · E a· Nasa 

· - · agora se está -a discutir nen 0 ·· . Terra · ten poder ba.stante· para 
· . fixeron os gale9u istas nen v_ex.o .· facer brancas aos negros. · 

XOSEFINA L. CORRAL 
X.M. GONZALEZ 
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José Quiroga Suárez, presidente de Xunta, 
ou o Estatuto que caiu do.ceo. -

Parle do Goberno preautonómico, 
ou a "imaxe televisiva" do país. · 

Entre-ignoranci~_ e befi.x_er~ncia-· · 
1 

. -'-"" 

1 

A-éncuest~-ieu de .todo. Un porcentaxe de "Non saber-·non contesta :' 
superior ao da totalidade da _xe_nte que tifia algó- que decir sobre 

a autonomía,_ e l_ogQ, dende 9 que pensa que é algo moi 
importa_nte prá nosa _"rexión" p·ero que nón vai solucionar os 

problemas, ao-que ehtende que é o máis ao que podemos aspirar. 
· E· esto pasando polo ·fasci~ta redGmado, polo que só tén erara que 
. ·iion se debe .meter no chóio, o que anda "mosqµeádo" a forza de 
manobras e o que perferiria "un ha" autodeterminación. "erara e ,sen

yacirac-ipris:anque euoha p.reséncLa q:_ie fai pouco porcent¿;¡xe, 
unha-'postura nacionali"sta, a de que o pobo galega "recobre o 

- protagon isÍtlo _ da sua P.rópia h istorip". -

_-A Autonómia . non -me 
parece-- nada ax:-eitada- para . 

·Galicia: .O Esfatuto nen vai 
. recoiler ningún Eios proble_mas. · 
_r_eais· de Gal ícia nen vai -
solucionar nada, A soluc;ión 

unha autodetermina-' 
ción ; (Peri~dist~ -- de . f1ádio -

· -- Lugo). 
- -Pensó qúe é unha cousá 

qúe a sp.ben os que a ·enten
den, ~o:s .que· non nos inte_resa 
non nos metemosº· en nada 
deso. No·n dou opi-nión nin~ 

-· - gU<nha. 
--'-N0n-,,o.aon sei nada-. 
- Non, non entendo deso. 

" -'-Os nomes de. Aut.onor:nia 
e Estatuto me parete que non 

- ~-.ignifican i:noito·. O qoe..:seria 
- -interesante seria _un autentico 

autogoberno gal ego . O · f sta · 
tUtO non sei cal VaFl facer 
{sic). _ Hai - un ha espécie de 
n·ebulosa que está envolve.ndo 

esta -discusión do ' Estatuto . 
('Proféser da Un i·versida.d e) : 

;-Non, ¡,-on ·sei nada . .. · . · . 
-"Yo- r1o: sé nada de. eso" _ 
-'-' i i i Y.o no quiero más 

que una Patria, un idioma _y 
una bandera.! !° J '( . · 

· -"Ya me· doy por vencida 
· de_ todo eso". (Rapaza nova). 

- A Autonom-ía é -unha 
_far¡sa que _ fen :ae . util i_z_ar o 
Estado unitario éspáñol para· 
par-ar os. avances do na<;iona-
·1 ismo_: popular galega.' lste 
Estátúto de migallas,· que .non 
resol ve nada, é o ' novo- marco : 
legal_ do coloniafismo. A solu
ción· dos -proble~a·s reais de 
Galícia virá dé)da na medida 
que . o _ pobo galega teñe -
'órgaos de por si, que planifi
que a. sua· economía, a .st,Ja 
cultura, que seña dono de. si 

_ mesmo. ( Esdudante _de gale-
go.porti.Jguésr.: - -

-Non, eu non s·ei nada. 
· - "Me parece bien ' la aúto
nomia porque es l_o máximo a 
lo q1,.1e pt,Jéde aspirar unha 

-/:región" (EstudaRte de Medici-
na). · _ 

-~tJ non entendo deso, 
· -Non sei nada. 

_ _:__Pensó que ·- é unha cousa 
· moi importante p'ara a nosa 
rexión. - O Estatuto non vai · 
solucionar os problemas reais 
de · Gal ícia. Teriamos que- · 
saber en que cond ícións está 
o · Estatuto, que é o que _ 
píden, ca_les son ás bases. Vai 
recortar unha chea de causas. 
(Crego). 

- :..:.Non entendo -nada .· 
-Queren ser todos do 

fáscio. Se é dun partido, non 
pode-ser. (Arbañls). _ 

-"No, nada, nada, nada". -
(Policía). . 

1
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HERR·ERA _DE L.A MAMCHA, 
. . . ., , . . . 

Realmente, as problemáticas diferiarí. un tanto en mOflVOS e COnSeCUenCIQS 
· moitos aspectos, pero os resultado's podían ser os mesmos, 

(11) á fiestra; , non se pode un deitar na "cama" .de ferro 
· .. e.mpotrada .. desde as 10 da mañá ás ·10- da noite· 

·co.1 respondéncia 'censúrase: as comun icacións con famili~re~ 
dur~an 10 mim.1tos; a com.ida ·é insuficiente e má, e¡ limpeza e ou seña que O UNICO MEDl-0 . DE ABORTAR .UN 

\\J10VEMENTO QUE REPRESENTA UNHA SERIA . MANU;~ ~ ....... fVJ~Ht~ 
AMEAZA PARA AS NOSAS INSTITUCIONS FEUDAIS E· 
FASCISTAS, 'coNSISTE EN ELIMINAR AOS .OUE o 
DIRIXEN E NUTREN. O Sr. Garcia Valdés lía a Foucault, ' 
pero para a nosa desgrácia, cunha idea ben distinta, e asi, 
~robábanse uns presupostos astrm .. ómicos de milleiros de 
rhillóns que irían destinados non ao .benestar e reeducaéión 
<Ío preso ou á atención e previsión do 'delito, e ia sofisticar 
ainda mais a represión et:' contra dun sector social que .tivese 

o aseo pi·ácticame1_1te nu!as: se non tes sabas para .tapares a 

a ciusadia de se enfrentar · abertamente a un sistema 
totalitário e fascista, poñendo ~ er\ .evidéncia perante a 
¡pinión publicq, sempre enganada e manipulada, '' as ' 
contrad ición deste mesmo · sistema, representado agora polo· 
raeófascismo da UCD. Resultaria óbvio o dicer qué aquí 
nadica a única razón pola que o Congreso se xuntaba a·porta 
pechada para tratar o problerna das cárceles co unánime ' 
oonse.nso dos "representa11tes do pobo" qu~ decían per(ecer"' · 
á esquerda pa.rlamentária; e neste ponto quero lembri]rHe cío 
señor Carrillo que os presos en lo.ita non · non_· irnos 
esquencer xamals a promesa que nos tixo no Nadal db 76~ 
cando a mascarada da sua detención e posterior ingreso ha 
enfermeria"de Carabanchel, de loitar por un indulto amplo 
que compensase, se non de todo, si un tanto a nasa inxusta 
situación; e ·no Pleno d~ Senado do 1 O de Febreifo de 1978, 
a proposta de indulto deixou un saldo negativo de .128 
votos en contré!, 16 a prol e 3 abstencións. · . " . · · 

· Outra vez máis, a marx inación e a. inxustlcia déixaban 
ver as sinistras gadoupas, e como sempre, as víctimas, as 
mesmas. O sangue seguiu a correr, para a nosa : 
desesperación, e o sofrimento pasou a ser a constante da .· 
subsisténcia infrahumana que ~ D.EMOCRACIA NOS 
DEPARABA. . 

Hoxe, os que non ternos mañá, pois nen xiquera ó 
futuro nos pertence, vivemos sumidos no máis demencial 
dos terrores que imparte a maqui.avélica politic.a dos que 
gobernan e que se pon en práctfca na cadea de He~rerá de la 
Mancha, así como nos celulares e departamentos· espec'iai's 
das prisións de -García Valdés. ' 

Coa fonda emoción que me enche ao escreber estas 
páxinas desde o Departamento Especial da Prisión da 
Coruña, no que estou confin.ad~· . após sofrer 22 meses de 
ll:orturas nos celulares de· El Dueso, Puerto de Santa Maria e 
Burgos, quera dar conta da . miña solidaridade . cos 
compañeiros de,. Herrera e de' todo o Estado, e prego a sµa 
publ icacion dacordo co lex is lado, co que me confere. o 
t:iereito de réplica, e que me permite a expresión e difusióh 
libre· ·de "· calquer: i.dea ou opinión por méio ·do escrito o 
calquer outro meió' <: dé--< reprodución, e ' a comunicar 
1 ibremente información certa por calquér"meio de d-if-usió~r) . . 

O ingre.so no departamento ~elular de El Puerto d~ - -. __ :,; 
Santa . María supón nos, m'áis dos. casos ·_.a malle.ira -
correspondente a mans de 4 ou · 5 funcionários para que sé 
che vaia metendo na-cachola calé a especialidade da casa· no· 
caso de que non te amoses "manso", e · o resto pé>dese 
deducir doadamente: seguen vixentes as formaclóns 
militares antes e despois da hora de pátio correspondente e 
'3 calquer momento; tes de te poñer en posición de firmes 
icando algún funcionario abre a porta; non te podes asom ar 

·... ·-

roña, que forma cotras nas co lchonetas, a Dirección nos 
chas proporciona a pesar da circular existente t0cante a iso 
,da Dirección Xeral; as noites fanse interminábeis, na 
compaña das pulgas, que non che deixan dormir; o espácio 
libre da cela que ocupas é de 70 centimetros de ancho por 
dous de largo e as necesidades vitais e emocionais están 
contadas até tal ponto que o desequ il·i'brio ffs.ico· e a . 
anormalidade psfquica cheqan a. producir xa deformaciós 
incurábeis, as malle iras brutáis pala.mínima están a arde do 
día (o súbdito italiano Salvatore Pasquali, Alba Melero e 
unha chea de compañeiros poden respostar a isto, os xuéces 

· de El Puerto e Cádiz non respostan · aos requerimentos 
xudiciais), e a situación en xeral é a inda piar en todo o seu 
espectro, deixando claro que no Supercárcere de Herrera 0 

ref inamento da represión a inda se supera. 
Agora mesmo, os 60 por 100 dos presos confinados nos 

ce·lulares e máis Herr.era receben medicación psicquiátrica e 
· os sfntomas de to lémia son alarmantes. ' 

· Estes folios non traslucen máis que unha mínima parte 
da situación nos cárceles españois após as suicidas loitas 
l~vadas adiante polos presos na defensa dos seus direitos e a 
pral da sua 1 iberdade e ·da transformación desas leis caducas 
anti socia is e c !asistas que impiden a sua reabilltación. ' 

·E vergoñent.o e i.nsultante que un doutor en Direito lles 
declare aos meios informativos desque rematou a 
construción do Supercárcere que el sabia construir carceles 
para perigosos, pero que taménqu~ tamén as sabia construir 
para feras. Antes desta., fixera outras decl.aracións nas qu e 
afirmaba poñer en funcionamento, se comprise, pa ra 
esmagar o movimento reivindicativo dos presos, campos de 
concentración rodeados de arámio de es11iño. 

'Ao tempo, quera denunciar desde aqui, tocante á 
esquela aparecida en ''El País'' verbo . das dificultades que 
atopan os abogados en Herrera de la Mancha, é a súpeta . 
reacción do preso Pedro García Peña, que renunciou ve r o 
seu abogado, 1 nés Garcia Dom ínguez, a -que se debe todo 
isto: este compañeiro, con Alfredo Casal Ortega, Jorge 
Gonzá~ez Sánchez, Miguel Angel Melero e Tobar, somos 

· testigos do asasinato de Agustín Rueda Sierra, acoAtecido o 
14 do marzo de 1978 no cár~ere de Carabanchel, por mor 

· dunha malle ira de vários funcionários. Desde aquela, Pedro 
Garcia Peña estáse a se ver perseguido e ameazado 
sistemáticamente en todas as prisiós polas que pasa; cando 
·el, convivin eu vá.rios meses nun celular, e xa daquela se 
advertian grandes síntomas de desequ,il i'brios e un medo moi 
grande a que lle acontecese algo raro. Hoxe, ao ver ·na 
esquela de "El Par's" que recén mandara retirar a sua 

. denúncia firm.andó un prego de descargo a pral dos 
funcionários implicados neste vil asasinato, un má is, é 
doado saber cómo se vive en Herrera de la Mancha e o qu e 
est~ a .pasar ali'. 

O extermínio é total en Hérrera con esta reforma 
levada ao cabo por un boneco da UCD, reforma 
"fondamente humana" e "a cabeza de Europa en matéria 
penitenciária". iGrácias, Sr. Valdés, no nome dos pres9s! . 
i Moit~s grácias! . Os presos en lo ita xamais o hemos 

esquencer. · 

·. mostra de .amono 
VlSITE A _,"IV'OST RA . DE OUTONO DE PINTURA. E 

· ESCULTURA GALÉGA CONTEMPORANEA" ORG AN I
ZADA POLO NOSOSEMANARl-0. · 

N A CORUÑ A-: DO 6 AO 25 DE ,NOVEM.B RO. NO QUIOSCO 
ALFONSO. . 

EN VIGO: DO 28 DE NOVE.MBRO ÁO 15 DE NADAL NA SALA 

D E EXPOSIC IONS DO AXÜNr'AMEN-TU NOVO. 

----- * * * -~----

( . 
U'NHA M OSTRA REPRESENTATIVA ' DOS . NOS0$ MELLORE'S 

P11NTORES E ESCULTORES CON MESAS REDÓNDAS SOBRE PROBLE
MATICA DA ARTE qALEGA; VISITAS Gl.HADAS PARA ESCOLARES 

ETC. . ' I 

NON D_EIXE DE _ASIST I R A PRIMEIRA ','MOSTRf DE Pl.NTURA . E 
ESCULTURA GALEGA CONTEM.PORANEA''. . 
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PA~_SES CAT.ÁLANS 
Oútrovolta, · TarradeHas · 

Maria Mer(:é Marc;;al 

·As interpretacions sobre· a aprobación · do 
Estatuto, sen pena neí-1 glóda de máis como xa · 
deixaba ver q ambiente preelettoral, con máis 
do coa renta por cento de abstencións, seme! la 
que incidirá na ·evoluci_ón poi ítica imediata das· 
forzas catalanas. Polo menos, pode influir 
decisivamente na aceleración de· procesos 
doados de prever. 

A "interpretación de que o 
voto ao Estatut foi, sobre todo, 
un voto de esquerdas - os 
secto res estructurados arredor da 
esquerda parlamentaria- levan a 
que a dereita crea na existencia 
rlun espácio potencial de centro 
"abstencionista" e a tentar . arte- ,... 
llalo de xeito que- poida contra
pesa r a hexemonia da .esquerda 
no futuro Parlament de Catalu
nya cmde é mesmo posíbe l que 
che~ue a aumentar a sus inc i
déncia. 

Dentro deste contexto com
pre situar a operación T arrade
llas que nunha crón ica antérior 
tiñamos revelado como hipótese. 
Toda a campaña de promoción 
persoal do President -opisición 
ao Si inicial, cr ítica do proxecto 
recortado en Madrid, - etc.- e 
durante a campaña propaganda 
persoal a favor do si r non se 
entend ía demasiado se realmente 
fosen certas as suas intencións de 
se retirar da poi ítica. Ben polo 
contrario, Tarradellas é, neste 
momento, a peza chave dunha 
xogada poi ítica de grande enver
gadu ra: del depende que de cara 
~o Parlament de . Catalunya se 
altere ou non a actual correlac- -
ción de forzas poi íticas. A baza 
que ganar é, para esta opción, 
mover á participación a este 
coarenta por cento absten
cioni sta -excl uido un tanto por 
cento modesto para a opción de 
Esquerra . d'Alliberament Nac io
nal e outro tanto para a _LI iga
que se interpreta como un 
electorado conservador e aos que 
a figu ra do President poderia 

decidir para emitir o seu voto 

. MAIS ALA DO TOPICO 
UNITARISTA 

A · xogada colleu carpo na 
forma dun manifesto .para o que 
se teñe n- de recol ler firmas 
popu lares -pedindo a coqtinuida
de de Tarradellas ao fren te da 
Generalitat e, polo tanto, que 

· encabece unhá candidatura de 
independentes ao Parlamen-t de 
Catalunya . A · Esquerra Republ i-
cana de Catalunya , para quen 
esta operación pode significar a 
su cohsoliqación como partido, 
apurouse a apoiar a iniciativa. 
Tam pouco é drficil -vislumb rar a 
man da UG_D e · segu ramente 
ta_mpouco falle a _connivencia 
dalgun sector de Conv~rgenc i a . 
Democrática (falase de Trias 
Fa rgas), partido que quedaría 
coll ido entre dous fq_gos e veriase 
na obriga de se def in ir polo 
mérios na cuestión da .elección 
do President. Unha manobra 
deste tipo poder,ia incluso, se 
triunfara, obliga·r aos socia!"istas a 
un pacto que asegure a elección 
de Tarradel las e impida, polo 
mesmo, un presidente de esquer
das ao frente da General.itat. A 
xogada, a pesares de que está · 
abandeirada polo tópico do 
famoso unitarismo catalán do 
que Tarradellas seria unha garan
tía, non pode ser máis transpa
rente: Oonsol idac·ión dun espá
cio de dereita. en Catalunya, 
semellante ao que poida ser o 
PNV en Euskadi, coque se poida 

·entender. o partido. gubernamen
tal · e que disminuía o peso ~da 
esquerda nunha das zonas " ro, 
xas" do Estado,. ainda que este 
roxo- teña -u·n · tono de cer to 
descol0rido. Tár-radellas ao fren-

. -te da futura General itat ser..ia o 
seu val~dor. 

AS CAÑDIDATURAS 
NACIONALISTAS .. 

Po r outra banda segue a se 
consolidar, ncin se-n_ problemaS' 
internos, a 'opción de · índ~pen 
dentes de esque.réla ·d, al 1 ibera-

. ment nacional que 'xa te n nome: 
Solidaritat d'Esqu-err"a Naciona-

. li5ta,. sen ·qué, polo de agor~. - s"E 

seipa_ que opción tomarán os· 
pa~tidos poi íti"cos ·que se move n 
neste espac io. De feito, hai 
ind ícios de qu~ esta candidatur'a 
poderia ofer~ce r . garan!ias de-

seriedade én sectores importan
tes até hoxe sen aglutinar no 
espacio naciona.lista e que poide:_ . 
ran atapar acobil lo -nel.si, sectores · 
ecoloxistas, femini stas, gays, etc. 
e tampouco parece probábel que 
poida ter competé'ncia séria, a 
non .ser que lle !este c fedibi l~ a
de rupturista ~Q- feíto .de que se 

. im'por\an nela as tendé-ncias mais 

. '-'!Jenetistas'', -é dicer ~os partidá
rios d e dar apoio á candidatura 
de Banet prop.iciada polo PSUC 
b e fe íto se a candidatui:a-~ se 
amosou co_ntrária ás insinuaCións 
tarr.adellistas non se prommciou 
oficialmente sobre o seu apóio ª 
candidatu.ra de Benet, especula
do nalguns· nieios ·informativos. 
Acla~ad~ este ponto, · que -pQQEL 
ser sintomáticot: .~si ,. ésta::. cáñ di :.
datura consegue afianzarse, é 
probábel que aglutine aos grupos 
polo de agora indecisos (Fronte 
Psan, incluso sectore~ do PCTl 
xa que a pos.ibilidade dun éxito 
electoral do BEAN, con . Xiri ~ 
nachs ao frente, _semella nestes 
mame nt-os t-ota'lmente qui-
méri ca. 

Con resultádos lixelramente supe.riores a·s 
hipótesis sobar da participación lanz¡:idas ' . 
polo CGV, foi aprobado en_ Bizkaia, Gipuzkoa 
e Araba o Estatuto de Autonomia. A xomada 
eleitoral desenrolouse con nÓrmalidade_ senda 
notabel, sobar de todo en Vizcaia, o 

. incremento dos votos emit~da.s por con;:eo. 

A abstencióñ tense dado 
maiorménte nas zonas rwráis; en 
Araba, somente en 52 lóca-lida 
des, 3 delas de · poboación por 
baixo dos 1 .000 habitantes, Ber
.nedo, lruraiz e San Millán, hou
bo un poré:ent_axe de abstenc ión 
por _riba do · 40 por 1 OO. En 
Bízkaia, nove si'tios, quitado 

. dous, Arrigorriaga e Etxébarri, 
·en~favados 'én zonas rurais, rexis
traron una participación por ba·i-. 
xo do 50 por 1 oo. · 

GIPl)ZCOA, GANOU 
~ ABS"fl:NCION 

,,. En Gipuzkoa foi onde se re-
. xistrou o maior i'ndice de absten
ción > cún 40,98 por. 100.JJaza
nove localidades:, entre elas Ordi 
zia; eón máis d~ 7 .000 hab itan
tes, _e Lezo, cofl más de 4.000, 
rexistraron únha abstención por 
.riba do 50 por:· 1 OO .. Os máis 
destes están dentro da zona ·de · 

· Goiherri, . sitios coma Atau.n, 
Amezketea, lsasondo e Alpalzis
k etea, de forte influencia do na
cionalismo radical. Neutros ca
sos, Larra~i - 11,90 pÓ.r 100 de 
abstención-· e Oreja -82,35 por 
10Q- as razóns haber(a_que bus 
calas máis no ' espa il~lFhento da 
poboación e na moita ed::;de de 
grande parte dos votantes . 

Os máis dos partidos te6.ei1 , 
mostrado a sua satisfacción po-
i os resultados. Benegas, do 
PSOE,'. espresaba a sua preocupa-

- c ión pola po.sibel actitude de 
ETA tras da .·aprobación do 
Estatuto. ' ' ¿ H9stfa qué , 'ponto 

van aceptar os. de EJ A" · 
-manifestaba- ': que o pobo 
.basca aceptara o .Estatuto e que 
o KAS é minoritário? ". Arzallu, · 
do PNV, indicaba, 11ese .mesmo 

sentido, que para a configura 
ción · poi ítica do futuro . habia 
q!Je contar con dous facto res, a· 
valoración dos que apoiaban o sí , 
e a qu_e qu ix..eran facer Herri 
Batasuná e. máis ·ET A. 

PMa Herrj Batasüna, a vota
- -ción do dia 25 · ten suposto a 

consolidación de · HB. "Que no n 
vai modificar . a sua liña 

:.... pol1'tica'', af irmaba Txomi~ Zui
luaga- ºsenón que · no futuro 
reaf i,rmarse· ne la e co11tinuaremos 
a· defender o programa polo que 
vimos loitando". Mario ·onain 
d ia; de EIA, afirmaba que agora 
a !abou ra prior_itár ia- era o 
desenrolo de contidos progresis
tas pala presión de forzas de 
esquérda . ,. 

O análisis de Ortzi sorprendeu 
- nos meios pollticos bas<;os. Para 
o parlamentário Letamendia é 
-necesárlo que Hérri Batasuna 
reconsidere a sua actitu<:ie 
política tras do dla 25. ·"Ternos 

·que sair dista actitude numanti
na - de estar contra ·todos" 
declaraba. ·Para ·ortzi é necesário 

, apoiar as . forzas · que aspiren a 
unha \(e.rdadeira autonomia, e.vi
tar recortes do . centralismo e 
apoiar as forzas' obreiras gue 
votaran si ou non". 

ESPAÑA Os parlam.entarios .. galegos cabré!J_nsé _ 

MON L.LES ACEPTl\M O SEU ·ESTATUTO 
X. L.. LABAÑDEIRA 

tst~ fin de s~mana pasado, r.efrendadas as 
autonomías catalana e basca, estando a piques 
e remata r_as~ re.unió.ns da ponéncia_ mixta \ . -
co,nstitucional do Congreso, que estudabé! o 
rt1cu lado do Estatuto de Autonom ia para 
al ícia, produc íronse certos conatos de · 
· frentamento entre os parlam.entárjos da-
CD de Gal ícia e máis bs seus xefes do · 
oberno de Madrid, conatos qtte man.ifestan. o 
terese dos grÍnÍeiros por chamaren a atenéión 
opinión pública, para lle daren · · 
~dibilidade · a un Estatuto e a unhas . 
egociaclóns nos que nínguén ere; e o ·do 
obern·o. por recortar. .as competen.das dos . 
t~tutos autonómicos todo o que poi~Jan, por 
1xo dos textos· de Sau e de Gernika . 
rnez,ando polo de Gal ícia. · · · ' · 
"DESACORDOS'~ NA UCD · - en . pase " ~. s posturas xa citadas, 

víñérnnse .xuntando. os días 27, 
·2a e 29 na MoricLoa os represen-

tnntes do Góberno, encabezados·::- · 
. por . .Rodolfo --Martín ~- Vil la · ·e 

Alberto Oliart, cos ucedistas de 

e a comarca e e!l plantexamentos 
distintos sobre o · número de 
competencias referidas a e ono
mia e facenda, pontos nos· que os · .Galicia membros da poné_ilci¡:¡ 

que informará sobre ·os Estatu
tos; aind~ que· no princípio, 
homes como Meilán .. G il, Rosón e 
Juan Ouintás tentaran · apresentar 

· ·a situación como unha guerra 
interna ñas ringleiras do partido 
gubernamental, - deberon ~ apare
cPr moi amansados aoós o fin de. 
semana, cando ·-t:Jn ··dipqtado do 
PSOE dixo~ que parec;:ia coma se 
('este · fin de seniana 'lles· leran 'a· 
c artilla". , . 

Esta - espécie de discrepáncia 
entre os membros da UCÓ de 
GaJícia ' .e o G9berno do _seu 
próprio ·p-artidó, basearíase na 
negativa deste a recoñecer a 
i?stitucional izacióo, da ~arroquia · 

· p1 rlamentári0s galegc;>s non acep
tan . ? mesmª estructuració 1-1 que 

~.sé lle · deu , ao · Estatuto catalftrlr 
por consideral á non axeítada .·a 
realidade galega. A ponencia que 
es:tuda_ba ·o ¡::>ro.xecto de estatuto
rematou os seus traballos -o día 
31. Neste proxecto, que agora se · 
vai someter a debate na Comi
sión · Constitucional, facúltase 

· aos órgaos de pqder galegas para 
crearen unha poi icia autónoma, 
dentro . do marco _ dunha .Leí 
Orgánic;;i _emanada de .Madrid, 
para controlar as Cofradías -de 
Pescadores e as Cámaras de 
Coméréio, para executár a lexis
laci"ón do Estaao en ·matéria 
laboral e de contaminación; pa~a 

a defehsa . e promoción dos 
valores culturais do pobo ga lega; 
para o que, mediante leí do 

. Parlamento español. se éonsti tui
l á unha cousa qu.e se cham a.rá 
".Consello Cultural", e máis un 
"Fondo Cult_urai Galego"; ase
made, recoñécese a ¡:Jersoal id ad e 
xurídica da -parroquia rural° e da 

. -comarca. . 
Asi é· como deu . o primeiro 

paso de ·cara ~ csua aprobación . 
polo Parlamento ·español o Pro
xect9 de Estatuto de Autonorni'a 
para QªI ícia, ·paso · do que, 

· ·segtmdo ·afinnou un portavoz do 
PSOE, saiu empeorado verbo do 
texto ~presentado o '28 de xunio 
no Congreso, que a esquerda 
española considera inaceptábel .e 
eo _que mesmo tiv'eron proble
mas - o~ pai·lamentár)os de 
UCO ... A.si será . · -· 



O MUNDO 
COREA DO SUL 

COMODA PESCA EN RIO REVOLTO 
J.J .. NAVARRO/ 
LLATZER MOIX 

retor.zar os efectivos -policia is 
·nestas c·idades, e -de decrarar 
' ne las ·ª Lei Marcial. ·En teor.ia, os 

Na noite do 26 de outono pas,ado, desenroulotise.en-· problemas deblan queda.r resol-
Seu 1, capital da Corea do Su 1, -un· d_os ·m_agn icídios ·tos, perp desta volta, no"n fo i asi . . 
menos sofisticados da era moderna. O presidente .s_egundo ce"rtos observadores, 

é que Wash irigto n tén éstimado 
daquel estado, Park .Chung, H,ee, faleceu ac.~.ró_npo.s 1 .•. ·• qtre 0 poder e ,a imaxe de· Park , 
rn,embr'ósi.da, su a 'escálta. p-e.r,soa,1.;.e.n ní~dió·lJuriha estaban · ne a.-r;· nór1 fem~-s. tJe · ,;/ 

• :>" ;.., '"en:s~;rla~aa'. ' .. dEi::ti . .r:os bárb~Ta, 0rgpn'J4-citja}>,,~lq·::.- · · ·descartar tamp.ouéo a· .. p.osit>.efi. ·" ..,' 
xeneral Kim, xefe dos Ser:vic·ios de Seguridade descobre.mento -polos "servicios 

1 ·.··.:~·· , ,Stilcornan,0s e~·amigo perspnal do finado. Ao · . :de intelixencia· yan~ees ··a-algu.nfia · 
;~. pri'nclpi.o,· de.érarou qué o ·.pres.iderHe tencionaba -- operac1on nordcoréana: pra i::api-

ré'levalÓ ·nas· súas atribucións; -e ·que o ¡;¡sesinato .. tal izar ·· o descont~nto popular 
veu por motivos personais e ac.cidentais. Porén . rexistrado nos últimos tempos 

~ '.1.."~ pada a-pplú_ica e.xte.rioUevatj~ ·qqiante-:pofos ·· . ·· ·- en Corea do ·Sul e .reálizar unh.a 
· ·"USA nestes pasados .meses; definibél como cómoda pesca nun · rfc:l '' rev51t¿ . . 

,_· .. t Esta tesis ·.veri~se apüi~da palas "Operación dereitos humanos" ,·o cerfo é que ''presas•! _e . ºcaracter(sticas~ do 
·a, tesis a·o asesinó 'i':e"sülta algo ·jncribel.' , ... ~ .. --- ·re'levo presidehclal, no ciúe: 'por 

. Park, de 62 años de· ·edade, · .' país é moito máis confortábel.~. ·supo.sto. · os lJSA teñen ·negad.o 
éolleu o poder en 1961, e saiu Corea do Sul tense ·cón"'.ert-i-;". calisquer partici-pación . . 
nomeado presídente en 1_963. do, tras ·de experimentar- o mais .· . '.Seña oomo: señé'l;.-b cérto e que 
Por dazaoito anos,· ten es1ado ao elevado · ritm·a·. de trecemerítd ·os USkse o'e~efician e~ cambéo 
·frente· ·dun ·estado que o seu con9C"ido :no múndo, na segunda ' de réxi'tne'•· na .,:cofea "do ' su·I, 
valor est:r;atéxko ' ·en Asia é potencia pro-occidental asiática, · :- Antes de ria.da',' porftue atall:an as , 
impresíonante; como compr:ida- detrás,_ . pbr · suposto; ·do Xapón. • · ihcóntabeis '. cbrr-Uptélas (algunh-a 
mente. ·se ·. de.mostrou r:io~ anos . : A:· indústri-a funéiona, en Seul .das ¡:¡ue; ·segundo"éertas fontes, o 
50, coa gúerra ·que enfrentou ás e 'c;:iutras - cidades, .. ·a · tótj-a · ter'icirt> lev.adq~ -mesmo~ a ·certos 
du as grandes pptencias na rjiáqu 1ná, grácias ªº que espórta ' contacto•s pouco ortodoxos con 
Pen(nsu la eoreana. · · '- · ~ · d N · d ) E d .d iv-ersos tipos · de productos ·vecinos o· ar e . n segun _o 

Dunha · banda, Corea do Su 1 manufacturados. Este despegúe · lugar, porque ésta vai ser u nha 
ten un ·vafor estr.atéxico "per económico, semellante . ªº ·. qu~ inr:r.iellorábel ·ocasión pra' lle -
se'', "'·o isque .~ pode :_ co.nsiderar · lavaren .. a" car·a· ao·. goberno d· ... n ,., aconteceu :en varios -paises· do ' u 

como unha avanzada occidental Estado español durante a etap:a ·estado amigo · de Occídente · 
í\O continente asiático, a moi franquista, fé·o un ·incue.st ionábe.I ··(seguin·cio unha · corrente· moi de 
pouco' · camino da Repúblic9 coste social. Park · gobernou ._ móda ourante todo este ano 79 

· · Popular China e da -URSS; dende sempre con "man de ferro-"; os que está a acabar). ·E en terceiro 
,este ponto de vista, Corea do Sul sindicatos non . funcioria~on ' du- . lugar, porque a operación supón 
representa para os USA, conser- rante 0 seu mand~do máis qu(a unha aposición á idea de 
vando as diferencias, algo coma . nivel simbólico;· cal isquer cri'tica Washington, ':de: demost~ar a 
o que, Cuba para URSS. pública ao rex1me imperante solidez . da - políti~a esterior 

Doutra, Corea do Sul, a0 pagábase a base de arrestos e .estadounidense . 
xei'to que Malasia, constitue o cárcel; prensa; rad·io e TV sofrian . Dentro de tres mes~s, en. todo 
extreme dun arco dende ·o que toda caste de censu.ras; 0 pais., en caso, .- e desque -se · aprobe a 
os- -USA poden ' ~atenazar", s.e xeral, · ·viviu · a· bo~a tapada ·por Constitución,: Corea do SuJ terá 
compre, o Oriente asiático. cáseque vinte anos, · concent.racfo de acodi:- ás turnas pra escolleren . 

DO "MI LAG RE 
ECONOMICO" 

na tarefa de realizar o", d.igamos, novo presidente .. ·Os candidatos 
"m1lagre _económico sulcore-a- ao cargo son antigos primeiros 
.no". 

AO DE~CONTENTO 
'POPULAR 

· ministro e ex-colaboradores de 
Park, pero o máis pro·bábel é de 
non -,cai·ren nos mesmos · erras 
despois do que pasou. O vindeiro 
preside.nte de Corea do Sul r ha 

Estes motivos, de capital 
interé-s xeopol ítico, foron os que 
propiciaron, en 1.961, cando .un 
golpe de estado lle d.eu o control 
da situación a Park, o decidido ~ 
apoio económico e polftico dos 
USA o novo rex1me. Ha1 
daza·oito anos, Corea do .Su i era 
un estado. famento e analfabeto; 
hoxe en dia, os millóns de · 
su lcoreanos contan cunha renda 
per cápita de 1.500 dólare s 
anuais, e a . situación xeral do 

Non hai máis que u-nha semá, 
o 1 ider pa oposición parlamentá

- ria ao president_e Park viuse 
expulsado do seu escano por as 
-suas protestas orais teren chega· 

· do alén do habitual. 

, ser ~ home · pouco afecto a 
compoñeñdas e corrupcións, asi 
co.mo d ispo sto a 1ibera1 izar 

Este - feito foi causa de 
movilizacións populares erí va · 
rios · núcleos indu_striales; a 
reacción de . Park fo i, a de 

ra~onablemente a or,ganización 
soCial .do par's, tal e como reza a · 
doutri_na Carter. Se non cumpre 
estes requisitos, o seu xefe de 
Servicios de Seguridade pódese 
volver poñer terribelmente ner
vioso. 

O CAPITAN _CANUCK, AS. PORTAS 
CARLOS DURAN - Londres 

I • . 

Se!"11ella ·qa·e .º Cañadá (anglófono) ten atopado o seu Supermán . 
Chamase Capital Canuck, axente da CISO (Canadian lnternational 

Security Orgañizatión). :Gasta un "modelito" e'stilo strip-tease 
masculino, branca e vermello, ostentando no cinto e máis no . 
antifaz o motivo da folla de pradairo ou sexa a bandeira do 

Canatjá. Ten puños de ferro e extraO'rdinários poderes físicos 
,e mentais, que utiJiza para combater aos comunistas. A época , 
e o futuro, os an.os 1990. O Canadá tense convertido 

no país máis poderoso do mundo e. -este super-héroi está 
encarregado da defensa desta sup~r-poténcia, recebendo as ardes 

· · do capital. Ottawa'. · 
O Capitán Canuck (quer dicer 

Capitán Canadá) ten moito en 
común . co· Supermán americano 
_(Joe Shuster, un dos criadores 
do Supermán ,.creceu en ·Toront~ 
e copiou a fachada da sede do 
Daily Planet do edificio dun 
,xorna.1 desa cidade canadiense). 
Pero ao Canuck dalle por parar 
de dar labazadas · de vez en 

cando, e ponse a rezar ou dar 
grácias a Deus pola axuda que lle 
presta na defensa da- civilización ' 
occidental. E non é de estrañar I 
porque o seu criador, Richard 
Comely, e ' mormón, , e os 
rnormóns eren que a segunda 
'.1inda de Cristo ao mundo té ra 
lugar na cidade americana de 
Salt Lake City, do estado de 

- Utah. 

X,a durante ·a segunda guerra 
mundial o Johnny Canuck 
(devanceiro des te Capitán), loi
tara contra os ·názis e-combatera 
o .crime ao lado doutros famosos 
hérois canadienses como o cabo 
Dixón da Real Policia Montada 
.de Canadá (o criador deste 
Johnny Cariuck,· que se chamaba 
Leo Bachle,. a'listárase no Exérci
to Canadiense· antes da. edade 

. regalmentár'ia). Hoxe, sou mellar 
mañá, nos anos 90, o seu 
herdeiro Capitán Canuck tenlla 
xurada aq.S comunistas, •que 
ademáis das suas Ideas trabuca
das resulta que · no.n son. 
a nglosaxóns nen protestantes, e 
porriba talan mal o inglés. 

A cousa é "comic", pero 
conven saber deste tipo, non vaia 
ser que nolo traduzan a6 galega 
e llo metan. aos nasos nenas nas 
escolac; ca gallo 'da leí do ensino. 

~ NOSA TEltBJ\ _14 

¿.RUSIA.·o_u ·URSS?-

. - REGINO DAPENA 
Para maior glória. e honra do eufemismo 9erivado do . 

idealismo semánti.co anglosaxón -:-sin ter en cónta conceutos e 
rea lida9:es- - o voc~b lo "Rusia" é sinómino de UR.SS _qu_l,Jn ió,n -

·soviét ica. A .. '.'jerga" confunde ao ruso . co -ucraniano 
.xeorxiana, · uxbeko, armenio, . etc. E o ' ú1iico qt1e 'teñen d~ 
común e. que so"n cidadans de dobl:e condición, sen perda ·dos 

_ ~ qereitos ~ peculiaridades . que lles . son própíias como 
. ~ ,ph-t.e'ñ ecentes a d isti ntfü .. :fí'acio n's·e .raz •~s.- j . . , 

.' .'·.·, ' A ,c<.3!1.fusion ~v.LblÜ.ni~ria·,~U. jn\!Ql~'_ntár.ia~ .pro~úctfse . por ,-.. 
un certo deséoñec~mento da organii.ación , socio-estatal ~da" : 

· UR~s .. s.:ºP POI? en.f<;>.~ue kl~olQxi.c0- -:-c_ontrária á realidade- que 
·fanJ;f9-n po1Jco_s -xorn'aJ.i_sta s,jl']tel~ctuais e po líticos occidentais. 

... _;:;~· - - - - :; ~ .. ~ :.,.., ..; • ~ - - " ~ "iC ~ •:.,.- " : • • 

~. ' -.,,.. . 

As1, pois, desde posicións ne~tras e facendo ·caso omiso das acci~n . 
•1iolentas dos revolucionários e contrarrevolucionarios .:.....i ncluidas as 
111 tervencións de Alémánia, Inglaterra, F.ráncia e Xapón- belixerantes 
n·a Revolución de Octubre, c~n·traremos a nasa atencion -a grándes 
rasgos-:- na cuestión ' '. nacional da URSS . 

E opinion regularmente xeneralizada de- que a URSS foi fundada a 
golpe de mazo pala imposición case caprichosa duns revolucionários,' 
en negociacións, discusións e tensións. E non foi asi. Os revolucionários 

ve ncedore's tiveron que ' enfrentarse, entre eles, con dificultades de 
di-f ícil solución Aa cuestión das nacións e pobos diferentes que 
presentaban u nha natural .compex idade: numerosos idiomas, etnias ou 
razas diferentes, territórios, di~tintos r:i_iveis económicos e culturais, 
etc ... - coa agravante das d_iscordias entre nacións grandes e pequenas 

' respecto da integradón · no "núcleo" metropolitano herdado do 
zarismo. A cuestión tiña graves implicacións de doble vertente : interna 
e externa (mundial). No tal contexto, os leninistas moveronse con 
gr-ande maestria -teórica e pr_áctica- para resolver problemas profundos 
e dificeis que podian dar ,cabo da Revolución, xa que o vulgarmente 
chamado "marxismo" non foi quen de comprender plenamente nas su as 
a nál ises , bu estudos sociolóx icos e históricos universa is a cuestió n 
"nacional". P<i>lo tanto, os lei;iinistas (non todos os revolucionários era n 
leninistas) 'presentaron propostas para o estudo e negociación que, má i< 
ou menos, resumiah'. 1) manter e consolidar a Unión, 2) a cuestión el 
Defensa e Asuntos Exter iores serian competéncias exclusivas da Unió n, 
3) as nacións grandes ou máis desenroladas deberian ceder perante as 
esixencias das pequ_enas . e . _menos desenroladas, 4) respetar 
rigu:rosamente o emprego dos idi-omas nacionais, mesmo creando 
affabetos para os que carezan de expresión escrita, 5 : .recoñecer a 
igualdade de todas as razas ou etnias de toEla a Unión. En efecto, u 
solución dada á cuestión "nacional" na URSS nunca poderia ser 
maxinada por Marx e Engels e, moito menos, por outros intelectuais dP 
menor cuantía. Contra todo pronóstico fíxose a Revolución e deu se 
unha saida natural á cuestión "nacional LL precisamente na. Ru si¡; 
zarista, atrasada, agrária e analfabeta. ilronias da história! . Claro qu ,_ 
Marx e Engels -alemanes, fríos ,filósofos e apaixoados ideólogos, fi llos 
do seu tempo, en ple no desenrolo liberal- menospreciaron o 
"espiritualismo" de Hegel e, ademáis, carecian dos dados precisos e 
obxectivos sobre a cant idade e calidade dos intelectuais apolíti cos 
comprometidos para derrocar ao 1 mperio zarista. Agora ben, a cuest ion 
"nacional" foi o problema máis comp licado e grave co que tivo que 
enfrentarse a nacente URSS. 

Po1s ben, na actualidade a URSS .está "integrada por 15 repúbl icas 
(i1acións) soberanas, federadas co direito de actuar libremente, é dicer, 
son Estados modernos -de feíto e de direito- dotados de todos os 
órgaos de Poder, excepto Defensé!. e Asuntos Exteriores . As repúbl icas 
federadas rixense palas suas próprias Constitucións en consonáncia coa 
Constituciór da URSS que estipula b direito de autodeterminacion . 
Dentro de cada república federada existen repúblicas autónomas, 
rexións autónomas e comarcas nacionais . Todos os id iomas son 
respetados e potenciados ao máximo sen · negun xénero de 
discrim inac ión. 

As repúblicas fede'radas son : Federativa Rusa, proclamada o 
17-11 - 1917. Ucránia, ·o 25-12-1919. Bielorrusia, o 1-1-1919. Uzbék1a, 

, 27-10 -1924. Kazágea, 5-12-1936. Georgia, 25-1921 -. Azerbaidzhan , 
24-4 192ff Lituánia, 21-7-1940. Moldávia, 2-8-1940. Letóni a, 
21-7-1940. Kirguísia, 14-10-1924. Tdzhikia, 14-10-1924. Arménia, 
29-11-1920. Turkménia, 27-10-1~4. Estónia, proclamada o 21 :7-1940. 
Cada unha coa sua prbpria cultura bandeira, eséudo e himno nacionais. 

Os órgaos de Poder e coordinación da URSS son: CC do PECUS, 
Sovi"et Supremo e Goberno, cuios órgaos son os encarregados da 
planificación xeral da URSS -de arriba abaixo e de abaixo arriba
revisión e aprobación dos plans de Defensa, Asuntos Exteriores, 
Economia·, etc. E un complexo entramado de poderes que non se pode 
xuzgar á lixeira. O Soviet Supremo (Parlamento) está composto por 
duas Cámaras lexislativas iguais en direitos : Soviet da Unión e Soviet 
das Nacionalidacies. O Soviet da Unión elixeno todos os cidadáns da 
URSS, independentemente da sua condición nacional. O Soviet" das 
Nacionalidades elixeno os cidadáns das .repúblicas fede·radas. E dicer, o 
Soviet da Unión un diputado por cada 300 mil habitantes e o Soviet das 
Nacionalída_des dacordo coas seguintes proporcións: 32 diputado5 por 
c~da república federada, 11 por cada república .autónoma, 5 por cada 
rexión autÓJ1oma e 1 por cada comarca nacional. Ou sexa, que todas as 
naciÓ[lS atopanse en igu'aldade de representación no Soviet das 
Nacio·nal idades, \>exa a Federación rusa ( 135 millóhs de habitantes) sexa 
Estónia .(millón e médio de habitantes). Ás elece::ións para ambas 
Cámára fanse con libertade para elex ir e ser el ex ido diputado-mediante 
sufráxio universal, directo e secreto sen que sexa necesário pertencer o 
PC. .. . 

Digan o que digan tírios e troianos, a saída natural -iniciada en 
1917- enterrou para sempre o chovinismo "gran ruso", asi como os 
testaferros e marionetas da rusi·ficaciÓn zarísta: 

En consecuéncia, chamarlle Rúsia a URSS 'e ún erro de bulto que 
pode .te< diversas connotacións peiroatw as. Un caso do coñecimento e 
e ntendi men to humáns. · · 
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ANOSA~B~ ·1.5 

"\tilago.rcio: A ~p_oJicíoocupou 
de vez o ,pobelló"n .. . 

· ·o.Gobernador Civil de Pontevedra -decretou o ·peche 
de> Palácio de Deportes de ViLagarcia .de Arousa 
desde o último luns, por razó.n~ :de seguridade 
para os '_'PoliciasNacionales,.,. QL!e~a así ; . 
Vi lagareta e a sua comarca-· sen o .un1co recinto 
dep<;>rtivo coberto coque contaban. , 

lste pabellón ·dos· Depo:-tes .que "nós ofrecemos alternativas,·. 
pertencia á "Dirección Gener~I ofrecemos loéais millores para a:, 
del Movimiento". Coa sua extin- . ubicación das ofic;: inas, pero JJ , 

ción pasou ao Ministerio de G oberno Civil négase ao trasla: 

'¡ 

. -tnterior~ que decidiu o utilizar as do". Tarñé.n nos · info"írl-l_o_u dás- - -
deperídéncias __ do ~dif.ício GOmo xestións ·qLJe 'fo<Ó a- - pasada . 

. oficinas' da Policía Armada, hoxe semana o alcalde en Madrid para 
Policia Nacional. Así, hai ano e - conquerir un creto para comprar-
rnedio que teñ.en no dito edificio ise pol ideportivo ou facer outró 
unhas oficinas, ás que, ademais, poi ídeportivo. A resposta. foi qué 
!les fan ga-rda dous policías. non había c·artos. As conversas 

Cando o Ministerio decretou o siguen co Gober~ador Civil, pero 
asen1amento das devanditas ofi- vese difícil a ·solución ante a 
cinas a carón do Palátio dos negativa de traslado das oficinas· · 
deportes, houbo un acordo ver- a outros locales que lles prbpor-
bal co Axuntamento para que o cionaria o Axuntamerito. 
recinto deportivo podera seguir- Namentras · o caso non se· 
sendo utilizado polos deportistas resolva, se se resolve, en Vilagar-' 
xa que all "podían estar todos". cía non se poden . pr·acticac_ 

Hoxe as cousas deben ter deportes de sáa. Toda . unha 
cambiado xa que o Gobernador · cidade e ' comarca paralizada 
Civil de Pontevedra co-municou- depo.rtivamenté en aras dunha' 
lle ao alcalde o seu peche "por seguridad e que hai que lograr , 
razór1s de seguridade". - - · - • · agora, · non sabemos por qué. --

. -· · b · probíéma preséntase grave U nha separación de Poi icia do 
para os deportistas arousáns, xa pq~a. cando tanto falan da 
que ali' xogabarr un equipo de integración no -seu seo. U nha 
.Balonmán e outro de Balonces- -<;le~preocupa~ión polos próble-
to, militantes ambolosdous en f1'.1as qe milleiros de persoas, xa 
categorías nacionais; así como que se ·pensab-an que algún día se 

. trece equip_os de futbito e todas atopa.rian .obrigagos a tomar esta 
as competicións deportivas e de decisión, se teñen que tomala, 
ximnásia dos rapaces da E.X.B., deberon ollar a forma de que o 
amén doutros diversos torneos. facer deportivo dest<;1 zona non 
Para o equipo de Baloncesto quedara cásequ~ paralizado de . 
aínda lle ppdian encontrar aco- todo. ~_Hoxe non aceptan as 
r_nodo noutra parte, pero o Carril solucións de traslado que propón 
de Balonmán podese ver obriga- o Axuntamento e que propuña 
do a retirarse da competición -Se- todo . o pobo. As causas. non : as 
non se lle atopa solución a este sabemos, anque· coidamos non 
problema, xa que non hai teñan o peso abondo' para a 
n.ingunha pista máis que teña as toma desta decisión. 
dimensións regramentárias. tJCD gob'erna, e os -seus -

A solución está difícil, segun- obxetivos pr.ioritários saltan · á 
do nos informou o portavoz do- vista, case sempre enfrentados 
axuntamento, Sr. Figueras, xa aos intereses reais do pobo. 

O.eses éore.nt-a e·, oito :'depor
.. tes 'perigosos\ os .oito r:rrimeros 

i . ' ·. 

-son: 
montañismo . . .... 20~ mortos 
depo~i~ aéreo.·~.... 74 morto.s 
ciclismo .:'. . ~ .... : 54 mortos 
actividades subacuáticas 47 morlos 
CAZA . ." . ~ .· ~ . . . . - 43 mortos 
motorismo ". · ..... , 25 mortos · 

· - · · · 22 mortos pesca .. _ ........ . 
áuto_movilismo . . . . l 3 mortoir 

Co~o v~mós · a~tividades ao · 
. pareGer tan pe~igosas como ·. o 
~utomovilismo, dan cifras· infe
riores ás dadas pola .caza. Por 
outra · banda '' sonfos da. opinión 
de que o . que sucede e.o 
montañismo ~ o mesmo que coas 
actividades subacuetic·as ou · coa -
mesma caza son debidas a· dous 
factores~ imprudencia e · descoñe~ 
cemento. Todos cantos sain ao 
monte saben das veces qu·e .-se 
encontraron encañonados· polo 
amfgO da cuádril~a· que _ leva .·'a 
escopeta de calquer xeito; saben 
de tiros disparados impmaente
mente ·- sin · saber "que ha~i a · 
det(as"_ e · -demáis. A . esta ·. 

- im_prud-encia súmase un descoñe-
. ~c~ment-; -de- éH~ersa ·rñdole qué 

non se dá (ou ·dase en menor 
.grau) . noutros . deportes; - volve
m.os ªº caso do automovilismo: 
cada practicante· ten éqndo , 
menos o seu carnet ·de conducir, 

·conseguido logo dun mlnimo de 
estudos, logo dun ex_amen·e lago 
(cando menos teoricamente) dun 
examen de cond icións Hsicas do 
aspirante. E si ine d~cides _que · 
in ire o ·caso do deporte aereo, no 
que' os practicantes teñen un 
carnet, .polo que se debe pensar ~ 
que deberon tamén estudiar uns 
temas, e a pesar delo' · dan un 
número grande qe mortes, . 
direivos que loxicamente. en tal 
deporte cada . accidente norma\ 
mente é mortal: cousa que non 
sucede na caza. 
· Volvemos a insistir co-:expre

sado, no que xa d ixemo's nesta 
mesma páx ina neutras ocasións: 
a inda •que a moitos non · lles 
agrade, urxe a necesidad-e . de 
implantac·ión duns examenes qu ' 
acrediten que quen _leva ·d 

escopeta polo .monte ten u r 
mínimo de coñecementos d o · 

A -~ 
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DO 

-./,- ''CORREO~' 
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. que tai, do qúe que c;_:aza \ (as · 
especies cazábei·s e protexidas) e 
de modo que ós qüe con el valan 
saiban das su-as nqrmais condi
cións ' flsicas (vista ,- .ouvido ... ) e 
pensade que . non .- é gana de 
amolar o que d-igo, senór.i -r.náis 
tranquilidade para tod~s. De esta 
mane ira consegu iriamo s menos · 
imprndencias no ":tonte e cecai~ 
menos cazadores tamén,_ que se 

. botarnos éoñfas d,ebe tocar un 
coeílo para cada ca~r-o. "A mesma 
Lei de caza contempla esa 
pos_ibilidade, . cando c;fi ño artícu - · 
lo 34, aP~~tadQ 6_: ''O ·Míni_stér , _· 

de _Agr.iéultura poder_á estabele
cgr .as· probas ,de aptitude que . 
considere · ne.cesárias para a 
concesión' da licencia de Gaza". E 
tal leí ·1} xa - do ano ·1970; Para 
cando peri san eses. señores poñer . 

- en práctica O mencionado?' lÜU 
.pensan .que .non .-é necesario? . 
¿Qu estaremolos . presionando 
pará · que no·n o . fagan? . Coida~ 
mos que ·c:on aplaz.afo este ano, o , 
que ven· e· a inda e> -outro, non se 
remedia, . poi·s ·a ·· cousa · é 
necesária , - ¡;;:: será meHor para 
todos .. 

· ~ .· , P AT 1 r\J O 

_·,., . 

éO~.nJJ.NIDADE_S _ 
.· ... DE 

,_ -GALICIA . 

.. ~ 

· c•~•¡i' a.i'. 
INFORMA 

. "¡º 

_d_o ... comenzo qunha cóm.unidade de v'ivendas ao 
amparo da_ normat_iva de 
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· Ao cor:trárió do que n:io-it~s . P?idf!IJ p.ensar-/os ~ICi,~.~Jicos ~ronico~,, ~h~~~ ~r'l~q .vid~ ~~xu .al · ~lmi~?da .-~'·tr.áxi·I. ', 
·Os seus problemas tan!o a n1ve·I das co.11~ecuenc1as de_ doenza f1s1ca derivad.as d~·nha alcool1zac1on d~ .longa _ 
data, como a .problemática social que todo alcoól_ico nun mo!Tle-nto·'. dado da. ~ua 'il1da presenta, son. suf1c1entes 

· : como pára que ·a sexuáltdade deste tipo de enfermos estexa en segundo ou terceiro p·lano 
• .. _ i •• '-:.r . . . 

·· Histói icamente. _falando; a·. evoludb'~:. da . conci¿nci~ . .;¡; 
humana en certas la titudes incluido o V-ello ·continente- ·. ~- . . 

...¿_ ; "'' ·' . . -..:. , .~1 .... , .... -- ........... _,,.. _ ""-~~~:.:...:-:.1.:.qo.,,o.,,, .. .,. .. ·--.,1:,..::.- ·;:..- .. ; ¡ ~ .~-..."""~ .... /~~ ~-": ·..:i:"'."·.,.. .. ~_ ~..,~ .-\_.,..., .. _ ... , 

t:uropa, esta fe1ta en compap1a e . a c~.ron das be[}1a .~.s~ -·- :.· .. ~ ·,.,. .-;-' ....... "', 
alcool icas . . Nas su as orixes, os eféitos potente·s e máís 
particularmente as alcoolizacións·, e~iveron consideradas 
como revestidas dun caracter máxico. Noytro setldo as . 
sociedades, sempre tiveron posic ións contraditorias sobre o 
"alcool", indo desde a ritualización e sacraljzación do viña 

·até a sua terminante proibición. Esta dialectica atópase nos 
gra.ndes temas míticos greco-roma nqs e .cr'istia.ns facéndoll~ 
un ha praza importante · o , alcool, slmbolo. da poténcia viril e 
da integridade ·corporal. Saber beber é ·ao mesmo tempo 
sigr.i'o de poJéncia sexual e garantía da _dirección do desexo 
historlcamente' considerado como un privi léxio do home; 
"S·e ti n·on bebes, ti n.on es un h<;>me". . 

Na interrelación do ind iv.fduo co alcoól, trataremos dEL 
"diferenciar o ·que supón unha AL900LIZACJON 
OCASIONAL ou TRANSITORIA dun estado · de 
ALCOO LISMO CRON ICO .. A resposta sexüal en cada ca~o·, 
va i ser lox icámente diferente. r . . 

Nó caso dunha. "alcoolización· ocasional", están en 
-xoqo toda unna_ série de fact_ores uns 1 igados á própria 

droga-alcool e outros á personalidade do )ndiv'íduo sitt1ado , 
nun méd io· e circunstáncias determinadas. En re lación ao , · 
alcool e de~e o punto de vista fa~macolóxico, non se " ten 
demostrado de maneira experimental nengunha acción de 
tipo afrod isia~o. No que se· refire ao ind ivl,duo, _sabeniqs a / 
importáncia qu~ teñen a sua personalid~de; as · e'?(perié-n ·~iás 
que tivo bebendo as mot,ivacións .que o ' levaron _ a 
alcoolizarse mais os ~feitos que do a.lcool esperaba . · 

Os efeitos, pois, ·dunha al.coolización ocasional, poden 
vai"i ar notabe lrnente duns individuos a .outros. As v·eces t?_Í ' 

da ~rra asobaUada· 
AS DENUNCIAS oo· . 

COLEXIO DE; AROUl.
TECTOS EN SACO ROTO 

A Xunta de Goberno do· 
Coléxio -Oficial -de Arquitectos· 
de Galícia, na sua sesión 18/79 
do 10 de outubro·, ao deb~ter a 
prpblem~tica · da concesión da 
licéncia · de . .obra por 1 parte de~ 
certos· Concellos ·a proxectos dos 
'que o visado, fora denegado po'r 
este Colexio en raz9n de _que 
infrinxian ·a vixente ·normativa-
u r.b.an ística, acol leu, ·entre 
óutros, o segu inte ·ácordo: 
.. "Informar á opinión pública 
sobre as dificuldades . que este 
Coléxio atopa paqi P.oder ·esixir 
o ' cumprimento dé! . normativa ;; 
urbánística e evitar deste xeito · 
as _ infraccións, cada vez máis 

· numerosás, da mesma, debido á · 
falta ,de colaboración de orgar;iis- : 
mos oficiais e administrativos 

· gue non sustancian oportuna- . 
mente as alegacións, os recursos, 
etc., e ignoran sistematicamente ~
as · abondosas denúncias de.ste 
col ex io". 

PROTESTA CATALANA · 

Hola! : 
Soc assidu. llegidor vostre, 

subscriptor per a més informa
ció, -c_om·supose ho sabreu i. amb 
aquesta és la sega-na o tercera. 
vegada que m'adrece a vosaltres. 
No vaig a .ésser ni 1·1arg ni pessat, 
.ans al contra ri , dones no dispose 
de massa tenip_s. 

En prime r !loe donar~v os l'en
hora ·- bona, dones el diári va 
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en,da'vant i pel qu,e veig prou bé. 
. En ~egoh, · lame.ri~ar-me per la · 

pobra i esacasa informació, jo 
diria nul. la informació; qu~ .els 
vostres llegidors tenen del País 
Valenciá al 'vostre diari. Pense· 
que ai·xo no és de justrcia. Es bo 
que dedi·qúeu una secció ·a1s. 

, Pai'sqs, són quelcom més que el 
Principat de Catalu'nya~ ·i qi.Je, el 
País V.al·enciá aixi com ·les 1 lles 
Balears i Pitiuses, ·dintre l'Estat 
espanyol, hi formen part. 'o'altra 
banda, rii Andalt:icia, ni Casti11a, 
ni Canarias, .... ·pe.nse ' qwe qualse- . 
vol ' toseta, fara encara el ano
mear-nos d~ vegades, per ·ª que 
no ob-litjen que també hi som a . 
la ll uita, no faria mal. .No us 

· sernl::l la-? /. 

De veg~des dona ·la im.presió 
que tan sola les p-isto·les f el 
"nacionalisme .. estricte molt 
seu"-i a<;:ó ho die perque se.~bla 
que · per al Principat, ni '· País 
Valenciá, ni . ll'les ·Balears i 
)>jtiuses existeixen a no ser per a 
engraAdLr la seu'a .vanitat-, .són · 
noticia_, el _que- resta ·· a fer 
pünyetes i a1xo no és de dret, 
perdoneu le ... meua insisténci~ . ..., 
Dona la irnpresiÓ, ter.ne, que 
vívíu en .un mon_a part i els altres 
som de l'UCD o "España bien 
entendida" i d'ac;:ó no res, dones, 
en tots els llo~s, com diuen al 
meu p·oble, éouen de faves. 

Pense · que algun que altr:e 
gal lec i l legidor vostre ha de 
viwe en qualsevol de les naciona
li t ats "apartades". Perqué no lí . 
demaneCi informació encara que 
siga una miqueta? 

Bo,ja ws deixe. 
.i salut. 

JOSEP LLU IS 
1

RAGA 
BONREPOS 1 MARAMBELL 

.(PAISOS CATALANS) 

PRO-LEGALIZACION 

ERGA (Estudantes revolucio
nados galegas), sindicato estu
danfü naciooalista, quer~ ij.nun-. 

. ciar ao estudantado e pobo 
gal~go en . xer,al unha ,nova 
campaña que no proxemo -mes 
·de Santos levará a ~atm a favor 
cia ·suá legal ización. 

.No marco . desta c¡:¡mpana 
far-ánse retollidas .de firmas tanto 
entre o estudantado. como no 
resto. d.os · ~staQiento~ tjue i nter
veñe ri n.Ó - ensfno. Asimesmo, 
pe.diráse a · definlci6n · pública 

· sób'or da n()s~ · legal izaciór:-i da · 
institu'ci.óns académicas ( Reitofa
_do, D·irecciÓns · qe Centros~ ··~, .de . 
··asociacións cÚlturais . e partidos 
¡)olíticos, ·amén dóutras accións 
encamiñadas á axitación estu
,aantil a favor .da nasa· legaliza
-c.i6n, para forzar a aceptación 
·dersta po'.lo Goberno Español. .· 
· · Contamos ·tamen ·co ,apoio ,do 
resto ~fas o'rganizac1ons - do 

. MN-PG, solidárias da nasa loita. 
Xa . en anos anteriores loitamos 
emplame'nte pola nasa legaliza: 

__ ción, denegada sistemáticamente 
. po~o . Go_berno ···Españo1, ·: con 

pretextos infánti_s, descoñeceriao 
qué estamos legalizados de féito 
pol9 nosa práctica cotrdiana 

_activa e ·aglutinadora en todos .os 
conflitos estudan"tís; ao non 

• legal izarnos, pretende grupuscu
lizamos, porque sabe ~ue somos 

·~ 

~ip.o d.e. bor ·acheira ao temp9 que aume11ta o desexo se.xual· 

comporta. d if iculd-a.c:fe ·tanto a nivel da e,rección, exaculació~ 
' . • 1 

e mesmo no momento do orgasmo. Outra:s persoas, polo· 
coritrário, poden sentir~ máis tranquilas seguras e meio.s' 

~ angustiadas, despois de tomar unha ou várias c'opas,· polo 
que estarían en disposición de poder controlar mellar as 
suas capacidades sexuais. . · 

o caso dos "alcoolicos crónicos" é:totalmente diferente 
. ao alcoolismo ocasional. Ao contrário do que moitos . 

poidan perisar, os alcoólicos c1:ónicos, presentan unha vida 
sexual limitada e fráxil. Os ~eus probl~mas ta.nto a ntvel das 
consecuéncias de doenza f(sica derivadas dunha 
alcool ización de lqnga data, como a pr_oblemátlc~ social que 
todo al<:;oólico nun momento dado da sua vida presenta, son 
suficientes como para que a sexualidade deste tipo de 
enfermo·s estexa en segundo ou terceiro plano. 

E tarñén frecuente e coi1ecido .o desencadeamento do 
chamadp "delfrio de celos" nos alcoolicos crónieos ou 
celotipia, no que o home p. ex. acusa a sua muller de ter 

· relación s con amantes provocándo lle ao mesmo empoí 
r~accións agresivas e violentas sempre temerosas. 

De. todas as "drogas" utilizadas en relación a actividade\ 
sexual e o "alcool" sen dúbida algunha.a máis empregada. A 
peS'ar de ser moi promocio!lado pola literatura como un 
estimulante da libido, o alcool ínterfere a actividade sexual 
a actuar como · axen~e depresor do sistema nerv ioso 
centra r, o que soi pasaré que o alcool a doses moderadas 

. · pode crear unha a,tmosfera apropriada para o sexo, polo 
,fe ito de actuar como redutor da ansiedade normal, pero 
un h inxestión excesiva produce sempre unha depresión da 
activ idad"e volu ntária incluido o comportamento sexual. 

un peiigo real para un ensino 
colonizador que· contribui a 

· manter ao naso pobo n~ explota
ció-n e na dependéncia. 

Por íso, para mellar extender, 
ampliar e fornecer a nasa organj
zación, no camiño da conquista 
dun ensi'no nacional, cientifico e 
popular, chamamos a todo: o 
estudaritado g~lego a apoiar 
act ivamente a nosa legalización. 
DIRECCION LOCAL DE ERGA 

(Santia~o) 

O DECRETO DE BILIN
GUISMO NON NORMALIZA 

A LINGUA GALEGA 
(ACLARACIONS DA ASO
·CIACION SOC 10.-PEDA~ 

GOXICA GALEGA) 
A Asocíación S-P Gal;ga a<lt'e a 

· séi·1e. de declaracions de personalida
des da poi ítica española (ministro de 

~ educación, conseje~o de la Junta) e 
· i nformacións e decia"raci óns recén 
saidas na .prensa, así corno o Decreto 
de Bilingüismo, quere facer unha 
serie de precisións en base a criterios 
científicos para ·unha cor'recta infor-

··maci(rn ·públíca ·'no que ~e~pecta a . 
sbcio-l_in'güist'ica e 1 íngua galega: 
' 1 . ..,- A normalización dunha _I ípgua 

supón ·un. pro,ceso-de recuperación d_o 
uso e das funcións desa l.íngua a 

·, t_odÓs . os _niveis : Uso no .ensino, na · 
·fala e h.a escrita, en toc:Jos -os me.dios 
de comunícación, ná administración, 
comerci-o, etc. Para qui;! o proceso de · 

• normalización se i'h íc'ie e imprescindi
ble ·que a · 1 in.gua non normalizada 
empece por 2er oficializada. 

2.- · · Para que ese proceso de. 
normalización poda.ser iniciado com
pre que a 1 ín gua imposta, neste caso 
o español, acade o estatus que ile 

·corresp.onde histórica . é cientifica
mente de l,[ngua al lea a Gal ícia. O 
galega debe pasar - a . ser idiorfia 

; nacional galega que e o que tamén líe 
' . ' .' ' 

corresponde histórica e . s;ient1 fi-
camente 

3.- No11 ha1 1..omunidades soc1ais 
bilingues Si tacemos un re peso dé.Ís 

·.comunidades cto mundo veremos que 
cada un ha ten a sua propria 1 íngua e 
que na<:¡ueleas comunidades onde 
houbo ou hai bilingüismo leváronnas 
ou lé'7annas, necesariamente, a asimi· 
lación da 1 íngua jmposta e o abarido 
no da sua propia. 

4.- O decreto de bilingüismo non 
_, 1 va de ningunha maneira a normali· 

zación do galego por varias razóns: 
a) O decreto de bilingüismo ven a 

consagrar oficial mente a diglósia 
porque queda ben paten.te a impor 
táncia do español como 1 íngua 
superior na que hai quEf'í mP.arti r. o 
conocementos todos e aoque hai qu 
darlle un horario superior e qu 

' ningún alumno pode pasar sin cono 
cer. . , , 

b) O decreto t,rata ao galego com 
1 íng~a extranxeira ·na sua própi,_ 
terra. 

e) O decreto de bilingüismo part 
de presupbstos anticientíficos porqu 
o ensino ten que darse na língu· 
própia da comuni_dade . Este é u 
princípib pedagóxico admití.do inter 
nacibnalmente·. · 
· ·. 5.- ·Para conocimento de certo 

: intelectuais e escritores de óptic 
española, xa vai -sendo hora de qu 
diferencien o que é norr;naolización d 
qué é normativi'zación : Oue_se con 
fundan eles pasa pero que no 
confundan, por favor;ao pobo. 

Normativización é a estandariz 
ci ón du n· i di orna para a s ua escrita . 
elex ir un sistema común entre tod 
as posibilidades dialectais. Facer unh 
ortograffa é a nqr_mativizaci6n "13er 
facer unha ortografía non é un 
norm~lizaclón..' 

/Y. ri'orma lización leva consigo . 
normat1vización. A · normativizaci · 
n9n.Jeva consigo a n_ormaliza~i~n : 

A Asociación Soc10-Ped 0 goxica 
lega quere- de'ixar moi claro q_ 

. unjcamente haberá unha verdf)de.i 
normalización do idioma galega e 
do ést~ sexa oficial izado . · 

.Orense, 9 de,butubro de 1979. 
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da u;e e-. dos xeitos · 
o·puzo E o Blf\l!BASTRQ , 

Ainda ql:le en . Gal ícia o 
prob:eina da auga nori o é·tanto, 
n_algures houbo que recurrir ao 
poceiro e afondar uns metros; de 
5 até .18 baixo. o .sabrego deica 
dar ca · auga. Si a ·terra · ·era 
brañosa . abondaba con turar 

,._ unha mina en superfície e . xa 
_ chegaba. E non quedaba a cousa 

do puzo en afondar no sobchau, 
habia tamén que argallar, ..como 
bos inx-eñeir~s do pobb, un 

· sistema lixeiro e cómodo para 
·sacar a auga. . 
· · Nas aldeas ainda hai puzos 
eomunais, ben atendidos e 
limpos. Tamén abondan os 
particular!;?s ao pe -de' cada casa. 
Os peitoriles érguense pra 
protexer o puzo e que non se 
atue cos derrubes, tamén val 
para defender á xente e má is aos 
animais, qué nos descoidos non 
caían. As formas cuadradas e as 
circulares fe itas de mampostería 
son as máis dadas. 

t 

an.dando a tara 
O CRUCEIRO 

DE MOURENTE 

Os cruceiros son, posibelmen
te, a máis alta expresión da arte 
popu lar galega. Castelao, na sua 
obra max istral, cáse esgotou o 
tema. Un cruceiro é sempre algo 
moi suxerente que nos leva a 
moi diversas cavilacións ou 

· profundacións. Teño d ito que : 

Semella un soño o cruceiro 
soñado por non sei quen. 
iUn soño tan verdadeiro 
que foi soñado moi ben! . 

En canto · ao significadp dos 
brazos do cruceiro para este 
basbas está moi claro: 

O cruceiro.é cousa humán 
cos seus dous brazos aber:tos: 
íUn é Q camiño cercán, 
outro, os camiños incertos!. 

i Fermosos crucéiros da miña 
terra Chá nativa, labrados polos 
canteiros de Gaioso ou de 
Román e cantados por Noriega 
Varela e pola inesquencibel 
.Carmiña Prieto RoucQ! . 

Como di o cantar: "Pra 
canteiros Pontevedra! " . Os can-
1teiros de Pontevedra son os 
mellares da nosa nación. Esta 

arredor de nós 
SOBRE O TRUVISCO 

E "ALGO MAIS 
·Poderiamola ter coma unha 

planta . má'is, que·atopamos .polo 
borde dos camiños ou por Ónde 
cadra, entre os toxos por exem--. 
plo; é a . típica planta que éstá 
onde d.á ben o sol; gestan.do 
-moito dos sítios quentes. 

· O trovisco, coñecida tarnén 
Pola nome de trevisco, e o 
Daphne grJCJÍum. ·Coas ponlas 
ergueitas e as follas alternas· e · 
opostas, inteiras e lance-oladas, 
sendo ben apontadas, chega a ser 
un arbusto. Ten as flores agrupa
das nun ácio .. que queda no 
remate das ponlas, serido o 
tempo de floración dé abril a 

O .puzo ten o seu traballo e 
non hai máis que botarlle unha 
ollada a moitos deles, compre ter 
tino ... no.n .vai ser. Descobrire~ 
mos auténticas obras de canteiria 
que van dende o. fondo á cima .,·o 
ollo negro da auga ·réflexa· o 
frescor do empedrado cuberto 
de musgos. Este sistema de 
recuberta grani't-ica en circo fa ise 
'cando as tefras son blandas e 
ameazan con derrubarse. Os 
torróns quedan en firme por este 
valado de contención no interior , 
do .puzo . Canda se trata de terras 
consjstentes o burato· vai ·1 impo, 
sin forro de pedra. 
- Nalgunhas bisbarras ténse por 
costume defender o puzo cu n 
cobertizó, hainos de moitos 
xe itos, pequenos alpendres de 
tellado a duas· augas, outros 
cobertos de colmo, circulare·s en 

. forma de garito ... Máis segundo 

. sexan as caracte.ri'sticas dq zona, 
as( será a construcción, Na Terra 
Ch a úsasanse as last ras ·ae piza rra 

, 

tradición · artesá de sécu los- ten 
continuación nos ·nosos d ias n.a 
"Escala de cante iros de Ponteve
dra", con sede no mosteiro de 
Poio, que xa está a dar uns 
froitos ben comprimidos. Esta 
obra débese a D. Rafael Fontoira 
Suris, arqu ítecto na liña dos 
nos os me llores construtores,. que 

· vai desde o mestre Mateu, pasa 
.por Casas · Novoa e Fernández 
Sarela e chega a D. Manuel .. 
Gómez Román. 

En toda a bisbarra de 
Pontevedra - incluido o· caso 

ouwno; estas flo'res clariñ as ri · n 

fr oitos tipo bala, que son b la 
encarnadas que madure.cen du 
xullo a novembro. ·-

Esta planta · ten_ princíPios 
~enenosos nas follas e froitos, e · 
foi empregada de.' .xeitos . moi 
d.istintos. Por un lado, por'te r a 

· tona moi forte cando son gra·n
des, tecíana a xeito e poñíana no 
pescoz.o das crias do gado cando 
tiñasn lombrigas; facíase a miú 
·do, cos terneiros recén paridos, 
iase ao ' monte e estonábase o 
trovisco para ·facer · o .colar do 
que falamos. ' 

Diciame un paisano que era a 
planta "máis venenosa do mün
do, a 'que máis vitarl>iinas ten, 

GUIEIRO 
¡; . 

para· facer estas construcc ió ns, 
péctranse cu ritia sinxela · xanéla 
qu·e dá ao mesmo bu-rato. Nas 

· terras grarn'tica·s . da montaña 
· póñense de cobertizo grandes 
lousas, rnesmamente lle dan un 
car~éter caseque m'egalitico á 
obra. 

· As artimañas para ~acar a auga 
van dende .as máis ,..sinx elas aos 
trebellos máis complicados: ro'l·
danas de fer ro , tornos de 

·vello da cidade, pois o novo é un 
dispqrate- hai inf indas mostr ás 
de como se ·ten que labrar a 
cantaría. Mourente non podía ser 
a excepción. 

iA¿ Sálvora, 
aí San Vicente! . 
As nenas bOnitas 
hainas en Mourent'e!. 

Ademais de ·nenas bonitas 
¡-que . xa -é mo1t1s1mo- e.n 
Mourente hai causas moi notá
beis, obra dos .nosos canteiros. 
Primeiramente compre sinalar o 

·J. 

Por FE.·Ltp.E SENEN 

co rda que átaba un pau ve.rtical 
do que asimesmo pre.ndía o-

•~.:~i!•llllllllilíl .. '-'~~ .. I · calde-iro. ·Así a pequenos pulos 
de forzá e rimos de equilibrio dá 
pértiga -na gaia recoll (ase a auga 
para 'os regos · ou para os 

· comarei·ros. 
Hai outros sistemas, ainda qu.e 

non ab0ndan tanto, tal son as 
~odas de vento que cos soplos do . 
vento van enchendo as aceas, 

· ta mé'n os sistemas de bomba de 

::;l~ ... -,..~i1;3 man de dalle e 'dalle á manivela, .. 
por certo estes ferranchos tamén 

¡,d ... 
1epresentativo na paisaxe ga lega 
era o bimbastrd ou o cambón ... 
agora van desaparecendo, as · 
modernas motobombas suple n- a 

- estos inxenias prehistóricos. O 
· bimbastro e!?taba amañado ·así: · 
· Sobre u·n estecr que · remataba 
· nunha p~tente gaia, g_ardaba o 

equ il (b~ío un ha . longa bara, nu n 
dos seus cabos tiña un contrape 
so de seixo e no ' outro unha 

pé · do púlpito da igrexa 
parroquial, todo el de canta ria . 
Representa a- u·nha_ figu-ra huma
na - ·¿un labr~go, un mariñeiro, 
quizais o pobo gal ego? - sósten
d9 cos seus ho.mbre iros, permíta
se nos a ·expresión consagrada, "a 
sagrada cátedra". E segundamen
te !Jai ql:le referir.se ao· cruceiro 
fermosis.imo que se ergue ao pé 
da estrada xeral. 

Na ... ·base• dp crucei ro está 
esér ita á se-gu (rite lenqa:' "Se hizo 
por Manu~I Moreira a devoción 
de 3u difunto paare. Año de 
1~63". A '-ob re ten, . polo tanto, 

. cento dezaseis anos: Non dub.ida
mos· en afirmar que o seú estilo é 
barroco ou, . cando menos: aba

. rrocado. O cristo é unha maravi-

stár:1 a desaparecer. 
O puzo complétase con outras 

construccións parellas: lavadei-· 
ros, pías e pilóns pr·as bestas, 
regos... Mais agora estamos xa 
nos tempos das tra idas de auga , .. 
estamos nos tempos da auga 
embotellada. Os puzos vellos xa 
están atuados de· basura, tamén 
se esqueceron as vellas lendas 
que f alaban de alfa ias, d~ 
namoradas e príncipes, de 
cóbregas e trasnos . 

M .. HORTAS VILANOVA 

do cristo, hai . unha figura, 
hierática, . en actitude firme, 
policromada, con éores moi 
vivas, que semella un garda de / 
corps ou quizais un alabardeiro, 
moi perto co , seu fo sir, que 
remata cuñha baioneta moi com
pleta e competente ela. 

O conxunto .do cruceiro, co 
seu garda, resulta mqi orixinal e 
moi fermoso. Coidamos que en 
Ga lícia non héii nada sem li an te. 
O que non · sei, e gostar iame 

· sábe.lo, e de quen foi a idea de 
poñerl le ·garda ao crucei1 o. Posi-_ 
bel mente, a idea foi de Manue·I . 
More ira . ..:-' Este More ira, lseria 
quen .. mandqu erguer o ·cruceiro .· 

. ou seria tamén á vez o ca Ate ira 
que o labrou? . 

A voz popular di que a figura 
·que . <;fil garda e escolta · ao 
eru éei ro é un garda civil. Quiz-ais 
un igarda civ il en traxe de gal_a. 
o-e r' todos xei~os a e·ste servidor 
xu.rtielle unhá dúbida: a gai-da 
civ (I anda sempre por parellas e 

.lla; e a süª cara ·non pode se,~ , 
máis expr_es(va. Na parte poste
rior do cristo represe.ntase unha . -
virse · co neno, nd coló, da máis . 
pura tradición románi.ca, e. uns; 
anxos iricr.ibeis e deliciosos .. O · 
cruceiro está moi ben cons~r:va
do e policromado. Alguén se 
p~eocup·a deJ. lst? resulta éviden
te._ 

,, aqüi semente hai un. ¿Que foi, 
pois·, do -outro garda civíl? 
¿o~sertaria? ¿ou quizais · · fo·i 
botar un vaso á tab~rna · máis 
cercána? . Coido ·que a cuestión 
é Ífl)POrtante <e que o~ ·erud ~t:ós 
teñena de esclarecer ·a~gun dia.~ 

O cruceiro está situado frente 
/~ . un ha casa e ªº .mes ni o pe d~la : 

Na fachada da casa. case á áltu r~ 

poi s ten mo ito veneno, baste ndo . 
.frotar as mans para ter un cheira 
do carallo véndase xa o veneno 
que ten". 

Contábame ·tamén este home, 
que non 11~ vai ·nunca o gado, · 
nen cando an.da a pacer, e se . · 
alguén quere facer mal a outro, a 
un animal seu ou a el mesmo, 

. quecia o trovisc.o con millo 'e 
· arriáballo ás agaGhadas por aló e . 

morria ao comer del. 
O dia d~· San Xoan, contasa, . 

tomaban ponlas de trovisco, ás 
que non !les vai ·animal nengu n, e 
espetabanas polos furados dos 
hórreos, . casas... Oeste xeito, 
coma as meigas "viñeran de, 
Sevilla' 1

, "despachaban.as" out1'a 

Por CHAIRA · 

vez para aló, polo efecto do · 
t ró'viscó, se ben dü<:i qu:e o das 
meigas era antes pois agor a x.a. 
non as hai, bastando "estar a 
ben" e máis nada.'· 

.. Emprégase tamén · para · as 
fer idas, e ñon estou · segurn de 
todo, pero coido que é tamén a 
planta que botan ás· veces macha
das , aos rios, para colleren 
troitas. -

Con esta planta pasa· 6 mesmo 
que .con outras· en Galfcia. Unhas 
veces xustificadamente en b'3se á 
composición química da espécie, · 
e outras '~en causa coñecida", 
son de uso comun, chegand,o a 
representar un papel primord ial . 
na vida cotidiana. 

.. ~.ti· )S:c.f\.d'I )l\J< 1,G8 '1 



' "NORMA RAE'_' ' 
"Norma Rae" é: un film 

' ·1 

_· situación prototípiqi. Adem~is, , De· fe ito - o director chega ,ª . o mism1 s1mo Falla tent olel .sorte 1 teña >"dB sér catalogada como 
-arredor do eixo pri nc ipal da iiña tomar partido contra a burocra-. antes · d.e. ir -a . Fráncia ~~e que "múska lixeira '. ' e i'ndudabe l-
argumental, aparecen Ún11a série - · cía aburguesada e re_acc,iona:~ ia Adalid fixo o primeiró pr9xeeto mente n'o repertório están. vom l -~ 
de inquedanzas diver'sas re.flexa- , do Sind_icato que reprende a 'de ' 'l·nesse e s ·ianc-a" na zarzuela tiv.os--do calibre de "Los Gavil a- . 

·das na vida da p_rotagonista: . a '. Nq~rha Rae a su.a "inmoral" vid·a "P.edro Madruga"; .no primeiro ·' nes" · -'.bra . dun dos . persoax es · 
."in moral idade" das reiacións so- . privada. caso Úatase -dunfia: proba ' de · máis corruptos do xénero 0 . 

ciais n~n ambiente prov.inci~~o, · ·1 'Nórma ; Rije" é, _en s~ma, un supervivéocia e no segundo da mestre Guerrero, · pero · cdid.o 
-a hipocresia da xerarquia ecle- filme sólido, eqt;iilibrado, .sobre a · imposibilidade· de estrear en que no.n é esa razón para 
siástica , o alcoolismo na . sua · · loita dunha traballador¡;¡ pola sua . Madrid unha ópera inédita" -re- descalHicala. ·outro- problema é 
fu

0

nció~ . de ' •' a~ortigl:lador dos dign1da,de como _traballadora, e nunci-ando ' á com¡;>ósición de cando se fenta ' talar dá zarz~ela 
conflitos socia is, 0 prantexamen- :· como . mul ler~ que conta con música de cámara O\J sinfónica, e · corno "música española" - ainda 
to dunha fnuller ~ibre, divorciada " algu.n_hélS ~·scenas dudha inxemui- ·ainda doorne · máis dando ao hexe _d,escoñezo que é iso- en 
e calurilada, que pretende -.ser : dade emotiva e.ncorp.iabel. .escoitar a .música '- de. cámara · contraposición . aos nacionalls-

; algo máis que ma,n: ·de obra ' ~"K dalgun .~:lestes autores --Breton- mos mu·sicais, · semellanté '.trapa- . 
b. t · · d ·· · comprobo .a castración esp.iritual -liada non merece comenta'r·10. o ara a e -repouso o guerre1rn FIC.H·A TECNICA: 
(neste. 'sentid.o será unha peJícwla .• · - . que ·supux6 a 'zarzuela ',p.ara el.es que estou ·a pr_antexar é que -a 
proto-foemenista~ ., etc ... Situa- · USÁ, :1978. o.¡rixido""pór MARTIN ao Hes. impe'dir .o an.cein qunha zarzuela como xénero merece 
ción,s .. _.todas ex postas. cunha gran- RITT. · · ·me ir ande capacitaci6ri- técnica unha atención tanto ·. musical Guión: · F. Frank ._jr . e . lrvin9'.. ., 

ºdirixido por Martin R itt, comu
nista xudeu de · cincuenta -e nove'· 
anos, que narra o proceso · de 
concienciac1on . dunha obr.eira 
t~xtil nos E~tados : Unido_s -'e a · 
aparición e consolidación dun ' -
sindicato (a· Unión de Trabál.la-

· de · dose de realism0 e un ha · Rave~ch. ·_-que no caso de S.Qutullo ex istia · ~om0 . sociolóxic;f"e moitas das 
grande .interpretación femenina Música: D·avid Shire. , sen dúbida pero a perda da suá -~-"t:>.bré!S son merecedoras de audi- · 
(-S-ally Field, prémi-6 de· iriterpre: - Interpretación: Sally Field; Beau · ·obra non zarz~elística 'imp(de- ción ·-ainda que sexan "músiéa 

. ,. C · Br1dqes, Ron Leib_r "Rn, et c ... ": - b 1 d "- h · ea ·o' n ¡ ·1xe 1·ra" ou n · tac1on . en , annes por. esta nos sa e o- e u11 a cr c1 , .-. . ,on se esco1taa a 
película). · máis importante. Aind-a asi, Edith Piaff sen remordimentos? 

· 'qu ixer'a lembrar que n0 ·reperto- ~ -como músic,a que é inserta nun 
. Martjn R itt une a esta pre_ocu- rio zarzuelí$tico existen _páxinas capítulo da hi.stória e P.erdendo 

páción sociopolítjca ·un sentido ANOT A'C IO NS-D,IS ID ENTES de belez a recoñecibel ·e obras unha audición da música como 
comercial. na .concepción do SOBRE A ZARZUELA plau'sibeis ' na -sua integrid9de. tal non botándolle a ela as culpas . dores Textis, T.W.W.A.) na· fá

br°ica onde traballa, grácias á 
e.olab~racién dun sindicalista 
neoiorkino xucjeu .-
. O director, Martín R itt, ·é· un 
home que prov'én ·do mundo do 
teatro, como . actor e da T V., 
para a que fixo · máis de 150-
p'rogramas; ten ademaís unhás 20 
l

0

ongrometraxes de . moi variad.a 
temática, algún' do ca.les· xa · 
tratara a problemática sinsicalis
ta;' traballóu tamén . con , Elia 

- Kazan e ~consagrou moitos a'cto-' 
res destacados hoxe no éine 
americano e internacional. 

".Norma Rae" ( 1978) ·é unha 
' película . dunha narración moi_· 

vi~al, s inxela que. descrebe éo.n · 
grande precisión e síntese estéti
ca a vida cotidiana dunha traba
lladora. textil americana e o· seu 
enfrentamento co capital .· na 
loita pola organización sindiGal e 
a mellora das condicións de vida 
dos tr~bal !adores. 'A primei'r-a 
inovación que nos .otre·ce é ·unha 
imaxe desmitificada das clase.s 
trdballaddras en EE.UU., ·se .ben 

guión no1 nos ofe r ~ce ·u 11'ha 

fil'me, co' cal logrou, sen lug_ar a Loxicame.{lte estas obras plausi- · d~ sociedade que as xenerou e 
dúbidas, darUe un carácter · emi- Xa ven _. de vello "º carregar beis atópanse mellor dentro do das que a zarzuela é _uriha 
.nenternente popular: Pode~íase. sobre os lombos Qa zarzuela a "género chico" que esixe unha ,consecuéncia. . 
discutir a Vé!lidez teóri~a d.esta cu-lpab i_lidade dunh-a grande par- menor extensión e . polo tanto Saco o tema con .ocasión da · 
fórmula, · con_cretada por exem- te aos ·males · sofridos poi a un ha capacitación men~r· para o edición dunha colección de cin-
plo na utilización . de . recursos música no estado español. Pero ,- desenrolo temático; estas obras cuenta títulos editada por unha 
melodr.amáticos con referentes como comentaba hai un par tje son xe ralmente bas~das no , am- comJ"lañ ía formada por Zafiro e 
político.s, perg a· sua eficácia é :meses Angel F. Mayo en Ritmo, biente, madrileño proletário ou ·Columbia. As versións son dignas 
'óbvia. Por outra banda, Martin a -zarz.uela non é unha · causa '~1.umpen" e gozar'on da auténti- en todos os casos, o que non se 
R itt · -non : cai tampouco nó · senón un _síntoma, eu uilha . ca simpati¡;¡ entre o pobo mad ri- pode d icer das editadas por 
panfleto melodramático e sér.ia consecuéncia. dunha situación - leño da sua época -refirome a RTVE hai anos, e nalgun aché- . 
erróneo xulgar asi a película. E enferm·a ·e grotes.ca. Particular- obras como "La · Verbena de la ganse á perfección. As graba-
u,nha película. con carácter mili- · mente · parecem~ "preocupante Paloma", "La .Gran Vían ou cións foron cuidadas e os fascí-
tante, · onde .o director · toma que cando a zarzueta é xa un "Agua-, Azucarill-os y Aguardien- culos redactados po r Joan Arnau 
P-artido por un bando sen a~bi- capítulo, i.rnportar:ite ainda que te!' -e' reflexando moitas das posuen a seriedade que o carac-
güedades de nengún· f'ipo é onde se considerara exclusivamente ~o contradicións d·aqu ela sociedade. !eriza. De cando en vez comenta-
se pido do espeGtado'r un.ha toma .parámetro .cuantitativo; da histo.- E 'máis difícil · atapar ohras rei ná axenda algun títuio de 
de ílOStura·. ética a favor dese ria da · m~sica -nas sociedades impecábeis de factura entre o interese e aproveito para invitar 

: bando. Desde ~$e ponto de vista · hispár:i,icas ainda non .se teña - repertório da zarzuela normal aos leitores a escoitar sen prexuí
utilizanse referéncias _.:.a actiJa!i- plantexada unha análise miniina- tanto pQlas rñáis gr.andes compli- cios obras tan inexénuas e tañ 
dade .do suceso, a sua exemplari- · mente· sé-ria q'ue sopese _a v~idéz · · cac1ons técnicas · como polas fermosas como "La Revoltosa". 
.dade, a delimitación dos -campos · . das · afirmac-ións intuitiv~ ou abundantes concesións ao-públi- · XOAN M. CARREIRA 

' en qu~ se dá ·ª loita de clas,es- .emociona is que . se está a facer. co, alnda asi as partituras de 
que si son' próprias da estruc::tu fa .~, Eu '., son o primeiro e.n doerme "Maruxa!', "El Caserío" ou , 
do panfletg propag~ndi'sti<::o; pe- . éle ,· que músi.cos da calidade ·sobre tod~, · "L.as golond rinas" 
ro , -non por · iso se · eai ·-· na -· -po.tencia; de Cha.pi, Vives óu o e_stá'n ai corno mostra dun 
grand!locuéncia exenta de rigor noso Soutullo tiveran que dedi- benfacer. 
d~scritiyo :nen ro maniquei'smo . c.arse a compoñer zar2uelas para .- Posibelmente e_ salvo meia 
burdo das persoaxe_s. · s9brev.iver. -non_ esquezamos que dúcia d-e exéepcións a zarzuela 

te11 p~ rda ta.rito pol~s rñodulació ns e 
afinac ións das trompas cóm a pala · 
sonoridade dos abo.es. como . po la
profes ionalidade ·· e . maestria ri a 
orquesta que parece. ro~dar a ·utopía . 
A ed ic ióñ- das parti tu ras é · a de.· 

Fi.la rmónica de Berlín . . Telefunken 
6.42339.- Grabació n- 9.- 1 nterpreta_. 
ción. Entre.Se 10. ' , 

Nota.- O primeiro título é '!.l.úiaa 
.fernanda" de Moreno Torraba, obrá 
ben escrita ·pero pretenciosa e con 
cheirume a ·alcanfor. Como só costa 
275 pts. pódese comprar pero sen · 
moito interese. 

venenosas? . 
D IA 7.- "Setas comestíbeis. ¿Qué 

clase de alimentos son as setas?. lCal 
é o seu poder enerxético? ". 

D 1 A 8. - "Setas ven en osas. Pri nci
pais tipos e clases d~ intoJ<icación". 

· Chmtop her Hogwood 'fiel á ~oncep · · 
ci_ón virtuosística de Vivaldi". 

· "~esta· curiosa grabación amósanse' 
as posibilidades du n conxunto de 
doce v¡oloncelos in terpretando obras 
or ix inais como o "WindlJ ngen" de 
Xenakis, transcricións de Villa-Lobos . 
ou adaptacións ' de Standárd's como 
Yesterdal · O . ·virtuosismo e fonda 
musicalidade · dos i·ntérpretes garanti
zan o interese do disco xunto coa 
amenidade do mesmo baseada no 
diverxe nte do progr'ama". 

OIA 9.- "Etnomicoloxía. Actitud 
dos distintos pobos diante das se1as. 
Micofobia galega. As su as posit les 
líÍXP S" . 

ou tr~s, "Temas de econornia poi íti
ca;-', . por Chattopadhyay e outros, e 
"Más sobre el · socialismo ré-a l ~ ', 

· debate con Charles Betteiheim. 

DISCO DA SEMANA ·. 

António Vivaldi.- CONCER TOS 
PARA INSTRUMENTOS DE VEN
TO E CORDAS. Tir.nothy Brown e 
Robin Davis (Trompas); Neil Bl ack e 
C~l1a Nic.kli n (Oboes); Martin Gatt 
(fag0t) ;. Willi am Bennet (Piccplo); 
lo~a Brown (v ial ín); The Academy 
of Saint Martin-ln-The-Fields. Direc
tor.- Neville Marriner . Decca SXL 
29 139. Interpretación .'- Entre 9 a 
10. Grabación.- 9. 

"Ainda que so fose po~o . sonido e a 
musica lidade do piccolo solista no 
concerto KV 443 xa chegaria para 
recomendar· o disco , pero é que ncfo 

MUSICA ARABIGO 
ANDAL.ÚZA 1 

Atri:um Musicae de M~drid . .' Du.J-r -
Gregario Pan i?gua. Edigsa-l-:larmoni·a 
Mundi' E.H M 389 .. . 

.Intento interesantísimo .de reco
brar as nut:Ja!j_ creadas po lps músicos 
rl · s cortes is lám icas de Al-Andalus. 
P :ii-a fermosura do disco bótase en 
fa lta un mais, g~qnde· -'dom ínio 
instrumental. R.edorne ndábe l". 

Obras de Villa- Lobo
0

s; lannis· 
Xenakis; Helmut · Eder; · Lennon 
MacCartney; William Christopher · 
Handy e Tradicionais._ · 

Os doce violoncelis,tas da Orquesta · 

C_INE 
2 DE SANTOS.- - "El , joven 

T·orless-", de V. $cnlondorff. Cine
club ADEGA de Vilagarcía de Arosa. 

· MOSTRAS 

.A<;!OS 
DIA ·5._- Conferénc·ia "Reµúb li ql \ 

monarquía en el nacimiento de la 
BÓNIFACIO.__:_ Pintor basca. Dei· . ópera", por Domingo del ~ Campo 

ca o '8 de santos .,Visitas : Diário, de 7 Castel! . As 8 do serán. Galeria 
Sargadel os. Rua Nova 16. Santiago. 

a 9,30. Festivos, · · de 12 ª 2: Dentro .do ciclo "Ritmo, 50 años· 
"Torques"; Gale ria de Arte : Algál ia ( 1929~1979): A la·' búsque.ela de la 
.de Abaixo 39-primeiro .- Santiago. - '_ sinte.sis sociedad-arte: la ópe.ra en la 
. MARIA SIMONE E LUCIANO .. cultura europea". OrganizadÓ por 
BIANCHI. - Pintores italianos. Odia "Jueves Musicales de la Universidad" 
2, presentación do libro Ha. DA e baixo do patrotínio da· "Dirección 
ARTE ITAl--IANA DESDE A,.S General de la Música'~. 
ORIXES ATE OS NOSOS D-!AS, de . DIÁ 8.- Dentro do mesmo ciclo.', 
Raffae lle de Grada , coa participación ''.La 9bra .de arte total: . La utopia 'de 
do · autor 1 os pintores e o secretário . la redención del hombre _por el arte '. ', 
do, Si'ndicato de Artistas- de Milán por · .A,ngel-F. ·Mayo Añoranzas. As 6 

· (.CGll,..), Domeni,co Giufré. ! · da tarde. · . . . , 

T.E,ATRQ CURSIÑO DE St:TA's DA SOCIE-
DAD'E GALEGA DE HISTORIA 

X.OVES ,. VENRES; · S'.A.BAOOS, 
DOMINGOS . ..,.- "E u, Maiakovski", de . 
Vlad imir Maiakovski. 1 O da noite. 

· Sala Carra l. Do Círculo -Ou r:ensá n
Vigués. Rua Carral 18 - Vigo. 

NATUR.AL. ~ .. ' . 
DIA · 5.--- "História da micolox (a 

sóbor- das · setas · c_omestí-bei s · e 
venenosas". 

D IA . 6. - "Esque.ma da clasifica
ción dos fungos. lA · qué _grupos 
pert ncen as , seta~ comestíbeis e 

. O cu rsiño é gratuito. lnscripci 1rns 
, 1 Departamento de Botánica de 

Sdntiago. 

eleerín 
. pr:antas, frores, ·herbas 

ARCO-DE W\ZARELOS. 11. 

SANTIAGO . '. 
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Tres 
ROSALIA: ci ·desperta~ da nosa 

identida~e . (e 11) 

A semana pasada, ao falar
mos da excepcionafidade de 
Rosalía, faciamos fincapé r~o 
que de. rnáis valor hai na sua 
poesia, que é precisamente a 

.sua autenticidade, a sua capa
c"ídade de traduci aspéctos 
fundamenta is' da nosa identi
dade e da situación concreta 
dos homes e · das mulleres 
gal egos dó X 1 X. E revelador 
neste sentido anal izar a· poesia 

haxa n6 meu libro dos pro- pode concluir (de acordo coa 
píos pesares, ou· dos alleos,. . visión relixi"()sa da .vida) que o 
anque , ben podo telos todqs . .mundo "é tm valle ·de lágri-
por meu s,, pois os qCOstuma- mas" (cunha expre.siÓn espa-
cios á desgracia, chegan a ñola, do léxico relixioso, que 
contar por suas as que afrixen demostra ben ás claras de qué 

Foi a Páscoa enxoita, 
choveu en San Xoán; 
a .Galí e ia a /ame 
togo chegará. · 
Gon malenconia 
miran para .9 mar 
os que noutras terras 
lé 11 que buscar pan. 

¿Por qué_? 

- l!Jscoitá: os algoasiles 
andan coi-rendo a aldea; 

. , 

. ós · demais . . TantÓ é asi, que · concepción da vida é acre.edo-

. neste meu novo librq. prefe- ra). 
rín, ás . compos1c1ons que · Comentemos .agora algun.-
pud_eran decirse personales, has cuestións de orde gramati-
aqüelas Ol.ltras que, con máis cal. Fixémonos primeiro no 
ou menos · acerto; espresan a~· advérbio logo e reparemos no 
tribulaciós dos que, uns tras significac;io que ten: é equiva-
outros, e de. distintos modos, lente a deseguida (e non a 
vin duraa.te largo tempo fofrir "máis tarde",. com.o en espa-
ó meu arredore"_. ñol); outros sinónimos son: 
. Os dous' poemas que ch oxe . axina, . decontado, seguida-
reproducimos parécennos boa me.nte, decamiño, étc. 

mais ¿como pagar, como, si un non pode. 
ú1da paga la renda?-. 

-de Rosal ia tendo en canta- a 
traición que, consciente ou 
inconscientemente, está a fa
cer dos pri ncípios ideolóx icos 
(relixio_s,0s, morais, etc.) que 
llé "meteran" na cabeza, que 
eran nela o aprendido, frente 
á sua espontaneidade e á sµa 
solidaridae, sentimental, cos 
seus paisa~os. 

mostra desta preocypaclón de· De malenconia digamos que 
RosaHa. O pri"meiro expresa., é. unha palabr-a' que se _docu- , 

Embargaránnos todo, que non. teñen -
esas xentes concénci.a, nin tén alma. 
¡Quedaremos por portas, 
meus fillos das entrañas! 

·¡Mala morte vos male 
antes de que a qui entredes! 
¡Dos pro bes, ó sentirvos 
os corazós, ¡cál baten ristemente! 

-Maria, se non {ora 

dunha maneira . tan breve· ·menta. no nóso idioma '1º 
_como conseguida· e con, toda a · sééü lo XV 1-, alternando con 
rrat'uralidade · do verdadeiro, · outras ( melanconia: melencb-
u nha constante. na nosa na- niá ... ) desde ." o tempo dá.s' 
ción oprimida: a f.ame; coa Cant.igas. · 

· emancipac-ión comb ·única sai- · Reparemos na . expresión 
da forzosa, tem_a - que ·vai. .- mirar tfara, . qt,Je ~ a lexítima 
tratar-. noutros moitos · poe~ na nosa· lfngua (non "mirar 
mas. ha0ia': , española) e que debia · 
.. Mais Rosalía tamén .advirte : correxir ó abuso que. ás veces 
a .outi-a cala · do· .probl·~ma: , se fai - de ·"mirar cara - a;·', 

porque hai un Dios que premia e que cast~·a · 
eu matara eses homes 

Que -ela t -ivo moi claro cal 
era o seu papel como poeta, 
demóstranolo _estas suas pala
bras, do prólogo de Follas 
novas, que son unha declara
ción moi lúcida . da suá fu n~ 
ción: " ... que si non pode 
senón "ca marte despirse o 
esprito das _ envolturas da 
carne, menos .pode o poeta 
prescindir- do medio en que 
vive e da natu reza que o 
rodea, ser alleo a-seu tempo e 
deixar. de reproducir, hastr.a. 
sin pensalo a laiada queixa 
que -· hoxe · eisalan tódolos 
labios. Por eso iñoro q que 

, que non todos pasan penali- · traducrón forzada · da ·. frase 
dades {non todos pasan fame - española. Anotemos as distin-·. · 
nen teñen que emforad, a inda· · tas gradacións da mesma. 
que n.on é .capaz de dar un~a ·· acción: ·ver, s~n fixaé:ión na ~ 
resposta a esta - inxustíéia .. mirada;. mirar ·e ollar, fixande 
(reparemos na int~rogancia · mái"s a atención; fitar, cóa vista 

coma mala un raposo a unha galiña. 

- ¡Siléncio! ¡Non brasfemes! , 
que cs le é un valle de lágrimas ... ! 
Mais ¿por qué a alguns !les toca sufrir tanto, 
i outros a uidr.t-antre contentos pasan ? 

- . 

·CARTAS E PASATEMPOS 

final .do « segundo poema), nun- . punto moi concreto; 
precisamente por . non .a, ·ter espreitar; mirar -:'°'espiando", 
ideoloxizada, e por . isto só sffn ~ ser , visto . un; ·escu-lcar, 

x
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SO_BRE .A. ALEMANIA 
· DEMOCRATICA 

Di rectora de A Nosa Terra: 
Non entendo como ainda 

hoxe - 1979- ae nun semanário 
de liberación pódense escreber 
cousas como as que se len no A 

·Nosa Terra núm . 77 sobre o 30 
ca!Jodano d a República Dem o-
crática Al emana. · 

No n lle qu ito ao seu colabo 1 1-

do r o d ir >i o a poñer pasión 1 

ANUNCIOS 
'DE BAL.DE 
And o á pe rcu ra d · pegatinas 
do MN -PG dend e o ', seu 
comezo . Montse · Rodríguez 
García. Melrás. Riobó - 13. 
Valdoviño. 

Estou interesado en pegatirias 
., Dol(!.L_cas, sindicais: femi nis
tas, .etc. Tanto de Galícia 
como das outras nacións do 
Estado. · Xosé Anxo Madarro 
Río. Bolañci. Castroverde. Lu
go.· 

Dou clases de matemáticas e 
· física. BUP, COU e Selectivo. · 
Rua de .A lfre~ Brañas,_ 12-se-~ 
gundo· direiiá. Telf. 591737 . . 
Santiago. 

«(d . / 111/\ 
/un / !a.1 ;en axer/\ un 1aJe::1 

"( O \:/ -0!0 8 Ü ) Of?fJ !O tl o 
p:q 13 OLi° epeu \ c1ao l\¡ cp eN 

escrito, o que defendó é o 
direito do leito r -tanto se 
coñece o tema, como se non-· a 
recibir alguns datos que certifi
quen o dito. Em digo datos non 
x.w !' icos de valor como os que 
enchen o artigo denunciado. E 
digo datos contrastábeis e postos 
ao d ia, non estad isticolóas ao 

- o berno de turno -ou de sem-
p re- ; ' 

1 ndico algunha pega do artigo 
c1 ns iderado: • 

1.- Ainda esperamos moitos 
marxistas que se nos demostre o 
carácter socialista dos países do 
Este europeo. Desde lago usando 
o método de Marx non o de 
Stalin e Cia. Ainda máis se, 
como · di R. Freire, resultan 
"'sociedades socialistas avanza
das , ¿Non estaran ás portas do 

, comunismo xa? 
2.- Para m.áis inri tal carácter 

socialista está garantiza.do ·na 
Constitución. Ou R. F reire está 
na Lua e · n.on ·sabe que as ' 
CÓnstitucións son ·a miúdo papel 1 

mallado, ou confunde 'a forza 
das masas ca forza dos papeis. 
Non virian de máis d~tos que 
d-emostren a participación do _. 
pobo alemán na construc4ión. 
dese socialismo-avanzado-indus
trial que semella ter a R.D.A.E. 
falo de participación socialista, 
non faraónicá, feudal ou burgue
sa como ·a t ida até hoxe por. 

· u nha maioria de) humanidade na 
construción da sociedade que 
nad ecemos. . 

novo proceso ao físico R. 
Havemann , cuxo delito é criticar 
a falta de liberdátje no paraíso da 
R.D .A ; : proceso e detención 

. ' caseira de W. Harich,. fi-lósofo e 
ecólo!::Jo, que non fai outra causa 
que disentir da liña oficial. do 
omnipotente P.S.LJ°.A; 'V:J Bier-_. 
mann cantañte expulsado dé 
R.D.A. pola cri'tica da burocrá
cia estalinista; negativa a ·que 
abogados españois · entraran na .. 
R.D.A para · defender a - R.'"' 
Havermann; e podf anse comen
tar máis casos, de xente menos 
coñecida pero tan alemans e. 
comunistas lpor qué será que 
nun país que se di comurüsta os 
máis oprimidos son os disidentes 
comunistas? -como os indica
dos. Co' inri de que moitos deles 
foron de resisténcia anti nazi, . 
man a man cos xu(c-es de ágora. 

3 .- ..:üue eu sepa . . o Partid9 
Socialista Unificado de Alemana 
é o único e v.erdadeiro pa1·tido · 
permitido na R.D.A. Ped rríall~ a 
R. · Freire datos · par.a demos.trar 
que as diversas organizaci~>ns que 
cita ~son algo diterente da Santí
sima Multiplicidade Estalinista. 
,!\banda con recoller os de 
·residentes ria pr.ópria R.D.A. 
para comprobar que tan illeadas 
vi\ren as masas orientais como as 
occidentai,s. E desde logo o muro 
de Berlin enténdse mel,lor como 
defensa contra o 1iróprio pobo 
que · contra o .. da R F".A ·".. Ou é 
que as · rhultinacionais e ..a CIA 
necesitan saltar polo muro para . 

.. meterse ne; R.D.A? Que lle 
pergun ten a Moscú o u a Peki n! 

en 
'"tos· dun pobo' falan da boridade. P 
do Estado que padecen? lÁcaso 
o EstadÓ-esp~ñót e anti-imperia
li~ta consecuente por sofret os 

. seus· pobos cuarenta anos de 
· fascisrfÍo a· .os que levamos d.e' 

peniténcia? . 
Sen 'máis -e considerando que 

un pobo céibe« · precisa unha 
prensa ce"ibe de polvo e palla.. e 
de dogmatismo-, un s9údo. 

Fdo.· .XA'JUIN LOPE?'.. 

. AÑORANDO A MIÑA. 
,. ' 

TERRA 

Sqn_...tp[) _. afortu_~¡ida por nacer 
: donde· nacin, anque non nacin en 
- foz, naci11 cerca de Abadin. 

Si talamos destas terras e 
señal amos có dedo, a má is 
bonita de todas é a ciudade de -
Mondoñedo .. 

. A xerite de Mondoñedo, sem
pre ten álgo que dar, s ~ IÍes pides 

·un favor, fancho sin p pensar :Si 
falarám.os dó valle que vaixa por ' -t 

Lorenzana, de pa$o pola Espiñei-
r1 dando a _volta por Burela asta 
Viveiro e Ortigueira . 

Non deixemos de nombrare 
Argomoso e mais Lindi, tampou: 
co Troceda e Estfo que é donde·.,, 
eu ~ácín. · 

Polo mundo. adiante avernos 
· 'moitos de Mondoñedo, pro, 

mentras recémos a nosa Vi rxen 
dos Rerrl"edios nunca d.evemos 
ter medó. 

Miña " Virxen /. q uer id iñ a, _ so lo 
c he p ido un favo r, que non · 

·?lv ides á miña na i que a _te~ ahí ó 
ca ron. 
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tratando de distinguir · ;:dgo 
que ~ está lo-nxe ou malo de · 
a top ar, etc. _ 

Anotemos tamén como én · 
Rosalia alternan as formas 
con e . sen seseó: algoasiles/ 
concenci~:l, cÓrazós.· 1 gual que . 

, usa duas formas para a sexta ·· 
persoa do verbq_:_ tén/t~ñen _ 
("que non teñen/esas xerités ~ 
concencia· nin tén alma"). 
· E ri Páscoa e e d algoasiles 
·obs.ervamos unha · tendéncia 
moi acusada a desfacer ese 
áparente· d itongo · -ua-, e)'.<
traño á .nosa fonética; vémol<;> · 

· tamén eri "língoa", "cám-', 
beo", etc. Na escrita, preferi~

rémos as 'forf!1as "Páscua" 
·" 1 í ngLi a", etc. 

- , 

~ En concencia vemos unha : 
redución do - ie'- latino que· 
se dá tamén noutras palabras: 
cencia, por exemplo, e qua¡
debemos conservar nas_ acep-· 
cións pop4lares: "honradez"; 
no primeíro caso e "hat;>elé"ri·- · 
cia" ou ~'maña", no segundo. · 
Nos outros significados, usa
rémos conciéncia· e ciencia. E,.. 
finalmente·, anotemos o esp~- - · 
ñol ismo · Dios, arra.igado .na·; 
nosa llngua desde hai moito e 
que . ilustra tamén ·(como o·; 
"valle de lágrimas"-x~ comen
tado e, en xeral todo o ·· 
v~cabulário retixioso) com<r a"" 
1 grexa foi tarnén en grande' 

. parte ,axente de• colonización>. 

1 

~ SO::ll::f 11~0~3)( '• • 
S0'11 sN01:;rnos 

E pa ra no n c a ir · no mes.m ó 
v f c10, .poi'lamos e n _riba d o p¡:ipel 
a lgú n d ato que mo~t re o in_t erese. · 
tln b urocrácia soviet o-al ema·na 
pola d~moeracia e a cultura: 

· 4.- E xa para rem ata r, pois o 
conto dos sofistas é· un canto 
vello. ¿oesde cando os sofrimen-

RODOLFO PEREZ 
FERNANDEZ 

Bar~e lona 
q,""é f~rtis-na~ '4QCO.~\Ó6 ~ -· 

' 
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N. 80 / 2-8 NOVEMBRO / 1.979 



durant_e a -procesión, realizándose; xa que. logo, ao 
.remate dos acte>s ·I itúrxicos. Dous ·anos despois .a danza 
deixa de s~ rea-lizar; ma is neste ano de 1979;-~n dos' . 
·antigos danzantes, o sr.· Fabr_iciano, revive o acto. 

Entre as danzas populares que sobreviven no lioso 
pai's, merecen esPecial · m·ención pala sua vistosidade _e ' 
valor ·etnográfico, as danzas de entrenzado ou. qe. 
'' 'cintas". Agás zonas illadas .como. Betanz9s _ou 
'Monc;:fariz, é nas comé,lrc.as ourensanas onde .se ;:¡topa esta E · p· c ·H N CO , · . ... UN .u O CO 1 
danza .c<;m maior profusión e variedade: - · · .. CON 'GALONS DOURADOS 

Son coñecidas a.s danzas .da Festa das Mudáció,ns de 
Bobor·ás, as do San Bieito de Allariz., as da Sta. Cruz de 
Laza as de Vilanova dos Infantes, as de Viana do Bolo ·e 
as d~ Fontefría. Desta última ,é da 'que irnos falar pois 
ademais do seu valor ~tñugráfico . e do recuAch'o 
xeográfico en que se -desenvolv~,. te~ un a_q.uel de . 
¡~nxebreza da máis profunda raigaña popular. . - . . _. 

) Fontefría é unha pequena aldea a metad~ de_ caryiiño · 
entre Verí'n e éampobecerr.os, pe.rto do cume da ~ena . 

~ ·Nafre, Ós· viciños gá;danse . das dµrezas invernais · entry 
muros de cachete e tell ad os de pizarra. Aterra é ·p9bre e 

· só proouce castañas, centeo e patá.cas. Antes ' da era 
"butano-e.léctrica"; os vi'ciños vivian do carbón vexetal·, 
que na própr,ia c_as~ ou no monte; fac1;an can · tor_go~. · .
Despois veu a emigración. O pobo recebe o seü nome 
du nha das fontes que ali ha i e que mana auga rica e .fr(a . 
mesmo no verán. A outra · fonte, que os. viciños 
consid~ran · perxudicial, ten un fc.>rte Gontid~·-de ferr_uxe. 

AS fONTES, DEUSES 

rvos ·<' 

. · O· traxe, a música e máis a danza son- iguais que .en 
Laza, o que fai. dubidar sóbor da· súa orixe. A inda que 
moi distantes ·entr~ si, a aldea de Fontefria pertenceu hai 
moitos a-nos ao concello de. Laza, de onde pu ido ser ' 
tomada; mais ta_rnpouco se pode esquecer que esta danza 
de procedéncia gr~mial, fose lev¡:¡da por algun grémio que 
a-ce>dia á r0ma>fo. da Fontefriá. A diferencia coa danza de 
Laza .IT.!aríifé.stase· no~ . réc)ta_dos q,u~ os danzantes da 

-Fontefr i.a tar\) baseándose nas cores das cintas. O traxe 
.:· co;;sta de pant9lóns ' brancas, camis~la longa ' tamén 

branc;a, _unha bandª ,que cruza o peito· e máis a cintura da 
'que pehcluran uns · panos "para se' !impar', pucho cónico 
pJanco _con galóns ·dburados, castañoÍas na~ mans para 
acom(i>éjñar á musica e· tmha··garabata,· elemento este que < 

qu iza is foi engadido · mais tarde · igua 1 que sucedeu cos 
coflecidos "f)eliqueiros'' . . A música fo i recoll ida por 

' Risco en pártitµra, ·mais a ba·nda~ que a interpreta fa:ino 
'!de OUV·ido'~~, poi·s algun dos seus éomponentes Xa tOCqba · 
na banda que. anos atrás acompañaba os danzantes. Din 
qt1e ·-esta rilúsicGt, tiña letra, .per.o .. os -pouc~ ver.sos que 
recollimos semell.an. ser máis para · se lembrar dos pasos· 
que:. o's d_arízantes rteñen que executar sehdo chocante o. 
emp!ego do esp~ñol · nos mesmos, Neles alúdese á fonte: 

_ f A festa na que se celebr~ . a danza é -q .dia i. de: 
setembro, festivid_ade da Sta. Marta, que segui:ido os 
viciños foi "cociñeira do Señor'·~, e que. nunha .pequefla 
capela comparte as devoC'ións coa sua irmá Sta. Augt.,1sta: 
A Sta. Marta é abogada · oontra os . males ·de cabeza", ·.. ., 
xordeiras e picaduras venenosas. O feito de que ·anos 

Margprita si va.s q la fuente 
-. , , . to'! el garbo de tu parecer 

mira sí vas y nd vuelves 
por tí tengo yo de volver . atrás. ·'tivese lugar _aquí un~a grande romaxe e 

pe~egrina°<iión, afirma o carácter sacrQ que a fónte tiña 
para os habitantes do lugar . . Ainpa ~ na ldade Média as 
xentes encendi'an velas ás fontes, deuses vivos dos !]Osos 
devanceiros. A cristianización posterior do · lu-gar: 

. canalizou ·ese potencial afervoado dirixíndoo' cara outras 
divinidades, dando orixe aos actos e manifestació.ns 
relixiosas actuais. O r,eminiscente oferecimentó qúe os
devotos -fan ás santas consiste en áreas de · centeo e 
trenzas de cabelo que éo paso do tempo f1ca ron 
apodrecidos i.gual que aconteceu coa grande .romaxe al! 
qelebrada. Neste dia sai· a procesión na que os danzantes 
~volucionan ao redor da santa. No ano 1955, por 

f di~posición _do _ bispo de Oure~se, fica'proibida a danza 

A danza comeza saindo os danzantes do "v·estuario" 
para se diri~d~- á capela onde se celébr~ misa solene. Lago 
na p·rocesión evolucionan dando tres pasos cara adiante·e 
volta da primeira parexa cara atrás indo frente da · 
segunda; '·crú~anse con · esta e . tprnan cara adia"nte, 
facendo is~o mesmo _a segunda coa ter~eira -.· Aq chegar.á 
praz~ do pobo., con crucerro de · pedra que·sustituiu a un 
c:!e .madeira, procédese ao entrenzado das ~titas que 
penduran dunha "mapoula" .ou pé_rtiga de" castaño . . As 

·fitas _ son dª· cor vermello,-ázul, verde, marela, negra e
branca. Neste orde procédese ao recitado. dos versos en 
caste·lán que · aluden a tema·s relixiosos comparando as 
cores ·das titas c.oa~ ·virtucfo~, ~oi!_as e acontecirilentos .. . 

- váriós. Os cont-{nuos cambios que sofreron os versos, xa 
menguando, xa crecendo, débese á comunicación oral, a 
influencia e - ideolixia <;Jos · cregos qué pasaron po la 
parróquia, e a viciñ9s qa -aldea . Nalguns atopamos -a 
pesar'e~ da españolización- alusións á bandeira·: · 

El firmamento es azul 
y azul es tu bandera ... 

,Noutros, pola contra, á guerra civil: 

Madres que teneís hijos 
defendiendo a vuestra patria ... 

Os únicos versos en-galega foron engadidos por un 
_ afervoado lector de Curros que houbo no pobo: 

Dou un saúdo a Galícía . . 
salve Galícia míña patria pequeníña 
salve míña meiga 

· salve míña xoia 

O teu nome so ao fa/a.lo · 
faime paz e calma 
porque eres pedazo da '!1ífla ía/ma 

* * * 
A míl/or carne a d~ a/catra 
o míl/or víflo da ·adega 

_ · a mí!lor terrada patria 
a m íllor patria á galega. 

A'ARBORE OU_E RENACE 

A Íénda conta .·que seis irmá~s soli~itar~n : un favor á 
santa ·e ao conceder! lo promete ron danzar e entre·nzar as 
titas, · costume que logo segui,ron ·o.s viciños ... A~ .. 
or:.ganizaci.ón destas danzas está, · como xa se d1xo, 
acreditada _aos grémios, ainda que isto no11 desbot~ u.~ha _ 
orixe máis ánterga que logo sufreu unha adaptac1on. 
.Moitos autores ven nas danzas de entrenzado un ritual d~ 

. caracter re-cr-eativo. O trenzado é destrenzado- das fitas e 
reminiscéncia da árbore . que renace despois do inverno. 
O vestid.o branco; .s_ímbolo da pureza, é un 9ato para ª 
súa váloración como ceremonial -mítico .. Estes co.stumes 
de culto -' as -árbores aparecen a inda vixentes en moitas 

"' partes do mu.ndo :, Nos pai'ses árabes atópanse árb? r.es 
illadas cubertas de. titas; o mesmo acOlíltece en Rusia, 
Dalm·ácia . Ucránia, .' onde celebran a · ~émána verde . , e 
chantando nas prazas un mastro de carballo no que s . 
entrenzan flores, erbas. e fitas. Eri Suécia póñense os paus 
.de M_~io no solsticio de verán_ c9a mesma int~nción. 

-
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