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iO QUE SE DI EN PLENO 
CHOIO! 

Pasou én Vigo, a 4-N, en ple
na manifestación pro-estatuto e 
ant1-UCD. Pensamos que foi Car
los Barros, cl iri xente do PCE, que 
ll e contestaba a un redactor do 
programa de Radio Po pu lar de 
Vigo,"'Galicia de noche". "Estou 

- mo i contento pala resRosta do . 
pobo de Vigo. E iso que cáse nin- •. · 
guén dos que aqui parti cipan te- ~ 
rnos licio o Estatuto, ·que se o ti < 

, ,, ·( 

veramos ... 

Vaía, vaia. lE qué pasaría; 
se os "autonomistas" souperan o· 
·que é-a autonomía? . . 

MADAME ESPANA 

Outra que anda de capa cai
da ó conta da famosa España é 
doné;l Victoria Armesto. Cando o 
do Estatuto Vasco., debeu ter un
ha dep-resión cousa sér ia, de fiar
nos polo que contaba o d ia 5 en 
"La Voz de Gali cia". "Bueno, ya 
es sab ido que qu ie ren q.uedarse 
con Navarra, que ell os llaman Na
farroa -por· cie1-to un nombre 

1 mu cho más feo que el antiguo 
- por el que la conocemos todos-". 

Perdón, señora "historiado
ra", pero é que o nome máis ve
llo é o autóctono, como adoita -
pasar. E o da estética, xa se sabe. 
Se o cristal é madrileño ... 

O caso é que lago inonta un 
diálogo en p lan trnición bi'blica, 
que é cousa séria. "Le van a dar 
a Navarra en bandeja de plata" 

" ... Nuestro gra·n" Pa i' s Vasco: p·~.r - · 
· te · fundamental y f~inéio1!é!._ I d·, .· 
E~paña," ·y: que ha de ségu_ir s i 1' · ~ -

. do lo · pfü ·· encima de_'· tocio' !. ·· 

~ . '· 

P.or riba dos vascos; · xa ·hai - · 
~empo que está sendo, pero L · 
que .Fraga, para comprír, teria de 
pasar por riba dos frances~s. E~- · · 
te . home, calqueíra día ármanos 
un conflito diplo.mático ... . 

,·,Con EspaRía se salvará o se 
perderá, como .• Espafía se-: sa lvará 
o perde~á . co~ el Pvi i's \/asto". 

Unha cousa si é certa. Esa 
"España" do señor Fraga, perde
ráse algun día pota falta do País 

· i.~ Vasco e do resto. · .. ,... . . 
."N~~~~-ii=~;,;,!· :E bqa v1axe. 

-me dijo mi rompañero._ "Nu lo . 
creo"- respoFl cl i angu st icid~. "Pue
des creer cualquier cosa. Estamos 
al borde de la des integración de 
EspaAa" . Yo lo que estoy es- al 
borde de la desintegración perso 
nal". 

Xa se sabe. Levando a Espa- ·· 
fía até río apelido, ·iqué remédio!. 

FRAGA E A SUA ESPANA .\· 

Fraga ·foi a Donosti. Non se 
sabiéJ se ousar ia, pero ao íinal foi, 
para repetir os seu~s sonados "Te
mas de España": que non obstan-· 
te, non pasarán á historia. · 

"SU SANTIDAD POLJTI- 
CA" 

R esuha q ue un fato de pa
tr iotas de Catalunya-PrincipéJt 
anda a reali zar unha peregrina
ciór;i por cliver.-sos centros espiri
tuais dos Paises Caltaláns. E·can
do chegaro(l a certo santuário 
valenciano, pr imeiro t opan · co 
."búnker ba_rraqueta" en pleno, 
con aquelo d~ "$om valericians, 
-no· cat9lans", e logo, as portas cJo 
santuário pechadas, e os.anatemas _ 
do arce_bispo de Valé_ncia, que 
.asyguraba que~ " Las puertas del 
te·mplo estarán siempre abiertas 
pa ra todos los .católicos, pero no 

- para los in~egr'antes de unh'a na- . 
ciona l idéii!de que es anti- const1tu- .

·. cional". Asi inforrnaba "El Pro
greso'' le martes dia 4. 

Para que ·logo'_quiten aquelo 
da "mutua e ínvíolábel indepen
déncia lgrexa-Estado'~. Máis me
taHsica que 'esas . constítucíóns 
que andan a próibir ,nacionalida
des . 

Cun /ndice sup/ementári0 e e.Jevamos 
-publicado nestes 2 anos para que vostede conte cu 
guieiro dos feítos que lle deron carpo ao movimento 
socia(e pol(tico galega, para que vostede poida 
consultar axiña un artigo sobre o meio ambiente 
reportaxe sobre ºO último guerrilleiro", por 
qué pechou CORF / ou qué pasou polo mundo adiante. 
Resérveo no seu quiosqueiro. O canse/lo elle bon 
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" : . Para o 4 ,de Nadal, as/orzas que se tiñan manifestado a prol dun Estatuto -
· ' de Autonomía Hnacional e progresista", convocaban a :l{nba serie de manifestacións de 

contestación do Proxe,do elabo~ado fola Co_m,isión CO'f1:St~tuciona!, ·e 9ll;l! ao .final somente os menzbr<:>s da 

--

$UL -
Sobre 2.500 persoas, detrás de 

2 siglas,, saíron á rua en 
ontevedra "contra do ·Estatuto 
a UCD". A ,;manifestación foi 
elativamente tranquila, e ao 
inal falou un membro de cada 
n dos convocantes, que dixeron 
ousas como que "Non ternos 
rtos como a UCD nen armas 

orna en Euskadi" (USO) ;-ou 
ue "Inda estamos a tempo de 
~cer outro estatuto, e os que 
on participaron, veleiquí teñen 

proba" (POG). Algunha 
ancarta chegaba a afirmar que 
'Os que faltan están buscando 
rabaHo" ... 

Máis axitada parece que foi a 
manifestación de Vigo,onde fo
ron algo menos das 30.000 
persoas. Acarón das Consignas 
comúns de '_'Non, non, non ao 
Estatuto da UCD" ou "Gal icia 
ceibe, autnomla": houbo o.utra~ 
máis furiosas, do xeito de 
"Suárez, zulú, vai tomar polo 
cú" ou hastra "Galicia ceibe, 
~errilla popular", e!'l tanto q<le 
os membros da ACGP berrab'9) 
ola libertate dos presos. Ao 

final da manifestación figuraba 

. UCD sancwnartan favorabelmente. A cí!·n.vaca~oria, feita polas . . -
. - forzas ·politicas PCG, PSOE, PSG, PG, POG e PTE, · -

e as s'indicais C_C.00~, UGT., USO~. CSVT, sutnarianse asforzas da. est,rema_e~querda 
· LCR, MP ou PST, amén doútros grupos áa UCD", "Pola auténtica~ . . 

autonómia" ou outros mdis ofensivos~ como o "Suárez,-.cabrón, tra/?a~la de peó.n ", · 
· sobre 80.000 galegas respostaban á convocatoria · ·· 
· · - - .. "Pola dignidade de gali~ia?' . , 

un cadaleito~ cunha ·esquela 
relativa á marte do Estatuto, e 
firmada por CC.00. Despois de 
cantaren o Himno Galego, ao 
remate da ·manifestación-, _ os 
m-anifestantes· entonaron o "Que 
se ~anos da UCD".e 

Tamén houbo unha· movilii_a
ción en Vilagarcí a de Arousa, 
onde se movilizaron, segun'do 
noticias que . nos chegaron, l}na_s 
. 000 persoas. 

INTERIOR 
A manifestación luguesa con

vocou a sobre 1.500 persoas, e 
moitas máis nas áceiras a ver· 
pasar o desfile. O corresponsal 
de A NOSA TERRA recolleu 
impresións entre a xente que 
miraba, e de todo; quen di que 
lle parece ben pero que non o 
conoce, quen di que nón 
entende, quen basea a coúsa na 

· cuestión económica, quen lle tén 
confianza á autonomla e -quen 
non lla tén aos grupos convocan
tes. Os berros non. se sa<ron do 
previsto. ("Nor ao Estatl;Jto ... ", 
"Non están, non s~ wn os 
galegos da UCD~''), . nen ~ou
co .is decraracións ao flftaf, en 

-. "e . . 
"Polá reconstrµcción nacionál" 

que o representante ·do PC G 
lembrou a Blanco Amor. -Tam-

- pouco nas pancartas, onde o~ 
único a suliñar é a recollida que 
da frase de Carrillo fixo o PCG 
na sua, onde - calificaba ao 
Estatuto de "cacicada", ou a 
pancarta do MC, titulada ,-,Gali
cia~n,--autoq_€termiAación". · 

En Ourense, menos_ de 3.0QO 
persoas se_gu-iroñ a chamam-ento . 

e 19. siglas. As consignas 
eguiron-a xer9lidade, co 'partic;u
ar· de que as alusións personais ·a ..... 
uárez inclu iron aquY a Fran-
ueira _e Cabanillas. Así,_ untía 
áncarta~ do PTE recolleía "Que 

vaian dunha~· puta vez 
Franqueira, -Cabanil las e a 
UCD ", e outra do SAGA ~·o' 
Estatuto que o met~r:\ nos ovos", 
acompañando un dibuxo ... Apar-
te deso, suliñar unha consigna 
"Que.remos autonomla, peró . 
non soberanía", se cadra · ün 
tanto equívoca, non sabemos. 
En burense tamén se lembrou a _ 
Blanco Amor. E - no Barco de 
Valdeorras, onde · se convocara 
outra manifestación por mor da 
lonxanÍ a, 'sobre 100 . persoas 
manifestaron a sua disconformi- · 

O NORDE_RIBEIRAN 

Na· ·Coruña, unhas · 30.000 
persoas conformaron a manifes-, 
tación meirande do día. A xente 
esplicoulle ao n-oso corresponsal 

-teda-Uf:lHa-gama-,-0.e met iv os -pr a 
-asistír. "Porque somos gallegos" ; 
,;pórque . ·somos del -Partid 

Soeialisfa!', ~'porque o madcó'n 
de , Franco matoume dous seres 
queridos", · ".para - loitar -. contra 
este .rollo do Estatuto", ou a do 

" PCE -v 111 - e . IX ·Congreso, que 
. decrarou que ~'ternos que estar 
en te>das partes". Na Pra'za de · 
María Pita dénunciouse o Es~atu
to da · UCS, pédi:use a dimisión 
do Gobernador, e ha.stra houbo 

· un pequ~no intento de berrar 
contra ·do BN -PG, ·coalicion que . 
po·lo seu ·carácter.antiautonomis
ta non participara na manifesta
ción. 

· No - Ferrol,- · máis de 5.000 · 
. persoas participarfan nunha ma~ 
- ríi·festación ·en que , ·o máis 
- orix .inal consistiu nunhas pala-
bras do á'lcalde, Xaime Qui_ntani
lla en qu-e reivindicar-fa a· recor~o 

de catro galegas "que traballaron 
moito póla autoh.omía, .un deles 
morto moi perto de aquí, 
Moncho Reboi.ras". En relación 
con esto, a UPG 'pul? llcou unha 
nota denunciando " ·a ousadía 
do alc~lde do Ferro!, que pediu 
un aplauso pra Moncho Reboi
_ras, militante do _noso· pa;tido, 
que combateu e deu a vida pola 
soberanía nacional que -non está 

· garantizada en' absolutq coa 
autonomi'a". 

SANTIAGO· 
A manifestación ; compostela

/na . 'ioi .lrelativamente , a máis 
-numerosa, poisque x_untou a 
cás~que 10 .000 persó~s, nunha 
in,()lensa maioría estudiintes_ . upi~ 
'versitaries e de ensitlo . m~fo. -
Áquí mestl.iráronse ás . ~nsignas · 
áut-0nom istas ' c"c)n - oütras de 
"Estatuto .non, auto9etermina
ción". Ao final ta·mén se lería un 
testo conxu~to, lernbr"a;,do unha 
vez rná1is a Blanco Amor e 
agradecéndolle a sua participa
c;i{;m aó partido bascci :E IA. En 
A ibeira, da sua banda., pasarían 
de' 500 as persoas concentradas., 

' nesta xotnada nacional. "Contr~ 
o Estat~to da UCQ". 
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ANV ASO · (~UGO): 
/ :'"· 

O CASO E"MANTE:R A CALMA'' .· 
O caso de ANVASO de Lu

go pode ser o de cálqueira em
presa m~dia-pequena do metai 

,.de Gal ícia. U A ha empresa que 
1111antén aos seus obreiros en con
didóns irregulares, que non cuhi
pre co convenio, que a parte em
presarial emprega métodos dicta
toriais ... Certo dia, nas vispóras 
da revisión do convenio, ANVA
SO despide catro obreiros, a plan
tilla pécha.se na fábrica en sini;il 
de protesta, e a Policía entra' ·ao. 
desaloxe. 

ANV ASO é unha empresa 
, do metal ad icada maiormente á 
producción .de material para o 
agro, e que após se ter montada 
en Muimenta, na Terra Chá,':.veu 

personal" sen cualif icar . ("pelo
tas") ·a cadros· de responsabi i ida
·de, diferencias de tratamento .. 

. etc. 
Neste contesto, chega o pri

meiro- Comité de- Empr-esa, ,..'que 
funciona mói · un,jd0 e contaFido 

. co ¡;ipÓio.dos traba lladores. P~1 o a 
empresa' ·sabe mover moi ben os 
seus fios, e así_, hai algun que se 
ve asc~ndido a admini_s~r_atiV'.C de 
supeto; e veleiqui onde xurden, 
para xun-io deste ano, os primei
ros problemas.. - · 

E EMPEZA O MOVEMENT Ó 

RESPOSTA SINDICAL . 

Asi a cuestión, os secretarios 
locais das catro centrais con pre
sencia na empresa, CC.ÓO .,JNG , · 
UGT e USO, -~rimeiro entrevis- · 
tanse oo Gobernador o 28,e o día 

· .3 péchanse na AISS, onde se re
x1srra tamén untíi concentración 
de traballadores convocados por 
un comunicado da's centrais. O 

_ · peche desalóxao a Policía, e un, 
ha visifa posterior oo De legado 
de Traballo consÍgue ·unha entre
vista ooa Dirección de ANVASO, 
que.hastra daq~1é l a se negara sem- .
pre porque "les tengo m ledo a las 
centra les sindi.ca les". Pero o dia · 
4, un novo traballador, que fara . 
membr-o do Comité de Empresa, 

, · rec¡1be outra car.ta de despido. 

··- . . ·.·· \~ 

~o "· 
Queridos amigos: 

-pa.ra Lugo da-rilan do grupo "Diaz 
e Prieto, S.A.". Hai tres anos que 
acced~ á .sua dirección Manuel 
Magán Pastor, procedente de em
presas madrileñas nas que xa se 
distinguira por desped ir traballa
dores alegando (jue os membros . 
do Comité de Émpres·a "estaban · 
locos" .. Entre outras caracter ísti
cas irregulares, a empresa non 
planifica a producción á nivel 
anual , senón por temporadas, / 
abona horas extras e primas de 
producción ao marxe de nóm ina, 

Chegados ao tempo de:· re
novación do convenio, e un_ bo 
dia Xosé Losada Rábade, af.i l ia
do a USO e· membro 1c~ki Co~ité 
de Empre-sa, recibe ·carta de -.des
pido. O 24, sábado, a g_~amblea 
de traballadores acorda por-maio
ria absoluta encetar· un parb,-e o 
26 énipeza un peche, que se~ ne
ga a secundar un membro do ~Co
m i.té, Julio López González,. ao 
que "ascenderah' ' a Administra
tivo, e que se ve espulsado ~ da 
UGT . As 2 da tarde, a Poi 1.cia. de
saloxa, e o 27 aparece a fábrica 
pechada, a d irecctón anuntia_ pe- -
che patronal · e o desptd.o de tres' 

Eis a situación: Os traballa-
. dores disp"ostós ~a movilizar a to
do o sector para conseguiren a . 
readmisrón dos despedidos, e che
gar normalmente á revisi6n do 
convenio colectivo. E a patronal, 
reforzada tras kla discusión do 
"Estatuto del Trabajador", sigue 
coa sua politka en base a dous 

. eix~s: .. _r:neter x~nte da sua con
fianza no novo Comité de- Em
presa, e ·manter ,.aos traballado-

Xa vai 'facer un ano desde que nos mandáchedes, escritas 
ou djbuxadas, moitas causas que vos tiñan chamado 
a atención. Unhas veces pasáralle algo a un vic!ño 
ou a un amigo da escala, outras veces acontecera na 
vasa própria casa, no bairro ou por todos os sitios 
como aquel vento horr/be/ do que tantos de vos 
fa1abades ¿nonsi? 
País agorá, novamente, A NOSA TERRA convoca un 
concurso de redacción para todos os nenas até os 

· 12 anos. Podedes mandar, como sempre, as follas 

:; mantén unha ri x idez ta l tocan~ 
te ao horar io, que o que chega . 

· traba l ladores máis. Entre ·unhas 
causas e outras, o Comité de Em
presa queda reducido a 3 mem-. 
br~s. do_s 9 que t ivera na lgCin 
tempo. 

. tes qued-o~ .por-·me'dro da repre-
sión~ E a .cuesti_ón qweda penden
te. 

Ql!e qlieira,r:Jes antes do 6 de xaneiro do ano que ven 
-1980- a A NOSA TER RA. "'As not(cias dos nenas". 
Ruada Traía, 10-primeiro~ Apartado 1.031. Santiago . 
PREMIO SORPRESA -3nque señan 5 minutos despois 

- :las 7, xa non se lle admite deica 
3S ·11 . Esto, ap~rte a elevación de_ PÁCO ARR~ZAl;?_O 
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AS CERAMICAS DO~ 
TRQ@E AS DE SARGAi 

Cf ESTAN .FEIOO 
CON .__I ER~.·. RAS GALEGA~ 
AS IDE.AS 'E,'A CIENCIA 
OOELLES.P!ROP.ORCIOl.-
NA O _LABORATORIO DE . 
_FORMAS· D~E; GALICIAO 
E O SEMINARIO DE. ES 
TUDOS_CERAMICOS <i 
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APOS O .DECRE:tÓ 

CHEGA A RERRESION LINGUISTICA 
A partir da promulgación do 

chamado "Decreto~lei de Bil in
güismo' ' , empezouse a rexistrar 
un lenóineno que hai tempo non 
aparecía : denuncias, via Mi11i s1e· 
rio de Educación, contra de µ o
fesionais do ensino do noso país · 
q1 1e impartían as suas clases no 
idio1na nac iona l 

Xa desque P-n certos SP.Ctores 
poi itico- ideo lóx iéos se encetou a 
potenciación das vel las APA 
("Asociaciones de Padres de 
Alumnos"), un dos problemas 
que se plantexaron como de mái.s 
urxente intervención, amais da 
participación do estudantado en 
ca lqueira aspecto reivindicativo, 
foi o dos traballadores do ensi
nn que empregaban o ga lega no 
desenrolo da sua actividade do
.cente. Frente ás prirneiras alu
sió ns ao respecto, os profesio
nais e o sindicalismo nacionalis
ta defenderon o seu dereito, 
aparte de xustificaren en base a 
ra1óns pedagóx icas o ensino en 
galega. Esto non foi problema 
pra que a campaña segu ira ad ian
te, e asi, xa temo:; hoxe denun
cias formal izadas contra de tres 
mestres de EXB , cious deles do 
Colex ·o de Co ine, na Costa da 
Morte. e o out ·o no de Foxos, 

110 concello cia Estrada. 
O caso de Corme levouno 

adiante, nd ca.so duh dos profe
sores, un pai dun alumno, e no ;\ . 
caso do outro, un inspector es
tatal do EXB. O de Foxos é 
máis retorta. Tres membros da 
APA adicáronse a buscar firmas 
entre o resto dos pais, convencen-
do neles con diversos argumentos 
deica conseguiren, de 22 inte
grantes 21 firmas, segu indo des
pois o proceso legal. 

A UTEG, sindicato de traba
lladores do en si no integrado na 
1 NG, foi das poucas ·voces que 
dende o coménzo se pronunciou 
a pral do ensino do galega, e.ago- · 
ra est.á disposta a levar adiante o 
que faga falla pra evitar a repre
sión lingüística. "O que é erara é 
que se trata dunha campaña or
questada poi a UCD, pra evitar, o 
uso pleno do galega no ensino e 
eliminar aos profesionais que, 
pala sua práctica idiomática coe
rente, resultan periyósos · pra os 
seus proiectos". Denunciounos a 
UTEG que se teñen detectado 
intentos ·semellantes aos anterio
res en lugares coma Salvaterra, 
BueLi', Viveiro (ond_e andan a re
col I r firmas), e Domaio, eri Moa
ña, "ondeé un cor.icellal da UCD 
u que anda manexando os. fios '' . 

CAMPAÑA DO BN-PG 

O\Jutra banda, o co lect ivo-de prn
fes ionais das matem~ticas " V aca
loura'-' ,·que un ·dos seus m·embrós 
tamén está ameazado de espe.den-

- te polo seu traballo docente . no 
lnst.l.tuto de Burela, publi cou ta 
rnén un longo manifesto, nQ ·que 
c.lenuncian a represión li ngL.:ist1ca 
e esíxen o cese da campaña. 

A UTEG tén pensado , se as 
denuncias prosperan, levar adian-

·te uriha forte campaña á sua con- · 
tra. /1 

1 mos facer ax iña asambleas 
en todas as partes do· pais, nas 
que se quitarán escritos de repul
sa. Sabemos moi ben que, dacor
do con ese Decreto de Bilingüis
mo, poden- nefewto exercer a re
presión sobre os que _mantemos 
unha práctica lingüistica coeren
te, pero non por eso nos_ irnos 
afastar dela". 

Os profesionais afi ljados- á 
UTEG están dispostos a se auto
denunciaren caso de que a repri '
sión ca-ia sobor dalgún compañ éi
ro que manteña Únha práctic"a -
coma a deles mesmos. 

/1 

E .a le
var a~diante todo t ipo· de mov.il i
zacións contré! de· quen queira re
primir á escola galega. Que non 
pensen que dan en sitio mol". 

X. M. GONZALEZ 

0 -UNICO ANTI-AUTONOMISMO 
De cara a dar a conecemen

ro pC1bl 1co as razóns da sua pos· 
tui a de rexeitamento do Estatu 
to de Autonomía, o Bloque Na 
cional-Puµu lar Gal ego real i?Ou 
unha série de conferéncias infor
mativas en todo o pais. O obxe
tivo principal dos-mitins, alén de 
reiterar o voto Non xa anuncia
do por separado palas duas or
ganizacións, era a de denunciar 
"a descarada manipulación do 
pobo galega" que supón, segun
do a coalición nacionalista, a 
campaña recén "poi a d ign idade 
de Galicia" e "contra .do Estatu 
to da UCD". 

Os mitins principais foron -
os desenro lados nas sete cidades 
meirandes, nos que interviñ.eron 
diversos clirixentes da UPG e 
AN -PG, como Bautista Alvarez, 
Xosé Maria [3rañas, Manuela Fra
gue la, Manuel Castiñeiras e ou
tros. Aparte deses, houbo outros 
en localidades coma Fe ne, O 
Grave, Noia, ·Betanzos, Sarria, O 
Porriño (na fe ira), R ibeira, etc. 
A asisténcia foi boa en todos os 
casos, de variada composición 
social, "~ observouse un impor
tante interés· a pral da verdadeira 
dimensión da autonomía, tan 
co idadosamente esvaida· a nivel 
of icial e non tan oficial", tradu-

..;· cid o esto nunha importante 
participqción nos colóqu ios. 

A campaña comp letouna a 
edición tluí panfleto espallado a· 
nivel' nacional no que o 8 !oque, 
aparte da denúncia deva.ndita, 
exp lic·a que. o· teito posibel da 
autonomía xa quedou nidiamen
te márcadÓ na Constitución, que 
no ~eu momento sancionaran fa- ~ 
vorábelmente os máis dos parti
d.os que agora protestan. O¡. o 
Bloque que r.ion existen dife~én
cia.s su·stanciais entre os · Estatu- · 
~os de Cé~tal'uriy.a e de-, Euskadi, 

va Autonom ia/Bases Const itucio:· 
na is pola falsa de Estatu10 boí Es-
tatu to mao". · 

En suma,_ o Bloque r_eitera o 

postura, "a úni ca. de ~emp 1 e an
t i-autonomista, e contra calquei~ 
ra manobra que ~oute dalgunlirl 
i.11 a.n_e,i ra ¡;¡·.s_oberania l!a6 ol}al ~lo . 
pobo gal ego". 

e o de Galícia, e· que 11 en _calque l-
a caso, · e con ~ diferentes méto

dos, o control .da e~ igarqu-ia espa
ñola queda .asegurado · nas tres 
nacións, que é áo que se trata " 

. Dern'.inciase a "rara manobra" de. 
apareceren mesmo as corpo ra
cións dominadas pola UCD p o-
1estando, e afirmase que "o que 
se trata é d s11stituir a li sxLi nt1-

Xelmftié-Z,
1 
10 

. e 
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SANTIAG'C~;- ·: · 

crónica_ política 
.. · Do inédio millón de persoas· que. a prnnsa atribuiu, ·sen nin

gún xénero de escrúpulos aó rigór informativo, á manifestación 
autonómica de hai dous anos, a cifra debeceu significativamen
te nesté 4 de Nadal. Cen milleiros de p~rticipantes -deixando a 
obxetividade dos números suministrados aparte- foi cativa res
posta a unha campaña que contaba con todos os ingredientes . 
para bater o record movilizador: apoio xeneroso dos médios 
informat,ivos, orquestada manipulación da conciéncia popular, 
proclamas-de rexidores e corporacións municipai$. 

~o ESTATUTO AXINA DEIXARA DE SER A PANACEA 

Pese a que se intentou xogar co trasfondo sentimental Uo 
poLio ga.lego, presentando a Gal icia como vi ctima dunha rna 
n1obra d_iscriminadora por parte do Estado na tramitación do 
¡J rox ect6 de Estatüto rern itido pola Asamblea de Par lamen1á
rros, o feíto é que a alternativa autonómica está" perdendo ca
pa ciciade movili.zador-a , E algo que se viña xa constatandp nas · 
ce lebrac ións do ," Dia cJa Pátr ia Galega". nas que houbo un no· 
t6.rio corrimento cara a opción poi i't ica representada .poi as Ba
ses Constitucionais. Quizabes se ext inguira, neste 4 de Decein · 
IJro, a L'.iltima posibilidade -de atapar para a autonomía unha 
resposta µopular. De aquí endiante, o Estatuto ir~ perdendo o 
carisrna ·co que algunhas forzas poi iticas pretenderon arroup.alo . 

Deixará de ser a panace·a na que o falso nacionalismo ep espa
ñol ismo acochou as su as are las obxectivamente proimper 1aJ 1s
té.ls. Gal 1c1a seguirá emigrando, seguirá -pode ser que 'en aurnen 
to---a fux ida de recu rsos financieiros, o país seguirá a debate• se 
entre o atraso econórr1 ico e a inucJstrial ización colonial ao ~ei: -

. vicio dos grandes monopól ios españois . . 

O PARTIDO GUBERNAMENTAL, CHIVO EXPIAWRIO. 

fs to sábeno ben os seus partidários. Saben que o pobo ga
lego non tardará en descub ir o traucle a que, foi sometido. Na 
fa lsa· esperan ;;'.'.a de retardar p .fracaso político , escol leu corno 
ch ivo exp iatório ao part ido do goberno. Claman por un Es1a
tu to que acade o te ito constitucional, esquecendo que na Cons 
t 1t ució·n que consensuaron e aprobaron non ex.iste a posihil1" 
dade de maiores. cotas de autogoberno. A _rnacción desencade
na.da estés dias entre os partidos autonom istas so é comprensi
bel se a en tendemos como un vi~iro para evadirse .do sui c id io 
poi itico. 1 hclu so os · mesmos parlamentários de UCD poñen 
moito. cpidado en non pechar o pro.ceso que se esgota, dei xan
do cara 'a opinión as R.o.rtas apertas a unha utópi ca ampliación 
autonómica, ·negada de fe i to ~polo marco xuridico da Constitu-
ción ·actual. · 

APOUCA EORTUNÁ.DuN REXIIXJRMVNICIPAL 

Ao. histerismo .ori x inado por unha espécie de naufráxi.o da 
alternativa na que deliberadamente se embarcaron haberia que 
atribuir a desafortunada intervención do alcalde de Ferro! -se
ñor Ouintanilla- que non tivo escrúpulos en utiliza r o sangue 
de Mancho Reboiras para abeñzoar o Estatuto. Un mínimo de 
d1gnidade esi xe deixa r aos mártires nas tumbas; cando non se 
ten a instn.:.:ción necesária para -saber ler o testamento qu e nos 
!egou a sua marte. Desenterrar e le:var de comparsa a quen en 
tregou a vida xenerosámente no combate pala .soberanía naCiO·· 
na l, a-quen viu na autonomía unha maneira de continuar na de.: 
penc.Jénc ia colonial, ademáis de evidenciar un alto grado ie 1q
noí áncia amasa a caréncia dos minimos de honestida.de e - i ~o r 
esj x 1dos a un rex idór municipal. 

NON SE REGATEARON FAVORES 

A iyua i causa obedece, coida este semanário, a teima de in
votucrar nas movilizacióñs do pasado clia 4 a todos os parti clc .1" 
ele· esquerdas e nacionalistas existentes no pais. Pode ser qu·e i -. 
to se· deba tamén ás poucas garantias de cred ibi l idade ofrecidi.i 
po las siglas convocantes. Que se seipa, nelas non parti ciµou l 

BN-PG, que, nientras os feitos non demostren o .contrári o, é ; 
fo rza poi ifica de maior coeréncia na defensa dos obxet ivos d{l 
ncicionalismo galega; e o de maior implantación. dentro dest<1 
co"rrnnte. Non se mantivo no siléncio, senon que aproveito11 ,, 
coxuntura para levar adiante u_nha extensiva campaña en vári d'· 

· c1dades e v i las de Gallcia durante a pasada semán, desenmasca
i-ando o fraude ·autonómico e reafirmándose na loi ta pala so
beranía nacional. Ningunha destas actividades mereceron a rn:
n1rna atención na prensa· diária, que, por outra banda, non re
ga reou favores tipográficos á preparación da xornada de protes
ta en-contra do E'statuto saido da Constitución. 
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XORNADA CONT RA O- PA- · 

RO.- Convocada por CC.00. e 
outros sindicatos, segundo os 
lugares. Jivo escaso eco en canto 
a paros- con este motivo, na~ 
rtianifestacións part icipa ron arre
dor de oito mi l persoas que se 
repartí ron do segu in te xej,to: 
3'.000 manifestantes en Vigo e A 
Coruña e de 200 a 500 nas 
outras cidades importantes. To
do isto ocorrlu o pasado di'a 29· 
de novembro. 

COMO VAi O DO "NON" 
AO ESTATUTO.- Ademáis do 
PSG e PC, que xa se def ini ron, 

·polo "non" a outra semana, 
como xa adiantábamos no 
último número dé "A Nosa · 
Terra", téñense definido polo 
·"non" o PSOE (H), o PTE, a 
CSUT, LCR e POG (que se ben 
nono fixo fdfhi-almente, neste 
sentfüo manifestáronse ..... os seus 
dirixentes señores Salgueiro, 
Nogueira. ~ Hargu indey). O .MC 
xa- ·· · sé definira antes das 
deliberacións de Madrid. O 
PSOE e máis o PG andan a vélas 
vi.r, sen ·terse definido po.lo 
moménto. 

AS RUAS 1 DO CARBALU
ÑO.- Trocaron de nome, a Pla·za 
do '"General i'simo" recupera o 
seu nome de "Plaza Maior", a 
rua de José Antonio pas¡i a sér 
"Rosalía de Castro", a rúa 
Carrero· Blanco pasa a ser de 
"Castelaó" e a de General Mola 
pasa a ser "Curros Enri'quez". 

• Agárdanse novas cámblos no 
futuro. Trátase do primeiro 
concello ourehsan que cámbia 
nomes de ruas vencellados a 
personaxes do franqu ismo .. 

FOLGA DE ENSINANTES.
Tivo bastante repercusión a folga 
de profesores de 1 nstituto, 
convocada por diversos sindica
tos e · pala Asociación - de 
Catedráticos a nive ll estatal, para 
protestar polo aumento cativo 
das suas retrb1.u::: ión s. Dubf dais•e 
porén se os sucesos 1est udantís 
destas duas n'.'llt imas. s.em anas 
foron os cau sant es mais da 
inc idéncia d esta fo~ga . 

... O DOS IESHfüAINTES.
Segui ron todos estos d ias. maní-

. festacións 1estm!la.ntis. nas 1pri1lllC1i,
pais c idade$ · e vilas · gale·gas, 
caracterízá111 dose ¡p oi.os e11 frenta
mentos cas F.O .P. e a dura 
rep res ión dest .as, O ¡¡:i1airn xe1~a llii 
zóuse ai11da máis, COlll deten
cións; re r~dlos 1e d estro.zos co:nno 
consecuéncia das manifes:ta.1dq1ns. 
As re ivind icacións s•eguen a .sie.ir a 
ape rtura do Blllrg¡o,.. a l'ol1ta cionr1tr.:a1 
a especulación, o Comedor 
Unive rsitário e hio1x1e',, icadia 11.1,e:z 
con má is fo rza, a d irni1Sión do 
Reito r. Fora de Séllnti aigo ade
máis da :so lidaridad e con est as 
-reiv indicacións, a loita cé ntrase 
contra a h ipotética sup res ió n da 
convocatória de setembro: 
-: O MAGNIFICO SR. REll
TOR_.- Que di que non dimi'te; 
que nos momentos duros non sé 
pode "abandonar el barco". Di 
¡que Se - ~S seus compañeiros de 
X unta -o piden, dimitirá cando 
pf:lse o líó. Engadiu que ., a el · 
elexíronno - democráticamente. 
En fin, se ó Magnífico e Excmo. 
Sr. Rei.tor segue con esas ideas, é 

_· i probábel que a Universidade 
estexa aberta cando se lean 

estas 1\ñas. o apoio "democráti
co'' do e.studantado estaSe v.endq 
n~-nJas.todos os dias. · · 

O Bairro '· de -San Pedr.o ·de · 
VHanov.a de Arousa,' mái~ · coñeci
do poi a Corea, son 72 · vi vendas 
sociais, de dudosas condicións d~ 
habita bit idade pofa sua estrutu
ra, feitas no ano 1948 pota 
antiga Organizadón Sindical del 
Hogar en colaboración · coa 
Cofradía de < Pescadores de 
Vilanova con fin, teórico fin moi 
a usanza do réximen naquel 
entón de solucionarltes o proble
ma de . dispoñer dunha vivenda a 
moitas famílias traballadoras e 
mariñeiras· do · municipio. A sua 
filosofia quedaba reflexada nas 
primeiras clausulas do contrato: 
"1. Os beneficiários, non dispo-· 

·~"' rán doutra vivenda, nen de 
• condicións éconóniicas para pq

der adquirila". "2.' ·Habitarana 
dun xeito habitual e continua
do". O non cumprimento seria , 
cau.sa suficiente para rescindir o 
oontrato por parte da O.S.H. 

Andando o tempo algu.nha 
delas a través de sucias manobras 
de Admministración, foron parar 
a pérsoas de moi folgada · 

:situación económica (catedráti- , · 
cos, abogados, · construtores, 
oficial Guardia Civil, etc.) alleas 
ao municipio e que as viñan 
'utilizando con fins recreativos o 
lucrativos na . témporada do 
verán -a Corea, s~t.Uada · no 
complexo turístico das Sinas, é 
unha das zonas máis codiciadas · 

da ría de Aro usa- co v.istobón e 
siléncio da Adrñinistración, ain
da que coñecedores do feíto é de 

,. estar actuando de~t;o da . ilegal i
dade. 

- A OCUPAC JO:N 

No Xan·eiro desté ano, famí
lias necesitadas do municipio, 
ocuparon once vivendas das que 
se atopaban nestas condicións; 

tras de moitos meses de levarena 
sua vida con tranquil idade ~ 
perto a chegar o verán, axentes 
do xuzgado de Vilanova presén
tanse a pedirl les que desaloxen 
as vivencias, aind,~ que tedes 
razón", e faver inVentário dos 
enseres dos vellos inquilinos. Por 
meio a de.núncia. de rigor. Unha 
Comisión mixta ·Afectados 
-A.N .-P.G., única organización 
,wlítica solidária na \ loita dos 

carta entreaberta 

1 1 

_Querid\'I Directora: · 
Un alto preb:oste- da Friqsa, 

~nr:_ta1 señor Mariínez, veu . 
estes dias pola romana cidade 
de Lugo pra falar do futuro 
da factoría. _ Coma decé?te, 
fíxo grandes declaracións, e 
coma de ' costume nos altos 
f?rebostes, vluselle, con per-
dón da sua cara, o rabo. ' 

O canto " seica ia dé · 
garantías reás e cousas 'desas, 
q ue xa cheiran a can despois 
d as firmas que antes botaron 
e agora res u Ita· que son auga 
de ca.stañas. Desde logo, di 
q11.1 e-•se• va i facer unha nova 
fucto riÍa ño e eao, que . é un 
mio11te metido ·a polígono 
indust rial, pero xa Clarexa. 
q1.1~ vai ser cos mesmos postas 
de Uab all o" de hoxe - se l les 
com1én. Porque ·se ~on l les . 
1con1vél1, ha s·er con menos. 

Pero o p intureiro do choio 
sonche a.s razóns que dá pra 
esta, chamémoslle asi, anq\le 
el no n llo chama, reestructU
ración de ~!antilla. Agora 
resu lta, asómbrate, que a 
Frigsa perde -cartas, que é 
unha grande sangría económi
ca, que xa dabondo fixeron 
COR tela astra agora, e que se 
nos poñemos terques e 
seguimos da'ndo fat.erna/ . a 

1eo~sa vai ser pior. 
Francamente, ·eu non son 

quen - a dubid.ar que Frigsa. 
perde cartos. O $eñor Ma1rtt'
ner-~ afírmao, ,e cando el o 
a'lirma, en sendo da casa, será 
Cierto. Aaemais, páréceme 
ló~ico , sobre todo ª9'!ta ue 

·Víuselle o rabo .... 

eattt:arOR---t>S becerros vinte OÚ 

üinta pesos en kilo e a carne 
vin~ .:f<.~u trinta p~setas • na 
prai~. - Este aumeRto _ IJO 

· marxe . tén que -perxud ic~r 
·moito á empresa, como é 
sabido, porque canta máis 
ganancia teñ~m en kilo, 
lóx.icamen:te menos gañan. 
Sonche _causas da economla, 
que pareen cousa do demo 
a~ue son causas do señor 
Ma,r:tinez. · 

Xa sabes que aínda non hai 
moito, cando un labrego 

· levaba un bQn becerro de 200 
ki!os en vivo, ás veces -
·resurtaba que o canal non 
cadraba. E alnda seica aig~n 
que protestou, durmiu cfude 
non quería e tivo · que 
marchar co rabo entre as 

· pernas. E ranche causas do 
marxe comercial. O - becerro . 
que -$e pagaba como de 
terceirQ, ia despois á praza 

como de primeíra. O precio 
da carne na praza vén s.endo a 
dobra do ' precio canal. O 
coiro, as cofnas e as v.ísceras · 
non se pagan ó labrego. 

Desto dedúcese sen volta de ' 
folla que, - con tanto benefi
'cio, con tanto marxe comer
cial, a Frigsa tén que estar 
afogada de pérdas. Agora xa 
está claro todo, pois... Meu 
pai, que é un mal pensado, 
d icíame o domingo pasado 
que era porque había moitas 
rnans - metidas e moito cazo 
armado no tal choio. Falaba 
mesmo dun señor que viña a 
Frigsa duas .yeces no ano 
cando máis -ás veces unha ou 
ningunha- e. gañaba vinte 
veces máis ca un obreiro. 
Falacios, enventos, endróme
nas todo. A quen se lle ocurre 
botar as culpas das pérdas 'á 
mala administración? A qqen 
se lle ocurre dicir que cómo 
vai perder cartas . F rigsa, 
matando con máquinas, can
do un matar ife cun coitelo e 
un machado gaña cartos a 
embarcas?-~ A xente éche moi 
mala. 

A causa é transparente, e o · 
señor Mart(nez tén razón: 
Frigsa perde cartos, n'oñ 
porque se administre mal nen 
por . _ ningun~a outra das 
múltiples r'azóns que por aí se 
din: perde cartos porque'gáña 
demais. Esto éche economi'a e 
o demais son gaitas. 

DARIO XOHAN 
CABAN-A 

ANOSATEBli 

viciño ~ \ · ~ct~qos, . entrevisto1.1se 
co A , nador Civil, máis o 

Delegado do M.O.P. U. 
"descoñocian la situación de 
ilegalidade", dábanlle a razón 
aos ocupantes, pero .. . · non 
qu'erian "inmiscuirse -na laboura 
da · xusticia". Como Lei e 
trampa, sempre foron grandes 

, compañeiras e o Suiz do Partido 
Xudicial de Cambados compe
tente na denúncia, novo no 
oficio, noh entendia de "razón" 
na · Delegación da Vivencia danll~ 
como so lución ao conflito o 
montar once casas prefabricadas 
para os afectados en terrenos a 

-ceder polo Concello . Antes, e a 
proposta dos concellais dd 
Bloque, este acordou solidarizar- · 
se cos afectados e pedir por 
consideralo de xustíc1a, que a 
Administración anulase os vellos 
contratos e cedese as vivencias os 
ocupantes actuais. Pero o que se 
anulou foi o citado acordo 
eomiderado "contrario a la ley 
VÍ1}ente" a critério do Goberna-· 
dor. 

O DESAHUCIO 

Mentres os módulos prefabri
cados se perden no papeleo 
administrativo, o derradeiro 23 
de novembro, cuarenta e oito 
Civiles cos Axentes Xudiciais, 
ben entrado o Serán e con 
sorpresa presentanse a despexar 
vivendas. Non o lograron ao 
atopar -asegundo acta levantada 
polo médico municipal- enfer
mos, mul !eres embarazadas e un 
sinfín de nenas- e vellos 
facendol les cos seus corpos nus 
oposición. Tras deste intenso 
frustado, o alcalde (P .C.E.) máis 
adicado a loita contra do 
estatuto da U .C.D. ou a guerra, 
do "cane desatada polas CC.MM . 
na ria pola presión popular 
entrevistase co Suiz, quen non 
quere recibir aos afectados, e lle 
man~festa que "xa lle tomaron o 
pelo dabondo coa acta do 
médico" e que "sin nengunha 
contemplación,' mand ará o desa
loxo definitiyo o próx imo 1 O de 
Nadal". "Unha moi humana e 
cristiana maneira de inte rpretar a 
Leí, ouvimos comentar , desahu '. 
ciar no nadal, cando as condi 
cións c limatolóxicas fa n p lacen
tero o vivir na rua .. . a vellos, 
enfermos, mu fleres embarazadas, 
ademáis dunha axe itada maneira 
para que un fato de nenas 
celebren o seu "ano interna~jp
nal"~ 

Así as .causas, os concellais do 
Bloque piden · a celebración dun 
Pleno xtraordinário pa ra a 
corporación, . facéndose sol idária -
cos viciños, e · caso ' de facerse o 

. despexe, y pagar a sua conta 
alugar para vivencias aos once 
afectados mentres nón haxa
outra solución. · 

Os viciños afectados, de ve rse 

na rua "ocuparjan o Concello_ · 
mais a, igrexa con todos. rOS 

nóbeis, m~ntres non l les desen 
u~a solución, name.ntras non 
Ues · f.aci 1 ita sen uriha vi~enda~ · 
digña". 

De cortina de fumo, aquel 
articulo da Constitución españ.o-
la que di garantizar "vivencia 
digna para todos" ... 
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"9 n~:ionalismo é f!oito de sofrer certas a_l~raxes como sofrimos na emigración. E como Rosalía, ao sair é cando sinte as aldraxes do galego, antes era unha poesía de 
d1ver,~1on _pero_ desp_Ols escrebeu as _cousas ma1s fQ.rtes que se escreberon contra os castelás. Emesto Janeiro "si, con jota~ que está ben escrito como nos arquivos, e decíase 
xota , fo1 nac1onalls~a ante~. dos vmte anos e continúa .sendoo máis alá .dos sesenta. Emigrou porque" úesolve o problema da fame? individualmente a algúns sí, pero mata 
causas que val_en mo1tos ma1s sen contar con que eu son do.s que creo que aquí, esta terra dá para todos". Despois da guerra xa se quedou no Carballiño definitivamente, gran 
conversador, con el tanto ten falar de como debe rl)Oerse o grau para facer bo.a bica como de que agora somos emigrantes dentro do propio país traballándolle as materias 

Vendíanse os eidos e a ca
~soupa, daban para o pasaxe e des
pois iase formando a cadea dos 
-uns que reclamaban aos outros. 
A vostede..-reclamouno u nha tia e 
ala foi. _ 

Funme aos 16 anos ¿que de 
qué traballaei? pois de todo co
mo todos os gal egos ... dlso é me
llar non falar ... doce horas, ter 
un sábado á tarde libre, comiase 
algo mellar, iso si, per:o só o que 
fose con idea de sofrer podia che
gar a aforrar uns pesos e montar 
un negócio ... 'dazaseis horas de
trás dun mostrador, acabar cos 
pés ... éu traballei primeiro nunha 
mercería e despois na hostele-
ria. 

1 
Fálase moito das- consecuén-

lci~s sicolóxicas ~a emigración. 
Bueno! e má1s daquela que 

.as distáncias eran eternas, era co
rría se non se voltara máis. A 
traveia levaba 16 dias. Collin o 
ba~co en Vigo, os emigrantes 
iamos en terceira. Primeiro era 
·esa sensación de rompe'r coa Te
rra cando o barco pega o sirena
zo. Logo, ún vaise afacendo cos 
compañeiros. Ab fin a vida segue. 
E como nas cárceres, os homes 
refacémonos, como nos campos 
Lle concentración 'que as pasaba
mos negras pero tamén tiñamos 
o.s nosos momentos de alegria e 
veña a cantar e xogar. No barco 
faciamos troulas e bailes, habia 

. ¡mocidade ... Despois ven a chega
da e isto si que é outro golpe, o, 
desfacerse aqwel cfrcu lo, o cho: 
que con outra vida. 

A exis~ia de diversas so
ciedades é, porén, moi importan
te? 

Si porque nós faciamos a 
· meia Galíci.a, meia Galícia · que 
; os domingos recreaba o espírito 

cantandÓ e bebendo. Na Arxenti
na habia unhas cen: trinta fede
radas, outras vinte noutra Fede
ra~ión -sempre houbo escicióris-, 
e moit1simas sen federar. Cada' 
Cancel lo cu n número relativo de 
ivkiños tiña a sua. As tardes, cún-

primas -millo e "soja" - que traen da América, criando carne para fora... · 

O .CORC,HEIRO 
11 ¿O principal enemigo? poi-s os galegos desleigados11 

" . ¡ 
ha· orquesta cantábase, v1v 19se a - soci~istas. Eran os iniciadores, e porqu ' sent ía a causa, identifi-
Terra. Os sábados iamos. b€bervi- pero éFes maiormente asumían caba "R epúb li ca con nacional_is-
ño do R ibeiro, era como vinagre un ha -causa da burguesía, nós xa mo e con todo o que fose 1 iber-
pero como era do Ribeiro ... E?'a _ tiñamos algo de proletário, do dade. Viñemos no 36 comunis-
tomar o pulpo e a copa de augar- pobD .. , e ·eso era o que habia na - tas, socialistas e nacionalistas co i-
derte ao almacén -que é como se Pondal, onde eu cheguei ao do que só eu. E·mbarcamos o 25 
chaman os bares. Ao ser galega nacionalismo_ Había ali honies. de xu llo e E;stivemos al i seis días · 
topabas ambiente. o malo é qÚe de envergadura ainda que non porque lle prenderon lume ªº 
a xente non estaba galeguizada, t sanen : Vicente Barros:-un pintor barco, o cabo Sa n Ayustin que 
escondiase, foi Castelao o que de brocha gorda que era de traía un _ cargament~ de algodbn 
fixo ali unha labor inmensa pro- ·Mourente; un tal Lamas Barrei·-". que foi onde lle plantaron1 lume,~ 
que daquela era encontrar cun ro, de Ourense; Bieito Fernárídez · unha manobra proÍJabelmente da · 
galega e" que hases che ... é'r'1 on- que fo.t pres.idente.· Despoi.s, coa · compañia ou da direita, e as bo-
de trabajás ... " .. eu fala galega e el guerra, perdin todo contacto até ciegas empezaron a arder para 
salta castelán, eu fala galega e el _ , que din con esta xente nova que nos meter' -medo e que desaloxa-
solta castelán ... era precisamente -aparnceu polo Carba!! iño·, -andi- ~ semos. MandarG:nnos desembar-··. 
a nasa lo ita na Pondal, o máis-du- ver::i . roendo,~· so. a -- miña_ - i _d~a · ca.r, ·_que non -v1ñesemos, que s_e 
ro que tiñamos. A influéncia- de _, porque, . claro , ·siu npn erá·. aca.; ·. xa viriám0s; hou bo ·coacción e·-
Castelao foí decisiva to Centro démico, eu- non ·me -retac!ar;.ü1ba· qe-tentO'.t'._ p ico quedamÓs ses~n- ' -

_. ·galego, por 'exemp.lo, antes era · .. cor1 ésa - x·enté- -de P-iReiro.- . e ~;-º ta. b barco andivo a .,..arde·r 'con ·. 
reaccionário)" eu penso que:-tiña ~ - - Galaxia~: . . :-. ·_ - ' - : l'ume fa1-so oatro · ou cinco. dias -
esa causa que , comunicaba cos Referiuse a-:Castelao:-db.'que. . - até· que· a tr·ipt1~ación, ·a ma.ioria -· 
o~tros e ganabaos pa!ra a causa; non- é raro ver como se dá unha galega, dixeronlle aos bombei ros 
r:nesmo esa H istória de Gal lcia imaxe timorata lé? que !les deixasen as caretas e bai-
en tres tomos foi edita~::la por Ma- Para rri in é o máis -Qrande e xaron a apa§Br. Fixemds a -t;r:avP.-
nuel Puente, un xudeu! -fa!o no .admirábel .que saíu do galeguis- sia sen novidade, sen tocar njn-
5-entido económico-, pois el foe e mo, un home afábel, non era un _gun porto. Va1éncia. De Valén-
conquistouno para que_ a finan- ' home d@ coller o fu sil -e ao mi- cia a Barcelona. 
ciase con miles de pesos. E igual llor si- porque a saude non llE 
que era cos de arrib.a er_a cos de axudaba, pero antiimperialista 
abaixo, era mal~ábel, e metía .no érao, ábonda con ler "Sempre en 
saco·todo o que servira a Galícia. -+ Gali'cia". Non era como Alon'so 

Vostede formou parte da R ios ou Suárez Picallo que· eran 
Pondal, dos que se coñecen co- homes, se se quere, de loita fí-
mo "arredistas", ·cal era o seu sica ... ·~Yorque Picallo era un .ho-
ideário? · me que andaba na guerra cun pis-

Era o que hoxe se 'chama tolón .e se facia falta ... Castelao 
Autodeterminación. Mira. o que bastante· tiña con soster o seu 
daquela se dicia ".galegu ismo", corpo e trabal laba coa sua mente . 

. na emigración er.a máis radical, Comoentendianvostedesna-
por exemplo nós niso do idioma quelrentón a autonomia? · 
non pasabamos. Sí, tiñamos cer- Nós, ainda que non éramos 
ta admiración por alguns homes, autonomistas, daquela gostába-
creadores, como Otero Pedrayo, n0s que se movi l izase a xente; ho-
par afora adr:n irabamolos pero xe xa non é un avance grande pe-
de cara combatiamolos. Nós non ro daquela só fa lar e escreber en 
eramos xente de .cultura, éramos galega era xa unha cousa impor-
xente · traballadora (chámolle tante ¿e desta? nós non ternos 
xente de cultura nun -sentido nada que col l.er, teñen eles que 
académico), éramos · autodidac- coller e o dia que nori !!es sirva 
tas, o . qt.¿e_ se_::_chama .facers~~ · a danlle unba couce. 

- pulso, e polos ·gaiegu1stas tina- Aos 21 anos veuse facer a 
mos oerta adrnJración como, guerra lou? ~ 
digamos, poideran ter os par.ti- . " r ,Viñen facer o-ser::vícip mill tar 
dos comunistas pólOilPJi!:_lil_efros que me corresponE1a por quinta 

~ lEn Barcelona . coñeceu a 
Castelao? 

Entereime pala rádio e fwnno 
saludar. Despois perdino de vista, 
el foi para Madrid. Recibianos 
ben. Eu t raia unha insígn ia da 
Fouce e a .estrela coa bandeird 
cruzada e en canto me viu xa me 
votou a man "ti eres dos de Fou-

?" ce , non. , 
Si, e o mesmo emblema que 

agora colleu o PG ainda que o 
ideário ..non se correspondé ... en 
canto ao periódico "Fouce", que 
recollian nel? · 

O Fouce era mensual ou can-
.'9b habi'a fondos para o sacar por
que non .se cobraba e mandaba
molo a todos os si'tios que hoube
ra galegas. R·ecollia as campañas 
que se facian aqui, acórdome que 
había a loita contra do do gado, 
o mesmo que hai hoxe case; con
tra a emigración; o do idioma; a· 
campaña pel íüca como a do Es
tatL#-lYque a inda qué nón a apo_ia-

1· 

bamos pulJ I icábamos L1 lyu 11ha 
cousa; habia ~ él as carnes do Uru
gua i que era cando se estaba im
portando e destrozaba a gandei
r ia, en fi n, nós desde alá ... 

Vostede veu facer a guerra 
le certa a idea .que s~ espa.llou 
de que Galícia entregou.se_? 

Non se entrego·u., _o ent rega-· 
dor foi Casares Ou.iroga. Porque 
en todos os s1)ios onde wn Go
bernador lle d ixo .á xente ''a 
rna", os militares non "triunfa-

··ron. En GalíGia saiu ·a última ho- 
ra o.Gobernador ·civil da Coruña, 

- que mpr.reu. el· e -a sua _mul.ler, e -
r!3-sisfirori cando -x1:1 os;outros to-

. ma-ran . ~ tndo. · Aqu í· mesmo, no. 
éarba fl iñ'o, estivérori nos montes·, 
-~en ar'mar:·agardarido él que.sedi
xera algo ,..calmci: hase-.arranxar"" . 
.e o que se 9rranxóu iqi en-cher o 
cernitérío de cadaveres. Daquéla 
o noso pouu .Jinclc:J estaba -11áis 



desinforrnado, segu i'ase a diri xen· 
tes pero as masas _non opinaban 
o que está pasando hoxe nas 1 eu· 

nións que a xente non ta la por
.:..¡ue nón tei:i ·costume·, pero t1 -
11a vontade ele loitar. En V i~w 
Liurou aquelo matando xente 
1noito tempo e despo is "pasados" · 
daqu i para alá. E u estaba no fren
te de Aragón e cada día pasaba n 
soldados ga l egos, mestres gal egos, 
para aque l bando. Lago véu o 
campo de concentració n, que ain
da que se estab,a ma l peo.r eran 
as cá rce res porque botei un ano 
na de Zaragoza e estabamos 3.000 
presos nunha que tiña capacida
de para 250 ... · · , 

Como ve o proceso de gale
gu ización donoso país? 

Hai cámbios, µero non na 
xente madura, nbs mozos. Sem
pre digo que dos 40 aos 60 non 
hai nacJa, todo podre. En diante 
algun bon, outros botan a manta 
á cabeza. Na xuventuciP. si que 
hai un mov imento qt 1e a inda se 
es't~ perfiliJnclo, que a1nda non é 
nar la pe o .. q:Jc h servir a Gai,i" L.iél. 

O seu reencontro co nacio
nal ismp, .r~almente cando ocu- , 
rreu.? 

Un pouqui1'10 eran os de Ca
ax it.1, quedaba aquel o de "ir
rnans" como nos tratcibamos an
tes, e aincla que non era o meu 
na escuricJade un vai para a regan
dixa c¡ue ve ... e para min xa era 
algo "O Gaitc:iro de Lugo" escr·i= 
to en ga l ego. P ro , rea l mente, 
hai 3 ou 4 anos ca ndo topei a es
tes rapaces no Carbal l ii1o e qu~~· 
para rnin foi unha sor~·resa por
que eu non ía a Santiago nen por 
aí, eso que nunca deixei de ser 
nacionalista. 

E o proceso autonómico ac
tual que opinión lle merece? 

Penso que está moi fr io. Eu 
c..iu ixera ver, ainda que non son 
dos partidários e penso que a 
Autonom ía non reso lve , quixera 
ver centos de mi les a se enfren
tar con Madr id xa que, aparte de 
sut il ezas e manobras, a apatia é 
pior ... eu non vou como protes
ta pero "cu non vou porque tan
to me clá" ... ademáis mu itas pen
san que van defendendo a Ga lí 
cia ... por exemplo, nas eleic ións 
chegamos a unha parroé¡uia e os 
mozos que ian com igo di xer,on-
1 le a un home "e, voto u social is- · 
ta, e tal ... ", "pois eu pensei que 
votara aos me l lores", contestou_ 
E 1 non ·sabia nada de nós e non 

·se lle pode dar unha cauce e digo 
c¡ue iso era o bo.n de Castelao . 
meterse en todo, enfrentarse . . 
co1T)prendo que esta é unha tLÍc· 
ti ca dun home de -edade pero é 
que os paus dé 1xan apampado, 
en cá mb10 µa ando a rnan -po lo 
lombo ... 

Coida entón que calqueira 
popular se mete na causa? 

Si home, se non o perisase 
eu tampouco estaría na CaL:Jsa, es
tariamos perdendo o tempo, úrii- · 
co que aspiremos a ser uns dicta
dores senón ternos que pensar 
que se hai pobo que non está 
connosco é porque non nos co
ñece e ternos que tacemos coñe- .. 
cer. 

lPolos meios de comunica· 
ción? 

Eses. mandariaos cortar tu 
- dos .. _ a inda non sei que é o qui.· 

se pode facer en contra de les. 
Eu própio sei porque son como 
O · ourizo cacho pero .os nenos, e 
os nenas espiritualmente, sen af
fabetización rdeolóx ica ... eso é 
arrepiante. 
l 

Co estudantado na · rua ~, , i .9. · · . . ~ 

SANTIAGO ERA UNHA "FESTA" ... 
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Nos últimos tempps, parece 
que as movilizacións estudiantis 
teñen remitido un tanto, Após o . 
pechamento dos centros universi
tários, factor que foi precisamen- . 
te o que acendeu o conflito nas 
cidades que ·ainda n.on se movili
zaran, o estudantado volveu · 'ás 
clases, ainda que de cando en vez 
haxá .algunha que outra asamblea 
masiva e se afirme públicament.e ., .. 
qu~ o ~on{li~o. n_on es;tá superádo: 

·. á espreita de "medidas máis co·n
creta.s" en relación cos pisos de 
aluguer. A fase máis violenta· des
ta movilización estudiantil ten re
xistrado caracteristicas descoñe
cidas para os habitantes·habituais 
da cidade de_ Sa1J:tiago, que ainda 
lembrari as loitas estudiantis da' 
.derradeira etapa-do franquismo. 
E. é que a democrácia, ._ entre 
outras cousas, moito ten cambia
do ao e~tudantado .. : 

Os pr-imeiros dias, todo v.eu 
sendo ao est il o de sem pre, ainda 
que iso si, os compoñentes '.'fes
tivos" ou "fo lk lóri cos" daquela 
primeira manifestac ión autori.za
da revelaba que a causa era ben 
diferente daquelas "sérias"· movi
li zac i6ns que acababan infalibel
mente ·en duros enfrentamentos 
coa poi icia da D ictadura ... Os es
tudantes cantaban estr ibi ll os fes
tiv.os en troques daquel ·"Vence
remos Nós", tomaban a broma 
os probl·emas .. ·. O ar festivo non 
se perderia .nos dias seguintes, o 
mesmo nas asambleas que na rua. 
Os coches empezaron a aparecer . 
cruzados nas ruas, para qu itarl le 
paso á Po i icia, ou polo menos 
ese era o pretexto ao comezo_· 
Logo xa se cr\jzaban por sistema, 
e 6 cruce de coches convertiuse 
nun elemento lúdico máis daquel 
gran xogo que era cada unha das 
mov.ilización en si . E xa estamos 
metidos no seo do fenómeno. 
E<Sos do arquimanidd Pa1·is do 68 
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nos chegaban a, través do "Loi te- -
rn'os creativamer.ite", e en efe1t o, 
cada un dos pechamentos que 

, suces•varnente GJ esaloxrn:J- cJ PO:h
cia· fo ! unha· 'rnañi festac i6n, en 
parte, de c r c~n;v1ciadé_.. E tan 
·ben o deberon pasar, que houbo 
t:Jn fato de estudantes que, .ámar
x~ do resto , decidiron vo lverse 
pechar pola sua canta, pensando; 
e asi o dix.ernn ,_ .que "ese era o 
camiño". 

Nese contexto aparece o 
compoñénte . "Santiago de Chi
le". A xa mít ica ruado Ensanche 
sahtiagués convertiuse en escená·
rio da creatividade noct urna de 
bastantes estudantes, que, contra. 
as r;irotestas dos sofridisimos vici
ños, levaron adiante ceas, quei
madas, bail es de disfraces ... A 
intervencióA dun condutor bébe
do tentando levar estudantes por 
diante po seu Ferrari, ou a ·bru- . 
tal actuación da poliCia unRa noi
te, aumentárpnl le atractivos á fes
ta. A mesma actuación da Poi i
~ia, non obstante entraren en pi
_sos a ·pe lotazos de goma, non obs
tante ter· de ir un ha mú 1 ler de 
edade ao Hospital ben grave, ti
vo ar es to tkló rJcos, cos· Pol icras 

respostando con berros de 11 Bu r
gut?ses!", ou "Bajad si tenei·shue
.vos!" aos de "Asesinos" que l les, 
larqaban desde arriba. E un novo 
ele7nerito, 9s fogu eiras, que tamén 
s~ v irian. para lle cortpr o pa~o á 
Po!tcia, pero que a su' mu lt1 cor 
presénciá encheu de seguro máis 
sitios dos necesários. Comandos 
emascarados, ou reivindicacións 
"sérias" polo médio, engadian o 
ponto necesário para que o "mo
vimento" non se decantara plena
¡mente en "follón" . 
r En asambleas, sempre hou
bo quen insitiu en que "ese era 
o camiño" . ¿o camiño cara qué? . 
Galin, unha imax~1 máis do San· 

1tiago cosmopolita, é:lefir:Jiao se_gu
¡rámente .con ex~ctitude nunha 
asamblea:" ¿E l Burgo? . Essecun
ldario. ¿Los pisos?. Es el pretex
lto. Esto es que el estudiantado 
lse encuentra en un momento 
bueno y hai que exteriorizarlo". 
í\Jen máis nen menos .. Coidamos 
1que, a real idade dos problemas 
"a marxe, ·a movilización santia
guesa destes dias de atrás, velai 
te~ ao seu teórico. 

X.NLGonzález 

O. día ·3 f' 
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.1ms d.a 3 ce MM t i
ñd conv(11:nrla unha "Folga dc1-
mar", "para exteriorizar cr pro
testa dos mariscadores polo em
prego das artes ilegaís e esixir o 
cumprimento da lexislación vi
xente". 

Os paros tiveron certa impor
táncia na zona sul, en que. po-
lo que parece, somente nos par
tos de Cambados, de arrastreiros 
que empregan o qm, e Santa Ux ia 
de R ib~ira, non se rex istrou pa
ro, segundo informacións do sin
dicato convocante. En total , por 
riba dos 8.000 mariscadores se
gu iron o chama mento das 
CCMM. e outros coma o de 
Rianxo, loca l idade onde se rex ist 
i'r'ou un paro total ao que 
chamara o Patrón Maior da 
Cofradia, en solidaridade coa ll lP 
de Arousa e a prol dunha del imi
tación racional ·dos lugares onde 
faenar co arte arrastreircr.--Nou
tr.os sítios, coma Bueu, a Axu
dantia de Mariña "apoiou" a 
movilización pola sua conta, 

- impedindo a saJ,,Q_a dos barcos á 
faena. No resto dos lugares, 9s 
paros fo.ron case sempre parcials, ' 
rnaiori tár ios. nuns casos e non 
tan to noutros. f 

Na zona norJe, somentr;i (). 
· port0 't:le Sacia, por certo, non 
marisqueiro, rex istrou acéi6ns. en
so l idaridade coa chamada. 

Luns de noite, representan
tes dos arrastreiros, xunto co al
calde de Cambados, realizaban 
unha roda de prensa, na que ex
presaban o interés de chegaren a 
un acordo "entre irmáns" cos va
reiros, e denunciando ' 'intereses 
al leos, que sen a sua presencia, 
xa teriamos chegado a un acordo 
cos da l l la", A"o tempo, dirixen
t es qHs CC.MM. tras ladábanse a¡ 
Macj.1 1d u.nha vez.. má1s - · · 
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O GOBERNO ESPA
MO_L XUSTIFICA A 
CONTAMIMACION 
DA ALUMINA 

RAMON VARE LA E>IAZ 

O complexo industrial Alúmina-Aluminio, sito e~ San 
Cibrao· na costa da provi11ci~ de Lugo, foi notícia durante 
todo o vran•por ser o causante dunha grave contaminación 
por fluor. Animais mortos, froi~os e vexetais ena~os e 
inservíbeis para alimentación, nenos enfermos de fluorose 
(enfermedade causada polo fluor), etc_ foron algúns dos 
efectos visíbeis da contaminación producida por Alúmina
Alumínio que durante meses fu ncionou sen contemplar as 
mínimas medidas anticontaminantes. 

Se dende o comenzo se podia deducir que o Goberno e 
a Administración ·(Goberno Civil, .Axuntamento, etc.) 
estaban a ser cómplices da empresa, ben co seu ciléncio ou 
con actitudes determinadas, agora o "Ministerio de 
Industria · e Energía" como portavoz do Goberno español 
oiste caso, vén de facer pública a sua versión oficial dos 
feitos, e nela xustificase ahertamente a contaminación 
derivada do funcionamento do complexo industrial. 

Na nota oficial do Goberno que aparece na prensa 
diária o 17 de santos: 

1.- Recoñécese que a empresa empezou a funcionar 
sen ningún tipo de medidas anticontaminantes, pero tiña 
previsto que cando se acadara o tope máximo de verqu ido 
de fluor e atmósfera deixaria de fUncion.ar. - Distas '"1-iñas 
despréndese que a empresa, saltand.o todas as leis de 
protección do medio ambente, e sendo plenamente 
cons.ciente do perigo que isto significaba, ainda asi empezou 
o seu fu ncionamento,· o que demostra un desprecio total 
pola nosa realidade. Por outro lado, con menos da cuarta 
pa rte das instalacións funcionando retendia, e asi o fico, 
botar ao ar a mesma cantid~e de fluor como se xa estivese 
funcionando todo o complexo. Se 9 lexislación lle permite 
para toda a planta a emisión ao ar de 592 kg. diários de 
fluor, ou 1,2 kg. por tonelada de alumínio, a empresa pasou 
con il10ito dos 592 e triplicou durante meses as lindes 
máximas de 1,2, como mesmo recoñéceu o Goberno cando 
aclara noutra parte da nota que de abril a xunio se rebasou 
amplamente o cupo de 592 kg/dia. 

2.- As cubas de electrólise (axentes directos da 
contaminación) tiveron que funcionar a partir de abril sen 
ni ngún tipo de depurador, dados os graves problemas de 
tipo técnico que se presentan para o apagado das cubas 
encendidas. 

Ainda que o testo por sí é altamente clarificador pois 
parece máis ben unha xustificación própria da Alúmina que 
du n Goberno "dem acrático", á vista está que mentres se 
estaban poñendo en xogo non somente o medio de vida de 
milleiro.s de famílias da zona, senón, xa a própria vida (as 
enfermedades son un feito), resulta que se- permite 
consciente e impunemente o funcionamento dunha 

· ¡~dustria g,ue, n~m ,pooe parar. a_ ~-·--~r~du.c~ó~ por · 
problemas ~ecnicos ; no fondo para nos seria mais craro 

don augusto 

que o Goberno d ixera que tiña que defender-os intereses e peras de tres a cínco centímetros), ou mesmo a morte de 
das e111presas monopolistas do Alumínio. · partes ·vexetais indicaban, sen dúbidas, ise 1 'parece ser" que 

3.- Craréxase na nota oficial que á "Delegación, a vexetación estaba séria e perigosamente danada (todo esto 
Pr'ovincial del Ministerio de Industria y Energía" que estivc demostrado polos laboratorios de Sanidade e dÓ Ministério 
presente nos primeiros dias do encendido nas cubas, non se de Agricult1.1ra). 
lle informou de como estaba funcionando a. empresa sen Con relación ao gado, dicer que a morte de algúns 
medidas correctoras de contaminación~ animais, así como os síntomas da enfermedade chamada 

1 sto non disculpa para nada a actitud e do G~berno, fluorcrse -en moitos outros, non son feitos parcia is e 
pois si somente espera para actuar a que, as empresas lle restrinxidos, -senón máis ben pola contra inda ben 
comuniquen que funcionan fora da lei, está ben erara que xeralizados. · 
despréc¡a e ignora out-ros· intereses qu.e non señari os delas, · 6.- Crarexa a nota oficial que no outono 'se celebrou 
ao mesmo tempo que. non serve.de nada poñer uns índices unha reunión entre os lexitimos representantes das 
máximos para que non se pase deles porque se cando son comunidades" afectadas pola contaminación e a empresa . 
amplamente rebasados o Goberno non adopta ningu nha (Alumínio Español, S.A.). 
medida (multas, peches, etc.) obrig~ndo ás empresas a · Non nos di, por suposto, que Alúmina se negou a 
correxir os índices contaminantes, resulta que todas as leis negociar coa comisión mixta, que agrupaba ás parróquias e 
anticontaminantes non serven para nada. grupos políticos presentes no conflicto. Nen tampouco que 
· 4.~ ~or OJ.J!(o lado, eso sí, concedeuse un prazo para a empresa tiña como intermediários e garantías directas ao 
instalación de medicfas correctoras que acabou no outono. alcald·e e ao gobernador civ•I. Nen moito menos se fai 
Cando as autoridades visitaron · para inspecdón o complexo_ referéncia ao peche de viciños, tanto na empresa como no 
indl!strial 'toparon que non funcionaban ,. máis que Gooerño Civil, . ou Ax untatnento, necesários para que a 
depuradoras . de gases en 56 cubas, dun- total en industria recoñecese -os-danos e-pasase a indemnizar dunna 
funcionamento de 189 .. Recoñecendo tamén que se maneira real aos afectados. -
incumprian (a fins -de outono) as condicións impostas en 7.- Por último, con relación ás empresas transformado
relación ao número de kg. de fluor emitidos por tonelada de ras de alumínio e creadoras de moitos postos de traballo na 
Alumi'nio fabri~ado. ~ zona, en caso de instalación o Goberno respostou que a 

Despois de seis meses coñtamÍ'nando unha ampla zona, emp.resa... "se obliga a considerar en sus planes de 
o Goberno recoñece que a Alúmina sigue fora da lei. Ao expansión, el asentamiento prioritario en los municipios 
tempo, sigue utilizando á Administración local para afectados de otras instalaciones generadoras de puestos de 
paralizar a loita reivindicativa dos viciños das parróquias · trabajo, en la debida po~deración de los condicionantes 
afectadas. técnicos y económicos propios de toda inversión indus-

5.- Cando se refire aos efectos nos cuhivos, e gado trial'~. 
faino nistes términos: parece ser que la vegetación se ha Eri resuniid ~s caritas, que a empresa irá a invertir aos 
visto afectada ... la cabaña ganadera pudo haber ingerido lugares onde lle seña máis rentábel, e por supostos que non 
pastos contaminados con floruros en partículas, lo que queda obrigada a instalar indústrias transformadoras do · 
presumiblemente hay-a afectado de manera · parcial y alum ínio no complexo de San Cibrao, a inda que, esos(, os 
restringida a algunas ovejas y vacas... seus habitantes paguen as consecuencias dunha indústria 

A irresponsabilidad e, o cinismo e o desprécio poi a' nosa típicamente de enclave·, que somenté realiza parte de todo o 
realidade fan que se chegue a escribir o que arriba está proceso productivo na nosa nación, e que deixa unha alta 
escrito. En Lago e Morás por exemplo, pa~róqu ias perta da contaminación en todo o- m~d. io ambiente. 
Alúmina, vimos craramente que 9 vexetáción herbácea e . En definitiva, o responsábel inmediato da contamina
arbórea estaba seriamente danada, a decooración en moitas ción é a empresa Alúmina-Alumínio, pern o responsáb ~e 
partes verdes, e abrasión do fl.uor na cuticula das follas, o 'último é o Goberno espafiol unha vez .máis, como demostra 
ragu itismo e a niesma moste dás- pi'antas eran_ síntomas a xustificación que vén de aparecer via Ministério de 
eraras de contaminación, ·noutras -con froitos ·anano!i'' ( mazás ,1 ndústria. 
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HASTRA QUE O' CORPO AGUA 
\ . . . 

Che~Jar ao bárrio non é nada difícil. Forma párte da mesme vida. da cidade. Unha certa aglomeración · 
de bares, clubs, coas portas entreabertas, algunha que outra muller asomáhdose de cando en vez e, sabor 
' de todo, o ir e vir dos homes a-partir das cinco da tarde indicanos que xa estamos dentro. Dentro dlin 

~ mundo onde a represión institucional é cada vez .máis forte e o feito de ser algo "clandestino", a 
pesares de.todo, pón en alertq arreo a estas .mulleres que aí traballan. "A min meteronme na c_adea, pero 

a casa seguia aberta' ' . E, cómo r,10n, outro xeito de represión máis forte, .r:náis punitiva,· a social, a que 
configura ás prostitutas como seres perniciosos por. riba de todo. "Se te coñecen de eiqu( dá 

· igual que te ve?<an na Praza Maior que na Ruado P.aseo, insultante igual". 
Por razóns obvias en cóbrense os nomes; pero i16n as dec.raracións dkectas destas. mu lle res qLJe a inda que 

non teñen ni_ngún tipo de direito non por iso deixan de plantexar unha chea de reivtndicacións tan 
necesárias a nivel sanitário, socia 1, económico ... Estas mu l!'eres que mo'itas delas fixéronse na 

.emigración e se hai sorte alá quedan en Barcelona ou Madrid, engordando a restra de traballadores 
que a esta Terra lle tiran dia a dia. Estas mulleres e homes... ·· 

" Ir :de putas" sigue a ser o 
comentário mo itas veces mor
daz, irón.ico en boca ._ de 
calqueira . E certamente é ben 
fáci l, xa que os barri os onde se 
·exerce a prostitución están no 
cent ro 1mesmo de. ca lqueira 
cidade. 1.Jn certo movemento, a 
partir das seis, sete da tarde, uns 
bares e · clubs coas portas 
entreab ertas inc itando a descu
brir o . que hai · dentro, · veñen 
ind icar que ·se está no centro 
mesmo d o "negócio". E, hoxen
dia, a prostitución é ·algo ilegal 
pero teñe n algo permisivo a·o que 
calqueira tén acceso . Chega 
dabondo con entrar én calqueira 
dos bares, consumir calqueira 
cousa e o "trato" virá por si' 
soio. -P ero a rep resión, no eido 
instituc io na l . e social , é a 

· constante de cada día para estas 
mull eres que por trescentas, 

·ci ncocentas, set ecentas pesetas 
están di spo~ta s a compartí r ·a 
"ocupación". E é esta mesma 
concepción da prostitución o 

que dá lugar a u 
· xeral. · 

A CASA SEGUIA 
ABERTA 

A Mercedes, 
rexenta unha casa 
veunos ta lar de 
desenrola a vida 
bárrios. 

"Eu empecei fre 
casas. Pero logo 
adicarme a isto . Via q 
facian e non lles p 
Pago · 18.00Q peseta 
polo aluguer da casa. 
coas rapazas do bar 
Por cada "ocupaci' 
semente vinte pesos. 
agora n inguén se me 
go, pero un dia 
escándalo que prota ~ 
ha delas, fun para 
Est iven seis meses, 
visto, a casa seguía ab 

Estas casas de e 
medrando a medida 
ban as cidades. "A 
ibase defendendo por 
te habi'a duas casas, 
cada sitio hai duas ou 

Por outr banda, é 
atopar a mulleres 
cidade ou comarca qu 
no bárrio. Na maioria 
ou son doutros 
estranxeiras. Hai moi 
guesas. E a persoa q 
calque ira destas casa 
tén que someterse a 
chea de incidentes. 
moito, as portugues 
adi caban a prostituc 
botadas para o seu paí 
"Había unhas portugu 
xa levaban eiquí do 
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anos, que tiveron que que 
porque unha fixo un sorr 
rrada e tiveron que r ao 
todas. Por unha p pac 
outras . A leí non debe der" 
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si eu fago un delito _téñoo que 
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ISTO ·E. CLANDESTINO 

Esta afluéncia dé estranxeiras 
non vén supoñer 'unha competí

- vidade, en canto que a prostituta 
raras . veces asenta no mesmo 

-·~do. Non é moi frecuente o caso 
dunha prostituta que xa levaba 
trece · anos no mesmo s¡tio. 
Cecais isto é o que ll~s impide 
ter un seguro, .algo aoque aterse 
no caso de que teñan que deixar 
de exercer a prostitución. 

A situación distas mu lle res 
agrávase polo fe ito de que non 
teñen tampouco unha asistencia 
médica recoñecida e estipulada 
hóxendia. Se ben antes debían. 
pasar unha revisión semanal, 
agora os gastos do médico corren 
a cargo da persoa que rexenta o 
negócio. E ainda así, é dabondo 
curioso o feíto de que isto seña 
precisamente algo tan coidado e 
tan ·vixiado pala dona do bar que 
lle proporciona o negocio á 
prostituta. "Antes, probe da que 
vifíera a escomenzara a traballar 
sin ir xunto do médico. Tiñan 
unha cartilla, pero agora non .. ., 
isto é clandestino". A edade 

- -meia das mulleres que traballan 
na prostitución nos bárrios 
supera os vintecinco anos. Hai 
unh certa reticéncia entre as 
donas dos bares e das casas a · 
trabal lar con rapazas novas. E 
sinalan a competitividade que 
lles supón as "rapaci ñas que por 
un bocadillo e un par de medias 
se van ~un coche". Son 
precisamente istas as máis novas, 
non chegan a pasar dos 18 anos. 
" As veces traballa máis a vella 
que a nova, porque . a nova 
somente quere chegar e encher, e 
ao millar as vellas teñen máis 
pac iéncia, lquéreme compren
der? ". 

•,' l 

Se ben na maioria doslb~res · o 
précio, en xeral, non supera as 
mi 1 pesetas por oq.1pac ión, hai 
determinados clubs onde xa -o 

, ' précio sube hastra cinco miÍ' 
pesetas. E o escalaf6_n social dos 
clientes varia . ostensíbelmente: 
Abonda con percorrer cada un 
destes sftios para se 'un decatar 
onde ván uns e onde os outros. 

Pero todas as prostitutas 
teñen que sofrir a - mesma 
represión social. "Tanto lles d.á 
que vaias pola Praza Maior, pola 
Rú a do Paseo, que te insult-a·n 
igual , e tamén á persoa que vaia 
contigo, ainda que saiban de 
sobras que non es deiquí". 

-... E NON E UNHA VIDA 
FACIL 

."Non é fácil. E un traballo 
fodido. Hai mulleres e homes 
bós, pero cando dás cun home 
patoso... tamén chega moito. 

- Desque e_stou eiqul teño os 
nérvios tora de sitio. Quen as 
paga todas é a dona da casa". 

E a Mercedes contounos 
tamén que se ela conseguira ter 
un traballo que lle proporcionara 
certa · estabi lidade non estaría 
hoxe nesta casa. "Pero gañ aba 
poucos cartas e tiña que tirar pra 
diante como tora". 

Ceca is é o "tapad illo" - a 
competéncia, ou polo menos 
unha das competéncias máis 
fo rtes ·coas q·ue se · a top a a 
prostituta de bárrio . Estas casas 
están máis agachadas e at apar un· 
"tapadillo" é dabondo máis 
costoso. As relacións · que se 
estabelecen, nos máis deles, son 
a través dun grupo de coñecidos 
moi reducido. O mesmo xe ito de 
entrar enconfacto coa prostituta 
d iferénciase. "Supoñen unha 
competéncia, pero hai que 
aguantarse". 

·A OCUPACION . 
'ENCAREéESE 

~ · agastándonos . a un extremo 
·da cidade, unha casa de citas 

· · sitl)ada en calqueira edificio 
ofrece mozas de dazaseis e 
dazasete anos polo precio de 
hastra quince m'il pesetas. Neste 
caso,· o requisito previo é o 
car.net de identidade ou unha · 
fotografía , para evitar consecén.
ciás desagrapábeis. O nivel 
económico, e a mesma edade do 
cliente, é · mais elevado. A 
"ocupación" somente se levará a 
cabo un ha vez porque ás dez ha i 
que estar de volta na pensión ou 
na residéncia ... 

En definitiva; a necesidade de~· 

i 
reglamentación do oHcio das 
prostitutas é urxente e recla·ma-
8a. Se ben hastra · o an"c) 31 
existía aberta a case nornializa
d,a, a República española baixo. o 
aforismo de que "é unha forma 
da explotación da muller", que o 
é; proibra a prostitución, medida 
da que non fai · _falta que 
entremos no seu idealismo : Pola 
contra, no franquismo o · oficio 
volvéu ser oficial e ·mesm-o se 
ohrigaba a revisións médrcas 
periódicas -tqdos·- lembran as 
consultas no "hospitalillo" do 
doctor Guitián-. Pero no 56, e 
en gracia á· intervención da 
xerarquia éclesiástica, deixaba de 
"'existir" . . En todos estes anos, 
p9is, desenvolv.euse ao arbítrio 
da autoridade máis inmediata e 

tratando de estar ... no 
sempre a ben con 
calque ira serv1 c10 m1 nimo e 
imprescindíbel, como o sanitá-

. río, pasou a mans privadas e neñ 
se pensa na cobertura doutros 
dereitos que · poid.an ser de ,.. 
razón. (A mesma Mercedes 
contounos· que a · mesma policia 
se decidiu a intervir abrigando .a 
abrir cartillas de aforro, tal era o 
abuso é a expoliación ec;;onómica 
a que as prostitutas éstaban 
sometidas polos seus "homes"). 
Así se entende doadament~ que 
mulleres ·nuri tempo moi coñeci-. 
das, como a "Costilleta", citada ' 
en "A Esmorga", ande hoxe 
cada mana, palas Burgas, a 
recol ler papeis. ' · 

XOSEFINA·L CORRAL· 
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PATADA DA U.C.D. 
Regueiros de tinta reuJeri estes dias en contra do 

statudo da UC.D. sóbor da A utonomía de GAlícia . Moito 
áis se diría se os meios de comunicación non estivesen nas 
ans de quen están. 

Se un pudese e fose quen de expresar o q\je leva at~a n 
ado con estes aldraxes, se algen pudese aderar os sentimen
os de asaño e rechineira, chantadqs rn:istas datas nos azos 

pobo galega,. amarelecerian esos cáras escachadas da 
CD. galega. 

Un sinte . non ter á man a ~rensa galega só para aderar o 
eso da crítica. Coidamos que noh sobrepuxe a prensa de 
atalunya, moitas vegadas XL,Jlgada por nós de andar ao seú.· 
es!a feíta abóndanos con ler os encabezamentos de cal~ 
uer _xornal dos daqu(: "GALICIA S·E SENTE ULTR'AJA-
A", "GALICIA ENTERA CONTRA EL ESTATUTO" 

'GALICIA EN LA GUILLOTINA DE LA UCD.", "UN ES~ 
ATUTO CONTRA LA AUTONOMIA DE GALICIA" 

'INDIGN.ACION Y REPULSA", "ATENTADOS DE UCD: 
ONTRA LA DIGNIDAD DEL PUEBLO GALLEGO", etc. 
te,. Ainda que de pasadoiro, máis dun xornalista despallou 
abando. Até non faltaron verbas .ferreñas contra as mino-
ias catalana e vasca, que deixaron na estancada aos part'idos . 
ue loitaron ensaro,ncadamente en contra dos furaolas uce-
eos, _ -· -~ · -.,..,. 
- Cada vez que nos derradeiros anos se nos convocou ás 

rnas, Gal(da sorprendeu pola abstención e espantou polo 
u "derechísmo". · . . 

Houbo por estes lares máis··dunha burla sóbor de Galí
ia e sóbor de nós, os outros galegas, o~ emigrantes que per-. 
uramosso pan fara da terra, que somos nen máis nen me
as meia Galf cia. 

· ¿Qué podíamos agardar]agora? ¿Non é Galícia un (:ou-
o da UCD?'. lNon é a UCD. o amo de GAlícia? Calquera 
ue, coñezca a vida e milagros dos nasos ucedeos, non ten 
or qué sobresaltarse : Ex-ministro~, diputados e ©Qnsellei
os nas altas maxistraturas do franquismo; ex-cárregos do 
indicalismo verti ca l, das vellas alcaldías e diputacións; moi- Dirlximo aos nacionalistas aos "verdadeiros" naciorialis-
as do mundo da banca, etc. etc. Todos eles co carrolo ben tas que militen no PSG. E noñ quera entrar se os que, en 
ano, intermediários en Galt'cia dos intereses alleos e repre- teor1a, arelan chegar á autodeterminación via autonomia 
entantes eficaces da r:nosa clase. domiñante que por ser en si son ou non nacionalistas (PSG, POG, etc.); supoñamos que 
oi feble a nivel español, ten que ser moi cacique dentro da sí, eso é o de ménos. Ehtón eu preguntarialles a aqueles nª -

asa. · · · cionalistas, aos que me dirixo : ¿u10 o comunicado conxun-
Neste hedroso coúto de personaxes achamos paxaros to RSG-UPG?, ¿u los os berros" ET A .ET A. .. " do 25 de Xulio 

e todas as cores: os que abouraron os republicáns er:auto- do ano pasado?, ¿ulo, en fin, o partido socialista galega que 
)Qmistas do ano 36, até os que organizaron solenes funerais se precisa?. S.on preguntas que levo meses tratando de resol

morte de Franco. E tal esta fam(lia, que máis de unha vez ver, pero fican ai.nda sen res.posta, pois os devaneos que da a 
emos ouvido que unha cousa é a UCD. española e outra di- política do voso partido son do máis confuso. 
erente a UCD. galega, moito rriáis viciña as vellas actitudes Quizabes, e así o espero, que entre moitos -ou poucos
ascistas que ás posturas leviánamente reformistas do parti- de vós o Estatuto de autonomía, sexa dos nove, dos dazaseis, 
o do golDerno. Ninguén esqu'ece que máis dun dos nosos . dos tr_inta ou dos cen mil non signifíque nada, pois é un es

,apitrostes ucedeos deleixaron 0 1 partido de Fraga nas véspe- tatuto;, é dicer, unha concesión do poder opresor. Quizabes 
as das eleicións. Daquela -e sempre- a cusetión era gañar moitos -ou poucos- de vós agardedes unha reconciliación 
ara seguir dominando no pobo ,PSG-UPG-Galicia Ceibe; ou seña, que profesedes un nacio

A proba témola-na man. Galícia, endémica asoballada nalismo independentista. Quizabes, moitos -ou poucos- de 
' ero de indebatida nacionalidade hi,stórica, ten que tragar vós estariades por unha aproximación ou integración na 
nha vez máis o aldraxe dunha presada de fillos bastardos AN-PG. 
esta oportunidade de corroborar legalmente a sua persona-· En toda Europa 0ccidental e en diversas partes do mun
idade_ As outras duas personalidades históricas, País Vasco do estase asisti'ndo a unha -nova '. división polltica dos parti

Catalunya, nas que a UCD. nen pincha nen corta, aperce- dos. Amáis- dos distanciamentos socioeconómicos (socialde
eron cómo os seus partidos de direitas, PNV. e CIU. res- moc!acia, · socialismo, comunismo, etc.), existé unha marca
ectivamente -di,reitas ... , ¡J'or algo nos deixpron na estanca- da ~iferenciación na forma de concebir o territorio en que 
a!- loitaron cos outros partidossde esquerd·a para atinx ir habitan (integracionismo, sucursalismo autonomista auto-
n estatutü' menos basculleiro_ nomismo autóctono, e independentismo). Cinguínd~nos a 

A ·1 . , d d O 300 000 1 Gallcia, non existen máis ca dous partidos políticos inde-
s nasas 1 us1ons non eran e gran or. s . ga e- pendentistas, UPG PG p G 1. · C ·b · 

os que vivimos en Catalunya non soñabamos con un voltar ., . e - ª icia e1 e, e un frente de l1be-
e masas_ Nen sequer nos xulgábamos os últimos emigrantes r~cion · r.acio~al, AN-PG .. Existe, pois, un amplo campo so
rzosos. Pero os que hoxe en dia somos cataláns en virtude cial para 0 ,independentismo -por suposto, de ·esquerdas-; 

· un recente Estatuto ternos que sentirnos asañ~damente · por · e.so, · ter?n que xurdi;, co ~empo, os partidos sociali.sta 
. : . e soc1aldemocrata de caracter independentista ainda 

' agoad0s. poi a patada zoupada por un ha presada de ftllos nacemento deste último sexa realn1ente d '1f 1'c'·1 ·1 e t ~ue o 
de mal na1 ho corazon do_pobo galego . . . . ·. . , . , era que 
. , . . Un grÜ-po de emigrantes de S~baclell xurd1r un amplo frente de l1berac1on n?c1onal, chámese co-

. · mo se chame. 

Nestes dias, o PSG "oficial" está a apoiar o estatuto de 
autonomia, e pretende fusionarse co POG . Pero ¿non dixé
rades vós, xuntamente co PGP, no mitin do 25 de xu lio do 
ano pasado que "o PQG, coa sua asisténcia á praza do Obra
doiro, tense dado de baixa no movemento nacional-popular 
galega"? Por todo o devandito, e ante o próximo congreso 
do voso partido, eu e outros moitos nacionalistas populares 
"independentes" coma min, invitámosvos a vós, militantes 
independentistas do PSG, a que "tomedes" o voso partido , 
se ainda podedes, e senón, a que o deixedes e formedes 
xuntamente cos socialistas que hai. na AN-PG e fora dela: 
un partido socialista independentista, antiautonomista, mar
xista e cun~a erara -práctica de masas; é dicer, unha volta, en 
certo sentido, ao 76, co apoio ás "Bases constitucionais" da 
nación galega e á formación dun amplo frente nacional-po
pu lar. Para tal, compre apoiar aos sindicatos nacionalistas 
existentes (ING, CC.LL, etc.) e integrarse nun frentelie li
beración _nacional, xa sexa a AN-PG, coas ventaxas que ten 
a sua existéncia, xa sexa outro; e non valen os argumentos de 
sempre "que están dominadas pola UPG", xa queseé o úni
co partido polltico organizado que as mantén, é lóxico·que 
domine. Pra todo eso, hai que superar vel las liortas e os per
sonalismos dalgúns e, se non é posibel este achegamento, 
ben sexa por determinados grupos, ben sexa por determina
dos poi íticos, haberá que superar estes impedimentos ou 
destru ilos. 

Arremédando a Castelao: vexo un podehte frente de li 
beración nacional que agrupa á diversas forzas de esquerda 
independentistas; vexo uns sindicatos de obreiros, labregos 

.~ mariñeiros fortemente implantados no pais, axitando ao 
noso pobo; vexo, en fin, a nasa bandeira de liberación na
cional ondear ao vento, anunciando a nosa revolución na
ci0nalista. 

XULIO DE TRASDEZA 

/ 1 , ARTISTAS GALEGOS 
.PARTICIPANTES EN VIGO 

Abelenda 
X. M. Acuña 
Alexandro 
Rafael Alonso 
Abre u Bastos 
Balt'ar 
Blanco Casal 
Elvira Blanco 
Broz 
Buciños 
M . Busto 
Caballero 
Camaño Xestido 
Camesaña Cobelo 
M. Jesús P. Carbal lo 
Luis Caruncho 
Víctor Casas 
Jorge Castillo 
Castro Causo 
Colmei·o 

l:.axe :ro 
Lodeiro 
Lugrls Vadillo 
Bias Lourés 
Mantecó~ 
Ana Martínez 
Xaqu ín Mar In 
Xu 1 io Maside 

· M. R. Moldes 
Xusto Moreda 

Pesque ira 
Xoan Piñeiro 
Prego 

Antonio· Quesada 
Si lverio R ivas 
Rivas Briones 
Manolo Ru ibal 
Miguel Saco 
FE: lipe Sen'én 
Antón Sobra! 
Suárez Lago 
Alfonso Sucasas 

B. More iras 
Monroy 
Morquecho . 
Xoan Oliveir a 
Enrique Ortiz · 
Pac1os 

' Manwel Torres 

Xosé Luis Panedo 
Antón Pati ño 
Reimundo Pctiño 
Auridfü Per'e1ra 

Vida! Souto 
Vilanova 
Fiz Valcárcel 
Xesús Vázquez 
Xurxo Vázquez 
Vázquez Diéguez 

Víctor Corral 
Alfon so Costa 
Felipe Criado 
A. Datas · 
D íaz Fuente s 
beside R . 

Díaz Pardo 
Eiravella 
Perfecto Estévez 

. Suso Fernández , 
Xurxo Fernández 
Elena Gago 
Alfonso Galle~ ' 
Armando Guerra 
Amando González 
González Pascual 
Huete 
J. Ramon 
Anselmo Lamela 

DO 28 DE 
NOVEMBRO AO 
1'5 DE NADAL 
NA SALA DE 
EXPOSIC.IONS DO 
AXUNTAMENTO 
NOVO . 
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ESPAÑA -
ARAGON ·coMTRA DA 
IM DUSTRIALIZACION IRRACIONAL 

• 1 . , 

XOSE L. LABAl'JDEIRA 
A oposición á instalación dunha planta de fabricación 
de automóviles da empresa norteamericana General Motors en 
Figueruelas, a moi poucos kilómetros de Zaragoza, foi 
actualidade nos dias pasados pola estanciq en Ma drid dun grupo 
de personas que fix_e'r'Qn a viaxe dende Zaragoza en bicicleta co 
fin de-protestar contra da instalación desta fábrica e dar 
a coñecer as suas· altern~tivas. 

AS CONDICIONS DA 
INSTALACION 

A máis poderosa multina
cional da indústria automovilísti-

111111;11611 
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ca e a maior constructora de 
tanques e material de guerra en 
xeral entra en contacto directa
mente co Goberno español e 
decide colocar u nha fábrica nos 
arred.ores de Zaragoza. O enclave ·¡ 
semella idóneo dada a pouca -.J 

industria lización e depresión da 
zona que fai supoñer que a 
mesm a será ben recibida. 

A primeiros do vran-.pasado ve 
a lu~ un documentQ que nas suas 
liñas iniciais ten a palabra 
"secreto" no que se estipulan as 
condicións da instalación e os 
puntos aos que se comprometen 
ambalas duas partes: A General 
Motors e máis· o Goberno espa
ñol. A pesares de ser " secreto" o 
documento é publicado na revis
ta "Andalán", e por el o 
Goberno español comprométese, 
entre outras causas, a considerar 
en tod o intre á General Motors 
como parte "máis favorecida", a 
garantizar! le tarifas e• precios 
redu cidos para todas. as suas 
operacións, a ceder sen costes 
para a compañía os terreos 
(unhas 400 hectáreas) , as con
duccións eléctricas, as de gas, de 
auga, o servicio de correos, as 
-ielecomunicacións, o serv1c10 
contra incendios, os depósitos de 
petróleo, as vías de comunica
ción tanto ferroriarias como os 
enlaces coa Autopista e carretei· 
ras nacionais. Ademais o Gober
no comprometese a depurar as..... 
augas residuais asi' como a 
garantizar os transport"es públi
cos entre Zaragoza e F igueruelas 
e a creación de servicios sociais 
entre os que estarían de 200 a 
300 apartamentos e de 20 a 30 
vivencias unifamiliares e guarde
rías (onde se falaria ingles ou 
aleman). Para todas estas cor"lé'.fi:· 
cións establecense prazos que 
yan de xaneiro a xulio do ano 
oitenta. · · 

Como contrapartida, nun 
princ1p10, dixose que a General 
~otors invertiría .na posta en 
t)'larcha da factoría 95.000 mi
llóns de pesetas, pero na realida-

faceren antes ningún tipo de 
estudo nen consu Ita, nen siquer 
á cidade de Zaragoza que se vai 
ver moi afectada se á que esta 
industria chega a instalarse. 

AS RAZONS DA 
OPOSICION 

Os sectores contrários á insta
lación da planta teñen levado a 

· cabo diversas acciqns contra dela 
entre as que se atopan a 
presentación dunha . alegación 
destacando o feito de que no 
intre en que se veñen de aprobar 
nas Cortes os presupostat xerais 
do Estado para o exerci'cio do 
ano ·que ven, non se teña tratado 
para nada este tema e critican á 
oposición parlamentaria por non 
tratar de impedir esta agresión 
das multinacionais e dun Gober
no que as representa. 

Unha das . razóns que se poñen 
para rex'eitar este proxecto é 
que, a industria do automovel, 
como todas as que se están 
instalando no Estado, está en 
crise e non ·fomenta máis que a 

de do extranxeiró non !les vira 
friáis que a coarta parte que 
éntrará en concepto de patentes, 
rpaqu in aria, etc., non capital, 
este será español repartido .entre 
4.500 millóns de pesetas que o 
Goberno lle dará a compañía a 
fondos per,d1dos, ·10.000 millons 
a longo prazo e baixo interés· e o 
resto virá de créditÓs éfos Bancos" 
e Caixas de Aforras .. . As i os 
compoñentes da comisión que 
antes citamos destacaron o feito 

" . . dependencia ·perante os monopo
lios. Por. outra banda ven tamén 
como · causa ··dos• intereses da 
General Motors para se instalar 
ali' que dispoñerá dunha man de 
obra muito máis barata e máis 
sumisa ( nd's USA ten un contra-

de que nun intre de "escasez de 
inversión unha mu ltinacfonal 
vaia instalar en España unha 
fábricaj:on cartas españois e' sen 
pagar impostos" e criticaron 
t m~ o feito ·de como s.e 

e - enclavamento sen 

"to polo que tera que pagarlle aos 
seus obreiros o ano que ven 
1.400 pesetas hora cunhas ca
déas dé produción moito máis 
lentas das que. serán presumible
mente as da 'fábrica de Figuerue
las. 

Xa no terreno das alternativas, 
según datos .dun dos compoñen-

tes desta comisión, Mario Gavi
ria, home que se ten destacado 
na loita ecoloxista e antiriuclear, 
cunha inversión muito menor· 
que a que se ten prevista para a 

. fábrica de coches . poderianse 
crear en obras de regad io para 

- 250.000 hectáreas de Aragón e 
La Rioja uns 10.000 postos de 
traballo só en construcción das 
canles e logo 40.000 permánen· 
tes, así que . . o argumento de 
atallar ·o paro co que sempre se 
quere apoiar a instalación deste 
tipo- de industrias que/daría , i.n
val id ad o. 

Segu indo CQS argumentos dos 
opositores á instalación·da Gene
ral Motors en Pigueruelas, este 
non é mais que outro exemíllo 
do que o. capital monopolista 

. está a facer en Estados como Q 

español, instalando i·ndustrias 
. obsoletas e en crise que son 

impostas por medio de Gobernos 
títeres .e que ·en determinado 
intre dan quebra (como está 
pasando coa naval), cobran unh_a 
subvención e vanse,· mentres se 
descoida unha industr:ialización 
máis racional e menos agresiva. 
Por exemplo, o Estado español 
gasta en impor.tación de produc
_tos al iniénticios uns 300.000 
millóns de pesetas ao · ano, a 
·m itade d.o que gasta 'en petróleo, 
e esto somente se resolvería 
favorecendo áreas de producción 
que realmente son axeitadas aos 
.recursos e necesidades .de cada 
zona e non fa bricando bens 
como os coches dos que o 
mercado xa está saturado .e que é 
unha industria que está a sofrer 
crises en todo o mundo 

EUSKADI 
CONTIMUAN XUICIOS 
E· CONDENAS. 

MAIA-LDE 

Con diversas declaracións e desmentidos, 
parece estarmos asis.tindo ao cap_ítulo final do 
secuestro do parlamentário ucedista Javier 
Rupérez . As torturas seguen nas Comisarias 
de Euskadi, tal e como teñen denunciado 
perante o xuii diversos arrestados nas duas 
últimas semanas. Pero dalgun xeito, unha · 
das peticións de ETA (p-m), a creación dunha 
Comisión no CGV para as torturas, tense 
recollido o mesmo na proposta do PSOE a~ 
Parlamento- español como na de Euskádi ko 
Eskérra ao CGV. 

Sexa o que sexa o fin deste 
secuestro, e acepte ou non o 
Goberno a proposta d~ 1 ibe rtad e 
pa ra os seis presos~ as medidas 
represivas seguen a se espallar. 
Son xa tres os suplicatórios 
pedidos en contra dos parlamen-

·tários Monzón, Ortzi e Bandrés; 
· Onaind Íq, . da sua . banda, tiña ~ 
.para o di'a 3 -noveno cabodano 
do proceso de Burgos- un 
xuício con petición de tres anos 
por alcumes á autoridade. Xuí-

, cio que se ten apra~ado. 

NAFAR ROA, ARREO 

Ta mén · continúan xui'cios e 
condenas contra d·e presos vas
cos. Así, Carlos Catalán, acusado 
de ser membro de ETA (m), ten 
sido condenado a cinco anos é 
tres meses por i.J'n atraco cometi
do no 77. Outro xuício, tamén 
contra navarros acusados - de 
pertencerén a ETA (mL se ten 
celebrado o d fa 3, con peticións 
comprendidas entre un e cinco 
·anos. Un dia antes, Fuerza 
Nueva daba un mitin en Muská-
ria (1), cidade da que son os. 
inculpado_¡. "Catro-días antes, os 
"ultras" saían repartir cadeazos 
por Tafalla . . Ou tro ' tipo de 
medidas acompañan a esta poli'
tica da direita navarra. 

Jal como fixeran no Congreso 
os diputados Pegenaute e San ~ 
juán, -es senadores nafarros da 
UCO -Del Burgo, Monge e 

Sarasa- 'teñen manifestado a sua 
intención de se absteren cando o 
Senado trate o da ratificación do 
E~tatuto de Autonomía. Como 
se sabe, o 12 que . ven vaise 
plantex ar o tema, asi como a 
ratificación do Estatuto catalán 
na" Cámara Alta do Parlamento 
~spañol. En princípio, xa que 
logo, a Única oposición esperada 
seria a de Coalición Democrática 
e os tres ucedistas navarros. As 
razóns destes últimos esplicou
nas- . Del Burgo: "A interpreta
ción do PNV é anti-democrática, 
anti-foral· e anti-constitucional. 
O que tenciona é incluiren a 
Nafarroa en Euskadi ·a costa do 
que se:Xa, ainda que sexa da sua 
própria personal id ad e". 

A ESPREITA DO 
. "PARLAMENTO" ' 

A partir do dia 11 , e nun 
prazo de tempo inferior aos tres 
meses, o CGV deberá marcar a 
data das eleicións ao Parlamento 
Vasco. Oeste Pa r.lamento ha sait ~ 
o "Goberno Vasco" que sustitua 
ao actual CGV. De momento, 
ni ngun ·· partido se ten 
manifestado en contra desas 
eleicións. A mesma coalición 
Herri Batasu~a ten d~clarado ir 
participar nas eleicións, e acodir 
ao· Parlamento, ainda que sen 
particupar no Goberno autóno
mo: 

, ftJ Tudeta~ · 
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PORTUGAL, CARREl·RA 
CARA ''OCCIDEMTE11 

J.J. l'fAVARRO/ 

As eleccións portuguesas de 
domingo saldáronse cunha reso
lu~iva victória da Alianc;a Demo
crática, unha coalición de 
partidos dereitistas que tanto a 
sua formación, como as orixes 
ou intencións se poden definir 
coma idénticos aos da Unibn de 
Centro Democrático española. 

A victoria, ainda que relativa 
da dereita nesta eleccións, as 
quintas q}Je se celebran en 
Portugal ciende a Rev~lución. do 
25 de Abril do 74, abre o 
ca'miño para unha -recuperación 
total dos resortes de poder por 
parte dos grupos de presión 
capitalistas, e unha posibel 
alteración da Constitución por
tuguesa, que, promcyvida polo 
"Movimento das For~as Arnia
das", sentaba as bases -polo 
menos teóricas- para a transi
ción ao socialismo. 

As eleccións de domingo 
provocounas o proprio presiden
te da República portuguesa, 
xeneral Ramalho Eanes, coa sua 
decisión de desfacer a Asamblea 
Nacional pasado o mes de 
setembro. A partir desa, encar
gouselle a xestión do pals a un 
Goberno de compromiso encabe
zado pola señora Maria Lurdes 
Pintassilgo, que tén cumprido 
unha tunción de sinxelo xestor 
nun J?erí'odo de transición. 

Antes, a mesma cornposición 
da Asamblea Na~ional portu
gu'esa fac ia que o país estivera 
nunna situación de prácticamen
te ingobernábeL O esgazamento 
arreo entre o bloque sóciailista e 
o bloque de partidos dereitistas 
(entrambos con ,.moitos diputa
dos, · e entrambos sen maioria 
dabondo corno para gofaernaren ~, 
soios)," ·coa presé,ncia. dos comu- . 
l· . . " . -
nistas - ·conv.1dados de ·pedra cos· 
que ninguén se. astreve a .pactate·· 
na pó.lítica pórtugue.sa~ . fixerun 
que os gobiernos forai;i ca1índo un -. 
despois · do out ro,·· pol'a p'resión 
JQCial ie padamentária.· · 

P·recisamente o derradeiro. 
'aobe(no portugués antes · da 
&es fe ita o · encabe.zado polo _ 
tecnócrata Carlos Móta Pinto,. 
deu a medida das co11secuéncias 
concre,as que para ·os-portugue

.~es ia ter unha po lítica de 
recuper-ación .capitalista a fondo, 
como a que vai encetar de seguro 
a coalic ión trunfante nas elec
cións de domingo. ' 

Segundo o · proc-eso político 
~ortugl:Jés,. estas últi.mas elec
cións e.xtraordinárias convocadas 
após a disolución da Asamblea, 
habian servir para saíre .delas un 
goberno con base parlamentária 
dabondo, e tendo como pr inci
pal misión a de xestionar o país 
deica ... as vindeiras eleccións, 
que, paradóxicamente, están xa 
previstas para o ano que ven, 
1980. 

Estas eleccións son claves, 
como o é o período mes mo 
anter Jor · de las. As e leccións de 
1980 en Portugal poden marcar 
o fin do .longo e retorto camiño 

-encetado polo. país entre a 

dictadura fascista, sostida polo 
capitalismo, e a democrá.cia 
parlamentaria, controlada polos 
mes·mos capitalistas. 

De certo que terá sido un 
longo camiño de seis anos no 
curso dos que os portugueses 
terán disposio do tempo dabon
do para se· desilusionaren de 
moitas coµsas. 

A ESPREITA DO ANO 80 

As · e'leccións de 1980 son 
claves para a política portuguesa, 
porque ~ Go_berno que saia delas 
terá así - por vez primeira 
desque se promulgou· a Constitu
ción en 1975- facultades par·a a 
alteraren. Se o Gobel-no que saia 
das .eleccións_ por~ug'-t~~s par_a o 
ano que ven e un goberno 
reaccionário, " que ademáis, tén 
xa ben coll idos os resortes do 
poder, todos os freos do control 
capitalista da economia, todas .as 
pautas para unha transició'n lent~ 
e ordenada ao socialismo nun 
marco democrático .que contén a 
Constitución de Portugal desapa
recerán. 

Ese goberno reaccionário xa· 
existe, xa está rio poder en 
Portugal. E el é o gob'ern9 de .. _ 
Alian9a Democrática, encabe
zado por Francisco Sá Carneiro, 
do que os seguid ores . gostan deo 
se chamaren socialdemócratas e 
o que son é reformistas de 
dereita no mellor dos casos. Polo 
demáis, as forzas que completa
ron a Aliarn;:a Democrática· 
portuguesa aind~ inquedan máis. 
O Centro Democrático e Social 
de .Freitas do Amaral e os 
monárquicos de ·R ibeiro Teles 
agrupan a boa parte dos 
caciques, dos saudosos .do · 
império e de vellos. cadrQs da 
dictadura sal~zarista. 

poden se perm1t1ren nen siquera 
un goberno socialdemócrata 
nunha nación como Portugal e 
en tempo de crise. E ademáis, 
para estas mesmas forzas é 
indispensábel o reaxustaren as 
características supervivintes da 
época en que a. esquerda pu ido 
carribear PortÚgal e ·preferiu 
andar ás 1 iorta·s no seu seo. 

Quedan dous grandes perdedo
res das ~leccións de domingo; o 
presidente Ramalho Eanes e o 
que queda do M FA. 

PODER 
ANTICONSTITUCIONAL 

A Eanes saiulle literalmente o 
tiro · por atrá·s. Desfixo a 
Ásamb lea· e convoco u eleccións 
pra que o gobernó esultante non 
se ·decidira a aminguar o seu 
poder, e veleiqu( precisamente o 
que lle vai pasar. O programa de 
Alian9a Democrática di . ben 
craro que non vai tolerar 
interferéncias presidencia is nos 
asuntos de goberno. . 

En canto ao mi'tico "·Movi-
mento das Fon;:as Armadas", 

' tamén se ve abocado a aceptar o 
decorrér dos acontecementos 
baixo pena de provocar unha 
crise de difícil saída democrá-

. tica. Nos cambeos constitu
cionais que a dereita portuguesa 

. pensa acometer o ano que vén, 
se é que gaña as eleccións, 
•nclúese ·a supresión do "Con
sel ho da -~evolu&ao"~ órgao 
vis(bel e arbitral do M FA, 
sumido agora nun amb,íguo 
silencio que o mesmo · pode 
denotar/ espera que un confor
marse · perante os feítos, aoque 
algún dos seus · membros teña 
decrarado non iren aturar 
cambeos , constitucion-ais· decisi'-
v.os. 

Non . se- pode decir: -:que . nas . = P.~r.a ·remate; e-.non .. cas.ualmen~. 
eJecciÓAS: portUQt:J.esas o{JanaFan a.sf: _,_ _te, CÓ.'!lpré · SUITÍ'i~r -.a implacáb.el 

· · déreitas · e · c¡1;1:e"' -~os sociáHstal ,,. _ con.ver.~é~c_ia:· dos. :Proxec;:to.s ,. da 
: _señaa-_es-grrandes perdedore-s. Eso.·:·, x~opol-ítica ~,. 'caRjtalista~-'< p~ua, · a 
_ ~ · ce-rto,. pero { que, ademats, ,-~á -:, "- " Pe~Já~Lila. ~. 'lbérica. Os.-~aconte; _ 
· 'actual./ ·corre:laeióm , de ' fo~as·.- .... - cemelitos,_..~tán a con.fümar.·-máis 
internacional~, unh·á victoria . 5o- a cada, volta a ve-1 la previsiówde· 
cialista ' era impensábel; pan que o .centro-dereita, ~n liña cos 
moito que Mario Soar:es teVarai grupos de poder dominantes no 

- ,. - ""mundo. occidental'\ controlará-" 
ao cabo unha polftiea moderBEfa, -· ao Estaao español e Portugal rios 
e máis beneficiosa para Portugal anos 80. Será coma se a UCD se 
a un.longo prazo. Pero é que nen -espallara qo ·Mediterráneo ao 
o capita!isi:no portugués nen as _ Atlántico. · 
forzas políti.co-económicas que· 
controlan a Europa Occident~l 

FOTO: XURXO 
FERNANDEZ 
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;RUMANIA o·E CARA 

AO FUTURO 

No XII Congreso do Partido Comunista Rumano, celebra..~ 
do entre os dias 19 e 24 diste mes de novembro, aprobouse o 
Praxecto de directivas con respecto ao d.esenrolo socioecon6-
mico de Rumania no qu inquénio 1.981-1.985 ·e as orientacións 
de perspectiva deica 1.990, xa anteriormente ·aprobadas polo 
CC. do partido, polo Consello s ·upremo .de Desenrolo Econó
mico e Social de Rumania e debatidas por todo o pobo, e con .. 
sideradas de importanc'ia histórica trascendental de cara a avan:. 
tar no proceso de construcción da sociedade socialista, situan
do a Rumania niste vindeiro periodo no marco dos paises • 
nivel meio de desenrolo económico. 

Cúmprese isté ·ano tamén o 35 cabodano da victória da re
volución de liberación naciónal antifascista e antiimperialista 
que iniciou o vieira da revolución socialista en Rumania. Den
de esta perspectiva, pode observarse como niste breve espácio 
d~ tempo foi liquidada a herdanza socieconómita do pasado e 
tense producido, dentro do esquema da nova sociedade, un im
portant(simo ·despegue económico do pais, cun grande incre
mento das forzas productivas, "coa modernización técnico-ma
terial da econom(a eco rápido medre da riqueza e da renda na
cionais, parello ao próprio· desenrolo da democrácia socialista 
asentada na organización sobre bases científicas da dirección 
da soci.edade e ·coa· participación directa de tbdo o pobo no 
forxamento consciente do propio destino. 

". -

-, No Plan Quinquenal 1.981-1985 cífrase como obxetivo 
funaamental proseguir na construción da sooicdade socialista 
multil~teralmente desenrol_ada e·de avance- do pals cara o comunis 
mo, en cumplimento. ;,_das. previsiór.is · dq programa do PCR. 
· ~orno orie[ltaciqns e · tarefas .básicas poden suliña'rse as se-

. gúintes: Conquerir ·u.nha economía 'moder'na, de alta pro'ducti
. ._ vidade ·e eficencia, polo traverso do ergúmento da dirección e 

da planificación económico-financiera, polo máis amplo desen
rolo equilibrado de todas as zonas do estado, por unha millora 
necesária ·da productividade do' trabal lo social, incremento ·da 
Renta naciEmal, millor'a do ensino etc. et c. · 

Comó resultado diste plantexamento, a Renda nacional 
medrará a un ritmo medio anual do 6,7 - 7,4 .por cen superan
do o ritmo do producto social e acadando no i.'985 unha me
dia por habitante de 2.400 - -2.500 $, e nas previsiós para 
1.990 chegar aos 3.000 - 3.500 $, achegando a Rumania ao ni
vel económico dos paises desenrolados. 

Asemade nas directivas do X 11 Congreso sinálase a necesi
dade da intensificación da actividade de colaboración e coope
ración internacional, especiulinente cos paises membros do 
CAM E, defendendo os novas principios de cooperación econ9-
mica internacional e loitando pala instauranción do novo or-
de econó_mico internacional-

1 

As directivas para o desenrolo socioeconómico de R um·a
riia para o q~inquénio 1.981 -· 1 .985 , adxú ntanse orientacións 
de perspectiva hastra 1.990, que completan os obxetivus a aca
·dar que consolidan o desenrolo armonioso da sociecJade, do
tando dunha calidade nova a vidq mater ial e espiritual do pobo. 

Rumania, que proclama a sua vontade de loita poi¡;¡ pa¡z 
mundial e pola · colaboración entre o"s pobo~ e de defensa do 
de re ito imprescriptibel dos pobos a deci d ir por sí mesmos e á 
sua independéncia e libertade frente ao imoerial ismo e ao colo, 
nialismo, da un paso fundamental co XII Congreso .do PCR ~a
ra a sua meta-.h istóríca du.nha sociedade socialista multil ateral
mente c.;Jesenroladc:L 
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O domingo, día 2 do mes que 
andamos, o Celta de Vigo e o 
Deportivo· da Coruña cumpríán 
co reglamento da Liga imposto 
pola Federación española. de 
fútbol no estádio vigué~ de 
Balaídos. E digo que cumpriron 
só eo reglamento da competición 

1 estatal, xa que non o f ixeron, 
nen de lonxe, coa afición que 
naquela tarde sollosa de Nadal 
case encheu o aforo do bon 
estádio municipal de Vigo. 

Se sempre gardaron estes 
partidos un caris de aconteci
m~nto deportivo, ben que se 
xogara-rtUnha ou noutra cidade 
'galega. A xente que gosta do 
fútbol viaxa co seu equipo e a 
!concentración nos estádios facia
se e fa(se distinta, bulideira. E 
unha rivalidade que se ten dado 
cos dous equipos na primeira 
división do Campeonato e na 
segunda, coma nesta data do 
-Nada! na que participamos desde 
o cemento mQrnino até o 

rrimento· dos noventa minu
e as faces sérias: o futuro 

imediato non semella nada claro. 
Os que na teoria deben ser os 

s mellares equipos do fútbol 
go, deixaron unha · pobre 

REAL CLUB CELTA 

imaxe cara'. -conquerir ambos 0$ 

dous ese ascenso á categoria dos ' 
menos malos; a chamada primei
ra división española do fútbol. 

Como sempre, por enriba de 
todos os merecimentos a subli
ñár, a afipión. Milleiros de xente_ 
que ácoden a cada chamada, . 
led¡,, simpática como na ocasión 
dese día cando e-Hes convidaba á 
xornada pola "dignidade de 
Gal ícia" en panfletos dun galega 
mercantil e rebaixado. · 

Non tiñamos ollado o xogo do 
edúipo da Crouña desde fai . 
algún tempo. Sabíamos das suas . 

· idas . e vidas polos diferentes 
postas das taboas da clasifica
ción. Hoxendia e polo visto en 
Balaídos, o Deportivo anda1 

froxo. Gostounos o seu _.xogo 
pillaban dun anaquiña da prlmei
ra metade do partido, mais axiña 
foi esmorecendo até rematar nun 
xogo de montón e tamén forte e 
tan perigoso que lle valeron as 
mais das tarxetas amarelas e a 
perda do seu defensa Richard -
por ser reincidente nas amones
tacións. Había moito interés por 
ollar as paradas do Buyo, rapaz 
betanceiro que vai cara jnterna
ci9nal, pois nen eso, a dianteira 

do Celta estivo mal e non deu _ 
abasto" para apaga-r · ~s • nos.as 
arelas, os dous goles~ o ,priméiro 
de ringorral!lgo .--::--.como aeciamos 
cando xogabamos ao · fútbol na 
escala- e o 'segundo de penaltiJ 
deixaron case inéd.ito ao bon 
porteiro que certamente é · o 
Buyo. Piris, García e Pousada 
-no pouco tempo que xogou
foron os que deron rnáis o aire·s 
de saber onde estaban e o ·que 
facian. Resumindo, un equipo de 
polo médio que anda Jonxe de 
facernos coller a ·ilusión polo 
ascenso. 

O Celta -que xa ternos 
ollado, loubado . e feíto crítica . 
noutras ''ocasións- ainda nos 

-gostou menos. Hartas -que1'Ce 
Buyo é quizáis o mellar porteiro 
desta hora no fútbol galego
non tivo moito traballo, tan, só 
uhha saida polo chan con certo 
risco e n·ada máis, coidamos, xa 
do ano pasado, que neste 
porteiro ten o Celta ·un bon 
futuro. A base· do equipo vigués 
segue sendo a xente veterana, 
homes· con dignidade profesio
nal, pero que xa ter:i anos. 
Dixemolo así noutra ocasión · e 
compre repetilo. Ben quixera
mos estar no erro se é que 
decimos que o futuro do Celta 
pode ser ben máis ca dificultoso. 
lOuen van ser' os sustitutos de 
Xohán, Manolo, ' Castro, Vi
llar ... ?. Ai' lle dcie. Non hai polo 
de agora unh9 base moza e os 
poucos que van saíndo c:;ada 
tarde . ou mon saben ou non 
callan. O trab.allo a fac~r é 
moito. Sábese que a ilu~ió.n dos 
rapaces que ~09a~ ~o fútbol_¿_glª
nosa · nación ad:iante é a de 
chegar un día ao .Celta ou ao 
Deportivo. E e·stos dous equipos, 
polo visto, nen se decatan deio. 
lPódese xogar tan ao "vaiche
boa" co'ino se xoga cada. tarde 
se111 cavilar que compre facer 
unha escala, unha filial de cada 
equipo onde a ilusión medra e a 
aprendizaxe faise útil? Reparar 
senón nos equipos de Euskadi, 
no Gijón. 

O ;outro, gañar por 

.cero e pechar os al los, pode 
axiña mancar, e fondo. 

E xa no remate, subliñar que 
mentres outros deportes novedo
sos na· nosa terra van - collendo 
pufo e a xente que os pr~ctica 

fafno a un nivel de calidade 
certamente · digno, neste do 
futbol - lqué será? --:--- andase a 
recú e baixanse. dun xeito 
alarmante os topés máis sínxelos. 
Fica dito. PINTOR. 

.A .CORUNA PODE QUEDAR 
SEN --'MU NDIAL 

"Se non _ se dota ao 
Axuntamento con diñeiw pa-

4 3 _poder facer outras instala
cións deportivas, como son 
pabellóns e pistas, polos bá
rrios, pecharémoslle o Estádio 
Municipa l de R iazor ao Mun
d ial 82" ., Estas. foron as 
decraracións do Sr. L illo, 
consellal ·do A xuntamento da 
.Coruña polo·' Partido Social is
ta Obrero Español e encarga
do de déportes dentro da Cor
poraci_ón Municipal, na ' pre
sentación do libro "Hacia un 
Deporte Popular" do que é 

. autor o Calectivo Sacialista 
de Deportes. - . 

O acto tivo 1 ugar ·na
-L ibr ria , Lume da Coruña, o 
dia trü~ta de ~antos, ás seis da 

t.arde, . diaflte dunhas vinte 
persoas, . representantes ao se 
.todas elas de clubs e federa
cións. -As mencionadas decla
rac ións fixoas o Sr. Lillo no 
colóquio que seguiu á presen
tación do libro, ao talarse da 
postura do Partido Socialista 
Obrero Español diante do 
Mundial 82. 
Tamén afirmou o Sr. Lillo, 
referíndose á 1 iorta que se 

r traen o Axuntamento e máis 
o Real Club Deportive de La 
Coruña p0r mor dmconstruc-

. _ c~rf por éste da Cídade De~ 

portiva da Torre que ''ou 
vendena a precio de de
rru be ou non a queremos". 

Pucheiro. 
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d1J'eitO ao noso C011lO 
Sempre se pensou que en relación ao sexo, se se practica moitó, aparte...sf.!!-t¡ue poida producir enfermedades, 

pode acontecer que. se acabe mais cedo. M. e J. demostraron todo o contrario. Eles viran 
que precisamente as persoas que tiveran unha actívidade sexual máís regular 

(naturalmente non talan de excesos), díriamos que fíxeran unhé! aprendízaxe correcta 
e que a taran mantendo. Es~as persoas son as que o cflegar a.vellos poden se-

. guir unha vida sexual satísfact9_ri~. 

RESPOSTA' SEXUAL HUMANA (e U) 

Os conceµtos máis fundamenta is cla impresionante obra 
de Masters e Johnson son os segu in tes: 1} a gran capacidade 
:,l::!'xuJI do mul lcr. Este .feito, a rni7 das experiéncias de M. e 
J constit11c unha aportac ión n1riosa e mesmamente irónica; 
clurunt e séculas di'xose, escr ibi use, que a muller é conxénüa-
111ent8 fritl e o femen ino por natureza é a matern idade (as( 
consta en mo itos 1 ibros que seguramente moita xente tivo 
nas mans). Ao estudar estes conceptos ser iamente, cientí h-.· 
ca1 nente, demostrouse que non so mente non eta· certo, se
nón que era todo o contrár io, demostrándose que a mú lll1er 
tén máis capacidade sexua l que o homé. · 

2) Outro fo ito que resulta esclarecedor é o que fai: rn~ernn 
c1a ao rn111año do pene. Sabemos que existe a idea, a1 creén 
cia de qut: un · pene grande é máis apto, máis capaz de Ue 
produc1 • p 1 ~1ce r a un ha mu ller que un pene pequeno. Apbs 
teren fe ito mo itas medicións, M. e J. chegaron a conclusión ,, 
·xustarnente, de que uns penes son máis pequenos ca outros, 
pero tamen comprobaron que ·os penes pequenos teñen má1is. 
capacidade de aumento no momento da erección. Dito . 
doutra rnane ira, que as diferencias entre un pene grande e 
outro pequeno son máis marcadas en estado de flac idez que 
de erección. No Gaso da vaxina , sábese que é un espacio 
virtuül, distens ibl e, que se adaptará, amoldará a9 que teña 
dentro, independentemente do t amaño. 
3) A cc:1pac icJade sexua l nos vellos. Sempre se pensou que en 
rul :1ción ao sexo, se se practica moi to , aparte de -que poida 
producir enfr!rmedades, pode acon1eccr que se acabe máis 
cedo. M e J demostraron todo o contrar io. Eles viron que 
pr(~ci:,arr1en1e élS persoas que tl vu ra n unha actividade sexual 
má1s reyuléir (naturnlmente non folan de excesos)', di1 ¡arnos , 
L¡ue t xer"on un ha aprendi zaxe correct a e que a foran man · 
rene.Jo. [stas persoas son as llU8 o chegar a vellos poden 
seguir unha vida sexual sati~fí.'Jcto r i i l. · 

·da terra asobaUada 
OUTRO PRESO GALEGO 
1"APARECE" MORTO 

Secundino Saavedra chegou a El 
Puerto de Santa Maria o 1 de santos 
do 79 , e viuse internado no brután e 
inhumano réx ime especial do Departa
mento celular, por mor das arbitrárias 
e gratu itas med ic..Jas que nos legou, pa
ra o noso extcrmín io, o funesto ver
dugo Garcia Valdés, e que lles permi
ten aos directores das prisións, verda
deiros monifates de "eses administra
dÓrcs de xust icin" que quercn nos ex
terminaren como seña, pecharnos 23 
horas ao d ia nu n espácio habitábel de 
5 metros cadrados, sometidos á máis 
degradan te m iséria física e intelectual 
e aos máis aberrantes cast igos e tortu· 
ras que cunha 'persoa se poidar:i come 
ter. 

Secundino Saaved ra apareceuafol""" 
cado o 19 de santos nas rellas do can
grexo da sua cela, e inda non sabemos 
ben por qué nen como, ou seña: que 
non sabemos nada de nada. quitado o 
que a Administración nos queira de
cir, e os presos xa sabemos o que a 

· Administración di sempre nestes cá
sos; inda máis, nunha completa e per
fecta connivéncia das autoridades da 
prisión co medico forense e o xuez de 
El Puerto, conn ivéncia que lles vén de 
vello, trataron de calar e calaron o su
ceso e todas as miudezas que arrodean 
o caso, en tanto que a todo trapo fa· 
cilitan notas oficiais se un preso lle 
bate a outro por causa de drogas ou 
axuste de cantas. Todo o que seña 
desprestri x iar ao preso, defenestralo . 
avergonzalo ou humildalo é digno dt: , 
n'2tas oficiais abs médios de comun i 
cación para que a loita reivindicativa 
levada adiante quede amortecida e ti · 
da a menos, e en consecuéncia, resta · 
da do apoio popular, pero eso si , é 
obrigadisimo o de comprif as normas 
dictadas polos altosésramentosda po·· 
lítica no t~ante a fac,litar informa · 
ción sobre feitos que poñan en ev~ 
dénc a ás , lnstituóóns do sagro Esta 
do:: 'flon é comenente que as persoa!> 

,,e_eliSllJltes, · ·?s com¡:. •-0meti~os ou o 

sini.:t:l c' cidadán de a pé se pregu nte--o 
por qué os h·omose~ uais da prísión de 
Hu~iva. ~cén se veñen de revOi,tar, e 

Angel MUJ..a Gomez se. botou· ao 
t el lao. 6u Seamdino Saayedra ap,,re
ce aforcado no cangrexo da sua céla. 
Craro, poderia ser que furgando ~n 
Pouco, moi pouco, apareceran eses 
indicios racionais de criminalidade 
coma os que apareceron nas actuacións 
do funcionariado de Herrera de la 
Mancha cos presos, ou se vira xa era
ra de máis que os dere itos que nos 
apón . a Constituc ión da UC[l' ou ·esa 
firma recén da Decraración U niversal 
dos Dereitos Humanos son t.1n ha pura 
enteléquia. • 

Sen sermos masoqu istas, os presos 
do Estado español xa estarnos afeitas 
ao sofrimento , e irnos vendo e pade
cendo a consol¡daci ón do terror i~mo , 
institucional pera Pite a p·asirvidade 'de 
todas as forzas poi iticas parlamentá
rias que, consegu i1do o formaren parte 
do

1
,que lle chaman "el juego democrá

tico", eluden a responsabilidade· que 
no seu dia adquiriron c:o Pobo. 

Hoxe queremos denunciar os pre
sos, dende eiqu i, que a represión nas 
cárceles de todos os paises do Estadio 
é maior que en calqueira tempo pasa
do, técnicas verdadei rnmente cíen-t:,ifr
cas usan se con 11osco. e esto' noílíl é n¡iá1is, 
ca un anticipo do plan que prepara o 
goberno "democrático" da UCD paira 
cos "desviados". e que no seu dli1<1 a 
represión nas cárce les non vai ~r máis 
ca un . fidel refrex o da represión en 
que se verá aSu lagado o Pobo nas manis 
deste fascismo de novo corte. 

En tanto que os funcionários de 
todas as prisións se pechaban en soli
daridade cos seus colegas de Herrera, · 
aqiantándose ao antroido, incluidos 
o_s de El Puerto de Santa Maria, nesta 
_celular os presos que o ocupan esco ¡~ 
Taban os berros arrepiantes dun com 
pañeiro que estaban a' mallar por se 
ter negado a baixar os slips diante dos 
fundonários nun cacheo que realiza
ban co pretexto de andareh a buscar 
droga; unhas horas despois, aparecia 
afoocado Secundino Saavedra, o ·eu 

'C;IPR./ANO L VIS JIMENES CASAS 

Ilustración: XULIO MASl_DE . 

mesmo cin10 serv ia de corda; e o fo
rense certificaba "asfixia por_.ahorca
miento a las 3 hor9s de la madrugada 
del dia 19". Enténdese que após a 
ca'mpaña ericetada polos nasos verdu
gos para lavaren un pouco a sua negra 
e sin istra imaxe de tortu radares paga
dos, defendida pot.o sr. Josep Meliá 
(Secretario de Desin formación) e di
vulgada por sistema nos medios de in
formación ; e éstes sen se enteraren ou 
sen se quereren en terar de que nas 
pri sións ,~ecen _aforca!3os os pre~o_s 
nas mrus . extranas circunstanCJaS. 

Manuel Pérez Mahia, gale-go igual 
ca Secur.idino Saavedra,. preguntou lle 
no norne dos seus compañeiros á Di
recdón do .presidio o que pasara, e 
anqu~ houbo resposta, deixounos in 
da moito máis apacnpados do que es-

. tabamos; dixosenos ,que o compañei
ro Secw1dino era epiléptico, que esta
ba xogaf)do co cinto cando lle veu un 
dos seus ataques habituais, e que que-
doL.i col'gadó. · , · 

Consideramos que a Secundino 
Saavedra, coma a tantos · outros moi
tos oo:mpañeiros, asesinouno o siste
ma, si , e as suas tnstitucións. co visto 
bo de todos eses demagogos de pega 
que decote andan ·a verquer manifes
t acións paternalistas nos médios de 
cornun;cad ón e o si leflcio do Pobo. 
Cando ese mesmu preso qué hoxc cJ ei" 

xa __ a su~ vida nas celulares das pris ~ óns , 
apos de1xare o seu sangue, se vo lva re 
belar, non han valer li1 ios srródios; es 
res presos están a deixar pa tente arreo 
o .que está a pasar nas prisións, denun 
ciando a cada momento os abusos e 

, to1 turas de que se ve obxeto sen que 
eses señores da xu st icia n9s fagai1 o 
mais pequeno caso. E unha mái::. do 

·xue.z de El Puerto, ao que inda 11on 
ha-1 moito lle presentou Juan Maftí
n.et ·Navarro a porra que lle ~ornpe
ran nas costas e non 'lle f ixo caso nín -· 
gún ; e que poi a contra .acode presto 
de cada vez que compre procesar d un 
presp. · · 

Non, non, queremos máis "ase~ na-
tos legais", ·non estamos dispostos a 
aturalos; se é que Secundino Saawd rci 

--A) Eri re lación co feito ·da masturbación, tan estreitamenw 
Ligada ao pecado, desgr~cias e cal~midades , a inter:isidade do 
Q{yasmo -é .máis forte cando se produce por automasturba 
ción, en segundo lugar por heteromasturbación e en terceiro 
lugar cando o co ito. Esta aclaracién non é rara, xa que unha 
mesma persoa pode acoplar mellar os movementos que sin
ta naqueles momentps que se o fai outro. 
5) Nos casos de embarazo, advirten M. e J. que é moito 
máis aconsellábel un c;oito ca unha masturbación. A mas
turbación provocaria unhas contraccións moito máis fortes 
e polo tanto serian máis perigosas co que supon unha 
normal relación sex ual. 
6) Outro erro que é importante explicar é o que Masters e 
Johnson chaman a "teima do orgasmo simultáneo" que -din
non trouxo máis que problemas ás veces moi sérios. A xente 
debe saber que cando estan en re lación organismos tan dis
tintos, cada un, Clito de algunha maneira, debe acadar a sua 
pr?~ia satisfacción o seu propio placer. O home que siste-1 
mat1camente se aguanta, para darl le tempo á mu ller a que1 

teña o seu orgasmo, non .fai máis que · perxudicarse a si, 
mesmo, ao tratar de q:mtr-0larse, ao tempo que condiciona\ 

·predispón á parella no compromiso de ter que chegar a 
tempo. 

Xa para rematar, os autores citados chegan a outro tipo 
de conclusións ou aclaracións tales como: 
7) Os penes circundado's, non por iso teñen menos sensibil i
dade en comparanza cos non circundados. 
8) A mestruación na mul ler nori comporta cambeos especia ·s 
na respota . sexual ; hastra se chegou a comprobar que er 
tnoitas mu lleres o feito de-ter un orgasmo o pr imeiro diada 
rnenstru·acion disrninuia a dor qu~ poidera sentir. _ 

~ stas son pois algunhas das consideracións que se des .. 1 

prenden desta obra de M. e J.,- tan popular, pero non por 
eso dabondo coñecida. 

· era epiléptico, non pensamos que o 
IUQélf máis axeítado para .curar ou pre
ver a sua doenza fora un espácio de 5 
metros cadrados onde lle abrigan a fi· 
car un mes, seis meses, un ano, dpus 
anos ou quince, e no que como única 
terapéutica lle recetan pau seguido. 
Por eso denunciamos a toda a planti
l fa de El Puerto, sen esclusións, esten
dendo esta denuncia ao médico titu
lar, arxentino de orixe. que aos com
pañeiros que teñen a columna desvi
da !les di que xa curarán na rua, des
que. saian ceibes. 

Dende o presidio de El Puerto de 
Santa Mari a, unha vez máis os presos 
denunciamos a situación ex.trema das 
cárceles e queremos deixar craro que 
nada se tén trocado coa "democra
cia" da UCD e dos seus aliados do 
PSOE ouPCE : siguese a tort urar, 
agora por decreto e impunemente, ·en 
tanto que os asesinos dG cornpañeiro 
Agustin Rueda andan ceibes, e verda· 
deiros verdugos coma Jorge Murilla, 
alias "La Pantera Rosa", siguen ama· 
llar aos presos do celular, e tantos 
outros que forman unha l ista intermic 
nábel. 
· Ao tempo, facémoslle un charr:ia

mento aos abogados e xueces demo
cráticos para lle poñeren remate a es
ta situación insost íbe l que .a cada día 
é móis nefasta nas prisións de Herrera: 
de la Mancha, E 1 -Puerto de Santa 'Ma · 
(, a, Ocaña, Burgos, Modelo, Carabar:l: 
chel , Huesca, Soria e Zamora: 

!Amnistia total! 
!Depuración de todos os funcion.1l'Íos 
fas.astas! 
i.iWlicación d<;>S dereitos constitucio-

rnus! · ' · 
iCumprimento da carta dos Dereitos 

Humanos! 
(Seguen firmas¡ 

A VELLA CANTIGA DAS 
ESCOLAS UNITARIAS 

Est;mados amigos: antes de 
nada , <:¡ue•·o, o~ agradece• a pu 

! bl cadón da pi· me ira carta 

vos . mande1, se poded'es facer o 
mesmo con lsta, moi to millar. 

A Gudiña é b centro natural 
dunha pequena comarca cunhas can · 
tas vi 1 as arrod o r. estase a facer un 
grupo escolar para concentrar nel á 

' todos os nenos destes lares, pero 
entramentras. os rapaces de Erosa, 
Barxa e A Capela estón sen escolriri
zar, coas su as ese olas unitarias 

· pechadas, si. os ne nos de tres parro
quias na casa, sementando a cu ltt 1 ra e 
a emigración no naso pais, ante $ 
indi forenc ia das autoridades locais é 
partic..Jos poi ítlc'os presentes na corpo.
raci 6n mun iciµal. UCD e PSOE. 

Ago.rn, na escola da Gudií'\a, 
quedaron os cntivos de párvulos 
sen c lase por ir a mestra dar a luz; 
isto, loxicamente, era coñecido polo 
director do centro e todos os que o 
quix eron saber co ante lación daban · 
do, pero eis( e· todo quedamos sen 

. sustituto, , e máis nenas para casa 
deica o dez de marzal en que volve a· 
propietária de párvu l os. Neste 'taso 
redactouse u nha carta a6 delegado. de 
Educación e Ci8ncia s da provin
cia s de Ou rense, firmad.a por tc;i ~ 
dos '. os pais para tratar de sol!J: 
donar o problema; 'por unhas cousas'. 
ou outr:as, a .carta ainda non se levou, 
e espero que se faga, anque penso que 
iste tipo de problemas non se solu 
ciona sen unha presión forte por 
par.te do pobo, e coma isto non se fai 
eiquí, seguiremos a ouvir a cantiga 
de "non hai · cartas", naméntras 
He dan' moitos miles de millóns 
ao sensino privado'; pero : dest<:i 
manei,ra a·fondarase a diferéncia antré 
d e.os e probes; e póñensel le atranco~ 
ao acceso a ·cultura de labregos e 
traballadores, xustq o que iles que'.
reri, xa , se sabe , aldraxes a m~ 
aidraxes ao padf1c'o pobo galega, qu~ 
pouco e pouco deixará de ser ta~·1 
paéifico. ~· ·:' 

E isto pasa no Ano lnternq- . 
e,1onal do Neno. Sen csrneritarig~º 

Saudos nacionalistas .• . 

Miguel Rolg Vareta. 
Q.N.L,35.966:718 
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1 ;\,~~í\RTE E OSXEITOS_ ... · 

\\ .CERAMICA ''CELTA'*'~ 
D'E-PONTECES,U RES 

No Pontecesures de 1925 dé-
. ;l.Jse o intento ·de crear unhaa fá ~ . 

brica de louza .que en certo mo'
do seguise a tradición que nos sé
culas anteriores abrir.a "Sargade- · 
los". Uxio Escudero é quen ten
ciona o erguer a "Cerámica Ar
tística Gallega", baixo este~nun
ciado, as ánsias por recobrar na 
cerámica os valores artísticos, 
atopan resultados bariles. Para 
este intento tróuxos8 do. sa·rce
los portugués a un bón coñece
dor do:·barrb';e das suas posibili
dades, el seria capaz de levar a-

. diante ,a nova experiéncia. O ma
terial non era bon e a calidade 
éJrtístka vese condicionada nas 
pri,meiras probas. Axiña vanse 
coñocendo as características. e 
botan adiante figuriñas que en
cheran os bazares de Gal(ciá;°A_.?_o-

. andando a.tena 
~EN COL DO MOi INXE
NIOSO XOGO DA BARA
KA. 

Mo1ta literaratura costum
brista .se ten escrito en Gal icia 
-sobre as partidas de naipes. Tan
to artigas de xornal como versos. 
Non sei porque razón tódofos 
malos poetas galegas teñen un
hos versos titulados "A birisca" 
ou "Xogando a birisca". Tódolos 
xornales que se editaban das no
sas vilas dalgún por qué inciden 
no mesmo tema. Os naipes en 
Curros Enriquez teñen unha 
transcend~ncia tráx ica. No~ mo
dernos poetas g~legos, a baraxa · 
aparece na obra de Darí o X oan 
Cabana e concretamente rto seu 
"Romanceiro da Terra Chá": 

ou: 

Xoga birisca, meu pai , 
que teño un trunfo de vento 

Nalgúns intres, a barax1 
xoga a birisca ela soia 
e as cartas ~on dérnocróticas. 

.Os xogos cte naipes era mais 
ben causa de vellos e de nenas . 
Fn algunhas océJsiós mozas e mo
zos armaban unhas partidas de 
moito nabi?o. O tempo ele xogélr 
as cartas eran as longas e 'chuvio-

arredor de nós 
"ARREDOR DE NOS" 

'DAS NOGUEIRAS E DAS 
NOCES 

Son moitas· as arbres. que · 
estando · preto de n6s nen re
paramos n'é1as, nen asociamos 
claramente producto que lle 
chega ao consumidor coa arbre 
d.e onde vén. 

A ·OogÜeira, chamada polos 
botáAiCos Juglans regia, é unha 
arbrn própia da Asia occidental, 
Med iterran'eo o'r ien tal e su.deste . 
de Europa, e cultivada en Gal í- · 
cia chega a 'aparecer dun xeito 
rnáis ou menos ventureiro algúns 
bosques caros, téndosE? acl hnata
PP por · .topa a nosa Nación. 

De sempre foi mo! apreci_ada 
tanto pala sua madeira, que e de 
f"tlbra.fina, dura e éunha vet& moi 

• • ...... + 
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rey diseña. "O Tesouro", esa ima- pir<Jaos dun contexto xenuina
.... P.!!lllllll!fll•----11111!1- . xe· que rep r:ese.nta á muller que m¡;nte galégo: .Horreos, cruce iros, 

. ven . da feir:a e n.o "seu colo , leva · creg.os;-féireantes, mariñeiros, la
. uñha ~atiña . qué será o ·seu: teso- bregos. Castélao diseña "O Cabir-
ro, tam.én· o Portico da Grória to", "Cincuanta homes ' por dez 
dará várias versións .que servirárr reas" levaranse aos azu lexos , "A 

: de "souvenir" aos .milÍeiros de Lei_teira" e moit9s ouJras ·figuri
peregrinos ·· que · chegan a Co111- - ~as chea~ ·de grácia e policromia. 
poste la, "A Naiciña" e outras Nelas o azul adequie.r-e-unha ·ta
moitas figuras saen da man do talidade ain·da non conseguida. 
~·ran.de escultor Asorey : Uxio Es- Boncime, o artista emigrado do 
cudero abre o .mercado deica 1 n- que·endexamáis se .vbltou a saber, 
glaterra' e cara · aos' campos da e- deseñou os models das figuriñas 
migración gafega, Arx~ntina, U- de ''Castelao': e ·"Valle-lnclán" 
ruguay.. . e A:cuña dá os temas .da "Casta-

Pero é n_o · 1926 cándo ñería", "Cruceiro con _gaiteiros" 
R.CJmón Diaz..Carlés ·lle da un me-'!' ··e moitos rn_áis, temas representa

·,flor pulo. Abrese un.ha .nova ;7~ta-.~ tivos da Gal.ícia rural e tré!dicio-
pa a da. ·: ceráníka·Ú;lta". "Ex pe~· - hal. - . . 
ri méntase co ·vidrado e as foraias O médico Víctor García de-

.· rPcobran o máis fondo valo-r a~- , dicóuse con forza a . darlle vida 
· ·tr'stipo, ·dirixido· prec!samente~ · .ao intento de Pontecesures, ani-. 

_po( inquedantes mozos: Castelao; · manto tamén a Castelao, el mes
:Xosé Jamardo, Rafa~J: Ochoa, O- :_ mofara o "Sartego do Aposto!" : 
ria Garda . Estes grandes coñe~ ' o ".Mestr:e Mateo" o "Cego ca 
ceuores do barro levá'n ternas ins- ·zantoña" ... Oeste ~eito as máis 

~.-::.;. ,:.;<-4.' 

,,. 

sas noites de inverno. ·o televexo nio dO" Cine ... {; 11$tariame .saber~ _ 
e a falta de xen'te rematou con : porque o Antonio ·_ líe cfiama . ó ~ .
esta adivirtición inocenté c~se : tres o "genaro". Co cumpVido ·~. 
anxélica. XÓgába,se .sin '··-'intrés -=-·ql}e é, Q estrano é. que non- -lle ,;_ - . 
material de ningunha clás. So- éhame.''Señor Genaro". ·-· .::: 
mentes polo gozo -de ganar. Na miña r-ai! - · lohxana 

Nos cafés-de vila e nas taber- mocedade coñoéín, n~ pai:roql'.i°ia 
nas tamén se xoga caaa vez me- de A r,cos, ria qué celebrar::i o:san
nos. Ainda quedan é;lJgun.hos ve- tihaciombre; a . d0us · x·o!'.:iad.ór.es 
llos xogadores _que lles intresan de -vocaci.ón. -Non sei· se rn:orre
mais as cartas que o tel~vexo. No · riah. Eran o Trasín e O- Pep_e da 
"Capital", un vello .éafé a onde r arreY9s dous andaban ár'rríi:rdos ~··:. · . 
vai habitualmente este ._servidor, _de baraxa. En calqueira lado_po- .. - : 
quedan doús vellos xo"gadores de ñian temba. Xogaban o tempo -~ 
cartas: o Antonio do Cine e o que fara. Sempre xogaban diñei
Pío do Tearaña. O café, como é ro, aínda que en pequenas canti- · 

1 , 

vir:tuosas firma~ --da arte ga~a · 
parti cipan en Pontecesurcs: Car
los Masiqe, (#rlos Sdbrino, Ma
nuel T arres, X osé Sesto ... 

As .. col unas que sof1tiñan es
te importante intent~ \da arte se
riada van envel lece.ndo cos anos 
e xa no 1963 a "Cerámica Celta" 
deixa de cocer. Escudero fa~lece 
no'; 1969, Oieguez xa deixara a 
vida un ano antés e algúns dos 
seus artistas como Llerena acó
llénse na nacente cerámica ' do 

· Castro en Sacia, H ipól itÓ (astaño, 
. bon o leiro leva ad_iante [Jn forno 
cerámico en Le:strove, el, a inda 
garda algun :dos vellos moldes de 
Pontecesures ... e fora de.Galícia 
mo~ta obra perdida, figuriñas de 
fondo e escintilante azul, diseños 
dos "Clásicos" da arte galega. 

Agora, despois duns anos 
recoñecemos o grande valor da 
cerámica de Pontecesures e o 
grande mérito de que lle clise 
so na. 

tos anos tenente de alcalde· da\
1 

mlña tribu, e .que moneu dun 
desgraciado accidente d~ rtfoio 
hai · moitos anos. Teño as niiíias 
dúbidas de quen seria o mestre 

· dos xogadores . da parroquia de 
Arcos. 

Pra mln que foi D. Vicente, 
o vello .párroco, que era ur:i home 
m,oi f i 110 e mo i educado. 1 ba sem
prr! tün limpiño que mesmo da
bt.1 gus!_o ol lar pra él. 

de rigor, xógano sempré ó tute. dás. De ún deles, non podo le:m-
. O pfo, que 1ten unhos o.itenta brar .de cál, contaban que, can'do 
anos, cando faj as dez ú1tímas, perdía, deda sempre : · · 
dice sempre: · - Apunta, agma non teño cam-

- Es as, pró pequeno. " bio, Cando desc~mbie -xa che pa-

Escusado ·é .decir que as ba- , 
~axc1s u_tilizadas en Gal1cia nos 
,dlerrddetrj'> anos· eran -e o san
as fábr icadas p9r Heracl io Four-

' 

t riiN, de Vict oria. P·or un traba l lo 
· ~ · · clo profesor Filgueira Valverde _ i SéJbemos que en Compostela hou

i bo unha fábrica de .naipes. Segu-

0 pequeno é él : garei'. 
O Antonio do Cine é o home N€mbergantes cando ganaba 
máis risoño que coñocín nunca. · sempre tiña descambiado pra dar 
Xase sempre lle come o tres ó as voltas, que acompañaba con 
Pro. Ouedaselle mirando, moi esta poética e ó mesmo .tempo 
sorridor é, e dille: filosófica reflesión: 
- Plo, trni 6 genaro · · - E que hai martes repentinas~ . 
E o Pío pausa a carta boca abai- O Trasin e ó Pepe da Torre 
xo. Coi do que 1 le da certa vergo- téñenl le feito partida, .eñ moitas 
ña ver que lle coman o tres. ocasións, o Freire, que ten un f i-

Mo~tas veces teño matihado llo no servicio militar-e queca11-
LJL1e nL'1111ero rle partidas xogarían ta en "Fuxan · os Ventas" e é.l 

o Plu .de Tearaña e rnais ó Anto- Xaime de Bullas, que for9 moi-

vistosa, moi empregada en mo
blaxe, ebanistería, etc: como ·po
los seus froitos, dos que tacemos 
bo ·uso. Arbre que acacia os y in
tecinco metros de altura, ·ten a 
cascoira gris, e o abano amplo, 
con longas follas compostas e 

·con longo peciolo; tén as troles 
mo11oicas, ou sexa, as masculinas 
e femeninas atópanse .no mesmo 
pe, e aparecen de abril a· rnaio. 

A noz é o froito da noguei
ra, que, se non é m~i ano se CO· 
lleita no autono, e é unha drupa 
comestíbel; de forma oval, tén o 
cárdio verde, liso e correoso, que· 
caí ao madurecer, déixando ao 
descuberto xa o que chega ás na
sas mans, unha noz dura e rugosa, 
composta de duas pártes simétri 
cas. Por eio, moHa. xente se ato: 
para o fr©it~ . tal co~o está na ar-

, ramente que tivo que pechar de-

-

·- J Licio a que non pu ido resistir a 
. , competencia das baraxas alé1ve- . 

. { sas. Conocemos ·a reprocluc ión 
~ (!un cabalo de copas santiagu,és. 

¡¡¡,,.,..,.._....,-.,.._.---~ O xinete leva u·n bigote moi pro-

. ~-

b,re, non o recoñeeerfa c::omo tal, 
· pois ten de feito unha .cara ven 

distinta, ao ser carnoso e verde. 
lsto que chega ás nosas mans é o 
qu.e chamamos noz, se ben non é 
mais que o oso dentro do que es
tó a semente!. que é o que come
mos. 

Esta semente tén sustáncias 
de reserva acumuladas nos cotile
dóns que están divididos en ló
bulos por tabiques incompletos. 
A parte cor'nestíbel do froito ten 
unha grande porcentaxe de 1 íqui
clos (de tódolos froitos secos, é 
~ 1robábel mente o que presenta 
maior v¡;ilor), e 'un certo contidó 
µrot~ico, dispoñendo de diversas 
vitamninas, e mesmo compoñen
tes inorgánicos, aportando gran-
le valor calórico, polo que é un 

Jlimento a oor-lSldérar. 

¡ .io e _un sombreiro que semella 
portugués, rematado cunha pru-
1·1é1 moi graciosa . o· cabalo ten a~ ' 
P' rnas curtas e un corpo .fort0. e 
nr, l.SO. Semell a un cabalo das grc
clS Ui.l Gaí'íidoira ou dos 111ontes 
da Pastori za. 

Por .Chaira . ... 

< Coas follas da ric?'gueir 0, e. 
mais coa part~ externa das d-rn
pas, que son moi ricas en .taninos, 
prepárase un cocemento con 
grandes propiedades astri nx entes 
e de moitas aplicacións, entre as 
que está a pecu! iaridade de axu
dar á desaparición dos vermes, 
·xunto coa posibilidade- de seu 
emprego exteriormen.te para cer-
tos males da pela. . · 

....Ainda que é moi común. en
tre os nasos paisanos gardarse da 
sombra da nogueira por coidar 
que é danosa, moitos podemos 
ler11brar bos momentos pasados 
achegados a ela, ou colleitando 
os froitos moitas veces sen ma
durecer de todo, aínda con P.arte 
do cárdk>, tocjo sempre con certa 
l~dicia~ 
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EXPOSICION DÍ CERAMI
CA POPU.LAR GALEGO
PORTUGUESA 

Polo ser~n dun dia . de santos 
(martes, 20) as doce notas da gaita de 
P.epe Barro anundábantle aa modesto 

-bairro de ¡Malasa~ de Madri'H LjU C al-

C ERAN lCA POP ULAK· 
GALEGA E. PORTüGUE~ 

·• • • •• NA. . ZAPAT:E~IA 
bE ·~Alf ~U:ENTE . 
FERRER z a . 

· H f\ KTE.:> 20· 

APeRTURA.< 

it)augurari )n, ·pw.~ 0 ". eñ t(~ 1i ii a fome · de luz e c p( (os galos de Bate los ·so- .-
de .cerámic:a pQpul .r .. Hastra a data, ~ncean P-~ seu cori do diverso) en-
en contaeas ocasións . se monta<on che un ander:da zapataria des·. Vken~ 
ch iolos que deran n coñecer ao públi- te Ferrer .. E .sobre todo a arte innegá-
cn a arte en b<:irro d e Bonx .. Ni iiodá- . bel de Rosa Ramal_ho, coñecida inter
gui ~i. Buiío. Meder . Tameigél. .. esta- ·nacionéllrnente. 1 Esta popular artista, 
cárid ose nesta l~ ITu ura sobre todo as de . • alegos Gle Safl Martinho . (millar 

:a1 rupacións culturíl i" galegas. Xa r..iue tl ito a sl.Ja filla, ., fidel contir:luas'Qra·) 

1 ' · ·t ' ·0 q e +a les mos· c.fo ifa fl'rm.ar ·as 'suas. o. bras •. As 'figuras O!'JO, e , rr¡ o1 meri l) r1 . . t.J " . , 
tras se . fagan tora el.a~ nasa nación, co- posu·en un sentído. máxico ou reHx io~ 
mo o. caso que nosucupa. Trátase poi s· so, pero inspiradas sem pre na. c~1ltura· 

. de qri e a competénr: ia im pla'cábel· das ru rn l da sua ter-ra. E: moi adm irada (e.-
pwduc;c ióiis en ~érie non remat8-!. cos mercada) á- obra que presenta nest;¡i 

mostra. Para remate, mencionar o an-. 
· xa esquios centros de qleiros cJ e Gal(- del .adicado a cerámica de Vilar de 
,cia, de que o pobo se arrepoña á rnór- t\lantes, coa -su a ex t-erioridade 'mour'a 
te dunl;1a tr ' ! i c i ¡~ n seCll léJ r . ;> pular. característica. 
Cb111µn ~ asernad o déstRrrar· as faládas ' En resume, unha· mostra popu 0 

proni uv idüs µo las , rnonopóli us q1 1."' lar. levada a e-abo p·or .entusiastas na-
considernn esta arte com o C<1idc ira e ·. cio naljstas galegas na emiyración _are·· 
propia de tribus salvaxes_ . . lantes de dar a coñecer fora do.s seus 

A rarcta dalyunh-as pezas eiquí· . .lares .unha cultura. unha · arte, fei t a 
ex postas arnosan a necesidade q'ue" polo ·pobo e ameazada de desapari -
tón os oleiros de aµI ka reo. a _max ina- ción. Pero isto non sucederá rrientras 

-,¡¡;ión ·e percu raren nov¡:is t éc nicas nas haxa unha conciéncia e un apoio de 
xe iras de fabricación (modelado, ·ca- todos os galegos ·á nasa tradic ión na 
cedura.en forno; 9ecoraci'án).-Empé- cio.Aal legada ao traves9 dos s~culos. 
zase co esm oemento da. terra rias pias, 
lago penéirase ~ amásase nos rlJ.aSeiros . 
axe itados para esta. operación. Pasan 

_ Xosé Manuel Cambeiro 

ao forno de leña onae ·as pezas seco- · · 

clara cendena ao níc~e ~. hai ' 
1 mha denúncla da i~xostfciel dils ·auto-

. ridades da "democrácia" americana' e 
da posibilidade d_e resisténcia, ainda 
.que sexa pasivci:- Ademáis é quizais a 
prirneira série am~ricanar.que rompe 

. co habitual mániqueísm'o, onde o Po
der -xusticia. ·policía- son os bons 
intrínsecos e os demáis_ son os malos 
intrínsecos. E: tamén un dos poucos 
casos t¡:¡ n que non -se . nos presenta aos 
EE .UU . -~omo . ao meller dos mundos 
pesíbel~. sinón _que se reflexa a explo
tación que sofren~ernros, portorriE¡ue
ños, chir.anos, -{ndíos, etc ... Tamén é 
.certo qua os recursos expresivos da 
série basén,flse .preferentemente na 
er;n otividade, cos peri gos qi:ic isto 
conl ova. Non se. poténcia a refle>¡ión 
emctiva e incondicional, non. a aná
.lise pól ítica da situacibn que se re- i _ 

'flexa. _ . . . 
Despóis de visi9nar a série com~ri- ' 

r(a facer un pequenq ariálise sobti o 
que foi o movimento de "non violén
cia"- dentro do movimento negro de 
liberación nacional. Certamente o 
movlrricnto de M. L. King fo i uwmovJ
mento legalista e pactista, onde prc
oominaba O carácter negociador, CO· ' 

mo se ve na utilizacióñ eleltoral do 
voto ne-gro. cen ao acaqar aqui.t'unh~ ·temperatu- ·. ~.-E· .1 :, E·YE·XQ_·. 

ra en a'lgúns casos superior aos. n_ove- ·· 1·.' lili 
1 · centos (900) graus ducar:ite cinco ho

ras. Na decoración está o bañ.o de vi- KING 

O?novimento que encabez6u M.L. 
K ing loltóu poi a Integración escolar 
dos ncqros, contra · a segregación nos 
scrvícios e comércios e tamén polo 
di rc ito a voto. ramén se enfrentou 
cu nha xerarquia esclesiástica .e cunha · 
reli x iosidade qu e -se concebia como 
remédio para amansar aos negros: 
convén destacar que foron moitos os 
'reverendos que destacaron na loita 
pala defensa dos direitos civis dos ne

go s.teaie'-,,,.¡ .¡apat!Me i:le San Vicen 
te Ferrer, 28, sen dór>ida a zapataria 
máis popular -da zona. Pero a curiosi 
dade desfaise ao ler nas páxlnas cu l, 
turais de "El País" : "As set e, mostra · 
,de cerámica popular gal ego~portugue
sa .•. :: e ouvir en diversas emisoras de _. 
Madrid comentários sobre a' mesma. 
·A voz do zapateiro era inconfundí
bet. Ao entrarmos, o brux o da quei
mada ofrécenos unha cunea do vir
tuosq. líquído para estarmos a tono 

,coa . con~emplación dos prezados ob· 
xetos entre as numerosas persoas que 
a•Jvab!n , a sala. $(, f<* i;n éx ito a · 

.AXENDÁ 
PUBLICACIONS 

M onthely Review/Revista Men-. 
. sual, santos do 79, vo lu ~e-3. E:ntrc '' 
. outros, "Marxi smo y femini sm0" de 
Use Vogel, e " Euskadi y el Est atu t 0" . 
~e Josebn Pérez. · · 
Bolet ín Mun icipal d o Bloq uo ~a
cional-Populnr Galega de N iurán 
e máis o Porr.iiio . 

CINE 

Roma de Felli ni. Cinc Avenida. 
Santiago. . 
Apocalypse Now. A Coruña. 
A mu Uer · das duas caras '( 194 1 ) . 
de George Cukor. Dentro do ciclo ele 
Greta Garbo no cspácio '. ' Largo111 etr¡:i
j / ', de TV t= . Vcmrcs 7 ás 20,50: se
qunda cadea. 
O tormento e o éxtase d e Cnro 
R1'ml, solirc ~.1ir.hr l l <i nqel o e os frescos 
da Cnpcl¡:¡ Six1 iníl V¡rlicann. D1•ntro 
do espócio tr :l•NiGivo "L<i Cl¡w r)", dc
dicndó estn surn<in<i no tema "Los di
neros de la l 1J lcsia". Sábado 8~ ós 19;30 
na sc~¡u nda cacica. 

A audiéncia de Marco frrreri. 
i;1 7,·ís 10,30 no ítc, no Oinc Ot1iroga. 

Cine-r: lub Marín. . 

CI NE-CLUB .. PAÓRE FEIJOO" 
(OURENSE) 

Se~iós en 16 .mm. Na ,Casa 
da Cultura (Concello, 13) ás 
8 da tarde. Asistencia libre 
e (r<1tuiia 
Oia 11: LA MUDANZA 1 EL 
HEROE DEL RIO de Buster K.eaton 
Dia 12: LOS PRIMOS de -
-Claude Chatrol (1959) 
Sesiós en 35 mm. 
No 'mesmo local ás 10,30 da-noite. 
DIA 7: L'AFFICHE ROUGE (F. 
Cassent i). Francia. 

dro (nas pezas que o tén) e as diversas ' 
formas e ornamentos dos cacharros. Calquer comentário sob re T .V .F. 
Sobrancean os baños vi.drados da ce- atopa' cu.n. obstáculo irnedi9t o: TV e 
rámica de N.iñodágula. a .ornamenta· :figura hoxe porhoxeácabP.zada reac-
ción externa ·na de,Tam_eiga, a sobrie~ - ción no mundo da comuni cac ión . Pn
'dade ornamental nas pezas de Bonxe · ro isa non nos debe ·facer esquecer 
e a calidade da pella de Bruño. As pe- que este bun for fasci st a é tamén o 
za~ expostas presentan unha grande m'eio de comunicación máis habitual 
variedade; olas, boti xos, realetes, pe- e popular no Estado EsQ.añ9 I. 

. tos, cinceiros, x arros, x ogos de 'que-i- Convén- tamén ter en conta que., 
mada -e café. cuneas ... quer dicer. to- a pesar da s sua homoxencid ade 
do canto a rebordante imax inaci ón ideolóx ica, gretas s e s contadicl óns 
dos· nasos oleiros é capaz de quitar á internas. No caso da séri é arn·cri cana 
luz . Evidentemente, é u·nha cerár n ica "KiN K " isto parece mo i claro:· haí 
ub icada no mundo rural, que, lóx ica· unha dicotomia entre. a funci ónsque , 
mente, non acadaastéc;:nicasdos gran - -· cumple· a série e a que se pretende 
des centros espallados polo Estado es- :-- que cumpla . Por unha banda, interesa 
pañol, p~-lo que a variedac;!e, en todos programar unha séri e como "KIN G" 
os aspecto's: q_ueda deritro das lindes_ o-nde toda ela rezuma idea lismo e 
naturais do rudimento. · ' · ~ ""-' ·' n:ioralismo cristiano : co ndena da 

Esta cerámica popular galega .po- violéncia, validez. dos métodos pacifi- · 
sue concomitáncias coa feita " en cer- COS, resisténcia pasiva; para resaltar ' 
t as :rnnas do Norde Portugués .. Moi- todo isto a série céntrase na figura de 
tos motivos e formas galegas aparecen M. Lutero K ing, subliñando o seu 
representada,s na arte pop~lar do país carácter ,de . l.(der carismático 5; e 

, irmán. Vemos deste x.eito que unha esquecendo todas as demáis pos-
das fi guras máis presentes 'nesta rrios- turas que se deron no movimento ne-
t ra, o galo, forma parte da tradición gro. . _ . 
artística de ambolo_sdous pa'íses. tste Pero a mo.eda tefl ou tra cara : no 
gq.lo altarieito, lanza! , de~crista qerme· espectador po¡a1.Jlar a jlérie , tamén 
lla, pregoei'ro dwn novo di~ ra'O iai\tfJ ~ ¡;: ur:np~e . efectos positivos. · h~t untv! 

DIA 4 : · ANDREI RU.BlEU (A . 
Torkovski). Ü~. · .- .. 

MÓSTRAS . 

Geogue. Cari cattiras. En F.arrapos 
Paf, Ncira de Mosqu.cra 8 . - Santiago . . 
Meses de Sa ntoa e Nadal, abert'o 
labora is e fest ivos. 
Fernando Bellas. 

delos. . Turbao , - 46. Madrid. 
Xáxara; Peit'uda, Paniogas, o R:a-
paz e o ·Cachamón, po lo grupo ' 
"Antroido'( . Oias 7, 8 .e 9, en Ce-

. deira. •. -

ACTOS 

, gros. Neste sentido a sua actividade 
fo i moi positiva e·n canto axudou a 
concien ciar · aos negros. darlle un no" 
vo valor e-;un oovo orgullo, reforzan · 
do a sua capacidade de organización 
e disc iµI ina. -
. Tamén é curioso qu.e a radicaliza

ción .do rnovimento é tamén da re¡ re
sión branca sigan a condena por parte 
de M.L. King da masacre de Vietnán, 

masacre que ainda late hoxe na "ma
la conc iéncia" do goberno e do poba 
est<idounidense (recoméndase neste 
sentiJo ver ."Apocalypse Now" de F. 
Coppola). Nos úitimos e¡)is6dios da 
série aparece difuminada a verdadei
ra situación dos negros en EE.UU . : a · 
explotación económica (p.ex. a loita 
cc,¡.,tra a discriminación nas vivendas), 
ra'z do problema negro, que non ~ 
simplesmente un problema de d~Jr 
tos civis; e a radicalización do movjL 

• 

Sonido.- 9 Interpretación.- 9 

Massenet.- CENDRILLON. 
Frederica van Stade, N ica lai Gedda 
Ph i larmonia ·Orchestra 
Director. - Ju l ius Rudel 
CBS S 79 323 (3 Lps. ) Precio ofe'rta.-
1500 Ptas. 
Son ido.- 9. 1 nterpret ac ión .- 9 

" El eximos com o recomendación 

Fernando Bellas. Pub '. 'O Pata- · 
eón", Rua . do Orzán · 1 O· baixo-_ A 
Coruña . . 

Formas áe crecemento na cidade 
da Coruña, por XÓsé Lu is Mortínez 
sucírnz. Circu lo Mercantil e l rid u:;trial. 
s ·antiago. , Onpn iz<id o po la Ayru-
pac ión cw' lt1 1r;:; I O G alo dent ro do . c:la semana dosu.s exem.p los de "g rand 

opera" . o primei ro romántico e o 
segu ndo vor ista. A marxe do que 
esta comprensión da ópera 1:eña de 
rep ro bábe l, trátase dé duas .magnifi 
cas part ituras que supernn as contra
d icións do -xénero e conv írtcnse en 
formosas obras cando. como acorre 
neste caso, son servidus por intérpre
tes dignos de aplouso. RFmunc iamos 
ás nosas ret icéncias diante destes 
proctutos tan ben servidos". 

Xulio Maxide. Sala Nova de Mos
tras . Cai xa d e Aforrn:s. Vigo. Até. o 
10. . . 

ci leo :·1 nstnr in· f ísic'a e soci;:¡I de scte· 
ci\H lades galcfias" _ D ía · 12 ás 8 do se
rán. 

·LIBROS -

Felipe- Criado.H•rt11 r.i. :G lr1r i'a ' 21 dibux.os de Moncho Pernas con 
"Catro" . T;111nrnas 4. A Coruña. temas d e Viveiro. Ecl icións do Cas-
F~rreiro. rint11ras. D~ l ~r~e~ién Jo t ro. Sacia . 

Teatro. " Nós". Fdic; ión de· ·Ricardo'. 
'Car!Jéi llo - Cnlnro. F(lll¡1s Nov<1s , colee · 
ción "Cl;'1sir.ns do estt1do·ntc" nt'.im, 1. 

r: u 1 t1 mi. Santiago. 
Virsilio. H irncní:lxr. a Snooinr. ; arya-

San ti'ago. · 
Escola de Man uel A ntón io. l:di-
ción R .c ~ c .. Fo ll as Novc1s . "C l;ísicos 
do estu< li:intc" ' n Ú 111, 2. 

U•rnbranzas du n '.tempo. V " rsP <; 
rorn~ntecos, por A nt óni o p·rado D iáz, · 
" L 1 Ceo Franc iscano " . Santiago, 

.A pait1bro do tempo, por Xoan 
Xt1l io A l íaya . 

Celso Emi lio F1·• r rni ro. O l ibro. · 
Jos hom enaxes . Silinul.'ie. Ak ol. Ma-
drid . · · · 

. O.bros oompletns ele f\11amrr l Cu
rros Enriqu.ez. Edioi , incs Ayui l ir . M a· 

. drid. . ' 

DISCó'S ' 
Gounod.· FAUSTO. 
Placido Domingo , Nicolai Ghiaurov, 
~ir" ll a' Frnni. 
Coro e Orqu esta d.o Teatro da Opera 
de P rís. . · 
'Director.- Georges Préte 
EM 1-0deón.- 167-003 574/77 (4 
Lps.) Précio oferta: 2080 Ptas. 

CARMITA BHRANA Vol. IV 
Clr.menc'ic' Con-sort 
C .J i < J ~u-l- l ilrmonia Mu nd i.· E.H M 33 8 

'' 
Henry Purcell.- O · Solitude e. 

~w's Relixiosas da última ép~a 
De ll~r Consort · 
,Edigsa-Har:moni a Mundi .- ÉHM 247 

"Xa falamos abando nowtro's 
númerns das importantes aportacións 
de Clemencic á interpretación · do 
medioevo e· de Q.el ler ao primer' 
barrnco. 
Recomendación posi sen ·sornbr¡:¡s". 

mifrlo, croa ttJ)lricióo de 9"IJ')OS que 
difieren nos métedos estamén•nos ol:>
xeitivos de M.L. King, dándolle un 
contido de clase·ao movimento e bus~ 
cando a sua ligación con outros sec
tores marxinados da metrópoli esta
dounidense. Estes grupos ("Poder Ne
gro" , "Panteras Negras") insisten na 
diferéncía cultural irrevers(bel que os 
separa do mundo branca e plantexan , 
segu indo as teses de Fanon , unha l oi
ta de liberación nacional. 

Hoxe ainda sonan nos ouvidos dos 
negros as palabras que pronuncióu 
Henry Garnet en 1.843, na Conven
ción Negra de Búffalo: 

"!Irm.áns, erguddevos, ergué
devos! Loitade palas vosas vitfár 
e palas vasas /iberdades. Cbegou 
xa o dt'a e a hora.· Que todos os . 
escravos do paú fagan o mes1f1 . ..0 . -
e estarán contados os dias da 
escravitude. Non . vos poden 
oprimir máis do que estades; non 

'pode des sofrir crúeldades 
maiores que as actuais. 'E prefe-: 
ríbel morrer sendo libres 9ue 
vivir como es€ravos. iLembráde
vos que sodes catro milllms".1 

FESTA DO QUEIXO 1980 

Concurso cartés anunc iadores. 
40 por 60, con lenda "Arzua. V Festa 
do Queixo, 2 de Marzal 80" ; outorga
ráse o p r:imeiro prémio popu larmente, 
o D iá de Reis, e será de 15 .000 pts. 
A presentación , antes do Día de Reis. 
T odos os partic ipantes recibirán. \In 
prémio. 

Concurso de cartés anunciador"?s 
· feitos por nenas. Mesmas c láusui:Js, 
prémios outorgados por nenas o [J ia 
de Reis. Prém ios: prirneiro. Lote de 
l ibros, 3.000 pts. e suscripción anual 
a "Vagalume " . Seyu ndo e terceiro, 
Lote de libros e suscripción anual n 
"Vaga lume" . Prémio da Ca i.xadoAío
r ros para todos os parti cipantes. 

Concurso de cantos fe'itos por 
nenas. Sobre o queixo e o seu entor
no; m i'nimo du n fó l io, máx irno il imi
tado. Presentación, antes do 15 de 
Febrei ro, firmad qs cun lem a e en so- -
bre aparte pecho o r:iom e e edade do 
autor s0lado pol'o Co léxio seu. Prú
m ios: ri1ne iro ,· 3'.000 pts. , Lote de 
l tbros e suscr ipción a "Vagalurne" . 
S•:g undo ·e t erceiro , L:ot e de 1 ibros e 
s-1sr. r ipc ión a "Vagalume". Prérn io da 
C0.i xa d_e A forros para todos os nen os. 

Concurso de fotografia. Tamaií cY 
mi'n imo- d e 18 ·por 24 ; en branco e 

. n~gro ou cor. sobre esceas da V Festa 
do Qu eixo. P'r¡:lsentació.n antes do 30 
de Marzo. facend'o constar · dadG>s e 
en'derezo do autor. Os prém ios, de 
3.000, 2.'000 e 1.000 pts., autor~ 
ranse por escolla popular na mostra 

,Que se montará na Arzua. do 21 aa 27 
éie Abril. Todos os participantes reci-
birán un prémio. ~ . __ 

A organización resérvase· os de· 
reitos de pub.liación·, etc., etc. Pará 
rnáis informac ión, diri x irse a Arzua. 
"FESTA DO QU EIXO". 
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.:i. : c;~rso de_- líllgua 
. .-.·sete .. MARCIAL VALLADARES: . 

~ PRIMF.IRA NOVE_LACALEGA 
,.f _ 

. ~ A.o .fin, preto d~s oito, t¡n.ha 
·escorreifa nena sael!.l a lus. Todas 
q·ueria·n collela; pro Inés talla con 
lixeireza a · corda umbilical, e foxe 
·coa criatura pra un ríneón - do 
-cuarto. Acercouse de éai'reira ·a 

-esclamou a doncela. sentada á 
ca-bece-ira da parida. 

-Esta mujer -"-contestou a nai-, · 
esta mujer y su marido · nos dan 
lecciones. Admiro su caridad, y 
veo con ternura que nada les falta · 

.Y que son dichosos. 

q~ a mesma , Rosalla que, qefe11- . 
_-den do programas ·Políticos provin- · 
. cial istas·_ou rexionalistas, ou escre-;!;.- ... 
bendo pqesia no noso idi.oma.
cando · decidí ron . facer novelas 
rix~ronno · .. en español,· .razÓ.n poi~ 
cal · estas obras suas non _se poden 
considerar ·literatura galega . ~iUlas 
razóns de que., desde a déc:;ada dos 
cuarenta D9 sécul_o pasado -en 
qúe podemos empezar a falar ·de 
renacimento da nosa cultura e 
dun~!a incipiente conéiéncia da 
nosa identidade- pásase tañto 
tempo astra que, se e"xceptuamJ>s 
o ."Conto gallego" de Rosalia (por 
outra banda non impreso!, apare- , 
cese a primeira novela na. nosa 
1 i te ratu.ra? 

abó; · levárona as duas en a uga 
morna, e mentras Adria e ·caitán 
faixan .á parida e na cama a 
deitan, visteulle Inés unha e ?mi
siña qas- do seu pequecho, camisi
ña de algodón, si, mais do trinque 
e moi lavada; ponlle un cufetiño 
de musulina na cabeza ; envolve o 
seu corpiño nun pano de lenzo 
tamén levado; cubre o pano cunha 
mantela nova de baeta blanca, e 
non tendo a mau con que 
cinguila , tira a abó un pano largo 
de seda de colores con que 
abrigaba o seo ; dóblao en forma 
de . tapa-boca, e cinguello ela 
misma. Inés p repara e dalle 
seguidamente espécie de xarabiño, 
mételle lago na boqúiña un dos 
seus peitos p ra que m am e; mama, 
e por último, deixá ndoa no co lo 
da sua abó, dice: 

O texto que reproducimos hoxe , 
é uri anaco de MAJ 1 NA , o-u Á 

As razóns hai -que bus.calas no 
que significa o xénero "novela" 
na cu ltura ·I iterária dun páís. A 
novela do X IX é \.m xénero F 1 LLA ESPUREA, a primeira 

novela que se escrebeu no noso 
idioma e que · apareceu, por 
entregas, en LA . 1 LUSTRACION 
GALLEGA Y ASTURIANA que 
co-dirixia Murguia, no ano 1880. 
Este ano é un ano capital no 
desenvolvimento da · nosa literatu-
ra pois nel apareceron, ademais 
desta prime ira novela, tres libros · 
de poesia da importáncia de 
FOLLAS NOVAS de Rosa lia, 

1 iterário própio de culturas rror
mal izadas, porque é a burguesia, .a."' 
típica clase en aseen.so no X 1 X, a 
que o sGstén, tanto a .. nivel de 
autor como ae leitor, quer dicer, 
que non se dá comunmente nas 
i iteraturas das línguas dialectais,· e 
compre non esqLiec~ que en boa 
parte . do X 1 X o · ga lego' era 
considerado un dialecto, enten
dendo por tal unha lingua que se 
utilizaba so nos niveis orais e na 
poesía (ou sexa que non era unha 
língua oficial. Por outra banda a 
novela é un xénero tipicame~te 
burgués e nesta altura non había 
no noso país unha · burguesía 
autóctona que fose . capaz de 
producir e de ler novelas no noso 
idioma. De ai'. que houbese que 

- Agora, chicolat e pra todos 
¿Vamos a face lo, doña A dría? 
Quera que non se me refugue, 
coidando que ha de ser purrela 
Dí galle a señor ita que é de a oito 
do que me regalaron , cando eu 
cain tamén na cama. Por certo 
qu e me sabia ben . 

- ¡Esta mujer es un portento! 

CON T ES T ACIO l\J A O. MANUEL INSUA 

.AIRES DA MIÑA TERRA de 
Curros e SAUDADES GALLE
GAS de Lamas Carvajal, de quen 
falaremos no próximo número. 
Esta novela, de corte romántico, 
apesar de ser de fácil leitura, non 
ten en si mesma un grande valor 
literário_, mais si o ten por inkiar 
un xénero na nosa literatura. 
. No século XIX, nos albores do 

Rexurdimento literário, houbo na 
nasa nación autores como Pastor 
Diaz, Neira de Mosquera, A.ntónio 
de San Martín, Vice.tto Murguia 

CARTAS· 

· .agardar a que cadaquen se instala
se no seu papel para que podamos 
falar dunha novela propiamente 
galega, como veremos no seu día 
nesta sección. Nótase como o 

que Vd. o fai pra "benefici~ dos 
novos no nacionalismo e desinfor
mados"-, Considéroo ben descali-. 

-ficado pra talar deso cando di (vários 
rengolóns atrás- que o Bloque reco
mendou a abstención "no outro 
referéndum, cando veu Suárez" . .Be'n 
anda Vd . no seu fondo conocemento 

En p rim e1ro luga r, qu ero clare
xar lle a Vd. unha cuest ión que , ó be n 
visto, traino mo i preocupado : ne fe u
to , ha i cinco anos, nunhas circunstan
cias de presión que non teño por qu-é 
espl icarlle, e que tampouco non xus
tifican unha acción que cando menos 
fo i cobardía pola m iña parte, fu n 
autor dun poema que loubaba ó 
d ictador Franco . Esto é de dom inio 
publico e estráñame por eso que Vd. 
o teña tant o en nebulosa, e nunca o 
negu ei nen penso negalo , pois cada 
quen ha te rmar da su a vela . E tamén 
lle q uero deixar moi clar iño que non 
pe nso dei xarm e cha ntaxear e intim i
dar - repetidos intentos hainos ulti 
mame nte - á conta du n sucedo pasa
do da miña historia, e squencido xa 
por aqueles qu e a min me interesaba 
que os esquenceran. Non o considero 
a Vd ., nen a outros, quen de pedirme 
contas ou de ameazarme máis ou 
menos encubertamente cada v.ez que 
fago ou escribo al gu nha causa que os 
molesta, e fágome o propósito de 
seguir facendo, dicindo ou escribindo 
o que considere conveniente, pese a 
quen pese, porque ben pouco dano 
pode facerme aue se propale unha 
cousa que no se.u día saiu en cando 
menos 150.000 exemplares de perió
dicos. 

moi contente dela. Mándea a eses do 
Guinnes, que secadra méten lla pró 
ano que ven no libro de récords como 
envento pavero do século . A tradi
ción de don Xan da Coba, ilustre 
inventor do pirandárgallo e do parau
gas universal , polo visto aínda está 
be n viva na nosa Patria. 

Se , continu ando co seu discurso, 
voste de fundara un partido e collera 
as Bases Constitucionás e lles chama
ra "Estatuto Verdadeiro" , non deixa
ri a de ' ter gracia , pero as BBCC 
seguir ian sendo as BBCC, e Vd . obra
ría con inconsecuencia en chamarlles 
o qu e non son , pese a cat ro señores 
de Vigo que non deben saber moito 
do que vai a cousa. E vostede no seu 
discurso non sei qué léxica usa, pois 
p o r un lado parece soster que son 
" bastante frou xiñas e españolistas" e 
por outro lado, que "non hai forza 
hoxe pra chegar a elas". En qué 
quedamos: son un estatuto máis ou 
non se poden conseguir? A min esto 
·seméllame a fáblJla da raposa e das 
uvas cando di que están verdes. 

- da historia, pois ese referendo foille 
no 76, e o Bloque formou se no 77, 
prás primeiras eleccións xerá~. 

En segu.ndo lugar, e seguindo a sua 
carta punto por punto, quérolle per
guntar se o carteiro en beneficio de 
quen pón Vd. Finisterre en vez ·de 
Fisterrá )ou ó lado) é de Guadalajara, 
porque se é o da sua vila, ~lle ben 
rar.o que non seupa que Fisterra se 
chama Fisterra. Ademáis, se s'aiu pu
blicado así, viría dentro da car.ta, ou? 
Non intente despistar, faga favor. E a 
palabra "chnrradas", moi aplicable ó 
seu caso, aprendina de meu pai, que é 
un labrego da Terra Chá, e non eri 
ningu nha universidade de Madrid, 
pois pro seu goberno e conocernento, 
eu non lle fun a ningunha universida-
de. _,,--

A proposta .de Vd. de repartir 
Galicia entre Bloque e UG pra que · 
ca·d~ Jn tivera un representante no 

· Parlamento español supoño_ que lle 
costaría moitas cavilacións e estará 

Señor lnsua, teñamos un pouco de 
. seriedade, que as Bases din que a 
soberanía nacional reside no pobo 
gal ego, e esto non hai estatuto _que o 
diga. vostede di que hai moitos que as 
defendemos sen telas, pero vostede 
atácaas e non as leu, e se as le"u non as 
entendeu ou non lle convén o que 
nela-:; se di . E ago ra non me veña co 
dos estatutos bons e malos, que 
tampouco non somos nenos ~ Vostede 
coa sua, chámelle estatuto á autode
terminación, ou autodeterminación ó 
estatuto, ou branco ó negro, e siga 
confundindo o que queira. 

En · canto ó que Vd. di de que na 
1 NG só entra o que vai obedecer. sen 
opinar, ai xa só me cabo diór que 
Vd. minte sen conocemento de causa, 
porque Vd . non-esta na ING e polo 
tanto, a ver como o sabe·, ·e se 
partidos coma o PSG e- o POG ·teñan 
a xente en CCOO e USO .• é porque 
son incoerentes co seu prete,ndido 
nacionalismo, e pola contra, coeren-
tes co seu españo lisf.no prácüco. ' 

Non me meto ho ... seu -''fondo e 
··autosufiente" estudio do e nsel lo de 
Forzas Poi í'ticas Galegas, p_orque -an-

·soLUCIONS AOS X ER.OGLIFfCQS DO NUM. 84 : 
- !MONOS AS O UAS (1- MONOS-AS-DUAS') 
- A NOSA T ER RA (A.NOS- A -TER R A) 
-TEN MAIS DE SETE (T ENfJIAIS- DES E TE ) 

Con respeuto a ser eu male
ducado, digolle que Vd., cos seus 
insultos descarados, noxentos e conti 
m¡os ó unico periódico galega ,_ non é 
grande autoridad e en mat . ria de cor-

. tesia e boas mane iras. E se Vd. pensa 
que eu non son un traballador, xa me 
dirá quén me mantén. Ou é que non 
se retire a miña clase social, senon a 
miña hipotética condición de folga
zán? Con Vd. nunca se sabe . 

Confeso que Vd. me aturde, Sr. 
lnsua. A miña c;apacidade de asombro 
xa anda moi revi da , pero de todos os 
xeitos, Vd. ainda consigue deixarme 
algo apampanado. E o máis malo do 
asunto é que temo que u.ltimamente 
de persoas coma Vd. está n cheas as 
colonias. Se eu tivera qu e contestar 
todos os conceptos contidos na sua 
carta pu n.to por punto e na absteh-. 
sión debida, cumpriríame escribir un ' 
libro, e francamente, non teñq tempo 
nen ··pacencia. Por eso hame de per
doar que - non lle · valva contestar 
tampouco ningunha outra carta que 
poida facer, e non mo tom~ a des-

. , precio, senón a impotencia. 
E como penúltima cuestiqn, grande 

coF1tadqr · de persoas. é Vd., coa sua . 
te ima de precisar. Primeiro non eran 
tantos tractores, e agora resulta que o 
Día da Patria Galega deste ano non 
había corenta mil persoas na manifes
táción do Bloque. Tamén xa é mono
·manía, esta de andar nu n dia todas as 
estradas de . Gal icia pro ~ontar os 
tractores, e logo poñerse a contar os 

\patriotas qu·e o 25 de Xuli9 estába· 
mos en Santiayn, un por un. Porque 
suporto que un home tan ·cient(fico, 
tar. asisado e tan metódico coma Vd. 

·non andará talando por falar . 
Re.matando xa, Vd, .di 'que do. Sr. 

O arfo Cabana non necesita ningún 
certificado de nacionaTista , nen de 
marxis·ta . Desde logo, paréceme mo i 
ben que non o p recise, perque anque 
eu tivese recoñeclda compete ncia p ra 
espedir ta l caste qe documentos . . ~ó- · 
deme crer ba ixo pal abra qu e de nm-
gunha maneira.llo e"spenderia a Vd . 
·-- · · DAR 10 X O HAN· 

, CABA NA 

autor~ ·trascrebendo fielmente ··da"· 
real idade, reproducese en español 

_HS parlaméntos dos person·axes 
das "clases altas", da "xente 
fina", asimilados lingüísticamente 
ao español, po~ . mimetismo do 
colonizádor. • · 

Ten· un grande interés en Valla
dares · o .comentário lingüístico, 
pdr ter sido; adenia is de escritor · · 
dunha novela e de poesías galegas, 
autor ·aun Dicionário e ·dunha 
gram.ática do noso idioma. Fixé
monos primeiro na forma PRE
TO. Ademais da variante.PERTO, 
anotemos o~ sinonimos CERCA, 
XUNTO A-~üE, A CARON DE, 
RENTE DE, CABO DE, A BE IRA 
DE, PROX IMO A, AO PE DE ... 

SAE U e V ISTEU son formas 
dialectais, frente as máis comuns, 
que debemos manter na escrita: 
SAIU e VESTIU (como con todos 
os verbos eñ -ir). 1 . 

Valladares escrebe . as formas 
-sincopadas PRO e PRA. Hoxe 
pre fer iremos na escrita as form·as 
plenas PERO e PARA, grafias que 
'incluen a pronúncia plena .e máis a 
r_educida. --

R eJYc!remos na voz culta UMBI
LICAL e na patrimonial que .lle 
corresponde·: o EMB.1 GO. Aponte
mos tamén os sinon1mos de 
RINCQN: CANTO, R~CANTO, 
CURRúNCHO, RECUNCHO ... 

R .. ecD.Fdernos a alternáncia que 
en verbos como FUX IR se dá 
entre as vogais o/u: FOX.E/FUX 1-
MOS ou COBRE/CUBA IMOS, 
etG. como xa víramos nó núm. 81 . . 
Tamen remitimos ao núm. 81 
·para ver os exemplos máis comuns 
de voces nas que o noso idioma 
transformou o ·· grupo culto : 
BRANCA, por exemplo (non. 
"blanca", como apa.rece no _texto, 
por influxo do español). 

Lembremos ·que MORNd (gf; 
.na forma MORNE., iÁyariábel) ·é o 
mesmo qu_e, TEP.Eoo·, o qu·e non 
esta nen q1:1ente nerdtio: Ol;:lserve
mos como esta aher'ríánci.a · de 
formas (co xénero marcado: 
MORNO-MORNA ou invariábel: 
MORNE) se dá tamén noutros 
adxet·ivos como CEIBE (ou ·CE"l -
80-A). · .. 

Valladares ainda rexista a forma 
A.BO para o fel1!enino; . AVOA, 
p.oré_n,. xa o ter;nos. desde o . XI 11. 
No portugués .ternos AVO (rñascu
lin o)/ AVO (femenino) · desde o 
XVI. . -

Reparemos éomo · Valladares 
emprega "vamos a facelo" (en 
lugar de IMOS fACELO ou 
IMOLO FACER) por prexuicio 
gramatical: na sua gramática dinos 
que a supresión do "a" é indebi
da, porque no fondo ten corno 
modelo na gramática do español 
(neste caso, polo menos, ou cando 
non admite o infinitivo conxuga
do). Curiosamen'te, na gramática 
só recolle IMOS. 

O DOÑA que apare~e no texto 
é evidente es11añ-olismo',. explicábel 
perfeitamente po_lo tratamento de 
respeto que ·sup"on; 'SEÑ.üRA ou 
DONA sdn as . formas do noso 
idioma. ' 

"Saber ben" :·na nosa lingua, 
referido ao g_qsto dunha comida, é 
redundante , xá que abonda con 
SABER para indícar bon sabor. 
"lSábe~he?" préguntámoslle a 
un nena, .por exemplo, cando_lle. 
damos uh pastel ou calquera outra 
larpeirada. . · 
- 'E reparemos, finalmente, nds· 
populisrños "musljlina"- e "'oh ico
late'-f (por MÜSELINA e CHOCO: 
LATE) qu!3 Valladares ut_i liza, fi~I 
á reproducfóh que fa í da fal¡:i 
pop·ular. 

ANUNCIOS DE ··BALDE· 
Yashica FRI. Obxetivo Yashi
ca MC f 1 '4 5o mm. Duplica
dor laranza (52 mm) de filtro 
YELCÓ 3 dioptrías (52 mm). 
Novo · de todo con garantía e 
certificado de importación. 
44.000 Pts. T. (986} 4191

186. 
Pergyntar por Fernando. Vi
go. 

* * * 
Busco editor para un libriño 
de electrónica. Sería un :.'f\¡1a
nu-ai" teórico-práctico d·e ' elec
tricidade e electrónica · bási-· 
ca", en gal ego, claro. Se a 
editorial fose galega (de ver
dade), cedo todos os direitos 
de autor. Xosé Ramón Rodrí
guez Fernández. Penaxube!ra 
-Rubián de Cima. INC IO. 

* * * 

Dous rapaces cumprindo ser-· 
vicio militar gostarían de co
municar con rapazas amantes 
de tirar da pruma, pra ínter-, 
cambio de amistade. Escribir 
a· Francisco Gómez Riesco .. 
Cuartel de Artillería Grup·o o-
Lomo XI L. Terceira Batería. 
LERIDA._ 

* *"* 

DeS-earia entrar en contacto 
. con mozos das catro provin

cias pra formar grupe musical. 
'qa lego.. Enderezo: Manoel· 
Gwillán. Avda. Portugal · s./n·. 
O GROVE·. 

* * * 

Ando ·á percura de pegatinas· 
do MN-PG dende o seu come
zo. Montse Roddguez García. 
Meirás. Riobó - 13. Valdovi-
ño. '•' 

* '* * 
·Estou interesado en pegatína·s '. 
"pol(tic-as> ·s.r.ndiéa-js,· f~m.i~ls~ 
t~_s, etc . -Tanto ·· de Ga fíc ia_ 
como das ·outras nac.i-óns nQ 
¡;·;tado_ x ·osé Anxo·· Macfa:r·~~ 
Río. Bolaífo:"Gastrove rde . L~ 
go . 

* * * 

Dou clases de mate·máticas e 
física. BUP, COU e Selectivo. 
Rua de Alfredo Brañas, 12-~e- , 
gundo direita. Telf. 591737 . 
Santiago. 

* * * 
·Segundo chamamento Pepe · 
Barro. Se non ten problema, 
escriba e mande - enderezo. 
Xosé Manuel Gorizález .. San
tiago. 

* * * ' 
Pregase_ a todos os nosos co- \ 
rrespondentes manden os seus 
datos perso. ais a.ind~ ,queren.do \ 
que as comunicactons va1an 1 

signadas con ·pseudónimo. 
Obran no naso poder · q1rtas 
impubl icableis. por non ·com
priren este requisito indispen
sábel. A NOSA TERRA. 

* * * 
Son basco e estou estudando 
.galega . Se alguén me quere 
man·dar unha cinta grabada 
para aprender · a_ pronuncia, 
mgndareille cinta e xiro á 
volta de · correo. Oferezo in
tercámbio con interesados en 
aprender euskera. Borja Ba
r a n di ar án. Las Mercedes~ 
19-quinto. Las Arenas: VIZ· 
CAYA. 

* * * 
Prégáse a Pepe Barro, nalgún 
lugar de Barcelona, que cando. . 
escr:eba, mande rem~te. Xosé ¡ 
Manuel González Pérez. SAN-
TJAGO. -

* * * 
Oispoño de--selos u¡;ados, e d~ 
cantigas actua is e .populares. 
Miren Martíneí: Zárraga: ·Za
b al a-f: -segu nd-o ·-. dereita. 
81 LBA0-.3 .. 

* * * ' 
Oanse cla :'i;!S Cfe i ~g lés. Paco 
Teixeiro . Avda . Generalísi mo. 
134-segundo ~d eré ita . -O FE- : 
RROL 
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EDUARDO BLANCO AMOR 

Con 82 ou 83 anos de edade remata de .recibir terra~ 
ourensana -que él tanto amo u- . o e~critor ~du~rdf 
Blanco Amor. A súa vida foi unha historia ben tmte1ra e 
alecionadorá. Semella a historia dundos persoaxes que el 
mesmo novelou. o seu destiño persoal lembra incruso o 
destiño colectivo do povo galega. 

Eduardo Bla_nco Amor era dunha familia ourensán 
moi homilde. Dei:ide rapaciño tivo que gañarse a vida · 
dun xeito ingrato. Con 18 anos emigrou a Buenos Aires. 
Alí as causas tampouco lle foron doadas. Con enormes 
sacrificios persoales foi · formándose culturalmente, 
facéndose home, o par que -exerc(a diversos oficios, 
dende empregado de banca deica profesor universitario. 
No xornalismo profesional queimou os mellares anos da 
súa vida. Ben · entrado na maturidade· non tivo outro ' 
oficio máis ·que o de escritQr. O seu labor ~a 
colectividade galega da Arxentina foi moi importante.
Tanto no plano cultural, dirixindo xornales, escribindo, 
pronunciando conferencias, como no patriótico, desper
tando nos nasos emigrantes o sentimento da súa _patria. 

Eduardo Blanco Amor comenzou a súa carreira de 
escritor como poeta, na emigración. Pola sua edade 
pertenecía a xeración dos grandes renovadores da_nosa 
1 írica. A súa poesía nunca foi debidamente valorada. Era 
un pouco máis vello -tres anos ou ásÍ:- que Manuel 
Antonio, Amado Carballo e Bouza-B·rei. Da súa obra 
poética en galega -un total de tres libros- destaca 
"POEMA EN CATRO TEMPOS", pubricado no 1931, 
aportación importante a li'rica galega daquel tempo, tan
renovadora e tan rica. Neste poema unitario, con 
evident es ecos modernistas e avangardistas, hai unha 
fonda e tra~scendente meditación poética sobor da 
morte, insólita na nosa poesi'a daqueles anos. Tamén este 

' 1 ibro é un gran poema do mar. A obra poética de 
Eduardo Blanco Amor non tivo reediciós. Servidor leu 

·POEM·A EN CATRO TEMPOS nos seus xa lonxanos 
anos de adolescencia e non tivo ocasión de volta.r a facer 
outra lectura enteira do testo. Mais aínda oxe, ó lembrar 
aqueles versos sinte, luida po_lo tempo, a fonda e pÚra 
emoción que lle causaron hai moitos anos: 

Cada mañán un cadeleito acorda . 
pendurado na crus das alboradas 
para a xente do mar. 

. E, ao acenJ?1do ~r~bón, todos se axuntan · 
na acachoada maura lonxam'a 
i esbaran pota arista do hourizonte 
en pausada ringleira, 
nos hombreiros erguidos 
de inxentes vagallóns'a/ucinado5. 

Ou o solprendente hact:iádego poético destes dous 
versos: 

Abrochan os luceiros p_o/ipétalos. 
- Abrese en espiral a fro/ da noite. 

l 

Por MAl'JU EL MAR.IA 

Eduardo· Blanco Amor foi un escritor que se fixo 
moi lentamente e cun grande e continuado esforzo. En 
cada cibra óllClse ir a máis. Aincja qu.e este esforzo non se 

. nota na s'úa· escritu.ra fluida, rica, rematada. 
Entel")do que a gran aportación · dé Eduardo B la neo· 

Ampr · ]1 nasa novelística ten varias vertentes, que se 
poden esquematizar a grandes rasgos: 

a) Na temática. 
'b) Na forma. 
e) No idioma. 
En canto os temas, Eduardo Blanco Amor foi o 

primeiro · escritor ,galego que, con a·uténtica· categoría · 
literaria, levou .·a nosa novela a tipos marxinados 

Compre decir que Eduardo Blanco· Amor tivo moito ·socialmente, 'nun ámet0 cidadán. Cítanse algunhos 
que ver cos "SEIS POEMAS .GALEGOS", de García · an.tecedentes como Lama$ Carvajal. Mais ninguén deica 
Larca, que él prologou. E que posiblemente traduciu do . Blanco Amor acadou unhos logros tan cumpridos. Neste 
castelán, ainda que sedean comq escritos orixinariamef\- ·_ · senso podemos decir que os seus persoaxes novelescos 
te en galego. son todo-. o contrario dos persoaxes de Otero Pedraio ou 

~ 
·Tamén compre salientar a sua importante aportación de Vicente Risco, por poñer dous exempros de dous 
noso teatro. Moitas das súas p~zas representárons~ escritores i.lustres, Ol:.Hensás e da xeráción anterior. 

recuentemente nestes derradeiros anos, tendo unha Eduardo Blanco Amor coñoc(a moi a fondo o seu 
importante . presencia nos "CONCURSOS ABR ENTE", ~ oficio de escritoc' Carballo Calero sinalou algunhas das 
de Ribadavia. No seu teatro hai indudables ecos da súas fontes literarias, que están na narrativa francesa e 
dramática de Garc(a Lorca e de Valle-lnclán. Noutras máis na ·sudamericana. Mais él soupo e puido galeguizar 

. obras teaüal~s tentou un sinxelo e concenciador de tal xeito e darlle unha ·forma tan per~oal, un carimbo 
populismo. Trátase, en certo xeito, dun "teatro d,e tan proprio, as novedás técnicas que Úouxo, que xa son 
guerrilla", axeitado ó contesto socio-cultural galega. causa nosa. Por eso Eduardo Blanco . Amor- é un dos 

Xa nas páxinas da revista "Nós", Eduardo Blanco · ri'osos grandes clásicos. -. 
Amor comenzara a publicar, unha novela que quedou En canto h seu idi.oma hai ·que suliñar que foi, entre 
interrumpida: "A escada de Xacob". Debeu ser este .. o -· nós, o primeiro que enxertou ,na l(ngoa literaria unha 
seu primeiro intento novellstico. _ chea .de palabras "marxinadas" que por primeira vez 

Pasando pqr outo o seu labor de escritor en español, quedaron incorporadas ó galego chamémoslle ' .'arti'sti-
que é· moi importante, irnos referir.nos . a súa obra ~ co" .. . E que G-seu. esforz0 como creador dunha l(ngo.a 

. narrativa e~ .galego, a inda que ~un xeito demasiado breve 'literaria . foi fora de serie, acadando logr~s que non teñen · 
e esquemat1co. Cando pubricou "A ESMOR@A'( na_ · par~~ nosas'·letras. E'-ql)e consi!e que ti¡!no Aas mentes as . 
emigracion de Buenos Ai-res,· no ano 1959, xa ti.ña daoo.a ' aeort~eió~s' feitas por Otero Ped,raio, Gunqueiro e Anxel 
luz unha importante novela en esRañol, que lle serviu, Fole no tar:-reo lingüístico. A "fala" literaria de Eduardo 
¡:por asl decilo de exercicio - previo. Toda a 'súa ob'ra Blanco Amor, como él'inesm0 confesou, é 0 resultado de 
novelística xira sobar dun mesmo eixo: Ourense e as fundir tódalas· "falas" de Galicia. O logro e o acerto non 
súas xentes populares. " ,. puido ser máis esce·lente nin máis afort·unado. Eduardo 

Blanco AmGr escribiu nun idioma cuidadlsimo, ,enorme
mente · rico e flesible, a vez culto e popülar, 
estraordi nariamente vivo e eficaz. 

Eduardo Blanco Amor hab(a anos que deixara a 
migración e retornara a súa patria cunha grande e 

desesperada ilusión . A Gal icia que a~opou a súa ~o Ita 
moi pouco tiña que ver coa Galicia coa que tanto soñara 
na emigración. Xa non atopou a m.oitos dos seus amigos 
da rienez. E comenzou a súa pelerinaxe por Gal icia 
adiante, sin acougar en ningures. As novas xeraciós eran 
outra xente, con outras preocupacios_. Os seus vellos 
·amigos, como él ll!esmo declarou en letra Impresa: "non 
fixeron nada por min, nin un artigo decindo que 
chegaba. Déronr.r:ie tempo pra morrerme de fame. 
·Estorbáballes o . meu xesto ceibe. Alvaro Xil, nos 
prime iros tempos, asinoume cinco mil pesetas ó mes, que 
moito lle agradecín. Oespóis s_ubiume a asinación a 

_ quince mil". 
Todo esto é moi triste e dooroso. E máis si se ten en 

conta que Eduardo B la neo Amor non tiña outro oficio 
máis que o de escritor. Oahí as suas fuxidas a Madrid e 
Barcelona: tiña que "colocar" os seus artigos na prensa 
española pra ir tirando. 

Eduardo Blanco Amor foi un home moi elegante, 
moi intelixente, gran conve[sador, estraordinariamente 
culto e moi galego, alnda quy as veces se pasara de 
suspicaz. Obrigouno a vida. Nunca perdeu a diñidade nin 
a independencia, nin se aproveitou o máis mi'nimo da 
pasada tiranla. Houbo quen lle chamou a esta actitude 
ética, orgullo ou fachenda. _ 

"Galaxia", que se . pretende presentar como a 
salvadora case mesiánica da cultura da nosa nación, non 
se . portou ben con Blanco Amor, nin con outros 
importantes escritores nosos, que no_n é do caso agora 
nomear. Veleiqu( as palabras do propio Eduardo Blanco 
Amor, referidas ó grupo dos "galaxias", que merecen 
unha fonda reflesión: 

" ... Foron unha especie de clan espiritual mais sin 
irradiación. Non a tiveron, qué lle irnos facer. O chegar 
da Arxentina sentinme moi soio. O "grupo" ollou que 
era negocio pubricar . o meu libro e pubric::arono. Eu 
s"empre fun o probe, o autodidacta, o que está arreciado. 
Pro este foi o meu alicente. iNon me ademitides porque 
non coñecedes a miña obra, pois vouvos a demostrar que 
son eu! E demostreillelo. "A ESMORGA" puido ser 
unha casualidade, "X ENTE AO LONXE", non; escribina 
con todo canto eu sei sobor de como facer novela. E les 
non me facilitaron as cousas e eso serviume de estímulo. 
Non o fixeron porque non teñen xenerosidade ... ". 

Persoalmente chamoume moito a atención que, no 
enterro de Eduardo Blanco Amor, houbera taan pouca 
xente de Ourense. Sobor de todo das clases populares. 
Os ourensanos son moi amantes e celosos de todo o seu. 
'A obra novelística de Blanco Amor trata, única e 
esclusivamente de Ourense. As súas novelas tiveron unha 
gran audiencia popular. Ningún escritor, en ningún 
tempo, lle de!J a Ourense e as súas xentes populares, 
unha categorla artística e unha dimensión estética comq 
a que lle deu Eduardo Blanco Amor. A pesar deso os 
ourensanos non acudiron masivamente, como era de 
agardar, a acompañar, deica o cementerio de San 
Francisco, os restos mortales do seu grande e~critor, que 
tanto amou e que tanto demostrou amar a súa cidade. 
lCál ser(a a razón? lCecáis o colonialismo tan feroz e 
brutal que padecerpos os galegos? Agardemos que esta 
inxusticia se repar:e axiña. E que a cidade de Ourense 
perpetue "o nome de Eduardo Blanco Amor como a súa 
categoría merece. E que conste que na prensa local 
ourensán o suceso d~ marte de Eduard0 B !aneo Amor 
tivo un gran eco. 

Hai que facer notar que nin o presidente da chamada 
Real Academia Gallega, da que por certo Eduardo 
s '1anco Amor era membro numerario, nin o p 'resídente 
da chamada "Junta de Galicia", que naceu na provinéia 
de Ourense, ·asistiron -ó enterro de SI.aneo Arrior: Estas 
aus~ncias son elocuentes e siñ ificativas. Esto que re decir 
que o querido e ademirado Eduardo Blanco Amor, 
adér.náis ·de estraordinario escritor, era un galego dos 
."bós e xenerosos", pese a que, na miña opinión, non tiña 
clarificado o problema ~nacional de Gal icia, pois deféndía 
un autbnomism<:) qu~ era máis sentimental que outr.a 

... causa. 
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