


AMANIPULACION DO 
MINISTERIO 

• 1 

O Ministerio de Educación e 
Ciencia taméri se trai o del. Nada 
menos que vén de advertir "a la 
opinión pública del grave de_te
rioro 'que produce en la enseñan
za estata l la serie de acciones il e
gales y violentas que se están in
tentando llevar a cabo esta sema
na en grupos de escasa o nula re-

1 presentatividad democrática .. . 
Estos grupos, que se presentan 
como defensores de la enseñanza 
'estatal, son paradógicamente los 
que más daño le están causando" . 

Ao ensino estatal actuaC di~ 
ficil é botarlle máis taras, das que. 
tén enriba. En canto á represen
tatividade "democrática", velai o 
talante ministerial: hai quen se 
quer legalizar, e xa se· ven as tra
zas ... 

CASOS "ANEC': .. DOTICOS 
. . . 

O corresponsal de "El Correo 
.Gallego" na Pób_oa do Caramiña l; 
'se se caracteri zá por algo nestes 
últimos tempos, é polo incondi
cional apoio ás posturas do al
ca lde tocante á reiviAdicación do 
nome español da vila. E seguen a 
abraiar os extremos a· que pode 
chegar a·lgun . " ... Vuelven de nue
'vo los ataques a la integridad y 
espiritu de la v illa, esta vez en 
nombre de los "topo" ... nim icos, 
negando a nuestro municipio lo 
más elementa l de su· derecho co
mo entidad ciudadana. Son los 
m·ismos · que ·quieren gallegu izar 
la Coca~Cola; e.I f.útbo'I y el fi n de 
semana en.aras de un dios 'lingi:J ¡,s
ti co , del cual. son' ellos Ü·ñicos· fíe-·' 
les V adora.dores ... " . -

¡ '. 
J. 

.s·eguen os · ataques · á ·nósa · 
identidáde nacional de p~arte dós'. 
de · sempre. Son os mesmos que, 
se 'pudesen, espa_ñplizarian todo, 
quitad.~ a· 'empanada de }'.(OU ba, 
que un .tamén ~en os seus p ~incÍ· , 
P,ios ... En aras de quen;n'Cm com-

. p~é decilet . . '· .. 

. ,-
. ,. ,.' ·; 

- l • • . 

.. -o ·:·· '':c9¡respQnsa l", pois non 
firma -qloutra maneira·: remata cun 
ap.óstrof;e- a "'es1os .zurupetos d'3 
l q ' infor~ació9 ; P,edodistica!', ase
gu'n;iri.do .: que . ''Desde el monte 
Cü rotá vemos a nuestro mun ici
pl_o .y 'a su" comarca_ como rü he
mos vi·st9 siempre, le seguimos 
llamando como es costumbre, co-' 
rilo nos enseñaron .v' ~orno ºse se- ' 
guirá conociendo en lo su ces [-
vo'' 

Non sabemos de onde lle ven'." 

ao "corresponsal" esa xenreira 
pola restauración, como el di "to
po ... nimica: O que é evidente é .. ·' 
ciúé sab~ o que . e~ efeito lle . ensi~ . ~ . :-~ _. .... 

. ~ 

naron, e ,Que non se debe enterar 
moito do-que pasa ao seu redor. 
Normal .nes.:tes casos de cultivado
r~.s - do periodismo "burro" ... crá'
tico. 

ENVENTOS 
'_'AMERICANOS" 

~ O anúri_cio venlles senda asi: 
Un añomeado "laboratorio Ame
ricano (pra · máis ! N R 1), que fai 
un chamamen'to ao EM 1 GRAN
TE (en gr~rnde), ·en Al emánia e 
StJiza, a ~u"e. "No seas calvo y evi- . 
ta canas" . ·o anúncio, por supos
to, aparece en,-_ "La Región", e 
ofrece un " aná Í.i-sis gratis" . 

., :. ....... 

Pois moi ben señores. Con 
estas "indústrias", non lle intere· 
sa a calqueira acabar coa emigra; 
ción. E é que lles hai moita dema
góx ia que crarexar. 

MAIS TOPONIMIA 

O titular dun exemplar de 
"El Ideal Gallego" da semá pasa
da ben paga a pena dun comento. 
Resulta que por mor da actuaci ón 
da Comisión Toponími ca da Xun
ta, "Cambre, Marin, Porriño y 

:Sangenjo tendrán nombre galle
go". 

lMaxinan un Decreto dispo
ñen~o que Santillana del Mar, 
Logroño e Bollullos del Condado 
~·tendrán nombre castellano"?. 
Pois xa ven. 

POBRES PSOCIALISTAS 

r .. l ipe G1JIJ.féÍÍC/ anda nun 

- -·~·TUIA .~ 2 
"' . ... • 1" ·;.. 

. ..... 

p-lan que vaia .. . de cemento. Se
gundo "Diario 16" , decrarou en 
Berlin que "Tenernos la absoruta 
se,gur1dad de que ellos (los comu
nistas) reciben ayuda de los pai
ses del Este, y ayuda cuantiosa" 
En co~tra dos "m.alpensados'; 
c..¡~e evidentemente ian sair, xa 

' sa 1ron, "Niega "rotunda y lamen
tablemente" que Al PSO E r .ciha 
ayuda del SPD alemán" . 

E tremendo este Felipe~ Aca
bará decindo que os convois es
peciais orixe-Bonn de cando as 
campañas el~ctorais vagu_ian fo
tos de Willy Brandt. 

A razón da falla de ax ucla é 
o máis simpático ~ "La soli dar i
dad internac iorial ha dejado de 
existir para los' p.artidos socialis
tas c mo el nu estro a par t ir de 
la entrada en la lega lidad ". 

Por socialistas, insolidários. 
E todo via legalidade. O que son 
os nérvios ... 

llustracións: FIZ VALCARCEL 

, -SUBSCREBASE 
-PODE FACELO DIRIXINDOSE A ANOSA TERRA 
RUADA TROIA, 10-1º 
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Estado: Suscripción semestral, 800 Ptas. Suscripción aríual, 
1.500 Ptas.- EUROPA: Anual, 1.900 Ptas. Semestral, 
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·O .PRIMEIRO.AMAMANTAR 
Cecais qué a falla dun sistema sanitário acorde coas necesidades teais donoso pobo pón, hoxendia, en entredito unha das cuestións 
fundamentais no deseñrofo da persoa, como-é o da nutric_ión. ' _ · · - _ _ · · _ 
.Anxo Rodrigue, pediatra, considera que a nutrición "é un verdadeiro ecosistema a tenor do criterio materialista sobre a indiv.isibi
lida4e f!Ue forma -o indivúluo, o neno neste caso, co seu ambiente vital, _a nai, e o recurso dispoñlbel dentro deste sistema que é 
o le1te . - · 

Nos derradeiros tempos estamos 
a asistir á pro l iferaci6n de pro: 
ciuctos art i fici ais , como o leite 
xa µ1 eparado, sustitutivos dos 
productos naturais. As razóns 
que se argumentan son os supos
tos indices de contaminación 
que pode chegar a atinguir o lei
te materno, en canto que a nai 
vén a consumir productos trata
dos con plagui cidas. Tendo en 
conta que a industria leiteira é 
unha das máis importantes do 
Estado, "o tema da contamina
ción por plaguicidas do le1te da 
nai, fara do hábito de fumar e be
b r, pode ser considerado como 
rnoi controvertido e moi mani
µulado, sen ni1 gunha . proxec
G1ó no noso med io" 

As verdadeiras razóns de que se 
produza un cambeo na alimen 
1ac1ón do nene veñer:i dadas por
t.¡ue a ignorancia ou, na maioria 
dos casos, a falla de información 
favorece unha moncuranza e 
complicidade entre o sistemá sa
nitario e o sistema de comercia-
1 ización de ditas productos, que 
se está a· facer dende fai moito
tempo. "A análise máis concreto 
lévanos a pensar que determina
das formas actuais de asisténcia 
obstétrica -e neonatal fo ron nega
tivas en relación co hábito de 
"dar o peito", como sucede, por 
exemplo, cos partos en clí nicas 
e hospitais". Xa é habitual ver 
nos distintos Centros botes de 
productos de distintas marcas 
dende o momento do nacemento. 
"As mulleres de nivel bastante al
to, como poden ser Universita
rias ou con estudos medios, asi 
como as das clases pop u lares , 
son as que "dan o peito" por co
nocimento e convencime nto, 1 

non ocurrindo o mesmo con mu
lleres pcr tocen tes a u nhA certa 
clase 111 -> cl ia., 

NÓutro aspecto, a divisi é1 1 das 
foses de nutrición, nun pri11101 ro 
lugar a partir dos periodos de ere 

. cemento e diferenciación ce lular 
que teñen lugar· na vida prenaral 
e neonatal, onde a nutri ción pro
ducese a base de recursos homó
logos e de especie, da que se µa 
sa a u11has fases sucesivas de 11u 
t11ción por recursos heterólogos, 
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ven a contemp lar as posibi li dades 
e ra J,ac1dJdes biolóx icas do indr 
v1du . " E son precisamente esas 
µosrbil i ades e capacidades as 
que brigan a exercer a nutrición 
como unha necesidade ine ludib ¡· 
e 1nevitabel". 

Por outra banda, a pesares de 
que efect ivam~H'le" podese falar 
dunha d iferenciación entre ó xe1-
to e o nivel de nutric ión no m~m-' 
do rural respecto do urbán, .lla1 
unha tendencia que ven a igua lar 
os comportamentos alimentari os 
11os dous medios_ 

·f oiógrafía :/Brais, - · · · 
Xurxo ·Fernándei, Fernandó Bellas, 
Abel de Louxas. 

O µ ob l 'n1J social, rna 1s que xQ07 

g13!,, clt.i rn1 l r1 :ión, acrecentase 
111 ;1 is no rneclio urbán que no ru
ral, "debido a unha serie de hábi
tos ·pertÜrbadores das costumes, 
como ? consur 10 rná rs ou menos 

inte.nsívo :.de productos manufac, 
tLJraJ os , conservados, con ad 1t 1· 
vos ... " Si ben tamén .é necesa11 0 

señalar que no medio rural o p o
bl .ma paciese vislumbrar dende 

' un contexto ma is am pli o de tac
tores defic it arios. Os problemas 
de erras ·nu t ri tivos ~ de tipo am -_ 
biental_, como sucede en áreas de 
pouco consu mo de productos 

1odad os, a vez ·que o consu n o de 
p1 o luctos do carnpo traen corno 
'Onsecuencia un h ipert iroid 1sm 

1w l unhos dos casos. 

Dista maneira; e pola incidencia 
¡ue a al iment¿ic1on ten na nut i

c1ó1 , en pa i'ses avanzados, co1110 

na URSS, es i·sten actualmente un· 
hes pautas ele alimentación: "Den
de o pr-in1 iro momento é n ~ 99· 
do o 1 ite preparado os nenas 
t:¡ue nace,n nos hosp itale~ " . 

P ·r 1¡ue, en definitiva, unha edu
cación de recuperación dos habi
tas_ trae cons igo unha· · .. ;nfo · ma-

. ·Ción axeitada sen man1pu1acións 
. rnedJatizac ións de nL.(lQÚn ·; eito : 

''.O que acontece nos hospita les, 
no Estado, é que cando unha na1 
se nega a amamantar ó seu f ilio 
den'de o pr imei ro momento, no n_ 
,,e .insiste demasiado e acabase 
dandolle un biberón, porque ta1n 
µouco se 1 le .proporcio na unha 
rnformación a este respecto- non 
demas i.ado amplia" . 

Todo iste proceso de comer-ciall
za ión dos.productos, de talla de 
miormación en moitos Cent1 os · 
hospita lar·ios ven a plantexar a ur
xe_nte necesidade dun prograrna 
de al 1.m ntación e nutrici ón mo i
t o ma 1s axeitada. 
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NO POLITEC~ICO DE . VIGO: 
'PINGAS, CHA-RCAS, ROUBOS CONTINUADOS ... 

Levamos un mes e rnéio de 
curso académ ico e son xa 4 éJS ve
ces que individuos desalmados 
aso lan as instalacións do 1 nstit.u to 
Politecnico de Vigo e sen levar 
gr ndes cousas de va lor, prodl1cen 
d strozos e · pezas c laves para o 
f u.ncionarnento de variados meca
nismos. ¿Que intereses ocu ltos 
poderá haber detrás ·de todas es
tas accións, onde os L'.1nicos per
x udkados, en prime ira instán ,ia 
son os alunos e na L'.il tirnéi toda a 
sociedad e?. 

No derradeiro fin de semana 
prodú xose o ú lt imo sabotaxe r1es
te Centro. Os asaltantes revo lve
ron .todo, que ima'ron pap·eis, le- . 
varan algun mater ial e deix aro n 
encima da mesa as causas cisca
-Gas · e unha revista ca foto ele 
Fra nco e o seu testamento poi i
tico. Coñecian moi ben onde pi 
saba n e non seria de extrañar que 
fose n al unos relacionados coa ex: 
trema d ireita perseguindo fins po- · 
ló de agma insospeitá b is. 

MANOBRAS PARA 
AUMENTAR AS SUBVEN

CIONS A PRIVADA 

Os roubos desta r'nd o le ve-

ñense ~u cedendo desde f i vári os 
anos e non se toman nengun tipo _ 
dé med idas práct icas para evita
los. 

Tamén, neste Centro véñ er}se 
repetindo desde hai 5 a ~ os, .a~ go- :... 
t 1 iras nos ta l !eres cando ch ove, 
mesmo enc ima de cuadros eléct ri
cos onde trabal Jan os al unos,. pro
vocando ev idente perigo, nas ins

'_ta la,cións e charcas no chan. 

As medidas que se tomCJr:i ' 
non son sérias, os presupostos es- 1 
tá'n recortados ó máx im9 e disqt1e t 
non dan p¡:¡ra má.is que para po
ñer parches, ·e a estas altur s os 
remen dos non serven para na .la.·" 

·"\ 

,O profesorado leva tempo protes
'.tandq po r esta situación pero a 
... cousa vai lenta. Fai unhas ema
n~s . ~a n claro n un escrito a direc
ción elud indo a responsabi l ir lade .. 

de ca lquer accidente que pudera 
produL'irse por traball.@r nestas 
circunstáncias. Deixou de chover 
e as pingas deixaron de _cair , pe-

r:o o mal non se so lupionou nen 
siq~ ra con parches. 

Preci samente .. na ,no ite do 
día 3 (luns) o rofesorado deci
diu t omar medfdas de presió n e 
pechouse no Ce~t ro 36-horas con 
parte do alunado ,reali zanqo d i- . 
v. rsas actividad~, o mot ivo da . 
protesta fundc¡meQtal é o DETE
R l ORO DO ENSINO ESTATAL 
os aumentos das subvencións ·á 
p riva~a, o recorte_ do2 presupos
tos do Estac;J <iJ aG ensino Estatal, 
a li m itació 11 do aumento salaria l 
a un 12,5 por cento e o corpo 
L'.in it o de ensinantes, equiparació n 
salarial. 

'A pesar de todo esto, as ins
t alacións seguen en mal estado as 

· chu v ias chegaron e as clases vanse- -
·fac r imposlbel . O parche que es
taba prev isto real izar suspendeu-
se por que evidentemente non 
resolviéi.l o prob lema e soli citouse 
un novo p resu posto /a Admí n is
tra ción, pero o burocra tismo e a 
lent i tude destes organismos non 
ten li mites e mermas tanto, pro-

- fesores e alunas soporta n roubos, 
pingas, charcas ... · ·· 

LAIÑO 

~Nl'fi, ll'Alll1A 
l'llllh"I! 

tl1/ll' 
. / 111/'llLA I! 

XURXO i::ERNANDEZ 

Os dias 8 e 9, desenrolouse 
· na Coruña o 1 V Plenario Nacio
nal ·da Asamblea Nacional-Popu
lar Galega. O lema era "O po-

. t:Jo galega unido frente aos 
monopól ios e o colonialismo", e 
ao longo das duas xornadas 
verifi couse a d iscusión, en Comi-

- sións e Plenos, de catro ponén
cias, reiat ivas á situación politica 
xer.al , politica ,muni cipal, po l iti-ca 
de al iamas e práctica soc ial e 
derei tos civis dos cidadá ns, amái s 
de varias rnodificacións nos 
~ J~ ,J¡ ~~ +I <<' 

Estatutos, " adaptación formal á 
nova época", segundo rnanifes-· · 
tacíóns da prop ia organización ~ 

No .Plenário participaron 
máis de 600 delegados, e cootou
se coa participación,, en ca l idade 
de conv idados, do partido árabe 

/ BAAS, . a OLP , PVP uruguaio, 
MN LP de Bolivia e as org·an iza
cións galegas pertécentes ao MN
PG, que leron todas elas comuni
cados de adesión, amáis de d iv r
sas personalidades ga legas. 

Deu se conta tamén de tele
gramas de grupos asambleários 
na emigración, asr como de He
rrí · Batasuna e Telesforo Monzón . 
Besultou ree lexido · Secretar-io 
Portavoz Lois D iégu'ez, queol 
deu comenzo ao Plenario co in
forme da D irección Nacional e 
fin co resume e conclusións, de
nahtes do Himno Galegq.-can ta
do. por Delegados e convidados. 

Foto.-x·urxci Fernández 

" I ~----~-:....------..;o_~--~----~-J·co1 
.'O 28 (E NQ~N E UNHA _-.. _ 
'INOCENTADA) CA' 

EXTRA DO 
ANIN~V~ 

~ 

Cun lndice "Sr/J.9/.e¡fB 

publicado nestes 2 ano 

':i 

guieiro dos feítos que Lle deron corp o...movimento · 
social e pol/tico galega, para que vostede poida 
consultar axiña un artigo sobre o.meio ambie1-J.W 
reportaxe sobre uo último gúeFrífleiro //,p or 
qué 12,echou COR F/ ou qué pasoupolo mundo adia"nte. 

~ 1 

~ Resérveo no seu quiosque/ro. O conS(311o e bon 

11

ÁS NOTICIAS DOS NENOS" 

Queridos amigos: 
Xa vai facer un ano desde que nos mandáchedes, escritas 
ou tlibuxadas, moftas causas que vos tiñan chamado 
a atención. Unhas veces pasáralle algo a un viciño 
ou a· W 'cnnigf} da ~cola, outras veces acontecerá na 
vosapropria casa, no bairro ou por todos os sitios· 
como aquel vento horrlbel do que tantos de vos 
fa/abades ¿nonsi? 
Pois agora, no~amente, A NOSA TER RA convoca un 
concurso de redacción para todos os nenas até os 
12 anos. Podedes mandar, como sempr,e, as follas · 
que queirades antes do 6 de xaneiro do ano que ven 
-1980- a,A NOSA TERRA. ºAs notlcias dos nenas". 
Ruada Trf!?ia, 10-primeiro'. Apartado 1.031. Santiago . 
PREMIO SORPRESA. 
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V i par unhas semanas_esh 
veron en Lago (X ove), chama eJ os 
po los v_iciños afectados pola cun
ta 11 1inac ión da factoria de Alu1 11 ( 
mio ele San Ciprián, dous técn 1~ 
cos: X os$ Cruce's, de ADEGA , e 
P~cl ro Costa Morata, do CESE: 
(!.: Centro de Estudios Socioew 
lógicos"), de Madrid . Con Pedro 
Costa, home coñeci clo na zona 
xa que estivo várias veces parti c i
pando nas Mesas Redondas que 
aqui s~ organi zaron sobre a Cen- - ~ 
tra l Nuclear· prox ectadª para Re
gode la (X ove), autor de numero- -
sos traballos sobre o tema da 
enerx ia Nuclear, mantivernos un
ha pequena conversa, que repro-
duc imos para os leitores de A 
NOSA T ER RA por considera las 
de interés para todos aqueles 
preocu pados µola p robl emát ica 
orixinada pa la "industr ia li¿ación" 
da Costa de Luyo . A i ll es vai: 

Despois desta visita á zona 
afectada pola contaminación da 
factoría de Alumínio- Español, 
leal é a tua opinión sobre este te
ma? 

Creo que se µode clicer que 
as previsións dos que ternos des
confüldo sempre deste Complexo 
confirmáronse. T en habido con
taminación e esta resultou mortal _ 
para os an i rna is e as colleitas_ O 
problema p lantexase na posibili
dade de que se repitarr B.scaµ.es 
como este do verán ou Oul• O!, 

pia res. Eu penso que poden vol 
verl a reproducirse, sobre tocio 
tendo en canta que a causa direc
ta foi a urxénci a de cobrir un pe
dido de 3.000 toneladas a bon 
précio que demandaba o merca-
do xaponés. A fact or ía de Al um i'
nio necesita dunha v i i láncia con
tinua por parte dos vic iños µróx i
rnos: xa non é poslbel crer nas 
promesas dos seus d irectivos. 

Recén, a AN-PG da C~sta 
tense pronunciado en contra da 
concesión do aproveitamento de 
augas dorio Guilán á "Asociación 
Central Nuclear de Regodela", 
con destino a usos industriais da 
Central e para embalsalas nunha 
presa. Esta organización politica 
considera que "se intenta facer 
unha politica de feitos consuma
dos ao mesmo tempo que serve 
de sondeo para calcular a capaci
dade de resposta organizada do 
noso pobo". lCál é a tua opinión 
a.o respecto?. 

As Centrais Nucleares téñen- · 
se construido hastro de agorn ca
se xeneral mente con desaf io t otal 
á oposición e á legal idade. Esta 
concesi ón de augas é imputábe l. 
pr inciµalmente, á Adm inistración 
Cent ra l , que é a c¡ue ex própia o 
patrimóriio pl'.1bl ico con toda 
irresponsab i 1 idade, poñendoo nas 
mans de intereses privados e anti
sor: iais, como é o caso da Nuclear 
de Regodela . H'ai que oµoñ erse, 

. pol ~1 1 ~ i , a esa concesión e hai que 
movi l i.·,ff ¡:¡o pobo, advertlndolle 
de que .. i•1cla que se opoñan, n_en 
as enipresas nen o Est_ado vti n ce
d(·r no seu p roxecto. A lo1ta nti
nu clea· debe ser total e sen acou
\:J O, A xpe riénc1a den1ost ra c¡i1e 
alq t_1E' r d srt1 iclo convi' ·tp<;n nu 1 

CREDITOS DABONDO NA CAIXA 
DE AFORROS DE OURENSE. 
O ~ lic1 lances da Caixa de A fü ''"l,$ 

Ourense xa son positivo As 
80 menos estanno a clicer os seus 
d irectivos. Pero vostedes xa saben 
o que acont~ce c'os balan ces , se . 
yun de quen os faga asi se pr .sen 
l él n, porque a verdaC.Je, seó ,esa, 
cos ta cre la despois de ler ac¡u ''ª 
éJ ~ 1 21 cJo Banco de ·Esµañ a qu ; s . 
r ep,1 rtiu por Ourense. 
O ci,:• rto e qu e están en p lena f'<lm 
µafü.i intent.a-t:'r.do repartii- '"' .000 
m ll lóns le pesetas en cred i ·os 1»a-
, a 1 n r! C1st ~ i a , com órc io e v iven t "1., 
e ac· f- 1nD1 tes rnill·óns acabél 1érn 
poi· se 1 v irJ Maclricl, µor _que u ; 
c1ue ó gan~s de dalos aquí 1,10 11 pa· 
rece que se vex an "non t1"1 1 qa-
1 éJ11t 1a s " "fa i falta o ir,if-orme ·r) ru 
cept1vo clo 1 R ESCO" " non en 1-

cleri t ro das nasas 1 iñas" e out r:a s. 
puLicu máis ou menos son as con 
restac ,óns que se reci ben ao so l i-

ci ta r a l ~1un cr ~dito. Po lu 1 aqora, 
sa vo áos ele semprP. ,· non .sabe1 ws 
dunha soa· .concesión. 
Pe1 o e que a vaca da Caí ¿1 de 1xow 
cJ e dar 1-eittl e x•a só -dá sangu~, as1 
se cJ .spachou ~n executivo drst<1 
entidade despois de chegar con 
Palas e chofer uniformado a unha 
reunión de 'empresários do Poli
gono coa idea de empaquetarll es , 
os_gastos que o·devandito Pol ígo
no ten. 
As cousas non lle sai'ron tan fa-
"is coi-na pensaba e máis dun em-

1 resário comentaba se o leitc o 
estaban a. beber o equipo direct 1· 
vo cos grand.es haberes que perce
ben da C9 ixa. · 
Por agora cleixemos a. causa as1 , 
F 1ú is adiante talaremos de capac1-
cJc.J les, cn0a110s ·e s.óbor de todo 

·ele ce r tas qar an t ;as ,. 
V.P . 

fallo -def in it ivo e as cent ral nu
. c leares aµa.recen con caráct er irre-
v rsi'bel. - ., . . 

~Estas f Óron ·as re-spostas de 
Pedro Cósta Morata qu.e, como 
l ixemos máis enrioa: visi.tou 0 

Complexo ele . Alurni'nio ene San_ 
(: irpián, acompañado por X osé 
Cruces de ADEGA e por mem-

, bros da Comisión Mi xta (Vi ·in os 
:.o rgan izacións poi it'icas) : i)J (~,las ,, 
refl éxanse os problemas máis ·¡m:. 
po rtantes que está a sofrir hoxe 
tocia a zona da Costa: a real i ade 
·da .on.tamiAación.· do flu or e a 
9meaza dunha Central Nucleac 

CORRESPONSAL NA COSTA 
LUGUESA 
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l> 
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, cr.ónica política 
Realmente é sorprendente · o degrau de demagóxia, inconse
cuéncia e ceremónia con-fusionista a que poderi chegar certas · 
organizacións politicas autotituladas de esquerdas e nacionais. 
Anúnciase unha campaña a base de recollida de firmas para ob
ter unha auténtica autonomia acorde coa dignidade nacional 
de Galícia, dentro das posibilidádes que .oferece a Constitución 
española. Non sabíamos que a Constitución_española podia per
mitir gobernar en benefíciq de todo o pobo,_ desenvolver econó
mic~, politica e culturalmente Galí~ia, recoñecer o idi_oma gale
go como idioma irídiscutíbel donoso país, invertir na nosa Te
rra os próprios aforrosr · etc., como afirmar os orquestadores 
desta campaña. Unha vez máis, _estamos asistindo á ·identifica
ción interesada e oportunista de autonomia con autogoberno, 
asi como a unha operación na que non se aforran os presupos
tos ideolóxicos, típicos dos moviementos realmente nacionalis~ 
tas, pero no marco dunha alternativa p_olitica sucursal·ista, re
xionalista e colonial. 

A CABEZA DOS ENSINANTES GALEGOS 

E n 1ágoa que deterrn i nad~sorga n ización poi i ticas non t eñan 
rn ·mór1c para lembrar a sua prácti ca cotid iana nos poucos si' 
ios -nos que están presentes, ou sequer para comprobar, t amén 

sóbor do papel, as graves contracl ic ións nas que incurren a eo
l io. Por exemp lo , ainda' está próx imo o apoio pú b l ico , presta
do por estes ada lides a abandeirados, que Qiden a of icia !idade 

. do gal ega agora, ao Decreto de B i ling ~iisn:? ' - en cu ra_ tarda~;a 
de pvbl ícac ión vi ron tamén unha marx 1nac1on e d1~c_r1rn 1nac1on 
de Ga il'c ia. Po is ben, en nom.e deste de.creta legal 1s1mas· d1rec-

ións de cen tros .educativos, abnegadas lnspéccións e mani pu la
das Asociacións de País p iden a ~abeza doS'·que real mente están 
J galequizar o ens irio. Os casos· de F ox~"Corm~ , L~ I in, Viveiro 
obedecen á lóx iéa esmagante da f il osof1a const1tuc1onal en ma
t· "rÍ p l ingüísti ca, consecuentemente á lóxica autonom_ista, e po
<> ibe lmente, airida l!láis consect.¿_entemente, a unha le 1 de rnng_o 
estatal, xa que, lago suµ~ri o r xerárq u.icamente a cal quer pal ino
d ia auto no-rTI ista, que vai ser ó. Estatuto de centros docentes 
non Universitár ios e tamén o de Un ivers idades. ¿ou esquecen 
estes oport un istas que a l ingua ofic ial do Estado espa·ño l de t~
do el intei r iño: é por imperativo constitu c ional o agora denom1~ 
nado eufern istica e rex ionalmentecastel~n? ¿Non saben que ha1 
o cl ireito a empregar o iclioma ofic iql e o, deber ·de sabe'lc) por 
¡ rte ele todÓs e cada un dos seus oidadáns, por -mandato sur~e 
r.ior d o .tex tb constituc iomi.r?: ¿Qué esperan lago da autonornta , 
non .de'ste 8u daquel estatu.to? ·:~videritemente, :só confundi r .e 
sobrevivi r na c~nfosión. .. - . . . 

MAIS. PECHES E>A PATRONAL 

. ' 

M 1 1 res tocio istó acontece, asistimos a pee.hes patron8is 
el _!J ,..-iff .. sas mu ltinacionais q~e actúa11· en Gal r'c ia. Os µostos 
I ' r ·te.dio de.Censa en Po rrií'ío corren perigo diante da integra

c ión p lena desta factoría no grupo DLiro Felguera, que realm en- -
te é 9 que controla o seu capital. Tamén _ Chrysler en Vigo de
lTetou o peche patronal tornando como pretex to as protestas 

· -c1 s obreiros polos graves accidentes ocurridos na factoría, de
bido á falla de con d ic ións min imas de seguridade no traballo. Se
guramente, será a autonomía auténti'ca a encarregada, denf ro 
do texto constitu cional, de poñer freno a estes desmans clos 
grandes monopol los e do gran capital. Con certeza, que o ~ , 
au1.:nticos aut onomistas tampouco saben qu e, por letra e esp r 
rito c~nstit u c ional, o Estado spañol está declarado unha eco
nu1 n ia libre de mercado ... · · 

·E O MARIDAXE DAS INSTITUCIONS 

E preci samente este ·principio o que fai totalmeni:e lóx jq 

o- contub 1rn10 de organismos públicos con instituc ións p r iv~ -
las, en maridaxe signi f icativo . Precisamente, acábase ele ciar l 

isto bo a un convén io de colaboración entre a Fundación Ba
r rié de la Maza e a X unta de Gali'cia, co obxetivo de reali za r s
t idos "que sirvan de base para a organizació·n racional e efi caz 
do ·futura administrac ión autónoma e de orientación técni ca 
fos obxetivos e directrices do Goberno autonómico através das 
d iferentes consell erias" . Nen máis n~n menos. Tbd_o perfecta
mente constitucional, ainda que tamén perfectamente sintomá-
ico do papel subsidiário, subordinado, servil das institucións 

p(1blicss ao grande capital. 
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resumes 
ANXEL GUERREIRO, 
NOVO SECRETARIO / 

XERAL DO PCG 

. O pasado domingo, 2 de 
ovembro, a organización autó 

noma do PCE en Gali'cia elexiu, 
nunha xuntanza do seu Comité 
Central, a Anxel Guerreiró, 
ensinante lugués afincado na 
Coruña, como Secretário Xeral . 
O Sr. Guerreiro é membro do 
Co~ité Executivo do PCE é 
substitue a Rafae l Pillado quen, 
á sua vez, recen sustituira a 
Santiago A lvarez . 

PLENO NO GROVE 

PCE e PSOE rexeitaron uñha 
proposta do concellal do 
B N-PG sobre da oficial idzaci ón 
do ga lega na vida municipal por 
5er " anti-constitucional". 

O PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA ALEMAN 
APROBA A UTILIZA
CION DA ENERXIA 
NUCLEAR 

E as malas 1 t'ngoas d ín que o 
· PSOE 2 moi seguidista, e Xove 
est~ nas portas. 

/ 

REANUDARONSE 
As· e LAS ES NA 
UNIVERSIDADE 

Nembargantes o Reitor segub 
sen dimitir, e, aínda que se van 
abrir algu ns pabel lóns do B Lirgo, 
parece que non en · número 
abando. Entramentras as AsaílF 
bleas proseguen nas diversas 
Facultades. 

Xelmire.z, 10 
e 

Rua Nova, 14 
SANTIAGO 

A CRIA DE ·CAPONS 

UNHA TRADICION A SALVAR· 
Nas-vísporas do Nadal, está ·ao 

cair _a Feira dos Capó.ns de 
· Vi llalba. Estes c_apóns que son a 

derradeira peza de artesanía da 
n osa av icu ltu ra, e que coma 
tantas ou t ras pezas de artesanía, 
teñen a sua ex·s 'éncia ameazada 
a pouco que non cambeen as 
tornas ne.ste no so país que tantas 
boas co_usa:; conserva <;iinda dos 
ancestrais E farturentos tempos. 

¿canto '...,c;ixará a Fe ira dos 
Capóns deste ano en comparanza 
con outros? . Non se sabe. De 
momento , don )v s~ Ai;i ·tonio 
Seija ,. do barrio Je Miruxas, na 
parr oquia villalbesa de .La.mós, 
segue toma inda ben deles, n (i 
cría dos ferm oso'.; animais . Por 
moitos anos_ 

FOTO:PACO 
ARRIZADO. 

carta·· entreaberta 
O grande. circo corifeo /' 

Querida directora: 
Desd~ lago, cómpre recoñe

cer que ha i países onde pasan 
causas ben raras e esóticas, 
incribles mesmo, que seme-
1llan propias dos hipotéticos 
habitantes da Luq_ ou do Sol, 
sequndo os p resenta o vel lo 
Cirano de Ber.gerac no lib 1 o 
das suas supostas viaxes. E u 
1non seise o terás llido, porque 
a l~go rarn é o libro, mais se 
no1r1 o fül(eche recoméridocho 
como oousa de grai11de alimen
to esp[r itual.. 

Os raros' costumes de 
IL1náticos ou se leni1tas e dos 
habitantes do .11 mperí o do Sol, 

1qiu1edan ¡páiii'dos o carón dos 
1e~li'lllentos 1110•11os atribuib les á 
auton1omi.a e, 1en xernil - como 
di.n os q11.11·e d.eso1 1ente111den- á 
colillx11.11nturai poll a ,q¡uie· altra'!llesa
mos. 

U' 111 coída esta rr 1110 eshanx,ei
rn. nun mu1111do· domfoado por 
1q,uizat1es eti llicas ·11·is1imris can
do s:e enite1rn de qt11e "unha 
imaniifestadión lle,11a unha pan
carta lan ipe1r1egrii riNlJ coma 
''q¡11..1e1riemos. aiut1én1tí1ca1 autono· 
m ia dunh~1 p 1!1.11t a !l!ez" · ou 
cousas asi.. Ou c:a 111do por 
grande cons1rgna politi1ca se 
berra aquello de "Fulano, 
cabrón, trabal lo de peón" .

1 
Ou 

cando na presidencia do 
conseguinte mitin aparece 
unha esquela apa re ntem.ente 
coñona por un ta 1 "DoR 
Esta tuto ci.e A utonomr'a de 

Galicia". Esto de estar na 
presidencia, parece indicar 
que · non se trata du nha 
acratada dun · fato de dessocu 
pados, senón de xente o fin e 
_ó. 1·emate, capaz dentro das 
suas ideas pol it¡cas. 

Querida Directora, t¡ sabes 
ben que eu non teño n ingun 
br ill o especial pola modera
ción da miña . linguaxe. E 
mesmo posible que ·me 
consideren algo mal fa lacjo, 
a inda ·ben afeizoado a botar 
pecados cando se tert:ia. Non 
me parece, pois, que ninguén 
que me coñeza poida dicir 
que nesto me move moxiqa
taria n ingunha . Pero xúroche 
que de ocurrirseme poñer 
unha pancarta defendendo as 
Bases Cori'stitucionas, nunca 
seria o testo "Queremos as 

Bases dunha puta vez" nen 
espresión semellante. E tar,-1 -
pouco non se me ocurre que 
o xeito máis propio de 
protestar seria poñer no 
pú lpito ou palco onde eu 
puider botar un suposto 
mí .tin, unha esquela por 
"Dona Soberanía Nacional 
Galega", coa · re !ación de 
magoa parentes de rigor, 
amante esposo don Pobo 
Galega Ceibe, etc. 

En pasadas cartas tomaba 
eu pola tremenda cousas que 
o Jo r do estatuto están 
pasando na nasa Patria, mais 
penso que agora non cabe tal 
actitude alporizada, e dí goche 
que case estou por alegrarme 
de que anden por aí con eso. 
Certamente, d iverten máis ca 
antrnído de Laza. O grande 

- gu iñol autonómico, a grande 
antroidada estatutaria, pode
ran ser políticamente nefan
dos, ma is desde o punto de 
vista do esperpento, . non 
teñen desperdicio. 

E un síntoma bon: a 
cul [ura pasota ou como se 
chame; invade con ésito o 
españolismo -tradicional 
mente secta1 io, tríste e 
.pudibundo-. O Grande Circo 
ln~ernacional Corifeo de ~/ta
dricl Lén polo menos -un bon 
número: a Fanll:asmal Paiasa
da Autonómica. 

DARIO XOHAN 
CABANA 

_J 

OS.A: - a· A .. m_•• : A N ''lEllllA .a.11~ .... . 

REPRESION 
"ªILl~GlilSTA'; 

EMPEZA~é:. 

A CAMPARA 

Os "froitos" do Decreto -Lei 
de Bilingüismo seguen a agr 0 . 

mar. A semana pasada falabamos 
de várias denú ncias xa formaliza
das, ás que lle ha i que engadir a 
de Viveiro, ademáis dt:: manobras 
que se están a rexistrar en 
diversas zonas do pais de cara 0 

exercer represións semell antes · 
sóbor dos mestres que imparten . 
a docéncia no idioma nacional . 

Pero a cóusa non queda nos 
profesionais do EXB. Martes 11 
tres profesores do 1 nstituto d ~ 
Ens ino Meio de Lal In recibían 
carta da Dirección do Centro, na 
que se especificaba claramente 
que, r t anto non se recab ara 
infori . "J respecto da Comisión 
Mixta, e en tanto non ~ se 
cump ris .1 os requisitos que/ 
marca a lei, "debe usted 
abstenerse de seguir impartiendo 
programas en lengua gallega". 

X a c:P sabe quP un dos 
"requ isitos" esixidos ~;· o "con
fo rme" da correspondente "Aso
ciación de Padres de Alumnos" , 
e xa ternos talado , asemade, do 
carácter e control das tales APA ; 
aparte diso, no Decreto, que nós 
saibamos, non se contempla· en 
nengun momento a posibilidade 
de impartir en galego outros 
programas máis que os corres
pondentes precisamente á asign a
tura de lfngua galega. 

E perante estas mostras de 
quereren levar adiante a todos os 
efeitos todas as coaccions legais 
posibles, a UTEG-ING tamén 
empezou , a sua campaña de 
"resposta as agresións e defensa 
dos profesionais do ensino 
coerentes co proceso de normali
zación donoso idioma". A partir 
do dia 11, nas cidades máis 
im portantes do país e outras 
localidades, empezaron as asam
bleas informativas en tendentes a 
tomar as primeiras medidas. 

Após aparecer nos me1os dé: 
di fu sión u nha ca1·ta con 1náis de 
cincocentas ' firmas de ensinantes 
en solidaridade cos compañeiros 
en perigo de se veren expedienta
dos, anúnciase a aparición 
doutras cincocentas. Aparte, _a 
campaña vai tentar implicar a 
outros sectores profesionais, e 
tense pensado, a~emáis de toda 
caste de movilizacións e chama
dos de atención, chegar á 
autodenúncia de todo o profeso
rado que está a dar as clases en 

. gal ego, caso de que as accións 
legais prosperasen . 

' Para rnoi lago, a UTEG-11\JG 
ten pensado chamar ao resto dos 
sindicatos e aos profesiona is do 
ensino . en xeral a unha mesa 
redo..nda, á q'ue se pediría que 
asistisen me.mbros da Comisión 
M.ixta de ~cara a clarexaren a 
situación, e o seu papel, como 
organismo dependeiTle da Xunta 
de G alí cia, n~!a. 
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Este home de conversa de párrafo longo, fácil e de 
ritmo narrativo, nace u en 'Monforte nai 35 a nos. Após 
dous nun .mosteiro de frades bieitos de San Clódi-o 
( R ibadavia), fuxe del "porque non me deixaban sai r". 
Empeza Aparelladores ("era unha carreira técnica, 
e o meu irmán decía que era o aue tiña futuro") · 
en Madrid. E é na capital do Estado onde, a 
paradóxica semellanza de tantos coetáneos, 
afortala a sua conciéncia de pertenénciJ a un pobo 

·diferenciado e toma contacto co nacionalismo 
político. Todo recollido na novela "A Torre de Babel"). 
Qeixa Aparelladores, fai a carreira de Topografía, · 
colocándose máis tard.e como Topógrafo do Axuntamento 
de Lugo. De volta a Gal icia, participa no mundo 
cultural, (novela, poesia, divérsos prémios, colaboura 
con "Vo_ces Ceibes") e política, integrándose na 

· AN-PG xa· na sua fundación. No 111 Plenario Nacional sa l 
elexido Secretario Portavoz, e reelexido no IV. 

LOIS DIEGUEZ 
."Somos radicais · porque. somos galegos11 

TI, antes que nada, fuches un 
·home da cultura ... 

Bueno, a miñ a experiéncia 
~orna esct itor e coma lector vén 
de moi vello; cando, despois de 
sair:.. do Seminario, me puxen a 
acabar o Bachelerato, empecei a 
ler, a ler constantemente, e 
tamén a escribir as primeiras 
causas, e sofrín as miñas 
primeiras crises de escritor e de 
rector. E neste mundo, todo _moi 
instintivo, pois non razonaba eu 
moito -daquelas, que atopo a un 
gran escritor, Manuel María, que 
daba clase na Academia onde eu 
ia. Fixouse un pouco nos meus 
escritos, animábame, e eu, que 
era moi tímido, tiñalle moita 
admiración, eso que se sint_~ por 
un home que é conocido acó e 
.aló... e daí xurdiu un ha 
amistade. Por e l, palas suas 
conversas, foi a primeira vez que 
me atopei coa· realidade ga lega . 

E dende a í, 1 iterato en 
galego ... 

Bueno, os contactos co 
Manuel, os libros que me 
prestaba, axudáronme a raciona
lizar un pouco o sentido que tén 
un galego, o sentid o de Galicia 
dentro do mundo. Nun vran lera 
toda a literatura galega, toda a 
narrativa, e dende aquela empe
zo a escribir e mesmo a falar en 
galego. Pero a racionalización 
definitiva deuseme en Madrid, e 
foi o de escoitar aos estudantes, 
obre iros. .. ás clases popular.es, 
fal aren en español o que me 
produciu a crises definitiva. Eu 
non entendia como esta xente 
falaba un idioma que en Galícia 
era privativo dos señoritos, das 
clases altas. Así~ botei nioito 
comparando polo miudo aquelo 
e esto, a mane ira de ser da lí e a 
de Galícia, a de Monforte, pois 
eu cáseque nunca s~i'ra daqui'. 

lData daquela o teu compro
miso político? 

.~ 
Bueno, eu acordo perfecta-

mente cando lin nun tablón de 
anuncios un ha nota dos u Amigos 

, da UNESCO", que · pedían . a 
colaboración . de xente ~lega 
para asistir os domingos a unhas 
clases de literatura de historia 
de vá.rios aspectos d~ vida galega~ 
Chocoume e fun. E ·alí topéi a 
Bautista Alvarez, Ben-Cho
Shey ... ·Atí, e est©. vaime marcar 
decisivamente; so~pen _qu.e tiñ<:! ~, 

mas unha história. Foi o 
prime iro contacto c~ nacron?[is
mo, e xa non o habi'a perder. 

E así hastra o ano 68, que é 
cando empezo, mais ca a militar, 
a simpatizar. Daquela, a UPG 
inda era un movemento poi ítico 
nacionalista, sen máis concre
ción. Logo, eu tiña moitos 
problemas económicos, meus 
pa is fací an moitos esforzos ... E 

.así, o tempo que me deixaban os 
estudos adicáballo ·á 1 iteratura. 
Logo, tiven moitos prob lemas 
coa car;eira, que xa empezaba a 
masificación nas aulas... e logo, 
tras cambearme e acabar o de · 
topógrafo, fixen a mi li en 
Ourer.ise, e empezo a ter 

· contactos poi íticos.· moito máis 
fort es, e a definir o meu camiño . 
por ai, alternándoo coa vida 
cu !tura!. No ano 75, xa cunha 
experié ncia, cunha conciéncia de 
pertecer a un pobo machacado, 
colonizado, decido Tñtegrarme 
de cheo na loita nacion a lista, 
entro na AN-PG ... e ha·stra hoxe. 

Ou seña, que a cultura, a tí, 
clarificoute. lCómo ves tí o da 
cultura galega hoxe? lAdorme
ce, ou é u~ detonante en 
potencia? 

A causa tén ·:camheado. Algo. 
que está craro é que nos 
agacha rofl o feito da cultura 
galega, os' nasos escritors, os 
nosos poetas, e este feíto foi 
descoñecido para a nosa xera
cíón. Eu levei unha enorm~ 
salpresa ao ver o primeiro 1 ibro 
escrito en galego, e é que non me 
cabía .na cabeza que se poidese 
escribir en "d ia·lecto" ... O caso 
do "Sempre en Galiza" -de · 
Castelao, que foi o que 
introduciu toda a vivencia 
so'cio-política, é erare. E · o 
traballo dos "Amigos da UNES
CO" e as Agrupacións culturais 
foi decisivo para introducir a 
moitos mozos no mundo da 
cultura. E esto é un proceso que 
curiosamente se qá en todos os 
países colonizados, que os 
primeiros movementos de res
posta adoitan ser de tipo 
intelectual. E é que as clases 
populares están sometidas, ma
chacadas, e se hai algún revivir 
político ou · sindieal adoita· estar 
venceilado a forzas de carácte; 
imperialis.ta ou estatal. E o que 
pasaba hai anos aquí co PCE, 
que tamén nos agachaba, en 
certo modo, a nosa problemática 
de nación, de colónia ~~ 

E a evo lu c ión, en canto se vai 
espal landa o movemento ent re 
as clases populares, vai levando a 
un certo afastamento da laboura 
cultural. · Algo deso nos pasou 
aquí, e hai que volver ao . 
traballo, de non querermos que a 
cultura quede as~milada por esta 
democrácia formal, b.urguesa, e 
española, ou que no la fo lklor ice. 
Aparte de que a cultura é un 
instrumento decisivo. da conCien
ciación 11acionalista. 

Tí, que sigues dende perto 
todo o proceso político galego, 
les . optimista perante feitos 
como a entrada no MCE ou na 
OTAN? lNon pode incidir 
nalgunha desespranza? 

Bueno, os plans do imperialis
mo verbo das nacións asobala
das son sempre amplos, duros .e 
fortes. Pero eso non quer dec ir 
que o futuro seña· negro. O pobo 
galega terá de unirse moitísimo 
máis, botar ah ixo mo ldes vellos, 
que cre-ou o prur:i io español ismq. 
E hai moitos sectores 1 ameaza
dos; os labregos, por exemplo, 
que son o 50 por cerito da 
poboación act iva, e que non hai 
aquí gran empresa rura_I, senón 
empresa familiar, pre cap ita lista, 
vé)i quedar o · sector ameazado: 
pola entrada ho MCE. E estes 
Estatutos da carne, do \eite, etc. 
son ·boa proba. 

Agora, todos os pobO's somet i
dos se teñen erguido contra dos 
monopólios e o ir.nperialismo. 
¿Que entraremos no . MCE? 
iSeguramente! lQue nos milita-. 
rizará a OTAN? iPodia! Pero, 
o pobo galego vai vencer todo, e , . 
esto· porque tén unha gran 
esp-ranza e unha vangarda, un 
'movemento moi concienciado e 
clarividente dos pasos que tén 
que dar. Cunha vangarda que 
non se vende (e a AN-PG asegura 
eso) ese pobo pode (e vai) pasalo 
moi mal, p·ero hase revoltar e 
facer efectivos os seus princípios 
de s

1
oberanía. Eso non té n volta. 

Ou · seña, que hai moitos 
sectorns interesados n~a revolta. 
Pero hai quen di que se pode ser 
galeguista sen ser radical... 

Bueno, a palabriña está ,moi 
intencionadamente terx iversa.da . 
·Radical vén de raíz, e os 
problemas se non se collen de 
raiz non se s,olucionan. Galicía é 
unha coló r.ia, e eso implica 
problemas m d gordos. E para 
solucionalos hai que ser radical, 
ou señ.a, coer~nte. As loitas que 

AN 

levemo-s q ia a dia teñen de ser 
así, sen erig.anar ao pobo, e non · 
coma o españolismo~ que levá 
moi ta s campañas de "Salvemos 
Coruña", "Séllvemos Ferrol", 
pero _ todo sigue igual. Nós nunca 
faremos eso, e o noso Non a 
todo esto é un sí rotundo a 
Galt'cia, un sementar espranza no 
seo de labregos, obreiros, peque
nos ,. comerciantes ... Nós somos 
radicais porque somos coerentes, 

· e porque nós .somos galegas, nen 
máis n·en menos. 

No camiño dende a creación 
da AN-PG (Abril do 75) a hoxe, 
¿ pensas que o cam iño foi · 
clarificador? 
· Bueno, eso é medibel m esmo 

con ·números. Ben se ve no 
aumento de votos nas e lecció ns e 
no . proéeso. político español, 
anque es t :..' ·seña pra nos un 
instrumento de propaganda e ·de 
introducción nas i.nstitucións 
colon iais, p ra 1.eva r ad ian t"e o 
proxecto das Bases Const ituc io
nais. Pero o aumento da no~a · 
militancia tamén é patente, e 
velaí os 600 delegados deste 
Plená rio . D ia a dia, a nosa 
actuac1on , en tanto que é 
correcta , que é patriótica, está 
incidindo no aumento de m ili
táncia . E eso que inda ternos que , 
perfecbonar ·o ·cam iño. · 

Tén habido intentos de levar 
adiante partidos como o PGS. 
Anda por aí ~n PSG e parece 
qúe se quei; revitalizar o Partido 
Galeguista. A AN-PG defínese 
como , frente interclasista. ¿pen
sas que eses ·partidos teñen 
futuro? lOu somente'.na AN-PG 
certos sectores o terán? 

Bueno, o estudo científico da 
nosa realidade colon ial trai como 
solucións alternativas de tipo 
comunista (e fortes) ou alternati
vas frentistas a prol da unión das 
clases populares, da coe'sión e 
aproveitamento de todo este _ 
potencial revolucioo.~rio do po-

' bo galega. Querer hox~ crear 
partidos nacionalistas de dereita 
(no senso clásico), é imposible. 
Hai que ser de esquerdas (no 
senso tamén clásico), pois o 
enfrentamento ao imperialismo 
conleva unha certa disciplina e 
definición erara de presupostos . 
Este PG que se tenta crear nunca 
poderá _c.;allar como partido 
gallego, pois a sua compos ición 
social e presupostos políticos 
van quedar· sempre se parte dós 
intereses da oligarquía española . 

E é que sen ser anti-m onopo
iistano t1 tera futu ro , de no n s~1· 
pala potenciación que, ao xeito 
da de agora lle poda vir da banda 
dos meios de comunicac ión, 
mundo oficial, etc. Outr os 
grupos, igual. Poderán alcumarse 
de "nacionalistas", pero o que 
non se pode é ser nacionalista e 
autonomista aun tempo, poisque 
xa se v-e a que intereses. resposta 
a autonom(a. O úni.co nacionalis
mo hoxe pasa polas nasas Bases, 
que é un cam i ño real is ta, o único 
real ista, e que parte de presupos
tos de soberanía. E a pequena 
bu rguesía ga lega vai ter que subir 
a este car ro, po is senón, coa 
e nt rada no MCE , a rapiña d os 
monopolios va inas fündir. Non 
Hes queda má is <i quela que unirse · 
aro resto· das clases popa lares. 

¿cómo ves, e cómo viu o 1 V 
Plenário da AN·PG o futuro 
inmediato? 

Eu vexo qu e compre irn::orpo
ra r a todos os sect o res. d o noso 
pa í s á ioita política. Os 
españolistas fuxen de toda 
po li t ización , pero nós somos . 
conscientes que o problema do 
naso país é de práctica política, 
e se non se agarra polos co rnos,· 

, non vai haber solución . E o noso 
1 V Plel"lário quixo marcar un . 
pouco a liña .a seguir nestes dous 
anos vindeiros da foita contra 
dos monopólios e o colonialis
mo~ . Ternos crebado moito 
prexuicio ideoloxista e témónos 
achegado á real idade do país. 
1 mos denunciar ese "desmarque" 
que a esquerda españolista quer 
facer co Estatuto, vendo que, 
a inda que chega ao "teito 
constitucional", o pobo galega 
va i ver o fraude que significa a 
manobra autonómica en sí; nós 
i mas votar Non, pero vai: ser 1m 
Non á autonomía, a cualqueita 
Estatuto. 

E a · AN-PG seguirá a sua 
andadura. A sua · andadura de 
Frente no que caibe todo o 
mundo que seña naciona 1 ista,· 
que esteña centros monopólios e 
o · imperialismo, e por unha 
Gqlicia Ceibe e Popular. Todas 
esas clases sociais que, de non 
dare n - o paso neste momento, 
van axudar en certo .xeito máis 
ao imperialismo que aos seus 
próprios intereses .. 

PACO ABRIZADO 
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CA·RB.ALLrÑO 

OS CACIQUES NON RES,PEITAM <A ·VONTADE· '·P~PULAR 
' / ~ - . . . 

No Concello do Carballiño están 
a facer 'outra das suas: ·o non· re-

. coñocemento do pedáneo da pa
rróqu ia de Arcos elexido polos 
viciños e por en meio un polígo
no industrial. 

ELEIC IOS POPULARES 

Até o de agora, na _parróqui a d .. 
Ar cos pertencente ao Conce ll (1 
do Carba l 1 iño era pedaneo o vi1,i 
ño chamado Ca m ilo Lage coñe ' i
do po lo alcume de R l..1fo, dito se
ilü r foi na candi dat ura. de UCD 
as eleiciáns rn uni cipa is. Chega o 
día en c.iu e Camil o Lage d i mi tr 
corno peda neo da sua v il a e co 11-
voca elei.cións expoñendo an18 
outras raLóns que 1'a de conce ll'l l 
pa1·a o conco ll o, é itnµortante r '
señar c¡ue clito seí'íor a pesar de 
ir na canclicJatura de UCD non 
sél i'u conce i lal, pero aducía estas 
ra1óns en base o posí'bcl cese ·ci<1l-
9un dos seus compaí'íei1os de li s
ta que hoxe ocupan un posto 11a w 

actu81 col'pmación. Convocaclas _u.. 

as ele icios presentanse a elas Pt ·r- ~ 
fecto Justo, home de non rnoi ~ 
cla rn eneas i 1 lél mento e X osé A n- x ..__ ..... _ _, _________ .._ ..... _ .......... ______ _..._... __ ._.._...._ __________ _.. ..... J. 

tón Pérc1 metn lxo destacado clo 
B loque Naciona l Poµu lar Galuwo 
e ele ecoí'íecida µráct ica en ·¡Jro 
clos lnlcrescs do seu pobo , o re
sul l'fü lO é que sae elex iclo IJOr 
ma i ir i<l aµ lastante Xosó A1 1 tón 
Pr!n~;. Arcos xa ten pedáneo 111e
d iallle vontade popu lar. 

PRIME! RAS CON V ERSAS 

d i f icu ltaba as causas os vkíl os 
represen tados na corn isi ón con
cretar:.aÍ:l -d~cln dol le se era acep
tado e recoñecido o actual 
pedaneo el ex ido polo pobo o 
que rn'oi na 1 iña · do señor al calde 
Argir'Íl iro -Marnotes respostou : 
Non· t eí'ío nada contra ese rapaz 
pero politi camente por ser do 

· BN PG non o pÓdo aceptar e 
· face ndo uso da lei do ano 52 (de 

a iµ lo co rte cadu co, tranqu ista' e 
r : ccionário )· o pedaneo o teño 

1 ie elex ir eu . 

LGO MA IS TER IA DE HABE R 

O 11ovo µedaneo, elex ido demo
craticamente µo lo µo bo prese0ta
se no Ca nce l lo do Carbal 1 iño pa
ra informar o alca lde do suced i
do e atopase con qLl e se mostra 
asombrado do sucedi do, ademii ís 
de alegar que descoñecia a d irn i
sión de Camilo Lage co que iric1 · 
fa lor . Entre demagóxicas e evasi - A co misi ~ñ ele urbanismo do con-
vas constantes por µarte do señ ur r; ll o cl o C rballi ño in tegrada por 
alca lde o pedaneo el ex ido dernu- /\u r 1-io Mi ras membro ·de UCD 
cratícamen te opta por rcmatm o <¡ue t enta sempre pasar por de-
cliálogo. 111 úcrat9 de toda a vida indu idas 
A ·seguir, unha cornisión de 1- rnedall as nacionalista que el mes-
ños de .Arcos 1int,Bgrnda polo p1•- no se co lga:. Elád1io Gonza!ez 
daneo )<osé .Anrón P'éreL , Carui l' mern bro de UCD tamén de oom-
Perelra,. Camilo Plaza e Xosé Bd- p ro bada práctica anüpopu~.ar e 
randa,, dado o ¡.:muco interés q11• Xan A lfonso García conce,l!rai do, 
rnostra o al1 cal'de dl3óde vul l ,ff BN PG.._ convoca Asamblea dos ·vi-
entrevi1s~airse con et 1despois du,r,, < i11os de Arcos para o dira 29 de 
long10 .xo,Qo de ve,rbas e evasi1l.~F N0vernbro QO salón de actos do 
o a~lcallc~1e di 1que liai1 q¡ue esi::r1er,,iir

1 
concello do Carbaihño para tratar 

pola n:,ionna1 de l!e,i locaiL Pedúu-: da insta lación do pol'1ígono ~,nd Sr 

selllle un1\lha ,aclhm 11rad1é11íli1 cm11cretau d·"" tríal no monte co1muna1I d1B A.irco.s 
se, e'~ dtescofiec1ia as e1leicfos .ao c;;i'\!1 q1 .1e ille · foi 1Lrnur¡p.ado aos "Vídñíos 
co11lesmnu deixa1noo todo no air. IJ' itas !·1rús franquistas nas cales se 
Pa~abtras du1n1 dos a:mdlant12!s d1r • amparan agoir:a os 1membrns. d:,e 
antergo p1eda1neo :'ilDlfl que o aica111f- UCD 1\(J1íto monte .a1tópiase pen-
de dix i0 que podiiian conr~ní)Car t:ll .1,,m- d~r 1t1e de devoludón .os 'l i,i::1~.ño:s 

c.ios canülo qubc.ie.sen, :s:ói fo 1 ·i,1n 1CJ¡;:;¡¡¡¡¡¡:.:::~~~=~· µolio tdb1J1,nal die moiití!Kl:S on 1 ~ 1n1a1n 
falta unhas Win1~ms dos vk:iiius, '"' curn~Hi11, 'º pobo 001lta con docu~ 
Ante tal díá1logo que sornent1:s mentos de faí 200 ,alíl.!J,S qu~ 'º 

acreu itan como dono lexi' i r· o 
do monte). -
Prévi a a asam blea convocada po
la co misión de urbanismo os vic i
ños de Arcos estudan nu nha 
asamb lea do pobo a importán
cia do terna, asiste a esta asam
blea o concell al nacional ista Xa n 
Al fo nso Garc ia. As reso lució lls 
son concretas: 

-Queremos o po l i'gono indust rial 
semp( 0 que sexd para ben do po
bo e ele G.al íc ia e non unha indus
tr ial i1ación en ben dos intereses 
do cacic.¡ u isrno e para especu.la-
ció n do chan t, . 
-e laboranse unhas co i'lt rapresta
cións 
-condició n para entrar a deba t ir 
estes dous pontos: que sexa re
coñecido o pedaneo elexido de
rnocr aticamente po lo pobo. · 

OJA 29 OS NOVOS D EMOCRA 
TAS SON VELLOS CAC IQU ES 

Nlo CornceHo do CarbaH ifío váise, 
ce',lebrar a asamqlea convocada 
polai cornisíún de' urbanismo, asis
ten 200 vicíños de A rcos. Nas 
xente.s só faí flncapé unha idea: 
'º' A~caiide· es:curre'u o bu lto . Au r'é
fío IVl'iras e E l'ád io Gonzá lez fa
cendo uso do " don Divino" sen
ta1111s:e nos si l lóns do estrado da 
corporación , Xan Alfonso Gar
ciia ante a invi tación dos mem
biros de UCD de que ocupe un 
lug:ar xunto deles, mantense co 
pobo ,e, negase ? poñerse no es-

tracio ment-1 es non se recoñeLa 
o pedarieo lex 1cio por vontade 
popu lar . 
Pouco daria de si o talado na' 
asamblea , por unha banda os 
membros de UCD dicindo que 
eles eran moi demócratas e que 
respe itaban e apoiaban a vontade 
popular,- o que o concel lal nacio
nalista respostou que era di fr'c il 
de crer o que eles dician cando 
ha ben do presentado o l3N PG un
ha mG>ción para t ratar .no pleno ¡ 
do dia 30 (segu inte a esta asam- 1 

blea) sen saber por qué non esta
ba incluida no orde do dia d.o ci- , 
tado pl eno a ce leb rar .- Po i a sua 
banda, os vic ii'íos insisten en non 
negociar nen d iulogar nada men-
1 res nQn se recoñeza o pedaneo 
elex ido e facencio tincapé de no
vo na auséncia do alca lde, ante a 
espera en vano os vic1ños deciden 
clesaloxar a asamblea e se o alca l
de lle interesa tanto o µroblerna 
que veña el falar connosco. Desa
loxan e deciden facer unha man , 
testación na que partwíµan 200 -
persoas, transcurre esta si lene o
samente para o remate disolver 
se sen máis. 

DI 30 PLEN O DO t~ONCt 
L LO ; OS CA CI Q UE S NUNHA• 
BANDA OS INTERESES DO 
POBO NA OUT RA 

A o pleno ademáis dos concella is 
ali presentes; as isten vic iños do 
Ca rba l! iño e v iciños de Arcos, nó-
ase a auséncia do cancel la l de 

UCD A urélio Miras que chega no 
ü l Limo ponto do arde do dia. Es
comeza peciindo os concellais do 
BN PG aclaración de por qué non 
constaba no orcJe do dia a moción 
proposta por eles sóbor das elei
cios democráticas de pedaneos 
en t odas as parróqu ias asi como 
o recoñecemento do xa elexido 
pedaneo de A rcos. O alca lde res
posta co ntundentemente que a 
lei l le coni ire facu ldades para no
mear el os µedaneos. 
Os cancel lais nacionali stas ta lan 
do carácwr anti popu lar, ant ide
mocrático e reacc ionárío do que 
al i se esta a facer'. Os mem bros 
de CD ca lan como sernp re, o 
PSO E ca la co mo sempre. 
O " Gran demócrata" E lád io Gon
zá le1 que na asamblea de vic iños · 
do d ía anteri o r di cia de respe itar · 
e apoiar a vont ade popu lar di 
agora: popoño votar se se debe 
en t rar en debate ou non. 
Todos a unha: tJC D , PSOE?, CD 
(UG estaba ausente) : non se de
be entrar en debate. O BN PG cos 
vi c iños. 
Polo de agora nada rematou; as 
espadas siguen no ar. 

X ~ A. : 
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O ESTATUTO DO LEITE 
¡. 
fl 

Xan Carlos Carreira 

Estas afirmacións desprendense dun ana lise detallado do Es- Hoxe é ben coñecido que no.- campo gale'go a pe_netración 
tatuto do Leite. Os eixos fundamentais sóbor dos que xíra dos monopólios orientou a produción dunha enorme can
s n: a delim itación de quen debe producir _leite, a poi 1tica tidade de exp.lotacións cara o leite. Asi, a produción láctea 
(para arrimarse ao Mercado Comú n) de limitación da-woclu_- .._ que representaba en 1.960 o 1.2,7 por c.ento da produción 
ción e a regulación da comercia l ización . . ---:_ . final agrária, e o ·10,2 por cento en 1.962, no ano 1.975, _ 

· - E-'·,- ' ,. ;. era o 2J,5 por cento. Todos sabemos como moitas casas 1.a-
Os que deben prod~cir lelte bregas· depe~den. n<? .aspecto monetário da explQtación leitei

o titulo 11 é claro a este respecto e é onde se manifesta en 
todo o seu dramatismo a agresión contra a_pequ·ena explota
ción galega. Os artigas 9 e 1 O poñen as condiclóns minimas 

• para que as" explotacións podan -ser consideradas "granxas 
de Produción Leiteira" (G .P.L.). Estas condicións son: máis 
de 1 O yacas (de rnáis de 2 anos}, cunha produción de máis 
de 3.000 litros por ano, condición que nen cumplen, se
gundo o último censo agrário, o 96,2 por cento das explota
cións galegas. Ainda tendo en canta que o censo estexa mal 
feíto e estexa atrasado (ano 1.972) este porcentaxe non bai
xaria posibelmente do 90 por cento. En calqueira caso a 
imen~a maioria das explotacións galegas quedan fara da de
nominación de "Granxas de Produción Leiteira", quedando
lles só a solución de recorrer as cooperativas, emigrar ou 
quedar como reserva de man de obra. Para aquelas explota-
cións que quixeran acollerse a denominación de "G.P.L." 
necesitarían en prirneiro lugar dispoñer de terra necesária 
(e non se pode p"ensar en mercar terra por parte dun labrego 

· hoxe en dia). Serian necesarias posibelrnente unhas 6 hectá
reas de _produción de forraxes (prados natura is, artific iai s, 
etc ... ). Actualmente estarían nesta condición só o 25 por 
cento das explotacións galegas, contando con que moitas 
destas terian que transformar o monte. Pero ainda que co m
priran esta condición terán duas graves dificultades: 
1) serian necesárias unhas inversións en instalacións e en ari i
mais, corno esixe o Estatuto, que ainda que non están b n 
del imitadas, en calqueira caso, dado o nivel de précios actu al , 
e a sua previsión de conxelación no futuro, son moi arri sc-1-· 
das polas dificuldades de amortización. 
2) de darse a entrada no Mercado Comun, onde a redu ciC:.i n 
de explotac ións estáse a facer dunha maneira importante por 
baixo das 20 - 30 vacas, a média situase xa· polas 12 vacas, 
non se pode quedar un la brego con 6 hectáreas ou 1 O vacas, 
ten que ter previsto a sua ampliaci ón se non quere unica
mente aprazar a morte da sua explotación por unhs pouco 
anos. Oeste >,<eito facer unhas inversións, contando só co11 
poder manter 10 vacas, significa ter moi poucas posibilidad ''> 
de amortizalas e polo tanto a ruina e a emigración case segu
ra. 

acollerse a condi ción de Granxas de Produción LeiteirJ 1~ 

ra. Nesta ·situación: o Goberno prepara un Estatuto que ten 
como obxetivo""reestruturar"-. o sector de cara a entrada no 
Mercado. Co~un. Pero esta "reestruturación" non significa 
a transformaci·ón ·da estrutura -gadeira co fin de facela máis 
axeitada os ñiveis d~ produción necesários .hoxe, sef'lón que, 
polo contrário;,, significa a destrución d~s pequenas explota
cións "incomodas'! 110 Mercado Comun. Co Estatuto do Lei- · 
te asi como coas demáis ·medidas da Política Agrária do Go
b~rno, tr~tase de aum:entar e modernizar a produción agrá
ria galega creando as condicións para que resistan só os máis 
fortes e para que as terras aban~onadas polos que non poide
ran resistir, sexan ap~opiadas por monopól'ios (vexase senón 
a Lei de Montes). ' · 

Contrato do Leite que recol le o control da calidade-, trans
porte por conta da empresa, control. das mar~xes de comer
ciali z23ci ón, negociación cos· Sindicatos, etc. 
Frent e a isto o Estatuto só tala de "promover" ó contrato só 
para Granxas de Produción Leiteira (art.43) e corno unha 
ventaxa' máis que t_eran-est.as exp lotacións priv ilex iadas. Pero 
ademáis a total indefensión e marx inación dos labregos pro
·dutores queda clara cando se fala de que o transporte vai se
guir senda a contados lal:Jregos (art.80), de que non se nego
ciaran os précios, senón que se marcaran mediante encuestas 
en_tre as Granxas de Produéión Leiteira (art.92) , de que non 
habera contro.I cas rnarxes de comercialización xa que a ven
da será libre (art.98). E, por se isto fose pouco, o Goberno 
poderá, "se as circunstáncias o aconsellan" , var iar o précio 
do leite cando 1 les ·pe:t•e (art.112) . 
En resumidas confas., de novo agrÍavase a situación para o la
brego galega a nivel de comercia ización. O contrato do le1-
t , reivindicáción básica dos labregos galegas, queda total
mente machacada e sen posibi 1 idades de poñela en prácti-ca, 
se o Estatuto do Leite é aprobado. 

;..... ,;; 

Adecuar ~ - política a·grária as necesidades do M.C. 

Asi vemos, até aqu i, que co Estatuto delimitase quen pode 
prod~cir leite e agravase a xa inxusta s.ituación da comercía
li zación. Pero a pergunta xurdeaxiña, ¿quévai pasar cosque 
non poden comprir as condi cións de Granxas _de Produ ción 

· Leiteíra?. A resposta non é difi cil . Os iabregos con cinco, 
seis ou -sete vacas, e .sen posibilidade de ter máis, non teñen 
opdón alternativa. Non é posi'bel dedicar a ser explotación 
á produción de carne (e senón decatarse da crise deste sec
tor), nen a produción hortifruticola porque non ·hai ax u das 
neri mercado, nen a proclucjón agrária (remolacha, millo, 
e:c. ) porque tampouco hai axudas nen indústrias ~ue absor
v-1n esta produción. Fara do sector non hai postas de traba
l lo na indústria. Por poder non vai poder siquera emigrar de 
.irnediato. Asi pois terá, ao mellar, que seguir producindo lei
te, pero será un ha reserva de man de obra que será expulsa
rla do campo cando aos monopólios !les interese. Neste caso 
o Goberno español, fidel servídor deses monopól ios, non te
rá máis que facer o que se contempla do própio Estatuto do 
L .: ite: estabilizar ou reducir o censo de vacas (art.48), conter 
a produción (art.47) ou continxentar a recol I ida (art.50). 
En calqueira caso será'ñ só as Granxas de Produción Leiteira 
as que se salven e, repetioios, hoxe só seria o 3,8 por cento 
das exptotacións galegas. 
E ninguén penseque isto está lonxe, porque no Mercado Co
mun, a cuia política nos vimos asemellando, xa se están· po
ñendo en práctica ·algunhas destas medidas para evitar, o 

Asi pois, o número de explotacións galegas preparadas par 1 ~ 

apenas do 1 O por cento (as exp lotacións con máis de 1 O he ~ 
táreas de terra). Esto contando que realmente se axude a es-\\ · 

( parecer, ese 1 O por cento crónico de excedentes que teñen. 

t~; e~plotacións o que tampouco está nada claro poi a ex¡ ,,_._\ w · ·. 
r1 enc1a dos labregos galegas. . ' 

' ' A regulación da comercialización 

A _ regulación da comercial i1ación non recol le en nengun 
ponto éJS reivindicacións dos labregos galegas centradas no 

don augusto 

/ ~ Asi xa existe prin1a polo sacrift'cio de vacas leiteiras e inclu-

~
, so penalización para a produción do leite. Na política de res-

1 ~ trición _ da produción serán os_ má-is debiles os que :aia_n. E 
1 1\ asi volvemos o comezo do artigo : o Estatuto do Le1te e un-
! ', ha boa rnostra de política co lonial e socialmente a Politi ca 

\ Agrária do Goberno español, nestes momentos para favore- l 

eer- a entrada no Mercado Comun, significa a destruci_ón clo 
Ilustración: ALFONSO SUCASAS · ,agro gal ego. 
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"Vese a peza rematada e coido que é importante" 

A s xentes vivian do gaclo 
clo 111onte. As fragas eran o pan 
e o sa l da economía da coniar·ca, 
·Porque dquela o mar era cativo, 
a pesca de baleas fara esmore
cendo e ainda non se encetara 
de lei o trafego marítimo dende 
o peir-ao de San Cirpián. Pero 
as fragas foron ocupadas por 
braceiros veña a facer carbón 
que lle dar de comer á f undi
ción. A oposición foi medrando 
e resu Ita ria doado erguer aos 
populares en· revolta contra o 
1 bañeL no 1798. E o 1 bañez 
máis de duas veces tivo que lar
gar da casa, hastra que, dunha 
vez, ardeu fábrica e casa . Pero 
don António aproveitou para ti 
rar! le préstamos ao Estado e 
emµrender o. camiño da ·casa 
cla LouLa e do futuro Marwuu
sacJo. 

A MEMORIA POPULAR 

E 1 tivo, dentro do que ca
b1a né?quelo , bon trata11 r r-~nto 
coa xente. Dende logo era 11101 
d1Jro o traballb debido ás moi
tas horas que se aturaba nel. 
M'á1 ~s tarde, cando o 1 íncharon, 
coincidfndo coa guerra dos fran
ceses, t ildárono de francOfílo, 
que se Hes suministraba muni-
cióri ... co mo era fábrica de ar-
m as ... péro os que andaban nes-
to eran os ingleses. · · · 

Do 1 bañez· non se fal-o u na
da.· Falouse máis ben dos fi l los, 
que eran uns inquisidores; facian 
o . que lles daba a gana i e.o rno 
era real fábri ca de Sargadelos! 
Tenen matado .persoas por ai' e 
non ll es facer nada a eles, Aqui' -
mesmo, en Cervo, na Campani
l'la, tiña canda el a esco13eta, un 
d ia que estaba bot ando a parti-
da enriba con 9utr0)s. Al i' para-

. ban destes paranguei rbs ambu
lan tes e un pediu lle a canta á 
patrona. Sóupolle a rnoito a 
canta que lle deu. Empezou a 
d iscutir. El pousou as ca rtas en-
riba a baixou -

-¿Qu,é lle pasa, señora?· 
-Nada, nada, nac,fa ___ 

X é1 &ibia co11 10 
-SI, e,-, lju el1~ 

do y u l I s<le arri ba. 
da. SP le hace asi'. 

Cu l l 1~ u a esca 
matou _ Po la noite r 
á ponte do ria Co 
o cadaver ese foi 
pasos de Li iro, q1 1 
pontes nen nada. E 
están reconstru i nci ra 
é do Património A a-
bia un sótano alJai on 
ti1ia lu¿ nrngunha. ta 
de ent racJa. Supons a 
cárcel onde os casti1 a
quela tarima que h 
de se µux o a 1rn'1sic 
desfi xo aquelo par ias 
apareceron ITlOreas ti· 
lii,is e peronés... i V ·se 
rnurrian dentro 011 nn 
e 'llt(· rrábanos ali' i 1111a 

que está n resma as sa l 
da µarta e lo sótano. 

A casa que agor á e.n 
reconstru ción é a do ini s: 
trador e como todo o fdra 
Sargadelos protexea o 
r1io Histór ico-Artf'sti c de o 
75 (ain.da que pouco · ltou 
para se convertir nun el da 
falan xe) · ... Mesm o os rtei.s 
da tropa -dende que dara · · 
bai xo foro militar ser ali'
f~ron arren9ad9s polo 
promotores porque b 
r( s:. r que polos vieirós 



ledo rio do Xunco, na "fábrica vella" 

011 1() 

ie le. 
r1ba. a-
3Si'. 

esca o 
1oite r 
> Co 1s 
foi os 
), q11 ia 
Ja. E ue 
1i ncJ ra 
io A a
aba i on 
nha. ta 
µons a 
~a sti1 a-
18 11 n-
¡'1sic se 
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ti-

agor á en 
:i do 1inis: 

fara 
1mo
de o 
ltou 

el da 

cu l 1c1ón aµarecese calquer cl 1i
rinyu1to Unhas 111mas, coa sai
va de verdello do rio clo X unco 
no que lbañez argall ra unha 
µresa de chan¿os regu lares, qui
zabes para enf levecer a erosión 
da arela, ao remate do paseo 
dos namorados, nome que, 
como él todo, l le foi poñenclo a 
prácti ca. Unhas ruinas coas que 
se pcrcleron 3 tomos da h istória 
indu striul do noso pai's e nas 
que so mentes a fábri ca ele lou
/ a espallabase avante po r unha 
hi ·rttírea 

f 0 que µas81 ii1í a1 11 ' 11te, 
tronzando o pr imitivo icl ári <i 
el r~ 1 ional 11t1c: 1611 , ¡J lclllPé.lllt ' n
to i11dw r n l, S<ír Jd cli.d JS f<i i 1 é. t

sando ¡ L lr ca tro ad111i11 ist1 ado-
r s 

U11 /.ic1 fo i cando a tivero11 
arn?11dada v i11t e a11 os os D e la 

. Rivn, de: S a11tiqgo. A j iiúrica, 
ca ndo a pillarn 11 , iba m al e dé
ron llc "" empux ó11 gran de. h'11-
t o 11 os fil/ os do Marq ués tenta
ron 011t m volta f acerse c o11 eta 
porque viran qu e: era 1Tego cio e 
q11Nia11 q11 e /les abonamn as mi
llortis. Viiícrorr os plei tos e o 

. peche. Despoixas abriria, uns 
cantos anos, para p ecbar defini
tivamente no 1875. 

.Pero o complexo mantense 
hastr¡:i que chega a n1an dun be
bedor empedernido, dun xoga
dor empedernido ... éi xente di 
'que xogou á sua filia, non ten
do x,a que xogar-, e perdeuna. 
Con ta l mala sorte para a rapa
za que quena gaño u non a qui
xo. O seu nome era Cienfuegos, 
estaba por Madr id e cando viña 
a Ga l icia faciao para vender 
causas e sacar rendas: Un bon 
diavOlxéronlle ao Cienfuegos 
que (a v ir un catalán facer unha 
_fábrica de refractario e que 11-e 

. pod ia mercar . o que ti vera eh 
chamota, en escombro. Dixo: 
ésta é a miña. Fíxo ll e u11has fo
tografi.as, que son as clerradei
ras que . quedaFJ, su/Jiuse ao 
monte e voou todo con dinami
ta . Resultou que o c~±alán nen 
/le mercou a chamota porque 

1 .- --J ., 

r:: ur1ha .parroquia larga que debala no mar, no mar Lug11és, con nreio 
cento de casas ábertas , onde,' dou~ séculós atras, pólo 1 iiz, don ,Antóniu 
ffoinnmd o 1 bañez, vid o das terras fró11tei1~i;:,as de A stúrias, tivo folgos e. 
cnhPw para sdérgu'er a primeira fimdición de ferro colado en proceso con-:: 
ti'mto; a p1,i111eira empresa de altos jo'>'nos que ha facer 11iate1·iais de gue
rra ao pouco ternpo, e que ha quedar baixo foro militar a pcirtir .do 1798. 
Anos inais tm'de, a primeiros do século XIX, aproveitañdo a crise de im
portacíóns de louza inglesa, 1 bañez monta a fáb11ica de Louza e introduce 
o decorado mecánico na prndución de pezas. J bañez, un ilustrado de bon 
tra~amento que morrerá a nrn11. do inglés baixo un Linchamento popular 

- 1110 1809 porque nrnito int_eresa aos poderes estran,xeiros e 111oi pouco 
preocupa a Admi11iStracion; "a incipiente industrializáción de &aHcia an
daba a ser combatida por intereses alle9s que ali_ados aos seus coincidentes 
dentro do paú; conseguiron, por exe111pJo, fundir as fábricas de mantela-
rias da c aruña .. -" - ·. . . . . 

H oxe o 1;elevo do inglés coLlérono os alemans, e f oi· un ha das suas 
· multinacionais, a Rosentbal, de ganch ete coa Banc.a españoLa'-o Urquijo~ 

e dun ilustre, demóc_1'ata e i11termeditfrio, don Manuel Iglesia.s Corral sena- . · 
dor hoxe pola UCD, ante -pola CDG .. . quen todo farian e fixeron para ti
rar o qup volta ser un co111plexo industrial tránsformador das 11iatjria.s pri- 
m rrs p róprias, con man de obra da bisbnrra e unba parte da nasa bistória 
1in11 . ó industrial máis tam én wltural. 

Compre, porén, penáramos desde o pri11ci'cipio. 

MARGARITA LEDO 

Fotos: XURXO ~ERNANDEZ 

ARGAD LOS, 
·MEMORIA l.ISA 

do ~oso albor ind1;1strial 

rn st · 1rou t odo: pedra , refracta
rio ... e o que fa ra ad iont ado da 
inc..1us ri li ; ación axei ta da e ªº 
serv ir io e resµetando o pai's ser
via agora para facér unha carre
teira cos seus osos. 

T eño ouv ido que chegou a 
hab r , entre os que había nafra
ya facendo carbón , car reteiros 
P todo eso , uns 2.000. V ii'íeran 
t ei _ 

T ei/v ouvi_d p qac ch ego11 a 
ha her, entre us q11e babia nafra
ga face ndo carbón, carrete1ros 
e to do eso, zms 2.000. Vi17eran 
111 nitos de fo ra. Bascas, cata· 
/t.111-;, de A sturias; t raian p errn-
11 1d cspecia/i-:,ado . doutros cen
tros de j iwdiciú n, ta 111 én purtu
glf eses que eran ceram istas nos 
arred ores, coma pingas, ·chegou 
,1 baber l . 000 casas e se p ara 
cocer unba fo rnada de ladrillo 
- porque despois a usaron 011 -
t ros certos anos- babia que tllr
narse 111 e tendo leíia e dia e noi
tc hastra valeirar vintecatro ou 
trinta carros, pense o que era 
daquela t odo a carretarse con 
parellas de bois, a lo·uza a sair 
para San Cirpián dende a crzsa 
do Peso trr111én con 'paretlas de 

. bois. Pense o que em aquelo; .. 

UN REGALO DOS ALEMANS 

Pero restaba o futuro, as 
rn t ~nas primas ef)creqµen, das 

no chaff, o caolín de Bu re /a, os 
feldespatos ... Nos anos d ncuen
ta o Estaao español~ pán O: cao
li n nes mans da Rosent hal. 

Pouco consolaba que o 
D iaz Pardo, daquela · dende o 
Castro , hoxe director de Sarga
delos, estarr icara un/las e den
tes para que non se entregara o 
caolín. Semellaba que non habia · 
nada que face'r, porque mesmo 
no si°ndicato vertica·I estaba a 
representación al emana e ~I i 
vencli~e a diosbend ito. Conse
gu ira , eso si, reunir a todos os 
industriais e presionar para que 
a multinacional segu ira a sumi
nistrar/les caolin (na sua inten
ción estaba usalo en exc lusiva) 
' despo is_ o Isaac e a Mi mi na 

marcharon para Améri ca e mon
t aron alá outra fábri ca que ain
da funciona. Entre o ir- e o vir, 
acontecera·que a R·osenthal, an
quea entrega do caoli n fi xéran
lla coa cond ición de recuperar 
Sa rgaclel os, quedouse coas mi
ti as e el i x o e d i xro q u e· a 1 ( no h se 
pod ia facer cerámica ; que non 
ia t r éx ito . Foi Lfn tremendo 
fraud~ Un fraude que permitirá 
que o Lab.oratorio de Formas, 

. néjcido na emigrac ión entre ar
tistas - ún de les, Luis Séoane
e industriais, firme no 1965 un 
convéni o coas ·c erámicas do 
Castro para restaurar: Sargade-
1 s, que en fase ex peri mental 
f ci as rimeiras pezasno 1968 . .-. ' 

E · cando alemáns e espa
ñois vi2or¡i que iba para adiante, 
empeza unha operaéión tremen
da p¡'Ír apoderarse de Sargade
los. rirn eiro foi· a compra duns 
p.ec¡uenos _ sócios que había na , 
fábri ca ·para· empezar a actt.:Jar 
ao seu través, despois chegaria
se a quere·r · comprometer ao 
mesmo director no asunto de 

. Carrero Blanco, sen se esql)en
cer de argall·ar duás sociedades 
añónimas para falsificación de 
wusas, sociedades que foron 
procesadas e r-ªproduciran en 
plástico as primeiras figas e mes
mo té n~an.do introdu ir ¡;iezas 

coa firma Rosent hal, made en 
. Gem1any, imitando a cerámic-a 
ori x ir"lal. Porque coa Rosenthal 
hab ia un mini stro vencellado 
ao grupo bancário interesado 
na ó'peración, Oriol y Urquijo, 
e unha rede sinuosa de compin
ches. A operación seguia_ 

Don Manuel Iglesias 
itustre decano do Colex io de 
Abogados da Corui'ía, laiábase 
de que todo era -un ha corrup
ción e senón, a( esta~an o Rea
ce, os crimes, que certas causas 

n_on s-e poden investigar a fondo 
porque xa se sabe como acaba 
un ... . Pero o que se di é que un 
bon dia deuse sentado no banqui
llo a un dos abogados testa ferros, 
e cando se viu no banquillo 8 i
x o aquelo 'de que o que estaba 
por atrás de todo era o Iglesias 
Corral. .. 

E asi, o cuco non pu ido se
gu ir ·d istri bu indo os seus ovos 
nos nií'íos al leos. 

DEZ ANOS COAS PROPIAS 
- FORZAS 

O ·r raba llo está divi d ido en' 
catro gru pos. O primeiro fabrica 
platos ,' o segwndo cuneas, o ter
ceiro cafeteiras, sopeiras ... o coar
to pezas decorativas. As máqui
nas, patentadas dende o Castro 
nb 52, están estudadas á m€Qida 
da capacidade de unha persona. 
Non ha i labor en cadena; o tra
pallo lle corresponde a unha mes
m¡:_¡ err¡pregada e serve, ao· tempo, 
de aufocontrol . POr cada recun
cho aparecen letreiros d dibuxo-

, )as con recomendacións, unhas 
sarcásticas, 6utras estri ctas algun
has rimbombante "ao revés dun 
templo que contax ia respeto aos 
que entran n·a sua so lemnida le 
se neste · local houbera desorden 
e abandono ..... estariase a contax iar 
dende el a todos' '_ · 

Mais alá da cerámi ca comer-
cial veñen as duzias de sal ií'ías 

' onde se investigan procecl imentos 
· para recuperación de rn at ·rías 
p ri 1 1 s, onde se fan a11 1 i ( el 

\ 
pastas e de elemen t os para crear 
riovas i nciustr ias, onde se ve ma
terial t ecn o lóx ico - cabecillas, 
tubos de combustión, hidroc.i
clóns que antes se impmtaban~ 
ou mesmo unha planta pi loto pa!_, 
ra lle separar ás pegmatitas de 
Viveiro o f erro, as micas, a tur
malina .~. para que poi da sustituir 
aos f eldespatos. 

Por f in unha investigación 
sobre a posibilidade de que os 
caolins galegas poidan sera utili
zados na industr ia do papel ou 
un pequeno forno para que o se
ñor T eixeiro, de Vigo, e un alum
no, vaian trballando de cara á fa-, 
br icación qe cristal. 1 

140 trabal /adores ~- un ha 
propie.dade múltiple na que par
ticipa O Castro, unha sociedade 
integrada polos cinco que gober
nan d·iv'ersos aspectos como man
ten i mento -Enrique Varela tiña 
un taller p¡:¡rticular e veü facer o 
primeiro tendido para unha born
ba e xa quedou- Ol,J coordina-, 
ción -António Rol le, que era 
"o c,ura de por acó" hastra hai 
dous anos-, .e o acorclo de i ncor
porar aos trabal !adores .. . 

E nas diferentes opintóns 
rnáis inmediatas unha constante:
atallou o paro femenino na zo-
11 <1. An t es non; antes, a señora 
Rosari o , que xa mo rreu hai ben 
ar:os, co ntáral le ao señor X osé 
L óp 11 o rno iban c<:l lc tar palas 
" ites as mu l lercs para xunto 
d.u'' foDO neiros, as rn u llPr ,s dal 
1 ·1 il .~ sas que clesaparr:ri• r n_ 

;:-1' 
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POESIA GALEGA DE HOXE: 

FEIXE DE 'ESPELLOS 
. - ... · . ' 

t/ , ... 

Se nbs· achegá-mos li xeirame nt~ á póesf~-~al~;~. de tmxe·, ·_ 
podemos sacar un ha restra de cdnclus ións qcie poden esclare- -

1

cernos un pouéo os presupostos que empuxan a escreber_ aos 
nasos µ0etas. · 
J Postos asi podemos dicer que hai: 
- Unha poesia feita coa lembranza dun rural idealizado . Cun
ha conciéncia poi itica ao mesmo tempo. E un universo poé
tico enta lado na idea de facer unha Gal i'cia Ceibe. O poeta 
j un ha persoa onde aboia a espontaneídade 1 irica enxebre á 
beira do resentimento consentido abertamente, eri tanto 
-que é entendido como 'O froito dunha n(dia valorac ión dos 
asoballos .. 
- Unha poesia feíta coa queixa producida polo noxo. Un 
noxo que se quere facer abrbllar nun existencialismo abs
tracto. Cunha idea do home "universa l" aplicada ao home 

- galega. O poeta deixa a Gallcia como un posibe l parad iso 
arcádico para ap.rove itar nos cinco minutos antes de morrer 
gamitando de impoténcia. 
- Outra poesia feita tendo en mente un enteiro servl'.cio á 
Patria Galega. O fondo l íri co ga lega faise máis arrepiante e 
anguriante desde esta conciéñcia ideolóx ica . Todas as qui
xas teñ'en un'ha orixe, un acto e un ha consecuéncia. O poe- . 
ta é o militante; comprometido que soupo facer dese com
prnmiso fonte de creatividade. Ademáis a reflexión metódi-

- ca permitelle ver as realidades cun aire de g.randiosidade con-
tundente e co nvincente. • 
- Outra poesia urbana con métodos mo.i á moda . Con ero
tismo e broslado·s proletários. O Poeta é u.n vou e non vou 
que está entre as r:a (ces popu !ares e o espernexar das novi
si mas maneiras. Define a un bo bocado de homes galegos de 
hoxe que nen están enchoupados co vivir da .aldea, nen se 
afundiron ainda de todo na cultura da cidade-monstro . 
- Unha poesía feita de maneíra aséptica, nua. Sentimentalis
mo traducido ªº galego ainda que pensado en " cast rapo". 
Hercio fosilizado da poesía ruralista e folklórica da xenera
ción do 25 e dos clásicos poetas precursores. O poeta é un
ha causa feb le, como batuñeira, que ten a Gal ícia na faltri-
queira para botar man deis;¡ para certas cau sa~ mou melosi
ñas. 
!..__ Outra poesía intelectua lizada 'e ence rellada. Os temas son 
os ' 1 de sempre'', pero con xogos, métricos, ritm icos, tipográ
ficos, etc. O poeta pode ou ben estar interesado na real ida
de galega, ou ben ter a Gal (cia como unha cousa enciclopé
dica para amañar as suas andrómenas. , 
- Unha poesia que quere ser galega, feita co1t1 pingas de per
sonalismo refinado, empregando unha linguaxe barroca. Hai 
in fluxos da poesía universal, da xeración do 27 española, .po
ño por caso. O poeta é o inte lectual que case sempre fai poe
mas á marxe de pátrias e de politicas. Eso polo menos é o 
que a el lle gostaria. Coñece a fondo e mesmo científicamente 
a filolox ia ga lega, da mesma mane ira que coñece out ras. Es
crebe en galega, como moi bert1 poderia escreber noutra l·ín 
gua calqueira. 
=- Unha · poesía fe ita por xente que non coñece a fondo nen 
f _galega nen o castelán. Poesia anecdótica , de circuñstán
~ias, con moito popu lismo barato .. Leva moita mensaxe, non · 

· I 

implícita, senón exp.licita. O poeta é o labrego, ou o estudan
te de. instituto, ou o sentimental espontáneo, ou o don0 
dunha taberna .. . 
- Un ha poesia para matar 'o tempo. Dando a ver un ha Ga l í
cia apousada, con total auséncia de problemas e conflitos. 
O poeta é o home encer.rado nos seus aU'toconvencemen
tos. Mide a rea l idade galega co metro dá sua posición parti
cu lar. 
- Unha .poesi'a .paisaxistica segulndo aos poetas folklóri 
·cos. O poeta ten a Gal leía como unha postal desas que se 
fan para os viaxantes do turismo. 
- Unha poesia paisaxistica entendendo a paisaxe como ele-· 
mento que forma boa parte da personalidade galega. O poe
ta é o home cu lto e illado que trnballa todos os dias nun 
máis fondo achegamento á nosa real idade integral. 
- Unha poesia paisaxistica seguindo moitas tendéncias e fa
cendo inovac ións de todos os xeitos, na teima consciente de 
cha ntarse no significado espido da paisaxe que é entendida 
como algo un tanto esotérico que hai que alumear. O poeta 
é o home soedoso, un pouco marx inaod que está decote en
levado na sua contemplación estética, esquecéndose un chis-
co do elemento humano. . 
- Unha poesía da emigración feíta cos tópicos de sempre. 0-
poeta non sofreu nunca a emigración, e se a sofreu foi dunha 
maneira moi "cómoda" ... para el., • 
- Unha poesía da emigración feíta cos elementos todos que 
a emigración leva ao seu pé. O poeta é o home que recoñece 
e apanda coa carga que esta eiva conleva. 
- Unha poesia do desespero, de irritada queixa intimista, de 
ang(1ria espernexante. Poesia feíta á man tenta cunha clara 
intención que a abeira ao masoquismo. O poeta é a mostra 
do home galega descentrado e desfeito an imicamente polas 
contradicións seculares dunha sociedade negada e aldraxada 
case como unha cousa maldita. _ 
, Ünha poesía de imitación. Feíta ás veces case traducindo 
ao pé da letra a Rilke, a Neruda, a Miguel Hernández, a Ma
chado, etc. Ou recompoñendo poemas de Cabanillas, Pon
dal, Rosalia, Novoneira, Celso Emilio, Curros. O poeta é o 
clásico imita.dar que todas as literaturas de todos os paises 
teñen e- tiveron. 
- Un~a poesía para emborrallar: papel somentes. O poeta é 
o amigo do editor, ou o amigo do amigo do editor. 

Toda esquematización é sempre un pouco maniña e po
lo tanto moi incompleta. Porque calqueira dos poetas de ho
xe pode moi ben abarcar dous ou tres apartados. Ademáis 
pode haber outras moitas clasificacións. E haberá tamén 
poetas que ó mellor non se poden meter en nengunha das · 
devanditas. · 

O que tentabamos lixeiramente, foi -a forza de xeral1 -
?ar qu1za1s máis da conta- amasar unha madiña de espullos 
onde cada. uen pode, se é que lle dá a gana, recoñecerse 
Porque que haí encerel lo, sábeo calciueira- O bon seria que 
cada un soupera do seu fio e má1s cios f1os dos outros para 
así ir albiscando o verdadeiro carpo do novelo. 

TABOADA ·, 

O periódico galego . semanal A NOSA TER RA, néste 
1 • . . 

EN VIGO 

segundo ano d'-:1 sua andama, o.rganiza esta MOSTRA DE 
PINTURA E ESCULTURA GALEGA CONTEMPORAÑEA, 
co gallo de lle ·oferecer ao Pobo Galega, sempre creador e 
receptor de formas, esta faciana máis da comunicación, que é -
a Arte. 

Ao noso chamamento 'responderon todo.;; aqueles 
artistas, bos ,é X·enerosos, conscientes da importancia que 
supón a promoción de carquer foito cultural que se, fai na 
nación galega, na reafinmaciún da sua identidade. 

Velaí, pois, os artistas e máis a Arte que se fai agora en 
Gali~ia. · 

Compre saber recibifos, apreciar as suas criacións e 
agradecer, connosco, a sua colaboración en prol de A NOSA 
TERRA, da nasa cultura e da nasa arte . . 

DO 28 DE 
' NOVEMBRO AO 
15 DE NADAL 
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OS P~OBLEMAS DA lJCD 
·Maialde 

A interpretación do artigo 
47-2 do actual estatuto do País 
Vasco, xunto aos supostos pactos 
UCD, PNV, sóbor dos pasqs con
cretos da autonomía en Nafarroa 
foron a causa do abandono da 
UCD por parte do senador Mon
ge e do seu posto no Congreso 
por parte de Pedro Pegenaute. Pa
ra estes parlamentários, así como 
para José Aizpun, ex disidente 
de UCD e diputado por UPN 
("Unión del Pueblo Navarro"),· o 
importante é a via do "millora
mento do fuero" e non os pro
xectos do estatuto vasco. 

O sust1ti1to de Pegenaute ne , 
Co ngreso, Alfonso Pañón, segt11 1-
do tonen te de alcalde rlo Conc1·
llo ele Pamplona, clespois ele co11 -
sidcra1 corno 111acl1111 slbel a µostt 1 
ra cJo seu conrµafí¡_;iro ele UCO ,
acusou a este ele certo protagc -
n isrno ao mesmo temµo que a f ir
rnaba c.¡ue o comité de disc;.q J li~a 
ten agora a palabra sobre as r 1-
zóns de Pedro Pegenaute e Mo11-
ge. E Ool Burgo, µersoa torte ele 
UCD en Nafarroa quen queda á 
rnarxe desta polémica. Neste nr
de aparee ron as c.i 'cl.1rar11)11<; r lo 
social 1sta A rbel oa , µres1c..le1 te 

do Parlamento Fora l Nafam ·., 
af 1rmando qué no n sabe que vc11 
votll r no Congreso á hora de d "' 
l'.)atirse o estatuto de G uemi ca, o 
ca l se cori·esponderia coa .i1rmxE, 
ü e navélrrisrr10 fren te a vasqt 1i s
ino ciada pala UCD ~l e Nafarroa. 

Pola amnistía 

A un mes do se.cu estro do di
putado de UCD Javi er Rupérez 
non se sabe do resul tado das su
postas negociJc ió ns do Goberno 
e os políti co-mi l itares. Até agora 
só . c i neo presos vascos aci 1saclos 
ele portenc'r a ETA ( 11i li 1 . 1 1~ ) 

i1bancJonaro n a cadea 1•11 apl 1CJ-· 
·i'rn ele medidas estrilt1111e11tu le

tJé is, un deles bai ~ o f 1d11 1<.1 e os 
011 tros catro se11 neg(111 cargo_. 

Poi· outra banda, as rna1 1i·es 
tr1 ións en favor da arnn istic, di 1as 
r~n Vitúr1a e Donosti ó pasc1cJo 
domingo convocadas po la Gi ·sto-
1 el pro-amnist1a e por Herci B.ita
s11na, respect ivamente. 011 tras 
cluas, en Donost i e L ei1a convo
Ldrias µor Euskádiko E;k é r ~ ·1 a 
semana pasada. 

E= n Bilbao o Co'ncellQ, 1 or 
acu r1 lo entre Herri Batasuna PNV 
E: EE, pideu a ·am.nistra, rncl

1

il an-

PAISES CAT ALANS 

AS ELECCIONS 

do que se deb ri 2i- <'Üncecler ;ir 1 
antes clo naclal. A islo sP ( 1 • .d 

ca1 npaña organi ¿a da palas X· s· 
ras pro-arn nisti a µecli nclo o r t u i--· 
no dos prnsos para estas· festa . 
' .E en B i 1 bao precísarne'ntc· on
de 0s istirnos ao que pode ser· ·G 

ini c i9 da campaña eleitoía l ~-do 
PN\Í para o Par lamento vasco. 
A lo.ita para ~ l a bo ra r unli'a cri ndi
d¿¡tu 1:i-.1 ¡..irnyros i. ta e incluso so

cial " en1oc1 éJta ~ 11¿¡ 1 íñ'i d.e Arza-. 
l lus . .... · Gara 1koetx 'a- goLa dE· 
.ou t t .J . 1 ipo - <:.J fJC:ric-tCld IJ t.Jr r r.1 J

Zél ,· MélLa o a á mái·s cunservaclora 
do PNV ......! enfrentou xa pulJli éa
ment~ a estás· cluas co rrentes. Así{ 
os ni il 1tant~s do PN V au tocl &i no
n 1 inacJos sal~in i s tas , ¡Jert ncentes 
ao sector m áis 11Jte~fri sta de dita 
par.1 1do , encerraí'o nse na -secle d~
se PEirticlo en 8 ílbao Aus pecha-

. dos, . qu.e. declaro ron " aceptar pe
ro non cu rnpr1r'' as directri ces 
clo orgao supremo do PNV, é n·e
cesá r io clarífi car ás 1'esolucións 
adoptadas p·ola dirección (le. car8 
ás próx-iinas eleic ións .a carregos . 
cl1rectivos, as í corno unha certa 
neutral idade por par te da cfüec
ció n nas próx1rnas ele ició 11s ao 
B izkai , ó rgao rc 1to r do partido 
en B i kíl ié1 e f wfo cla · co rr nte 
1.1á1s 111t grrs'ta. 

AO PARLAMEMT DE CATALUN~A 
As el 'CC. iúns ao ParlJ1rnrntu 

ele CatalunyCJ nós inscrlbi111olas 
na loitél escontra cla 1 iña autnno
m1 sta burguesa, que se tén a111os. 
do sen sa1da n1ngunha para o no
s pobo, e enrnarcárno las no 10 1 ta 
µo lo avan ce da 1 iña i1 dependen
t1sta l igada aos intereses po¡:.>ula-
res. 

Os " 1 ndeµend eotistes deis 
Paisos Catalans", inda que somos 
moi conscientes das l irn itacións 
dunha auto nomía su cursali sta e. 
dun Parl ament sen poder nen ca
pacidade para 1 les dare resposta 
ás aspiracións do pobo cata lán, 
co nsi dernmos que a intervención 
no turreo electoral pode axudar 
á crari f icac ión poi itica, aforalan " 
do ao independentismo enfrente; 

. do autonomismo . 
Xa q ue l·ogo, os. 1.P.C. v¡:in 

defender unha candidatura única 
craramente independentista, que 
pase po los tres eixos irrenuncia
bles seguintes : 

-Enfrentamento erara cos 
,sucursal istas. 

- D ef ensa dos .aspectos pri n
cipa is do Programa Nac ionál -Po
pu lar de autcigoberno no que fa i 
refe rencia ao camiño de cara á 
reunificaéiÓn naciona l dos Paises 
Cata láns, ~ poi it ica enconúa do 
pacto soc ial e o · paro, e a todas 
as re ivind icac ió ns que hoxe está n 
prantexadas: po i it ica enerxéti ca, 
agraria, a· inmigración; a .planifi- . 
cación territor ia l, ofi c ial idade da 
lingua nacional, pol ítica sanit_aria, 
etc. 
· -f,óte.nciac i6n da loi ta de 
solidar'idade cos patriotas cata
!áns, que, en tanto que sectores 

. r;pá is combafívci.s rlo noso_ pobo, 

'stá1 inc..la huxe 11a caclea o 110 . 
esil ·io. 

E por. esto que denu nciarnos 
como non 'independent ista, po lo 
feito de no n cornp.rir hastra ·de 
agora estas condi cións, á ca ncl icla
tura gresentada por Carbone! 1 e 
outros. Unha ca ndidatura que se 
presenta a decir que nori está 
contra ninguén, que os seus inte
grantes. non se qu ixero n definir 
cra ramente no rnomeflto do refe
réncl 11m do Est atuto, que en laza 
cunha tradic ión ' 111dependent1sta 
dubidosa, que · non quer romper 
c laramente co autonomismo eco 
sucursal isrno, non · pode se apre
sent<Jr. coma unha candidatura 
que rep resente ao independent is
mo consecuente . 

Unha candidatura urnca coas 

ca racter ísticas que os 1.P .C. de
fen den , t én de reco ll er rec isa
rnente os esforzos.de. todos os q L:A 

qu eren enfrentar a un Estado que 
nos tén convertidos nun pobo 
ocupado, asoballado e esplotado. 

. Pra remate, consi deramos 
qu e a vontade de enfrentamento 
e a coere nc ia poi itica que recra
rna o naso pobo vai pasar por ri
ba de todo por outros ei xes de 
t raballo e de movili zación e por 
o t1tr.as formas de acción, rriáis que 
pu las mi nguad3s actuacións pa rla
rnentc:iri as que o Estatuto sucursa
l 1sta poi da perrn itir. O indepen
dentismo non se pode perder en 
estér il es trunfaljsmos parlamen
tarios, cando a poi itica· 'J;eal dos 
no sos. opresor s xa t(~ n ·o seu si
tio tora destes oq:¡an1 sm os 

ESTADO 

O 1 'EST ATUTO . DEL 
, . 

TRABAJADOR": 
,NON FOI POSIBLE . . ' 

'!.. 

O PACTO 

. X osé L. Labandeira 

Os dias prime iros desta sema
na, que precederon ao comenzo 
do_ debate no P'leno do Congreso 

-~ó "Estatuto del Trabajador" , 
presenciaron os intentos du n 
PC~, posto entre a espada de se 
atopar soio nuns debates que ~ a 
tiña perdidos de antemán, e a pa
rede de no'n ter plantexada unha 
loita decidida de verdade no te~ 
rreo sindical a contra do Estatu
to devandito. 

Asi foi corno, nun derr;:icl 8i
ro esforzo -para · subire ao carro 
dos acol'dos, o PC E ce lebrou 1 LI lS 

pasado unha chea de x untc111 7¿¡s 
c . PSOE, o 1ilE:.3mo a n ive l ele C" , _ 

·c1 't ários Xerais · como das Co m í 
si óns T écn icas de entramb s p 1-

t ic:los. D est as x untanza,s en ' 11 ie 
as posturas dos euroco mu nist as 
se p lantexaron dun xe ito rnóito 
rnenos rad ical que nos debates 
da Co misió n de Traballo do Con
greso, discutironse tanto os pon
tos nos que o' PCE d isentia el so io 
da redacc ión de proxecto , como 
aqueles que a disenc i.ón era co-
11 11'111 aos dous grupos; o acoído 
consegu iuse mesrno onde afecta
ba ao ac_ordo-marco pre-ex isten
te . ntre UGT e CEOE . Pero os 
cás~que unha dúcia ele acordos a 

· que chegaro n eurncomunistas e 
soc iali stas no n os aceptou a UCE>, 
que vira convidado representán
doa a unha x untan:za p révia ao 
Min istrn de T rabalio , Ra fae l Cal · 
vo. E asi foi corno o debate· p le
nario· comenzou coa presentación 
dunha en menda á total idade do 
0rti culado de parte do PCE , con 
al¡,ju nha conces ió n a t al ou cal ar
ti go ·concreto do PSOE, e cu nha 
UCD disposta a non pactare o c¡ue 
nun considera pat..tábe l , "porllue 
este Estatuto· é obra du CEOE , e 

o P.<:11 ido do Gobcrno el · f "1de 
os 1nt1 r .:ses cJa pai ro nél l· 1 , , ' :-

-lé-1' ', si:-•rtundo esp l icou Sa1 tiauu 
Cerr illo na defensa· cla e.111ne11cl f1 cÍ 
Lot< lici a le que apresent8ba seu 
grupo · 

ENFRENTAMENTOSPOLO 
PODER DENTRO Do' PSOE 

O fin ele se1rnrn a µasad o , o~
le l.:i1 arnn o.s seus Congresos 1 es
pec t ivos as feclc1:acións nunv'· ri ca ~ 
men e rnái.s irnpmtañtes clo 
PSO E , as de Mad1"id e And alt1da, 
e en entrambos procluc irons , ·en
fr" .ntarnentos e lo itas en Lr•_ os 
sect o res enfrenta<I OS; que xa ve
~ en < iimosar (le h:i i t m¡ o no seo 
da "J lt ernati va .de. poder". 

No ConqJ eso e.los social 1stas 
m aclril eílos , 01 11 que a oposic ió n 
ao S retél ri o Xe ra l sainte, Alonso 
PL-1.r i, fn i Lérn atafegante que ob
t i1. 1 s· i .. i 1· 1otos en contra, dun 
t o tul de i o rni l ca trocentos, 
pr ; cJu r i se unha descomposi ción 

· tal que chegou ~ se facer proble· 
máti :a a intervención de Felipe 
Go nzá lez na -sesión de clausura, 
que se a longou, por rnor das ne
gociacións entre as tres áas en que 
se esgazot:J o Congres,ci , de ica ben 
entrada a no it e de luns, e da que 
sa iu Secretár(o Xera l Joaqu'in Le
gu ina, c.iue está considerado.como 
representante ,da 1 iña "modera-
d " a . 

No caso da Federación ·An 
da lu za , o enfrentamento produ 
ciuse entre o Secretár io Xe ral, es
co lJ ido outravo lta, R odriguez de 
la Borbol !a , que representa á 1 iña 
oficial, e o Presidente da Junta 
de Andalucia, Rafael Escudero, 
que encabezaba un ha 1 ista que re
presenta a unha ce rta t endenc ia 
"nac io nal is ta ", arnplarnen , de-

, rrotada 
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O DISCURSO ··DE BREJNEV 

J. J. NAVARRO/ 

LLATZER MOIX 

A fim do pasado mes de 
novembro, e nun discurso se 
devanceiros, o presidente soviéti
co Leonidas Brejnev atacou 
duramente a varios ·dos seus 

. ..¡ 

ministros económicos :no decur
so ·duRHa reunión do CC do 
PCUS. Os motivos que provoca
ron as graves críticas de · Brejnev 
a diversos responsabeis soviéticos 
responden, en primeiro lugar, ao 
balance que se prevé, tanto no 
eido agrícola como no industrial, 
par.a ·o ano que remata. 
Nembargailtes, certos observatto
res occidentais, ven na alocución 
"a loita entre as diferentes partes 
da élite do Kremlin para facerse 
coa presidencia da Unión Sovié
tica, cando o seu actual titular 
desapareza". 

1979 vai · se r, nefeuto, o pior 
ano para a economía soviética 
dende o remate. da Segunda 
Gu~rra Mundial. Según sinalaha 
Brejnev no seu informe, as cotas , 
de producción industrial previs
tas para iste ano rion se atinxiron 
nen no aspecto cualitativo rieri 
cuant.itativo. No sector agrícola, 
as · causas non foron moito 
millar. A colleita de c~reais na 
Unión Soviética fo i unha das 
máis fleves . d t1 século. E o 
problema ai ·:dJ ñon remata 
aqui'. O esmcr<}CF 1 1ento indus
trial e agrícol va i ter as suas 
consecuencias ir. i ediatas. O · 
poder adquisitivo dos ·cidadáns 
soviéticos disminuirá no 1980 e 
a inflación medrará, ainda que 
dentro das moderadas ma·rxes en 
que adoita se mover. · 

Co seu discurso e as suas 
interpelacións, Brejnev tén. con
segú ido poñer en aviso á 
pohoación da U RSS tocan•e á 
sua mesma na calidade ·de vida 
no a·no vindeiro, ao tempo que 
tén negado calisquer responsab·i-
1 id ad e personal no_ asunto. 

A consecuencia prihcipal ·do 

· discurso d.e Brejnev . fica craro 
dabondo: ao tefopo qü'e" ' a' sua 
posición P influencias no seo do 
Comité Centrál teñen quedado 
reforzadas, as do seu princip..:! 
opoñente ideolóxico, Andrei 
Kirilenko (apoiad9 polo sect or 
industrial e representante da liña 
dura anti -conversas SAL T), tén 
arrecuado un tanto. 

Esta ventaxa tén sido aprovei
táda por Brejnev. Hai máis 
dunha semana, o Presidente 
inclula no Buró Político do 
Comité Central a un dos seus 

"homes de confianza, N ikolai 
Tikonov. Non lle chegando 
falase de que Brejnev está agora 
a tentar turar n¡:¡ posición do 
"premier" Kosygin (que non 
aparece públicamente hai dous 
meses,- debido, polo que parece, 
a un ataque cardiaco), para 
poñer no seu canto a un home 

- 'de fidelidade sen creba., De 
acadar este obxetivo, o presiden- · 
te so'liét!co· colocariase nunha 
situación inmellorabel de cara a 
perpetúar a estratéxia poi 1'tica 
qu.e tén observadet ao longo dos 
seus anos ao frente do K1 emlin, 
mesmo ~despois da sua de sapari-
c ión flsica, ªºdesbancar os dous 
sectores que non aproban de 
todo os seus métodos: a "I iña 

. dura" de Kirilenko, e a "liña 
liberal" de Yuri Andropov, 
actual direétor da KGB. 

De todos xeitos, i'nda é mói 
ax iña ,... pra lle dar ve,ntaxa a 
calqueira dos· tres (Brejnev - con 
Konstantin . Chernenko como 
candidato pra sucedelo no 
cargo-, Ki.rilenko e Andropov) . 
Brejnev . - e, polo tanto, tamén 
Chernenko-, teñen gañada a 
primeira· batalla, pero as espadas 

. seguen ne a !to . ' 

CORRUPCION NA .. POLICIA 
CARLO,S DURAN 

LONDRES 

En maio. do ano p asado u.nha 
banda de lad róns d ,isfa rzados dé 
tipógrafos roubou a nóm in a de 
&200.000 do xorna l' lond 1iliTl ense 
Dai ly Mi rror e matou a ti ros o 
gua rda que a escoltaba, A ni1:0 111 io 
("Tony" } Castro, de 38 anos. 
Ant o nio e a. su a miu ll e r Carmen 
levaban e n 1l'ngi1l aterrn 13 anos. 
Despo is da m or te do seu h o m e, 
Car men volto u p ara a Coruña . 

Aos poucos d ias do asa lto a 
pol íc.ia de to ra . de . Londres 
comezou a especular que ta lvez 
es't il1ese implicado no roubo .un 
"detective" da p olicia .de ·Lon
dres, e mesmo poidera ser que ·el 
o concebira e o planeara cos seus 
contactos no mundo da delin
·cuéncia. (A palabra inglesa 
"detective" quer d icer, ademáis 
de detective por canta propria , 
axente de policía que ten 
asignada a i_nvestigación dun 
caso). 

Este caso, e outro$ ocurridos 

en circunstáncias suspeitosas 
semel lantes, ocasionaron a mon· 
ta xe da "Operación Country 
man" ("Campesiño", por estar 
dirixida por policías de tora de 
Londres) para investigar as 

· repetidas alegacións de corrup
cion na policía da capital. Leva 
investigado até agora 700,casos e 
xa ·mandou á cadea 100 

delincuentes:· nengun deles é 
po lic ía, pero compre sinalar que 

_desde que comez.ar' n as pesqu i- . 
sas sairon da Poli CÍd Ma t ropolit a
na 400 axentes . ' 

Os informes proceden dos 
delincuentes que "negocian" 
subornos coa policia para evital 
seren detidos (por exemplo, nun 
caso alegado, o suborno. era de 
& 100.000): Os poi icias de tora 
de Londres que realizan esta 
investigación trabá.llan '. liun am
b iente tenso coa policía da City, 
e toman a precaúción de non 
deixar nengun docu "'mto pola 
noite nas óficinas onde tr:'abal lan . 
DebidÓ á presión deste traballo 
dous ·policías xa deixaron a. 
inve.stigación. . 

Os investigadores ao princi'pio 
andaban desorientados no mun
do policial de Londres, pero a 
partir de ma-io · destC' ano xa 
entregaron informes sobre catro 
destes "detectives" ao · O i rector 
of Publ ic Prosecuiions (que -ten 
funcións de fiscal no país). Pero 
o DP.P ainda está seguindo as 
dil ixéncias do caso, e mentras 
tanto o equipo Countryman está 
impacientándose: 

Se · non se levan á sua 
':.:onclusión lóxica as invest'iga
. .;ións iniciadas, . vai. h.aber unha 
:>é ria protesta pública. En verbas 
cJ un axente de alta graduación: 
"A corrupción é a principal 
ameaza a estabi: idade da nosa 
po licía" . 

ANTR()POCENTRISMO .EUROPEO · 
REGINÓ DAPENA 

A non P.oucos politicos e periodistas esquerdistas 
éncheselles a. boca talando de libertade e democrácia, pero sen 
afondaren nos seus contidos básicos. Eses tales coidanse en 
posesións do · dereito dogmático pra concederen, segundo 
tempo e lugar, a patente ou licéncia democrática a tal ou cal 
forma da angueira política. Poida que por careceren dunha 
cosmovisión obxetiva, impórtalles máis a forma ca o fondo e 
parecen decir: Gua.temala, mala, guatepior, millor. En senda 
fideles . a este "principio", certos esquerdistas fan causas 
maquiavélicas e· inconcebíbeis que · resultan incomprensíbeis 
para a meirande pa~te dos cidadáns. Eso sí, falan de tácticas e 
estratéxias, invocando un progresi.smo burdo, faltó de 
per~p~ctiva histórica. E unha maneira moi singular de concebir 
a democrácia: a eurocrácia. 

Parecen querer ter persoas para as ca.usas e non causas 
pa ra as persoas. Pero os que sofrenas consecuéncias son a lgúns 
pequenos ou medianos prop ietários, moitos traballado re s 
(manuais ou intelectwais) e os marxinados en xeral: crise 
económica, inflacción e desemprego . Ou seña, que tales 
esquerd istas queren utilizar materia is reto ricos e sofisticados 
para a construcción de fermosos edificios nun solar pantanoso. 
Hai .que facer constar que ser neutro non quer decir indiferente 
ou retrasado mental: buscar a verdade, xusti'cia e paz. 

Ben, pois de forma parabólica e marxinando toda 
connotación ideolóx ica: Concédase a libertade máxima, 
practíquese a ma1s pura _democrácia e fáganse certas 
nacionalizacións planificadas e reformas agrárias; e daquela, 
escoitarans,e os berros de moitos defensores da libertade, 
decindo: Esa nori é democrácia, é totalitarismo. Todo seguido, 
largaranse ataques económicos -e outros- que requ ire o caso 
para a aniquilación da tiranla. Suprímanse as nacionalizacións 
e fáganse contrarreformas agrárias, recórtes e 1 ibertade e 
manipulese a democrácia; e daqu~la, os berros amainarán, e 
todo volve á normalidade: a democrácia está salvada. E certos 
defensores da libertade acusarán aos promotores -acertados 
ou non- das nacionalizacións e reformas agrárias de nemigos 
da libertade ou algo polo estilo. Pola contra, se se lles tan 
expropiacións aos pequenos ou meios propietários, certos 
defensores da libertade .non abren a bqca nen moven un dedo, 
porque se tan polo ben común e o progreso social. A 
eurocrácia parece ter un equívoco concepto da propiedade 
privada :- por riba prop iedade pril{ada ilimitada, e por baixo, 

'desprecio polos bens vitais das clases populares e dos menos 
favorecidos económ icame·nte. Por outra parte, os surócratas · 
esquerdistas non lle dan a debida atención democrática aos 
pontos seg u in tes: 1) -As bases militares estranxeiras e a suicida 
carreira armamentista. 2) A ameazante actitude da China verbo 
de Indochina, senda grave a aparente idea dos líderes pekineses 
de teimar en unha · coalición cuatripartita (USA, ~uropa 

Occidental, X apón e China) contra da U RSS" e os Estados 
socialistas europeos, o que podería provocar un holocausto 
termonuclear mundia'I. , 3) A creación nos USA das forzas de 
"acción rápida" para inte'rviren militarmente en calisquer parte 
do mundb, o que podería producir unha falsea inceridiária. 4) 
Os simulacr:os bélicos dos USA · no Caribe e base militar de 
Gu·antánamo en Cuba, feito que pode producir consecuéncias 
imprevisi'beis. 5) A tráx ica situación do Pobo Palestino. 6) A 
situación explosiva en Rhodesia, e máis Sudáfrica . 7) A 
crecente gravedade· da situación no Sahara, cun pobo sen 
territorios. 8) Todas as persoas.meio informadas saben que son 
os vm:tadeiros responsábeis da arrepiante traxedia da 
1 ndoch ina, ,que agora se lles trata de apbñe~ aos que menos· 
culpa teñen. 9) O Pacto de Varsóvia tén capacidade 'económica 
e tecno-científica dabondo como para facer todo o que poida 

- facer a OTAN, polo que o rearme resulta irracional. 1 O) O 
apoio expl (cito ou implícito da Europa Occidental á estratéx ia 
mundial ~os USA, mesmo nos diversos 'meios· de información 
masiva, sen outra xustificación que non seña a hipotética 
coincidéncia de . intereses imperialistas que resultan anti-demo
cráticos e contrários ao dev ir histórico-universal. 

Curioso xeito de entender~rva 1 ibertade e máis o progreso. 
Curioso xeito de entenderen o antropocentri~mo europeo, se 
se aplican firme e consecuentemente premisas a-ideolóxicas. 

' · 30 de Outono de 1979 
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Un home está n·o candieiro n.o 
fútbol. galegl" ·F rancisco G a reí a 
Fernández , coñecido polos afi
cionados ao "deporte~rei" como 
García, e por Paco polos amigos. 
Os meios de comunicación 
coincidiron nos últimos partidos 
en nomealo como "a figura do 
equipo", os aficionados faian da 
sua velocidade co coiro· nos pes e 
da m aneira en que realiza as 
xogadas máis imposíbeis. Este 
momento de bon xogo coincide 
coa recuperación c!o equipo 
deportivista polo que moitos 
non dudan e·n afirmar que 
García e o culpábel dir-acto desta 
situación. 

Nad o no 1952 no Ferrol, "até 
agora ainda é del Caudillo, 
esperemos que logo deixe de 
selo", dinos, leva dez anos 
xogando ao fútbol e cinco xa na 
Coruña. 

Garcla e unha persoa que ten 
com o profesión a de futbolis ta, 
hox e está no cúmio de popu l;, ri 
dade e todos son a dJrlle 
parabéns, hoxe a García directi
vos e aficionad os perdoarianlle 
calquer cousa até as declaracións 
m.áis explosivas; pero Paco sabe 
que as causas poden camb iar , 
que en calquer momento pode 
chegar un baixón de forma ou 
unha lesión, que pode pasar de 
ser "o motor do equipo" a ser 
un xogado~ discutido. Se esto se 
dese revivirían oda, acordarianse 
dos máis pequechos detalles e 
farianlle pagar todo, tamén 
algunhas causas que antes 11 
foran aplaudidas x a que era a 
figura, máis che •o.ido as horas 

· baixas todo, e to1. .· ,se voltarian 
na su a contra. 

¿Cómo pode pasar un xoga
dor de ser máis ou menos 
discutido a que o poñan no 
cúm io e até como panacea 
salvadora do equipo? ¿Que che 
pasaba antes que non rendías 
como agora? 

e 
.:,DIPGB!IS r. . ... . . . ... 

GARCIA,-O -MOTOR 
Non cold.o que fose tan 

discutido como dis nen me vexo, 
tampouco, tan encumiado, sem 
pre fun un xogador que estiven, 
máis ou menos a par do equipo . 
Cando · o equipo estivo mal 
Garci'a estaba mal, agora que o 
equ ipo anda ben, García xoga 
ben, estamos todos ben. 

Os xog·adores do Deportivo 
levamos moito tempo xuntos. 
Ante.s, non · sei que pasaba, o 
equipo no rend ia; agora que o 

-equipo parece que encontrou o 
seu camiño a García tamén lle 
saen as causas ben . Non é nada 
máis que iso. 

¿cal. é a tua meta, deportiva
mente falando? 

Pr imeiro, i:1ue o Deportivo saia 
de onde est~,,alá abaixo na taboa 
da cl asificación; segundo, penso 
que o equipo está prepa rado 
para aspirar a moito máis que 
iso,. non digo agora pero para a 
prox 1ma temporada podemos 
estar na primeira división, esa é a 
miña aspiración persoal, subir co 
Deportivo a primeira, xa que 
renovei por catro anos máis. 

Estase a talar moito, sóbor de 
todo polos que se valeron do 
deporte para facer a sua política, 
de que hai que separar deporte e 
política, de que non se poden 
misturar; afirman que son-cousas 
totalmente distintas. lTi, cómo 
ves a relación · entre estes dous 
termos? ¿Están tan separados 
como din, ou ben, son a mesma 
cousa? 

Eu nunca me pronunciei 
poi i'ticamente e non vou facelo 
agora. Desde pequeno ded iquei
me ao fútbol e o fútbol levoume 
a rnaior Pé!rte da miña vida, polo 
que penso q·ue non estou 
suficientemente prep_arado para 
dar unha opinión política, má is 
sabendo que te pode cond icio 
nar . A xente ten unha idea do 
meu pensar p0!~ti ~SJ, µode ser 

·equivocada ou non, ten direito a 19' 
pensar o qu r. ; • ueira. O deporte e .. ~.:.".·_=.=·,··:=-·= 
a política sf, están misturados =~ 
moitas decisións que se tom13~ ::::
no deporte son decisións pol lti-. 
.... as, sempre foi así e seguirá 
se nda. Tamén penso que non 
teñ en porque estar separadas. 

lAté que ponto pode un 
futbolista profesional ser unha 
persoa normal, entendamos nor
mal no sentido de que poda 
tomar unhas decis.ións sen estar 
fortamente mediatizf,ldo pola su,a 
profesión; poñamos por exemplo 
sair unh'a noite de xolda ou 
.expresar libremente . o que 
pensa? 

Si', penso que isto é un pouco 
como ti dis, nos non podemos 
leva r a mesma vida que levan as 
o u tras persoas, e esto é un 
grande erro. O deportista é unha 
persoa normal, un traballad-or 
como ·outro calquera. Estamós 
derix idos moi a antigua, que non 

. se pode sair, que non se pode 
talar... Hoxe os futbolistas xa 
estamos moito máis preparados 
sabemos o que debemos e o que 
non debemos facer e así o 
estamos facendo. As estruturas 
están caducas e isto témolo que 
cambiar os · próprios futbolistas, 
xa naceu unha asociación de 
profesionais, a AFE, e niso 
e·stamos loitando . 

¿Non eres; que os futbolis;tas 
profesionais tedes mentalidade 
burguesa, que sodes uns "capita
liitas", se cad ra éond icio nados 
porque nun pouco tempo que 
tedes para exercer a vosa 
profesión évos mester resolver o 
voso futuro, polo que lle dades 
demasiada importáncia aos car
tos, renunciando a moitas cousas 
até algunhas veces . a ser un 
r esmo? 

. G os tame mol'to que me fagas 
e ta pergunta xa tjue -teño unha 
resposta que vai chegar a todo o 

mundo: Eses xogadores de que ti 
falas e · certo que existen, pero 
s·on moi poucos no país, os 
outros .somos uns traballadores 
como calquera outro, con un 
sa lár io semellante . O único que 
ternos de diferéncia e a 
inseguridade no emprego que 
pode vi r dada até por caprichos e 
que o tempo para exercer a nosa 
profesión é moi curto, a pesar de 
esta.r gañando como un trabal la- · 
dor normal -en· dez anos· Hnase a 
no'sa earreira. Un paso moi 
positivo __ , vai ser a seguridade 
social que vai enti-ar en vi'gor en 
Xan eí ro. - -

¿cómo ves o Mundial 82, 
pensas que _pode. ser rentábel 
deportivamente e económica
mente falando tanto para Vigo 
como . para· Coruña, ou ben que 
pode ser. máis o costo social que 
vai traer consigo a sua organiza
~ión que a repercusión para o 
pobo? 

.E u ~n acontecimento que 
calq uera nación qui~era para si. 

_. , O mundial vaille facer moito ben 
sóbor d e todo ao Deport·ivo- e a o 
Ce lta. 

1 
¿Que diferéncia ves entre un 

futbolista español, un vasco, un 
catalán, comparado cos galegos? 

Entre futbolistas non . hai 
nengunha diferéncia. A diferén 
cia existe entre os países, o 
problema naso é un problema 
económico, alá hai uns equipos· 
grandes que· teñen cartas e para 
poder triunfar plenamente o 
xogador galega · ten que emigrar. 
No tocante a mentalidade social 
ou social-política, sí pode que os 

"x ogadores vascos a teñan moito 
má is alta O ' 1e nós, pero iso vai en 

todo o pobo moito máis 
concienciado e os xogadores non 
son menos, cl a1 -, vai en relación 
unha cousa coa outra . 

ALFONSO EYRE 



Se fixeram~s a experiéncia.de lle preguntar a m~is .dunha persona: \ 
¿Qree vostede nunha sexualidade infantil?" é máis ·que pr_obábel que as respostas _ 
foran domáis solprendente, poae que uns dixeran "que . pregunta mái s ridíg,llla", 

ou tratariase de certo típo de anormalidade para outros. 

o DESCON.OCEME.t~rro .·DA SEXUALIDADE 
• _. .'- ~. L • ' 

Fi-el 1d na sua obra " Tres ensá ios· sobre t e-a ria sex unl" 
(1905) (..' ¡t:fcr lndose á scx ual idade. in fa nt il , di o segui nt c: 
"Do con '~pc i ún populéJr cJo i11 st i11to sex ual forma partf• a 
c1'énr: 1a UfJ que fa lta durante a infa ncia, no n .aparccendo 
hastrcJ o pr riodo da pu be(tade. Co nst itue est a creéncia 1111 
erro de consecuéncias graves-, po is a ela se debe pr inc ipu l
mcnte o noso 'actua l descoñecemento das c ircu nst anc i<Js da 
vida sexual. Un penetrante estudo das man ifestac ión s se.xu 
Dis infe::¡ nt is r<!v¡; léJr ianos probábe lmente os rasgos f undarne n
tais rlo insti1 1to sexua l descu!Jr indo nos o seu cl esemo lo e a 
sua composición de elementos procedentes ciB cl ivrTsas fo n ~ 
tes". Cando Freucl fa laba nestes t r'• rrn inos, !tJ ióbase de cjue 
non soupcra cJ c n i 11g1'111 autor q ue recoíleccra cr<1rnmente a 
ex istr)11cia clun insti11to sex tléJI na nene7 a ecos tnJballos ex is
tentes sobar do descnrolo do neno faltase sempre o cap (t u-
lo rtdéltivo oo desenrolo sexua l. . 

Nu uno 1907, nunha cor.ta que FrcucJ l le escribe ao D r . 
FLJ()Sl cJ < 1.11 10: " X -1ra lrncntc pénsase que o ·impul so sex ual 

_se top. 1 111sente nos nen os, e que so me nte se .Prese nta por 
pr i11wi r 1 vc1.. na pubertad e, coa rnad u rc?'.a dos organ:os se
xl 1c1i :;. ¡- to e un tirnve E.~ rro de co nsecL1éncias tanto pc:ira a 
t eoria cumo 1 ara a pnk ti cu". 

f\ vida s x1lél l , po iS: corno ben cli W. Stek el " enceta o 
dia qu e o ser n<ico e rc111ata coa rnort c:; ". A idea, po lo tanto, 
e.la sexutil idm le i11fanti l. 6 él inda rccén e c;o nsid ' ro use, x usté1 -
111c-Jntr. , co rno un dos rnc i1·ancJes descobr i rne ntos da c iencia 
µsi (~o l óx icu. 

O instinto SOSlléJ I do neno no n é, como xeralmente se 
· ~ ensa , u nha posib il itlade q ue t 1 rá de quedar adorm ida has
t ra a pubcrtaclo . T ré'.rtase pol o co nt ra ri o , d unha su ces ió n ele 
crises, t,¡ ue se as dú superado, conduc irano coan do se faga 
ad ul t o a poder abordar os verdade iros prob lemas dél sex uél-
l idade. · 

Se fisc ramos ·a experiónc ia de ll e preguntar amáis dl111 -

hu persona: " ¿cree vostede nunha sex uali dade infant il ?" 
é r11a is que probá bel que as respost as fora n do rn ~1 i s so l 1~m ~ 11 -. 
cien te , pode .qu.e uns di xeran "que prequnta máis ri d (cu k ", 

A VOL TASCO "SI" 
A VOL TASCO "NON" ... · 

,IMf~ .. NTIEt . (1) · 
Cipriano: Luis ]i111e1iez G_µs.as. _,: 

_,, • ... • .... 4 • 

ou trat;:ir iéls de certo t ipo de anorrnal fdade para out ros. A 
pesares c!E. c11 1e xa pa.sou ·rncí is de medio sécul o de ¡ue se es 
t ; 1 l.> if~ ceron as 11r i rne irns t eo rí as sex uais infontJ's, a ignortln 
c iti de 1 10 ita xente sigue a ser tota l nesta mat '>r ia. Non e111 
bo rgantes na exµ lo rac ión do inconscien te , que é o ámb ito 
espedí ico do psicomíól ise, non hai avance que non bata· e 
vu lv<1 lx i ter, en forrné.3 permanente, con ropresentacións se
xua is. Se non o é todo, a sexualidélde tópase presente polo 
·mP.nos na tot ;:.1lidade do campo psicoanal(t ico , coexistindo 
co inconsciente. 

Os adu 1 tos non conscrvtm lombrann i das sat isfacc ión 
sexuais que poideron producirse nos prim 1 irus anos (7 ou 8 
anos. p. ex.). [ coma se sovor da suD mernório cJ(ra un seo 
mesto que as bommJ. Este c11rioso fenomeno ele esc¡11ecc
rnento (amnésia) exp li ca en parte, quizabes, a sua rcticúnc;a 
<J ctual, senclo sen cJ1'1bida esa a razó n pola que cando s fdia 
rJo terna, a rnaioria dll xent e alrt'tase. 1 

Unha vez pri;guntc'ironlle a Freud cal fa ra o seu clescu 
hri1:nento móis importé:lntc.- Após reflexionare, respostuu 
co n certa irani a: "Descubrln o que todas as neneiras sernpre 
s• >l 1µ• ·ron , que os nen os cando nacen teñen sexo". 

A i 1nportan_cia do coñecemento da sex ua l idade inf.in il 
P. tan necesaria para o desenrolo de todo o que conccme élO 

esprito c;omo o é a sona para o crecemento de indiv(rl110 
O instinto sexua l no neno (li b ido) pódese comparéJr á 

auga du nl1a fon te, que non pode cJcixar de corrPr. 1 mpecli1 la . 
de agro mar poi a sua saida naturol, far~ irrupción por rn 1'ro• 
pun t o. Se o pulo l il..1i1Jina , deAde o momento da sua ap.in
c ió n , a t opa i11tr, rdi t:c ións no mundo exterior: a represent;J- -
e ión seró rep ri mida, pe ro a carga afectiv<J LIUe a sostií'ía va1 

'· "''' ,. . fi car, trasf q.rmándo se en augt'.1ria. E a angt'.1riu traducirase 
:-f.F~.~? . pdr man ifestacións do cornportarnento ou do pensarnentu 
i0i~{;· en forrna de perda do son o ( i nsómn io), mexar na cama 
?4.<>J;{ (··1wrese ) , febleza ou fal la· de forza (asténio ) parda do 

· ~fü~J~::;; cJ pet 1to (émo réx ia ) , entre outros sín tomas, por' poíler un 
;J.~:;_.'f.i! ~xe11 1 µI o 

cns", que ao me llor cheuan a ca
v i lar que o si 01 1 L 0bstenc ión so n 
"l o 1r1e1ur (u lo menos malo) pa-

~ 
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r s11 lt a que " c lási co" 6 "o autor 
<ll J u obra que se teñen por 111oc.I "
lo<; 'el ignos de i rn itación (011! 1case 
nor n rl ment e v 1 iteré..ltu ré) e c:.1 rte)", 
r 111ra ace pció n desta pu lcJl )ra é 

ra el fut u ro de Gal icia". .,, " 
D . Odón L. A bad Flores, V i

cepresidente do Part ido Galegu is
ta, entre outras mo itas causas 
- na li ngua de Cerv.antes- dic ia · 
nun art igo que aparecéu en " La 
V oz de Galicia" do dia 9 do mes 
p resente:. 

... "Por l'.il ti mo , conv iene ad
vert ir que la responsabi l idade de l 
" si '' al rcf erendum esta tu tario co
rrespo nderá íntegramente a la 
UCO. Esta puede conta r ya co n 
la recomendac ió n del " no" de 
una part e del nac ional ismo gal le
go aunq ue la otra pa rte, la c lási
ca °(si c), est é meditando todav ía 
su decisicó,n en un d ifi ·i l ejerci
cio de domi nar e! apas io nam ien
to y el do lor de -una her ida re
ciente pa ra decid ir el apoy o a lo 
que co nsidere mejor (o menos 
malo) para el futuro de Gal ic ia" 

Manda truco , os señores do 
Parti do Ga legu ista , corn o Len 
nos indica o Sr. Abad Fl ores na· 
lingua do l mp f> r io , " n1ed i t ~in " só~ 
bor do que fo ·er co Estatut u. h ! 
e aciemáis son ' " lásicos" , crn Ji
tado. o di.cl:ionári o ao 1espect i'. 'e, 
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" pri nci pal ou ri otál.;Je l na1q1 11 11i-1 
cou ·1''. O ut r~ mj 1s fa1 rPfr0 r'1111 i.1 
á cu lt urn anterga wega e lc1 i11c1. 
Co mo é lóx ico est es seí'íu rr;s non 
son gregos nen latinos , ai1Kla c¡ue · 
por" éarcas" rn erescor 1d11 ser eles-
_ ta época; en can to a 111orl0lus a 
imita r .. V ota n si á Consti.tu c ió n 
españo la, os seus- el ir ixen les so n 
t an consecuen tes kl i o rrníti can 1 e n ~ 
t e, qu e fa lan e eser •i)en -v(1 ia i a 
letrá i.rn p resa~ no íd.io mé.l l 'm~
so r, ic¡ué 'v iva o i..J il ingl:1 isrn6 1 ¡;' iso 
si ·so n "¡ ri nc.ipóis e no tábeis" . 
nunha cousé;i: en · inco ns ,cu c~ n c.ia 

en " pos ibi l ismos' : c;Je " si bW<1na" .. 
·a todo o que veña de Mad ri cl e 
en tentar ser '.' a co nc iénci0 ele' 
UCD " - Pousa Antelo , Prl]s irlen
t e, ci ix it- , e en tentar repr 'sen
tar a· unha. cl ase que 'no n P ' istr.; 
11 r'1i '> c¡ue com o in'terrn etli ' r ia do 
1 m ri r1 l ismo na nosa pá t r ia, e 'n 
rP.su .. i ¡1r unh as sig las, glo ri usas 
iJ éW1 os · bon s ga legas, pa ra proía-
11c'il is a cotio ... 

D eixe rn os m ed itar aos " cl~1s 1 -

A propós ito tamén do Esta
tu to , a Prensa, bruscamente " es
q uerd i·sta" , cJ ixo na lgu ns me ios · 
que as rnanifostacións clo dia 4 
eran as mé'.Jis grandes ce lebradas 
nalgu nh as c icJacJcs go legas desde 
a Rep(1b li ca. A si o cli c ié::l po r 
·exem p lo D .. Ju! io (! i1 11 0 progra
ma rad iofónico "G aii r io de N o
che' ' el e la COP E, refor' i1'1rlose á 
de Lugo -refre'scándo lle a rn c1 111ó-
1-ia a este c6m pañeiro pode ri an~os 
fa lar da A sa1'nb lea q ue x untou el e. 
l 5.000 a 2Q .OOO labregos no. Pa
bell ó n qos deµortes de Lu!::]o, ou 
os t res rn ill oiros de t ract ores .__¡ue 
1 >C'rcu r rnru n as rn ,uréi l lé1s no utfÓ 
CéflT c; ele Nada !, co n vári os ce 11tos 
ele ¡.) · rsoas a pé d iante! ou inc luso 
na rec0'nte contra a cu ot él en 1 1m~

Sé:lr idl 0 '' lclea i Ga ll ego " -<li ( ia o 
1•1 Ps111n cla ele Santiago, en fo 1, · 
1st 11 só se pode respos'tar bvt.:í n- · 
e !use a rir . Ou a de Ourense ... Por 
frivu r, cl isirnu len o ardor autuno
m1 st 3, que o µluniei ro ~emata 
poi- verse. 

MG.T: 
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L-'Qentro do contexto da Casa gale-
ga labrega e dese conxunto que 
se pode chamar vila ou quima es~ 

tá tamen a eira . 1 rmá do harreo, 
das cortes e do palleiro, dese con-

·xunto arqu itectónico tan enxe
bre. 

Na eira ou na aira bátase ao so l
ciño maino a semente, o grao, as 

fabas, os ch (charos, o mil lo , o 
cent o, os cabazos, a froita, as 

castañas ... todo aquilo digno de 
ser conservado no cabaceiro e 

· ·.andanOd a tena 

O SENOR VICTORIANO 
DE TOIRAL 

Xa decia o vello "Cód ice Calis
tino" que os galegas eramos moi 
dados a pleitear. Polo dei'láis 
ainda pod iamos pasar. Pró a tor 
do "Calistino" os galegas somos 
o povo peninsular que m~i s nos 
semellamos ós francos, é die r, · 
ós franceses. Supoño que cando 
os pro-autonomistas descubran 
este antecedente histórico van 
soster que, xa dende a Edade Me
clia, os galegas estamos desexan
do entrar no Mercado Común 
Europeo . Ainda que é doado que 
non nos espriquen o feito de que 
os ga legas xa estamos no MCE 
dende a sua fu ndación. O rol que 
xogamos nese MERCADO non é 
nin o de COM PRADOR ES nin o 

,de V ENDEDOR ES : é o de MER 
CANCI A. 
Ma is do que queria escri bir oxe 
é du nha protesió·n desaparecida 
ou en trance de desaparecer. Re
firome ós "p icap leitos" . A pa la
bra non pode ser rnái s exprPsiva. 
Houbo algl'.in máis famoso inr:ru-

arredor de ·nós 
Tl:LA, SOMENTFS 

UNHA LEMBRÁNZA 

A lagoa de Antela ou lé..1un 
Beon atopábase ao Sul de Ourí'1i- . 
se, na U rn ia, pe 1~to de X inzo el 
Urnia, e agora é somentes unl 
lembra nza. 

• Dicia Otero Pedrayo que cos 
seus cinco-kilómetros de Norde a 
Sul, e sete de Leste a Oeste, tiña 
un ha · fÓndura· máxima de t res ' 
metros. Arredor dela, o terreno 
lamac:ento dabá bon pasto ¡. ara 

rlc.Jr o gado, ademáis de ofer 'cer 

unha importantisima reserva zoo
.ló : lea con ciñ.os, parru los brav J S 

··e n1áís oufras moitas aves acuát i
·cas en t r~ as que destacaQan as 
qarz<is 1~ cigoñas, xunto cu nha 

. GUIEU~C)' A NóSA TE1UlA ·1 7 

FELIPI . SF:Xf_ \ 

na pri mavera 1 despóis das arroia
da da invernia. Outrqs son parti-

merescente de receber nunha tar
diña do outono ou da pri mavera 
as raiolas- quentes do sol c¡ue ll e 
saquen a humi dade .. 

--- cu lares e aparecen nese conx~ll -.. -~;;:::¡¡¡;::::;;;:j t o da casa lab.rega, ben emarcadas 
pe lo · va lado, aberto na cancelei 
pord que entren os carros. A bei
ra, o cabeceiro, empuleirado 
como'.un mozo garrido con nion-

Na ch ou~a da eira , abe; ta ao es- · 
campado esparéxense as col lei
tas, tenden as redes na be-irarnar 
os inar.iñeiros ou se lle cadra bó
'tase un tenda l de roupa a secar. 

a._.._t ir , enseña de fartura , Todo vai 
ar.tf ·l lado neste sistema arqu it ec

.. ........... ~lll:lr:.I tó i1:0 popular cheo de fun io-

Na suá ampl itude d,!=senvó lv SA 

mel loro labrego. 

nal irlade e personal tdade, d if .ren
te · e:a racteristi co en cada bisba-

Na lguns lugares aprove itanse 
grandes laxes naturais para con
vertilas en doadas eiras. Noutros 
empédranse laxe e laxe, lastrón 
a lastrón de granito ou pi za rra, 

i;1l;i!);;~~!~~~!:~:¿~~:!~~ Mais' as eiras: hoxendia, ta inén~ 
~::::::!:=~=~::!!!~ Íl!i e /in botadas a perder, mo itas 

. ' 
segundo a zona ou o chan é d 
sábrego duro e ben pi-sacio tamén 
vale para usalo como eira. Se 1 -

van ta µó embróase con bosta de 
vaca que por un tempo adequire 

J cunsisténdá dÓ m~l'tor .. dem n- . 
t o e nela téndese e rnál lqse o · 
g:rao. 

A ej ra ha estar · ben ori r>ñtada, 
cómµr lle o sol e'o vénto i 11aino, 
amb s son o~ elementos que ! le 
irán daodo boa earn ás cpll itas . -
esparey iclas·no seu, chan, a.bertas 

áo escampado e cara aos ondula-
d~s campias. · 

En · moitas aldeas a e ira é co nrü-
. na l, o mesmo pasa cos horreos e. 

taméA con moitos mu i'ños, nal
guns casos hainos que empregar 
¡Dar t urnos ben marcados~ A ira 
est ' moi so li citada po la _malla ou 

so c¡ ue os menciñeiros. A súa es- pla en castrapÓ en contra dél. brerri esa, agardando a celebración 
1 er ial ida 

1 
e eran os documentos Co ido ·que é~pí siñificativo que dun xuicio de faltas no xuzgad a 

JJ rivados, as concil iaciós nas que sexa, preC, isamente, en castrapo. de paz. Victoriane je Toirc 1 iba 
facian de homes bós, os xui cios Veleic:..¡ui o seu testo : pola terce ira óu cuarta cunea de 
de faltas e os verbales _civiles. S(llvarratos y otros dos . caté e estábame contando como, 
Normalmente tiñan de mau a un Je quitaro.n la capa a Dio$. - n.unha' ocasión, que vi fl a unhos 
abogado da cabeceira de partido Si no_fuéra Pilatos, roxós ·da -súa casa d T;fi r d, polo 
que lles resolv ía as dúbidas e ó ¿qué seria.de ti.Salvarratos? . mes 'de nada! , 11 i4i i o utas 
que lle levaban clientela. Xeral- - O máis famoso e. compet~_nte de horas da noi t , 1 , .. ;, • i i uos 
mente eran xentes cun nivel cul- :----todos eles fal o ºVi ctoriano de n¿;¡ ponte de Sa1 ' AÍ 1t lri , 
tural moi baixo, danos dun cas- Toiral, mgrt¿ -'. f-í-ái ~nos e qÚe .dei:. q.u~ está sabor ci ~;, r . V ic-
trapo moi pintoresco e moi mali- . · XOLl. un filfo.qüe oxeé al calde de to riano viña clacéli i.... ndo se 
cioso. Por outra banda coñocian 'uco; nurJha v ila d~_ provinciá_ de de<;:atou puxéronl i" un saco na 
moi ben a ,;5icoloxia das nasas ,,, Lug·o:. O V ictorlano.,do To ir~ I es~. -cabyz_a, am.arraro n ~ ben amarra
xentes e os usos e costumes do - , -""~ ; ~- ,._ · . ! do u;wn ad 1bal e de ro ni le :unhos 
bó labrego". En algunhos coritos : ti vo, eñ_ Cuba n_ii súa: m?~eda~~ "<. ,.chapuzós no. ria. Dende· esta fe i
de Anxel Fole e en algunhas bre: ".,,. casouse, c~mpr.n.1 ° s~pncio ·1· Hll- · "1a Vi cto riano de ' T 0i ral sol icitou 
ves pezas teatrales de A lvaro Ma- taren -A frica, t Tyo ~Olt.os pl e~t<?. ~>"- permiso de armas e· andaba sem-
ria de las Casas os "picapleitos" alleos e rematou senda segre~a rio pre cunha ·pistola do nove largo; 

d las que tanto foron o escená
ri o das mel lores co l leitas ou das 
máis bariles romerias agora apare
cen cubertas de silvas e na sua 
beira o am igo harreo bai xa a tes
ta n deixa cair a pucha ... nesta 
Gc.1 1 i'cio somentes medran os ban
c s e os banqueiros, o resto está 

· eu tado a perd r como se xa non 
cumpr ise ou dese noxo . . 

rJf'~ HORTAS VIL:~NOVA 

u cliente e dixo lle: · 
- Estamos perdid iños, don Vi cto
r iano. A parte contraria trai a L11 1 
procurador de Lugo , don Abelar
do Delgado que as sabe todas. 
Vi ct oriano de- Toi ra l papóu un 
cumprido grolo de café deniora
damente e sacou un tomo do ' 'Có
d igo Penal ", editado po la "Casa 
Reus", do peto da chaqueta e 
puxoó derriba. da mesa. E, ~on ¡ 
voz rexa , gar1mosa e autorita
ria, di xo~ ó paisano: 
-E=.se señor non é ninguén. O 
xuez non é ninguén. Eu tampou
co son ninguén. Ouén é o que ten 
que ·falar é o Código. E ese teifoó 
eu eiqui . Esteña tranquilo. 

fix éronse materia literaria . E ta- -dun xuzgado de paz. Era moi xo- que gardaba no peto de dentro 
mén nalgunhos "sainetes" de ti - gador de loterja, · gr~n fumador - do chaleque, cuberta por décimos-
po costum ista. Os " p icapleitos" de tab~~? de cuarte r~n,,, logo .pa- de loteria. Nunca pu ido averiguar 

Cando o la brego se alonxou astre
vinme a facer ! le esta pergunta ó 
rrieu -am·igo : 
..:...Escoit~, Vi ctoriano, ¿é qué fi
xerori un exemprar do-Cód igo:Pe-,
ñal pra vostedé soio?. 

normalmente andaban moi me- souse o caldo de gal 1na e toma- c¡~n foran os graciosos que lle 
t i dos na poi iti ca municipal e mes- ba ca fé soio en cuneas de louza, deran o baño, a inda- qu.e sospei-
mo na da cap ita l do parti do xu- desas que -antes se usaban prós t atra que foran unhos fu lanos ós 
d icial. almorzos. que l les ganara un intwd iuto , 
Na m iña nat iva t r ibu hou bo , a A de rradeir~ vez que. tive~ o_¡xa~ ~ -c¡ ue sempre són con costas. . 
comenzos de século., un "pi ca- cer. ele a l~ e;.nar co yictorian? de Estando, pois, o Vict oriélno de. 
ple itos" famoso. Deica ós nosos To1 ra l fu i, en O,ute1ro de Re1, na Toiral nestas confidenci s e co lo-
dias chegou unha fermosisiina co- Casa de Ro ibás, · nun ~a l'onga so- quios co que SL scri be. chegou o 

· abu.nclánc1a de ra ns e 1urnezugas. 
A l a~ua enco ntrábase entre 

as vil as de Sandiás, Labandeira, 
Cortegada, Irandeiras e Morgade, 
e ao 1• lonxe, rrodeando a lím ia, 

r . 

as sen-as de San Mam·ede, Larou~ 
co, Óue ixa .. . gardaban este tesou-
ro. 

F ante onde.ve a luz o rí o Lí-_ 
1Í d que sae· camiñando _parn as 

t 1-' rra_s.,.dq viciño Portugal , aco l l ia 
con sede as augas aas pequenas 
co rrentes do Piñ eira, Foncenla, 
O Causo, Sand iás, Codesedo ... , e 
xa· desde hai anos foi acollendo 
con tristura o caniiMo da deseGa
ción. 

Chegouse a · tenta~ darll'e lüz 
a un canle qu~ fixeran os roma-
nos, para desecala, aproveitando 
as suas augas para rego, e de se
guido ao · décorrer ·do.:; anos .foi 
@pandando coas ': grandes miras'·' 
de mo itos que tentaron rematar 
con ela-até cohseguilo,·p1a.ntexan
do aproveitar as terras para culti
vo, se-ben foi tarde cando se de
~ataron da grande necesidade de 
corrección que precisaban pala 
balxa ~a l idade das mesmas. . 

Por outro. lado, se'ica fói es- · 
ta zona sen'tamento de importan
t es · núcleos~ poboac'ionais nos 
J C'1 npos -antergos, e que mesmo 

E V ictor i-ancl do T o l'ral deu me 
esta resposta : 
- T i a inda eres un rapaz. Can dcl> 

· sex·as un home deGataraste de que 
.Lér no Cód igo ' o de menos. On
de hai que. lér é na vida. ~ 

CHAIRA~ 

hai i1 ¡¡, ios de estruturas pala
f i i as, ténBosP. encontrqrJo restós 
arqu1_ In . ~os cl1 i 11 t 1 1 n~s . 

La.goa cucltl 1rnária, que re
ceb ia o seu nomE: por certas pl an
tas "autóct onas, onde as rás eran 
espécie a percurar .polo seu inte- . 
rés gastronómico, e que daban 
un sonido característico que nos 
pode lembrar a de Sobrado, á . 
beira da que se fai dificil dormir. 

Recordan as xentes as terras 
asulagadas, os puzos· cheos, as 
aves que nas suas m igracións fa
ciari--u n alto, mi aquelas que ato
paban aló o seu curruncho para 
aniñaren, e que formaban parte 
da grande comunidade animal re
sidente aló . Po'diase atapar ta
rnén a c igoña , que disque era o 
tin1co si'tio onde fac·ia apari ción 
en Gal l cia, e de ser a lagoa máis 
importante da nosa 'ferra, que
dou nunha lembran1a. 



CINE 

"MAMA CUMPLE CIEN 
ANOS". 

- Saura fo i até ben pouco o 
¿1utor má is caracter ístico dentro 
da esqu.erda cioematrográfi ca es
paño la; ·o seu cine foi-o cine anti
fra nquista por exce léncia, a opo
sic ión permitida ao sistema, cine 
po lémi co incluso a pesar di! mes- · 
mo, porljue tocaba unha série de 
temas tabús dentro clunhas nor
mas de censura dunha gran r ix i ~ 
clez: a guerra civil, a fa rrn'lia co
mo esca la do poder, a decadén
cia da inst itu ción fami liar , etc ... 

Asua ultimapeli cu la, "Mamá 
cump le cien años'' ( 1.979, Premio 
espec ial do X urnclo ele Donosti) 
sigue sustanc ialmente na mesma 
1 lña clo seu ci ne anter ior, un cine 
fu ito a base de vivencias e lem
brc1 r 11as persona is, cu ns persona
.xes que xa non nos resu ltan moi 
rovus na sua eséncia. Saura ret o
rna o tema da sua pel icüla " Ana 
y los lobos" ( 1.972r e recólle 
aque l es personaxes, re inven tán·· 
el o os en cer to xeito: Fernando, 
un m isti co anacoreta, ahora ad 1-
caclo á aerodi námica; Juan, o ob-' 
seso sex ua l que abandonou o le 1-
t o conxugal e fux iu coa co iñe1 -
r<1 ; a Nai autoritaria , que agu1 a e 
.!il1u V(j ll a ameazada po los se is 

.AXEMDA 
MOSTRAS -

XOXARDO R ECOUSO. Tinta 
china en tela. No Pub "El. P.ara iso 
Perd ido". Santiago . 

GOGUE. Car icaturas. En Farrapos 
Paf . Neira de Mosquera 8. Santiago . 
Meses e Santos e Nada! . Abert o 
laborais e festivos. , 

FERNANDO BELLAS. Pub · "O 
' Patacón". Orzán-10 ba ixo . A Coruña. 

FELIPE CRIADO. Pintura, Galería 
"Cat ro". Ta bernas-4. A Coruña. 

FERRElRO. P inturas . Delegación 
de Cultu ra. Santiago. 

VIRX lL IO. Homenaxe a Seoane . 
Ga lería Sargadelos. Zu rbano-46. Ma
drid . 

MARIA CARMEN SANTISO . Es
ma 1 tes . N ad al. 11 . G attopa rdo-Pu b. 
Teodoro de Qu.i rós-11 .. Vive iro. 

SEU NE Taµices . Cita nia . Rua da 
Rosa. Santiago. 

PUBLICACIONS 

BOLET IN OFICIAL da Xu nta de 
Gal ída. Nada! do 79. 

prop ios t i l los , que qu ' ' - 11 1ne1La- ~Xi ·I ' nte inter reta ·i , 11 {Rafae: isbarra!)" que nunha gran pa te, . ax uda á reali zacióri do festival- , 
la para se fac¡; ren coas su s µro- l a~ A pa ri c i~ , Fernando Fe n ' n nesas datas,_ ter-ia'íl pasando as o só io ten d ireito ás entradas 
piedades; Ana, que vo l ta a casa Gómoz) e a profes ionalicl9d t ·e- suas vacacións noutras. t erras. gratuitas, pero a cantidade coti za-
co seu marido e va i vi v ir unha se- . 11 , a- clun directo r que ons1gue - · .:.O segundo d~fe ito con ist 1a da durante o ano excede bastan-
l'i t: de incidénc ias na f esta. ele ar l le á cinta un ritmo nm.rati.v en que .no montax e das .Ó P , ras a te o i!llpo rte das mesmas-. Po cle-
cu p lea nos da nai. Sornente de:- de. i11t erés arreo. T odo. is10fUStt- responsabil idade da sua orya11i¿a- . mos cli cer ·que o simp le feito de 
sa pa rece o actor que encarnaba t1cr o éx ito pop u lar que 1-'n a pe- c1611 era do seu secr.etár:ío, o Sr se t r ce lebrado o festiva l d ste · 
José MariaPrada( re~énfal e i 1 · ), 11 u la, pero non apo1-t a nadar tuis l !:J lesias de Souza -esqu ec1a- ·. no co nsti:tue de por si un éx1-
un frustrado rnfl itar que se adica vo ll!c ionár io na inematogrnfla se "ti ex ist ént ia dos ml'.1si cos ga le - o. Sign ifica isto que a ópera 1 o-
a co leccionar uniformes e qu~ ele· cu ra . gos. E icer, menososcoros-con- el se fa cer na Coruña sen os con-
ap::irece de . pasada na .pe li c:ula tábase con "E l Eco" coruñ ,s- sid radas co mo t'.m icos e impr s-
rneél iante o recurso do "f lash- MUS. JCA _.. .. e. 'JS veces as comparsas, t r agu i se . ci n.d 1'beis organi zadores corno u 
back", nunha escea ·c1a outra p - t do el ora. Se be.n é ce-rto que rnencionado Igl esias de Souza. A 
li cu la. mercé ·ás subvencións e en espe- edi ción deste ano foi froito nq 

A pe.! icu la presenta , pois, un- XX V¡ Edición do' Festival cial ·ao ·apone· económi co do con- grande parte, do estarzo conxu n-
ha ·prirneira dificu ltacle para o de "Am igos -.. de . la Opera" cella c;:onqueriase un espectácu lo to de moita xente (por exemµlo, 
gran pl'.1bl ico: sen · a visión de da Corufla. Santos de 1979.. de précio mo i popular, é certo po i non mencionar máis que un, 
"Ana ... " a compr~ns ió n de "Ma- l - tamén que estes cartas ian sem- os e ros, que demostcaron o seu Dia 7: Concerto inaugura . má ... ;' queda grandemente lim i- pre tora. Por e~ta razón estes amor á arte ensaiando IT]Oi apre-

,'1:ada. Pero Í·Sta d,if icu ltacle cle ,lec- Dia 8: Marina , de Emilio vinteci11co anos de ,ópera, triste é tada .e.entusiasticamente no pou-
tura non é·a sua l'.111i ca i irnitación, Arrzeta. Dia 9: Maruxa de dicelo, non criar.on t radición mu - ca . tempo do que dispuxeron) á 
senón que é precisamente a fa lla Amadeo Vives. si ca l a.lgunha na cidade; A posi- que o -un ic9 int rés que mov é 

. de claridade, a insisténcia nunha bilidade de. creación, mediante .~ •. a ce lebrac on do fest ival poi 
temáti ca xa esgotada e a ambi- Aló polo Setembro do ano un emprego que mirara máis po- si n pl e fe1to de ser unr1a rnan tes-
gü'edade po líti ca da pelícu la, que ·paszdo, a Plataforma Galega da · lo gal ego destes ca rtos, dunha in-· tauón mus1La l. 
fán que o c ine de Saura xa non Cu ltura deu a .alar¡Tla do envelle- fraestrutura musical non se con- P ro , p ro ... a edición cJeste 
seña visionado co asentirnento cemento do sistema de organi za- siderou. A potenciación dos ele- ano tivo tamén os seus defeitos, 
L.<eneral c.)e que gozaba no fran- 'Ción da asociación de. "Amigos mentas musicais do no.so pai's foi di scu lpábeis por ser a primeira 
quismo Saura r.eco ll e: polo que de la Opera" co ruñesa. Os .princi- nula; como exemplo flagrante vez qué se fai po la nova asocia-
parece por derrade ira vez , os mes- pais defe itos da mesma eran as podemos anotar que a Orquesta ción, pero que non deixan de 
mos problemas e a mesma tem.át i- cuotas e o secretário. Expli come: .da Coruña, creada no 71, non ser defeutos e que· unha reinci-
ca de an-teriores películas: a peli- Os asociados a "Arnigos de la parti t ipou en nenguna tempora- déncia nos mesmos en próximas 
cula convi rtese, así , nun exercic:; io Opera" coti zaban certa cantida- da . temporadas teria de ser condená-
de au tohomenáxe e autocbmp la- de misérrima ao longo do ano, O ano pasado, coma d igo, bel -hai un ano por diante para 
céncia do autor, falto de creativi- cuota qu e, l le perm itía, chegada reestruturouse a. asociación de preparar a próxima temporada-. 
dade. A pelícu la .apenas canta na- a temporada, adequeriren as su as "Amigos de la Opera", cambian- O gran defeito deste ano e, na 
da, carece de t rarf!a ou, polo me- loca li dades ou abonos por un pré- do a Xu nta direé::tiva, e con ela as m·iña op inión, o primeiro a sub-
nos, é. un ha trama argL¡rner¡tal in- cío inferior -a inda tendo en con- directr ices da asoci ación. A X XV 1 · sanare, foi a contratación da Or-
xénua e incoerente, fro i.to prec i- ta · as cuotas pagadas, dura.nt e o edic ión do festival é pois a pri- questa de Bilbao en prexu i'cio da 
samente da frustra ción po i iti ca· ano- ao de venda ao pú blico. Os: meira organizada por a actual Orquesta da Coruña, defeito por 
do cine de Saura. · "Amigos de l'a Opera" parecían · asoci_ación de" Amigos de la Ope- demáis grave se ternos . en conta 

O úl t imo film de Saura,.por - ser rnáts~ami.gos dos s&us pE)tos - ra". Non t odos os proxectos ·ino- que a calidade da forá nea deixou 
out ra banda, non está tampoucQ.... respectivos que da ópera, se xu l- va.dores' abrigados pola actual di- moito que desexar. A esta eiva 
l1b1e de novedades: o carácter de · ~:iamos por este feitq; en lugar de rectiva tiveron reali zación este poder iamos engadi r a falta de ce-
come lia que t én a pel iclila, o hu- µotencia r- co seu apoio económi- ano, non obstante houbo palpá- . lebración das proxectadas char-
mo1 máis espon-táneo,- crispado , co persoal· a rea l ización do festi- beis mellaras, como pode ser a las con aud ición, proxeción de_ 
especpéntico; a fa ll a de sinbo frs- val , zugaban ll e. Hai que engadir ce lebración do ·festival para asga- pellculas de óperas polos ba irros 
rnos aparentes, que lle dan un º" que as ·temporadas, que s fe le- legos da Coruña -nun mes no que ao longo do ano como meio para 
no menos eli t ista, metafórico e braban no veran, parec iari estar ~dos viven na súa cidade, no de conseguir un público máis popu-
1ntelectual. que nas suas anteriores ' rnáis dedicadas 0os veraneantes Santos , as uotas dos asociados lar e inabi tua l. 
pe11culas e, sobre de todo, linha que afls coruñeses e v ic1nos das est an pensadas para se ren.. nha MARGARITA SOTO VISO 

CINE 

2001: i.JNHA ODISEA NO ESPA
CIO de Stanley Kubr ick. Día 14 . .No 
Cine Ouiraga., ás H>,30 - noite. 
Cine-club Mar(n . 
· APOCAL YPSE NOW . . A Coruña . · 

CASANOVA de Fel lini . Cine 
· Equitativa . A Coruña . 

A NEGRITUDE. TVE, segunda 
cadea . No programa "La Clave". 
Sábado 15. 19,30 horas. 

O ULTIMO, de F .W. Murnau 
(1924). Cine-Club "Padre Feijóo". 
Casa da Cultura, Ruado-Concello-13. 
Ourense. 16 mm , 8 tarde. 

ANDREI RUBLEV, de A. Ta r
kovsk i. 35 mm. Cine-club "Padre 
Feijóo". 10,30 noite. O.urense . 

HOMEl'~AXE El\~ 
MOl'JTERROSO A 
LORENZO VARELA 

DIA 20.-, Fallo dü' x u rado e 
apertura da mostra ícono-bibl iográfi-. 
ca e p ictóric a, · 

DIA 21 .- Conferéncia sobre da . 
vid a e o bra de Lorenzo Va rela. 

CONCURSOS 

11 CONCURSO FOTOGHAF ICO 
DO CASINO DA TOXA . .. Sobre 
aspectos naturais, artfst icos, deporti
vos e turfsticos da il la. Até cinco · 
fotografias , branco e ·negro o u . cor, · 
tamaños entre 1 por 24 e 30 por 40, 
m o ntadas e111 cartul ina., con lema e 
p lica_ O prazo de adm isión ner'nata o 

. 20 de NadaL 4 tmfeos para fotos e n , 
branca e n egro e co,r. Medalilas de 
ouro, prat.a e bronc1e ás mella r-es a 
cor . 10 accésits e d iplomas para todos 
os c o ncu .rsa 1n1tes. As fo tos premiad as e 
clichés qllledará11 de propiedade. tlo 
Casino. As n on ¡premiadas, após 
pechada a mostr.a, devolveránsel111e aos 
in teresa dos. 

F ESTA DO OUEIXO 1980:
Concu fso cartés anunciadores. 40 por 
60, con lenda "Arzúa, I Festa do 
Quei xo: 2 de Marzal 80"; outorgaráse 
o primeiro prémio popularmente, o 
Día de Reís, e será de 15 .000 pesetas. 
A presentación, antes do Dia de Reis . 
Todos os participa·ntes recibirán un 
prémio 

Concurso de cartés anunciadores 
feitos , por nenos. Mesmas cláusulas, 
prém ios outorgados por nenas o Día 
de Reís. Premios: primeiro, Lote de 
libros, 3 .000 pesetas e susc ripción 
anual a "Vagalume". Segundo e 
terceiro, lote de libros e suscripc ión 

. anual a ''Vagalume". Prémio da Caixa 
de Aforras para todos o"s partiéipan
tes. 

Cynct,J rso de cantos feHos por 
nenas. SJbre o queixo e o seu 
entorno, mínimo dun fólio, máx imo 
¡j imitado : Presentación, antes do 15 
de Febreiro, firmados cun lema e en 
sobre aparte pecho o nome e edade 
do autor selacio polo Colexio seu. 
Prémios : primeiro, 3':tJoo pesetas, 
Lote de libros e su$cripción a 
"Vagalume". Segundo e· terceiro, 
·Lote de libros e suscripción a 
"Vagalume". Prémio - da Caixa de 
A forros para todos os nen·os, 

Concurso de fotografía. Tamaño 
m i'nimo de 18 por 24, en branca e 
negro ou cor, sobre esceas da V Festa 
do Queix·o . Presentación antes do 30 
de Ma rzo, facendo constar d~dos e 
ende rezo do autor. Os pr~mios, de 
3 .000, 2 .000 e 1.000 pesetas , 
outorga ránse por escolla popular na 
mostra que se montará na Arzua do 
21 ·ao 27 . de Abril. Todos os 
pa rt ic ipantes recib irán un prémio. 

A o rganizac ió n resérvase os de re i
tos de publiceitión, e tc. , etc. Para 
máis in·formac ión, di rixirse a A r":zu a . 
''. FESTA DO QU1EIXO" . 

DtSCOS 
O ISCO DA SEMAINA 

.( LUIGI BOCCHERINI - STABAT 
MÁTER. 

Tamara Hert; Kumiko Osh ita ; 
Jean -Claude Orliac. 

Conxunto · Instrumental "La Fo-
llia". 

D irector.- Miguel de la Fuente. 
A ri ón -Hispav ox S60.304 . 
Grabación, 8 - Interpretación, 8 .. 
'Luigi Boccherini é un important í 

sima composito r de música de 
cámara que vai protagonizar o 
desenrol o d o c lasicismo musical. O 
sel1o Arión , dedicado á investigación 
musjco 1~óxica, ¡presenta agora unha 
obra pouco coñec1ida do italiano que, 
apesar do 1indudábel interés qlJe 
posu,i" non re.su Ita de cmiecemento · 

. imprescindíbel e dudamos do seu 
éx ito entre os afici o nados. So 
recómend~bel p ara enamoradqs da 
época , a inda c:lue nos a legre a ,edición . 

* * * 
Pl'OTR TC HA IKOVS KY - OBER 

T URA 1812: CAPRICHO ITALIAN ; 
MARCHA ESLAVA. 

Decca SX L. 6895 .. 
A. DVORAK; G. ENESCU; M. 

RAVE L; F. LISZT - RAPSODIAS . 
Decca SXL 6896. 
Dous discos destinados a presentar -

a colaboración de Anta! Dorati coa 
orquésta s infónica .de Detroit. Apesar 
d q . interés dalgunha das partitura 
grabadas, trátase - evidentemente d e 
discos pirixidos a un público que 
inicia .a sua discoteca e que ainda se 

· 1 im ita a obras menores e de grata 
audición. As versións,. correctas, 
poden se recomendar sen · grandes , 
entusiasmos. 

RADIO 

"OITO CANCIONS INFANTIS", 
"'MAIO LONGO" E "MEUS AMO
RES", de Xosé Baldomir. 

"DUAS CANCIONS;', de X. 
Castro, "Chané", por Esperan za 
Abad e María Elena. Barrientos . 

Domingo 16, as 4 da ta rde. Segundo 
Programa Musical de R .N .E . 

MUSICA 

O grupo musica l OOA, que est á a · 

piques de publicar o -seu primei ro 
disco , . "O son da estrela escura" na 
editorial discográfica galega "Ruada" . 

ACTOS 

CREACION E DESTRUCION DO 
_ FERROL : DA PLANIFICACION 

BAR'ROCA -A SUBURBAN'IZACION 
· ACTUAL. Conferéncia a cargo de 
Francisco Freire Corzo, pechandD 
ciclo "Hjstória física e social de séte 

· cidades gal etas". Día 15 de Nadal, as 
~ da tarde, no Círculo Mercantil e 
In lustrial. Organ_iza · a Agrupación 
cultural "O Galo" . Santiago. 

-
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curso de Iíngua 
Qito 

V. . \MAS CARBAJAL: 
A ti i1í1!' populista dos 
m.• ¡-' Jos labregos gale
gos. 

M.Pilar G. Negro · 
Xosé M. Dobarro 

P.- ¿Qué sentides cando recibi
des a Extrama-Uncion? 
R.- Unh~ grande legria porque 
canecemos que lago nos va
mos á quitar do lombo a pesa
da carga da vida; algo . asi co
mo sinte · o qÚe pausa un fei
xr; de leña despois de traelo 
desd 'o monte hastr 'a a casa, 
ou com 'o o que pasados doce 
anos de presidio s 'a.topa libre . 
O poñerlle á un a Extrema
Uncion acórdase de que saca
baron pra sempre os dias en
teiros de turrar pol-o sacho, 
de pasar Jam es negras, d 'andar 
pouco menos qu 'en coiros, de 
pagar a territorial a Facenda, 
os consumos o Auntamento, 
as rendas os señorios, as cos
tas os xuzgados, os fillos ó 
Rey , os direitos o A hade, as 
consultas o abogado, as visi tas 
ó niédeco , as recetas ó bitica-

' ria, sin contar e 'o pan'adeiru, 
c 'o taberneiro, e 'o xastre, c !J 
zapateiro., e con outros moi
tos, porque os labregos ' parés 
qufJ non viñemos o mundo 
mais que pra pagar sempre, e 
inda que nos chamemos cris-. 
tianos non deixamos · de ser 
paganos eternos. Pol:;,_a Extre
ma-Unción sabe un que se vai 
á ver libre d o Alcalde, d o Sa
cretario, d 'p Cacique, d ·os 
aduanan tes de · todal::as crás; 
sabe que s 'acabaron os madru
gós y-os traballiños todos; y-ó 
recibí-la vé o labrego que lago 
chega o día en que despois de 
tantos anos de fozar n-a terra 
pra facela producir,• vaille á 
servir de cama onde·poida des
cansar pra sempre, demp ois 
de decir/le ó mundo: "iahí 
queda eso!". 

Se algo tivésemos que desta
car no autor qu e irnos comentar 
hoxe seria coas d uas característi
cas q ue mellar d efiniron a sua 
obra : dun lado, o populísmo que 
irnp regnou toda a sua produción 
e doutro, a popu laridade a que se 
fi x o aGffied.er efl vida, sen dú bid a 
en grande medida consecuéncia . 
directa daquel. Lam¡;¡s Carvajal 
comparte con outros escritores da 
sua epoca -alguns deles vistos xa 
nesta ·sección- a preocupació n 
po r rescatar a co nci éncia da nasa 
identidad e esmagada durante sé-

culos e que vo'.lve' agromar no XIX. 
por obra e grácia en grande parte. 
das inquiefüdes e do taballo . dos 
precursores , auté.nticos pioneiros 
do despertar politico e cultural de 
Gali'ciá. -

Lamas, como outros, perse
gue interesar os labr'egos nun "pro
grama" redencionista que come
zaba por darlles a conciéncia so
bre os males que padec ian, males 
referidos aos "capataces" i nme
diatos do poder español : o Alcal
de, .º "Sacr_etario", o Cacique, is
to é, os representante~ e cómpli
ces na rJosa nación do poder co-

. lonial. Non é casual, pois, que La
mas Carvajal prolongue e continue 
fielmante a tradición de poesía po
pular satirica da que viramos unha 
pequena mostra ao inicio desta 
sección . Non é, casual tampouco 
que esta sexa a ~ritica que erán ca
paces de segregar os que, como Lá
mas, tiñan un pe posta na conflic
tiva realidade galega, da que atina
ban a captar sobre todo a epidei'
me, e o outr:o nb mundo das ideas 
e créncias que receberan vía educa" · 
ción e 'que levaban o carimbo do 
colonizador (mesmo nos progra
mas progresistas, como apontára
mos no caso de Curros). 

Lamas practica durante toda 
a sua vida un ideal red e ntorista 
qu e non é alleo á concepción c ri s
tiá da vida que sempre defend eu. e 
que mesmo lle fai lamentar a. "im
piedade" do seu amigo Curros can
do este publica O DIVINO SAi-

~ NETE. -
O texto que inc lt1i mc s hoxe 

perte nce ao seu ;CATECISfVlO DO 
LA BREGO, libro dunh? populari-

dade · extraordinária, cunha enea 
de ed ic ións desde ó ano da sua pu
blicación ( 1888) . 

Vé xase cpmo á denúncia que
da ne11 t ralizada inmediatamente 
pala res i ~nación ~ non se émpurra 

O labrego' á loita e á. resposfa C(Jn

tu nd ente a os seus nemigos; a saida 
é , en d efini tiva, a marte, que signi
fica 1 ibe ración da "pesada carga 
da vida", da "v_ída arrastraq iña" 
que os lab~egos levan, por mor de
sa ma lfadada trinídade concretada 
nos tres personaxes citados ... La
mas non ve má~s aió dos "capata
ces" que se aprove itan do poder e 
o adm inistran_ Non podía ser doi.J -

. tro xeito, cando non habia u nha 
ideoloxia e unha práctica p ol iticas 
elaboradas a partir da análise glo
bal, dos problemas de G~I ícia_ O 

_ carni ño, porén, ainda con contra
dicións e a ltibaixos, ficaba aberto 
e hablase deéantár xa -. rl"o naso sé

-cl"dti a.posicións cadá:vez máis cla
' ríficadas e. xa que lago, máis ope

rantes_ 

O texto, como se poden~ 
obs rvar, está reproducido coa ortc 
grafia o rix inal, con todos os gu ió ns 
e apóstrofos própios·-40 galega es 
crit.o da época: tentando de ache
garse o máis posibel á fala, tendén
cia ainda en parte vix ente hoxe e ' 
qu e lle , dá á escritura, como ten 
dito Anx e l Fole, un certo aspecto
" q rtopédico". Podemos observar 
tamén como as ideas populistas 
do autor teñen a-sua tradución na 
lingua que utiliza, que trata de re-

. p roducir coa maior fidelidade po
ibe l u yal ego mái s popu la r. Po r is

t c , apar.ecen c-0n tanto frecuéf'_)cia 

CARTAS ·· E PASAT·EMPOS. 
República /)emdcrática Ale
mana: Os datos dunha répli- . 
ca 

Bencara d irect ora: Ou ixera con
testar en poucas verbas á car ta 
pu bli cada en ~ NOSA TERRA 
número 80 e firmada por Xaquin. 
López, e para non estenderme 
moito en disqu is icións, vou inten
tar contestar as suas perguntas e 
pegas: 
Se o f irmante da carta é marx ista 
(como se autonomea) , coido que 
non· lle será dificil utiliLar os mé
todos dial écti cos marx istas para 
entender que os países do Este 
europeo son sociedad.es social is
tas avanzadas e fo rman parte da 
vangarda do Movimento Obreiro 
~ Socialista internacional, pres
tando a sua ax ud.a a todos aque
l es pobos que loitan consecuen
temente contra do imperié;ll ismo 
~ poi a sua 1 iberación. Desde lago 
o que non me parece unha pos
tura marxista é "esperar a que se 
nos demostre" . Ouen queira cha
jnarse marx ista que estude e prac
·tique o marxismo e non espere a 
que outros 1 lo practiquen por el.· 
Sóbor de si as Constitucións son 
ou non papel mol lado, deixemos 
que o digan os traba! ladores deses 
pat'ses. 
Eu ainda non vin que en nengun · 
pai's socialista se detivera, proce
sara ou expulsara a un obreiro, 
labreg9, mariñeiro, por di screpar 
coa 1 iña ideolóx ica do µarti do no ' 
poder, q.ue XCiriosamente, resul
ta que levaron sempre a estes pai'
ses pa la l iña máis correcta do 
marx ismo-leninismo. 
Resu Ita pois curioso t'amén que 
todos estes discrepantes icJeo lóx i
~os sexan sempre.factores pequc·
no-burgueses e eón ideas capitél 
listas ·(ver .o que resultou ser Sol7-
teni:tsyn ... . ). 
Respecto . ao_ PSUA . (ao . ci.tw . se ._ 
lle cha-ma "omn 1·potente" ), resl il -

ta curioso- que unha p_ersoa que 
se chama a si mesma marxista, 
cuest ione que un partido debe 
de levar a d irección das masas po
pulares cando todos os marx is
tas sabemos que a clase obreira 
só pode cumprir a sua misión.his
tóri ca forx a~ g o a sua un idade só
bor de bases revolúcionárias e 
senda d iri x ida por un partido · 
marxi sta- lenin ista monolítico 
que estexa estreitamente 1 igado 
coas masas. Non debemos esque
ce r tampouco que bai xo a direc
ción do PSUA , o pobo alemán 
dest ru iu para serr¡pre o dom i'nio 
da burguesía e dos jun kers que 
fi xero n duas ··Guerra$ - Mundiais. 
Por certo, e en contra do que- di 
X. López, .a ROA non é un pai's · 
comunista, senón socialista. 
Respecto a que o PSUA é o ''Lini
co e verdadeiro p_artido permití-• 
do na ROA" teño que dicer que 
X. López está moi mal informa
do. Existen na actualidade cinco 
partidos representados na "C$ma
ra do Pobo" : Partido Socialista 
U 11 i ic do de Alemaña con 127 
repr •s 111tantes (25,4 por cento); 
Par.t ido Campesino Democrat9; 
U 11 ión Cristiano-Democrata; Par
t irlo Liberal-Democrata; Partido 
Nac ional-Democrata_ de A lemaña, 
todos eles con 52 representantes 
(10.4 por centa cada un) . 

A parte disto hai outras 5 organi
Laci 'rns de masas, das qu.e só 4 
-tei'í en representac ión na Cármm.i : 
Confederación de Sindica tos Li
bres Al emanes, 68 representantes 
(13,6 por cento); Unión Demo
cráti ca de Mull eres de Alernaña, 
35 rep resentantes (7,0 por cento) ; 
X tr ventude Libre Alemana , 40 
rq;re-sentantes (4,4 por derH( i) ... 
A orga i?ac ión que non ten r.;, ire
ser1tat'it'rn ó a SociRclad P. ii! ' /\ · is
tad ri. XL! rrnJnu-Suvi.éti r.:a. Lx isli. n 
ta iné11 ou t ras or~¡ai 1C:1 c. i óns m r1 
fu 11 c.i 1'rns esµecifi cC1s· Cfln ..;r:llu da 

Paz da ROA, Liga · pro Amistade 
dos Pobos, etc. 
Se o Estado Español non é anti
imperial ista consecuente, iso é'
un problema do_ Estado Españ ol. 
Noh por iso podemos afirmar · 
(desde unha perspectiva marxis- . 

. ta) que a ROA non sexa 'canse- . 
cue·nte na' sua Ja ita- anti-imperia-
-, ista. · 
E con isto dou por rematada a 
miña replica -á carta de X. López 
coa esperanza de ter aportado al
gun dado que poi dera clarf?xar 
un pouco a situación da ROA .. 
Graciñas de antemán e felicid, 
des 'pofo gran xornal ci ue facedes. 
Un saudo· nácionalist< .. 

Enrique Girón 

AL.El\'TO NAClONA LISTA 

- Cornpañeiros, c: 1111 h~; · ,:q iArté.l 

nac i, J1 iül ista (! µopulél r ir i,rn11'( 
aos rneus ir rnéJ nt iños péJ rtJ agr~1d e-

. e rvos moito ci n:?cordanza q L11 

t edes de min. l u, probe coi tacl i
ño, non po ido f<J ccr nada pé.1r .. 
axudarvos. Pero si,· cas rn ii'í <Js 
poucas forzas e cansadas pulu 
peso dos anos, inda hei de seg1 1ir · 
na barri cada mentr<J s latexe u 
rneu carcañado corazón. 

. Vós, que estades na vang;:i r 
da da loita l iberar a nosa .nación 
das gadoupas dun estado cÓ loni t1·1 
c.¡u e nos estru cha e que nos cort ~1 
incluso pola fo rza todo- canto .é 
naso, hast ra a l1 11g 11a; pois be1.1 
cornpañ eiros, a 11 rstor ia volo pa
gur~i. 

Ta111 é11 par1 eses compañ E.!i-· 
ros que· co111puñen a redacc i('J1 1 
ele A NOSA T ER RA , Vé.1ia p¡_1r<1 
eles unha aperta moi gmncle, quv 
eles son os que 'fa n pos ible que n · 
11oso xorna l si(:Ja ac. li <J nte. T a1 1 r'. 1 

¡.Jiira a Com isión de l u1 11 l¡1dor 

dv A NOSA TCRRA, u ¿1ré1 
t¡l I<' !lCl ll clCSlll i..1 81 l , SIJ IJr r l IOS 1 1( ¡, · 

l() tt.i {; c,lur ~1, pero él vi, !or1.i s1·r 
11USéi. ' 

, Cornpa.ñ ' Ír s, pensade no 
que fornas e no que somos, ag c.1 
ra nós unidiños, como irmanci
ños que somos. E os da aceira de 
enfrente, a paus de cego os uns 
cos outros. 

Alégrame moito pola mostra 
_.da íl sa cul t1.1 r~a .e da nosa pi ntu,':' 
ra . . Creo que terá rno i boa acol I i
da. 

-Xan Bouxas Lariño
MU ROS 

ANUNCIOS 
DE BALDE 

1- ayo colt.:cc ión ele iostai J.· 
1 n nu rnentos gal -' JOS . Aus i11-
t : r ~ ·adus no intercarnbeo , pó
rlo l l 1 ~ s 111anda1· de todo o Esta
do españó l. Tamén_col ecc ion 
peqatinas. X ulio Fontecha. Di
visi ón Azul-7-tercero. A CO
RUÑA. 
Mercari a "O atraso econórn i
~o , ele Géll icia". Celestino San
t ia ~¡o L6pez. T roia-10-pr ir ie
ro . SANTIAGO . 
Yendo Seat 600 de ocasi ún. 

·X osé Manuel Campos MéncJ ez. 
Troi a-1 O~pr i me ro . SANTIA-
GO. 

* * * 
Ternos biblioteca moi prec~·
r~a e poucas posibilidad es de 
completala. Todos os leitores 
que podan ter 1 ibros en galr.go 
dos que non se sirvan, agrade
ceriamos que nolos envias~.n. 
lrmandade Galega na Suiza. 
-Cp. 433/1211. Geneve. (Sui- ' 
za). 

SOLUCIO NS AOS XEROGLIF!CdS 
NO PROXIMO N UMERO · 

ANOSAT.ElffiA.19 

-.4-

: én toda a suá 'obrá e·mm es_p~cial
mente no CATECtSMO D-0 · LA
BR EGO versións r:;iopu~ar!ls como 
LEGR.IÁ; AUNTAMEN>rO, ME· 
UE:CO, SACRETAR 10. lrn _. cám"
blo, aquelas pal'ábras que perten
·cen· a · campos semánticos nós ··qlje .· / 
é claro o jnfluxo do espanol (so
bre todo. o vocabulário eclesiásti:· 
co) aparecen neste idioma: ' Extre
ma ·Un.ción (mantendo na escrita _ 
o X), cristinaos, paganos .. . 

Fixémorios ' tamén - noutras 
palabras onde o influxo do espa
ño l! é visibel,. como e PANAOEl
RO l PADEIRO seria a forma pa
trimonial) ou REC I 81 DES-RECl
'BI LA , ve rbo que tradicqnalmente 
pert ence á segunda conxugación 
(RECEBER). o mesmo que: VI
VER, DICER, PERCEBER, BA
TER' CONVERTER, RECO
RflER, etc. e ·que hoxe, por ese 
influx o do español aludido, fanse 
como verbos da terceira conxuga
ción. 

LOMBO é a palabra correcta 
que ternos que usar e rion a .espa
ñola "espalda" . Tan::ién ternos psi

.nónimo COSTAS que se aplica só 
á persoas ou a causas personifica
das: "dóeme o lombo" ou "dóen
me as costas", "leva moita carga 
ás costas" ou esta tan fermosa fra
s~ das COUSAS de Caste lao : "E o 
intre que que aterra, pra se dur
mir, vaille virando as costas á 
luz , .. " . · 

Por último, anotemos un si ~ 
nónimo de XASTRE (palabra de 
orix e catalana ou prove nzal: AL
FAIA TE, que tamén é un présta-

1mo. neste caso do árabe, e . de 
maior·antigüidade no naso idioma. 

f!Or XOSE LOl.S G. 

T 
"l.e'n o c.u.berto c.0\1\· 1 

{)leto ~ 

VAIXELA 

emprestosme a. tü.o. 
mO. ~.üna? 

e' certo o qu.e _mci 
contat; ~ . , _ 

I . 
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GALAICA" E CRI 
PRIMO DE RIVERA. 

N:'Ae>V.:1'1'CT AQ~~ DE lasdt 1as tendencias_ - . _ . . 
"ºfUÓªóe Os el f nso n~s -c1é1 clanclest1111 clade af1rmahan a 1111Jos1l i1-

lidade de c:xísténria lega l dunha Con'fcc!- rnciün Ci ll C cr ns ·r-
Como e sabido, a CNT tiña unha estructura feder<JI. véJra a clefini ón a11 0rquist <l , a acción .d irect<. A réor8a1li/ i 

amplamente autónoma, a nivel "regional", comarcal e local. ción , µara eles, estaba sur itacla á acción subv '"' rsiva. ó Lil 1e 
Dentro dela, a CNT galega configurouse como unha organi- JEli caiJan os seus esfor? OS.· E-st:i posic ió n vence en Cita luña , 
zación autónoma, a "Confederación Regional Galaica", sede cl_o Cté. Exec:utivo_, orix inoilclo a autoclisolw i '111 da 

;constituida no vran do 23: Nembargantes, a actividade dos -( NT f'.n todo 0 Estado, · agás G irona, Asturi as e G;¡ I {c:ia . 
libertários en Galicia data xa do derradeiro carto do século · · S e~t'111'M. Far) cl iílü , a non li solució n da "Region¿:¡I G lc1-
XIX; concretamente na Coruña, sogarán un papel sobran- ica", 1·oi u 11ha decisión unánime, co ntinuando tarnén a ·1 1-

\ceiro na vida cidadá de em-pezos do sécul.o XX. No Congre- 1 li ca~1.ón de '_ 'S .O" , nas p~xin.a s do que se atopan os clous 
.so de fundación da CNT (1920) particípan xa, ademáis de eixos fun clé1111 enta1 s da activi cJ ade da CRG: -a) Carnpaíla í. ro
numerosas sociedades coruñesas, sind'icatos de Vigo e San-

amnistiu, a re·) IÍíd r por medio de varios rr1itins, o pr imeri ~ 
tiago, e máis tarde, no Congreso dQ. Teatro da Comedia deles en Tui ; r,rganiza.clos po la CRG os sindi ca tos tJas Íaca-
(1919), a preséncia galega engloba amáis de 11·ººº afilia- li rléKJes respect ivas b ) Carnpaíla pro-1· organización ccrnfede- . 
dos, na sua maioria da Coruña, Vigo e o Ferro!. 

Se ben o conslitll ión da CRG 11 o n se rcolí ?o L1 hastra ral en t odo 0 E'sta.do,- levando polo seu voceiro "S.O" . 
. ;'o 2 1 de A8osto ele 1923, cl endo fins clo ano antC' iror a org<J- Pero ó . act ivd idade do síndicato . nestas concli c ións non 

ni !é:.iC ión ga lega vií'\a preµaróndoa en sucesivas asambleas. lle fal taron µrobl emas. As conti'iiuas suspensións d "S.O", 
Primci ro, en Vigo, redactousc un reg lamen to pruv isú rio e ª persecución que sofrla a organi zac ión coruñesa, e ·sobro 
esco lleuse á Corufía cmn o sede do "Cté. ·Regional". M ais todo, o pro.cesamentó do daquela sgretário xeral, Ri cardo 
tarde, en Santiago, des ignouse ao co ru11és JL sé Suárez co - G¡:i rda,.. obriyaron ao traslado 'clo "Cté. Regional'' a Santia
rno Segredario Xcra l e director ele "Solidaridad Obrera" , go dende xaneíro do 25 ao finar da Dictadura. O novo segre
sernan{i ri o edita lo na Co ruí'ía e futuro voceiro da CRG . Ao · clário srá Manuel Fandiño, .e Ezeq uiel Rey diri xirá a "Soli", 
acto de const ituc ión, celebrado en Vigo, acud iron de legados que continuou tirándose en Santiago. 
da Coruña, Viyo, San t iago, F rro l, Vil garcía e T ui, eD.tre . S.uspensións - frec;:uentes de sociedades, restriccións das 
eles José Vill av ' rde e Eduardo Cull ad9 (Vigo), M_anu el .Fan- '>rn ntanz.a s, ~·desterrps _ CGmo C? d_o segi-cd~1' i:o da or9a~i ¿.~c ión 
diño e Ezeq uiel Rey ('Santiago ) , Jesl.'.1s Arenas, Mánuel-Mon T, d,e T~i, etc. tpclo e~de~ ~ecen a CNT -9.a lega. A . r.cpres1on, a 
tes P. ' Ricardo García: (CorLilía) et c. A.I r' co n f ir:.1 ~1 ous·e as a~nte~:. canseira .e d.esmoro!'.pcio.n do pro let~ :i ado, .O a ill ~m~~to do 
riores dec isións, pasandG a d ir ixi r a "Sol í" R iGardo Garé'a. r:esto. cla c.onfedr.~- c i ~n , x.~nto coa ca ida-da .confli cti v 1 lade , 

. configuran a d1c 11 s1tuac1on pa1·c;:i os ce net1stas ga l egos. A 

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

Para explicar a confli.ct fva h istor ia cenet ista nos ~1hos 
vinte, hay que decir que a déca cl a est ivo marcada po!as loi
tas Internas sobre a defo1idón ideolóxica, estructura in t !:: rna, 
~apel do sínd íca! ismo na lo itra de d ases ... ot1 o q1Je é o me;;
fno, poléJ po llémica airredm de' m.anter' ou non: os pr incipios 
confederai s marcados pollo Congreso da Con1échp'. Oufo1j 
ción anarqu is~a , acción (fünect.ai coimo rné·todo k oa conse-
gu in te neg.at iva de todlo de co1111us1i ián111s n1~ 1iY.tas 18' laudos 
Glictados ¡.mio EstadoL d os Sirrudk atos IJnico's 
¡;Je l 11 c.h 11stda etc. .. 
' ·A D ictadl11ra non i111egc:iHzou <:1 Clt\H no se11 conxu nt o, pe-

~
o ~¡' 1'1antivo Unha pH?S,ÍÚtn 1C case -aba-
ante, 11 ianifostada na1 s1 11"';10,,,~11111 s i11J1 n de no estricto 
ontr(; I dos actos ohrPi,1r11J1:fi, rna dos Sind icatos 
nicos. e nas grn°1¡1es, ~l imii'laí·ións d~p i to s de fo lga e aso-

tiación. Nesta situadón, !,ririusc d1i h,i ~ a actu¡;:icíón lega l ciun 
sind icato que o scu derr.Jdrnrn fi n (~ rn o "Co rn u11i s111 0 Anár
j:1u ico" e que ooá s.ua Mctka comhatia a inxc!rónc ia estotal 
~n tocias as ordes. Plantexé rnnsc daquela cluas posi ciü ns en
frn11ta cias:" Un ha , rno ntersc na 18ga l idade t avisando os pr inci 
pios, (~ outra, pé.lsar á cl andcst in1 clade sen rcnunci<Jr a eli.;s_ A 
prirneírn, 1~ 1 anti d a entre outros µo r Ju CJ n Peiró e Am¡el Pes
taña, ¡ir poñ (a a sustituc ión cia dcfo1ir ión an<:irqu is tél po i a 
do Si nd icu li srno Revu l11 íonnri o , situando a CNT como un 
aparnd1) de loi t a econón1ica qw~ ll us servi ra de unió n a todos 
,os tn:ibal ladorcs sin distingo. 1rieolóx ico, cor respondénde lle 
fº anar1.-1ui sino, non o contro lJr e dir ix ir o sindicato , se nón 
unha solte ele "hexernonia csµirítual" sen conrn.;r 11'm o r'1:-t
nizativa A lega lidade serviri a, po is, para ma nter orqarwmlos 
aos trc:ibal taLiores. sendo o sincli cato canl e p ra unh;::i poste
rior f' 'cuµc rac ión trc1s o fi n v io·lrmto do n~x 1rnf' , pnnt u 'no 
q11 A i ria rnn 1Jif· ·r ',, 1c;i 1" t ~< i 1·z¡c:; {.-11n1n '1 nr.c<' " i lacle ou 

· mlngua na tirada cla "Solí", a sua delicada situac ió n econó
m ica , e a_ ·desaparición de sindi cc1tos e or~a ni La cións loca is, 
en t re e~as as de Necia, Guillé1re i, Ribeira, son Lmha rnostra 

· fk) d ito. -
Dende empeLos do 25 ; Pestaña, ante o fracaso da reorya

nl¿()r ión da _"Regional Catalaria", t ender:á de fender a sua 
posrción desde outro ángulo territori ;:i l_ 

. Coi n~idindo con esto , a "S0li" de Santiago anunciaba 
no ·vréJn dese ano a decisión de pu lar ·o proxeéto de reorga
n.izacíó 1i- estata l mediante unha enC11sta , con erara refi.exo 
da inf luéncia de Pestaña, e un mani festo que ti11a co rno 
puntos principais a nece.siclade da legsl i;' ación, a ruvi si<'m da 
anteri u r . actividad, b un an cc:~io rno i frccunente na il ist ú ria 
da CRG de colocar a vida cJo s.ind iCcJ tO µ~r riba das cli f(' rén- . 
cías. A soluc ión barJ lltJda para x estionar o ¡:::>aso á leytilicJade 
consisti'a na cefebraciúo clun Congreso estatal, Jsurnindo éJ 
CRG a sua preparació n. A ·Asamb lüa, previ stu pcir<J co111en-
1os do 26 , non ~nii do cel()brarsc p ola ill1ervención directa 
do Subsegrcdár io de Gobernación , Mart{11ez An iclo. 

_ A pa rti r de 192 5, a consolitlaciún do réx i 1Tic e a r .pre
sión íncesante, q ue produoe entre o utras a suspensiú n de 
Federac1ún l ocal da Corní'ia, desmorali;n aos cacJros cene
t ístus. Froito dGso é a part íri ac ión , anter ior mente rcxei tada 
µor contr¿¡r! íct i)ri;:i coa .¡:¡cdón directa, de m i l í tontf~s ssntía
guf.lses co r 10 I\t Fand1íílo, Mard,Ji V iH,Jrnór, E1ulju itd Rey , 
etc. , en orym'lisrnos estataís de n1ediackm de co nf l icws, co· . 
1110 crnn os "'Trihumilcs 1lndustr.inlcs" e ".,Junta de Rufom1as 
Soda les'" . 

Outra expillcadón cleste ff•1to deuna ~,A_ Fand iño, e st-ría , 
q ue dada a h8xemonia or.:metist<J 1~0 obrcirislllo sant i .iq( 1 <~s e 
a feb !e¿a patronal, estes o rganis1i 1os era n doados dt: 111 d1 1e
xar 

Pu 11r.:o despo ir; , o ' 'P IDno f\J wj nna l" cJw·i,.li i1 .1 1rw rJrnpi1-
1i t il ,i dddL ilu l r1l ad! r11d1..i r'r;(j p ri1! r'i11 ínc: r•rrn f r>r! rir it: tr'n -tri . 

·u ''Cté, Reyional" qL1e ciar mar clrn éJtr tís. 1rnxli;mtc 111 l1é1 c1 r 
c1tl" r lli-1 q ue se aconsellt IJéJ él non µurti • i1)él r 1 'rn nas " l1 11 1tds 
dr: Rl'formas". A µesarcs de<;t 11 , éJ µr ~S(! 1w11 clns "i •1cl 1 :, t1 1s
L..1s s;,in t iagueses nl!las contí .1uu11 héJslra o l1 1rn ;1r déJ íi 1·1 L'1-
h lí ca, , como µroban éJS suas firn1as na docu111ent ;_1c1ún dos 
"Tribunales l nciuslrial cs". 

CREACION DA ORGANIZACION CORPORATIVA E 
AFONDAMENTO DA CRISE DA C.N.T. 

!\ fines de 1926, constituese a O . Corpordliv.i, 111 Leg1a
cla µOí comi cic)ns nii ' t<:IS, chamadas Co11r1t/'s r ;1r1 ,;ri•JS, que 
t iílan ccin o L'.tl ti1m1 final1dücle o "restahlec i'l 1 1t~ntrJ dl' I or l0n 
en el mundo de la µroclucción" - NPles dcl·J idll parLI t:Jétr t ¡

dos os sindicatos legalmente constituir los, 1111 ¡d1 r::<1nrlo JI-! 

·hto 3 negación do clirei to cJc fol ~Ja e a irnpos1r i t'.m rJ o 1-11 1 Jo 
é'lr l2itra l. Ayora, CNT non se trnt<Jba xa somcn te cfo l e~ ;,li 1.11-
se, sen ) n -c¡ue ptJ ra foce lo había c¡lle aceptar os PCJri t.; rius, 

01 1 señún, C'lr¡ uenccr a acci1)n cJ1mcla. E neste punto Jonde 
o s ctor c. lelensor da legal 1clade se csyo1a. Por un héJ t 1 idd 

PeirC1, r¡ué µrdi 're unhu CNT n1ortéJ a dom sticacl<.1, 1i1 it1•
r{1 o seu r. r( •x :;m o de reoryémi 1<ir o sindi cato por 1m:io de ca
clros sindica is que, sen entrar nos Parit<ír ir JS, real i ' rlll a 
"unión moral" dos milttllntcs éJO marxc das cJifv rcrn ir1s i lio 
lóx icas. Por outra Pestaña, lJUe tcori ' ündo <l r~sttibilitlacJP da 
O. Corporativa, adopta un ha µo si r iún rcf irrn isln r. pi'lntPXél 
en 1929 a actuacit'm da- CNT nos C tr~s . Ptirr tr'1rios. A cimliu
losdous ·síyueos uninclo (l necesidadc cJun aco1do cos re¡ 11 · 

blicanos para acabéJ r co róxi111c, plélnlcx<.mdo ú suél vo1 u11l1a 
actitucle cenete ista múis 111ocJ erncJo frente C1 futurn Reµúl 1l i
ca. EntrnrnentríJs os ¡JéJ r li dúrios cJa c luncJesti11irléJde xustifi 
caban tJ indél m{1is a sua pos1 r: i<'.m coéJ cx1stcJnci ·1 da O . Curpo
rativ , refor1.3dos ade1n{1 is pol<J crCé.lCión dél FAI . 

A " Regional Galai cn", Un pouco oo inurxc da µo lé)1ni 
ca pola sua sit uac i<'.m lcgnl, cu mpriró, r¡ rúci tl s· ao seinanCJrio 
vigués "iDesµerwcJ!", unlrn imµorla nl ' 11 1i <> ión de cn lLlce 
e cita dé numerosos escri Lores anarcosi ncJi r, 21 1 istas de di fe
rentes temléncias. " i Despertud ! ", sit11acJo ao coincn10 per
ta clas opinións de PéiréJ, evoluciona progr 1sivarnontu cl c ica 
Pestaña, in f luido téJ I vuL ¡ olo innegábel f réJCLlSO dos CéJciros 
sind ica is e a relativa conso licJ CJción do comor~1Livisino; ¡:¡inda 
que nunca chamo u cx ¡1.I lc itumenle a uti 1 i1é.1r os Pmi t;] r íos, 
mantendo unha sortc de elccti cisrno enlro as cJuas posll1rns. 

En 1929, a durc1 . do debate Peiró-PestéJÍÍé.f, e a enlr<:Jcla 
nos Parí tórios de snr iPdades catél lanas, µó n a CNT ao borde 
da esc isión. T :1 i ' n en Ga líc ia sincJiCéJLos ccnct istas uLi l i; a
rán. ésta can l ·~; en Santiago , as· Xociedades de Cc:imarc iros, 
PBóns, Curtidores e Panacleiros: cn .Coru í"ía PanacJciros, Ti -
pógrafos e Li tógi-afos. · 

Nernbaryantes, anque os dé.lcJos son fracr.i o rnmos e a 
parti c iµacióri santiaguesa si ~¡nif í c<:Jtivé.l, na 1niña opinión a 

: moírancJc parte da CNT go lcyéJ r,ion uti\i1é.lou a O. Corporo;Li
va e. 111esmo a rexc i Lou 8bcna1i 1entr. . Podernos c itw, entre 
0t.1tros , os casos do- gr6111io da constr'u<~c: ión de Curuíia e a 
11 .1e1ronc.le parte cJo ele Santiago, o u o boicot clCJ CNT cor1.111e
sa . que obriyou ó suspensión da cqnfgróncia do soc iéi l ista 
Manuel Curücro sobre clo Corporativis1110 . 

A crise, en f in, somentcs se resulvr)ré'.J coa cai cla de Pri 
mo ele RivN éJ 'en X aneiro de 1930, ÍilCÓndose posibel_a lq ,¡q
l ín:ic:lón cla CNT. Noustunte, o debate q ueclo u inconcluso, 
l~ as d i sr. ri·~ pt.ín c iiJs, que ori x iPwre:ín diferen tes acti'tucJ cs é:i 11te 
a Rept'1bl rca, van marGir tp nto en Ga l lci.a corno. no restt1 do 
r stwlo as ten " ii'ms c¡uc esto uparó n c_oíl chegada a amJaclt1-

!;1 11 RP1 ¡1'1 li ";)_ 

-
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